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ของข้าพเจ้าที่ชื่อ มะขาม จากการหวีขนและการสัมผัสขนมะขามเป็นเวลา 2 ปี เส้นขนที่หลุด ร่วงไร้ค่าถูก
นามาใช้สื่อสารแทนสัญลักษณ์แห่งความรัก ความเอาใจใส่ระหว่างเจ้านายและสัตว์ โดยการนากลุ่มก้อนขนที่
หลุดร่วงมาประกอบเป็นผลงานกระเป๋าสะพายผู้หญิงเปรียบสเหมือนการบันทึกเรื่องราวในอดีตระหว่างเจ้านาย
และสุนัขที่เลือนหายไปให้กลับเป็นรูปร่างขึ้นใหม่อีกครั้ง
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“ Relationship influences Happiness” is the creative art project that is the
study and experiment on using of dog hairs for visual art, based on the relationship between
humans and pets. It is a personal perspectives and experiences, caused by the fear of losing a
beloved dog names “Makham” and recording memories from touching the dog hairs that fall
out every day. Makham’s hairs was collected for 2 years for creating the artwork which reveals
the love and care between Makham and her boss.
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บทที่ ๑
บทนำ
ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกสังคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรวดเร็ว วิถีการดาเนินชีวิตประจาของคนในสังคมก็เปลี่ยนไป การทางานทุกอย่างต้องแข่งขัน
กับเวลาและข้อมูลข่าวสาร เริ่มเข้าสู่สังคมยุคใหม่ที่เรียกกันว่า สังคมออนไลน์ หรือสังคมก้มหน้า เป็นต้น เมื่อ
การดาเนินชีวิตที่ต้องเร่งรีบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจึงลดน้อยลง ย่อมส่งผลถึงสภาพจิตใจของคนตามไป
ด้วย จากความสุขก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปสู่ความเครียด จนบางครั้งเกิดเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งพบได้จากข่าวสารใน
สื่อต่างๆ เมื่อมนุษย์เกิดความเครียดจากการดาเนินชีวิต การหาวิธีเผชิญกับปัญหาความเครียดจึงเป็นสิ่ งที่
สาคัญการแก้ปัญหาความเครียดมีหลากหลายวิธี การเลี้ยงสัตว์เป็นวิธีหนึ่งที่มนุษย์ในสังคมมักจะใช้เป็นวิธีการ
ผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้น สัตว์เลี้ยงที่นิยมมาก ได้แก่ สุนัข แมว ปลา นก เป็นต้น การมีสัตว์เลี้ยงเป็น
การแสดงออกทางความรู้สึกตามธรรมชาติของมนุษย์ที่แสดงความรักและหวังดีต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มนุษย์รู้จัก
นาสุนัขมาเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัวเมื่อประมาณ 12,000 ปีมาแล้ว บางครอบครัวเลี้ยงสุนั ขเพื่อเฝ้าบ้าน
ช่วยในการล่าสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์หรือเลี้ยงด้วยความน่ารัก สุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับต้นๆ ที่มีความจงรักภัคดี
และซื่อสัตย์ต่อมนุษย์ผู้เป็นเจ้านายของมัน “ในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่า สุนัขเริ่มกลายมาเป็นสัตว์
เลี้ ย งของมนุ ษ ย์ เ มื่ อ ประมาณ 15, ปี ก่ อ น แต่ จ ากหลั ก ฐานที่ ค้ น พบใหม่ โ ดย Pontus Skoglund
นักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาพันธุ -ศาสตร์พบว่า ความจริงแล้ว สุนัขอาจกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ตั้งแต่
27,000-40,000 ปีก่อนเสียอีก ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการขุดค้นพบหลั กฐานทางโครง
กระดูกของหมาป่าพันธุ์ไซบีเรีย ที่มีอายุ 35,000 ปี และจากการศึกษาพบว่าสุนัขในปัจจุบันนั้นสืบเชื้อสาย
มาจากสุนัขโบราณที่พบในจี น ตะวันออกกลางและทางยุโรปตะวันออก โดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า
กระบวนการนี้เป็นการคัดเลือกของยีน จุดเริ่มต้นมาจากสุนัขกลุ่มหนึ่งที่เริ่มต้นแวะเวียนตามที่พักของมนุษย์
และคอยกินเศษอาหารที่เหลือ วันเวลาผ่านไปจากการคัดเลือกตามธรรมชาติ สุนัขที่เข้าหามนุษย์นั้นมีโอกาส
ได้อาหาร และเอาตัวรอดมากกว่าสุนัขปกติ ลักษณะนิสัยพิเศษนี้ได้ถ่ายทอดมาสู่รุ่นสู่รุ่น จนกลายมาเป็นสุนัข
สัตว์เลี้ยงในปัจจุบัน ซึ่งจากสันนิฐานพบว่า มนุษย์เพศหญิงเป็นผู้ริเริ่มเลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อน” (ข้อมูลจาก :
https://www.posttoday.com/world/ เข้าถึง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561) จ ุดเริ่มต้นความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และสุนัขมีมานานแล้วในประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ยังระบุว่ามนุษย์เพศหญิงเป็นผู้ริเริ่ม
เลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อน ความผูกพันระหว่างมนุษย์และสุนัขนั้นมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง เพียงแค่มีสุนัขอยู่ใกล้ๆ
ก็สามารถขจัดความทุกข์ความกั งวลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความสุขได้ เมื่อ
มนุษย์มีความผูกพันไม่ว่าจะกับมนุษย์ด้วยกัน หรือกับสุนัขก็ตาม ความผูกพันจะก่อให้เกิดความรัก และเมื่อสิ่ง
ที่รักได้สูญเสียไป มนุษย์จะสร้างสิ่งที่ทดแทนความรักที่ตนเองมีต่อสิ่งนั้นขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ทัชมำฮำล
อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่งดงามที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระ
มเหสี ข องพระองค์ ที่ สิ น พระชนจากการคลอดบุต ร และอนุ ส ำวรี ย์ ย่ ำ เหล สุ นั ข พั น ธุ์ ท างทรงเลี้ ยงของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดปรานย่าเหลเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังถูกลอบยิงตาย
รัชกาลที่ 6 ทรงโทรมมัสเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดงานศพ และสร้างอนุสาวรีย์ย่า
เหลขึ้น ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์คากลอนไว้อาลัยแก่ ย่าเหลด้วย ซึ่งจากตัวอย่างการสร้างสิ่งทดแทนความรัก
๑

