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นางสาว กษกร เกิดวชิยั: ประติมากรรมสะสมบุญ เพื่อส่งเสริมการบริจาค ช่วยเหลือเด็กท่ี
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เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ลว้นมีความแตกต่าง แปลกแยก ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

พวกเขาไม่ไดอ้าศยัในสภาพแวดลอ้มและครอบครัวท่ีดี ไม่มีอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ และการศึกษา
เหมือนเด็กคนอ่ืน ๆ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเด็กและสังคมมากมาย ซ่ึงมีปัญหาคลา้ยคลึงกนักบัชีวิต
ขา้พเจา้ในวยัเยาว ์ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดความรู้สึกสงสาร เห็นอกเห็นใจ ตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีเน้ือหาเพื่อสร้างสรรค์ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้
จิตใจ จ านวน 3 ช้ิน ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็ก
เร่ร่อน ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 การศึกษา และครอบครัว เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดความแตกต่าง แปลกแยก 
โดยสอดแทรกความรู้สึกโศกเศร้าต่อความทรงจ าในวยัเยาวข์องตนเอง ท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์
และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาค 

การสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะสมบุญ จ านวน 40 ช้ิน เป็นตน้แบบเพื่อวดัผลจากการ
กระตุน้จิตใจ โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากการบริจาคเงินตามความเช่ือทางศาสนาพุทธ และสอดแทรก
สัญลกัษณ์มูลนิธิบา้นนกขมิ้น และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เพื่อส่งเสริมการบริจาคเงิน ช่วยเหลือ
เด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเด็กในรูปแบบครอบครัวโดยเฉพาะ 

จากการสร้างสรรค์ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ มีประสิทธิผลมาก
ท่ีสุดกบัประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ แสดงให้เห็นว่าปัญหาสังคมท่ีตอ้งการการช่วยเหลือ และ
ความรู้สึกสงสาร เห็นอกเห็นใจ เป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจ
ได ้และประติมากรรมสะสมบุญ มีประสิทธิผลมากท่ีสุดกบัประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย แสดงให้
เห็นวา่วยัท่ีสูงข้ึนและความเช่ือทางศาสนาพุทธ เป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการส่งเสริมการบริจาค แต่
ก็ไม่จ  าเป็นวา่ตอ้งบริจาคกบัองคก์รศาสนาเสมอไป 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

59156324 : Major DESIGN ARTS 
Keyword : Sculpture of merit, Abandoned children, Homeless children, Donation, Baan 
Nokkamin Foundation 

MISS KASAKORN KOETWICHAI : SCULPTURE OF MERIT ACCMULATION 
FOR PROMOTING DONATION FOR CHILDREN IN BAAN NOKKAMIN FOUNDATION, 
BANGKOK THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PREECHA PUN-KLUM 

Abandoned or homeless children who are physically and psychologically unhealthy 
as those children have not lived in a good family and environment, nutritional foods, and suitable 
education. This issue affects both children and society which are similar to my problems when I 
was a childhood. For this reason, a sense of pity and sympathy causes needs of helping. 

This thesis focused the content of emotion-stimuli and soulful 3 pieces of sculptures. 
They were inspired from living of abandoned and homeless children - 4 living necessities, 
education, and family in order to depict thinking difference and alienation. Childhood despair was 
inserted in very own memory that stirred up ones’ emotion and soul-stimulant. Because of this, 
many donated, and the total 40 pieces of merit sculptures were modeled to evaluate with the soul-
stimulation which inspired from monetary donation based on Buddhism Belief. Also, the symbol 
of Baan Nokkamin Foundation and abandoned and homeless children was added to promote 
fundraising in order to help Baan Nokkamin Foundation that is an organization raising these 
children like a family. 

From the design of creation of emotion-stirring and soul-stimulant sculptors, it 
worked most effectively with early elderly. Thus, it reflected that the society needed help and a 
sense of pity and sympathy as the main inspiration to stir and stimulate ones’ emotion and soul. 
This merit collecting sculptor is the most effective with the late elderly meaning that the elder age 
and religion are the main inspiration in fundraising despite the fact it does not require to be non-
religion organizations.   
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรม เพื่อส่งเสริม
การบริจาค ช่วยเหลือเด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีจะส าเร็จลุล่วงไม่ได้
เลยหากขาดความรัก ความอบอุ่น จากครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาของขา้พเจา้ จึง
ขอขอบพระคุณ นางสาวนิตยา เกิดวชิยั ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี เป็นก าลงัใจและ
แรงผลกัดนัท่ีส าคญัท่ีสุดใหข้า้พเจา้มีแรงบนัดาลใจในการท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ีอยา่งไม่ยอ่ทอ้ 

 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยป์รีชา ป้ันกล ่า อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีคอยช้ีแนะแนวทางท่ี

ถูกตอ้ง ขยายโลกทศัน์ทางการออกแบบและศิลปะแขนงต่าง ๆ ผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความมุ่งมัน่ในการ
ท าวทิยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วง อีกทั้งยงัเมตตา กรุณา กบัขา้พเจา้เสมอมา และขอขอบพระคุณ อาจารย์
ประจ าหลกัสูตรศิลปะการออกแบบทุกท่าน ท่ีถ่ายทอดสาระวิชาความรู้และขอ้เสนอแนะ  ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อขา้พเจา้เสมอมา 

 
ขอขอบพระคุณ ครูอ๊อด นายสุรชยั สุขเขียวอ่อน ผูอ้  านวยการมูลนิธิบา้นนกขมิ้น ท่ีแบ่งปัน

เร่ืองราวจากประสบการณ์ของตนเองอนัเป็นประโยชน์ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุ ผลกระทบ และ
วิธีการแกไ้ขปัญหาเด็กดอ้ยโอกาสอย่างครบถว้น ขอขอบคุณเด็ก ๆ และเจา้หนา้ท่ีทุกท่าน ท่ีมูลนิธิ
บา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ท่ีอ  านวยความสะดวกในการลงพื้นท่ีและใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้น 

 
ขอขอบพระคุณ ลุงบุญ นายสมบุญ เน่ืองจากฉิม ประธานชุมชนวดัอมรทายิการาม, 

กรุงเทพมหานคร ท่ีอ  านวยความสะดวกในการลงพื้นท่ีและร่วมกิจกรรมแสดงผลงานออกแบบ
สร้างสรรค์ สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ หลกัสูตรศิลปะการออกแบบ ท่ีช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษา 
และไดมี้ประสบการณ์ท่ีดีร่วมกนัตลอดมาในระยะเวลาท่ีศึกษา ท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากร 
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บทที ่1 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ  

สืบเน่ืองจากการสังเกตการณ์ตนเองและคนรอบขา้งท่ีมีพฤติกรรมการใชเ้หรียญ 25 สตางค ์
เหรียญ 50 สตางค์ เหรียญ 1 บาท และเหรียญ 2 บาท จ านวนน้อย โดยสาเหตุหลกัมาจากเหรียญ
เหล่าน้ีมีมูลค่าต ่า มีน ้ าหนกัมากวา่ธนบตัร ซ่ึงสินคา้และบริการในปัจจุบนัมีราคาสูงข้ึนเร่ือย ๆ จึงมี
โอกาสในการใช้เหรียญน้อยลงและไม่สะดวกในการพกพา ส่งผลให้เหรียญเหล่าน้ีถูกน าไป
หมุนเวียนเงินในเศรษฐกิจไทยน้อยลง จนกลายเป็นเศษเหรียญท่ีประชากรส่วนใหญ่ลดคุณค่า ดว้ย
การน าไปใชป้ระโยชน์อย่างไม่เหมะสม เช่น การสะสมเหรียญ เพื่อรวบรวมให้ไดจ้  านวนมากแลว้
น าไปแลกเปล่ียนเป็นธนบตัร หลงลืม วางเร่ียราด หรือทิ้งขวา้ง เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความสนใจท่ี
จะหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการเพิ่มคุณค่าและประโยชน์ให้กบัเศษเหรียญ ดว้ยวิธีการแบ่งปัน การ
ใหผู้อ่ื้นท่ีตอ้งการมากกวา่  

ขา้พเจา้จึงระลึกถึงความทรงจ าในวยัเยาว ์สมยัประถมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีตอ้งโยกยา้ยและตอ้ง
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมของโรงเรียนใหม่ โดยช่วงแรกขา้พเจา้ถูกมองเป็นตวัประหลาดในสายตาคน
อ่ืน ๆ จนถูกลอ้เลียนดว้ยการตั้งฉายาวา่ซาไก เพราะมีลกัษณะเด่นคือ ผมหยิก ผิวคล ้า และฟันเหยิน 
เป็นต้น ท าให้เกิดความรู้สึกโศกเศร้า ไม่มีความสุขในตลอดระยะเวลา 3 ปี ในการศึกษาช่วง
ประถมศึกษาตอนปลาย เพราะทุกคนไดต้ดัสินว่าขา้พเจา้แตกต่าง แปลกแยกไปเรียบร้อยแลว้ แต่
ดว้ยความรัก ความอบอุ่น จากครอบครัวไดเ้ติมเต็มพลงัในการศึกษาให้ผา่นพน้วิกฤตในช่วงนั้นมา
ไดส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี  ดว้ยเหตุน้ีจึงเห็นความส าคญัของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เพราะเด็กเหล่าน้ี
ล้วนมีความแตกต่าง แปลกแยก ทั้ งทางร่างกายและจิตใจ แต่พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมและครอบครัวท่ีดี ขาดความรัก ความอบอุ่น ไม่มีอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ และ
การศึกษาท่ีดีเหมือนเด็กคนอ่ืน ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและสังคมมากมาย เช่น เด็กไม่เห็น
คุณค่าของตนเอง ถูกลอ้เลียน ดูถูก เหยียดหยาม และไม่สามารถเขา้สังคมใหญ่ได ้เม่ือเติบโตหรือ
อายุครบ 18 ปี (ตามกฎหมายของสิทธิเด็ก) ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มผิดต่อการกระท าผิด
กฎหมาย ขาดการศึกษา เพราะไม่มีโอกาสเขา้เรียนหนงัสือ หรือเรียนไม่จบการศึกษาภาคบงัคบั เกิด
แรงงานเด็กอยา่งไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เด็กไม่สามารถเขา้ถึงบริการของรัฐ
และสิทธิท่ีควรจะไดรั้บ สร้างภาระและค่าใชจ่้ายต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นอยา่งมาก สังคมเกิด
ความไม่เป็นระเบียบจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหากไม่มีการดูแลและแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเน่ือง เป็นตน้ 
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โดยสาเหตุหลกัของปัญหา มกัเกิดจากความรัก ความอบอุ่น ของครอบครัวท่ีเกิดจากปัจจยัด้าน
เศรษฐกิจและไม่พร้อมในการมีบุตร 

 

 
ภาพท่ี 1 กษกร เกิดวชิยั สมยัประถมศึกษาปีท่ี 4  

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2546) 
 

จากการส ารวจขอ้มูลพบว่ามีแนวทางการแกไ้ขปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีไดรั้บ
ความนิยมท่ีสุดส าหรับบุคคลทัว่ไป คือการบริจาคเงินให้กบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีมีความถนดั
ในการช่วยเหลือเด็กโดยเฉพาะ ขา้พเจา้จึงมีความสนใจมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นหน่วยงานเอกชนท่ีใหก้ารอุปการะช่วยเหลือเด็กก าพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กดอ้ยโอกาส คนชรา และ
บ าบดัผูติ้ดยาเสพติด ด้วยการพฒันา เปล่ียนแปลง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจเป็น
ส าคญั อีกทั้งมูลนิธิบา้นนกขมิ้นได้ให้ความส าคญักบัค าว่าสถาบนัครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ครอบครัวเป็นตวัแปรส าคญัท่ีน ามาซ่ึงปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัเด็ก ดงันั้นการดูแลเด็กในมูลนิธิบา้น
นกขมิ้นจึงเป็นการดูแลในรูปแบบของครอบครัว ด้วยการจ าลองครอบครัวใหม่ ให้กับเด็ก มี
เจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิบา้นนกขมิ้นท่ีเป็นคู่สามีภรรยากนัจริง ๆ ท าหนา้ท่ีเป็นบิดามารดาให้กบัเด็ก ๆ 
ในแต่ละครอบครัว  
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ภาพท่ี 2 มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: https://www.sanook.com/men/8513 (ออนไลน์) 2558 

 
จากขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ขา้พเจา้มีความสนใจท่ีจะออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรม

ในแนวความคิดความแตกต่าง แปลกแยก ของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีสามารถสะเทือน
อารมณ์และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาคเงิน ในรูปแบบสะสม เก็บ
ออมทีละเล็กทีละนอ้ย เพื่อเด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการแกไ้ขปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และขอ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริจาคของคนไทย ซ่ึงเงินทุกบาททุกสตางค์ของ
ประชากรทุก ๆ ท่าน จะมีส่วนช่วยให้สถานสงเคราะห์มีเงินทุนเพิ่มข้ึน มีค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยลง ในการ
น าไปใชพ้ฒันาใหเ้กิดประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัเด็กได ้
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เพื่อ
ออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมในแนวความคิดความแตกต่าง แปลกแยก ท่ีสามารถสะเทือน
อารมณ์และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาค 

2. ศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริจาคของคนไทย 
วยัผูใ้หญ่ ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร เพื่อออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรม ท่ีส่งเสริมการบริจาค
เงิน ช่วยเหลือเด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการศึกษา 
ประติมากรรมสามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือ

ดว้ยการส่งเสริมการบริจาคเงินของคนไทย วยัผูใ้หญ่ ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร เพื่อเด็กท่ีมูลนิธิ
บา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร  

 
ขอบเขตการศึกษา 

การออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมสะสมบุญ เพื่อส่งเสริมการบริจาค ช่วยเหลือเด็กท่ี
มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ จึงได้ก าหนดขอบเขต
การศึกษาไว ้ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล 
1.1 มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา

และวธีิการแกไ้ขท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 
1.2 กรุงเทพมหานคร ศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ในการบริจาคของคนไทย วยัผูใ้หญ่ และศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการ
แกไ้ขปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 
2. ขอบเขตดา้นการออกแบบสร้างสรรค ์
ศึกษากระบวนการถ่ายทอดผลงานดว้ยศิลปะ ในรูปแบบผลงานประติมากรรม 
3. ขอบเขตดา้นประชากร 

3.1 กลุ่มท่ี 1 เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร  
3.2 กลุ่มท่ี 2 คนไทย วยัผูใ้หญ่ (อายตุั้งแต่ 21 - 60 ปี) ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 
5. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ช่วงเวลาท่ีศึกษา คือเดือนตุลาคม 2560 - เดือนพฤศจิกายน 2561 
6. ขอบเขตดา้นตวัแปร 

6.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 
6.2 ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ การสะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจดว้ยประติมากรรม  
6.3 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การบริจาคเงิน 
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นิยามศัพท์ 

1. ประติมากรรมสะสมบุญ หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการสร้างรูปทรง 3 มิติ มี
ปริมาตร มีน ้ าหนกั ท่ีส่งเสริมการบริจาคเงิน ช่วยเหลือเด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 
ในรูปแบบสะสม เก็บออมทีละเล็กทีละนอ้ย 

2. ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการ
สร้างรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน ้ าหนกั ท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลให้
เกิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาค 

3. เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กท่ีมีบิดามารดาขาดความพร้อมในการมีบุตร บิดามารดา
หยา่ร้าง ครอบครัวมีฐานะยากจน เด็กท่ีมีความบกพร่อง หรือพิการ เป็นตน้ ท่ีถูกทอดทิ้ง หรือคุมขงั 
ใหใ้ชชี้วติอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว ล าพงั  

4. เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กท่ีหลุดออกมาจากครอบครัว ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กท่ีได้รับแรง
ผลกัอยา่งรุนแรงจากปัญหาครอบครัว หรือปัญหาจากตวัเด็ก จนเด็ก ๆ ทนรับสภาพเหล่าน้ีไม่ไหว 
จึงหนีออกจากบา้นมาเร่ร่อนเพื่อความอยูร่อดของตวัเอง 

5. เศษเหรียญ หมายถึง เหรียญกษาปณ์มูลค่าต ่า ท่ีผลิตและแจกจ่ายโดยรัฐบาล ถูกใช้
หมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจไทยนอ้ยลง ไดแ้ก่ เหรียญ 25 สตางค ์เหรียญ 50 สตางค ์เหรียญ 1 บาท 
และเหรียญ 2 บาท  

6. สะเทือนอารมณ์ หมายถึง มีจิตใจหวัน่ไหว เพราะมีส่ิงมากระทบความรู้สึกท าให้รู้สึก
โศกเศร้า 

7. กระตุน้จิตใจ หมายถึง เร่งเร้าอารมณ์และความรู้สึก 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ไดรั้บการบริจาคเงิน ช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส
มากยิง่ข้ึน 

2. คนไทย วยัผูใ้หญ่ ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร ตระหนกัถึงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีถูก
ทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน แลว้เกิดการป้องกนัและแกไ้ขมากยิง่ข้ึน 

3. เศษเหรียญถูกน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจไทย
มากยิง่ข้ึน 

4. ผลงานออกแบบสร้างสรรคเ์ป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจต่อไป 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมสะสมบุญ เพื่อส่งเสริมการบริจาค ช่วยเหลือเด็กท่ี

มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่าง ๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานและสนบัสนุนแนวทางการออกแบบ โดยแบ่งเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 
1.1 ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ และวธีิการแกไ้ขปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 
1.2 ศึกษาประวติัความเป็นมาและวธีิการแกไ้ข ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น  

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริจาค 
2.1 ศึกษาความหมายของการบริจาค 
2.2 ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริจาคของคน

ไทย วยัผูใ้หญ่ ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร 
3. ขอ้มูลดา้นการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงาน 
ศึกษากระบวนการถ่ายทอดผลงานดว้ยศิลปะ ในรูปแบบผลงานประติมากรรม 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเด็กด้อยโอกาส   
ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ และวธีิการแกไ้ขปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน  

เด็กด้อยโอกาส (Disadvantaged children) 
เด็กดอ้ยโอกาส (woralakkblog, 2556) แบ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี  
1. เด็กท่ีถูกบงัคบัให้ขายแรงงาน หมายถึง เด็กท่ีถูกบงัคบัให้ท างานหารายไดด้ว้ยการขาย

แรงงานก่อนวยัอนัสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้ง จนไม่มีโอกาสไดรั้บการศึกษาหรือการ
พฒันาใหเ้ป็นไปตามหลกัพฒันาการอนัเหมาะสมกบัวยั 

2. เด็กท่ีอยูใ่นธุรกิจทางเพศ หมายถึง เด็กท่ีมีความสมคัรใจ ถูกบงัคบั ล่อลวงให้ขายบริการ
ทางเพศ หรือถูกชกัจูงใหต้อ้งตกอยูใ่นสภาพเส่ียงต่อการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 

3. เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กก าพร้า หมายถึง เด็กท่ีมารดาคลอดทิ้งไวใ้นโรงพยาบาลหรือตาม
สถานท่ีต่าง ๆ เด็กท่ีบิดามารดาปล่อยทิ้งไวใ้ห้มีชีวิตอยู่อย่างโดดเด่ียว ล าพงั หรืออยู่กบับุคคลอ่ืน 
หรือเด็กท่ีขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดู อนัเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืน ๆ 
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4. เด็กเร่ร่อน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมายถึง เด็กท่ีหลุดออกมาจาก
ครอบครัว เพราะบิดามารดาหรือผูป้กครอง ไม่สามารถเล้ียงดูได ้เด็กจึงตอ้งเร่ร่อนไปในท่ีต่าง ๆ 
หรือเด็กท่ีมีพฤติกรรมใชชี้วติเร่ร่อน จนน่าจะเกิดอนัตรายต่อสวสัดิภาพของตน 

5. เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ หมายถึง เด็กท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศทางร่างกายหรือทางจิตใจ 
ชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุขและหวาดกลวั เน่ืองจากถูกท าร้ายทารุณ ถูกบีบคั้น หรือกดดนั จากบิดา
มารดาหรือผูป้กครอง 

6. เด็กยากจน หมายถึง เด็กซ่ึงเป็นบุตรหลานของคนยากจน ท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการ
เล้ียงชีพ ครอบครัวมีรายได้เฉล่ียไม่เกิน 20,000 บาท / ปี ขาดแคลนปัจจยัพื้นฐาน มีชีวิตอยู่อย่าง
ล าบาก เด็กในแหล่งชุมชนแออดั หรือเด็กจากครอบครัวท่ีอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารห่างไกล ท่ีขาดโอกาส
จะไดรั้บการศึกษาหรือบริการอ่ืน ๆ  

7. เด็กในชนกลุ่มนอ้ย หมายถึง เด็กท่ีเป็นบุตรหลานของบุคคลท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ มีชีวิตอยูอ่ยา่งล าบากและมีปัญหาเก่ียวกบัการถือสัญชาติ ส่งผลให้
ไม่มีโอกาสไดรั้บการศึกษา  

8. เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติด หมายถึง เด็กท่ีติดสารระเหยหรือเด็กกลุ่มเส่ียงต่อการชกั
น าให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม เก่ียวขอ้งกบักลุ่มมิจฉาชีพ เป็นเด็กดอ้ยโอกาสท่ีมีแนวโน้มสูงต่อ
การก่อปัญหาในสังคม 

9. เด็กท่ีเป็นโรคเอดส์ โรคติดต่อร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กท่ีติดเช้ือเอดส์หรือมี
บิดามารดาเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กท่ีถูกสังคมรังเกียจ ส่งผลให้เด็กไม่สามารถเข้ารับ
การศึกษาหรือบริการอ่ืน ๆ ร่วมกบัเด็กปกติทัว่ไปได ้

10. เด็กในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กท่ีกระท าผิดแลว้ถูกควบคุม
ตามกฎหมาย รวมถึงการตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น 
การท าแทง้ การฆ่าตวัตาย หรือการทอดทิ้งทารก เป็นตน้  
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ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งเด็กดอ้ยโอกาส ท่ีมูลนิธิเด็ก, นครปฐม 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2560) 
 

เด็กทีถู่กทอดทิง้ (Abandoned children) 
ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการแกไ้ขปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง (ณิชชา บูรณสงห์, 2558) 

(วลัลภ ตงัคณานุรักษ,์ 2535) 
สาเหตุของปัญหา  
1. ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองของการมีบุตร ส่วนใหญ่มกัเกิดจากบิดามารดาท่ีเป็นวยัรุ่น ท่ี

ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา มกัเขา้ใจเพียงผิวเผินวา่เม่ือมีบุตรแลว้จะสามารถเล้ียงดูบุตรได ้แต่ในความ
เป็นจริงไม่สามารถกระท าได้ เน่ืองจากปัจจยัหลาย ๆ อย่างยงัขาดความพร้อม เช่น ความรู้ความ
เขา้ใจในการมีครอบครัว ฐานะทางการเงิน หรือยงัตอ้งศึกษาต่อ เป็นตน้  

