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บทคดัย่อภาษาไทย  
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นางสาว วรรณศิริ บญุเย็น: กระบวนการสร้างส่ือทางศิลปะเพ่ือช่วยเหลือสตัว์.  อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. วิชญ มกุดามณี 

  
วิทยานิพนธ์ หัวข้อเร่ือง“กระบวนการสร้างส่ือทางศิลปะเพ่ือช่วยเหลือสัตว์” มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือกระตุ้นเตือนให้มนุษย์มีการตระหนกั และเมตตาตอ่สิ่งมีชีวิตท่ีใกล้ตวันัน่คือสนุขั
และแมว โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากความรักความผกูพนัธ์ท่ีมีต่อสตัว์เลีย้งตวัแรก และอิทธิพลท่ี
เกิดจากสังคมสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลจากชีวิตประจ าวันท่ีได้ช่วยเหลือสัตว์จร
จดัเป็นปกติจึงท าให้รับรู้และเห็นความต้องการของสตัว์และต้นเหตขุองการเกิดสตัว์จรจดัขึน้  โดย
น าเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมสองมิติท่ีสร้างขึน้หลากหลายรูปแบบน าไปจัดเป็นกิจกรรมกับ
สถานท่ีท่ีแตกต่างกันออกไปทัง้หอศิลป์และพืน้ท่ีเฉพาะอ่ืนๆ และในส่ือโซเชียลมีเดีย ซึ่งท าให้เกิด
การปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัระหวา่งมนษุย์กบัสตัว์และมนษุย์กบัมนษุย์ 

ผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานชุดนี  ้จากกิจกรรมและโครงการท่ีได้
สร้างสรรค์ขึน้ผลการตอบสนองต่อแนวความคิดและวัตถุประสงค์ตรงตามท่ีต้องการ มีการ
ปฏิสัมพันธ์เกิดขึน้ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือและเกิดผลต่อสังคมได้จริง ท าให้เกิดเป็นแรง
บนัดาลใจในการท าความดีตอ่ผู้คนท่ีได้เข้าร่วมและพบเห็น 
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บทคดัย่อภาษาองัก ฤษ  

60001208 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Process, Painting, Help, Dog, Cat 

MISS WANNASIRI BOONYEN : THE PROCESS OF CREATING ART MEDIA TO 
HELP THE ANIMALS. THESIS ADVISOR :  VICHAYA MUKDAMANEE, Ph.D. 

Thesis on the topic "Process of Creating Media Art to Help the Animals" aims 
to encourage human to have awareness and give kindness to dogs and cats, which are 
animals that live closest to human. The inspiration comes from the love given to the first 
pet and the influence arising from the current social environment.  By using information 
that comes from the usual activity of helping stray animals in everyday life, one can see 
the need of animals and the reason why these animals have been abandoned. Thereby I 
present my idea through various kinds of two-dimensional painting that get applied into 
different activities and displayed in different locations, including galleries, other specific 
spaces, as well as in social media. This process causes the mutual interaction between 
humans and animals, and between humans and humans. 

The result of artworks, which happens in the forms of activities and projects, 
responds to the artist’s concept and objections. There are various Interactions between 
the work and the surrounding environment that lead to the actual acts of helping and 
giving benefit to the society.  The work inspires people do good things to others who 
participate in or see the art project.  
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกถึงด้วยความกตญัญตู่อผู้ มีพระคณุอนัประเสริฐยิ่งหาท่ีสุดมิได้  ได้แก่ 
บิดา มารดา ท่ีเป็นตวัอย่างและคอยอบรมเลีย้งดตูลอดจนสนบัสนนุในการศกึษาของข้าพเจ้าในการ
สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์จนกระทัง่ส าเร็จการศกึษา 

และท่ีขาดไม่ได้คือ ขอขอบคุณคณาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.วิชญ มกุดามณี ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี ท่ีได้ให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์และการสร้างสรรค์ผลงาน คอยให้ค าสอน 
ค าปรึกษาท่ีดีงามและความชว่ยเหลือตา่งๆตลอดมาจนกระทัง่บรรลเุปา้หมายและความส าเร็จ 

ขอขอบคณุอาจารย์ภาควิชาจิตรกรรมทกุท่าน รวมทัง้ช้าง ธีรวฒัน์ พฤกษกิจกุลชยั ท่ีคอย
ช่วยตดัต่อวีดีโอน าเสนอเร่ืองราวต่างๆออกมาได้น่ารักน่าสนใจ สุนขัตวัแรกและสตัว์จรจดัทัง้หลาย 
เพ่ือนพ่ีน้องและบุคคลอ่ืนๆท่ีเข้าร่วมชมผลงาน ขอขอบคณุทกุท่านท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตท าให้ข้าพเจ้า
เข้าใจและเรียนรู้ความเป็นชีวิตและสังคมได้อย่างปล่อยวาง ให้เกิดประโยชน์ต่อสัตว์จรจัด และ
ประสบการณ์อนัมีคา่ยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

 การด าเนินชีวิตในปัจจบุนัในสงัคมมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแตจ่ะมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กบัสตัว์และพบเห็นสตัว์ตา่งๆอยู่ทกุวนั แตส่ตัว์ท่ีอยู่ใกล้ชิดมนษุย์มาช้านานแล้วก็คือสนุขัและแมว 

เหตุผลของการเลีย้งสัตว์ก็แตกต่างกันออกไป ทัง้ท่ีตัง้ใจท่ีจะเลีย้งและบงัเอิญต้องเลีย้ง บางคน

เลีย้งไว้เพ่ือเป็นเพ่ือนท่ีจะสามารถปรับทุกข์ สุขได้คอยเติมเต็มให้แก่กัน บางคนเลีย้งเพ่ือหวัง

ผลประโยชน์จากพวกมนั แตส่่วนใหญ่แล้วการเลีย้งสตัว์นัน้เป็นการเลีย้งเพ่ือเป็นสมาชิกส่วนหนึ่ง

ในครอบครัว คอยสร้างความสขุและความบนัเทิงให้กบัครอบครัวนัน้ๆ โดยเฉพาะสนุขั หรือ “หมา” 

 1"หมาจรจดัไม่ใช่หมาป่า แตเ่ป็นหมาเลีย้ง หรือหมาบ้านมาก่อนทัง้นัน้ ส่วนใหญ่เป็นหมา

ท่ีเจ้าของเลีย้งแบบปล่อยปละละเลย ให้ออกไปนอกบ้านแล้วผสมพันธุ์กับหมาจรจัดตัวอ่ืนจน

ออกลูก หรือหมาท่ีถกูเจ้าของทอดทิง้ รวมทัง้ฟาร์มเพาะเลีย้งไม่มีจรรยาบรรณท่ีเพาะหมามาขาย

ตามตลาดนดัหรือท่ีเรียกว่าหมากล่อง ราคาถกูแตม่กัมีปัญหาสขุภาพ พอมีปัญหาเจ้าของจะคืนก็

คืนไม่ได้ ก็เลยต้องทิง้" ทัศนคติท่ีว่าหมาจรจัดเป็นภัยคุกคามสังคม ถ้าเช็คให้ดีจะพบว่า สุนัขท่ี

สร้างปัญหาล้วนเป็นสนุขับ้านมีเจ้าของทัง้นัน้” 

 แต่ในสังคมก็ยังมีสัตว์ท่ีต้องการความช่วยเหลืออีกมากมาย สัตว์ไม่สามารถบอกได้ว่า

ต้องการอะไร แตส่ิ่งท่ีเราท าได้ในอนัดบัแรกนัน่ก็คือการไม่เบียดเบียนซึ่งกนัและกนั คอยช่วยเหลือ

ได้ตามท่ีเห็นสมควร เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตก็คือชีวิต การช่วยเหลือนัน้ก็ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้ อ่ืนเช่นกัน การปลูกฝังจิตส านึกให้กับเยาวชนนัน้เป็นสิ่งส าคญัและเป็นสิ่งแรกท่ีจะปรับแก้

ปัญหาสตัว์จรจดัในสงัคมได้ คือความรับผิดชอบตอ่ชีวิตของผู้ อ่ืน จนมาถึงการชว่ยเหลือซึ่งกนัและ

กนั 

 

 

                                                           
1 https://www.posttoday.com/politic/report/383721 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

เร่ิมต้นจากสุนขัตวัแรกท่ีข้าพเจ้าได้เก็บมาเลีย้งจากข้างถนน ตอ่มาเกิดเป็นความรักความผูกพนัธ์

ความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั สิ่งนัน้มนัเปล่ียนบริบทชีวิตของข้าพเจ้าไปในอีกมิติหนึ่ง เกิดความรู้สึก

ถึงความเมตตาการแบง่ปันให้แก่ชีวิตอ่ืน ๆ เกิดเป็นแรงบนัดาลใจท่ีน าไปสู่การสร้างสรรค์เร่ืองราว

และการแสดงออกในหลากหลายมิตใินทางศลิปะตลอดมา 

 ด้วยสายตาของข้าพเจ้าท่ีเกิดมุมมองในการมองเห็นสตัว์เลีย้งเปล่ียนไปและเร่ิมจากให้

อาหารสตัว์จรจดัข้างถนน เร่ิมจากกลุ่มหนึ่งไปสูก่ลุ่มหนึ่ง ถือเป็นการเร่ิมต้นท่ีงดงามอย่างท่ีไมเ่คย

ได้ตัง้ความคาดหวงัมาก่อน การได้รับความรักกลบัคืนท าให้รู้สึกถึงคณุค่าบางอย่างในตวั เราเอง 

เม่ือเกิดเป็นความผกูพนัธ์ซึง่กนัและกนัคอยเป็นหว่งเป็นใยจากนัน้มนัแปรเปล่ียนเป็นการชว่ยเหลือ

หาท่ีพกัพิง ช่วยให้พวกเขาได้รับการปกปอ้งและดแูลรักษาอย่างถกูทางรวมทัง้เกิดการส่งตอ่ความ

ดีงามในการระดมทุนทรัพย์ท่ีจะน ามารักษาสัตว์แต่ละตวัท่ีเข้ามาขอความช่วยเหลือ ซึ่งเราไม่

สามารถปฏิเสธหรือมองข้ามปัญหาเหล่านัน้ได้อีกต่อไป จึงเกิดเป็นการแสดงออกของการหา

หนทางในการช่วยเหลือโดยผ่านวิธีการกระบวนการทางศิลปะ ผู้สร้างสรรค์เช่ือว่าศิลปะสามารถ

ช่วยสตัว์เหล่านีใ้ห้มีชีวิตท่ีดีขึน้ได้โดยเร่ิมจากตวัเรากระจายสู่คนรอบข้างท่ีจะร่วมกันสร้างสิ่งท่ีดี