จากทั้งสองตัวอย่างดังกล่าว ถูกสร้างขึ้นจากการสูญเสียของรักโดยมิได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจในการจากไป
อย่างกะทันหันก่อให้เกิดความเสียใจจนเกินกว่าจะทาใจยอมรับได้ แต่ในกรณีของข้าพเจ้า ต้องการเตรียม
และตั้งรับกับการจากไปของสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมากและป่วยเป็นโรคหัวใจโตมาเป็นเวลาหลายปี
ข้าพเจ้ามีสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นเวลา 12 ปี ชื่อว่า “มะขาม” เราทั้งคู่มีความผูกพันกันอย่างมาก
มะขามจะไปไหนมาไหนกับข้าพเจ้าตลอด และมักจะมองข้าพเจ้าด้วยสายตาที่รัก และห่วงใย ความผูกพันที่
เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงไม่เคยจางหายไปจากความทรงจาของชีวิต “มะขำม” เป็นสุนัขพันธุ์ผสมระหว่างสายพันธุ์
ปาปิยองกับสายพันธุ์ชิสุ ปัจจุบันอยู่ด้วยกันมาประมาณ ๑2 ปี ตั้งแต่เริ่มย้ายมาทางานที่มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้าพเจ้าต้องจากบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่มาอยู่หอพักคนเดียว ประกอบกับเวลานั้นต้องสูญเสีย “หมูหวำน”
สุนัขสายพันธุ์ชิสุที่เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจที่ทอดทิ้งไม่ได้ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีจนวาระ
สุดท้าย เมื่อกลับมาใช้ชีวิตคนเดียวจึงเกิดความเหงาและเสียใจมากอยู่หลายเดือน การหาสัตว์เลี้ยงมาเป็น
เพื่อนเห็นจะเป็นทางเลือกที่ดีในการเยียวยาความรู้สึกนั้น จึงได้ “มะขำม” มาอยู่ด้วยกัน มะขามได้เข้ามาเติม
เต็มความสุขและคลายความเหงา ความเครียด ความกดดันต่างๆ จึงผ่อนคลายไปกับทุกวันที่เราได้อยู่ด้วยกัน
มะขามเป็นสุนัขที่ฉลาดแสนรู้ เอาแต่ใจ ไม่ชอบยุ่ง ไม่เล่นกับสุนัขตัวอื่นๆ ทาตัวเองเหมือนมันเป็นเด็กคนหนึ่ง
ข้าพเจ้าลืมรู้สึกว่ามะขามเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเสมือนลูกสาว หลายๆ ครั้งข้าพเจ้าหลงลืมไปว่ามะขาม
เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงเท่านั้น คนรอบข้างมักจะสังเกตเห็นมะขามกับข้าพเจ้าไปทุกๆ สถานที่ที่จะพาไปได้
เสมอ ข้าพเจ้ามีความสุขจากการได้รักมะขามและยิ่งมีความสุขขึ้นเมื่อเราอยู่ ด้วยกันนานขึ้น จนถึงทุกวันนี้
ข้าพเจ้าเกิดความกลัวการสูญเสียในการไม่มีมะขาม จากข้อมูลสถิติกล่าวว่าสุนัขพันธ์เล็กส่วนมากจะมีอายุ
เฉลี่ย ประมาณ ๑๓ – ๑๕ ปี ซึ่งข้าพเจ้าตระหนักดีว่าวันหนึ่งต้องมีการพลัดพรากกัน จึงได้พยายามทาทุก
วิถีทางที่จะสามารถกระทาได้ให้กับสัตว์เลี้ยงของตนเอง ข้าพเจ้าเชื่อว่ามะขามเป็นสุนัขที่โชคดี และข้าพเจ้าก็
โชคดีที่มีมะขามเป็นเพื่อน จากวันนั้นที่ได้มะขามมาเวลาได้รวงเลยมาเป็นระยะเวลา 12 ปี ที่มะขามได้เข้ามา
เติมเต็มชีวิต จนถึงวันนี้สุนัขที่ชื่อมะขามเริ่มอายุมาก และมีโรคประจาตัว เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สัตวแพทย์ ได้
ตรวจพบว่ามะขามเป็นโรคหัวใจโต ตับอ่อนอักเสบและมีน้าในปอดต้องกินยาทุกวัน ทั้งเช้าและเย็น โรคหัวใจ
นั้นสามารถพบได้จากสุนัขที่มีอายุมากทั่ วไป ส่วนโรคตับอ่อนอักเสบนั้นเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
การกินของสุนัขซึ่งมะขามชอบกินของมันของทอดและข้าพเจ้าก็ต ามใจ เมื่อพบอาการป่วยจึงทาให้ข้าพเจ้า
โทษตัวเองที่ดูแลสิ่งที่รักได้ไม่ดีเท่าที่ควร จากการป่วยของมะขามส่งผลให้ข้าพเจ้าเริ่มเกิดความรู้สึกกลัวความ
สูญเสียมากขึ้นเวลาที่อยู่ด้วยกันเริ่มลดน้อยลง
ปัจจุบันนี้มะขามอายุมากแล้วและมีอาการป่วยบ่อย ซึ่งคงจะอยู่กับข้าพเจ้าได้อีกไม่นาน
ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างสิ่งที่แทนความรักที่มีต่อมะขามขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์และสามารถทาให้ข้าพเจ้ารู้สึก
ว่ามีมะขามอยู่ด้วย และยังคงไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไปและให้ผลงานนี้เป็นเครื่องมือในการเตรียมตัว
ยอมรับการจากไปของสัตว์เลี้ยงที่สาคัญที่ ผลงานชุดนี้สื่อสารความรักของคนกับสัตว์เลี้ยงและเก็บความสุขที่
ได้รับจากสัตว์เลี้ยงอีกทั้งต้องการให้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความรัก ความผูกพัน ของช่วงเวลาต่างๆ ที่เราได้เติม
เต็มให้กัน และเพื่อแสดงออกถึงความรักความเอาใจใส่ที่ข้าพเจ้ามีต่อ เพื่อนผู้ซื่อสัตย์ โดยเมื่อถึงเวลาที่ต้อง
จากกันจะได้ย้าเตือนว่าที่ผ่านมาเราได้ทาดีที่สุดแล้วและไม่ต้องย้อนกลับมาเสียใจในภายหลัง