2. ปัญหาครอบครัว ถือวา่เป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เช่น บิดามารดา
หยา่ร้าง หรือการใชค้วามรุนแรง เป็นตน้ และจากสถิติการหยา่ร้างท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ เป็นอีกปัจจยั
ท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้ด็กถูกทอดทิ้ง เน่ืองจากการหยา่ร้างท าให้ตอ้งเล้ียงดูบุตรเพียงคนเดียว ซ่ึงอาจท าให้
เกิดความล าบาก เพราะไม่มีเงินและไม่มีเวลาดูแลเด็ก  

3. ครอบครัวมีฐานะยากจน 
4. การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ เช่น ผูห้ญิงท่ีถูกข่มขืน จึงไม่ตอ้งการมีบุตรและไม่

สามารถเล้ียงดูบุตรได ้ 
5. เด็กท่ีมีความบกพร่องหรือพิการ บิดามารดาบางรายเม่ือเห็นวา่เด็กมีความบกพร่องหรือ

พิการ จะไม่ตอ้งการเล้ียงดูเพราะคิดวา่ตอ้งเป็นภาระใหก้บัตนเอง ตอ้งใชจ่้ายในการดูแลมากกวา่เด็ก
ปกติ เช่น ค่าดูแลรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือตอ้งมีเวลาในเล้ียงดูเด็ก เป็นตน้  
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ผลกระทบต่อเด็ก 
1. เด็กจะเกิดปัญหาการไม่เห็นคุณค่าของตนเอง ติดยาเสพติด ติดเช้ือเอดส์ หรือมี

พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม มีครอบครัวตั้งแต่อายนุอ้ย ซ่ึงยงัไม่มีความพร้อมดา้นวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และความสามารถในการเล้ียงดูบุตรได ้ส่งผลใหมี้การท าแทง้ การทอดทิ้งเด็ก รวมถึงการใช้
ความรุนแรงในครอบครัวตามมา กลายเป็นวงจรของปัญหาท่ีไม่ส้ินสุด 

2. เด็กตอ้งออกหางาน น ามาซ่ึงปัญหาเด็กถูกบงัคบัให้ขายแรงงาน ท าให้เด็กถูกละเมิดสิทธิ 
ทารุณกรรม รวมถึงเกิดกระบวนการล่อลวงและคา้เด็กเพื่อคา้ประเวณี ท่ีมีรูปแบบซบัซ้อนมากข้ึน 
จึงมีเด็กขายบริการทางเพศดว้ยความสมคัรใจและมีอายนุอ้ยลงมากยิง่ข้ึน 

3. เด็กไม่สามารถเขา้ถึงบริการของรัฐและสิทธิท่ีควรจะไดรั้บ โดยเร่ิมตั้งแต่คลอด เม่ือบิดา
มารดาของเด็กพามาใหต้ายายเล้ียงดูท่ีต่างจงัหวดั ปัญหาท่ีพบคือเด็กไม่มีหลกัฐานการเกิด เน่ืองจาก
ไม่มีเอกสารหรือไม่ไดแ้จง้เกิดใหก้บับุตร  

4. ปัญหาต่อมาจะเกิดข้ึนกบัเด็กในช่วงวยัก่อนเรียน เด็กจ านวนมากยงัอยู่ในภาวะทุพ
โภชนาการ เน่ืองจากตายายขาดความรู้ในการเล้ียงดูและมีฐานะความยากจน ท าให้ไม่มีเงินท่ีจะซ้ือ
นม เด็กจึงขาดสารอาหาร ท าให้เด็กหลายคนมีพฒันาการล่าช้ากว่าวยั เป็นโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ 
รวมทั้งมีผลต่อระดบัสติปัญญาและพิการได ้ 

 
ผลกระทบต่อสังคม 
1. สถิติเด็กและเยาวชนกระท าความผดิสูงข้ึน จากรายงานคดีเก่ียวกบัเด็กท่ีถูกควบคุมตวัเขา้

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน พบวา่มีความผดิฐานลกัทรัพย ์ท าร้ายร่างกาย ข่มขืนกระท า
ช าเรา ซ่องโจร และยาเสพติด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นฐานความผดิท่ีมีสถิติสูงสุด ซ่ึงผูก้ระท าผิดคือเด็กท่ีเคย
ตกเป็นเหยือ่ อนัเน่ืองมาจากปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง 

2. ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เป็นปัญหาท่ีสร้างภาระให้กบัสังคมท่ีจะตอ้งดูแล โดยเฉพาะ
หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการรับดูแลเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 

3. สังคมเกิดความไม่เป็นระเบียบ หากไม่มีการแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  
 
การป้องกนัและการแกไ้ข  
1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความรู้ความเขา้ใจ เน้นการท างานร่วมกบัสถานศึกษาใน

พื้นท่ี เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองเพศสัมพนัธ์ กบัเด็กนกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป   
2. ส่งเสริมให้มีการจดัโครงการกิจกรรมเก่ียวกบัครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้

เกิดข้ึนภายในครอบครัว โดยมีการฟ้ืนฟู การให้ความช่วยเหลือครอบครัวท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติ ดว้ย
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การช่วยวางแผนครอบครัว ช่วยเหลือด้านการเงิน และการฝึกอาชีพ เป็นต้น เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ก่อนท่ีจะกลายเป็นครอบครัวท่ีแตกสลาย ซ่ึงสุดทา้ยแลว้ก็ส่งผลกระทบสู่เด็กมากท่ีสุด  

3. นกัสังคมสงเคราะห์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีบทบาทในการประสานให้ความ
ช่วยเหลือ เตรียมความพร้อมของบุคคล เพื่อการด าเนินชีวิตครอบครัวในอนาคต ควรจดัหาสถานท่ี
ครอบครัวใหม่หรือผูอุ้ปการะเด็ก เพื่อใหเ้ด็กไดมี้โอกาสเรียนรู้การอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัว  

4. รัฐบาลในฐานะผูบ้ริหารประเทศ ควรมีมาตรการควบคุมเก่ียวกับสถานบันเทิง 
สภาพแวดลอ้ม และส่ือต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสมให้อยู่ในขอบเขตและมีการเอาผิดอย่างเด็ดขาด และ
จะตอ้งแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้มีความเหล่ือมล ้าทางดา้นสังคม ซ่ึงจะท าให้ผูท่ี้มีฐานะ
ยากจนสามารถอยู่ไดต้ามอตัภาพไม่ตอ้งด้ินรน ก็จะไม่เกิดภาวะเครียดและกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว 

5. ปรับปรุงกฎหมายเพิ่มบทลงโทษให้มากข้ึน เพื่อบงัคบัใชก้บับิดามารดา ถา้มีเจตนาท่ีจะ
ทอดทิ้งเด็กตามท่ีกฎหมายบญัญติั ตอ้งรับผิดทางอาญามีโทษจ าคุกและโทษปรับ ซ่ึงเป็นมาตรการ
หน่ึงท่ีจะยบัย ั้งไม่ให้มีการทอดทิ้งเด็ก เพราะการท่ีมีกฎหมายออกมาบงัคบัใชแ้ละมีโทษ จะช่วยให้
บิดามารดาตระหนกัถึงศีลธรรมและกฎหมาย และระมดัระวงัในการใชชี้วิต ไม่ให้เกิดเหตุผิดพลาด
จนเสียอนาคตได ้ 

 
เด็กเร่ร่อน (Homeless children) 

เกษร สิทธิหน้ิว (2543) ไดแ้บ่งรูปแบบของเด็กเร่ร่อน ดงัน้ี 
1. เด็กเร่ร่อนท่ีมีครอบครัว ลกัษณะของเด็กเร่ร่อนกลุ่มน้ี ยงัอยูก่บัครอบครัวและกลบัไปหา

ครอบครัวทุกวนั แต่ใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูบ่นทอ้งถนน เช่น ขายบริการ หรือขายพวงมาลยั เป็นตน้ 
2. เด็กเร่ร่อนท่ีแยกจากครอบครัว ลกัษณะของเด็กเร่ร่อนกลุ่มน้ี มกัเกิดจากแรงผลกัดนัของ

ครอบครัว เม่ือออกมาแลว้ก็ไม่ไดก้ลบัไปหาครอบครัวอีก 
3. เด็กเร่ร่อนท่ีไร้ครอบครัว เช่น เด็กก าพร้า หรือเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เป็นตน้ ลกัษณะของเด็ก

เร่ร่อนกลุ่มน้ี ขาดการสัมพนัธ์กบัครอบครัวแบบถาวร 
4. เด็กเร่ร่อนพร้อมครอบครัว ลกัษณะของเด็กเร่ร่อนกลุ่มน้ี ลกัษณะของเด็กเร่ร่อนกลุ่มน้ี 

จะเร่ร่อนตามครอบครัวไปตามแหล่งใหม่ ๆ เช่น งานก่อสร้าง งานขอทานท่ีเร่ขอ แลว้พกัตามขา้ง
ทางในเมืองใหญ่ เป็นตน้  
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ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งเด็กเร่ร่อน ท่ีอาศยัอยูใ่ตส้ะพานพระพุทธยอดฟ้า, กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

 
ภาพท่ี 5 ตวัอยา่งเด็กเร่ร่อน ท่ีอาศยัอยูส่ถานีรถไฟหวัล าโพง, กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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เด็กเร่ร่อนในประเทศไทย พบวา่กรุงเทพมหานครมีจ านวนเด็กเร่ร่อนมากท่ีสุด โดยเด็กจะ
อาศยัอยู่ตามท่ีสาธารณะต่าง ๆ เช่น หัวล าโพง สนามหลวง เชิงสะพานพุทธ วงเวียนใหญ่ สวนศรี
นครินทร์ ลาดพร้าว พฒัน์พงษ ์สวนลุมพินี หรือเชิงสะพานป่ินเกลา้ เป็นตน้ (thipnipa1991, 2555) 

 
ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการแกไ้ขปัญหาเด็กเร่ร่อน (thipnipa1991, 2555) (คิม ไชย

สุขประเสริฐ และ ชูวสั ฤกษศิ์ริสุข, 2554) 
สาเหตุของปัญหา 
1. ปัญหาครอบครัว เช่น บิดามารดาหยา่ร้าง หรือการใชค้วามรุนแรง เป็นตน้ ปัญหาต่าง ๆ 

เหล่าน้ี สร้างความกดดนัให้เด็ก ดึงความสนใจของพ่อแม่ไป ท าให้เด็กขาดความรัก ความอบอุ่น 
เด็กจึงตอ้งออกมาเร่ร่อน เพื่อใหพ้น้จากสภาพความอึดอดัดงักล่าว  

2. ครอบครัวมีฐานะยากจน ส่งผลใหเ้ด็กตอ้งด้ินรนแสวงหาส่ิงท่ีตนตอ้งการดว้ยตนเอง  
3. ปัญหาจากตวัเด็ก เน่ืองจากเด็กวยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากลอง ต้องการมีอิสระท่ี

นอกเหนือกฎเกณฑแ์ละประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ รวมถึงการมีพวกพอ้ง เพราะการมีพวกพอ้งเป็น
วิธีท่ีให้เด็กจะได้รับการตอบสนองความตอ้งการ เช่น ความรู้สึกอบอุ่นใจ การได้รับการยกย่อง 
ความรู้สึกวา่มีผูเ้ขา้และร่วมทุกขร่์วมสุขกบัตนเอง เป็นตน้ ส่งผลให้เด็กเลือกใชชี้วิตอยูน่อกบา้นกบั
เพื่อนมากกวา่อยูก่บับิดามารดา 

4. ปัญหาจากโรงเรียน โดยเด็กกล่าวว่า “บางคร้ังถูกครูลงโทษโดยไม่มีเหตุผล ถูกท าให้
ไดรั้บความอบัอายท่ีโรงเรียน ถูกประณามวา่เป็นเด็กไม่ดี เป็นคนเลว” ท าให้เด็กตอ้งการเป็นคนเลว
จริง ๆ ส่งผลใหเ้ด็กหนีออกมาเร่ร่อน  

 
ผลกระทบต่อเด็ก 
1. ปัญหาดา้นการศึกษา เรียกไดว้า่เป็นวิกฤตการณ์ทางการศึกษา เพราะเด็กเร่ร่อนมีจ านวน

มาก (ประมาณ 30,000 คน) ซ่ึงเป็นเด็กท่ีไม่ไดเ้ขา้เรียนหนงัสือหรือเรียนไม่จบการศึกษาภาคบงัคบั  
2. เด็กจะเกิดปัญหาการไม่เห็นคุณค่าของตนเอง ติดยาเสพติด ติดเช้ือเอดส์ หรือมี

พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม มีครอบครัวตั้งแต่อายนุอ้ย ซ่ึงยงัไม่มีความพร้อมดา้นวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และความสามารถในการเล้ียงดูบุตรได ้ 

3. เด็กตอ้งออกหางาน น ามาซ่ึงปัญหาเด็กถูกบงัคบัให้ขายแรงงาน ท าให้เด็กถูกละเมิดสิทธิ 
ทารุณกรรม รวมถึงเกิดกระบวนการล่อลวงและคา้เด็กเพื่อคา้ประเวณี ท่ีมีรูปแบบซบัซ้อนมากข้ึน 
จึงมีเด็กขายบริการทางเพศดว้ยความสมคัรใจและมีอายนุอ้ยลงมากยิง่ข้ึน  
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ผลกระทบต่อสังคม 
1. สถิติเด็กและเยาวชนกระท าความผดิสูงข้ึน จากรายงานคดีเก่ียวกบัเด็กท่ีถูกควบคุมตวัเขา้

สถานพินิจ และคุม้ครองเด็กและเยาวชน พบวา่มีความผดิฐานลกัทรัพย ์ท าร้ายร่างกาย ข่มขืนกระท า
ช าเรา ซ่องโจร และยาเสพติด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นฐานความผดิท่ีมีสถิติสูงสุด ซ่ึงผูก้ระท าผิดคือเด็กท่ีเคย
ตกเป็นเหยือ่ อนัเน่ืองมาจากปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง 

2. ปัญหาเด็กเร่ร่อน เป็นปัญหาท่ีสร้างภาระให้กบัสังคมท่ีจะตอ้งดูแล โดยเฉพาะหน่วยงาน
ท่ีมีบทบาทในการรับดูแลเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 

3. สังคมเกิดความไม่เป็นระเบียบ หากไม่แกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองเร่ร่อน  
 
การป้องกนัและการแกไ้ข  
1. ส่งเสริมให้มีการจดัโครงการกิจกรรมเก่ียวกบัครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้

เกิดข้ึนภายในครอบครัว โดยมีการฟ้ืนฟู การให้ความช่วยเหลือครอบครัวท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติ ดว้ย
การช่วยวางแผนครอบครัว ช่วยเหลือด้านการเงิน และการฝึกอาชีพ เป็นต้น เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ก่อนท่ีจะกลายเป็นครอบครัวท่ีแตกสลาย ซ่ึงสุดทา้ยแลว้ก็ส่งผลกระทบสู่เด็กมากท่ีสุด  

2. นกัสังคมสงเคราะห์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีบทบาทในการประสานให้ความ
ช่วยเหลือ เตรียมความพร้อมของบุคคล เพื่อการด าเนินชีวิตครอบครัวในอนาคต ควรจดัหาสถานท่ี
ครอบครัวใหม่หรือผูอุ้ปการะเด็ก เพื่อใหเ้ด็กไดมี้โอกาสเรียนรู้การอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัว  

3. รัฐบาลในฐานะผูบ้ริหารประเทศ จะตอ้งแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้มีความ
เหล่ือมล ้าทางดา้นสังคม ซ่ึงจะท าใหผู้ท่ี้มีฐานะยากจนสามารถอยูไ่ดต้ามอตัภาพ ไม่ตอ้งด้ินรน ก็จะ
ไม่เกิดภาวะเครียดและกระท าความรุนแรงในครอบครัว  

 
ศึกษาประวติัความเป็นมาและวธีิการแกไ้ข ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 

ประวตัิความเป็นมาของมูลนิธิบ้านนกขมิน้ 
ครูอ๊อด สุรชยั สุขเขียวอ่อน ผูอ้  านวยการมูลนิธิบา้นนกขมิ้น ซ่ึงในอดีตครูอ๊อดเคยเป็นเด็ก

เร่ร่อนมาก่อน เพราะบิดามารดาหยา่ร้างกนั เม่ือตอ้งอยูก่บับิดาท่ีไม่มีเวลาเล้ียงดูบุตร โดยน าครูอ๊อด
ไปฝากกบัญาติ ครูอ๊อดจึงรู้สึกขาดความรัก ความอบอุ่น จึงหนีออกจากบา้นไปเร่ร่อนอยู่ท่ีตลาด
คลองเตย ตอนอาย ุ10 ขวบ แต่ครูออ๊ดก็เร่ร่อนอยูไ่ดแ้ค่ 3 เดือน เท่านั้น 

 “เราใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ระยะหน่ึง เราก็เห็นเพื่อนถูกจบั ถูกไล่ตี ท าร้าย ติดสารระเหย เราก็
กลวัเหมือนกนั ก็เลยคิดวา่อยูอ่ยา่งน้ีกลวัตาย กลวัถูกท าร้าย แต่ไม่อยากกลบัไปอยูก่บัพอ่”  
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ภาพท่ี 6 ครูอ๊อด สุรชยั สุขเขียวอ่อน ผูอ้  านวยการมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 

ท่ีมา: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000021284 (ออนไลน์) 2560 
 

ครูออ๊ดจึงตดัสินใจกลบัไปอยูก่บัปู่ ยา่ ขณะท่ีบิดาเม่ือรู้วา่ครูออ๊ดมาอยูก่บัปู่ ยา่แลว้ จึงส่งเสีย
ใหลู้กเรียนอีกคร้ัง และเม่ือโตข้ึนก็เร่ิมคาดหวงัอยากใหค้รูออ๊ดไปเป็นทหารหรือต ารวจ แต่ครูอ๊อดมี
อายุเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดไม่สามารถสมัครสอบได้ จึงไปเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง แมจ้ะเรียนกฎหมายแต่ครูอ๊อดก็ไม่ได้อยากเป็นทนายความ กลับชอบช่วยเหลือเด็ก
เร่ร่อนมากกวา่ ดว้ยเหตุน้ีครูออ๊ดจึงเร่ิมเขา้สู่บทบาทของครูขา้งถนน ท่ีให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน
เท่าท่ีจะช่วยได ้ 

"ต่อมา คุณพอ่ Erwin Groebli มิชชนันารีชาวสวิตเซอร์แลนด์ มาอยูไ่ทย เป็นสจ๊วตสายการ
บินสวิสแอร์ ไดพ้บเด็กเร่ร่อนแถวรามค าแหง จึงเกิดสงสารเลยให้เด็กไปพกัและอาบน ้ าท่ีอพาร์ต
เมน้ท์ เด็กก็ชวนเด็กเร่ร่อนมาหลายคน ท่านเลยคิดว่าน่าจะมีบา้น ก็เลยท าบา้นเล็ก ๆ อยู่ในซอย
สุขมุวทิ 77 และในปี 2532 ตอนนั้นผมเป็นครูอาสาสมคัร เรียกวา่ครูขา้งถนนไดไ้ปเจอเด็กเหล่าน้ี ก็
พยายามช่วยแต่มีเด็กกลุ่มหน่ึง อายุประมาณ 9 ‟ 10 ขวบ อยากเรียนหนงัสือต่อ ปัญหาของผมคือจะ
ใหเ้รียนยงัไง ก็มีคนแนะน าใหรู้้จกัคุณพอ่ Erwin Groebli มีบา้นเล็ก ๆ อยู ่ก็บอกท่านวา่อยากให้เด็ก
เหล่าน้ีมีบา้น เลยพาเด็กเหล่าน้ีมาอยูท่ี่บา้นนกขมิ้นนัน่เอง" (MGR Online, 2560) 

 
วธีิการแกไ้ขของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น บ้านหลังใหม่ของเด็กก าพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ได้ให้

ความส าคญักบัค าว่าสถาบนัครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะครอบครัวเป็นตวัแปรส าคญัท่ีน ามาซ่ึง
ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัเด็ก ดงันั้นการดูแลเด็กในมูลนิธิบา้นนกขมิ้นจึงเป็นการดูแลในรูปแบบของ
ครอบครัว ดว้ยการจ าลองครอบครัวใหม่ให้กบัเด็ก มีเจา้หน้าท่ีของมูลนิธิบา้นนกขมิ้นท่ีเป็นคู่สามี
ภรรยากนัจริง ๆ ท าหน้าท่ีเป็นบิดามารดาให้กบัเด็ก ๆ ในแต่ละครอบครัว ใน 1 ครอบครัวจะมี
สมาชิกท่ีเป็นลูกประมาณ 10 คน เพื่อการดูแลท่ีทัว่ถึง เด็ก ๆ ในครอบครัวจะมีความสัมพนัธ์เป็นพี่

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000021284
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นอ้งกนัเหมือนกบัครอบครัวโดยทัว่ไป เพียงแต่เป็นครอบครัวท่ีมีลูกมากเท่านั้นเอง เด็ก ๆ จะไดรั้บ
ความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด และมีโอกาสทางการศึกษาตามความสามารถ
ของแต่ละคน เพื่อว่าในอนาคตเขาจะกลับไปด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและเป็น
ประโยชนก์บัสังคม (มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, 2561) (พรนภา ชูช่วย, 2561, pp. 10-11) 

 

 
ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งการจ าลองครอบครัวใหม่ ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 

ท่ีมา: https://taejai.com/en/d/sraanglaankiilaaephuuenng/ (ออนไลน์) 2558 
 

 
ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งเด็กดอ้ยโอกาส ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 

ท่ีมา: https://www.sanook.com/men/8513/gallery/ (ออนไลน์) 2558 
 

https://taejai.com/en/d/sraanglaankiilaaephuuenng/
https://www.sanook.com/men/8513/gallery/
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การช่วยเหลือของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น จากการส ารวจพบวา่มีความตอ้งการปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อ
การด ารงชีวติในครอบครัว ไดแ้ก่ เงิน ปัจจยั 4 การประชาสัมพนัธ์ และการกระจายตูรั้บบริจาค โดย
มีช่องทางการช่วยเหลือมากมาย หากตอ้งการเป็นอาสาสมคัร มีอาสาสอนพิเศษ วิชาการ วิชาชีพ 
ดนตรี และความถนดั เป็นตน้ อาสาบ าเพญ็ประโยชน์ ท าความสะอาด งานก่อสร้าง จดัสถานท่ี เป็น
ตน้ อาสาระดมทุน ตั้งบูธ และตั้งกล่องรับบริจาค เป็นตน้ และอาสาจดักิจกรรมต่าง ๆ หากตอ้งการ
บริจาคเงิน มีช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ตูรั้บบริจาคท่ีกระจายอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช็คธนาคารหรือ
แคชเชียร์เช็ค การโอนช าระผ่านช่องทางธนาคารท่ีก าหนด บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและ 7-
Eleven การเขา้ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อจดักิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บสิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นตน้ 
หากตอ้งการบริจาคปัจจยั 4 หรือการช่วยเหลืออ่ืน ๆ มูลนิธิบา้นนกขมิ้นก็มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
เช่น โครงการเหลือ-ขอ การบริจาคส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้ โดยท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้นจะไปรับส่ิงของท่ี
จะบริจาคเอง และโครงการ Run Run Run การวิง่มาราธอนเพื่อการกุศล เป็นตน้  

 

 
ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งการเขา้ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/baannokkamin1989/?ref=br_rs (ออนไลน์) 2560 
 