งามนีต้อ่ไป 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เจตนาของแนวคิดจากความจริงท่ีต้องการมุ่งเน้นไปท่ีคณุธรรมท่ีเป็นตวัชีว้ดัและจริยธรรมเป็น
พืน้ฐานของการด าเนินชีวิต คณุคา่จากสิ่งตา่ง ๆรอบตวัเรา 
2. การสร้างสรรค์แสดงออกถึงความความดี ความงาม ความจริงของชีวิต จากลกัษณะทางสงัคม 
วฒันธรรม และความเข้าใจ เมตตากรุณา เหตแุละผล หรือ อารมณ์ความรู้สึกในจิตส านึก ตอ่ชีวิต
อ่ืน 
3 สร้างเทคนิควิธีการและกระบวนการทางศิลปะให้เกิดการรับรู้ใหม่ จากประสบการณ์ ความเป็น
จริงในปัจจบุนั ความรู้สึก ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางเทคนิควิธีตา่ง ๆตามบริบทเนือ้หาในแต่
ละชว่งเวลานัน้ ๆ  
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4. เพ่ือให้เกิดการ ทบทวน ตระหนัก อย่างเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตในเร่ืองของสัตว์และ
สิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ท่ีผ่านส่ือและกลไกลของสงัคม ความสมบูรณ์หรือความพึงพอใจ
ด้วยความปรารถนาดี 
5. ใช้เทคนิควิธีการทางจิตรกรรมในการศกึษาเรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงบนัดาลใจทางศิลปะ 
>ผู้สร้างสรรค์ > ศลิปวตัถ ุ> ผู้ชมศลิปะ > แรงบนัดาลใจ (หมา/แมว) 
 
  

 สมมตฐิานการศึกษา  

 1.สมมติฐานในด้านความคิด เพ่ือต้องการให้เห็นถึงความจริงของชีวิตในสงัคมท่ีมีมิติหรือ 
กลไกลบางสิ่งบางอย่างท่ีอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสตัว์ในสงัคมท่ีมีความดี ความงาม ความจริง
เป็นส่วนประกอบ เพ่ือให้เกิดการกระตุ้ นทางความรู้สึกจิตส านึกบางอย่างท าให้ชวนขบคิด 
พิจารณา กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสงัคมปัจจบุนั 
 2.สมมติฐานในด้านรูปแบบ ข้าพเจ้าน าเสนอผลงานสร้างสรรค์แบบจิตรกรรม(Painting) 
ผ่ าน รูป แบบ  ศิ ลป ะ เพ่ื อชุม ชน (Process Art )  Relational Aesthetic ศิ ลป ะส าแดงพ ลั ง
(Expression Art) ศิลปะประชานิยม(Pop Art) น ามาประกอบสร้าง เพ่ือให้เกิดภาษาในการ
ตีความ ของส่วนเหตแุละผล ภาวะท่ีเป็น รูปธรรม นามธรรม อารมณ์ความรู้สกึ การอยู่ร่วมกนัของ
ความเป็นชีวิตท่ีมีแง่มมุตา่งๆและการด าเนินไปของสตัว์สงัคม รูปแบบดงัท่ีกลา่วมานี ้เป็นสว่นหนึ่ง
ท่ีเข้ามาประสานหรือรองรับกับตัวความคิดหลักและตอบสนองต่อตัวกระบวนการสร้างงาน
จิตรกรรม (Conceptual Art) 
 3.สมมตฐิานในด้านเทคนิค ข้าพเจ้าใช้เทคนิคเฉพาะตวัในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ใน
สว่นของการทิง้ทีแปรงเพ่ือให้เกิดร่องรอยของอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ การเลือกใช้สี
ท่ีแสดงออกถึงความความรู้สึกท่ีรู้สึกกับสัตว์ตวันัน้ๆโดยจะปรับเปล่ียนรูปร่างรูปทรงแต่ละชนิด 
ตามความความเป็นไปของส่ือสังคม ความเป็นชีวิตจริงและความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ร่วมกัน ตาม
จินตนาการในแตล่ะชิน้งานในแตล่ะความเหมาะสม  
 

ขอบเขตการศึกษา  

 1.ขอบเขตในด้านเนือ้หาความส าคัญของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสัตว์ท าให้เกิด 
ความดี ความงาม และความจริง ในสงัคม ซึ่งความดีคือสิ่งท่ีอยู่ในสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตล้วนมี



  4 

ความดีอยู่ในตวัเอง ความงามนัน้คือสนุทรียศาสตร์ในงานศิลปะท่ีมนษุย์สร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ และ
ความจริงท่ีเกิดขึน้มาพร้อมกับทุกๆสิ่งบนโลกนีน้ั่นคือการกระท าของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต
ทัง้หลาย ณ ขณะนัน้ ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไปหรือกลไกของสังคมท่ีมีอารมณ์ เหตุผลและ
ความรู้สกึปะปนอยูด้่วยกนั 
 2.ขอบเขตในด้านรูปแบบนัน้เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสองมิติบนระนาบและ
ส่ือผสม(Mixed Media) ศิลปะจดัวาง(Installation) สร้างและประกอบสร้างรูปร่างรูปทรงจาก คน 
สตัว์ สิ่งของและสถานท่ี รูปธรรมนามธรรม 
 3.ขอบเขตในด้านเทคนิคใช้วิธีการทางจิตรกรรมตา่งๆไม่ตายตวัหรือก าหนดชดัเจน เพ่ือให้

ได้สาระบางประการตามแนวคิดหลกัมีความยืดหยุ่นอยูท่ี่ความเหมาะสมกบัตวัชิน้งานและเจตนา

ในการส่ือสารเป็นส าคญั  

 

ขัน้ตอนการศึกษา  

 โครงสร้างของขัน้ตอนการศกึษามีล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

 1. ข้าพเจ้าเร่ิมเฝ้าสงัเกต แง่มมุต่างๆจากชีวิตของข้าพเจ้าและสตัว์เลีย้งท่ีเก็บได้จากข้าง
ทางตลอดจนสตัว์จรจดัและผู้คนในสงัคม เหตขุองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความจริงบางประการท่ีเคยคุ้น
ชินในด้านคณุธรรมและจริยธรรมเร่ิมสง่ผลกระทบตอ่จิตใจทัง้ทางตรงและทางอ้อม ท่ีมีมิต ิหรือ ข้อ
สงสยั เก่ียวข้องมาเป็นแรงบนัดาลใจสูก่ารสร้างสรรค์ 
 2.จากประสบการณ์ต่างๆท่ีข้าพเจ้ารับรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเร่ิมเก็บและหาข้อมูล
แนวทางในการลงพืน้ท่ีเป็นตวัอ้างอิงเก่ียวกับความคิดของข้าพเจ้า เช่น พืน้ท่ีสถานพักพิงสัตว์ผู้
ยากและสตัว์จรจดัตามข้างถนน ตลอดจนส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีชว่ยเหลือสตัว์และสิ่งมีชีวิตอีกกระทัง่
ข้อมลูทางศาสนาเพ่ือการเข้าใจกบัเร่ืองดงักลา่ว 
 3. หาข้อมลูในการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้กล้องถ่ายรูปบนัทึกรูปคน สตัว์ สิ่งของและ
สถานท่ีตา่งๆ เพ่ือเป็นข้อมลูในการศกึษาตอ่ไป 
 4. ก าหนดแบบภาพโครงการ รูปแบบงานและรูปแบบกิจกรรมไว้อย่างคร่าวๆ 
 5. ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานจริงกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ข้าพเจ้าจะ
ก าหนดภาพโครงการและรูปแบบภาพกิจกรรมอยา่งคร่าวๆไว้ในความคิด และเร่ิมค้นหา ออกแบบ 
แสดง โต้ตอบไปพร้อมๆกบัการเร่ิมปฎิบตัิงานจริง เพ่ือสร้างมิติทางการรับรู้แบบฉับพลนัหรือความ
นา่จะเป็นใหม่ๆ ในงานของข้าพเจ้า   
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 6. น าเสนอผลงานสู้ สาธารณะชนด้วยการจัดนิทรรศการศิลปะและส่ือออนไลน์ เช่น
เฟสบุ๊ค(Facebook), เพจเฟสบุ๊ค (Page Facebook), Line  
 

วิธีการศึกษา  

 ข้าพเจ้ามีล าดบัวิธีการศึกษาในแง่ของกระบวนการทางความคิดไปสู่การปฏิบตัิงานทัง้
ระบบ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. เร่ิมจากการเลีย้งสตัว์เลีย้งท่ีมาจากข้างถนน สงัเกตและสนใจความเป็นชีวิตของสตัว์จร
จดั จึงเกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีมากขึน้กบัสตัว์จรจดัตวัอ่ืนๆและเกิดการตัง้ค าถามขึน้กบัความจริงในชีวิตท่ี
เกิดขึน้กับคนในสังคมโดยผ่านการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางความดี ความงาม ความจริง 
คณุธรรม จริยธรรม ส่ือต่างๆท่ีเกิดขึน้มาเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนร่วมโลก โฆษณาเชิงรณรงค์และอนุ
รักษณ์  
 2. ความเป็นเหตุเป็นผล และ ความไร้เหตุผล อารมณ์และความรู้สึกการตัง้ค าถามต่อ
หน้าท่ี จิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
 3. พิจารณาสิ่งต่างๆเพ่ือหาแรงบนัดาลใจน าไปสู่ประเด็นสาระส าคญัตา่งๆทัง้ท่ีมีเหตผุล
และจิตส านกึในความสมัพนัธ์ของมนษุย์และสตัว์  
 4. หาข้อมลูเชิงภาพจากสถานท่ีจริง และการค้นพบบางสิ่งของสิ่งมีชีวิตท่ีท าให้เกิดแง่มมุท่ี
ดีในการปฏิบตัิกบัสตัว์ และคิดว่าจะเกิดสิ่งท่ีดีงามขึน้ในสงัคม เพ่ือน ามาประกอบให้ได้เนือ้หาหรือ
สนุทรียภาพท่ีตัง้ใจไว้ เพ่ือท าภาพร่างของโครงการ / รูปแบบกิจกรรมในการสร้างสรรค์อยา่งคร่าวๆ 
 5. น าภาพโครงการ รูปแบบงานและรูปแบบกิจกรรมต้นแบบปรึกษาคณะอาจารย์ เพ่ือหา
มุมมอง ปรับเปล่ียน เพ่ือเติม ให้เกิดความลงตัวและความเป็นไปได้ของ รูปแบบ เนือ้หา และ
กระบวนการ ท่ีลงตวัท่ีสดุ 
 6. ขยายงานจากภาพโครงการต้นแบบคร่าวๆและปรับเปล่ียนแก้ไขตามปัญหาเฉพาะหน้า  
 7. เม่ือสร้างสรรค์ภาพเสร็จสมบูรณ์ ส่งคณะอาจารย์เพ่ือรับค าวิจารณ์ และน ามาพฒันา
ตอ่ไป 
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แหล่งข้อมูล  

 สถานท่ีจริงในสงัคมเมือง 
 สถานสงเคราะห์สตัว์ผู้ยาก  
 ข้างถนนท่ีมีสนุขัจรจดั บ้านแขก , ตลาดพญาไม้ , พระราม8, สะพานพทุธ ฯลฯ 
 หนงัสือศลิปะตา่งๆ , หนงัสือปรัชญา , ห้องสมดุ 
 หอศลิป์ แกลอร่ี นิทรรศการ 
 อินเตอร์เน็ต 
 รูปถ่ายคน สตัว์ สิ่งของ  
 แหลงข้อมลูจากสถานท่ีจริง 
 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สีน า้มนั สีอะคลิลิค  ออยบรา สีชอล์ก สีน า้ สีเทียน 
 พูก่นั ดนิสอ สีไม้ ยางลบ คตัเทอร์ เทปกาว ไม้บรรทดั  
 โครงไม้ , ผ้าใบแคนวาส 
 ป๊ัมลม เล่ือยวงเดือน ปืนลม ค้อน คีม ไม้ฉาก ระดบัน า้   
 ภาพถ่ายคน สตัว์ สิ่งของ สถานท่ี 
 คอมพิวเตอร์ ปริน้ท์เทอร์ 