๒

วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์
๑. เพื่อแสดงเนื้อหา เรื่องราวความรักและความผูกพัน ระหว่างข้าพเจ้าและมะขามสุนัขเลี้ยง
ผ่านบันทึกเหตุการณ์ความทรงจาจากประสบการณ์ในชีวิตจริงโดยการใช้เส้นใยจากขนสุนัข นามาสร้างเป็นผลงาน
ทัศนศิลป์
๒. เพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดจากการค้นคว้าความรู้จากทฤษฎีจิตหรือยาการรับรู้ของกลุ่ ม
เกสตัลท์ โดยใช้ทฤษฎีนี้สนับสนุนการวิเคราะห์งานเขียนวิจัยสร้างสรรค์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อทดลองค้น หาเทคนิคและรูปแบบในการสร้างสรรค์ให้ ส อดคล้ องกับแนวคิดของ
ผลงานโดยใช้ขนจริงของมะขามสุนัขเลี้ยง และขนสัตว์สังเคราะห์ สร้างรูปแบบผลงาน 3 มิติ จานวน 4 ชุด

กรอบแนวควำมคิดของกำรสร้ำงสรรค์
ต้องการถ่ายทอดความสุข ที่เกิดขึ้น จากความรักและความผูกพัน ระหว่างข้าพเจ้ากับมะขาม
สุนัขของข้าพเจ้าในระหว่าง 12 ปี ที่ใช้ชีวิตด้วยกัน การเก็บบันทึกเหตุการณ์และถ่ายทอดความทรงจาที่เกิด
จากความผูกพันในรูปแบบผลงานสื่อผสม
กรอบแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์/หรือกำรออกแบบ
การประดิษฐ์สื่อแทนความรัก
มนุษย์และสุนัข
ศึกษา/เก็บข้อมูลของความผูกพัน
ระหว่างมนุษย์และสุนัข
ข้อมูลภาคเอกสาร / แบบสอบถาม
รูปแบบเฉพาะ/ ระดับความผูกพัน กิจกรรม
ความเชื่อทางสังคม/ศาสนา
สื่อแทนค่า /การสือ่ สาร ความรัก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอืน่ ๆ

วิเคราะห์ ข้อมูลจากประสบการณ์ และการศึกษาข้อมูลภาคสนาม
การทดลองเทคนิค

เก็บข้อมูล/จดบันทึกความผูกพัน
ระหว่างข้าพเจ้าและมะขาม
กิจวัตรประจาวัน
การจดบันทึก

การซ้าจากกิจกรรม

การเก็บสถิติ

สภาพจิตใจ ความรู้สกึ /อารม

ภาพถ่าย

สถานที่/สิ่งแวดล้อม/บุคคล

การหาสัญลักษณ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดความรัก
ความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง

เปรียบเทียบ
การถ่ายทอดประสบการณ์
ความรักที่เกิดจากรูปแบบเฉพาะของข้าพเจ้าและมะขาม

นาเสนอผลงาน
ในรูปแบบผลงานสื่อผสม

๓

ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์
ผลงานศิลปะชุดนี้ประกอบด้วยผลงงานสื่อผสมจานวน 4 ชุด โดยได้แต่ละชุดจะมีลักษณะ
พิเศษและเทคนิคซึ่งถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่ก่อเกิดความสุขที่ข้าพเจ้าและสัตว์เลี้ยงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
- ขอบเขตทำงด้ำนเนื้อหำ/ เรื่องรำว
ผลงานชุด “การประดิษฐ์ สื่อแทนความรักระหว่างมนุษย์และสุนัข ” นี้ต้องการสร้างสรรค์สื่อแทน
ความรักเพื่อบันทึกความทรงจาด้วยการได้เก็บสัมผัสที่มีคุณค่าที่ได้มีมะขามไว้ตลอดไป โดยในผลงานชุดนี้
ต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ความรักและความผูกพันของเจ้านายและสุนัข อันเกิดจากการดูแลเอาใจใส่
สัตว์เลี้ยงเป็นกิจวัตรประจาวันทุก วันจนกลายเป็นความผูก พันที่ลึกซึ้ง กิจกรรมที่ทาด้วยกันมีหลายอย่างแต่
กิจกรรมที่ทาแล้วแสดงถึงความเอาใจใส่และดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างที่ไม่เคยทากับตัวไหนมาก่อนได้แก่การอาบน้า
หวีขนเพื่อเป็นการบันทึกความทรงจาจากขนที่หลุดร่วงของสุนัขสู่งานสร้างสรรค์
- ลักษณะ/รูปแบบ
เป็นแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) ใช้รูปทรงที่เกิดจากการคลี่คลายมาจากรูปทรง
ของสัตว์เลี้ยงและยืมรูปแบบของกระเป๋าถือและกระเป๋าสะพายของผู้หญิงมาเพื่อเป็นสื่อในการบันทึกความ
ผูกพันระหว่างสัตว์เลี้ยงและเจ้านาย
- เทคนิค
เทคนิคสื่อผสมที่ใช้ในผลงานชุดนี้ ถือว่าเป็นการทดลองใช้เส้นใยจากธรรมชาติ เส้นขนที่ได้
จากสัตว์เลี้ยงมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการทดลอง เทคนิคผสมผสานกัน ส่วนหลักของงาน
สร้างด้วยการปักขนสัตว์ จานวน 4 ชุด
นิยำมศัพท์เฉพำะ
มะขำม Ma-kam หมายถึง สุนัขพันธ์ผสม ขนยาวสีน้าตาลดา หูตั้ง อายุ 12 ปี เป็นสุนัข
ของผู้สร้างสรรค์
ประสบกำรณ์ Experience หมายถึง สิ่ งพบเห็ นหรือได้เกิดจากการกระทาร่วมกันของ
ผู้สร้างสรรค์และสัตว์เลี้ยง
ควำมรู้สึก Emotion หมายถึง อาการที่รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ เช่น รู้สึกสนุก รู้สึกซาบซึ้ง
รู้สึกเศร้าหรือเหงา ระหว่างของผู้สร้างสรรค์กับสัตว์เลี้ยง
ควำมสุข Happiness หมายถึง ความพึงพอใจและความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของของผู้
สร้ างสรรค์ มีกระบวนการมาจากอารมณ์แห่ งความ ปิติยินดีและความชอบ ซึ่งมีเกิดจากเหตุการณ์และ
ช่วงเวลาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันที่ได้รับจากสัตว์เลี้ยงของผู้สร้างสรรค์

๔

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ได้ผลการศึกษาการทดลองการใช้เส้นใยจากขนสุนัขในการหาความเป็นไปได้ในการสร้าง
ผลงานทัศนศิลป์
๒. ได้ข้อมูลการบันทึกเหตุการณ์ความทรงจาที่ก่อเกิดความรักและความผู กพันระหว่าง
ข้าพเจ้าและสัตว์เลี้ยง
๓. ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรักและความผูกพันของการมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนโดยนา
ผลจากการทดลองการใช้เส้นใยจากขนสุนัขมาสร้างสรรค์ในรูปแบบ ผลงาน 3 มิติ