 

https://www.facebook.com/baannokkamin1989/?ref=br_rs
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ภาพท่ี 10 ตวัอยา่งตูบ้ริจาคและการกระจายการรับบริจาค 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/baannokkamin1989/?ref=br_rs (ออนไลน์) 2560 
 

มูลนิธิบา้นนกขมิ้น มีเด็กดอ้ยโอกาสจ านวนประมาณ 250 คน และมี 6 สาขา (มูลนิธิบา้น
นกขมิ้น, 2561) ดงัน้ี 

1. บา้นนกขมิ้นกรุงเทพมหานคร: เป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่มูลนิธิบา้นนกขมิ้น และมี
บา้นเด็กชาย 3 ครอบครัว บา้นเด็กหญิง 1 ครอบครัว บา้นพกันักศึกษา และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มี
เจา้หนา้ท่ีจ านวน 30 คน เด็กดอ้ยโอกาสจ านวน 45-50 คน อายตุั้งแต่ 5-18 ปี 

2. บา้นนกขมิ้นอุทยัธานี: เป็นท่ีตั้งโครงการบา้นในสวนเกษตรวิถีชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชด าริฯ มีบา้นเด็กชาย 1 ครอบครัว 

3. บา้นนกขมิ้นสุโขทยั: เป็นท่ีตั้งบา้นเด็กชาย 4 ครอบครัว 
4. บา้นนกขมิ้นเชียงใหม่: เป็นท่ีตั้งบา้นเด็กหญิง 3 ครอบครัว  
5. บา้นนกขมิ้นเชียงราย: โครงการบ าบดัผูติ้ดเสพติด 
6. บา้นนกขมิ้นประจวบคีรีขนั: เป็นท่ีตั้งค่ายอบรมจริยธรรมฯ และบา้นพกันกัศึกษา  
 
ท่ีอยู-่การติดต่อ มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร  
มูลนิธิบา้นนกขมิ้น  (เวลาท าการ: วนัองัคาร-วนัเสาร์ 09.00-17.00 น.) 
เลขท่ี 89 ซอยเสรีไทย 17 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร: 02-375-6469, 02-375-2455 
E-mail: baannokkamin1-1@hotmail.com, baannokkamin57@gmail.com  
 

 

 

https://www.facebook.com/baannokkamin1989/?ref=br_rs
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ภาพท่ี 11 แผนท่ีการเดินทางมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา: http://www.baannokkamin.org/contact-us/map.html (ออนไลน์) 2561 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัการบริจาค 
การศึกษาความหมายของการบริจาค 

บริจาค (Donation) 
พระมหาชยัวธุ โภชนุกลู ฉายา ฐานุตฺตโม (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ บริจาคในภาษาบาลีเขียนวา่ 

ปริจาโค (หรือซ้อน จ.จาน เขา้มาเป็น ปริจฺจาโค) ค าน้ีมาจากรากศพัทว์่า จช ในความหมายวา่สละ 
โดยมี ปริ เป็นอุปสัคน าหนา้รากศพัทใ์นความหมายวา่รอบ และลง ณ. ปัจจยั ดงัน้ี 

ปริ + จช + ณ = ปริจาโค (แปลง ช.ชา้ง เป็น ค.ควาย) 
ปริ (รอบ) + จช (สละ) = สละรอบ (เฉพาะความหมาย) 
ดงันั้น ปริจาคะ ปริจจาคะ หรือบริจาคมีความหมายตรงตวั แปลวา่ สละรอบ หมายถึง การ

เสียสละความสุขส่วนตวัโดยประการทั้งปวง  
การบริจาค คือการดับความโลภด้วยการให้ หมายถึง การสละให้ การแบ่งปันทรัพย์

ภายนอก โดยเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งดว้ยกายได ้ประกอบดว้ยส่ิงของอนัเป็นท่ีรัก และทรัพยภ์ายใน โดย
เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งดว้ยกายไม่ได ้เป็นการสละท่ีประกอบดว้ยความเจตนา แสดงออกดว้ยความห่วงใย
ซ่ึงกนัและกนั (thaihealthlife.com, ม.ป.ป.) 

 
ประเภทของการบริจาค (thaihealthlife.com, ม.ป.ป.) 
1. การบริจาควตัถุ คือการสละส่ิงของท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม จบัตอ้งตอ้งได ้เช่น เงิน

ทอง ปัจจยั 4 หรือยานพาหนะ เป็นตน้  
2. การบริจาคความรู้ คือการอุทิศตนในการถ่ายทอดและใหค้วามรู้กบัผูท่ี้ไม่มีความรู้  

http://www.baannokkamin.org/contact-us/map.html
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3. การบริจาคอวยัวะ คือการบริจาคอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของตนเอง ให้กบัผูท่ี้มีอวยัวะ
บกพร่อง ซ่ึงอาจบริจาคอวยัวะในขณะท่ีตนยงัมีชีวิตอยูห่รือบริจาคอวยัวะหลงัจากท่ีตนเสียชีวิตไป
แลว้ ไดแ้ก่ การบริจาคดวงตา หรือการบริจาคไต เป็นตน้ 

4. การบริจาคสละทางดา้นอารมณ์ หรือเรียกให้เหมาะสมคือการสละอารมณ์ ถือเป็นการ
สละอารมณ์และความรู้สึกท่ีไม่ดี ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม โดยอารมณ์ของปุถุชนทัว่ไป ไดแ้ก่ 
ความโลภ ความโกรธ และความหลง ถือเป็นอารมณ์พื้นฐานท่ีปุถุชนทัว่ไปยงัละไม่ได ้แต่สามารถ
ลดและระงบัอารมณ์เหล่าน้ีได ้หากมีการฝึกจิตดว้ยธรรมต่าง ๆ อนัจะน ามาซ่ึงความสงบของจิตใจ  

   
ทาน (Giving alms) 

ทาน คือการบ าเพญ็บารมีดว้ยการให ้หมายถึง การใหอ้นัเป็นเจตนาสละ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งท่ี
เป็นการสละใหส่ิ้งท่ีเป็นวตัถุรูปธรรมและเป็นการสละใหส่ิ้งท่ีเป็นนามธรรม (paderm, 2555) 

ทาน เป็นหน่ึงในบุญกิริยาวตัถุ 10 การท าทานจึงเป็นการท าบุญอยา่งหน่ึง เรียกวา่ ทานมยั 
คือบุญท่ีเกิดจากการให ้เป็นสังคหวตัถุ ซ่ึงเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจกนัไวแ้ละเป็นบ่อเกิดแห่งบารมี
ท่ีเรียกวา่ ทานบารมี การให้ทานจึงมีวตัถุประสงคส์ าคญัในการคลายความตระหน่ี ความเห็นแก่ตวั 
และความโลภในจิตใจมนุษย ์ส่งผลใหเ้กิดความใสสวา่งและความสะอาดของจิตใจข้ึนมา (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2561c) ค  าวา่ “ทาน” โดยทัว่ไปมกัเขา้ใจสับสนกบัค าวา่ “บุญ” เน่ืองจากเรามกัจะ
เรียกการถวายของแด่พระภิกษุว่า “ท าบุญ” แต่เม่ือให้ของกบัคนยากจน หรือคนท่ีดอ้ยกวา่เรียกว่า 
“ท าทาน” แต่จริง ๆ แลว้การให้นั้นไม่วา่จะให้กบัใครก็ตามถือวา่เป็นทานทั้งส้ินและไดบุ้ญทั้งนั้น 
(DMC.tv - Dhamma Media Channel, 2553) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2554) 

บุญ คือส่ิงซ่ึงเกิดข้ึนในจิตใจแลว้ท าใหจิ้ตใจเราใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง ขุ่นมวั 
กา้วข้ึนไปสู่ภูมิท่ีดี เกิดข้ึนจากการท่ีใจไดเ้พื่อนคิดท่ีดี คือพระธรรม ท าให้เลือกเฉพาะส่ิงท่ีถูก ท่ีดี ท่ี
เป็นประโยชน์ แล้วพูดดี ท าดี ตามท่ีคิดนั้น บุญเม่ือเกิดข้ึนแลว้ย่อมส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มี
คุณภาพดีข้ึน คือตั้งมัน่ไม่หว ัน่ไหว บริสุทธ์ิผุดผอ่ง โปร่งโล่งไม่อึดอดั อ่ิมเอิบ ไม่กระสับกระส่าย 
และบุญท่ีเกิดข้ึนน้ียงัสามารถสะสมเก็บไวใ้นใจไดอี้กดว้ย (กลัยาณมิตร, 2558) 
 

ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยริา กยริาเถน  ปุนปฺปุน  
ตมฺหิ ฉนฺท  กยริาถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย. 

ถา้บุรุษพึงท าบุญไซร้ พึงท าบุญนั้นบ่อย ๆ พึงท าความพอใจในบุญนั้น เพราะวา่ความสั่งสม
บุญ ท าใหเ้กิดสุข 

(พุทฺธ) ธมฺมปทฏฺฐกถา ๕ / ๙ 
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ถา้หากว่ามีโอกาสไดท้  าบุญ ท่านว่าให้หาโอกาสท าบุญนั้นบ่อย ๆ อย่าหยุดเสียดว้ยคิดว่า 
พอละ เท่าน้ีก็พอ ท าบุญคร้ังเดียวก็พอแลว้ เป็นตน้ แต่ควรหาโอกาสท าบุญนั้น ๆ ร ่ าไป อีกทั้งใน
ขณะท่ีท าบุญนั้น ใหท้  าความพอใจในบุญนั้นดว้ย เพราะยิ่งสั่งสมบุญพอกพูนบุญไวม้ากเท่าไร ยอ่ม
ก่อให้เกิดสุขไดม้ากเท่านั้น การสั่งสมบุญก่อให้เกิดความสุขทั้งในโลกน้ีทั้งในโลกหน้า (วดัพิช
โสภาราม, ม.ป.ป.) 

 
ประเภทของทาน (โชติกา พิรักษา, 2561) 
1. อามิสทาน คือการให้วตัถุส่ิงของ พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ขา้วและน ้ าเป็นทรัพยโ์ดยปรมตัถ ์

ส่ิงอ่ืนเป็นทรัพยโ์ดยบญัญติัเพราะเกิดจากการสมมุติของของคนท่ีท าให้เกิดความจ าเป็น เช่น เส้ือผา้
ถา้ใส่กนัอาย เงินทองเพชรท่ีกินไม่ไดแ้ละไม่มีประโยชน์ (อามิส แปลวา่ วตัถุ ส่ิงของ) 

2. ธรรมทาน คือการให้ท่ีไม่เป็นวตัถุส่ิงของ ได้แก่ ให้สติ ให้ธรรมะ สอนคุณธรรม ให้
ก าลงัใจ ใหอ้ภยั (อภยัทาน) และใหว้ทิยาทาน 

3. อภยัทาน คือการยกโทษดว้ยการไม่พยาบาทจองเวร บณัฑิตกล่าวเป็นทานท่ีให้ไดย้าก
ท่ีสุด โดยเฉพาะการใหอ้ภยัศตัรูหรือผูท่ี้ท  าร้ายตนอยา่งสาหสั  

 
ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริจาคของคนไทย วยัผูใ้หญ่ 

ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร   
 เอียวศรีวงศ ์(2559) ไดก้ล่าวไวว้่าคนไทยบริจาคให้องค์กรศาสนามากท่ีสุด โดยธนาคาร

แห่งหน่ึงประเมินว่า เฉพาะเงินฝากของวดัต่าง ๆ ในประเทศไทยรวมกนัมีมูลค่าประมาณ 3 แสน
ลา้นบาท ยงัไม่รวมท่ีไม่ปรากฏในบญัชีของธนาคาร ทั้งน้ีการบริจาคไม่ไดห้มายความเพียงเงินอยา่ง
เดียว เพราะยงัมีอามิสทานรูปแบบอ่ืน ๆ อีก เช่น ตกับาตร ทอดกฐิน สร้างโบสถ์วิหาร หรือกุฏิ เป็น
ตน้ การถวายเวลา เช่น ช่วยวดัจดังาน หรือช่วยต่อเติมเสริมซ่อมวดั เป็นตน้ จากขอ้ความท่ีกล่าว
ข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล ได้ตีพิมพ์
บทความเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริจาคของคนไทย” ดงัน้ี 

 
บทความเร่ือง “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจบริจาคของคนไทย” 

ขา้พเจา้ไดอ้า้งอิงขอ้มูลจากบทความเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริจาคของคนไทย” 
ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยของผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล จากคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในวารสารเศษรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (อมรรัตน์ อภินนัท์มหกุล, 2558, pp. 1-15) โดยการศึกษาในท่ีน้ีมี
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วตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ความน่าจะเป็นของบริจาคเงิน ส่ิงของ และเวลา (การท างานจิตอาสาโดย
ไม่รับค่าตอบแทน) ของปัจเจกบุคคลในประเทศไทย จากขอ้มูลการส ารวจตวัอยา่ง 2,557 คน ใน 19 
จงัหวดัของประเทศไทย ท่ีส ารวจในระหวา่งเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2554 พบวา่การตดัสินใจ
บริจาคเงินและเวลา กบัการตดัสินใจบริจาคส่ิงของและเวลา มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่ง
มีนยัส าคญั ในขณะท่ีการตดัสินใจบริจาคเงินและส่ิงของ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อีกทั้งทุนทางสังคม
ของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายทางสังคมทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบัเครือข่าย
ทางศาสนาต่างมีผลท่ีเป็นบวกอยา่งมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจบริจาค โดยผูห้ญิงมีแนวโนม้บริจาค
มากกวา่ผูช้าย วยัท่ีเพิ่มข้ึนท าให้โนม้เอียงไปบริจาคเป็นเงินมากกวา่เวลา การศึกษาท่ีสูงข้ึนท าให้มี
แนวโนม้จะบริจาคมากข้ึน คนชนบทบริจาคเงินและเวลามากกวา่คนท่ีอยูใ่นเขตเมือง เป็นตน้ 

 
ประเภทของการบริจาคและเหตุผลของการให ้ 
การศึกษาน้ีแบ่งการบริจาคเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การบริจาคเงิน ส่ิงของ และเวลา จาก

ขอ้มูลการส ารวจพบวา่การใหเ้งินเป็นรูปแบบของการบริจาคท่ีนิยมมากท่ีสุด (ร้อยละ 94) รองลงมา
คือการท างานจิตอาสา (ร้อยละ 58) และการบริจาคส่ิงของ (ร้อยละ 43) ตามล าดบั โดยพบเหตุผลท่ี
ท าใหค้นบริจาคมากท่ีสุด ดงัน้ี  

1. ให้ตามความเช่ือทางศาสนา เป็นการบริจาคให้กบัวดัและกิจกรรมสาธารณกุศลอ่ืน ๆ 
โดยการบริจาคเงิน (ร้อยละ 91) นิยมมากท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างกบัการท างานจิตอาสา (ร้อยละ 53) เป็น
อยา่งมาก  

2. ใหเ้พราะตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้นหรืออยากเห็นสังคมดีข้ึน เป็นการบริจาคให้กบักิจกรรม
สาธารณกุศลอ่ืน ๆ โดยการบริจาคเงิน (ร้อยละ 44) ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการท างานจิตอาสา (ร้อยละ 48)  

3. ให้เพราะเหตุผลส่วนตวั เช่น เพื่อความสบายใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
เป็นตน้ โดยการบริจาคเงิน (ร้อยละ 40) ซ่ึงแตกต่างกบัการท างานจิตอาสา (ร้อยละ 5) เป็นอยา่งมาก 

จากสถิติท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหส้รุปไดว้า่ความเช่ือทางศาสนาเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการ
บริจาค แต่ไม่ไดห้มายความวา่ตอ้งบริจาคกบัองคก์รศาสนาเสมอไป หากสังคมไทยเปล่ียนแปลงไป
มากข้ึนในอนาคต กล่าวคือคนไทยในอนาคตอาจท าบุญ เพราะความเช่ือทางศาสนา แต่ไม่จ  าเป็นวา่
ตอ้งท ากบัศาสนา ขอ้สังเกตน้ีอาจสัมพนัธ์กบัขอ้คน้พบอีกอย่างหน่ึงของท่านอาจารยอ์มรรัตน์ ใน
การท ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์หรือจิตอาสา 44-48% (ไม่ได้ท  ากบัองค์กรศาสนา) ของผูบ้ริจาค
เหล่าน้ี ให้เหตุผลว่าท าเพราะอยากช่วยผูอ่ื้น อยากเห็นสังคมดีข้ึน หรือเห็นวา่งานสังคมสงเคราะห์
เป็นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ เหตุผลเหล่าน้ีอาจไดแ้รงบนัดาลใจจากค าสอนทางศาสนาท่ี
เรียกวา่การท าบุญ แสดงใหเ้ห็นวา่ช่องทางในการท าบุญตามหลกัศาสนามีมากข้ึนในสังคม  
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ข้อมูลด้านการสร้างสรรค์ผลงาน 
ศึกษากระบวนการถ่ายทอดผลงานดว้ยศิลปะ ในรูปแบบผลงานประติมากรรม 

ทศันศิลป์ (Visual arts)  
ทศันศิลป์ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ อยา่งมีจินตนาการ มีความคิด

สร้างสรรค ์มีการปฏิบติังานเป็นขั้นตอน และมีการพฒันาผลงานให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นศิลปะท่ี
มองเห็นได ้โดยการมองเห็นสรรพส่ิงต่าง ๆ ท่ีเคล่ือนไหว เขา้มากระทบ  ก่อให้เกิดปัจจยัสมมติต่อ
จิตใจและอารมณ์ของมนุษย ์อาจจะเป็นไปในทางเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม เป็นการแปลความหมาย
ทางศิลปะท่ีแตกต่างกนัไปแต่ละบุคคลในงานศิลปะช้ินเดียวกัน ซ่ึงไร้ขอบเขตทางจินตนาการ
ข้ึนกบัอารมณ์ของบุคคลในขณะทศันศิลป์นั้น (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561b) 

 
ประติมากรรม (Sculpture)  

ประติมากรรม หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการสร้างรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มี
น ้ าหนกั โดยการใช้วสัดุชนิดต่าง ๆ วสัดุท่ีใช้ออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมจะเป็นตวัก าหนด
วธีิการสร้างผลงาน และความงามของประติมากรรมจะเกิดจากแสงและเงาในผลงานประติมากรรม 
ซ่ึงท าได ้4 วธีิ (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561d) ดงัน้ี 

1. การป้ัน คือการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุทีเหนียว อ่อนตวั และยึดจบัตวักนัไดดี้ วสัดุท่ี
นิยมน ามาใชป้ั้น ไดแ้ก่ ดินเหนียว ดินน ้ามนั ปูน หรือข้ีผึ้ง เป็นตน้ 

2. การแกะสลกั คือการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุท่ีแข็ง เปราะ โดยอาศยัเคร่ืองมือ วสัดุท่ี
นิยมน ามาแกะ ไดแ้ก่ ไม ้หิน กระจก แกว้ หรือปูนปลาสเตอร์ เป็นตน้ 

3. การหล่อ คือการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุท่ีหลอมตวัไดแ้ละกลบัแข็งตวัไดโ้ดยอาศยั
แม่พิมพ ์สามารถท าใหเ้กิดผลงานท่ีเหมือนกนัตั้งแต่ 2 ช้ิน ข้ึนไปได ้วสัดุท่ีนิยมน ามาใชห้ล่อ ไดแ้ก่ 
โลหะ ปูน แกว้ ข้ีผึ้ง เรซ่ิน หรือพลาสติก เป็นตน้ 

4. การประกอบข้ึนรูป คือการสร้างรูปทรง 3 มิติ โดยน าวสัดุต่าง ๆ มา ประกอบเขา้และยึด
ติดกนัดว้ยวสัดุต่าง ๆ 

 
ประเภทของผลงานประติมากรรม (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561d) 
1. ประติมากรรมแบบนูนต ่า คือรูปท่ีนูนข้ึนมาจากพื้นหรือมีพื้นหลงัรองรับ มองเห็นชดัเจน

เพียงดา้นเดียว คือดา้นหน้า มีความสูงจากพื้นไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของรูปจริง ไดแ้ก่ รูปนูนแบบเหรียญ 
รูปนูนท่ีใชต้กแต่งภาชนะ หรือตกแต่งอาคาร สถาปัตยกรรม หรือพระเคร่ืองบางประเภท เป็นตน้ 
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2. ประติมากรรมแบบนูนสูง คือรูปต่าง ๆ ในลกัษณะเช่นเดียวกบัแบบนูนต ่า แต่มีความสูง
จากพื้นตั้งแต่คร่ึงหน่ึงของรูปจริงข้ึนไป ท าใหเ้ห็นลวดลายท่ีลึก ชดัเจน เหมือนจริงมากกวา่แบบนูน
ต ่า และใชง้านแบบเดียวกบัแบบนูนต ่า  

3. ประติมากรรมแบบลอยตวั คือรูปต่าง ๆ ท่ีมองเห็นไดร้อบดา้นหรือ ตั้งแต่ 4 ดา้นข้ึนไป 
ไดแ้ก่ ภาชนะ รูปเคารพ พระพุทธรูป รูปตามคตินิยม รูปบุคคลส าคญั หรือรูปสัตว ์เป็นตน้  

 
การศึกษาผลงานประติมากรรมทีม่ีแนวคิดใกล้เคียง 

อนุพงษ ์จนัทร (2560) ไดน้ าเสนอนิทรรศการ “ลานบุญ-ลานกรรม” ซ่ึงสร้างสรรคผ์ลงาน
ประติมากรรมดว้ยแนวความคิดเก่ียวกบัการเพ่งพินิจท่ีบุญและบาป ตามคติความเช่ือเร่ืองนรก โลก
มนุษย ์และสวรรค์ จากเร่ืองไตรภูมิในพระพุทธศาสนา ด้วยการน าภาพลกัษณ์ของสรรพสัตวใ์น
อบายภูมิ อนัมีรูปกายอปัลกัษณ์วิปริตไปจากผลแห่งการก่อบาปเวรและกรรมชัว่ และใชผ้า้จีวรกบั
บาตร ซ่ึงไดรั้บการดดัแปลงเสริมแต่งใหมี้รูปร่างลกัษณะแตกต่างออกไปจากเดิม มาแทนสัญลกัษณ์
แห่งการปลอมแปลงแฝงเร้นของผูไ้ม่หวงัดี ผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากวงการสงฆ ์เพื่อช้ีให้เห็นถึง
คุณค่าและความหมายอนัดีงาม สูงส่งอยา่งแทจ้ริงของพระพุทธศาสนา 

 

 

 
ภาพท่ี 12 ผลงานประติมากรรม “ลานบุญ-ลานกรรม” โดย อนุพงษ ์จนัทร 

ท่ีมา: http://www.ardelgallery.com/exhibitions-ardel-gal-detail.php?th&id=e31 (ออนไลน์) 2560 

http://www.ardelgallery.com/exhibitions-ardel-gal-detail.php?th&id=e31
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 
การออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมสะสมบุญ เพื่อส่งเสริมการบริจาค ช่วยเหลือเด็กท่ี

มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมใน
แนวความคิดความแตกต่าง แปลกแยก ของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์
และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาคเงิน เพื่อเด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, 
กรุงเทพมหานคร ไดเ้รียงล าดบัวธีิด าเนินการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