 ระบบโซเชียลมีเดีย การส่ือสารออนไลน์ 
 แบบจริง   
 

 

 

 

 

 

 



  7 

บทที่ 2 

ข้อมูลในการสร้างสรรค์ 

 

 การสร้างสรรค์ศิลปะซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในชีวิต กระบวนการและขัน้ตอนในการ

ช่วยเหลือสตัว์ตา่งๆ จึงต้องศกึษาหาข้อมลูและทดลองในการหาแนวทางการน าเสนอผลงาน โดย

เป็นการสร้างสรรค์และสง่เสริมให้เกิดคณุคา่และสนุทรียในงานศิลปะ อีกทัง้ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จริง

ในการช่วยเหลือสตัว์ สามารถถ่ายทอดเนือ้หา เร่ืองราว และสาระของผลงานตามท่ีคาดหวงั ดงันัน้

การศกึษาหาข้อมลูจากประสบการณ์ในการชว่ยเหลือและกระบวนการในการสร้างสรรค์นัน้เป็นสิ่ง

ส าคญัมากในการท างานศลิปะ 

อิทธิพลท่ีได้รับจากสภาพแวดล้อม 

 2““สุนัขสามารถช่วยจิตแพทย์ในการบ าบัดผู้ ป่วยโรคซึมเศร้าได้”ซึ่งอาจารย์ Boris ได้

แนวคิดนีห้ลงัจากวนัหนึ่งเขาพาสนุขัตวัโปรดช่ือ ‘จิงเกิล้’ ไปท่ีท างานด้วย เพ่ือท าการบ าบดัคนไข้

เด็กท่ีมีปัญหาในการส่ือสารและเก็บกด แต่กลายเป็นว่า เจ้าจิงเกิล้ท าลายก าแพงอารมณ์ของเด็ก

น้อยเสียกระจุย เด็กท่ีเคยเงียบขรึมซึมเศร้ากลบัหวัเราะร่าและให้ความร่วมมือในกิจกรรมบ าบดั

ของ Boris อย่างน่าแปลกใจ ราวกับเจ้าจิงเกิล้ร่ายมนต์สะกดปริศนาในวินาทีนัน้ อาจารย์ Boris 

ทราบแน่ชดัแล้วว่า ทฤษฎีของเขามาถกูทางโดยตลอด จึงเตรียมท าพรีเซนต์แบบเต็มสูบน าเสนอ

ต่อบอร์ดของ American Psychological Association จนแนวคิดของการน าสัต ว์เลี ย้งเพ่ื อ

ประโยชน์ในการบ าบดัมนุษย์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นจุดก าเนิดของการศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสตัว์เลีย้งและมนษุย์ครัง้ส าคญั” 

 ดงันัน้เม่ือเกิดการช่วยเหลือสัตว์ตวัแรกของข้าพเจ้าจากสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยัจาก

สถานการณ์ท่ีกดดัน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขท่ีได้ช่วยเหลือและเลีย้งดูมาตลอด

ระยะเวลา 7 ปี ช่วงเวลาในการอยู่ร่วมกับอีกชีวิตได้เกิดขึน้ท าให้มนุษย์คนหนึ่งเกิดการตัง้ค าถาม 

หาค าตอบและเปล่ียนแปลงตนเอง ระหว่างนัน้ท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจความหมายของคณุคา่ในชีวิต

ของตนเองว่าเกิดมาเพ่ืออะไร จึงท าให้เกิดการช่วยเหลือสัตว์อยู่เร่ือยมา การช่วยเหลือเกิดขึน้

เร่ือยๆตลอดระยะเวลา 7 ปีท่ีผ่านมาจึงท าให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือการช่วยเหลือสตัว์

                                                           
2
 https://thematter.co/byte/why-we-love-pet/6817 

https://thematter.co/byte/why-we-love-pet/6817
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เกิดขึน้ จากการช่วยเหลือสัตว์ในแต่ละตวัท่ีเกิดขึน้นัน้เกิดจากการไปพบเจอตามข้างทาง ตาม

สถานท่ีใกล้กับท่ีอยู่อาศยั โดยปกติข้าพเจ้าจะคอยไปให้อาหารสตัว์ตา่งๆตามข้างทางในพืน้ท่ีใกล้

กบัท่ีพกัอาศยัจึงท าให้พวกเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าตลอดมาจึงเกิดความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวมนุษย์และสัตว์ เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าอกเข้าใจกันเพิ่มขึน้ เข้า

ใจความเป็นชีวิตได้มากยิ่งขึน้ 

 จากกระบวนการการช่วยเหลือท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ รูปแบบของงานจึงเน้นไปท่ีกระบวนการและขัน้ตอนของการช่วยเหลือและ

การน าเอาจิตรกรรมเข้ามามีสว่นร่วมในการสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งรวมถึง

การถ่ายทอดออกมาให้เป็นไปตามจินตนาการและอารมณ์ความรู้สกึของข้าพเจ้า 

 

ภาพท่ี 1 ปืนแก๊ปชว่ยมาจากข้างถนนและดแูลมาร่วม 7 ปี 
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ภาพท่ี 2 หมาจรจทัว่ไปในเมืองท่ีต้องการความชว่ยเหลือ 
 

อิทธิพลจากสภาพสังคมที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 

 3“แนวทางในการจะร่วมแก้ไขและดแูลปัญหาในสงัคมไทยเร่ืองหมา-แมวจรจดัได้นัน้ เร่ือง

การท าหมนัและการร่วมบริจาคอาหาร ถือเป็นการแก้ไขปลายเหต ุจึงต้องหยดุปัญหาเหล่านีจ้าก

ต้นเหต ุโดยกระตุ้นจิตส านึกและความตระหนกัให้กบัคนในสงัคม“ธนพิศาล” บอกว่า เปา้หมายคือ

ต้องการสร้างความตระหนกัให้กับสงัคม แม้ว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ขบัเคล่ือนไปทีละนิด แต่เช่ือ

ว่าสังคมจะค่อย ๆ ซึมซับ เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้และปรับเปล่ียนทัศนคติในเลีย้ง และการอยู่

ร่วมกันในสงัคม กิจกรรม RESPAWSIBILITY จึงมุ่งไปท่ีการเลีย้งให้ดี เลีย้งให้เป็น เลีย้งแล้วต้อง

รับผิดชอบ อยู่ร่วมกนัได้ ในแบบท่ีไม่สร้างความเครียดให้กบัทัง้คนและสตัว์เลีย้ง เพราะถ้าผู้ เลีย้ง

สตัว์ และสงัคมมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง ปัญหาสตัว์จรจัดท่ีเป็นปัญหาใหญ่ในสงัคมจะหายไปใน

ท่ีสดุ” 

 จากความเป็นอยู่และความเป็นจริงของสังคมในการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบนั สังคมท่ี

กว้างขวางและการเข้าถึงได้ง่ายมากขึน้ ซึง่เป็นเสมือนดาบสองคมในการชว่ยเหลือ เพราะสงัคมนัน้

มีความซบัซ้อนมีความหลากลายมีทัง้สิ่งท่ีดีและสิ่งแย ่ซึง่แนน่อนวา่สิ่งท่ีข้าพเจ้าพบเจอนัน้เป็นสิ่งท่ี

ดี สิ่งท่ีดีท่ีข้าพเจ้าพบเจอนัน้คือการช่วยเหลือจากผู้คนท่ีข้าพเจ้าไม่รู้จกั ได้ท าให้รู้จกัและพบเจอ

                                                           
3 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-125852 

https://www.prachachat.net/csr-hr/news-125852
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ผู้คนมากยิ่งขึน้ การปฏิสัมพันธ์การแลกเปล่ียนทัศนคติซึ่งกันและกันท าให้เราเข้าใจสังคมมาก

ยิ่งขึน้ ความจริงแล้วยังมีคนอีกมากท่ีคอยช่วยเหลือคอยเป็นก าลังใจซึ่งกันและกัน จึงเกิดเป็น

อิทธิพลและแรงผลกัดนัท่ีท าให้ข้าพเจ้ามีก าลงัใจในการชว่ยเหลือตอ่ไป แตใ่นโลกอนักว้างนีก็้ท าให้

มีสิ่งท่ีแย่เช่นเดียวกัน ถ้ามองว่าสตัว์ท่ีต้องการการช่วยเหลือนัน้มาจากอะไร คงตอบได้ว่ามาจาก

มนษุย์บางคนท่ีไม่เข้าใจชีวิตของผู้ อ่ืน การทิง้ขว้าง ความไม่รับผิดชอบของคนบางคนในสงัคม จึง

เกิดเร่ืองราวตา่งๆเกิดขึน้ไมรู้่จบ 

 4“ชีวิตในแต่ละวนัของสุนขัท่ีไร้การดแูลจะต้องเผชิญกับมนษุย์เป็นส่วนใหญ่ในการวิ่งหนี 

การไล่ด้วยการสาดน า้ หรือการถกูตีเม่ือยามต้องไปหาอาหารกิน สนุขัท าได้แคเ่พียงวิ่งหนีเพ่ือเอา

ชีวิตให้รอดแล้วไปหาอาหารในพืน้ท่ีตรงจดุอ่ืนแทน  โชคร้ายส าหรับสนุขัท่ีเพิ่งเกิดออกมาไม่นานท่ี

ยังไม่สามารถหาอาหารหรือท่ีพักได้เอง มันอาจจะต้องเผชิญกับสัตว์ตัวใหญ่ท่ีพยายามแย่งชิง

ความเป็นใหญ่ อาจจะถกูท าร้ายกัด เห่า ขู่จนส่งเสียงร้องดงัไปทัว่พืน้ท่ีนัน้ ๆ แตไ่ม่มีใครสามารถ

ไปชว่ยเหลือให้รอดพ้นจากการโดนท าร้ายได้เลย” 

 ข้าพเจ้าคาดหวงัวา่การช่วยเหลือท่ีข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางศิลปะนัน้จะ

ท าให้ผู้คนในสังคมเข้าใจ รับรู้ และเร่ิมปฏิบตัิจากตวัเองได้ไม่มากก็น้อย ท าให้สังคมได้เกิดการ

ช่วยเหลือชีวิตเล็กๆนีเ้พิ่มขึน้ การช่วยเหลือนัน้จะท าให้เกิดความรู้สึกและความเข้าใจในโลกของ

ชีวิตในอีกมิติหนึ่ง ด้วยเหตนีุข้้าพเจ้าจึงมีแรงบลัดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ในหวัข้อ

เร่ือง “ กระบวนการสร้างส่ือทางศิลปะเพ่ือช่วยเหลือสตัว์ ” เพ่ือให้ผู้คนในสงัคมเกิดช่วยเหลือและ

เข้าใจในชีวิตของสตัว์มากขึน้ 

 