๕

บทที่ ๒
อิทธิพลแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การเกิดที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นเกิดจากเหตุ
ปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งการเห็นและการสังเกตของศิลปินแต่ละบุคคลจะนามาซึ่งแรงบั นดาลใจที่
แตกต่างกันตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อแนวความคิดสร้างสรรค์
ในบทนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ อิทธิพลต่างๆที่ได้รับจนกระทั่ง
ก่อเป็ นรูป แบบของแนวความคิดในผลงานสร้างสรรค์ “การประดิษฐ์ สื่อแทนความรัก ระหว่างมนุษย์และ
สุนัข”
อิทธิพลทีไ่ ด้รับจากสัตว์เลี้ยง
สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมเลี้ยงมากที่สุด ซึ่งแต่ละคนมีสาเหตุการเลี้ยงสุนัขที่แตกต่างกัน
สาหรับ ในประเทศไทยมีเรื่องราวบั น ทึกเกี่ยวกับ ความซื่อสั ตย์ของสุ นัขให้ เห็ นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ.
2448 – 2456 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระองค์ฯ ทรงเลี้ยง
สุนัขพันธุ์ทางนามว่า ย่าเหล เป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่โปรดปรานและซื่อสัตย์มากแต่ภายหลังถูกลอบยิง พระองค์ฯ
ทรงโทมนัสเป็นอย่างยิ่ง ถึง กับ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ ให้จัด งานศพ ทรงพระราชนิพ นธ์คากลอนไว้
อาลัย และสร้า งอนุส าวรีย์ย่า เหลขึ้น ณ พระราชวัง สนามจัน ทร์ จัง หวัด นครปฐม สร้า งอนุส าวรีย์ย่า
เหลถึอเป็นอนุสรณ์สถาน ราลึกถึงความรักและความผูกพันระหว่างคนและสัตว์ที่แรกของประเทศไทย
และในรัช สมัย ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระองค์ฯ ทรงเลี้ยง
สุนัขพันธุ์ไทยมากมาย และพระองค์ฯ ทรงโปรดมากที่สุด คือ คุณทองแดง ซึ่งจะพบเห็นได้ตามสื่อโทรทัศน์
หรือภาพถ่ายต่างๆ ที่ผ่านมา สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี ไม่ว่าผู้เลี้ยงจะมีเจตนาเลี้ยงไว้
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาทิ เลี้ยงไว้เป็ นเพื่อน หรือเฝ้าบ้าน เป็นต้น การเลี้ยงสุนัขส่งผลให้เกิดความความรัก
ความผูกพันระหว่างกันได้โดยไม่รู้ตัว นอกจากความรัก ความผูกพันที่เกิดขึ้นผู้เลี้ยงยังมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่เพิ่มขึ้นด้วย นักจิตวิทยาเชื่อว่า สัตว์เลี้ยงมีบทบาทช่วยในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับผู้
เลี้ยง เพราะถึงแม้ว่าจะพูดไม่ได้ แต่สามารถนั่งฟัง เข้าใจ ไม่ถาม ไม่สงสัย และซื่อสัตย์ สุนัขจึงเป็น "เพื่อน" ที่ดี
มากส าหรับ คน เนื่องจากสภาพสังคมนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไป จากครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกหลายคนมาเป็น
ครอบครัวเดี่ยว จากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมือง อีกทั้งสังคมการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลไป จากการพบปะ
พูดคุยสื่อสารโดยตรง เป็นการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ทาให้การออกไปพบปะผู้คนน้อยลงการเก็บตัวเพิ่มขึ้น
เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมจึงทาให้มีผลต่อสภาพจิตใจของคน เกิดความเหงา ความเครียดยิ่งเพิ่มความ
กดดันขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาทดแทนและดูแลจิตใจได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง จากผลงานวิจัยที่เผยแพร่ใน
วารสารด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขสากล พบว่า เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีแรงบันดาลใจอยากจูงสุนัขของตน
ออกไปเดินเที่ยวเพราะเขารู้สึกมีความสุข (ไม่ใช่เพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงหรือเจ้าของ) รวมถึงยังคิดว่าเป็นการ
ทาให้สุนัขมีความสุข (ออนไลน์ : กรมสุขภาพจิต , กาญจนา อายุวัฒน์ธนชัย : ๒๕๖1)
ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในหลายๆ คนที่เลือกจะใช้สัตว์เลี้ยงมาบาบัดความเครียดและคลายความ
เหงาที่ต้องใช้ชีวิตตามลาพัง และเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของข้าพเจ้าคือสุนัข ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าเคย
๖

เลี้ยงสุนัขมาหลายตัวและหลายครั้งที่เพื่อนที่ซื่อสัตย์ของข้าพเจ้าเจ็บป่วยหรือตายจากข้าพเจ้ามักจะเสียใจและ
ต้องใช้เวลาต่อสู้กับความเศร้าเสียใจเป็นเวลานาน ปัจจุบันข้าพเจ้าได้เลี้ยงสุนัขเพศเมียชื่อว่า มะขาม เป็นสุนัข
พันธุ์ผสมระหว่างสายพันธุ์ปาปิยองกับสายพันธุ์ชิสุ ซึ่งข้าพเจ้าตัดสินใจนามาเลี้ยงเพื่อทดแทน หมูหวาน สุนัข
ตัวก่อนที่ตายไปอย่างกะทันหันเมื่อหมูหวานได้จากไป ข้าพเจ้าเสียใจอยู่หลายเดือนและรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลเอา
ใจใส่ให้ดีเท่าที่ควร เฝ้าโทษตัวเองที่ทอดทิ้งมันไว้กับคนอื่นเป็นเวลานานจนมันป่วยและตรอมใจทาให้ตายด้วย
อายุเพียง 4 ปี หลังจากนั้นอีกหลายเดือนข้าพเจ้า จึงตัดสินใจนา มะขาม สุนัขตัวใหม่มาเลี้ยงเพื่อบาบัดความ
เสียใจที่มีอยู่ “มะขาม” ได้เข้ามาเติมเต็มความสุขและคลายความเหงา ความเครียด ความกดดันที่เกิดจากการ
สูญเสี ย ต่างๆ ให้ คลายไปในทุกวัน ที่เราได้อยู่ด้วยกัน มะขามเป็นสุนัขที่ฉลาดแสนรู้ เอาแต่ใจ กิจกรรมที่
มะขามชอบที่สุดคือนอน และนั่งรถไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ มะขาม ไม่ชอบยุ่ง ไม่เล่นกับสุนัขตัวอื่นๆ ทา
ตัวเองเหมือนมันเป็นเด็กคนหนึ่ง จนบางครั้งข้าพเจ้าลืมไปว่ามะขามนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงกลับรู้สึกว่ามะขามเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวเสมือนลูกสาว หลายๆ คน รอบข้างมักจะสังเกตเห็นมะขามกับข้าพเจ้าไปทุกๆ สถานที่
ของการเดินทางที่สามารถจะพาไปได้ แต่ บางครั้งหากข้าพเจ้าต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือไปธุระสาคัญที่
มะขามไม่สามารถไปด้วย ข้าพเจ้าจะเกิดความกังวล ความเป็นห่วงและคิดถึง ไม่ต่างจากแม่ที่ทิ้งลูกไว้กับคนอื่น
จากวันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ที่ข้าพเจ้าได้เฝ้าสังเกตพัฒนาการ ความฉลาดแทรกด้วยความ ซุกซนผสมความดื้อ
ทาให้รักมะขามมากขึ้นทุกวัน อยู่ด้วยกันมาประมาณ 12 ปี อายุ 12 ปี สาหรับสุนัขแล้วถือว่าเข้าสู่วัยชรา
ข้าพเจ้าตระหนักดีว่ามะขามจะต้องจากไปในวันใดวันหนึ่ง มะขามเริ่มอายุมาก และมีโรคประจาตัว เมื่อต้นปีที่
ผ่านมา สัตวแพทย์ได้ตรวจพบว่ามะขามเป็นโรคหัวใจโตและมีปัญหาเกี่ยวกับปอดตามมาต้องกินยาทุกวันทั้ง
เช้าและเย็น ซึ่งจากการกินยาต่อเนื่องแน่นอนว่าต้องมีผลกระทบต่อระบบไตตามมาที่หลัง ทาให้บั่นทอนอายุไข
ของมะขาม จากอาการป่ วยดังกล่าวทาให้ ความกลัวการสูญเสียที่ซ่อนอยู่ในใจเริ่มมีมากขึ้นทุกวัน ข้าพเจ้า
ตระหนักถึงระยะเวลาที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเริ่มลดน้อยลง ทุกวินาทีที่อยู่ด้ วยกันจึงมีความหมายเพิ่มทวีคูณ
ข้าพเจ้าจึงได้ทาการบันทึกความทรงจาของเราที่ต้องนับถอยหลังลงทุกวันโดยเป็นการบันทึกด้วยภาพถ่ายเฝ้า
สังเกตพฤติกรรมของมะขามอย่างใกล้ชิด จนได้พบว่าการสัมผัสโดยการ อุ้ม ลูบหัว เกาคาง เล่นกันหรือ หวีขน
เป็นช่วงเวลาที่มะขามได้ใกล้ชิดกั บข้าพเจ้ามากที่สุด และสิ่งที่ติดตัวข้าพเจ้าไปทุกที่หลังจากเล่นกับมะขามคือ
กลุ่มก้อนขนที่หลุดร่วงติดตามเสื้อผ้า แม้ทาให้ดูไม่สะอาดตาแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าข้าพเจ้าและมะขามยังมี
กันและกันอยู่
ข้าพเจ้าตัดสินใจเลือกใช้ขนของมะขามที่หลุดร่วงตามธรรมชาติเวลาอาบน้าแปรงขน โดยเริ่ม
เก็บ ขนมะขามเกือบทุกวัน เป็น เวลากว่า 3 ปี เมื่อสังเกตจึงรู้ว่าในแต่ละวัน มีชุดสีที่แตกต่างกันและขนของ
มะขามเป็นการเก็บสัมผัสที่สื่อสารความรักและความผูกพันเปรียบเสมื อนตัวแทนความรักความเอาใจใส่ของ
ข้าพเจ้าที่มีต่อสัตว์เลี้ยงที่เปรียบเสมือนลูกสาวและเพื่อนที่สาคัญเพียงคนเดียวเอาไว้