1. ก าหนดปัญหาของงานวจิยั  
2. เลือกรูปแบบของงานวจิยั  
3. ก าหนดกลุ่มประชากรตวัอยา่ง  
4. สร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลผลงาน  
5. วเิคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวม  
6. การออกแบบสร้างสรรคผ์ลงาน  

6.1 ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ 
6.2 ประติมากรรมสะสมบุญ 
 

ก าหนดปัญหาของงานวจัิย 

จากการสังเกตการณ์ตนเองและคนรอบขา้งท่ีมีพฤติกรรมการใช้เหรียญจ านวนน้อย โดย
สาเหตุหลกัมาจากเหรียญเหล่าน้ีมีมูลค่าต ่า มีน ้ าหนกัมากวา่ธนบตัร ซ่ึงสินคา้และบริการในปัจจุบนั
มีราคาสูงข้ึนเร่ือย ๆ จึงมีโอกาสในการใช้เหรียญน้อยลงและไม่สะดวกในการพกพา ส่งผลให้
เหรียญเหล่าน้ีถูกน าไปหมุนเวียนเงินในเศรษฐกิจไทยนอ้ยลง จนกลายเป็นเศษเหรียญท่ีประชากร
ส่วนใหญ่ลดคุณค่า 

ขา้พเจา้จึงระลึกถึงความทรงจ าในวยัเยาว ์ท่ีถูกมองวา่เป็นตวัประหลาดในสายตาคนอ่ืน ๆ 
เพราะมีภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่าง แปลกแยก ท าใหรู้้สึกโศกเศร้า แต่ช่วงเวลานั้นผา่นพน้มาไดด้ว้ยความ
รัก ความอบอุ่น จากครอบครัว ส่งผลให้เห็นความส าคญัและตอ้งการหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ช่วยเหลือดว้ยการบริจาคเงิน ในรูปแบบสะสม เก็บออมทีละเล็กทีละนอ้ย เพื่อเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็ก
เ ร่ ร่อน ท่ี มี ปัญหาคล้ายคลึงกัน  แต่พวกเขากลับไม่ มีครอบครัว  ท่ีมูล นิ ธิบ้านนกขมิ้น , 
กรุงเทพมหานคร จากขอ้ความท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงไดท้บทวนประเด็นท่ีสนใจจนเกิดเป็นปัญหา ดงัน้ี 
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1. ปัจจยัใดท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็ก
เร่ร่อน ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริจาคของคนไทย วยัผูใ้หญ่ ท่ีอาศยัใน
กรุงเทพมหานคร 
 
เลอืกรูปแบบของงานวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed method research) โดยเลือกการวิจยั
ผสมผสานแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory sequential design) เป็นจากการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research)  

 
การก าหนดกลุ่มประชากร 

มีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใชใ้นการส ารวจ โดยมีวธีิการสุ่มดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี  
ประชากร  

1. กลุ่มท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีดูแลเด็ก ๆ และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น เพื่อ
ส ารวจปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน  

2. กลุ่มท่ี 2 คนไทย วยัผูใ้หญ่ (อายตุั้งแต่ 21-60 ปี) (นกัจิตวทิยาบางท่านไดแ้บ่งตามขอ้บ่งช้ี
กวา้ง ๆ ท่ีระบุว่าบุคคลเขา้สู่วยัผูใ้หญ่คือการเปล่ียนแปลงบทบาท เน่ืองจากในวยัน้ีมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบมากข้ึน และนกัสังคมวิทยาให้ขอ้สังเกตท่ีแสดงถึงการเร่ิมตน้การปรับเปล่ียนจาก
วยัรุ่นสู่วยัผูใ้หญ่ คือการส าเร็จการศึกษา มีอาชีพประจ า การแต่งงาน และการเป็นบิดามารดา 
(ปริญญ์ทิพย ์แสนใจ, ม.ป.ป.)) ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร เพื่อส ารวจพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริจาคของคนไทย 

 
กลุ่มตัวอย่าง  

1. การสุ่มกลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 โดยใช้การเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ขา้พเจา้ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นเจา้หน้าท่ีดูแลเด็ก ๆ เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีมูลนิธิบา้นนก
ขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมีเจา้หนา้ท่ีจ านวน 30 คน เพื่อดูแลเด็กโอกาส จ านวน 45 ‟ 50 คน 
เพราะมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานเอกชนท่ีใหก้ารอุปการะช่วยเหลือเด็กใน
รูปแบบครอบครัวโดยเฉพาะ และเด็กดอ้ยโอกาสในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนมาก มูลนิธิบา้นนก
ขมิ้น, กรุงเทพมหานคร จึงตอ้งการการช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลา 
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2. การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 โดยใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) 
ใชก้ารเลือกกลุ่มการเลือกแบบก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
200 คน ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (อายุตั้งแต่ 21-40 ปี) จ  านวน 100 คน บริเวณศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บความ
นิยมสูงสุดในเครือสยามพิวรรธน์ ไดแ้ก่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน สยามดิสคฟัเวอร่ี และ
แบบสอบถามออนไลน์ (บุคคลท่ีบริโภคสินคา้ และบริการให้ห้างสรรพสินคา้บ่อยคร้ัง) และวยั
ผูใ้หญ่ตอนปลาย (อายุตั้งแต่ 41-60 ปี) จ  านวน 100 คน บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โรงพยาบาลศิริ
ราช ชุมชนวดัใหม่ยายมอญ และแบบสอบถามออนไลน์ (บุคคลท่ีอายตุั้งแต่ 41-60 ปี) 

 
สร้างเคร่ืองมือการเกบ็ข้อมูล  

ขา้พเจา้สร้างเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลจากการลงพื้นท่ี ดว้ยการสัมภาษณ์ (Interview) การ
สังเกตการณ์ (Observation) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ดงัน้ี  
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที ่1  

1. การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล ด้วยการสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง (18 ตุลาคม 2561 - 19 
ตุลาคม 2561) 

การสัมภาษณ์ นายศิลา แสงบารมี เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของมูลนิธิ
บา้นนกขมิ้น และวธีิการแกไ้ข การช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 

จากการลงพื้นท่ี ดว้ยการสัมภาษณ์ ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 
เช่น ประวติัความเป็นมาของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น การแบ่งหน้าท่ีของหน่วยงาน วิธีการแกไ้ข การ
ช่วยเหลือ ชีวติประจ าวนัของเด็กดอ้ยโอกาส สถานท่ีท่ีพบเด็กดอ้ยโอกาส จ านวนเจา้หนา้ท่ี จ  านวน
และช่วงอายุของเด็กดอ้ยโอกาส จ านวนสาขาของมูลนิธิ มีหนา้ท่ีอะไรบา้ง รวมไปถึงรายละเอียด
ของโครงการท่ีจดัข้ึน เพื่อส่งเสริมการบริจาคช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส เช่น โครงการเหลือ-ขอ และ
โครงการ Run Run Run เป็นตน้  

2. การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล ด้วยการสังเกตการณ์ แบบเขา้ร่วมเฉพาะกิจกรรมท่ีจ าเป็น (18 
ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561) โดยไดแ้บ่งการสังเกตการณ์ออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ดา้นพื้นท่ี 
และดา้นเด็กดอ้ยโอกาส ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

2.1 การสังเกตการณ์ดา้นพื้นท่ี  
มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร เป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่มูลนิธิบา้นนก

ขมิ้น มีหนา้ท่ีในการรับรองการประสานงานของจิตอาสาและเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายทั้งใน-นอก 
เพื่อการบริหารงานทั้งหมด มีบา้นเด็กชาย 3 ครอบครัว บ้านเด็กหญิง 1 ครอบครัว และ
บา้นพกันกัศึกษา มีหน้าท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัในการดูแลรูปแบบของครอบครัว โดยแบ่งเป็น
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ห้อง ๆ หรือชั้น ๆ เพื่อแยกแต่ละครอบครัวออกจากกนั ตามความเหมาะสมของจ านวน
ประชากร และศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ มีหน้าท่ีในการรับรองการดูแล ให้ความรู้ และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั โดยมีเจา้หน้าท่ีจ  านวน 30 คน เด็กด้อยโอกาสจ านวน 45-50 คน 
อายตุั้งแต่ 5-18 ปี  

 

 
ภาพท่ี 13 ตวัอยา่งบา้นเด็กชาย ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=UUqTSp5th2w (ออนไลน์) 2560 

https://www.youtube.com/watch?v=UUqTSp5th2w
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2.2 การสังเกตการณ์ดา้นเด็กดอ้ยโอกาส เด็ก ๆ ส่วนใหญ่มีรายละเอียด ดงัน้ี  
„ มีลักษณะภายนอก ได้แก่ ร่างกายอ้วนท้วม สมบูรณ์ แข็งแรง ผิวสีแทน มี

บาดแผลตามร่างกายท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน การแต่งกายสะอาด สมวยั 
„ มีลกัษณะนิสัย ไดแ้ก่ ร่าเริง แจ่มใส กลา้แสดงออก และเคารพ เช่ือฟังเจา้หนา้ท่ี

และบิดามารดา เป็นตน้ 
 

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที ่2  
การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามแบบปลายปิด (5 เมษายน 2561 - 7 เมษายน 2561) 

ขา้พเจา้ไดจ้ดัท าแบบสอบถามพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริจาคของคน
ไทย จ านวน 2 ชุด มีเน้ือหาเหมือนกนั (ทั้งหมด 2 ตอน รวมทั้งหมด 15 ขอ้)  

1. แบบสอบถามชุดท่ี 1 ส าหรับวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (อายุตั้งแต่ 21-40 ปี) จ  านวน 100 คน 
บริเวณศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในเครือสยามพิวรรธน์ ไดแ้ก่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารา 
กอน สยามดิสคฟัเวอร่ี และแบบสอบถามออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก
https://goo.gl/forms/8f6WKjwGfo7jIm1A3 
 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามชุดท่ี 1: ส าหรับวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (อายตุั้งแต่ 21-40 ปี) 
จ  านวน 100 คน ดงัน้ี 

„ แบบสอบถามตอนท่ี 1: สถานภาพทัว่ไป 
1. เพศหญิง จ านวน 60 คน / เพศชาย จ านวน 40 คน 
2. อาย ุ21-30 ปี จ  านวน 66 คน / อาย ุ31-40 ปี จ  านวน 34 คน 
3. ศาสนาพุทธ จ านวน 89 คน / ศาสนาคริสต ์จ านวน 8 คน / ศาสนาอิสลาม จ านวน 2คน / 

อ่ืน ๆ จ านวน 1 คน 
4. สถานะ พนกังานภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 41 คน / ลูกจา้ง จ านวน 20 คน / ธุรกิจ

ส่วนตวั จ  านวน 20 คน / นกัศึกษา จ านวน 14 คน / ขา้ราชการ จ านวน 5 คน / อ่ืน ๆ จ านวน 1 คน  
5. วฒิุการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 64 คน / สูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 22 คน / ต ่ากวา่

ปริญญาตรี จ านวน 14 คน 
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„ แบบสอบถามตอนท่ี 2: พฤติกรรมการบริจาค  
 

 

 

   

 
 

ภาพท่ี 14 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริจาคชุดท่ี 1 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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2. แบบสอบถามชุดท่ี 2 ส าหรับวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย (อายุตั้งแต่ 41-60 ปี) จ  านวน 100 คน 
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โรงพยาบาลศิริราช ชุมชนวดัใหม่ยายมอญ และแบบสอบถามออนไลน์
สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก https://goo.gl/forms/IqmlXDWfHRiGmDPR2 

 
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามชุดท่ี 2: ส าหรับวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย (อายตุั้งแต่ 41-60 ปี) 

จ  านวน 100 คน ไดด้งัน้ี 
„ แบบสอบถามตอนท่ี 1: สถานภาพทัว่ไป 
1. เพศหญิง จ านวน 69 คน / เพศชาย จ านวน 31 คน 
2. อาย ุ31-40 ปี จ  านวน 44 คน / อาย ุ41-60 ปี จ  านวน 56 คน 
3. ศาสนาพุทธ จ านวน 96 คน / ศาสนาคริสต ์จ านวน 2 คน / ศาสนาอิสลาม จ านวน 2 คน 
4. สถานะ ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 30 คน พนกังานภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 22 คน /

ลูกจา้ง จ  านวน 21 คน / ขา้ราชการ จ านวน 9 คน / นกัศึกษา จ านวน 8 คน / อ่ืน ๆ จ านวน 2 คน  
5. วฒิุการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 60 คน / ปริญญาตรี จ านวน 35 คน / สูงกวา่

ปริญญาตรี จ านวน 5 คน  
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„ แบบสอบถามตอนท่ี 2: พฤติกรรมการบริจาค  
 

 

 

  

  
 

ภาพท่ี 15 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริจาคชุดท่ี 2 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561)   
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การสรุปผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริจาคของ

คนไทย จากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งประชากรคนไทย วยัผูใ้หญ่ ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
1. ประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ บริจาค 1 คร้ัง ต่อเดือน น้อยกว่าประชากรวยัผูใ้หญ่ตอน

ปลาย ซ่ึงบริจาค 2-3 คร้ัง ต่อเดือน โดยวนัท่ีนิยมบริจาคเหมือนกนัคือวนัธรรมดา  
2. เงินเป็นรูปแบบของการบริจาคท่ีนิยมมากท่ีสุด เพราะสะดวก รวดเร็ว และมีมูลค่า มี

หน้าท่ีหลกัเป็นส่ือในการแลกเปล่ียนในชีวิตประจ าวนั รองลงมาคือการบริจาคส่ิงของและบริจาค
เวลา ตามล าดบั 

3. ประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ มีการศึกษาสูงระดบัปริญญาตรีข้ึนไป บริจาคให้เพราะ
ตอ้งการความช่วยเหลือหรืออยากเห็นสังคมดีข้ึน ส่วนประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย มีการศึกษาต ่า
กวา่ประดบัปริญญาตรีจ านวนมาก บริจาคเพราะใหต้ามความเช่ือทางศาสนาพุทธ  

4. ประชากรวยัผูใ้หญ่ให้ความส าคญักบัความน่าเช่ือถือของหน่วยงานท่ีรับบริจาค และ
ปัญหาโรง พยาบาล ท่ีขาดอุปกรณ์ทางการแพทย ์ส่วนหน่ึงเป็นเพราะโครงการกา้วคนละกา้วเพื่อ 11 
โรงพยาบาลทัว่ประเทศ จากเบตง-แม่สาย ของคุณตูน บอด้ีสแลม ซ่ึงเป็นกระแสสังคมอยา่งมากใน
ขณะนั้น แต่เน่ืองจากวดัมีจ านวนมากทัว่ประเทศไทย เป็นศูนย์รวมของชุมชนในอดีตและเป็น
สถานท่ีส าหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ ส่งผลให้วดัเป็นสถานท่ีท่ี
นิยมสูงสุดในการบริจาคเงิน (มีขอ้สังเกต คือการบริจาคใหก้บัวดัของคนไทยในอนาคตอาจจะลดลง 
เพราะการแลกเปล่ียนกบัวดัมีจุดท่ีคลุมเครือ หรือมีการโฆษณาท่ีเหลือเช่ือมากข้ึน ส่งผลให้ไดผ้ล
นอ้ยลง ส านึกของคนเปล่ียนไป คาดหวงัประโยชน์ของการท าบุญท่ีปรากฏผลในชาติน้ี แต่อยา่งไร
คนไทยก็ยงัท าบุญอยู ่เพียงแต่ไม่ไดท้  าบุญกบัวดัก็เท่านั้น)  
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วเิคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม  
ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลจากการสร้างเคร่ืองมือ จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ จากตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และแบบสอบถาม จากตวัอย่างกลุ่มท่ี 2 ดว้ยการ
วเิคราะห์แบบ Circle diagram ดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี 16 การวเิคราะห์แบบ Circle diagram 

พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

จากการวิเคราะห์แบบ Circle diagram พบว่าประติมากรรม (D) จะตอ้งออกแบบ
สร้างสรรคผ์ลงานจากความตอ้งการปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 
จากความตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็นสังคมดีข้ึน (C) และจากการบริจาคเงินตามความเช่ือ
ทางศาสนาพุทธ (B) โดยสอดแทรกสัญลกัษณ์ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็ก
เร่ร่อน เพื่ออธิบายบทบาทและหนา้ท่ีใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน  (A) เพื่อส่งเสริมการบริจาคเงิน ช่วยเหลือเด็ก
ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 
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ประติมากกรรม (D) จึงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ ออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานจากเหตุผลของ

ความตอ้งการปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน จากความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็นสังคมดีข้ึน ท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจ 
ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาค  

 

 
ภาพท่ี 17 ค  าส าคญัของผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ 

พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

2. ประติมากรรมสะสมบุญ ออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานจากการบริจาคเงินตามความเช่ือ
ทางศาสนาพุทธของกลุ่มเป้าหมาย โดยสอดแทรกสัญลกัษณ์ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น และเด็กท่ีถูก
ทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เพื่ออธิบายบทบาทและหน้าท่ีให้ชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อส่งเสริมการบริจาคเงิน 
ช่วยเหลือเด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 
 

 
ภาพท่ี 18 ค  าส าคญัของผลงานประติมากรรมสะสมบุญ (1) 

พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 
 



  35 

การออกแบบสร้างสรรค์ 

ประติมากรรมสะเทอืนอารมณ์ กระตุ้นจิตใจ 

ออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานจากเหตุผลของความตอ้งการปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ
ของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน จากความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็น
สังคมดีข้ึน ขา้พเจา้สร้างเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลจากการลงพื้นท่ี ดว้ยการสังเกตการณ์ แบบเขา้ร่วม
เฉพาะกิจกรรมท่ีจ าเป็น ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

1. ปัจจยั 4  
ปัจจยั 4 คือส่ิงท่ีมนุษยจ์  าเป็นต่อการด ารงชีวิต ไม่สามารถขาดได ้เพราะเม่ือขาดแลว้อาจ

ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต ปัจจยั 4 ได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่มห่ม และยารักษาโรค โดยมี
อาหารเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะอาหารใช้ในการเจริญเติบโต สร้างพลงังานให้กบัร่างกายและ
ซ่อมแซมเน้ือเยือ่ของร่างกายในส่วนท่ีสึกหรอ (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561e) 

การลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล ด้วยการสังเกตการณ์ แบบเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมท่ีจ าเป็น (18 
ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561) ขา้พเจา้ไดเ้ก็บขอ้มูลการรับประทานอาหารของเด็กดอ้ยโอกาส ท่ี
มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร พบวา่ในชีวิตประจ าวนัของเด็ก ๆ จะรับประทานอาหารใน
บา้นกบัครอบครัวของตนเอง โดยเมนูอาหารและปริมาณจะข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของบิดามารดา 
แต่หากมูลนิธิบา้นนกขมิ้นมีกิจกรรม เช่น เทศกาลท่ีส าคญั หรืออาสาสมคัรเขา้มาเล้ียงอาหารในแต่
ละม้ือ เป็นตน้ เด็ก ๆ ทุกคนจะออกมารับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารอาหารครบ 5 หมู่ มีปริมาณ
มาก หลากหลาย และแปลกใหม่ มากยิ่งข้ึน โดยรับประทานร่วมกนัในพื้นท่ีส่วนกลาง มีถาดหลุม
เป็นภาชนะรูปทรง 4 เหล่ียมและวงกลม ใชส้ าหรับใส่อาหาร  

ถาดหลุม คือภาชนะท่ีท าดว้ยอลูมิเนียม เมลานิล หรือไม ้เป็นตน้ ใชส้ าหรับใส่อาหาร ท่ี
แบ่งประเภทอาหารไดใ้นหลุมช่องต่าง ๆ  มกัพบตามโรงอาหาร และมูลนิธิเพื่อเด็ก เป็นตน้  

 

  
ภาพท่ี 19 ตวัอยา่งถาดหลุม รูปแบบ 4 หลุม 

 ท่ีมา: http://www.rungruangsiri.com/, (ออนไลน์) 2552 

http://www.rungruangsiri.com/,%20(ออนไลน์
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2. การศึกษา  
การศึกษา คือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น มีลกัษณะ

นิสัยจิตใจท่ีดี มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพ และช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา 
จิตใจ ร่างกาย และสังคม (กลัยาณี เป้ง อินต่อม, 2555) 

 

เด็กวยัเรียน (School age) ช่วงอาย ุ6-12 ปี (benjie, 2555) 
เด็กวยัเรียนเป็นวยัแห่งการเตรียมพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ถา้เด็ก

ไดรั้บขอ้มูลท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการในทุก ๆ ดา้น เขาก็จะสามารถปรับตวัให้เขา้กบัประสบการณ์
ใหม่หรือส่ิงแวดลอ้มใหม่ไดอ้ย่างราบร่ืน เด็กในวยัน้ีจะมีการเรียนรู้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากเป็นวยัท่ีเขา้
โรงเรียน เด็กจะเร่ิมเรียนรู้ในส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัก่อน แลว้จึงค่อยเป็นประสบการณ์ไปหาส่ิงแวดลอ้มท่ี
อยู่ไกลตวัออกไป มีความใฝ่เรียนรู้และพยายามกระท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้เห็นว่าเขาสามารถท าได ้
อยากใหผู้อ่ื้นยอมรับในความสามารถ (Erikson: ทฤษฎีจิตสังคม ขั้นท่ี 4) ดงันั้นบิดามารดาควรช่วย
ใหบุ้ตรใหเ้กิดความรู้สึกวา่เขามีความสามารถ ดว้ยการสนบัสนุนให้ท าในส่ิงท่ีชอบ หาจุดดี-จุดเด่น
ของเด็กเพื่อชมเชย เป็นการบ่มเพาะความรู้สึกขยนัหมัน่เพียรใหเ้กิดข้ึน เพราะความสามารถจริงของ
เด็กท่ีปฏิบติัไดน้ั้น ยงัตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและช่วยเหลือจากผูใ้หญ่และสังคมในการช่วยให้เด็ก ๆ 
มีศกัยภาพสูงสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวยัเรียนจึงมีการเปล่ียนแปลงและแสดงให้เห็นถึงการ
เจริญเติบโตท่ีค่อนขา้งเด่นชดัในแต่ละขวบปี (benjie, 2555) ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

„ อาย ุ6 ปี 
เด็กวยัน้ีสามารถมองเห็นความแตกต่างระหวา่งส่ิงของได ้เขา้ใจความหมายของหนา้-หลงั

และบน-ล่างของตวัเด็ก แต่ไม่เขา้ใจระยะใกล้ไกลของสถานท่ี เด็กวยัน้ียงัคิดถึงแต่เร่ืองปัจจุบนั 
คิดถึงแต่เร่ืองท่ีตนเองพวัพนัอยูด่ว้ย มีสมาธิจดจ่อกบักิจกรรมค่อนขา้งสั้น สนใจการกระท ากิจกรรม
ต่าง ๆ แต่จะไม่สนใจความส าเร็จของกิจกรรมนั้น ๆ เด็กจะกระตือรือร้นท างานท่ีตนเองสนใจ แต่
เม่ือหมดความสนใจจะเลิกท าทนัที  