 

 

                                                           
4
 

http://www.dogchillout.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E
0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%
B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8
%B1%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94/ 
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อิทธิพลทางศิลปกรรม 

 5“จูเลีย บตัเตอร์ฟลาย ฮิลล์ เธอขึน้ไปอาศยัอยู่บนต้นเรดวู้ด สูง 200ฟุต อายุ600 ปีในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย เป็นเวลา 738 วนั ด้วยเหตผุลของการตอ่สู้และปอ้งกนัไม่ให้นายทนุท าลายป่าเรดวู้ด
ผืนสุดท้ายนายทุนพยายามสารพัดเพ่ือหลอกล่อให้เธอลงมา ทัง้ขัดขวางการส่งเสบียง ส่ง
เฮลิคอปเตอร์คุกคามเธอ ถูกคนตดัไม้พูดลามก หยาบคายสบประมาท ส่งเสียงรบกวนไม่ให้ได้
หลบัได้นอน คนหนุ่มสาว และส่ือมวลชนตา่งให้ความสนใจในประเด็นนี ้ต้นเรดวู้ดท่ีรู้จกักนัในช่ือ"
ลนู่า" รอดพ้นจากการถูกโค่น ในท่ีสุดนายทุนยอมกันพืน้ท่ี3เอเคอร์ไว้เป็นแนวกันชน เธอลงจากลู
นา่เม่ือทราบถึงชยัชนะหลงัจากทีต้องทนเห็นต้นไม้รอบๆโดนโคน่จนหมดเกลีย้งเป็นเวลาถึง2ปี” 

 

ภาพท่ี 3 จเูลีย บตัเตอร์ฟลาย ฮิลล์ 
ท่ีมา https://earthisnotround.wordpress.com/2013/04/22/a-butterfly-on-a-tree/ 

 
 จูเลีย บัตเตอร์ฟลาย ฮิลล์ เป็นนักขับเคล่ือนพลังในการดูแลรักษาและสร้างสิ่งท่ีมี
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ในรูปแบบท่ีตรงไปตรงมาและท้าทายตอ่ความรู้สึก และผลท่ีเกิดก็เป็น
รูปธรรมโดยแท้จริง ท าให้ข้าพเจ้าประทบัใจในความส าเร็จและวิธีการกระบวนการท างานของเธอ 
เป็นแรงผลกัดนัและแรงบนัดาลใจท่ีท าให้ข้าพเจ้าสนใจในการช่วยเหลือและท าประโยชน์ตอ่สงัคม
ในรูปแบบการน าเสนอผา่นวิธีการทางศลิปะท่ีข้าพเจ้าถนดั 

6“ตูน บอดีส้แลม หรือช่ือจริง อาทิวราห์ คงมาลยั นักร้องช่ือดงั ท าโครงการ “ก้าวคนละ
ก้าวเพ่ือ 11 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ” โดยวิ่งจากอ าเภอใต้สดุของประเทศไทย อ าเภอเบตง จงัหวดั

                                                           
5 หนงัสอื-ความหวงั ความฝัน แรงบนัดาลใจ 100 ผู้น าวิสยัทศัน์แหง่ศตวรรษที่20 บรรณาธิการ-สาทศิ กมุาร 
และเฟรดดี ไวท์ฟิลด์ แปล-กรรณิการ์ พรมเสาร์ บรรณาธิการฉบบัแปล-สดใส ขนัติวรพงศ์ 
6
 https://mgronline.com/daily/detail/9600000111893 

https://earthisnotround.wordpress.com/2013/04/22/a-butterfly-on-a-tree/
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ยะลา ไปเหนือสุดอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2,191 กิโลเมตร เพ่ือเชิญชวน
ประชาชนบริจาคเงินซือ้อปุกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาล 11 แหง่ทัว่ประเทศ  

“ผมอยากได้เงินจากคนไทยแคค่นละ 10 บาทเพ่ือให้ได้เงิน 700 ล้านบาท 10 บาท อาจซือ้
อะไรไม่ได้มาก แต่ถ้าเอามากองรวมกนั เงิน 10 บาทจะสามารถช่วยได้เป็นพนัเป็นหม่ืนชีวิต สิ่งท่ี
หวงัคือ ให้ทกุคนชว่ยกนัท าในสิ่งท่ีพอจะท าได้ ไม่วา่จะเป็นการบริจาคเงิน หรือดแูลตวัเอง อย่าคิด
วา่เราท าไมไ่ด้ คนตวัเล็กๆ ช่วยกนัท าในสิ่งท่ีเราท าได้ อยา่คิดว่า เงินจ านวนน้อยของเราจะชว่ยใคร
ไม่ได้ หากช่วยในสิ่งท่ีท าได้ ก็จะสมทบให้กลายเป็นสิ่งท่ียิ่งใหญ่ได้” เงินจ านวนนีจ้ะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการดแูลพ่ีน้องประชาชนท่ีเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล
ทัง้ 11 แห่ง แต่คุณค่าท่ียิ่งใหญ่กว่าจ านวนเงินบริจาคของโครงการ ก้าวคนละก้าวเพ่ือ 11 
โรงพยาบาลทัว่ประเทศ”  

โดย ตนู บอดีส้แลม เป็นผู้สร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างตนเองให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน 
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ตอ่ส่วนรวม โดยใช้พละก าลงัความสามารถท่ีตนเองมี ท าในสิ่งท่ียิ่งใหญ่ตอ่
ผู้คนในสงัคม การระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือในการวิ่งได้ประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนทัง้ผู้คนระหว่างทางท่ีมาให้
ก าลังใจ ทัง้ผู้ คนท่ีร่วมวิ่งไปด้วยกัน เป็นการสร้างพลังงานบวกท่ีดีเย่ียม โดยเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กบัคนรุ่นใหม่ด้วยการท าสิ่งท่ีมีประโยชน์ให้กบับคุคลอ่ืน เป็นการใช้ต้นทนุของตวัเองมาตอ่ยอด
ขยายผลสร้างประโยชน์ให้สงัคม ถ้าเป็นมมุมองทางศิลปะ ซึ่งเป็นเร่ืองราวท่ีดีงาม เป็น Relational 
Aesthetic ด้วยความสะอาดและบริสทุธ์ิด้วยตวัของรูปแบบผลงานเอง ซึ่งเป็นความประทบัใจและ
เป็นแรงบนัดาลใจท่ีท าให้ข้าพเจ้าอยากจะช่วยเหลือสังคมผ่านมุมมองของศิลปะ โดยมีเร่ืองราว
ของตนู บอดีสแลมเป็นแรงบนัดาลใจในการส้รางสรรค์ 

ภาพท่ี 4 ตนู บอดีส้แลม กบัโครงการ ก้าวคนละก้าว 
ท่ีมา http://www.healthandtrend.com/wp-

content/uploads/2017/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81

%E0%B8%9A%E0%B8%9A-
%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg 

http://www.healthandtrend.com/wp-content/uploads/2017/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg
http://www.healthandtrend.com/wp-content/uploads/2017/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg
http://www.healthandtrend.com/wp-content/uploads/2017/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg
http://www.healthandtrend.com/wp-content/uploads/2017/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg
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ข้อมูลของสถานท่ี 

 กิจกรรมสูส่งัคมโดยมีพืน้ท่ีเป็นตวักลางดงัตอ่ไปนี ้

 จากกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีมีพืน้ท่ีเป็นตวัก าหนดการน าเสนอเพ่ือให้ผู้คนเข้าร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ โดยการจัดการกับสถานท่ีท่ีแตกต่างกันตามบริบทของ

สถานการณ์ การออกร้าน การแสดงผลงานร่วมกบัผู้ อ่ืน และการจดัแสดงผลงานศิลปะของตวัเอง 

โดยแตล่ะพืน้ท่ีมีช่ือนิทรรศการหรือช่ือเร่ืองหลกั วา่ “ดอ็กแลนด์แดนมหศัจรรย์” 

ภาพท่ี 5 QR CODE เพจด็อกแลนด์แดนมหศัจรรย์ 
 

 มิวเซียมสยามในงานกิจกรรม Noise Market สถานท่ีท่ีเป็นพิพิธภัณฑ์เหมาะกับเด็กและ

ผู้ ใหญ่ครอบคลุมทุกเพศทุกวยัและกลุ่มผู้คนท่ีเข้าร่วมงานในคอนเซ็ปรักษ์โลก และกระบวนการ

สร้างสรรค์งานของข้าพเจ้าก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานท่ีแห่งนี ้ซึ่งมีประวตัิศาสตร์และ

ความเป็นมาท่ีน่าสนใจ แต่การจดัการกบัสถานท่ีนัน้ก็เป็นเหมือนการออกร้าน จ าหน่ายสินค้าของ

คนท่ีมีรูปแบบเป็นสนุขัและแมว เพ่ือน ารายได้สว่นหนึง่ไปชว่ยเหลือสตัว์ท่ีข้าพเจ้าดแูล  
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ภาพท่ี 6 ภาพสถานท่ีของกิจกรรม Noise Market 8 ณ มิวเซียมสยาม วนัท่ี 20-21 เมษายน 2562 

ท่ีมาของภาพ https://cdn-images-
1.medium.com/max/2400/1*nPj86t0tSXo9EBjQ7y5oqw.jpeg 

  

 หอศิลป์ PSG ART Gallery เป็นสถานท่ีท่ีพืน้ท่ีจดัการร่วมกันกับผู้ อ่ืนได้หลากหลาย โดย

การจดัการกบัสถานท่ีแหง่นีจ้ะน าเสนอเป็นข้อมลูทัง้ภาพเขียนและวีดีโอ 

 

ภาพท่ี 7 PSG ART Galleryในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ น า-มา-ท า 
 

  

https://cdn-images-1.medium.com/max/2400/1*nPj86t0tSXo9EBjQ7y5oqw.jpeg
https://cdn-images-1.medium.com/max/2400/1*nPj86t0tSXo9EBjQ7y5oqw.jpeg
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 ล้ง 1919 เป็นสถานท่ีมีประวตัศิาสตร์ “เดมิเป็นทา่เรือของพระยาพิศาลศภุผล (ช่ืน) ต้น

ตระกลูพิศาลบตุรสร้างขึน้เม่ือปีพ.ศ.2393โดยมีช่ือว่า7"ฮวยจุง่ล้ง" เป็นทา่เรือกลไฟและโกดงัสินค้า 

ส าหรับรองรับเรือสินค้าจากหวัเมืองประเทศตา่งๆเช่นมลาย,ู สิงคโปร์, ฮ่องกงและจีน ตอ่มาขาย

ให้แก่นายตนัลิบบ๊วย แหง่ตระกลูหวัง่หลี ในปี พ.ศ. 2462 จนกระทัง่ภายหลงับริษัทหวัง่หลี จ ากดั 

ซึง่เป็นบริษัทของครอบครัวเข้ามาเป็นผู้บริหารดแูล”  

ภาพท่ี 8 ล้ง1919 
ท่ีมาของภาพ https://f.ptcdn.info/462/054/000/oyw3o02v0b3spuz3BkF-o.jpg 