ภาพประกอบที่ 1 ภาพ “มะขาม” สุนัขของผู้วิจัย และฟิล์มเอกซเรย์ (x-ray film) อวัยวะภายในของมัน
๗

ตารางข้อมูลทั่วไปของมะขามสุนัขของผู้วิจัย
ลักษณะทั่วไปภายนอก

นิสัย

การดูแล

พฤติกรรมที่ต่างกับสุนัขทั่วไป

มะขามเป็นสุนัขพันธุ์ผสมระหว่าง ยอร์คเชียร์และชิสุ
เพศ เมีย อายุ 12 ปี น้าหนัก 5.2 กก.
ตัวอ้วนกลมขาสั้น หางยาว มีใบหูตั้งขนาดใหญ่ ปากสั้น ฟันเก
มีขนยาวปกคลุมตลอดลาตัว ขนยาว เรียบ ละเอียด เงา สลวยและเงางาม
ขนมีสีผสม หลายสี สีดา สีขาว สีน้าตาลเข็ม น้าตาลอ่อน และ เทา
เส้นเล็กยาว และขาดร่วงง่ายปกคลุมทั้งตัว
บริเวณหน้า คอ เท้าทั้งสี และหาง จะมีสีขาว
ผมยามปิดหน้าต้องเกล้าจุกกันไม่ให้ผมเข้าตาอยู่เสมอ
มะขามเป็นหมารักสงบ ไม่ชอบความวุ่นวาย เรียบร้อย ฉลาด อีกทั้ง
สามารถสื่อสารและเชื่อฟังคาสั่งของเจ้าของเป็นอย่างดี ไม่ใช่สุนัขที่เห่าพร่า
เพรื่อไม่มีสาเหตุ ถ้ามะขามส่งเสียงเห่านั่นหมายถึงเขาต้องการสื่อสารกับเรา
กิจกรรมหลักที่ชอบที่สุดคือการนอนตากแอร์ให้คนเกาท้องให้ และออกไป
เที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆเช่น ทะเล สนามหญ้า โดยมะขามจะไม่เดินเยอะ
หรือวิ่งเล่นไปมาแบบหมาทั่วไปแต่ชอบนั่งบนรถเข็นและดูวิวข้างทางมะขาม
จะไม่ยุ่งกับหมาตัวอื่นๆ มักจะทาตัวเหมือนเด็กในครอบครัวมากกว่าสัตว์
เลี้ยง
มะขามเป็นหมากินยาก เลือกกินถ้าไม่ถูกใจก็จะยอมอดอาหารมื้อนั้นไปเลย
อาหารโปรด คือเนื้อวัวและตับ
มะขามต้องอาบน้าแปรงขนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
และต้องทานยาโรคหัวใจ และตับอ่อนอักเสบทุกเช้าเย็นเป็นประจา
มะขามจะไม่เล่นกับหมาด้วยกันและไม่ชอบให้หมาอื่นมาดม มะขามจะนั่ง
บนเก้าอี้ หรือบนที่สูงมากกว่านั่งบนพื้นดิน และจะได้ไปเที่ยวได้ออกนอก
บ้านทุกวันจะไม่ต้องอยู่บ้านเฝ้าบ้านแบบสุนัขทั่วไปจะได้เดินทางไปกับ
ข้าพเจ้าทุกที่โดย จะนั่งรถเข็น หรือนั่งในกระเป๋า อย่างสงบนิ่ง และสังเกตุ
มองวิวและสภาพแวดล้อมต่างๆ ข้างๆทางอยู่อย่างสงบนิ่ง