„ อาย ุ7 ปี 
เด็กวยัน้ีจะมีความอยากรู้อยากเห็น สามารถจ าเหตุการณ์ท่ีผา่นมาได ้มีความสนใจท่ีจะท า

ส่ิงต่าง ๆ และจะพยายามท าให้ส าเร็จ รู้จกัชอบหรือไม่ชอบส่ิงนั้นส่ิงน้ี มีสมาธิจดจ่อกบักิจกรรมยงั
ค่อนขา้งสั้น จะสนใจส่ิงต่าง ๆ ทีละอยา่ง  

 



  37 

„ อาย ุ8 ปี 
เด็กวยัน้ีจะมีความอยากรู้อยากเห็น สนใจซกัถามมากข้ึน ชอบท าส่ิงใหม่ ๆ ท่ีตนไม่เคยท า

มาก่อน มีสมาธิจดจ่อกบักิจกรรมนานข้ึน มีความสนใจท่ีจะท างานให้ส าเร็จ มีความพิถีพิถนัและรับ
ฟังค าแนะน าในการท างานมากข้ึน สามารถเขา้ใจค าช้ีแจงง่าย ๆ มีความสนใจในการเล่นต่าง ๆ 
สามารถแสดงละครง่าย ๆ ได ้สนใจการวาดภาพ ดูภาพยนตร์ โทรทศัน์ การ์ตูน ฟังวิทยุ และชอบ
นิทาน  

„ อาย ุ9 ปี 
เด็กวยัน้ีเป็นวยัท่ีรู้จกัใช้เหตุผล สามารถตอบค าถามอย่างมีเหตุผล มีความรู้ในดา้นภาษา 

และความรู้รอบตวักวา้งข้ึน ชอบอ่านหนงัสือท่ีกล่าวถึงขอ้เท็จจริง สามารถแกปั้ญหาและรู้จกัหา
เหตุผลโดยอาศยัการสังเกต ในวยัน้ีตอ้งการอิสรภาพเพิ่มข้ึน  

„ อาย ุ10 ปี 
วยัน้ีเป็นวยัท่ีสมองก าลงัพฒันาเต็มท่ี การเรียน การหาเหตุผล ความคิด และการแกปั้ญหาดี

ข้ึน สามารถตดัสินใจดว้ยตนเอง และมีการไตร่ตรองก่อนตดัสินใจ ไม่ท าอย่างหุนหนัพลนัแล่น มี
ความคิดริเร่ิม เด็กชายชอบเรียนดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงจะสนใจเก่ียวกบัการเรือน การ
สร้างมโนภาพเก่ียวกบัเวลา แม่นย  า และกวา้งขวางข้ึน  

„ อาย ุ11-12 ปี 
เด็กวยัน้ีจะมีเพื่อนวยัเดียวกนั มีการเล่นเป็นกลุ่ม บางคนจะเร่ิมแสดงความสนใจในเพศตรง

ขา้ม สนใจกีฬาท่ีเล่นเป็นทีม กิจกรรมกลางแจง้ งานอดิเรก หนงัสือ และการ์ตูน จะมีลกัษณะเป็นคน
ท่ีเปล่ียนแปลงได้ง่าย อาจกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ และชอบการวิพากษ์วิจารณ์ จะเห็นว่าความ
คิดเห็นของกลุ่มเพื่อนมีความส าคญัมากกวา่ความคิดเห็นของผูใ้หญ่ และจะมีความกงัวล เร่ิมเอาใจ
ใส่การเปล่ียนแปลงของร่างกาย ตอ้งการให้ผูอ่ื้นเขา้ใจและยอมรับในการเปล่ียนแปลงของตนดว้ย 
(สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว, 2555; ออนไลน์) 
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ตารางท่ี 1 การศึกษาเด็กวยัเรียน (School age) ช่วงอาย ุ6-12 ปี  
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

เด็กวยัเรียน 
(ช่วงอายุ 6-12 ปี) 

ช้ันเรียน 
การช้ีวดัความสามารถในการอ่าน  

คิดวเิคราะห์ และเขียน (จันทรพร มุธิตา, 2555) 
6 ปี ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 1 1. อ่านและหาประสบการณ์จากส่ือท่ีหลากหลาย  

2. จบัประเด็นส าคญั ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็น
เร่ืองท่ีอ่าน  
3. เปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ เช่น ดี-ชัว่ ประโยชน์-
โทษ เป็นตน้ 
4. แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน โดยมีเหตุผล
ประกอบ  
5. อ่านถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเร่ืองท่ี
อ่านดว้ยการเขียน 

7 ปี ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 2 
8 ปี ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3 

9 ปี ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 1. อ่านเพื่อหาขอ้มูล เสริมประสบการณ์จากส่ือ
ประเภทต่าง ๆ  
2. จบัประเด็นส าคญั เปรียบเทียบ และเช่ือมโยง
ความเป็นเหตุเป็นผลจากเร่ืองท่ีอ่าน  
3. เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของเร่ืองราว ใน
เหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่านได ้
4. แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านโดยมีเหตุผล
สนบัสนุน  
5. อ่านทอดความเขา้ใจ ความคิดเห็น คุณค่าจาก
เร่ืองท่ีอ่านดว้ยการเขียน 

10 ปี ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 5 
11 ปี ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 

12 ปี มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 1. คดัสรรส่ือท่ีตอ้งการอ่านเพื่อหาขอ้มูลได้ตาม
วัตถุประสงค์ สามารถสร้างความเข้าใจและ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการอ่าน 
2.  จับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน 
โตแ้ยง้ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
เด็กวยัเรียน 

(ช่วงอายุ 6-12 ปี) 
ช้ันเรียน 

การช้ีวดัความสามารถในการอ่าน  
คิดวเิคราะห์ และเขียน 

  

3. วิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความ
น่าเช่ือถือ ล าดับความ และความเป็นไปได้ของ
เร่ืองท่ีอ่าน 
4. สรุปคุณค่า แนวคิด และแง่คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 
5. สรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น 
โต้แยง้ สนับสนุน และโน้มน้าว ด้วยการเขียน
ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผงัความคิด เป็นตน้ 

 
3. ครอบครัว  
ครอบครัว คือสถาบนัแรกและส าคญัท่ีสุดของมนุษย์ ท่ีจะไดรั้บความรัก ความอบอุ่น และ

ความผูกพนั การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นท าให้เราด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีปกติสุข ฝ่าฝันปัญหาอุปสรรค 
และสามารถสร้างสรรคใ์หมี้ส่ิงดี ๆ เกิดข้ึนต่อตนเองสังคมไดม้ากมาย (MWITS24.ROOM9, 2558) 

การดูแลเด็กในมูลนิธิบา้นนกขมิ้นเป็นการดูแลในรูปแบบของครอบครัว ดว้ยการจ าลอง
ครอบครัวใหม่ให้กบัเด็ก มีเจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิบา้นนกขมิ้นท่ีเป็นคู่สามีภรรยากนัจริง ๆ ท าหนา้ท่ี
เป็นบิดามารดาให้กบัเด็กในแต่ละครอบครัว ใน 1 ครอบครัวจะมีสมาชิกท่ีเป็นลูกประมาณ 10 คน 
เพื่อการดูแลท่ีทัว่ถึง เด็ก ๆ ในครอบครัวจะมีความสัมพนัธ์เป็นพี่นอ้งกนัเหมือนกบัครอบครัวปกติ
ทัว่ไป เพียงแต่เป็นครอบครัวท่ีมีลูกมากเท่านั้นเอง เด็ก ๆ ทุกคนจะไดรั้บความรัก ความอบอุ่น 
 การดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด (มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, 2561) 
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ประติมากรรมสะสมบุญ  
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากการบริจาคเงินตามความเช่ือทางศาสนาพุทธ โดย

สอดแทรกสัญลกัษณ์ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ขา้พเจา้สร้างเคร่ืองมือ
การเก็บขอ้มูลจากการลงพื้นท่ี ดว้ยการสังเกตการณ์ แบบเขา้ร่วมเฉพาะกิจกรรม ดงัน้ี 

1. การท าทาน  
กรณีศึกษา: วดับวัขวญั พระอารามหลวง, นนทบุรี มีพื้นท่ีกวา้งขวางมากกวา่หลาย ๆ วดั 

ชนิดท่ีวา่ทางวดัสามารถก่อร่างสร้างน ้ าตกจ าลอง และเนรมิตไดเล่ือนไวต้รงปากประตูโบสถ์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหก้บัพุทธศาสนิกชนอยา่งเต็มท่ี โดยรอบบริเวณวดัท่ีมีการจดัให้ท าบุญนั้น จะ
มีลกัษณะเป็นทางเดินยาวลึกเขา้ไป ซ่ึงตลอดสองขา้งทางจะมีส่วนของการท าบุญไวทุ้กระยะ ดงัน้ี 

1.1 ตูรั้บบริจาค เช่น ปิดทอง ท านุบ ารุง สร้างพระอุโบสถ และบ ารุงการศึกษา เป็น
ตน้  

1.2 ตูรั้บบริจาคอตัโนมติั เช่น เสริมดวงชะตา และสะเดาะเคราะห์ เป็นตน้  
1.3 ตูรั้บบริจาคท่ีมีรูปทรงท่ีมีความหมายมงคล เช่น ตูไ้ปรษณียบุ์ญ ไปรษณียแ์กช้ง 

ป่ินโตเสบียงทิพย ์และการท าบุญตกับาตร เป็นตน้  
1.4 ตูรั้บบริจาคท่ีแสกน Qr code จ่ายเงินได ้ 
1.5 การจดัเตรียมสินคา้และบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท าบุญ  

 

 
ภาพท่ี 20 ตวัอยา่งตูรั้บบริจาค ท่ีวดับวัขวญั พระอารามหลวง, นนทบุรี 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 21 ตวัอยา่งตูรั้บบริจาคอตัโนมติั ท่ีวดับวัขวญั พระอารามหลวง, นนทบุรี 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

 
ภาพท่ี 22 ตวัอยา่งตูรั้บบริจาคความหมายมงคล ท่ีวดับวัขวญั พระอารามหลวง, นนทบุรี 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 23 ตวัอยา่งตูรั้บบริจาคท่ีแสกน Qr code ท่ีวดับวัขวญั พระอารามหลวง, นนทบุรี 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

 

 
ภาพท่ี 24 ตวัอยา่งการจดัเตรียมสินคา้หรือบริการ ท่ีวดับวัขวญั พระอารามหลวง, นนทบุรี 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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การสรุปผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการศึกษาจากการลงพื้นท่ี ดว้ยการสังเกตการณ์ แบบเขา้ร่วมเฉพาะกิจกรรม การท าทาน

ตามความเช่ือทางศาสนาพุทธ กรณีศึกษา: วดับวัขวญั พระอารามหลวง, นนทบุรี มีค าส าคญัรูปแบบ
นามธรรมและรูปธรรม ดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี 25 ค  าส าคญัของผลงานประติมากรรมสะสมบุญ (2) 

พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

2. สัญลกัษณ์ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน  
มูลนิธิบา้นนกขมิ้นมีสัญลกัษณ์ คือนกขมิ้นท่ีอาศยัอยูใ่นกรงท่ีอยูใ่นบา้นมีความหมาย ดงัน้ี 

2.1 นกขมิ้น ความหมายในประหวดั หมายถึง ไร้หลกัปักฐาน ค ่าไหนนอนนั่น 
เร่ร่อน และพเนจร เป็นตน้ (ก่ิงโศก, 2553) 

2.2 กรงนก หมายถึง ส่ิงท่ีท าดว้ยไมห้รือเหล็กเป็นซ่ี ๆ ส าหรับเล้ียงดูนก ให้อยูใ่น
ขอบเขตบริเวณท่ีก าหนด เพื่อความปลอดภยั 

2.3 บา้น หมายถึง ท่ีอยูอ่าศยั  
 

  
ภาพท่ี 26 สัญลกัษณ์ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 

ท่ีมา: http://www.baannokkamin.org/ (ออนไลน์) 2561 

http://www.baannokkamin.org/
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บทที ่4 
การพฒันาและผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

 
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากบทท่ี 3 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือแบบ

ต่าง ๆ อยา่งการเก็บขอ้มูลจากเอกสาร และการเก็บขอ้มูลจากการลงพื้นท่ี ดว้ยการสัมภาษณ์ แบบไม่
มีโครงสร้าง และการสังเกตการณ์ แบบเขา้ร่วมเฉพาะกิจกรรมท่ีจ าเป็น จากตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และ
แบบสอบถาม แบบเขา้ร่วมเฉพาะกิจกรรมท่ีจ าเป็น จากตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 จึงไดผ้ลของการวิเคราะห์
เป็นเกณฑท่ี์ก าหนดในการออกแบบสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

 
ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ  
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากเหตุผลของความตอ้งการปัจจยัท่ีจ  าเ ป็นต่อการด ารงชีวิต 

ของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน จากความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็น
สังคมดีข้ึน เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมในแนวความคิดความแตกต่าง แปลกแยก ท่ี
สามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาค มีค าส าคญั 
ดงัน้ี 

„ ปัจจยั 4  
„ การศึกษา  
„ ครอบครัว  
 
ประติมากรรมสะสมบุญ  
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากการบริจาคเงินตามความเช่ือทางศาสนาพุทธของ

กลุ่มเป้าหมาย โดยสอดแทรกสัญลกัษณ์ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 
เพื่อออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรม ท่ีส่งเสริมการบริจาคเงิน ช่วยเหลือเด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, 
กรุงเทพมหานคร มีค าส าคญั ดงัน้ี 

„ ท าทาน ไดแ้ก่ ตามความเช่ือทางศาสนาพุทธ การหยอดเงินใส่ตูรั้บบริจาค และสะดวก รวดเร็ว 
„ สัญลกัษณ์ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 
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แนวทางการออกแบบ  

การออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมในแนวความคิดความแตกต่าง แปลกแยก ของเด็กท่ี
ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือ
ดว้ยการบริจาคเงิน และประติมากรรมท่ีส่งเสริมการบริจาคเงิน ช่วยเหลือเด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, 
กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบสะสม เก็บออมทีละเล็กทีละน้อย ขา้พเจา้ลงพื้นท่ีดว้ยการสัมภาษณ์ 
แบบไม่มีโครงสร้าง และการสังเกตการณ์ แบบเขา้ร่วมเฉพาะกิจกรรมท่ีจ าเป็น ท่ีมูลนิธิบา้นนก
ขมิ้น, กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา วิธีการแกไ้ขปัญหาเด็กท่ีถูก
ทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และสัญลกัษณ์ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และลง
พื้นท่ีด้วยการสังเกตการณ์ แบบเขา้ร่วมเฉพาะกิจกรรมท่ีจ าเป็น ท่ีวดับวัขวญั พระอารามหลวง, 
นนทบุรี เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าทาน  

 
กระบวนการออกแบบ 

การวจิยัคร้ังน้ี มีกระบวนการการท างานและการออกแบบสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 27 กระบวนการออกแบบ 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไดล้งพื้นท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ 
การสังเกตการณ์ ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร และแบบสอบถามพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริจาคของคนไทย วยัผูใ้หญ่ ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร และลง
พื้นท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยการสังเกตการณ์ ท่ีวดับวัขวญั พระอารามหลวง, นนทบุรี เพื่อการออกแบบ
สร้างสรรค ์ดงัน้ี 

ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ ได้รับแรงบนัดาลใจจากเหตุผลของความ
ตอ้งการปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น ไดแ้ก่ 
ปัจจยั 4 การศึกษา และครอบครัว จากความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็น
สังคมดีข้ึน เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมในแนวความคิดความแตกต่าง แปลกแยก โดย
สอดแทรกความรู้สึกโศกเศร้าต่อความทรงจ าในวยัเยาวข์องตนเอง ท่ีถูกมองวา่เป็นตวัประหลาดใน
สายตาคนอ่ืน ๆ เพราะมีภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่าง แปลกแยก ท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้
จิตใจ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาค  

 ประติมากรรมสะสมบุญ ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการบริจาคเงินตามความเช่ือทางศาสนา
พุทธของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การท าทาน การหยอดเงินใส่ตู้รับบริจาค สะดวกรวดเร็ว โดย
สอดแทรกสัญลกัษณ์ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เพื่อกระตุน้พฤติกรรม
จากความทรงจ าและส่งเสริมการบริจาคเงิน ช่วยเหลือเด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 
ในรูปแบบสะสม เก็บออมทีละเล็กทีละนอ้ย 

 ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ จะมีจ านวน 3 ช้ิน 
ประติมากรรมสะสมบุญ จะมีจ านวน 40 ช้ิน (ดว้ยการให้กลุ่มเป้าหมาย) มีการจดักิจกรรมแสดงผล
งานออกแบบสร้างสรรค ์และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญของ
คนไทย วยัผูใ้หญ่ ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร เพื่อวดัผลการศึกษาบริเวณวดั (วดัเป็นสถานท่ีท่ีนิยม
สูงสุดในการบริจาคเงิน) ท่ีชุมชนวดัอมรทายิการาม, กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีขนาด 20 ไร่ จ  านวน
บา้น 214 หลงั เพศชาย 452 คน เพศหญิง 568 คน (30 กนัยายน 2557) 

 
การออกแบบสร้างสรรค์ 
การออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมสะเทอืนอารมณ์ กระตุ้นจิตใจ 

การออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุ้นจิตใจ “ปัจจยั 4” มี
กระบวนการการท างานและการออกแบบสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
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„ แนวความคิดการออกแบบสร้างสรรค ์

 
ภาพท่ี 28 แนวความคิดการออกแบบประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ปัจจยั 4” 

พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

ขา้ว คือเมล็ดของพืชในสกุลขา้วท่ีพบมากในเอเชีย เป็นธญัพืชท่ีประชากรโลกบริโภคเป็น
อาหารส าคญั มีความส าคญัท่ีสุดในดา้นโภชนาการ (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561a) 

ขา้วเปลือก คือเมล็ดขา้วท่ีไดจ้ากการนวดแต่ยงัไม่ไดเ้อาเปลือกออก มีลกัษณะเป็นรูปทรงรี 
เมด็ยาว สีเหลืองอมน ้าตาลหรือเหลืองนวล (ส านกัวจิยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว, ม.ป.ป.) 

 

  

ภาพท่ี 29 การแสดงส่วนประกอบของขา้วเปลือก  
ท่ีมา: http://www.ricethailand.go.th/ (ออนไลน์) ม.ป.ป. 

http://www.ricethailand.go.th/
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ขา้วกลอ้ง คือขา้วท่ีสีแลว้แต่ยงัไม่ไดข้ดัขาว โดยท่ียงัมีจมูกขา้ว และเยือ่หุม้เมล็ดขา้ว (ร า) 
อยู ่มีลกัษณะเป็นรูปทรงรี เม็ดยาว สีน ้าตาลอ่อน (ส านกัวจิยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว, ม.ป.ป.) 

 

ภาพท่ี 30 การแสดงส่วนประกอบของขา้วกลอ้งและขา้วสาร  
ท่ีมา: http://www.ricethailand.go.th/ (ออนไลน์) ม.ป.ป. 

 
„ แบบร่างและแบบจ าลองการออกแบบสร้างสรรค ์ 
 

 
ภาพท่ี 31แบบจ าลองการออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรม “ปัจจยั 4” (1) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 32 แบบจ าลองการออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรม “ปัจจยั 4” (2) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

„ การข้ึนรูปผลงานออกแบบสร้างสรรค ์ 
 

 

ภาพท่ี 33 การข้ึนรูปผลงานประติมากรรม “ปัจจยั 4” (1) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 34 การข้ึนรูปผลงานประติมากรรม “ปัจจยั 4” (2) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 

 

ภาพท่ี 35 การข้ึนรูปผลงานประติมากรรม “ปัจจยั 4” (3) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 36 การข้ึนรูปผลงานประติมากรรม “ปัจจยั 4” (4) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 

 

ภาพท่ี 37 การข้ึนรูปผลงานประติมากรรม “ปัจจยั 4” (5) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 



  52 

 

ภาพท่ี 38 การข้ึนรูปผลงานประติมากรรม “ปัจจยั 4” (6) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
„ ผลงานออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ปัจจยั 4”  

 

ภาพท่ี 39 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ปัจจยั 4” (1) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 



  53 

 

ภาพท่ี 40 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ปัจจยั 4” (2) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 

 

ภาพท่ี 41 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ปัจจยั 4” (3) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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การสรุปผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการศึกษาจากการออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรม “ปัจจยั 4” โดยใช้หลกัเกณฑ์ใน

การออกแบบสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 ความงามในองคป์ระกอบศิลป์ ของประติมากรรม “ปัจจยั 4” 
องค์ประกอบศิลป์ 
ของประติมากรรม 

องค์ประกอบศิลป์ ของประติมากรรม  “ปัจจัย 4” 

สีและแสงเงา สี: สีเงิน สีเทา สีด า ใหค้วามรู้สึกหนกั หดหู่ เศร้าใจ และทึบตนั เป็น
ตน้ 
     สีน ้าตาล ใหค้วามรู้สึกเก่า หนกั และสงบ เป็นตน้ 
แสงเงา: โลหะ สามารถสะทอ้นแสง จึงมองเห็นภาพตรงกนัขา้มได ้

พื้นผวิ พื้นผวิเรียบและเงา 20% ใหค้วามรู้สึกหรูหรา สวยงาม และล่ืนไหล 
เป็นตน้ 
พื้นผวิหยาบและดา้น 80% ใหค้วามรู้สึกเขม้แขง็ หนกั
แน่น กระดา้ง และน่ากลวั เป็นตน้ 

ความสมดุล สมดุลแบบอสมมาตร 
สัดส่วน  สัดส่วนท่ีเปล่ียนไปจากความเป็นจริง ใหค้วามรู้สึกแปลกใหม่ ดึงดูด 

ยิง่ใหญ่ และอลงัการ เป็นตน้ 
มวลและพื้นท่ีวา่ง  พื้นท่ีทางบวก: ไม่มี แต่โลหะสามารถสะทอ้นแสง จึงท าใหใ้ห้

ความรู้สึกปลอดโปร่ง ไม่อึดอดั และไม่ทึบตนั  
พื้นท่ีทางลบ: มี 

 
ประโยชน์ใชส้อยท่ีดี: สามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการ

ช่วยเหลือดว้ยการบริจาคไม่มากก็นอ้ย 
 

แนวความคิดในการออกแบบท่ีดี: ออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานจากเหตุผลของความตอ้งการ
ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต ของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน จากความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็นสังคมดีข้ึน และสอดแทรกความรู้สึกโศกเศร้าต่อความทรงจ าในวยัเยาว์
ของตนเอง (ค าส าคญั: ความมืดมน พงัทลาย ทรุดโทรม เส่ือมสภาพ และเก่า เป็นตน้) 

https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/color-shade-shadow-sculpture/
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/texture-sculptures/
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/balance-sculptures/
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/scale-sculptures-design
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/solid-void-sculpture/
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การออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา” มี
กระบวนการการท างานและการออกแบบสร้างสรรค ์ ดงัน้ี 

 
„ แนวความคิดการออกแบบสร้างสรรค์ 

 
ภาพท่ี 42 แนวความคิดการออกแบบประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา” 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