 
 ซึ่งนิทรรศการครัง้นีเ้ป็นการจัดแสดงผลงานของข้าพเจ้าในหลากหลายรูปแบบ และสถานท่ี

สามารถน าสนุขัจรจดัเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของสถานท่ีและงานได้ สถานท่ีเข้ากนัได้ดี

กบัผลงานและการจดัแสดง จึงท าให้การจดัการในครัง้นีป้ระสบผลส าเร็จและได้ทนุในการจ าหนา่ย

สินค้าไปชว่ยเหลือสตัว์ตอ่ไป 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87_1919 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://f.ptcdn.info/462/054/000/oyw3o02v0b3spuz3BkF-o.jpg
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บทที่3 

วิธีการด าเนินการ 
 

 เร่ิมจากแรงบนัดาลใจไปสู่การสร้างสรรค์ แรงบนัดาลใจจากการเก็บสุนขัจรจดัตวัแรกมา

เลีย้ง และวนัหนึ่งก็ได้ตระหนกัว่าศิลปะท่ีเราก าลงัสร้างสรรค์นัน้มีประโยชน์มากพอท่ีจะช่วยเหลือ

เพ่ือนสัตว์จรได้อีกมาก “โดยเร่ิมเขียนรูปจนกว่าสัตว์จรจัดตัวหนึ่งจะหายดี” น าเสนอผ่านโลก

โซเชียลมีเดีย ซึ่งผลตอบรับนัน้สามารถหาทุนมารักษาและช่วยเหลือสตัว์ตวัอ่ืนๆได้อีกมาก ซึ่งการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในปัจจุบนัมีความหลากหลายทัง้ด้านเนือ้หาสาระ รูปแบบกระบวนการ

และเทคนิคการน าเสนอ โดยขึน้อยู่กับประสบการณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าและบุคคลท่ีเข้ามาท า

ความเข้าใจ จงึเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ประสบการณ์ความประทับใจและแรงบันดาลใจที่เก่ียวข้องกับสถานที่และชีวิตที่ต้องการ

ความช่วยเหลือ 

 ทุกครัง้ของการตดัสินใจท่ีจะช่วยเหลือนัน้เกิดจากความบงัเอิญหรือพรหมลิขิตท่ีได้ขีด

โชคชะตาให้น าพาไปพบเจอและต้องช่วยเหลืออยู่เสมอ ถ้าเรียกตามความเป็นไปได้ก็คงเรียกได้ว่า

ประสบการณ์ของการด าเนินชีวิต เร่ิมต้นจากการสะเทือนใจ ความรู้สึกอนัเน่ืองมาจากการพบเจอ

สนุขัหรือแมวจรจดัท่ีต้องการความช่วยเหลือ โดยในแตล่ะวนัการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆผ่านการให้

อาหารสตัว์จรจัดเกิดขึน้เสมอ ซึ่งในสงัคมปัจจุบนัการช่วยเหลือและการเห็นอกเห็นใจมกัเกิดขึน้

น้อยมากในความเป็นชีวิตและสงัคมจริงๆ  จึงมกัเป็นปัญหาท่ีพบเจอได้บ่อยครัง้ในสงัคมท่ีทุกคน

มองข้ามไป เกิดเป็นความรู้สึก เวทนาต่อสตัว์และมนุษย์ โดยผลงานโครงการในชดุนีป้รับเพิ่มเติม

และต้องการให้เข้าถึงส่วนลกึของความรู้สึกของมนษุย์มากยิ่งขึน้ เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์และตรง

ตามท่ีคาดหวงัไว้ให้มากท่ีสดุ 

 การหาข้อมลูนัน้ส่วนใหญ่คือประสบการณ์ท่ีเราได้ร่วมใช้ชีวิตและท าความเข้าใจกับสตัว์

จรจดัและความรู้สึกของมนุษย์ผ่านการท างานก่อนวิทยานิพนธ์ เราได้เห็นว่ามนุษย์ในสงัคมนัน้

ล้วนแต่มีความรู้สึกท่ีดีมีความรักความเมตตากรุณาอยู่ในจิตใจ และการเข้าไปช่วยเหลือสตัว์เป็น

กิจวตัร จึงมีข้อมูลท่ีเป็นการบนัทึกในทกุวนัผ่านการถ่ายภาพ ตลอดจนผู้คนในโลกโซเชียลมีเดียท่ี

สร้างกลุ่มหรือเพจในการช่วยเหลือ ส่วนนีก็้เป็นข้อมลูในการสร้างสรรค์ได้อยา่งดี มุ่งเน้นไปในเร่ือง

ของจิตส านึกของมนุษย์ในเร่ืองของความเมตตากรุณา โดยใช้สตัว์จรจดัเป็นส่ือในการสร้างสรรค์ 
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เม่ือได้ข้อมูลมากพอและได้สัมผัสกับเร่ืองราวชีวิตจริงจึงเกิดเป็นแนวคิดคร่าวๆว่าศิลปะท่ีมี

ความสัมพันธ์กับมนุษย์สามารถย้อนกลับไปช่วยเหลือสัตว์จรจัดได้โดยผ่านกระบวนการและ

รูปแบบตา่งๆในการน าเสนอ 

 การสร้าสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุนี ้มีการวางแผนรูปแบบการน าเสนอในการหารายได้ท่ี

จะมาจากความเมตตาของผู้คนและมาช่วยเหลือสัตว์ผ่านกระบวนการและรูปแบบต่างๆท่ีคิดไว้ 

โดยมีสถานท่ีและการชว่ยเหลือเป็นตวัก าหนด 

ขัน้ตอนการค้นหาวิธีการแสดงออกและการสร้างสรรค์ 

 เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลและได้สรุปวิธีการกระบวนการในการน าเสนอผลงานการสร้างสรรค์ท่ี

เป็นท่ีนา่พอใจแล้ว ข้าพเจ้าจงึเร่ิมด าเนินการตามขัน้ตอนตา่งๆดงันี ้

 - เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ เช่น สีน า้มัน สีอะคริลิค ผ้าใบ ผู้ กัน เฟรม กล้อง

ถ่ายภาพ และสถานท่ีในการเข้าไปบนัทกึกระบวนการการสร้างสรรค์ 

 - ก าหนดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานโดย1ชิน้ตอ่1วนัหรือ 2 ชิน้ตอ่1วนั 

 - เร่ิมต้นการสร้างสรรค์และการบนัทึกผลงานผา่นการบนัทกึลงวีดีโอ โดยเข้าไปสร้างสรรค์

ผ่านกระบวนการท างานในขัน้ตอนต่างๆกับสถานท่ีจริง ซึ่งภาพท่ีได้ในผลงานจะเป็นไปตาม

อารมณ์ความรู้สึกในขณะนัน้ และมีการบนัทกึกระบวนการการท างานตลอดจนกระทัง่มีเหตกุารณ์

ต่างๆเข้ามาในเวลานัน้ และมีการบันทึกภาพของสัตว์กลุ่มนัน้กลับมาสร้างสรรค์ต่อ โดย

กระบวนการท างานทัง้หมดจะถกูน าเสนอผ่านโลกสงัคมออนไลน์ในเพจเฟสบุ๊คอีกครัง้และมีการ

น าเสนอเป็นกิจกรรมการแสดงผลงานในแตล่ะสถานท่ีท่ีแตกตา่งกนัออกไป เพ่ือให้ผู้คนได้รับรู้และ

เข้าถึงกระบวนการต่างๆตลอดการสร้างสรรค์ จนกระทัง้ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้รับกลับมา นั่นคือความ

เมตตาของมนษุย์ท่ีมีตอ่สตัว์ 
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ภาพท่ี 9 กะบวนการท างานโดยใช้วิธีการบนัทกึวีดีโอขณะก าลงัสร้างสรรค์กบัสถานท่ีท่ีมีสนุขัจรจดั
ใกล้กบั ศาลเจ้ากวนอ ูคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

 

 

  

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ลกูหมาจรจดัในพืน้ท่ีท่ีเข้าไปชว่ยเหลือดแูลหาบ้าน วนัท่ี 14 มีนาคม 2562  
สถานท่ี อยูใ่กล้กบัศาลเจ้ากวนอ ูคลองสานกรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 11 ตดัตอ่และน าบนัทึกวีดีโอลงเพจ ด็อกแลนด์แดนมหศัจรรย์ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 
 

วิธีการสร้างสรรค์โดยมีกระบวนการในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันออกไปตามสถานที่
และเวลา 

ข้าพเจ้าจงึเร่ิมน าส่ือทางศิลปะและกิจกรรมตา่งๆเข้ามาร่วมกบัการท างานและการจดัการ

น าเสนอกับสถานท่ี ข้าพเจ้าได้แบ่งการสร้างสรรค์กับการจดัการกับสถานท่ีในการแสดงออกเพ่ือ

ชว่ยเหลือออกเป็น 3 ชว่งเวลาและ 3 สถานท่ี ดงันี ้ 

1. เร่ิมจากการออกบูทโดยการส่งแฟ้มผลงานและโครงการน าเสนอผลงาน

โครงการการสร้างสรรค์และจ าหน่ายเสือ้ผ้า,กระเป๋าเพ้นท์ภาพสตัว์ และงาน

ศิลปะท่ีใช้ส่ือทางจิตรกรรมเป็นหลักในการสร้างสรรค์ โดยน าเสนอผ่าน

โซเชียลมีเดียในเพจเฟสบุ๊ คท่ีมีช่ือว่า “ด็อกแลนด์แดนมหัศจรรย์” และมี

โอกาสได้รับเลือกให้จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าทัง้หมดในงาน Noise 

Market 8 ณ พิพิธภณัฑ์มิวเซียมสยาม เป็นการเปิดตวัท่ีดีในการท าโครงการ

ในครัง้แรกนี ้ยอดการจ าหน่ายท่ีได้มาก็สามารถน าไปช่วยเหลือสตัว์ท่ีก าลัง

ต้องการความช่วยเหลือ และค่าอาหารสตัว์จรจดัได้หลายชีวิต ได้เห็นความ

เมตตา ความรัก ความเห็นใจซึ่งกันและกันของมนุษย์ท่ี มีต่อสัตว์ ได้
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แลกเปล่ียนทัศนคติในหลากหลายมุมมองต่อผู้ ท่ีพบเจอ โดยเร่ืองส่วนใหญ่

นัน้เป็นเร่ืองการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัเป็นส่วนใหญ่ ท าให้การท างานในครัง้

นีเ้ป็นไปได้อยา่งราบร่ืนและเตม็เป่ียมไปด้วยความสขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 บริเวณสถานท่ีจดักิจกรรมออกร้าน โดยการน าศลิปะท่ีสร้างสรรค์ 
มาจดัจ าหน่ายเพ่ือน าไปรักษาและซือ้อาหารให้สนุขัจรจดั 

 กิจกรรมวนัท่ี 20-21 เมษายน 2562 ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพท่ี 13  ภาพวาดสนุขัของผู้ ร่วมชว่ยเหลือสตัว์จรจดั 

และภาพวาดสนุขัของผู้ ร่วมช่วยเหลือสตัว์จรจดัลงบนกระเป๋า 
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ภาพท่ี 14 เสือ้เพ้นผลงานสนุขัโดยการแอพโพผลงานของโกแกงเพ่ือให้เกิดมิตขิองการสร้างสรรค์
และเข้าถึงบคุคลและแฟชัน่ได้ เสือ้ตวันีจ้ าหนา่ยแล้ว ในราคา 650 บาท 