ภาพประกอบที่ 2 ภาพถ่ายและตารางข้อมูลทั่วไปของ “มะขาม” สุนัขของผู้วิจัย

๘

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการรับรู้
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการรับรู้ในงานวิจัยสร้างสรรค์ชิ้นนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาเรื่อง
กระบวนการรับรู้และ ทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt's Theory) โดยทั้ง 2 ทฤษฎีดังกล่าวจะ
สร้างความเข้าใจการกระบวนการสร้างสื่อแทนความรักในอนาคต
การรับรู้ (Perception)
การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่ การมีสิ่งเร้ามา กระทบ
กับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า และส่งกระแสประสาท ไปยังสมอง เพื่อการแปลความ
กระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่องความ
เข้ า ใจ การคิ ด การรู้ สึ ก (Sensing) ความจ า (Memory) การเรีย นรู้ (Learning) การตั ด สิ น ใจ (Decision
making)
Sensing -----> Memory ------> Learning -------> Decision making
กระบวนการของการรับรู้ เกิดขึ้นเป็นลาดับดังนี้
สิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานการณ์ มาก่อเกิดสิ่งเร้าต่ออินทรีย์ (ร่างกายและ
จิตใจ) ทาให้เกิดการสัมผัส (Sensation) และเมื่อเกิดการสัมผัสบุคคล จะเกิดมีอาการแปล การสัมผัสและมี
เจตนา (Conation) ที่จะแปลสัมผัสนั้น การแปลสัมผัส จะเกิดขึ้นในสมอง ทาให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น การ
ที่เราได้ยินเสียงดัง ปัง ปัง ๆ สมองจะแปลเสียงดังปัง ปัง โดยเปรียบเทียบกับเสียง ที่เคยได้ยินว่าเป็น เสียงของ
อะไร เสียงปืน เสียงระเบิด เสียงพลุ เสียงประทัด เสียงของท่อไอเสียรถ เสียงเครื่องยนต์ระเบิด หรือเสียงอะไร
ในขณะเปรียบเทียบ จิตต้องมีเจตนาปนอยู่ ทาให้เกิดแปลความหมาย และ ต่อไปก็รู้ว่า เสียงที่ได้ยิ นนั่นคือ
เสียงอะไร อาจเป็นเสียงปืน เพราะบุคคลจะแปลความหมายได้ ถ้าบุคคลเคย มีประสบการณ์ในเสียงปืนมา
ก่ อ น และอาจแปลได้ ว่ า ปื น ที่ ดั งเป็ น ปื น ชนิ ด ใด ถ้ า เขาเป็ น ต ารวจ จากตั ว อย่ างข้ างต้ น นี้ เราอาจสรุ ป
กระบวนการรับรู้ จะเกิดได้จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
๑. มีสิ่งเร้า ( Stimulus ) ที่จะทาให้เกิด การรรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม
รอบกาย ที่เป็น คน สัตว์ และสิ่งของ
๒. ประสาทสัมผัส ( Sense Organs ) ที่ทาให้เกิดความรู้สึกสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง จมูกได้ กลิ่น
ลิ้นรู้รส และผิวหนังรู้ร้อนหนาว
๓. ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าที่เราสัมผัส
๔. การแปลความหมายของสิ่งที่เราสัมผัส สิ่งที่เคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยู่ในความทรงจาของ
สมอง เมื่ อ บุ ค คลได้ รั บ สิ่ ง เร้ า สมองก็ จ ะท าหน้ า ที่ ท บทวนกั บ ความรู้ ที่ มี อ ยู่ เดิ ม ว่ า สิ่ ง เร้ า นั้ น คื อ อะไร
เมื่อมนุษย์เราถูกเร้าโดยสิ่งแวดล้อม ก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผัส (Sensation) โดยอาศัยอวัยวะสัมผัสทั้ง
๕ คือ ตา ท าหน้ าที่ดูคือ มองเห็ น หู ทาหน้ าที่ฟั งคือ ได้ยิน ลิ้ นทาหน้าที่รู้รส จมูก ทาหน้าที่ดมคือได้กลิ่ น
ผิวหนังทาหน้าที่สัมผัสคือรู้สึกได้อย่างถูกต้อง กระบวนการรับรู้ ก็สมบูรณ์ แต่จริงๆ แล้วยังมีการสัมผัสภายใน
อีก ๓ อย่างด้วยที่จะช่วยให้เรารับสัมผัสสิ่งต่างๆ
๙