ขา้พเจา้ไดจ้ดัท าการทดสอบดา้นการเขียนหนงัสือในหวัขอ้ “โตข้ึนหนูอยากเป็น…?” โดย
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในเด็กวยัเรียน ช่วงอายุ 8-12 ปี (ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3 - มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1) 
เพราะเป็นช่วงวยัท่ีเด็กมีสมาธิจดจ่อกบักิจกรรมมีความสนใจท่ีจะท างานให้ส าเร็จ มีความพิถีพิถนั
และรับฟังค าแนะน าในการท างานมากข้ึน รู้จกัใช้เหตุผล สามารถตอบค าถามอย่างมีเหตุผล มี
ความรู้ในดา้นภาษาท่ีดีแลว้ จ  านวน 20 คน ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร เพื่อวดัระดบั
ความรู้ในการส่ือสาร มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
การเขียนหนงัสือ 
การเขียนหนงัสือ เป็นทกัษะอยา่งหน่ึงในการส่ือสาร เช่นเดียวกบัการพดู การฟัง และการ

อ่าน ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ไดส้รุปการเขียนวา่หมายถึง “การส่ือความหมายอยา่งหน่ึงไปยงัผูอ่้าน โดย
ใชต้วัอกัษรเป็นเคร่ืองมือในการส่งสารเพื่อใหผู้อ่้านไดท้ราบ ความรู้ ความคิด และความรู้สึกของ
ผูเ้ขียน” (พีระเสก บริสุธ์ิบวัทิพย,์ ม.ป.ป.) 
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“โตข้ึนหนูอยากเป็น…?” ขา้พเจา้ถูกตั้งค  าถามน้ีในวยัเด็กเล็ก ช่วงอายุ 6-12 ปี และเด็ก
ทัว่ไปก็มกัจะถามถึงอาชีพท่ีอยากท าเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่เพื่อวางแผนดา้นการเรียนรู้การศึกษาเพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายของเด็ก 

 
„ แบบร่างและแบบจ าลองการออกแบบสร้างสรรค ์ 

 

 
ภาพท่ี 43 แบบจ าลองการออกแบบประติมากรรม “การศึกษา” (1) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

 
ภาพท่ี 44 แบบจ าลองการออกแบบประติมากรรม “การศึกษา” (2) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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„ การทดสอบดา้นการเขียนหนงัสือในหวัขอ้ “โตข้ึนหนูอยากเป็น…?” 
1. เด็กวยัเรียน อาย ุ8 ปี (เทียบเท่าประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3) จ  านวน 8 คน ดงัน้ี 

 

 
ภาพท่ี 45 การเขียนหนงัสือของเด็กวยัเรียนอาย ุ8 ปี (1-4) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 



  58 

 
 

 
ภาพท่ี 46 การเขียนหนงัสือของเด็กวยัเรียนอาย ุ8 ปี (5-8) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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2. เด็กวยัเรียน อาย ุ9 ปี (เทียบเท่าประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4) จ  านวน 4 คน ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 47 การเขียนหนงัสือของเด็กวยัเรียน อาย ุ9 ปี (1-4) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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3. เด็กวยัเรียน อาย ุ10 ปี (เทียบเท่าประถมศึกษาชั้นปีท่ี 5) จ  านวน 4 คน ดงัน้ี 

 

 
ภาพท่ี 48 การเขียนหนงัสือของเด็กวยัเรียน อาย ุ10 ปี (1-4) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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4. เด็กวยัเรียน อาย ุ11 ปี (เทียบเท่าประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6) จ  านวน 2 คน ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 49 การเขียนหนงัสือของเด็กวยัเรียน อาย ุ11 ปี (1-2) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

5. เด็กวยัเรียน อาย ุ12 ปี (เทียบเท่ามธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1) จ านวน 2 คน ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 50 การเขียนหนงัสือของเด็กวยัเรียน อาย ุ12 ปี (1-2) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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การสรุปผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการศึกษาจากการทดสอบดา้นการเขียนหนงัสือในหวัขอ้ “โตข้ึนหนูอยากเป็น…?” โดย

ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในเด็กวยัเรียน ช่วงอายุ 8-12 ปี (ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3 - มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1) 
จ  านวน 20 คน พบวา่เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ทุกคน
เขียนหนงัสือสะกดค าผิด ส่งผลให้ขอ้ความไม่ชดัเจน เขา้ใจยาก และคลุมเครือ ลดคุณภาพการส่ือ
ความหมายโดยตรงไปยงัผูอ่้าน มีแนวโนม้ท่ีมาตรฐานการศึกษาท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ ไม่ไดรั้บความรู้ท่ี
เหมาะสมต่อวยัในการพฒันาศกัยภาพ  

ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากกรรมชุดท่ี 1 “การศึกษา” จากการทดสอบ
ดา้นการเขียนหนงัสือในหัวขอ้ “โตข้ึนหนูอยากเป็น…?” โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ  
จ านวนคร่ึงหน่ึงของจ านวนแบบทดสอบในแต่ละวยั รวม 9 คน (ไวยากรณ์ของตวัเลขมี 0-9) เพื่อ
ถ่ายทอดแนวความคิด ความรู้ในการส่ือสารด้านการเขียน การศึกษาต ่ากว่าเกณฑ์ และไม่ได้รับ
ความรู้ท่ีเหมาะสมต่อวยัในการพฒันาศกัยภาพ ของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 
 

„ การทดลองผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 
การทดลองการท าสีบนโลหะ ดว้ยเทคนิคการรมด าบางต าแหน่ง การรมด าและเผาโลหะ การรม

ด าและกัดกรวดโลหะ การรมด าและราดน ้ าส้มสายชูลงบนโลหะ เพื่อให้โลหะมีสภาพท่ีเก่า 
เส่ือมสภาพ ทรุดโทรม เป็นตน้ 
 

 
ภาพท่ี 51 ตวัอยา่งการทดลองการท าสีบนโลหะ ประติมากรรม “การศึกษา” (1) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 52 ตวัอยา่งการทดลองการท าสีบนโลหะ ประติมากรรม “การศึกษา” (2) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

„ ผลงานออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา”  
 

 
ภาพท่ี 53 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา” (1-2) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 54 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา” (3-4) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

 
ภาพท่ี 55 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา” (5-6) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 56 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา” (7-8) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

 
ภาพท่ี 57 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา” (9) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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การสรุปผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการศึกษาจากการออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรม “การศึกษา” โดยใชห้ลกัเกณฑ์ใน

การออกแบบสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 3 ความงามในองคป์ระกอบศิลป์ ของประติมากรรม “การศึกษา” 
องค์ประกอบศิลป์ 
ของประติมากรรม 

องค์ประกอบศิลป์ ของประติมากรรม “การศึกษา” 

สีและเงา สี: สีด า ใหค้วามรู้สึกหนกั หดหู่ เศร้าใจ และทึบตนั เป็นตน้ 
     สีน ้าตาล ใหค้วามรู้สึกเก่า หนกั และสงบ เป็นตน้ 
แสงเงา: โลหะ สามารถสะทอ้นแสง จึงมองเห็นภาพตรงกนัขา้มได ้

พื้นผวิ พื้นผวิขรุขระและดา้น ใหค้วามรู้สึกต่ืนเตน้  และดึงดูดความสนใจ 
เป็นตน้ 

ความสมดุล สมดุลแบบอสมมาตร 
สัดส่วน  สัดส่วนมาตรฐาน เพื่อความสมจริง 

มวลและพื้นท่ีวา่ง  พื้นท่ีทางบวก: ไม่มี 
พื้นท่ีทางลบ: มี ใหค้วามรู้สึกปลอดโปร่ง ไม่อึดอดั และไม่ทึตนั เป็น
ตน้ 

 
ประโยชน์ใชส้อยท่ีดี: สามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการ

ช่วยเหลือดว้ยการบริจาคไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
 

แนวความคิดในการออกแบบท่ีดี: ออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานจากเหตุผลของความตอ้งการ
ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ ของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน จากความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็นสังคมดีข้ึน และสอดแทรกความรู้สึกโศกเศร้าต่อความทรงจ าในวยัเยาว์
ของตนเอง (ค าส าคญั: ความมืดมน พงัทลาย ทรุดโทรม เส่ือมสภาพ และเก่า เป็นตน้) โดยจดัท าการ
ทดสอบดา้นการเขียนหนังสือในหัวขอ้ “โตข้ึนหนูอยากเป็น…?” ก าหนดกลุ่มตวัอย่างในเด็กวยั
เรียน เพื่อวดัระดบัความรู้ในการส่ือสาร  

 
 

 

https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/color-shade-shadow-sculpture/
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/texture-sculptures/
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/balance-sculptures/
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/scale-sculptures-design
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/solid-void-sculpture/
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การออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ  “ครอบครัว” มี
กระบวนการการท างานและการออกแบบสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
 

„ แนวความคิดการออกแบบสร้างสรรค์ 

 
ภาพท่ี 58 แนวความคิดการออกแบบประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ครอบครัว” 

พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

การออกแบบสร้างสรรคส์ัญลกัษณ์  
การออกแบบสร้างสรรค์สัญลักษณ์ คือการวิเคราะห์เน้ือหาของสาร ท่ีจะต้องการส่ือ

ความหมายและสังเคราะห์ให้เป็นรูปลกัษณ์ท่ีใช้เป็นส่ิงแทนอนัสามารถจะบอกไดถึ้งความหมาย 
รวมถึงตอ้งใช้ความสามารถในผลิตผลงานให้ประณีตและคมชัด เพื่อส่ือความหมายได้ถูกตอ้ง
ชดัเจน (พงษศ์กัด์ิ ไชยทิพย,์ 2554) 
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จุกนมหลอก  
จุกนมหลอก มีลกัษณะและหน้าท่ีในการทดแทนการดูดนมแม่ เด็กทารกเกิดมาพร้อมกบั

ความตอ้งการในการดูด ซ่ึงความถ่ีในการดูดของเด็กแต่ละคนนั้นแตกต่างกนั (อายุตั้งแต่ 2 เดือน - 2 
ปี) เด็กทารกมกัจะดูดเวลาท่ีเขารู้สึกเบ่ือ เหน่ือย หรือต้องการความสบาย  จุกนมหลอกจึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหบุ้ตรมีความสุข ผอ่นคลาย หลบัสบาย ลดอาการร้องไห้ และลดอาการดูดน้ิว เป็น
ตน้ (สิริลกัษณ์ อุทยารัตน์, ม.ป.ป.) 

 

 
ภาพท่ี 59 ตวัอยา่งรูปทรงจุกนมหลอก 

ท่ีมา: https://www.reviewpromote.com/post/223/7- (ออนไลน์) 2560 
 

การดูดนมและคุณค่าน ้านมจากมารดา 
คุณค่าน ้ านมท่ีเด็กทารกดูดนั้น จะไดจ้ากสารอาหารท่ีมารดารับประทานเขา้ไป มารดาจึง

ควรรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ น ้ านมเป็นสารอาหารท่ีส าคญัและ
สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีท่ีสุดให้กบัเด็กทารก ซ่ึงตามขอ้แนะน าองค์การอนามยัโลก เด็กทารกทุกคนควร
ไดดู้ดน ้านมจากมารดาเพียงอยา่งเดียว จนถึงอาย ุ6 เดือน หลงัจากนั้นยงัคงให้ดูดน ้ านมควบคู่อาหาร
ตามวยัจนลูกอายุครบ 2 ปี หรือมากกวา่ เพราะการให้ลูกดูดนมจากเตา้เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะ
ช่วงใหน้ ้านมลูก น ้ านมและการโอบกอดจะช่วยถ่ายทอดความรักความอบอุ่นไปถึงลูก ช่วยให้ลูกมี
ความสุขและปลอดภยัจากภยัหนาว (ธงชยั เลิศวไิลรัตนพงศ,์ 2559) 

 
 
 
 
 

https://www.reviewpromote.com/post/223/7-
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„ การข้ึนรูปผลงานออกแบบสร้างสรรค ์ 
 

 

 
ภาพท่ี 60 การข้ึนรูปผลงานประติมากรรม “ครอบครัว” 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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„ ผลงานออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ครอบครัว”  
 

 
ภาพท่ี 61 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ครอบครัว” (1) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
ภาพท่ี 62 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ครอบครัว” (2) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 63 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ครอบครัว” (3) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

 
ภาพท่ี 64 ผลงานประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ครอบครัว” (4) 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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การสรุปผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการศึกษาจากการออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรม “ครอบครัว” โดยใชห้ลกัเกณฑใ์น

การออกแบบสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4 ความงามในองคป์ระกอบศิลป์ ของประติมากรรม “ครอบครัว” 
องค์ประกอบศิลป์ 
ของประติมากรรม 

องค์ประกอบศิลป์ ของประติมากรรม  “ครอบครัว” 

สีและแสงเงา สี: สีเงิน สีเทา สีด า ใหค้วามรู้สึกหนกั หดหู่ เศร้าใจ และทึบตนั เป็นตน้ 
     สีน ้าตาล ใหค้วามรู้สึกเก่า หนกั และสงบ เป็นตน้ 
แสงเงา: โลหะ สามารถสะทอ้นแสง จึงมองเห็นภาพตรงกนัขา้มได ้

พื้นผวิ พื้นผวิเรียบและเงา 50% ใหค้วามรู้สึกหรูหรา สวยงาม และล่ืนไหล เป็นตน้ 
พื้นผวิหยาบและดา้น 50% ใหค้วามรู้สึกเขม้แขง็ หนกัแน่น กระดา้ง และน่า
กลวั เป็นตน้ 

ความสมดุล สมดุลแบบอสมมาตร 
สัดส่วน   สัดส่วนท่ีเปล่ียนไปจากความเป็นจริง ใหค้วามรู้สึกแปลกใหม่ ดึงดูด 

ยิง่ใหญ่ และอลงัการ เป็นตน้ 
มวลและพื้นท่ี  พื้นท่ีทางบวก: มี ใหค้วามรู้สึกปลอดโปร่ง ไม่อึดอดั และไม่ทึบตนั เป็นตน้ 

พื้นท่ีทางลบ: มี ปากจุกนมวางไวด้า้นหนา้ ‟ เฉียง ใหค้วามรู้สึกปะทะ เขา้
ใกล ้และมีระยะมากยิง่ข้ึน 

 
ประโยชน์ใชส้อยท่ีดี: สามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการ

ช่วยเหลือดว้ยการบริจาคไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
 

แนวความคิดในการออกแบบท่ีดี: ออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานจากเหตุผลของความตอ้งการ
ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต ของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน จากความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็นสังคมดีข้ึน และสอดแทรกความรู้สึกโศกเศร้าต่อความทรงจ าในวยัเยาว์
ของตนเอง (ค าส าคญั: ความมืดมน พงัทลาย ทรุดโทรม เส่ือมสภาพ และเก่า เป็นตน้) โดยใชจุ้กนม
หลอก มีลกัษณะและหนา้ท่ีในการทดแทนการดูดนมแม่ เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ทดแทนความรัก ความ
อบอุ่น จากครอบครัว 

 

https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/color-shade-shadow-sculpture/
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/texture-sculptures/
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/balance-sculptures/
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/scale-sculptures-design
https://swedenofficial.wordpress.com/2016/03/27/solid-void-sculpture/
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การออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ ในแนวความคิดตั้ง
ตน้ มีกระบวนการการท างานและการออกแบบสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

 
„ แนวความคิดการออกแบบสร้างสรรค ์
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากเหตุผลของความตอ้งการปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต

ของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 การศึกษา และครอบครัว จาก
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็นสังคมดีข้ึน เพื่อออกแบบสร้างสรรค์
ประติมากรรมในแนวความคิดความแตกต่าง แปลกแยก  ท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้
จิตใจ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาค  

 

 
ภาพท่ี 65 ค  าส าคญัของผลงานประติมากรรม แนวความคิดตั้งตน้ (1) 

 พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561)  
 

ออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานจากการบริจาคเงินตามความเช่ือทางศาสนาพุทธ ไดแ้ก่ การท า
ทาน เพื่อกระตุน้พฤติกรรมจากความทรงจ าและส่งเสริมการบริจาคเงิน ช่วยเหลือเด็กท่ีมูลนิธิบา้น
นกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบสะสม เก็บออมทีละเล็กทีละนอ้ย 
 

 
ภาพท่ี 66 ค  าส าคญัของผลงานประติมากรรม แนวความคิดตั้งตน้ (2) 

พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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โดยสอดแทรกความรู้สึกโศกเศร้าต่อความทรงจ าในวยัเยาวข์องตนเอง ท่ีถูกมองวา่เป็นตวั
ประหลาดในสายตาคนอ่ืน ๆ เพราะมีภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่าง แปลกแยก จึงเป็นท่ีมาท่ีส่งผลใหข้า้พเจา้
เห็นความส าคญัของปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน  
 

„ ผลงานออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ ในแนวความคิด
ดั้งเดิม  

 

 
ภาพท่ี 67 ผลงานประติมากรรม ในแนวความคิดตั้งตน้ 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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„ ผลงานออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ปัจจยั 4” ใน
แนวความคิดดั้งเดิม 
 

 
ภาพท่ี 68 ผลงานประติมากรรม “ปัจจยั 4” ในแนวความคิดตั้งตน้ 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
 

„ ผลงานออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา” ใน
แนวความคิดดั้งเดิม 

 

 
ภาพท่ี 69 ผลงานประติมากรรม “การศึกษา” ในแนวความคิดตั้งตน้ 

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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การออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมสะสมบุญ 
การออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมสะสมบุญ มีกระบวนการการท างานและการ

ออกแบบสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
 
„ แนวความคิดการออกแบบสร้างสรรค์ 

 

ภาพท่ี 70 แนวความคิดการออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะสมบุญ 
ท่ีมา: กษกร เกิดวชิยั 
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บุญ 
บุญ คือส่ิงซ่ึงเกิดข้ึนในจิตใจแลว้ท า ให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง ขุ่นมวั 

กา้วข้ึนไปสู่ภูมิท่ีดี เกิดข้ึนจากการท่ีใจไดเ้พื่อนคิดท่ีดี คือพระธรรม ท าให้เลือกเฉพาะส่ิงท่ีดี ท่ีควร 
ท่ีเป็นประโยชน์ แลว้พดูดี ท าดี ตามท่ีคิดนั้น (กลัยาณมิตร, 2558) 
 

การสะสมบุญ 
บุญเม่ือเกิดข้ึนแลว้ย่อมส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มีคุณภาพดีข้ึน คือตั้งมัน่ไม่หว ัน่ไหว 

บริสุทธ์ิผุดผ่องไสว โปร่งโล่ง อ่ิมเอิบ ไม่กระสับกระส่าย ชุ่มช่ืนเบาสบาย ผอ่นคลายไม่ตึงเครียด 
และบุญท่ีเกิดข้ึนน้ียงัสามารถสะสมเก็บไวใ้นใจไดอี้กดว้ย (กลัยาณมิตร, 2558) 

 

ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยริา กยริาเถน  ปุนปฺปุน  

ตมฺหิ ฉนฺท  กยริาถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย. 

ถา้บุรุษพึงท าบุญไซร้ พึงท าบุญนั้นบ่อย ๆ พึงท าความพอใจในบุญนั้น เพราะวา่ความสั่งสม
บุญ ท าใหเ้กิดสุข 

(พุทฺธ) ธมฺมปทฏฺฐกถา ๕/๙ 

 
ถา้หากว่ามีโอกาสไดท้  าบุญ ท่านว่าให้หาโอกาสท าบุญนั้นบ่อย ๆ อย่าหยุดเสียดว้ยคิดว่า 

พอละ เท่าน้ีก็พอ ท าบุญคร้ังเดียวก็พอแลว้ เป็นตน้ แต่ควรหาโอกาสท าบุญนั้น ๆ ร ่ าไป อีกทั้งใน
ขณะท่ีท าบุญนั้น ใหท้  าความพอใจในบุญนั้นดว้ย เพราะยิ่งสั่งสมบุญพอกพูนบุญไวม้ากเท่าไร ยอ่ม
ก่อใหเ้กิดสุขไดม้ากเท่านั้น การสั่งสมบุญก่อใหเ้กิดความสุขทั้งในโลกน้ีทั้งในโลกหนา้ ตูรั้บบริจาค
เงินในวดั (วดัพิชโสภาราม, ม.ป.ป.) 

 
ตูรั้บบริจาคเงินในวดั มีหนา้ท่ีส าหรับการหยอดเหรียญและธนบตัร เพื่อการท าทาน โดยมี

รูปทรงส่ีเหล่ียมหรือรูปทรงท่ีมีความหมายสิริมงคล และขนาดใหญ่ มีขอ้ความบอกวตัถุประสงค์
หรือขอ้ความท่ีชกัจูงในการท าทานอยูด่า้นหนา้ภาชนะ เพื่อสะสม เก็บออมทีละเล็กทีละนอ้ย  
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ภาพท่ี 71 ตวัอยา่งตูรั้บบริจาคเงิน ท่ีวดัเขาหลกัชยั, นครสวรรค ์
ท่ีมา: https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khaolakchai&month=09-09-

2012&group=4&gblog=2 (ออนไลน์) 2555 
  

ถุงเงินถุงทอง  
ถุงเงินถุงทอง ความหมายในประหวดั หมายถึง เงินทองไหลมาเทมาทุกสารทิศ มีแต่เขา้ ไม่

มีออก ไม่มีอบัจน เป็นตน้  
 

 

ภาพท่ี 72 ถุงเงินถุงทอง 
ท่ีมา: https://www.888เทรดด้ิง.com/15029399/ถุงเงิน-ถุงทอง (ออนไลน)์ ม.ป.ป. 