 โปสการ์ดและภาพวาดจ าหนา่ยเพ่ือชว่ยเหลือสตัว์ 
 

2. การน าเสนอกระบวนการทัง้หมดท่ี

ได้ไปจดันิทรรศการจ าหน่ายสินค้าและงานสร้างสรรค์เพ่ือช่วยเหลือสตัว์จรใน

ครัง้แรก โดยครัง้นีน้ าเสนอเป็นรูปแบบเชิงข้อมูลและกระบวนการท างาน

ต่างๆ ทัง้วีดีโอการน าเสนอ โดยนิทรรศการในครัง้นีไ้ด้น าเสนอผ่านหอศิลป์ 

PSG Art Gallery ณ มหาวิทยาลยัศลิปากร โดยเป็นนิทรรศการการแสดงงาน

ร่วมกันกับ เพ่ือนปริญญามหาบัณฑิต โดยนิทรรศการครัง้นี มี้ ช่ือว่า 

นิทรรศการ “น า-มา-ท า” เป็นการท างานและแสดงออกในอีกรูปแบบหนึ่ง มี

การแลกเปล่ียนความรู้ในเชิงข้อมูลการท างานมากยิ่งขึน้ไปจากเพ่ือนและ

คณะอาจารย์ท่านตา่งๆ ท าให้เกิดการพฒันาในทางความคิดและการตอ่ยอด

สร้างสรรค์ตอ่ไป 
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ภาพท่ี 15 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการ น า-มา-ท า 
 

ภาพท่ี 16 ภาพนิทรรศการ น า-มา-ท า วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2562 
 ณ หอศลิป์ PSG Art Gallery 
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ภาพท่ี 17 ภาพนิทรรศการ น า-มา-ท า วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ณ หอศลิป์ PSG Art Gallery 

 

 

 

ภาพท่ี 18 ภาพนิทรรศการ น า-มา-ท า วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ณ หอศลิป์ PSG Art Gallery 
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3. การจัดนิทรรศการแสดงเด่ียวในนิทรรศการท่ีมี ช่ือว่า “ด็อกแลนด์แดน

มหัศจรรย์” ซึ่งการแสดงผลงานในครัง้นีเ้ป็นการแสดงผลงานศิลปะในอีก

รูปแบบหนึง่ท่ีตา่งออกไปจากทัง้สองครัง้ท่ีผา่นมา เป็นการจดัการโดยรวมการ

จดังานทัง้สองครัง้ท่ีผา่นมาเป็นครัง้นี ้ซึ่งผลท่ีประจกัษ์นัน้เป็นท่ีน่ายินดีตอ่ตวั

ผู้ สร้างสรรค์และสัตว์จรจัดทัง้หลาย เป็นการแสดงงานเพ่ือน ารายได้ไป

ช่วยเหลือสตัว์ท่ีต้องการการช่วยเหลือ นิทรรศการครัง้นีมี้ทัง้การแสดงสด มี

ศิลปะท่ีมีชีวิตนั่นคือ สุนัขจรท่ีเราพาพวกเขามาเพ่ือหาบ้าน เป็นศิลปะ

สาธารณะท่ีผู้คนสามารถเข้ามากอดมาสมัผสัได้ และวีดีโอในการน าเสนออีก

รูปแบบหนึง่ เพ่ือการรับรู้ท่ีหลากหลายตา่งกนัออกไป 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 ภาพนิทรรศการ ด็อกแลนด์แดนมหศัจรรย์ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2562 

ณ ล้ง 1919 โดย Yu-Yuan Art Gallery 
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ภาพท่ี 20 ภาพรวมของผู้ ท่ีเข้าร่วมชมนิทรรศการ 
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4. วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค ์ 

  กระบวนการการท างานสร้างสรรค์ในการสร้างส่ือทางศลิปะเพื่อชว่ยเหลือสตัว์ 

  1.กระบวนการสร้างสรรค์งานกบัพืน้ท่ี ส่ือทางศิลปะท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือน าเสนอใน

  สถานท่ีท่ีมีผู้คนเข้าถึงหลากหลายกลุม่ 

  ในส่วนของสถานท่ีใน Museum Siam ผลงานของการสร้างสรรค์ท่ีมีกระบวนการ

  ทางศิลปะคือการวาดภาพสตัว์เพ่ือช่วยเหลือสตัว์และการท าโปสการ์ดในการหา

  รายได้ตา่งๆมาชว่ยเหลือ มีผู้คนสนใจในกระบวนการท างานและสนใจใน 

  เป้าหมาย ผลงานเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้คลหลากหลายกลุ่ม หลากหลายอาชีพ ทัง้

  ชาวไทยและชาวต่างชาติ ยอดรายได้ท่ีได้มาในกิจกรรมครัง้นัน้ 7 ,440 บาทถ้วน 

  ท าให้สุนขัจรจดัท่ีก าลงัต้องการการช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ และมีอาหาร

  ในการด าเนินชีวิตตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 21 ภาพรายได้ในการจ าหนา่ยผลงานศลิปะ 

เพ่ือชว่ยเหลือสตัว์และภาพสตัว์ท่ีได้รับการ 
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และในพืน้ท่ีของหอศิลป์สิรินธรนัน้ ข้าพเจ้าได้จดัการกับพืน้ท่ีด้วยวิธีการน าเสนอในรูปแบบของ

ผลงานเชิงข้อมูลและผลท่ีได้รับ เป็นการจัดจ าแนกกระบวนการในการช่วยเหลือให้ผู้ คนได้รับ

เพิ่มเติมผ่านทัง้ข้อมูลภาพและข้อมูลของวีดีโอในการน าเสนอ เป็นการส่ือสารท่ีก าลังจะบอกว่า

กิจกรรมท่ีท าขึน้จะยงัคงท าต่อไปและการสร้างสรรค์ในแต่ละครัง้ล้วนได้ความรู้และวิธคิดในการ

จดัการกบัสถานท่ีและชีวิตได้มากยิ่งขึน้ 

  สถานท่ีต่อมานั่นคือ ล้ง 1919 เป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์ พืน้ทีท่ีมี

ความเช่ือในความดี เป็นพืน้ท่ีเปิดให้ผู้คนได้เข้าร่วมและศึกษากระบวนการการท างานมากยิ่งขึน้ 

กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ขึน้ไม่เพียงมีแค่ภาพและวิดีโอเท่านัน้ ยงัมีการแสดงสด และผลงานท่ีมีชีวิต

ร่วมแสดงด้วย เพ่ือให้ผู้คนเข้าถึงชีวิตและแสดงความรักให้สิ่งมีชีวิตอ่ืนมากยิ่งขึน้ การแสดงงาน

และจ าหน่ายผลงานในครัง้นี ้มีรายรับ ร่วม 11 ,051 บาท ท าให้สัตว์จรจัดได้รับการรักษาและ

อาหารในการด าเนินชีวิตตอ่ไป 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 ภาพรายได้ในการจ าหนา่ยผลงานศลิปะเพื่อชว่ยเหลือสตัว์ 
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ภาพท่ี 23 ภาพใบเสร็จการช่วยเหลือสตัว์(บางสว่น) 
 

 

 

  

 

ภาพท่ี 24 ภาพอาหารบางส่วนท่ีน าไปชว่ยเหลือสตัว์และภาพสตัว์ท่ีได้รับการช่วยเหลือ 
  

 

สรุปการวิเคาระห์กระบวนการในการสร้างสรรค์ ในทางเป้าหมายท่ีคาดหวงัไว้นัน้ในเร่ือง

จิตใต้ส านกึของมนษุย์ของความเมตตากรุณานัน้เป็นอนัลลุว่งและประสบความส าเร็จดงัท่ีคาดหวงั 

ผลท่ีได้รับต่อมานัน่คือสตัว์ท่ีต้องการการช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือ มีบ้านและมีชีวิตท่ีดีต่อไป 

ท าให้สงัคมรอบตวัท่ีสร้างขึน้นัน้มีความสขุและเข้าใจซึง่กนัและกนัมากยิ่งขึน้ 
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2.กระบวนการสร้างสรรค์งานกบัชีวิตสตัว์จร 

 

 ประวตัแิละการชว่ยเหลือสตัว์ 
ปืนแก๊ป สนุขัจรจดัข้างถนนท่ีเก็บมาเลีย้งตัง้แตปี่ 57 ร่วม6-7ปี เก็บมาจากส่ีแยกศริิราช 

เวลา 21.00น. ในตอนนีน้้องป่วยเป็นมะเร็งในระยะเร่ิมต้น ก าลงัท าการรักษา คา่ใช้จ่ายบางสว่น
ในการท าเคมีบ าบดัเพ่ือรักษามะเร็ง 

 
ภาพท่ี 25 ภาพปืนแก๊ปและภาพผลตรวจชิน้เนือ้ของปืนแก๊ป  

น้องเป็นมะเร็งชนิด Mastocytoma ระยะLow gared 
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ภาพท่ี 26 ภาพใบเสร็จคา่ใช้จา่ยในการรักษามะเร็ง (ภาพบางสว่น) 

 
ภาพท่ี 27 ภาพวาดของปืนแก๊ปขนาด 80x90 cm. เทคนิคสีน า้มนั สีอะคลิลิค สีชอล์ก บนผ้าใบถกู

ประมลูเพื่อน ารายได้ไปชว่ยผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสดุท้าย ในราคา 10,000 บาท  
โดยคณุสโุกศล โอสายไทย 
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สีหมอกหมาจรบ้านแขก 

 

ภาพท่ี 28 ภาพสีหมอก กบัใบเสร็จการรักษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 29 ภาพวาดของสีหมอกมีผู้สนบัสนนุในราคา 500 บาท  

ขนาด 30x30cm. เทคนิคสีอะคลิลิคบนผ้าใบ 
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ปา้น้อยหนา่ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 30 ภาพแมวน้อยหนา่ในตอนท่ียงัอยูด้่วยกนั 

 

 
ภาพท่ี 31 ภาพวาดของน้อยหนา่เม่ือตอนท่ีตามหาสดุท้ายก็ไมพ่บ 

ขนาด 90x70 cm. เทคนิค สนี า้มนัและสชีล์อก บนผ้าใบ 
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มงักรหน้าเซเวน่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32 ภาพใบเสร็จคา่รักษามงักร และเจ้ามงักร 
 

ภาพท่ี 33 ล็อตเตอร่ีเพ่ือน ารายได้ไปรักษามงักร ท่ี รพ.สตัว์ สาย 1 
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บอ็บแมวเพื่อนคน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35 ภาพวาดของบ๊อบ ขนาด 40x40 cm. 

เทคนิค สีน า้มนัและสีชอล์ก บนผ้าใบ 
 

 ภาพท่ี 34 ภาพบ๊อบและคา่รักษา สดุท้ายน้องก็จากไปเพราะทนพิษบาดแผลไม่
ไหว น้องถกูทิง้และรถทบักระดขูาหกั ท าการผา่ตดัรักษากระดกูเช่ือมเหล็ก 
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เปอร์เซีย #วาดจนกวา่จะหาย 

 

ภาพท่ี 37 ภาพวาดของเปอร์เซีย ขนาด 50x59 cm. เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
 

 

 

 ภาพท่ี 36เปอร์เซียก่อนรักษาและหลงัการรักษา 
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ดับ๊บีซ้ามไูล 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 38 ใบเสร็จคา่รักษาดับ๊บีแ้ละระหว่างการดแูล  
 

ภาพท่ี 39 ภาพวาดดับ๊บี ้ขนาด 110x150 cm. 
เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 
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ช็อคชิพไปโคราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 40 หมาหลงหาบ้านได้บ้านท่ีโคราช ดแูลโดยคณุนางและครอบครัว 
 

ภาพท่ี 41 ภาพวาดน้องดาว ขนาด 40x50 cm. 
เทคนิค สีน า้มนั สีอะคลิลิค สีฃอล์ก บนผ้าใบ 
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สรุป 

ภาพวงจรของกระบวนการทางศิลปะ 
 Process Art / Conceptual Art 
 
 

แรงบนัดาลใจทางศลิปะ 
(สนุขัและแมวจรจดัข้างถนน) / ความเมตตา/ปัญหาสงัคม 

 

 
การสร้างสรรค์ศลิปะทัง้สถานท่ีจริงและในสตดูโิอ  

ความดี,ความงาม,ความจริง /การเผยแพร่สูส่าธารณะชนด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
 

 

 

การจดันิทรรศการผลงานศลิปะประกอบด้วย จิตรกรรม, ศลิปะจดัวาง 

 ในพืน้ท่ีหอศลิป์และพืน้ท่ีเฉพาะอ่ืนๆ 

 

  

การจ าหน่ายผลงานศลิปะ , ของท่ีระลกึและผู้ชม 

 ให้การสนบัสนนุเป็นทนุและวตัถสุิ่งของ 

 

 

 น าความชว่ยเหลือทัง้อาหารและยาไปสูห่มาแมวข้างถนน 
 และสร้างจิตส านกึความรับผิดชอบติอสงัคมร่วมกนั 
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บทที่ 4  

การพัฒนาและสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานใน “กระบวนการสร้างส่ือทางศิลปะเพ่ือช่วยเหลือสัตว์” เป็นการ

สร้างสรรค์และเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองจากชีวิตประจ าวนัในการช่วยเหลือ จึงไม่มีภาพหรือการ

ก าหนดคาดการณ์ล่วงหน้า ผลงานเป็นเร่ืองของประสบการณ์ในการรับรู้ร่วมกันของตวัข้าพเจ้า

และผู้ อ่ืน ไม่จ ากดัขนาด เวลา เทคนิคและรูปแบบในการน าเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวคิดและ

จดุมุ่งหมาย โดยใช้ส่ือทางศิลปะท่ีหลากหลายรูปแบบทัง้วีดีโอ และจิตรกรรม 2 มิติ โดยสามารถ

แบ่งการสร้างสรรค์ออกเป็น 2 ช่วงคือการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์และผลงานช่วง

วิทยานิพนธ์ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุนีเ้ป็นผลงานท่ีสร้างขึน้โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากความพยายามท่ี

จะชว่ยเหลือสตัว์ท่ีถกูทอดทิง้เป็นปัญหาสงัคม โดยมีพืน้ท่ีของการแสดงออกทัง้หอศลิป์ , พืน้ท่ีของ

เทศกาล ,ชุมชนท่ีแตกต่างกันหลากหลายสถานท่ีเป็นตวัก าหนดกระบวนการการน าเสนอโดยมี

ผู้คนเข้ามาร่วมในแต่ละกิจกรรมและสถานท่ี โดยใช้วิธีการวาดภาพลงบนผ้าใบ เสือ้ผ้า กระเป๋า 

เพ่ือเปล่ียนเป็นรายได้เพ่ือน าไปช่วยเหลือสตัว์ต่อไป ผลงานจึงเป็นการเข้าไปอยู่ร่วมกบัสงัคมและ

ผู้คนเป็นหลกั 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ระยะท่ี1) พ.ศ 2561 

 ระยะนีเ้ป็นการเร่ิมศกึษาหาข้อมลูในการน าเร่ืองราวของความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์และ

สตัว์มาแสดงออก โดยแรงบนัดาลใจมาจากความรู้สึกคิดถึงเร่ืองของความสุขความทุกข์ท่ีมีอยู่คู่

กนัในชว่งเวลาของชีวิต โดยเน้นไปท่ีเหตกุารณ์และประสบการณ์ท่ีเข้ามามีผลกระทบตอ่ความรู้สึก

และจิตใจ เนือ้หาในช่วงนีจ้งึแสดงให้เห็นถึงความสดใสความสขุท่ีได้อยูร่่วมกนัแม้ว่าในขณะนัน้จะ

มีความคิดถึงท่ีจะไม่ได้พบกนัอีกตลอดไป แตร่ะหวา่งทางนัน้ล้วนแล้วแตมี่ความทรงจ าท่ีดีร่วมกัน 

เป็นเหมือนศลิปะบ าบดัไปด้วยอีกทางหนึ่ง รูปแบบของผลงานเน้นไปท่ีภาพของสตัว์ท่ีเราชว่ยเหลือ

และวนัหนึ่งเขาหายไป จะเขียนภาพสตัว์ตวันัน้และเขียนภาพตามความรู้สึกท่ีสวยงาม สีสนัต์แห่ง

ความสุขท่ีมีแต่ความหวังดีและคิดถึง เพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีเราเก็บไว้ภายในออกมาใน

รูปแบบของผลงานศลิปะ และเป็นการบนัทกึเก็บความรู้สกึท่ีเรามีไว้ในผลงาน  
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ภาพท่ี 42 ภาพวาดปา้น้อยหนา่ ขนาด 130x150 cm. 
เทคนิค สีน า้มนั สีอะคลิลิค และสีชอล์ก บนผ้าใบและภาพปา้น้อยหนา่ 

 

ภาพท่ี 43 ภาพวาดปา้น้อยหนา่ ขนาด 90x70 cm. 
เทคนิค สีน า้มนั สีอะคลิลิค และสีชอล์ก บนผ้าใบและภาพปา้น้อยหนา่ 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์(ระยะที่2) พ.ศ. 2561 

 ระยะนีแ้รงบนัดาลใจเร่ิมจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างฉับพลันและเป็นเหตุการณ์ท่ี

จะต้องตดัสินใจในการเร่ิมการช่วยเหลือลกูแมวน้อยท่ีป่วยเป็นโรคผิวหนงัรูปแบบในการส้รางสรรค์

จึงท าให้เกิดการท างานในเชิงกระบวนการในการน าเสนอมากขึน้และน าโซเชียลมีเดียมาน าเสอ

ผ่าน Facebook โดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า #วาดจนกว่าจะหาย โดยการเขียนรูปแมวตวันีใ้นทุกวนัจน

หายดีพร้อมกบัการรักษาไปด้วยเป็นการขบัเคล่ือนสงัคมด้วยวิธีการในอีกรูปแบบหนึง่ท่ีตา่งออกไป 

ผลท่ีได้เกิดคาดหมายมีการซือ้ขายผลงานเพ่ือน ารายได้ไปช่วยรักษาแมวตวันีแ้ละเหลือทุนในการ

ชว่ยเหลือตวัอ่ืนๆอีก ซึง่เป็นสิ่งท่ีเกินตามความคาดหวงัไปมากๆนัน่คือสิ่งท่ีดี และท าให้มีความสขุ 

 
ภาพท่ี 44 ภาพวาดเปอร์เซียขนาด 45x59 cm. 

เทคนิค สีน า้มนั สีอะคลิลิค และสีชอล์ก บนผ้าใบและภาพก่อนการรักษา 
 

 

ภาพท่ี 45ภาพวาดเปอร์เซียขนาด 35x59 cm. 

เทคนิค สีน า้มนั สีอะคลิลิค และสีชอล์ก บนผ้าใบและภาพก่อนและหลงัการรักษา 



  42 

 

ภาพท่ี 46 ภาพวาดเปอร์เซียขนาด 50x59 cm. 

เทคนิค สีน า้มนั  บนผ้าใบระหวา่งนัน้ได้โพสต์ภาพเขียนลงบนส่ือโซเชียลมีเดีย 

 
ภาพท่ี 47 ภาพวาดเปอร์เซียขนาด 50x70 cm. 

เทคนิค สีน า้มนั สีอะคลิลิค และสีชอล์ก บนผ้าใบและมีผู้สนใจชว่ยสนบัสนนุผลงาน 
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 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2562 

 เป็นระยะเวลาในการสร้างสรรค์เพิ่มเตมิและตอ่ยอดจากผลงานช่วงก่อนวิทยานิพน์เพ่ือให้

เกิดการช่วยเหลือมากขึน้ มีการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มเติม แต่สิ่งท่ีส าคญักว่านัน้คือกระบวนการ

น าเสนอเพ่ือการช่วยเหลือสตัว์ผ่านผลงานศิลปะ มีการเข้าร่วมกบัสถานท่ีตา่งๆโดยผ่านเพจ “ด็อก

แลนด์แดนมหศัจรรย์” เป็นอีกพืน้ท่ีในการน าเสนอและแจ้งก าหนดการแสดงผลงานตามสถานท่ี

ตา่งๆ โดยการน าผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์และช่วงวิทยานิพนธ์น างานจดัแสดงกบัพืน้ท่ีเพ่ือ

จ าหน่ายและน ารายได้ช่วยเหลือสตัว์ต่อไป สิ่งท่ีได้มากกว่าการช่วยเหลือคือความเมตตากรุณา

ของมนุษย์ ปฎิสัมพันธ์อันดีงามท่ีเกิดขึน้ในระหว่างช่วงเวลาท่ีมีต่อกัน สิ่งนีคื้อสิ่งท่ีมีค่าในการ

น าเสนอและการท ากิจกรรมตา่งๆมากท่ีสดุ 

  

ภาพท่ี 48 บทูกิจกรรมการออกร้านจ าหนา่ยผลงานศลิปะ 

ประกอบด้วย ภาพจิตรกรรม , กระเป๋าเพ้นท์ , เสือ้ผ้าเพ้นท์ 

ขนาด ปรับเปล่ียนตามพืน้ท่ี 
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ภาพท่ี 49 ภาพแมวของผู้ชม ขนาด 40x40 cm. 
เทคนิค สีอะคลิลิค บนผ้าใบ. และกิจกรรมการซว่ยเหลือสนบัสนนุผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 50 ภาพแมวของผู้ชม ขนาด 40x40 cm. 
เทคนิค สีอะคลิลิค บนผ้าใบ และกิจกรรมการซ่วยเหลือสนบัสนนุผลงาน 
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ภาพท่ี 51 ภาพรวมการดแูละและชว่ยเหลือจากกิจกรรมท่ีจดัขึน้ 
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ภาพท่ี 52 ภาพผลงาน ขนาด 50x50 cm. 
เทคนิค สีน า้มนั สีอะคลิลิค และสีสเปรย์ บนผ้าใบและการน าเสนอผลงานผ่านส่ือโซเชียล 

 

ภาพท่ี 53ภาพสถานท่ีท่ีสนุขัอาศยัอยู ่ขนาด 110x140 cm. 
เทคนิค สีน า้มนั สีอะคลิลิค และสีชอล์ก บนผ้าใบ 
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ภาพท่ี 54 ภาพกิจกรรมนิทรรศการ ด็อกแลนด์แดนมหศัจรรย์ ณ ล้ง1919 

 

 

ภาพท่ี 55 ภาพกิจกรรมนิทรรศการ ด็อกแลนด์แดนมหศัจรรย์ ณ ล้ง1919 
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ภาพท่ี 56 ภาพกิจปา้น้อยหนา่ ขนาด 80x97 cm. 