 
 
 
 
 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khaolakchai&month=09-09-2012&group=4&gblog=2
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khaolakchai&month=09-09-2012&group=4&gblog=2
https://www.888เทรดดิ้ง.com/15029399/ถุงเงิน-ถุงทอง
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นกขมิ้น  
 นกขมิ้น ความหมายในประหวดั หมายถึง ไร้หลกัปักฐาน ค ่าไหนนอนนั่น เร่ร่อน และ
พเนจร เป็นตน้ (ก่ิงโศก, 2553) 

 

ภาพท่ี 73 นกขมิ้น 
ท่ีมา: http://www.northbirding.com/canaryless.html (ออนไลน์) 2560 

 
„ แบบร่างและแบบจ าลองในการออกแบบสร้างสรรค ์
การออกแบบสร้างสรรคแ์ละการวเิคราะห์ผลงานประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 1  
 

 

ภาพท่ี 74 การออกแบบสร้างสรรคแ์ละวเิคราะห์ประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 1 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
 
 

http://www.northbirding.com/canaryless.html
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ผลงานออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 1  
 

 

ภาพท่ี 75 ผลงานประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 1 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
ตารางท่ี 5 การประเมินผลงานการออกแบบประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 1  
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

เกณฑ์การประเมิน ตรวจสอบ หมายเหตุ 

1. รูปทรงถุงเงินถุงทอง - รูปทรงทรงกระบอก 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลนิธิบา้นนกขมิ้น / มีขอ้มูลมากเกินไป  

ส่งผลใหต้วัอกัษรเล็ก ไม่ชดัเจน 
3. บุญ, ขอ้ความสะสมบุญ / มีขอ้ความท่ีชกัจูงมากเกินไป 
4. การใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิด
ประโยชน์ 

- Barcode ไม่สามารถใชง้านไดจ้ริง, 
Ibanking 

5. เหมาะสมต่อการใชง้านใน
ชีวติประจ าวนั 

- ฝาหยอดเงินมีน ้าหนกัมากเกินไป  
เพราะท า 2 ชั้น ส่งผลใหห้ลุดง่าย,  
วธีิการเปิด-ปิด ฝาหยอดเงินยุง่ยาก  

6. สัญลกัษณ์นกขมิ้น - - 
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ตารางท่ี 6 การประเมินงบประมาณการออกแบบประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 1 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

รายการ งบประมาณ 

1. วตัถุดิบ  
1.1 ผา้ 150 หลา 150 บาท 
1.2 สายผา้ 50 เมตร 60 บาท 

2. กระบวนการการผลิต  
2.1 การตดัเยบ็ถุงผา้ 300 บาท 
2.2 การสกรีนลายบนถุงผา้ 350 บาท 
2.3 การหล่อข้ึนรูปฝาหยอดเงิน 1,200 บาท 
 รวม 2,060 บาท 

ใบละ 206 บาท 

 
หมายเหตุ: * การข้ึนรูปผลงานออกแบบสร้างสรรค ์ขนาด 6.5*5 น้ิว จ  านวน 10 ใบ 

 
„ แบบร่างและแบบจ าลองในการออกแบบสร้างสรรค ์
การออกแบบสร้างสรรคแ์ละการวเิคราะห์ประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 2 
 

 

ภาพท่ี 76 การออกแบบสร้างสรรคแ์ละวเิคราะห์ประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 2 (1) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 77 การออกแบบสร้างสรรคแ์ละวเิคราะห์ประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 2 (2) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
ผลงานออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 2  

 

 

ภาพท่ี 78 ผลงานประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 2 (1) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 79 ผลงานออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 2 (2) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
ตารางท่ี 7 การประเมินผลงานการออกแบบประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 2 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

รายการ ตรวจสอบ หมายเหตุ 

1. รูปทรงถุงเงินถุงทอง / - 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลนิธิบา้นนกขมิ้น / มีขอ้มูลมากเกินไป  
3. บุญ, ขอ้ความสะสมบุญ / ขอ้ความท่ีชกัจูงมากเกินไป 
4. การใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ / Barcode, Ibanking 
5. เหมาะสมต่อการใชง้านใน
ชีวติประจ าวนั 

/ มีขนาดใหญ่เกินไป 

6. สัญลกัษณ์นกขมิ้น / ฝาหยอดเงิน, ลวดลาย 
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ตารางท่ี 8 การประเมินงบประมาณการออกแบบประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 2 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

รายการ งบประมาณ 

1. วตัถุดิบ  
1.1 ผา้ 150 หลา 150 บาท 
1.2 สายผา้ 50 เมตร 60 บาท 

2. กระบวนการการผลิต  
2.1 การพิมพ ์Barcode บนริบบิ้น 90 บาท (ช้ินละ 4.5 บาท ใช ้2 ดา้น 
2.2 การสกรีนลายบนถุงผา้ 350 บาท 
2.3 การตดัเยบ็ถุงผา้ 300 บาท 
2.4 การหล่อข้ึนรูปฝาหยอดเงิน 1,550 บาท 

 รวม 2,500 บาท 
ใบละ 250 บาท 

 
หมายเหตุ: * การข้ึนรูปผลงานออกแบบสร้างสรรค ์ขนาด 8*9 น้ิว จ  านวน 10 ใบ  
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„ การข้ึนรูปผลงานออกแบบสร้างสรรค ์
1. ลวดลาย Qr code, Barcode เพื่อใชใ้นการพิมพบ์นริบบิ้น  

 

 

ภาพท่ี 80 ลวดลาย Qr code, Barcode  
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
2. ลวดลายดา้นหนา้ ‟ ดา้นหลงั เพื่อใชใ้นการสกรีนถุงผา้ 

 

 

ภาพท่ี 81 ลวดลายผลงานประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 3 (1) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 

ภาพท่ี 82 ลวดลายผลงานประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 3 (2) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 83 ลวดลายผลงานประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 3 (3) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
3. การตดัเยบ็ถุงผา้  

 

 

ภาพท่ี 84 การตดัเยบ็ผลงานประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 3 (1) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 85 การตดัเยบ็ผลงานประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 3 (2) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
4. การหล่อข้ึนรูปฝาหยอดเงิน  
การข้ึนรูป Wax ฝาหยอดเงิน เพื่อน าไปหล่อข้ึนรูปโลหะ 

 

 

ภาพท่ี 86 การหล่อข้ึนรูปฝาหยอดเงิน 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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„ ผลงานออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 3  
 

 

 

ภาพท่ี 87 ผลงานประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 3 (1) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 88 ผลงานประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 3 (2) 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ตารางท่ี 9 การประเมินผลงานการออกแบบประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 3 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

เกณฑ์การประเมิน ตรวจสอบ หมายเหตุ 

1. รูปทรงถุงเงินถุงทอง / - 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลนิธิบา้นนกขมิ้น / หนา้ท่ี,  

ท่ีอยูแ่ละการติดต่อ 
3. บุญ, ขอ้ความสะสมบุญ / - 
4. การใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ / Barcode, Qr Code, Ibanking 
5. เหมาะสมต่อการใชง้านใน
ชีวติประจ าวนั 

/ ถุงสะสมบุญมีขนาดเล็ก 
 เหมาะสมกบัการหยอดเงิน 

6. สัญลกัษณ์นกขมิ้น / ฝาหยอดเงิน, รูปทรงถุงผา้ 
 
ตารางท่ี 10 การประเมินงบประมาณการออกแบบประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 3 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

รายการ งบประมาณ 

1. วตัถุดิบ  
1.1 ผา้ 300 หลา 300 บาท 
1.2 สายผา้ 50 เมตร 60 บาท 
1.3 ซิป 4 น้ิว 160 บาท 

2. กระบวนการการผลิต  
2.1 การพิมพ ์Qr code, Barcode บน

ริบบิ้น 300 ช้ิน  
360 บาท (ช้ินละ 4.5 บาท ใช ้2 ดา้น) 

2.2 การสกรีนลายบนถุงผา้ 700 บาท 
2.3 การตดัเยบ็ถุงผา้ 1,200 บาท 
2.4 การหล่อข้ึนรูปฝาหยอดเงิน 3,650 บาท 
 รวม 6,430 บาท  

ใบละ 160.75 บาท 

 
หมายเหตุ: * การข้ึนรูปผลงานออกแบบสร้างสรรค ์ขนาด 7*6.5 น้ิว จ  านวน 40 ใบ 
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„ ผลงานออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 4  
โดยสอดแทรกความรู้สึกโศกเศร้า ดว้ยการเปล่ียนสีผา้เป็นสีน ้ าตาลและฝาหยอดเงิน ให้มี

ความมืดมน พงัทลาย ทรุดโทรม เส่ือมสภาพ และเก่า เป็นตน้ และขอ้ความบนถุงผา้ดา้นหนา้วา่ถุง
สะสมบุญ ดว้ยการใชล้ายมือเด็ก ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 89 ผลงานประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 4  

ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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การจัดกจิกรรมแสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 
การจดักิจกรรมแสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค ์(8 พฤศจิกายน 2561 ‟ 15 พฤศจิกายน 

2561) ท่ีชุมชนวดัอมรทายกิาราม, กรุงเทพมหานคร (วดัเป็นสถานท่ีท่ีนิยมสูงสุดในการบริจาคเงิน) 
พื้นท่ีขนาด 20 ไร่ จ  านวนบ้าน 214 หลงั เพศชาย 452 คน เพศหญิง 568 คน ด้วยการให้
ประติมากรรมสะสมบุญ (8 พฤศจิกายน 2561) กบัประชากรคนไทย วยัผูใ้หญ่ จ านวน 40 คน และ
รับกลบัประติมากรรมสะสมบุญ ท่ีชุมชนวดัอมรทายิการาม, กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิบา้นนก
ขมิ้น, กรุงเทพมหานคร (15 พฤศจิกายน 2561) และลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล ดว้ยแบบสอบถาม แบบปลาย
ปิด ประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ จ านวน 2 ชุด มีเน้ือหาเหมือนกนั (ทั้งหมด 4 
ตอน รวมทั้งหมด 30 ขอ้) จ านวน 40 คน ซ่ึงการจดักิจกรรมแสดงผลงานออกแบบสร้างสรรคใ์น
คร้ังน้ี ไดรั้บเกียรติจากนายสมบุญ เน่ืองจากฉิม ประธานชุมชนป่าวประกาศประชาสัมพนัธ์และเขา้
ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีดว้ย 

 

 

 

ภาพท่ี 90 การจดักิจกรรมแสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค ์
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 91 บรรยากาศการจดัแสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค ์ 
ภาพโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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บทที ่5 
สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
การออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมสะสมบุญ เพื่อส่งเสริมการบริจาค ช่วยเหลือเด็กท่ี

มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ขา้พเจา้จะอภิปรายการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่
แนวความคิดในการออกแบบ การพฒันาผลงานประติมากรรม และสรุปขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค ์
ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรคข์องการวิจยั เพื่อความชดัเจนและความเขา้ใจในการน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบติัจริง โดยจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปปฏิบติัใชต่้อไป 

 
อภิปรายผลงานสร้างสรรค์ 
ประติมากรรมสะเทอืนอารมณ์ กระตุ้นจิตใจ 

ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ ได้รับแรงบนัดาลใจจากเหตุผลของความ
ตอ้งการปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น ไดแ้ก่ 
ปัจจยั 4 การศึกษา และครอบครัว จากความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็น
สังคมดีข้ึน เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมในแนวความคิดความแตกต่าง แปลกแยก และ
สอดแทรกความรู้สึกโศกเศร้าต่อความทรงจ าในวยัเยาวข์องตนเอง ท่ีถูกมองวา่เป็นตวัประหลาดใน
สายตาคนอ่ืน ๆ เพราะมีภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่าง แปลกแยก ท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้
จิตใจ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาค แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. ปัจจยั 4 คือส่ิงท่ีมนุษยจ์  าเป็นต่อการด ารงชีวิต ไม่สามารถขาดได ้เพราะเม่ือขาดแลว้อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต ปัจจยั 4 ได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่มห่ม และยารักษาโรค โดยมี
อาหารเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะอาหารใช้ในการเจริญเติบโต สร้างพลงังานให้กบัร่างกายและ
ซ่อมแซมเน้ือเยือ่ของร่างกายในส่วนท่ีสึกหรอ 

ค าส าคญั: อาหาร, ขา้ว, มีนอ้ย 
เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน มีความแตกต่าง แปลกแยก คือมีความอดอยาก ขาดแคลน หรือ

มีนอ้ย ทางเลือกนอ้ยกวา่เด็กคนอ่ืน ๆ ซ่ึงอาหารท่ีมีประโยชน์และครบ 5 หมู่ เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดต่อ
ร่างกาย และขา้วเป็นธญัพืชซ่ึงประชากรโลกบริโภคเป็นอาหารส าคญั ขา้วเป็นธญัพืชส าคญัท่ีสุดใน
ดา้นโภชนาการและการไดรั้บแคลอรีของมนุษย ์ดว้ยเหตุน้ีจึงออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรม
จากโลหะ รูปทรงขา้วเปลือก ท่ีมีภาชนะถาดหลุม คือภาชนะรูปกลมแบนใชใ้ส่อาหาร สามารถแบ่ง
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ประเภทของอาหารได ้ท่ีนอ้ย เล็ก และวา่งเปล่า เป็นตน้ เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดความอาหารท่ีมี
นอ้ย ทางเลือกนอ้ย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน อยา่งมาก  

2. การศึกษา: การศึกษา คือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
มีลกัษณะนิสัยจิตใจท่ีดี มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพ และช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้ง
ทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม 

ค าส าคญั: การศึกษา, เด็กวยัเรียน, การเขียนเพื่อการส่ือสาร 
เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน มีความแตกต่าง แปลกแยก คือมีแนวโนม้ท่ีมาตรฐานการศึกษา

ต ่ากว่าเกณฑ์ ไม่ได้รับความรู้ท่ีเหมาะสมต่อวยัในการพฒันาศักยภาพ ด้วยเหตุน้ีจึงได้จัดท า
แบบทดสอบดา้นการเขียนหนงัสือในหวัขอ้ “โตข้ึนหนูอยากเป็น…?” ค าถามน้ีมกัจะถามถึงอาชีพท่ี
อยากท าเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ เพื่อวางแผนด้านการเรียนรู้ การศึกษาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย โดย
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในเด็กวยัเรียน ช่วงอายุ 8-12 ปี (ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3 - มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1) 
จ  านวน 20 คน ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร เพื่อวดัระดบัความรู้ดา้นการสะกดค า จาก
การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบทดสอบ ดา้นการเขียนหนงัสือในหวัขอ้ “โตข้ึนหนูอยากเป็น…?” พบวา่เด็ก
ท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ทุกคนเขียนหนงัสือสะกดค าผิด 
ส่งผลให้ขอ้ความไม่ชดัเจน เขา้ใจยาก และคลุมเครือ ลดคุณภาพการส่ือความหมายโดยตรงไปยงั
ผูอ่้าน 

ขา้พเจ้าจึงออกแบบสร้างสรรค์ประติมากกรรมจากโลหะ  จากแบบทดสอบการเขียน
หนังสือ “โตข้ึนหนูอยากเป็น…?” โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ จ านวนคร่ึงหน่ึงของ
จ านวนคนในแต่ละอายุท่ีทดสอบ รวม 9 คน คน (ไวยากรณ์ของตัวเลขมี 0=9) เพื่อถ่ายทอด
แนวความคิดการศึกษาต ่ากว่าเกณฑ์ ไม่ไดรั้บความรู้ท่ีเหมาะสมต่อวยัในการพฒันาศกัยภาพ ของ
เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 

3. ครอบครัว: คือสถาบนัแรกและส าคญัท่ีสุดของมนุษย ์ท่ีจะไดรั้บความรัก ความอบอุ่น 
และความผูกพนั การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นท าให้เราด าเนินชีวิตได้อย่างมีปกติสุข ฝ่าฝันปัญหา
อุปสรรค และสามารถสร้างสรรคใ์หมี้ส่ิงดี ๆ เกิดข้ึนต่อตนเองสังคมไดม้ากมาย 

ค าส าคญั: ครอบครัว, การจ าลองครอบครัวใหม่ 
เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน มีความแตกต่าง แปลกแยก คือขาดความรัก ความอบอุ่น หรือมี

ปัญหากบัครอบครัว ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งทางร่ายกายและจิตใจ มูลนิธิ
บา้นนกขมิ้นจึงแกไ้ขปัญหาดว้ยการจ าลองครอบครัวใหม่ให้กบัเด็กดอ้ยโอกาส เพื่อทดแทนความรัก 
ความอบอุ่น จากครอบครัวเดิม ดว้ยเหตุน้ีจึงออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมจากโลหะ ดว้ยใช้การ
ออกแบบสร้างสรรคส์ัญลกัษณ์ รูปจุกนมหลอก มีลกัษณะและหนา้ท่ีในการทดแทนการดูดนมแม่ ซ่ึง
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น ้ านมและการโอบกอดจะช่วยถ่ายทอดความรักความอบอุ่นไปถึงลูก ช่วยให้ลูกมีความสุขได ้เพื่อส่ือ
แนวความคิดการจ าลอง ทดแทน เพื่อชดเชยความรัก ความอบอุ่น ท่ีขาดหายไปจากผูใ้หก้  าเนิด  

 
ประติมากรรมสะสมบุญ 

ประติมากรรมสะสมบุญ ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการบริจาคเงินตามความเช่ือทางศาสนา
พุทธของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การท าทาน การหยอดเงินใส่ตู้รับบริจาค สะดวกรวดเร็ว โดย
สอดแทรกสัญลกัษณ์ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เพื่อกระตุน้พฤติกรรม
จากความทรงจ าและส่งเสริมการบริจาคเงิน ช่วยเหลือเด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 
ในรูปแบบสะสม เก็บออมทีละเล็กทีละนอ้ย 

กรณีศึกษา: วดับวัขวญั พระอารามหลวง, นนทบุรี มีการท าทานประเภทอามิสทานต่างๆ 
มากมาย ซ่ึงการท าบุญส่วนใหญ่จะมีการหยอดเงินลงบนภาชนะ เรียกว่าตูรั้บบริจาค ท่ีมีรูปทรง
ส่ีเหล่ียมหรือรูปทรงท่ีมีความหมายสิริมงคล และก ากบัขอ้ความบอกวตัถุประสงค ์เช่น สมทบทุน
ร่วมสร้างศาลาการเปรียญ บูชาพระนพเคราะห์ และท าบุญช าระหน้ีสงฆ ์เป็นตน้ หรือขอ้ความท่ีชกั
จูงในการท าทาน เช่น ตูไ้ปรษณียบุ์ญ ไปรษณียแ์กช้ง และป่ินโตเสบียงทิพย ์เป็นตน้ โดยมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ด้วยเหตุน้ีจึงออกแบบสร้างสรรค์
ประติมากรรมสะสมบุญ ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการบริจาคเงินตามความเช่ือทางศาสนาพุทธ 
เพื่อกระตุน้พฤติกรรมจากความทรงจ าของกลุ่มเป้าหมาย ดว้ยการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีฝา
หยอดเงินท าจากโลหะ รูปทรงถุงเงินถุงทอง (ความหมายในประหวดัเป็นสิริมงคล หมายถึง เงิน
ทองไหลมาเทมาทุกสารทิศ ไม่มีอบัจน) ท าจากถุงผา้ โดยก ากบัขอ้ความบนถุงผา้ดา้นหน้าว่าถุง
สะสมบุญ (ลายมือเด็ก) และดา้นหลงัเป็นรายละเอียดหนา้ท่ี ท่ีอยูแ่ละการติดต่อของมูลนิธิบา้นนก
ขมิ้น, กรุงเทพมหานคร รวมถึงสอดแทรกเอกลกัษณ์ของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 
เด็กเร่ร่อน ไดแ้ก่ นกขมิ้น ลงไปในฝาหยอดเงินและรูปทรงถุงผา้อีกดว้ย โดยประติมากรรมสะสม
บุญ มีทางเลือกในการบริจาคเงินดว้ยการสะสม เก็บออมทีละเล็กทีละน้อยและการบริจาคไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว มีขนาดเล็กกะทดัรัด พกพาง่าย เพื่อความสะดวกต่อการใชง้านในชีวติประจ าวนั 

 
สรุปข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ของการวจัิย 

„ ออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรมในแนวความคิดความแตกต่าง แปลกแยก ท่ีสามารถ
สะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาค 

„ ออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรม ท่ีส่งเสริมการบริจาคเงิน ช่วยเหลือเด็กท่ีมูลนิธิบา้น
นกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร 
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การจดักิจกรรมแสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค ์(8 พฤศจิกายน 2561 - 15 พฤศจิกายน 
2561) ท่ีชุมชนวดัอมรทายิการาม , กรุงเทพมหานคร ด้วยการให้ประติมากรรมสะสมบุญ (8 
พฤศจิกายน  2561) กบัประชากรคนไทย วยัผูใ้หญ่  จ  านวน 40 คน และรับกลบัประติมากรรมสะสม
บุญ ท่ีชุมชนวดัอมรทายิการาม, กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร (15 
พฤศจิกายน 2561) และลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล ดว้ยแบบสอบถาม แบบปลายปิด ประเมินความพึงพอใจ
ต่อประติมากรรมสะสมบุญ จ านวน 2 ชุด มีเน้ือหาเหมือนกนั (ทั้งหมด 4 ตอน รวมทั้งหมด 30 ขอ้)  

 
1. ผลการศึกษาการบริจาคเงินจากประติมากรรมสะสมบุญ ดว้ยการใหป้ระติมากรรมสะสม 
บุญ (8 พฤศจิกายน 2561) จ  านวน 40 คน และรับกลบัประติมากรรมสะสมบุญ ท่ีชุมชนวดั

อมรทายกิาราม, กรุงเทพมหานคร (15 พฤศจิกายน 2561) ดงัน้ี  
1.1 วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (อายุตั้งแต่ 21-40 ปี) ไดรั้บกลบัประติมากรรมสะสมบุญ 

จ านวน 6 ช้ิน และมีการบริจาคเงิน ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 จ  านวน 2 คน  
1.2 วยัผูใ้หญ่ตอนปลาย (อายุตั้งแต่ 41-60 ปี) ไดรั้บกลบัประติมากรรมสะสมบุญ 

จ านวน 9 ช้ิน และมีการบริจาคเงิน ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 จ  านวน 7 คน  
 
2. ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 1-2 ส าหรับวยัผูใ้หญ่ (อายุ

ตั้งแต่ 21-60 ปี) จ านวน 40 คน ดงัน้ี 
2.1 แบบสอบถามชุดท่ี 1 ส าหรับวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (อายุตั้งแต่ 21-40 ปี) จ  านวน 20 

คนบริเวณชุมชนวดัอมรทายกิาราม สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก 
https://goo.gl/forms/wng4lXmpAx0JNv353 
 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 1: ส าหรับวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ (อายตุั้งแต่ 21-40 ปี) จ านวน 20 คน ดงัน้ี 

  „ แบบสอบถามตอนท่ี 1: สถานภาพทัว่ไป 
1. เพศหญิง จ านวน 17 คน / เพศชาย จ านวน 3 คน 
2. อาย ุ21-30 ปี จ  านวน 14 คน / อาย ุ31-40 ปี จ  านวน 7 คน 
3. ศาสนาพุทธ จ านวน 19 คน / ศาสนาอิสลาม จ านวน 1 คน 
4. สถานะ พนกังานภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 6 คน / ลูกจา้ง จ านวน 6 คน / 

ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 5 คน / นกัศึกษา จ านวน 3 คน  

https://goo.gl/forms/wng4lXmpAx0JNv353
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5. วุฒิการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 9 คน / ปริญญาตรี จ านวน 9 คน / สูง
กวา่ปริญญาตรี จ  านวน 2 คน  

„ แบบสอบถามตอนท่ี 2: ประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 1  
 

ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ (แต่ละช้ิน)  

 

ภาพท่ี 92 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 1 (1) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ (ภาพรวม) 

 

ภาพท่ี 93 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 1 (2) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
   „ แบบสอบถามตอนท่ี 3: ประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 2 
 
ดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก 

 

ภาพท่ี 94 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 1 (3) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ดา้นประสิทธิภาพ 

 

ภาพท่ี 95 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 1 (4) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
   „ แบบสอบถามตอนท่ี 4: การบริหารจดัการ 
 

 

ภาพท่ี 96 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 1 (5) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ภาพท่ี 97 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 1 (6) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
2.2 แบบสอบถามชุดท่ี 2 ส าหรับวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย (อายุตั้งแต่ 41-60 ปี) จ  านวน 

20 คน บริเวณชุมชนวดัอมรทายกิาราม สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก  
https://goo.gl/forms/q7AxBza2D57mvu6n2 
 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 2: ส าหรับวยัผูใ้หญ่ตอน
ปลาย (อายตุั้งแต่ 41-60 ปี) จ านวน 20 คน ดงัน้ี 

„ แบบสอบถามตอนท่ี 1: สถานภาพทัว่ไป 
1. เพศหญิง จ านวน 17 คน / เพศชาย จ านวน 3 คน 
2. อาย ุ41-50 ปี จ  านวน 14 คน / อาย ุ51-60 ปี จ  านวน 7 คน 
3. ศาสนาพุทธ จ านวน 20 คน  

  4. สถานะ ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 11 คน / ลูกจา้ง จ านวน 5 คน / พนกังานภาครัฐ
และภาคเอกชน จ านวน 3 คน / ขา้ราชการ จ านวน 1 คน  

5. วฒิุการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 17 คน / ปริญญาตรี จ านวน 3 คน  
 
 
 
 
 
 

ประติมากรรม สามารถท าให้ท่านเห็นความส าคัญ 
ของปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 

ได้ 90% 

ไม่ได้ 10% 

https://goo.gl/forms/q7AxBza2D57mvu6n2
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  „ แบบสอบถามตอนท่ี 2: ประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 1 
 
ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ (แต่ละช้ิน)  

 

ภาพท่ี 98 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 2 (1) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ (ภาพรวม) 

 

ภาพท่ี 99 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 2 (2) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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   „ แบบสอบถามตอนท่ี 3: ประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 2 
 
ดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก 

 

ภาพท่ี 100 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 2 (3) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 
ดา้นประสิทธิภาพ 

 

ภาพท่ี 101 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 2 (4) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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   „ แบบสอบถามตอนท่ี 4: การบริหารจดัการ 
 

 

ภาพท่ี 102 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 2 (5) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 

 

 

ภาพท่ี 103 ผลประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ ชุดท่ี 2 (6) 
พฒันาโดย: กษกร เกิดวชิยั (2561) 
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ประติมากรรม สามารถท าให้ท่านเห็นความส าคัญ 
ของปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน 

ได้ 100% 

ไม่ได้ 
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การสรุปผลและการวเิคราะห์ขอ้มูลประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ 
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ จากการ

สุ่มกลุ่มตวัอยา่งประชากรคนไทย วยัผูใ้หญ่ ท่ีอาศยัในชุมชนวดัอมรทายกิาราม, กรุงเทพมหานคร 
ดงัน้ี 

1. ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ สามารถดึงดูด สะเทือนอารมณ์และกระตุน้
จิตใจ กบัประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้นระดบัมาก และประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนปลายไดใ้นระดบั
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการออกแบบสรรค ์ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็นสังคมดีข้ึน  

2. ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา” สามารถดึงดูด สะเทือนอารมณ์
และกระตุน้จิตใจไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากประติมากรรม “การศึกษา” มีองคป์ระกอบในการออกแบบ 
ไดแ้ก่ ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และแนวความคิดท่ีดี อยา่งละเอียดและครบถว้นมากท่ีสุด 
รองลงมาคือประติมากรรม “ครอบครัว” และประติมากรรม “ปัจจยั 4” ตามล าดบั 

 
 จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมในแนวความคิด

ความแตกต่าง แปลกแยก ท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุ้นจิตใจ ท่ีจะส่งผลให้เกิดการ
ช่วยเหลือด้วยการบริจาค ไดมี้ประสิทธิผลมากท่ีสุดกบัประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ จึงสรุปได้ว่า
ปัญหาของสังคมท่ีตอ้งการการช่วยเหลือ เป็นแรงจูงใจท่ีส าคญักบัประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ส่วน
หน่ึงเป็นเพราะความตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็นสังคมดีข้ึน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
ตนเองและผูอ่ื้น หรือความรู้สึกผูกพนั สงสาร และเห็นอกเห็นใจ เป็นต้น โดยประติมากรรม
สะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา” สามารถสะเทือนอารมณ์และกระตุน้จิตใจ ท่ีจะส่งผลให้
เกิดการช่วยเหลือดว้ยการบริจาคไดม้ากท่ีสุด จึงสรุปไดว้า่การออกแบบสร้างสรรคท่ี์ดี ความสมจริง
และการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนักบักลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ มีส่วนส าคญัในการสะเทือนอารมณ์ และ
กระตุน้จิตใจ 

 
การสรุปผลและการวเิคราะห์ขอ้มูลประติมากรรมสะสมบุญ  
ผลการศึกษาจากการให้ประติมากรรมสะสมบุญ และรับกลบัประติมากรรมสะสมบุญ จาก

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากรวยัผูใ้หญ่ มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริจาคของคนไทยและอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

1. ภายใน 1 อาทิตย ์ไดรั้บกลบัประติมากรรมสะสมบุญ จากประชากรวยัผูใ้หญ่ รวมจ านวน 
15 คน (ร้อยละ 37.5) 
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2. เงินเป็นรูปแบบของการบริจาคท่ีนิยมมากท่ีสุด เพราะสะดวก รวดเร็ว 
3. ประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนตน้มีความสนใจ กระตือรือร้น และส่งลบัประติมากรรมสะสมบุญ 

น้อยกว่าประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย (ร้อยละ 66.6) ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวทางในการออกแบบ
สร้างสรรคป์ระติมากรรมสะสมบุญ ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการบริจาคเงินตามความเช่ือทาง
ศาสนาพุทธของคนไทย วยัผูใ้หญ่ตอนปลาย ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร 

4. การติดตั้งกล่องรับบริจาคเงิน (อยา่งปลอดภยั) ส่งผลใหมี้การบริจาคเงินสูงข้ึน 
5. ไม่สามารถตรวจสอบการบริจาคเงินดว้ย Barcode, Qr code, Ibanking ได ้เน่ืองจากไม่มี

ประชากรคนใดท่ีส่งสลิปการบริจาคเงินให้ขา้พเจา้และเจา้หนา้ท่ี ท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น ภายในวนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2561  

6. การประชาสัมพนัธ์และความสะดวกในการเดินทาง เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การจัด
กิจกรรมแสดงผลงานออกแบบสร้างสรรคใ์หส้ าเร็จลุล่วง 

7. ประติมากรรมสะสมบุญ ท่ีไม่ไดรั้บกลบั มีหลายปัจจยั เช่น ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม
แสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค์เพื่อวดัผลการศึกษา มีระยะเวลาท่ีสั้นไป หรือกลุ่มเป้าหมายหลงลืม 
เพราะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ าวนั ไม่สะดวกในการเดินทาง ไม่ได้สะสมเงินบริจาค ประติมากรรม
สะสมบุญ เสียหาย หรือหาย เป็นตน้ 

 
จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะสมบุญสามารถ

ส่งเสริมการบริจาคเงิน ช่วยเหลือเด็กท่ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้น, กรุงเทพมหานคร ไดมี้ประสิทธิผลมาก
ท่ีสุดกบัประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย  ท าให้สรุปได้ว่าความเช่ือทางศาสนาพุทธเป็นแรงจูงใจท่ี
ส าคญัในการบริจาค กบัประชากรวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย ส่วนหน่ึงเป็นเพราะศาสนามีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่สมยัอดีต - ปัจจุบนั ส่งผลให้มีความเช่ือเร่ืองการท าบุญ เพื่อความเป็น
สิริมงคลต่อชีวติในทุกภพทุกชาติ หรือวยัท่ีสูงข้ึน ส่งผลใหเ้ขา้ใจสังสารวฏัมากยิง่ข้ึน (การท่องเท่ียว
ไปในอาการท่ีเป็นวฏัฏะ การหมุนวนอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตอ้ง
บริจาคกบัองค์กรศาสนาเสมอไป เพียงแต่ไดแ้รงบนัดาลใจจากค าสอนทางศาสนาพุทธ แสดงให้
เห็นวา่ช่องทางในการท าบุญตามหลกัศาสนามีมากข้ึนในสังคม 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบสร้างสรรค์ 

1. ปัญหาในการข้ึนรูปประติมากรรมจากโลหะ เน่ืองจากการเคาะข้ึนรูปโลหะตอ้งใชค้วาม
ช านาญ ความละเอียด และความแม่นย  าเป็นอยา่งมาก เพราะหากโลหะบุบหรือมีรอยแตก จะแกไ้ข
ใหส้มบูรณ์แบบไม่ได ้เพราะฉะนั้นตอ้งวางแผนรูปแบบและวธีิการข้ึนรูปอยา่งละเอียดรอบคอบ 
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2. ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “การศึกษา” ข้ึนรูปประติมากรรมจาก
ทองแดง ไม่สามารถเกิดสนิมไดใ้นระยะเวลาท่ีรวดเร็ว จึงแกปั้ญหาดว้ยการรมด าโลหะ ให้โลหะ
เป็นสีด าแดง และกดักรวดลงบนโลหะ เพื่อใหโ้ลหะมีพื้นผวิท่ีสึกกร่อน 

3. ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ครอบครัว” ข้ึนรูปประติมากรรมจากเหล็ก 
จึงเกิดสนิมไดง่้าย ขา้พเจา้ตอ้งฉีดผลิตภณัฑแ์ลคเกอร์เคลือบผิวโลหะลงบนส่วนท่ีไม่ตอ้งการให้ข้ึน
สนิมทนัทีเม่ือผลงานเสร็จสมบูรณ์  

4. ปัญหาในการข้ึนรูปประติมากรรมสะสมบุญ เน่ืองจากปากถุงผา้ท่ีมีฝาหยอดเงินท าจาก
โลหะ จึงมีปัญหาในการประกอบโลหะเขา้กบัผา้และปัญหาการน าเงินออก จึงแกปั้ญหาดว้ยการวดั
ขนาดความกวา้งของปากถุงผา้ใหพ้อดีกบัฝาหยอดเงิน เจาะรูท่ีโลหะและเยบ็โลหะให้ประกบติดกบั
ผา้อยา่งแนบสนิท และท าซิปขนาดเล็กเยบ็ซ่อนท่ีดา้นขา้งถุงผา้ เพื่อน าเงินออกมาแทนการเปิด-ปิด 
จากโลหะ 

5. ปัญหาการออกแบบสร้างสรรคป์ระติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ “ครอบครัว” 
เน่ืองจากรูปแบบน้ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม จึงถ่ายทอดเป็นรูปธรรมให้กระทบอารมณ์ของตนเอง
และกลุ่มเป้าหมายใหเ้ขา้ใจไดย้าก และใชเ้วลานานท่ีสุด จึงแกปั้ญหาดว้ยการท า Main mapping เพื่อ
ศึกษาขอ้มูลและใชก้ารออกแบบสร้างสรรคส์ัญลกัษณ์ร่วมกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะทางนโยบาย 
1.1 การแก้ปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน จะต้องหารูปแบบท่ีย ัง่ยืนหรือ

รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนั เช่น ส่งเสริมให้มีการ
จดัตั้ งศูนยแ์นะแนวปัญหาเก่ียวกบัเด็กด้อยโอกาส เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกนัและ
แกไ้ข ต่อครอบครัว ผูป้กครอง หรือการจดัท าโครงการต่าง ๆ ตอ้งลดขั้นตอนและขยายการ
ด าเนินงานไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพื่อกระจายการช่วยเหลือให้กบัเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 
เด็กเร่ร่อน ในถ่ินทุรกนัดาร ส่งเสริมให้มีการบริการส าหรับเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่รอน ท่ี
ไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบการสงเคราะห์ เช่น หอ้งสมุดประชาชน และการเขา้รักษา เป็นตน้ 

1.2 หลงัจากท่ีเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่รอน ไดรั้บการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ หรือเติบโต
ครบ 18 ปี บริบูรณ์ พร้อมกลบัเขา้ไปสู่สังคมท่ีเด็กตอ้งอาศยัอยูต่่อไป ตอ้งมีมาตรการในการ
รองรับการคืนกลบัเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่รอน เขา้สู่สังคมและให้โอกาสเด็กในการพิสูจน์
ตนเอง  
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2. ขอ้เสนอแนะทางวชิาการ 
2.1 ศึกษาเก่ียวกบัเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน มีลกัษณะ สาเหตุ ผลกระทบ และ

วธีิการแกไ้ข ท่ีเหมือนและแตกต่างกนั  
2.2 ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ ท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์และ

กระตุ้นจิตใจ ท่ีจะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือด้วยการบริจาค โดยสอดแทรกความรู้สึก
โศกเศร้าต่อความทรงจ าในวยัเยาวข์องตนเอง จึงตอ้งมีแนวทางในการน าเสนอท่ีชัดเจน 
เขา้ใจปัญหาและกลุ่มเป้าหมายอยา่งถ่องแทเ้สียก่อน และมีเทคนิคในการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 
เพื่อดึงดูดกลุ่มหมาย เช่น การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผลงานร่วมกบัประสาทสัมผสัทั้ง 5 และการใช้
เทคโนโลยร่ีวมกบัศิลปะ เป็นตน้ 

2.3 ประติมากรรมสะสมบุญ มีตน้ทุนในการผลิตสูง (ตน้ทุนการผลิตใบละ 160.75 
บาท) เกินกว่าจะให้โดยไม่เสียค่าตอบใด ๆ เพราะฉะนั้นควรลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการลด
ขนาด ลดลวดลาย ลดสี และใชว้ตัถุดิบท่ีตน้ทุนต ่าลง เช่น ฝาหยอดเงินท าจากโลหะ สามารถ
ใชไ้ม ้ผา้ พลาสติก เป็นตน้ ทดแทนได ้

2.4 ประติมากรรมสะสมบุญ ควรจะออกแบบสร้างสรรค์ให้มีความสอดคลอ้งกบั
ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุ้นจิตใจ ด้วยการเปล่ียนสีวสัดุ ให้มีความมืดมน 
พงัทลาย ทรุดโทรม เส่ือมสภาพ เก่า และเป็นตน้ หรือขอ้ความบนถุงผา้ดา้นหนา้วา่ถุงสะสม
บุญ ให้ใชล้ายมือเด็ก เป็นตน้ ซ่ึงไดแ้กไ้ขเรียบร้อยแลว้ ในผลงานการออกแบบสร้างสรรค์
ประติมากรรมสะสมบุญ คร้ังท่ี 4  

2.5 การประเมินผลการศึกษา กลุ่มเป้าหมายตอ้งลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถาม
ใหเ้รียบร้อย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจสอบและท าแบบประเมินผลการศึกษา 

2.6 การกลบัประติมากรรมสะสมบุญ ให้กบัมูลนิธิบา้นนกขมิ้น ตอ้งอ านวยความ
สะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย-ไม่เสียค่าใชจ่้าย เช่น การจดัตั้งกล่องรับถุงสะสมบุญ
ตามหา้งสรรพสินคา้ ชุมชนต่าง ๆ เป็นตน้ โดยให้กลุ่มเป้าหมายแนบช่ือ-ท่ีอยู ่และการติดต่อ 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการส่งกลบัประติมากรรมสะสมบุญ เช่นเดียวกนั 

 
3. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปปฏิบติั 

3.1 การส่งเสริมการบริจาคช่วยเหลือเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ตอ้งเป็นแนวทางท่ี
ย ัง่ยนื เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนั และสะดวกในการประยุกตใ์ช้
ทุกยุคทุกสมยั เพราะฉะนั้นจึงตอ้งศึกษา สาเหตุ ผลกระทบและวิธีการแกไ้ขปัญหาเด็กท่ีถูก
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ทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน สถานสงเคราะห์ และการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อจิตสานึกสาธารณะในการ
บริจาคช่วยเหลือเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ควบกนัไปอยา่งละเอียด 

3.2 การส่งเสริมการช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสตอ้งเป็นแนวทางท่ีย ัง่ยืน ตอ้งแกปั้ญหา
ท่ีตน้เหตุ เช่น เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง ตอ้งส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของการมีบุตร หรือ
เด็กเร่ร่อน ตอ้งส่งเสริมเร่ืองครอบครัว การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ความรัก ความอบอุ่น เป็น
ตน้ 

3.3 การศึกษาแนวทางเดิมแต่เปล่ียนสถานสงเคราะห์ท่ีขาดแคลน ยากล าบาก และ
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ เช่น เด็กด้อยโอกาสในชุมชนแออดั และเด็กด้อยโอกาสในถ่ิน
ทุรกนัดาร เป็นตน้  
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถามพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริจาคของคนไทย 
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แบบสอบถาม: พฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจบริจาคของคนไทย 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามฉบับนีม้ีทั้งหมด 2 ตอน รวมทั้งหมด 15 ข้อ 
โปรดเติมเคร่ืองหมาย / หรือกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไป 
1. เพศ 

 ชาย 
 หญิง 

2. อาย ุ
 21-30 ปี 
 31-40 ปี 
 41-50 ปี 
 51-60 ปี 

3. ศาสนา 
 ศาสนาพุทธ 
 ศาสนาคริสต ์
 ศาสนาอิสลาม 
 Other: 

4. สถานะ 
 นกัศึกษา 
 ขา้ราชการ 
 ลูกจา้ง 
 ธุรกิจส่วนตวั 
 พนกังานภาครัฐ / ภาคเอกชน 
 Other: 

5. วฒิุการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริจาค 
1. ท่านเคยบริจาคหรือไม่ 

 เคย 
 ไม่เคย 

2. ท่านนิยมบริจาคอะไร 
 เงิน 
 ส่ิงของ 
 เวลา (การท างานจิตอาสาโดยไม่รับค่าตอบแทน) 

3. ท่านบริจาคจ านวนก่ีคร้ัง ต่อ 1 เดือน 
 ไม่ไดบ้ริจาค 
 1 คร้ัง 
 2-3 คร้ัง 
 4-5 คร้ัง 
 มากกวา่ 5 คร้ัง 

4. ท่านนิยมบริจาควนัใด 
 วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) 
 วนัพระ 
 วนัเสาร์ 
 วนัอาทิตย ์
 Other: 

5. ท่านบริจาคใหก้บัหน่วยงานใด มากท่ีสุด 
 วดั 
 โรงเรียน 
 โรงพยาบาล 
 เด็ก 
 คนชรา 
 สัตว ์
 Other: 
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6. ท่านสะดวกบริจาคเงินช่องทางใด มากท่ีสุด 
 บตัรเครดิต, บตัรเดบิต 
 Ibanking 
 โอน / ช าระผา่นช่องทางธนาคาร 
 เงินสด 

7. ปัจจยัใด ท่ีส่งผลใหท้่านเลือกบริจาคกบัหน่วยงานนั้น ๆ 
 ใหต้ามความเช่ือทางศาสนาหรือการท าบุญ 
 ใหเ้พราะตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือหรืออยากเห็นสังคมดีข้ึน 
 ใหเ้พราะเหตุผลส่วนตวั (ความสงสาร หรือความสบายใจ เป็นตน้) 
 Other: 

8. ปัจจยัใด ท่ีส่งเสริมใหท้่านเลือกบริจาคกบัหน่วยนั้น ๆ (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ความน่าเช่ือถือ 
 ช่องทางการบริจาคท่ีสะดวก 
 การโฆษณาเก่ียวกบัการรับบริจาค 
 การแลกเปล่ียน (การบริจาคกบัส่ิงของ หรือบริการ เป็นตน้) 

9. ปัจจยัใด ท่ีส่งผลใหท้่านไม่เลือกบริจาคกบัหน่วยงานนั้น ๆ (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ไม่น่าเช่ือถือ 
 ช่องทางการบริจาคท่ีไม่สะดวก 
 ไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่การช่วยเหลือส่งถึงหรือไม่ 
 ขอ้ก าหนดของจ านวนในการบริจาค 

10. ปัญหาใด ท่ีท่านคิดวา่สมควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
 การท านุบ ารุงวดั 
 โรงพยาบาล ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย ์
 เด็กดอ้ยโอกาส 
 คนชรายากไร้ 
 การลกัลอบล่าสัตวป่์า 
 ยาเสพติด 
 Other: 
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ภาคผนวก ข.  
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ 
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แบบสอบถาม: ประเมินความพงึพอใจต่อประติมากรรมสะสมบุญ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามฉบับนีม้ีทั้งหมด 4 ตอน รวมทั้งหมด 30 ข้อ 
โปรดเติมเคร่ืองหมาย  / หรือกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไป 
1. เพศ 

 ชาย 
 หญิง 

2. อาย ุ
 21-30 ปี 
 31-40 ปี 
 41-50 ปี 
 51-60 ปี 

3. ศาสนา 
 ศาสนาพุทธ 
 ศาสนาคริสต ์
 ศาสนาอิสลาม 
 Other: 

4. สถานะ 
 นกัศึกษา 
 ขา้ราชการ 
 ลูกจา้ง 
 ธุรกิจส่วนตวั 
 พนกังานรัฐ / ภาคเอกชน 
 Other: 

5. วฒิุการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตอนท่ี 2 ประติมากรรมสะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ 
 
ประติมากรรมสะเทอืนอารมณ์ กระตุ้นจิตใจ (แต่ละช้ิน) 

ปัจจยั4 การศึกษา ครอบครัว 
1. มีความสวยงาม แปลกใหม่ มากท่ีสุด 
2. ถ่ายทอดแนวความคิดไดช้ดัเจนท่ีสุด (เขา้ใจง่าย) 
3. สะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจมากท่ีสุด 
4. สามารถกระตุน้ใหท้่านอยากบริจาคมากท่ีสุด 
5. ประติมากรรมช้ินใด ท่ีท่านพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
ประติมากรรมสะเทอืนอารมณ์ กระตุ้นจิตใจ (ภาพรวม) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. มีความสวยงาม แปลกใหม่ 
2. ถ่ายทอดแนวความคิดไดช้ดัเจน (เขา้ใจง่าย) 
3. สะเทือนอารมณ์ กระตุน้จิตใจ 
4. สามารถกระตุน้ใหท้่านอยากบริจาคเงิน 
5. ประติมากรรมทั้ง 3 ช้ิน มีความสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั 
 
ตอนท่ี 3 ประติมากรรมสะสมบุญ  
ด้านรูปลกัษณ์ภายนอก 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. ความสวยงาม 
2. รูปทรงมาจากถุงเงินถุงทอง 
3. ท่ีอยู-่การติดต่อ  
4. แสดงเอกลกัษณ์ของนกขมิ้น 
5. รูปลกัษณ์ภายนอกสามารถกระตุน้ใหท้่านบริจาค 
 
ด้านประสิทธิภาพ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. ความทนทาน 
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2.อ านวยความสะดวกในการบริจาคเงิน 
3. เหมาะสมต่อการใชง้านในชีวติประจ าวนั 
4. ลกัษณะการใชง้านสามารถกระตุน้ใหท้่านอยากบริจาค 
5. ขอ้ความ "สะสมบุญ" สามารถกระตุน้ใหท้่านอยากบริจาค 
 
ตอนท่ี 4 การบริหารจดัการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. การประชาสัมพนัธ์ 
2. วนั / เวลา มีความเหมาะสมในการจดักิจกรรม 
3. สถานท่ีมีความเหมาะสมในการจดักิจกรรม 
4. รายละเอียดและรูปแบบของกิจกรรมชดัเจน (เขา้ใจง่าย) 
5. การบริการ อ านวยความสะดวก  
 
 
 

 

 



 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล กษกร เกิดวชิยั 
วนั เดือน ปี เกดิ 03 พฤษภาคม 2536 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนตน้ - ชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย จากโรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต์, กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2559 ส าเร็จการศึกษาภาควชิาออกแบบเคร่ืองประดบั คณะ
มณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 717/33 ซอยวดัใหม่ยายมอญ ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขต
บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700   
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