เทคนิค สีน า้มนั สีอะคลิลิค และสีชอล์ก บนผ้าใบ และภาพผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 57 ภาพกาละแมร์ ขนาด 40x40cm. 
เทคนิค สีน า้มนั และสีชอล์ก บนผ้าใบและภาพผู้สนบัสนนุผลงาน 
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ภาพท่ี 58 ภาพแก๊ป ขนาด 40x40cm. 
เทคนิค สีน า้มนั และสีชอล์ก บนผ้าใบและภาพปืนแก๊ป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 59 ภาพหม้อแกง ขนาด 40x40cm. 
เทคนิค สีน า้มนั บนผ้าใบและภาพผู้สนบัสนนุผลงาน 
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ภาพท่ี 60ภาพมะพร้าว ขนาด 40x40cm. 
เทคนิค สีน า้มนั และสีชอล์ก บนผ้าใบและภาพรายได้จากการจดันิรรศการ 
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คุณค่าต่อสังคมและการวิเคราะห์ผลงาน 

-ผลจากการสร้างสรรค์สามารถเป็นส่ือกลางท่ีท าให้ผู้คนบางส่วนมีมุมมองในการช่วยเหลือมาก

ยิ่งขึน้และเข้าใจวิธีการน าเสนอผ่านรูปแบบทางศิลปะจากกิจกรรมท่ีข้าพเจ้าสร้างขึน้ท าให้ผลงาน

ศลิปะนัน้เป็นส่ือท่ีสามารถชว่ยเหลือสตัว์ได้อยา่งเห็นผลและเป็นรูปธรรมได้จริง 

-ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมสองมิติโดยใช้วิธีการวาดภาพสัตว์ท่ีมีเทคนิคและวิธีการ

หลากหลายวิธี เช่นการเขียนสีน า้มนั การเขียนสีอะคริลิค การเขียนสีชอล์ก การพ้นสเปรย์ เพ่ือให้

เกิดกระบวนการสร้างสรรค์และการอยู่ร่วมกันของวิธีการต่างๆได้อย่างลงตัว ผ่านรูปแบบงาน

ศลิปะเอ็กซ์เพรสชัน่ (Expression) การให้สีท่ีบอกถึงความสขุความสนกุความทกุข์ในชีวิตของสตัว์

และตัวของข้าพเจ้าท่ีมีเร่ืองราวแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาเป็นเหมือนการบันทึก

ความรู้สกึ ณ ขณะนัน้เอาไว้ในจิตรกรรมท่ีมีคณุคา่และความหมายในชีวิต 

ข้อเสนอแนะจากผู้ชมและผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. กระบวนการท างานท่ีซบัซ้อนควรจะมีทุนในการสร้างสรรค์จากผู้สนบัสนุนเพ่ือท าให้การ

จดัการท่ีจะเกิดขึน้ดียิ่งขึน้ในครัง้ตอ่ไป 

2. ผลงานนา่สนใจและเป็นตวัอยา่งท่ีดีในสงัคมท่ีสามารถน าศลิปะเข้าไปชว่ยสงัคมได้ 

3. ด้านเทคนิควิธีการมีหลากหลายและครบถ้วนดีท าให้ผู้คนเข้าถึงและเข้าใจได้ไมย่าก 

4. ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “กระบวนการสร้างส่ือเพ่ือช่วยเหลือสตัว์” เป็นมุมมองท่ีน่าสนใจ 

สามารถศกึษาวิเคราะห์พฒันาผลงานในรูปแบบใหมไ่ด้ 
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บทที่ 5  

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 จากประสบการณ์ท่ีมีผลกระทบกบัความรู้สึกผ่านมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ในโครงการท่ีช่ือว่า “กระบวนการการสร้างส่ือทางศิลปะเพ่ือช่วยเหลือสัตว์” 

ก่อนท่ีจะมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ชดุนีเ้ร่ิมจากความรักความผกูพนัธ์ท่ีมีตอ่สตัว์เลีย้งท่ีได้ชว่ยเหลือ

มาท าให้เร่ืองราวและประสบการนีเ้ป็นแรงบนัดาลใจไปสู่การท างานสร้างสรรค์เพ่ือช่วยเหลือใน

วิทยานิพนธ์ชดุนี ้ข้าพเจ้าได้พบเจอสนุขัท่ีต้องการความช่วยเหลือในกรณีตา่งๆทัง้ท่ีเจ็บป่วยและท่ี

ต้องการบ้านท่ีคอยดูแล ซึ่งการท างานศิลปะในครัง้นีส้ามารถท าให้ชีวิตหลายๆชีวิตไ ด้รับความ

ชว่ยเหลือจากเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั และน่ีคือสิ่งท่ีสวยงามท่ีเกิดขึน้ในสงัคม 

 โดยผลงานชุดนีเ้ป็นการท างานกับสถานท่ีและชุมชนในสถานท่ีของสตัว์และสถานท่ีของ

การน าเสนอเพ่ือช่วยเหลือ เกิดการค้นคว้าการจดัการกิจกรรม การน าเสนอเพ่ือจ าหน่ายในรูปแบบ

ต่างๆ มีการวิเคราะห์การน าเสนอเพ่ือต่อยอดในครัง้ต่อไปเพ่ือให้ได้ผลตามท่ีคาดหวัง โดยมีส่ือ

โซเชียลมีเดียคือเพจเฟสบุ๊ค  เพ่ือน าเสนอบอกเล่าเร่ืองราวและการท างาน มีช่ือเพจว่า ด็อกแลนด์

แดนมหศัจรรย์ จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้ค้นคว้าจากประสบการณ์มาจดัการกบักระบวนการท างานใน

รูปแบบตา่งๆและตา่งสถานท่ีเพ่ือให้เกิดความสนใจ 

 การน าเสนอผลงานในแตล่ะครัง้เป็นการน าเสนอผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิต ิส่ือวีดีโอ การ

แสดงสด การจดัวางในรูปแบบของหน้าร้าน เสือ้ผ้า กระเป๋า โปสการ์ด และสตัว์เข้าไปอยู่กบัพืน้ท่ี

และสถานท่ีของการจดังาน โดยทัง้หมดนีอ้ยู่ร่วมกนัได้อย่างลงตวั เป็นการน าเสนอโดยให้ผู้คนเข้า

ร่วมกับชีวิตสัตว์และตัวผลงาน ท าให้เกิดความสุขความสนุกท่ีเกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ (Relational 

Aesthetic) 
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ผลงานชุดนีไ้ด้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาตามความต้องการของข้าพเจ้า เป็นการ

สร้างสรรค์ท่ีเข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน แต่มีการสอดแทรกปรัชญาทางศาสนาเข้าไปในการท างาน โดย

ผลงานชุดนีป้ระสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ท่ีคาดหวงั โดยศิลปะสามารถเข้าสู่ชีวิตของผู้คนได้

หลากหลาย ท าให้เกิดผลตามมานัน่คือความดีงามในชีวิต ความมีเมตตากรุณาในจิตใจ ผ่านการ

ช่วยเหลือในผลงานชุดนี ้ส่วนสัตว์ท่ีได้รับการช่วยเหลือเป็นสิ่ งท่ีย้อนกลับไปสู่ผู้ คนท่ีได้ช่วยและ

ผู้คนท่ีชมอยูว่า่อยา่งน้อยสงัคมของเราก็ยงัมีสิ่งท่ีดีและความดีงามอยูม่าก 

 

 



 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างอิง 
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ประวติัผูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล วรรณศริิ บญุเย็น 
วัน เดือน ปี เกิด 4 กรกฎาคม พ.ศ.2537 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา มธัยมศกึษา1-6 โรงเรียนกระทุม่แบน"วิเศษสมทุคณุ"  

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลยัเพาะชา่ง  
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 234/148 ม. 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ. สมทุรสาคร 74130 
ผลงานตีพมิพ์ ประวตัริางวลัและการแสดงผลงาน  

-ปี 2562     
ร่วมแสดงผลงาน ร.ศ. ๒๓๘“ราศีศลิป์” ณ หอศลิป์เซเวน่รังสรรค์ สาธร 
ซอย 5  
แสดงผลงานเด่ียวนิทรรศการ “ด็อกแลนด์แดนมหศัจรรย์2” ณ LHONG 
1919 BY YU-YUAN ART GALLERY  
ร่วมแสดงผลงาน “ด าเนินชีวิตด้วยศรัทธา Live by Faith" ณ Classy 
Cafe' and Art Gallery  
นิทรรศการ น า-มา-ท า ณ หอศลิป์บรมราชกมุารี อาคารศนูย์ปฏิบตักิาร
ทศันศลิป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลยั
ศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม  
กิจกรรมแสดงผลงาน “ด็อกแลนด์แดนมหศัจรรย์”   ในงาน Noise 
Market 8 ณ มิวเซียมสยาม  
ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานนกัศกึษาโครงการศลิปิน-ศาสตราจารย์รับ
เชิญ นานาชาต ิปีการศกึษา2561 ณ หอศลิป์บรมราชกมุารี คณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงั
สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม  
ร่วมแสดงนิทรรศการ About Dog  (เร่ือง หมา หมา) ณ ศนูย์การค้า River 
city  
-ปี2561    
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ร่วมแสดงผลงานและเข้าร่วมโครงการ 31 century Museum in Bangkok 
กบั อ.คามิน เลิศชยัประเสริฐ หอศลิป์เพาะชา่ง มทร.มหาวิทยาลยัเพาะ
ชา่ง  
ร่วมแสดงผลงานศลิปกรรม เข้าร่วมในโครงการ ศลิปิน-ศาสตราจารย์รับ
เชิญ นานาชาต ิปีการศกึษา2560 และโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ระหวา่งนกัศกึษาและภณัฑารักษ์จากภายนอก ณ หอศลิป์บรมราชกมุารี 
คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม  
- ปี2560     
แสดงงานกลุม่ Off line Festival by Do-rare @Artery Gallery Bangkok  
- ปี2559    
ร่วมแสดงนิทรรศการวนัเกิดเพาะชา่ง 104 ปี ณ หอศลิป์เพาะชา่ง  
ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์มหกรรม “ด้วยรักและภกัดี ตราบนิรันด์” ณ 
ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค  
รางวลัชนะเลิศการประกวดงานสร้างสรรค์มหกรรมเพลงนครปฐม ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา  
- ปี 2558     
นิทรรศการ “ศลิปะของพรรณไม้ในโครงการพระราชด าริของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ   สยามบรมราชกมุารี ณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิยาเขตวงัไกลกงัวล  
- ปี 2557    
ร่วมแสดงนิทรรศการ “ความจริงในความเหมือน” ณ หอศิลป์วิทยาลยั
เพาะชา่ง   
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