ลาดับขั้นของกระบวนการรับรู้
การรับรู้จะเกิดขึ้นได้ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการดังนี้
ขั้นที่ ๑ สิ่งเร้า (Stimulus) มากระทบอวัยวะสัมผัสของอินทรีย์ (ร่างกายและจิตใจ)
ขั้นที่ ๒ กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีศูนย์อยู่ที่สมองเพื่ อสั่ง
การ ตรงนี้เกิดการรับรู้ (Perception)
ขั้ น ที่ ๓ สมองแปลความหมายออกมาเป็ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจโดยอาศั ย ความรู้ เดิ ม
ประสบการณ์เดิม ความจา เจตคติ ความต้องการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ทาให้
เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง การรับรู้ (Perception)
ตัวอย่าง ขณะนอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงร้องเรียกเหมียวๆๆรู้ว่าเป็นเสียงร้องของสัตว์ และรู้ต่อไปว่า
เป็นเสียงของแมว เสียงเป็นเครื่องเร้า (Stimulus) เสียงแล่นมากระทบหูในหูมีปลายประสาท (End organ)
เป็นเครื่องรับ (Receptor) เครื่องรับส่งกระแสความรู้สึก (Impulse) ไปทางประสาทสัมผัส (Sensory nerve)
เข้าไปสู่สมอง สมองเกิดความตื่นตัวขึ้น (ตอนนี้เป็นสัมผัส) ครั้นแล้วสมองทาการแยกแยะว่า เสียงนั้นเป็นเสียง
คนเป็นเสียงสัตว์ เป็นเสียงของแมวสาวเป็นเสียงแมวหนุ่ม ร้องทาไมเราเกิดอาการรับรู้ ตอนหลังนี้เป็น การรับรู้
เมื่อเรารู้ว่าเป็นเสียงของแมวเรียก ทาให้เราต้องการรู้ว่าแมวเป็นอะไร ร้องเรียกทาไมเราจึงลุกขึ้นไปดูแมวตาม
ตาแหน่ งเสีย งมี่ได้ยิน และขานรับ สมองก็สั่งให้กล้ ามเนื้อปากทาการเปล่ งเสียงขานรับ ตอนนี้ทางจิตวิทยา
เรียกว่า ปฏิกิริยาหรือการตอบสนอง (Reaction หรือ Response) เมื่อประสาทตื่นตัวโดยเครื่องเร้า จะเกิดมี
ปฏิกิริยา คือ อาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
กลไกของการรับรู้
กลไกการรับ รู้เกิดขึ้น จากทั้ง สิ่ งเร้าภายนอกและภายในอิน ทรีย์ (ร่างกายและจิตใจ) มีอิทธิพลต่ อ
พฤติกรรม อวัยวะรับสัมผัส (Sensory organ) เป็น เครื่องรับสิ่งเร้าของมนุษย์ ส่วนที่รับความรู้สึกของอวัยวะ
รับสัมผัสอาจอยู่ลึกเข้าไปข้างใน มองจากภายนอกไม่เห็น อวัยวะรับสัมผัส แต่ละอย่างมีประสาทรับสัมผัส
(Sensory nerve) ช่วยเชื่อมอวัย วะรับสั มผั สกับเขตแดนการรับสั มผัส ต่าง ๆ ที่ สมอง และส่งผ่านประสาท
มอเตอร์ (Motor nerve) ไปสู่อวัยวะมอเตอร์ (Motor organ) ซึ่งประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อและต่อมต่างๆ ทา
ให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของอวัยวะมอเตอร์ และจะออกมาในรูปใดขึ้นอยู่กับ การบังคับบัญชาของระบบ
ประสาท ส่วนสาเหตุที่มนุษย์เราสามารถไวต่อความรู้สึ กก็เพราะ เซลประสาทของประสาทรับสัมผัส แบ่งแยก
แตกออกเป็ น กิ่งก้านแผ่ ไปติดต่อกับ อวัย วะรับสั มผัส และที่ อวัยวะรับ สัมผั ส มีเซลรับสั มผัส ที่มีคุณ สมบั ติ
เฉพาะตัวจึง สามารถทาให้มนุษย์รับสัมผัสได้
จิตใจติดต่อกับโลกภายนอกได้โดยการสัมผัส คนตาบอดแม้อธิบายให้ฟังว่าสีแดง สี เขียวเป็นอย่างไร เขาก็จะ
เข้าใจให้ถูกต้องไม่ได้เลย เพราะเรื่องสีจะต้องรู้ด้วยตา เครื่องมือสัมผัสอย่างหนึ่งก็ทาหน้าที่อย่างหนึ่ง คนหู
๑๐

หนวกย่อมไม่รู้สึกถึงลีลาความไพเราะของเสียงเพลง ดังนั้นการสอนจึงเน้นว่า "ให้สอนโดยทางสัมผัส" การรับรู้
นับว่าเป็นพื้นฐานสาคัญของการเรียนรู้ การรับรู้ที่ถูกต้องจึงจะส่งผล ให้ได้รับ ความรู้ที่ถูกต้อง นักเรียนต้องได้
การรับรู้ที่ถูกต้อง มิฉะนั้นความรู้ที่รับไปก็ผิดหมด อวัยวะสัมผัส กับการรับรู้ มนุษย์ย่อมมีพฤติกรรม สนองตอบ
สิ่งแวดล้อมกระบวนการของการรับรู้เป็นสิ่งแรกที่มนุษย์สนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบประสาท อวัยวะ
สัมผัส เป็นปัจจัยสาคัญของกระบวนการรับรู้ต้องมีความสมบูรณ์จึงจะสามารถรับรู้สิ่งเร้าได้ดีเพราะอวัยวะ
สัมผัส รับ สิ่งเร้า ที่มากระทบประสาทรับ สัมผัส ส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อให้ ส มองแปลความหมาย
ออกมา เกิดเป็ นการรับ รู้ และอวัยวะสัมผั สของมนุษย์ มีขีดความสามารถจากัด กลิ่นอ่อนเกินไป เสียงเบา
เกินไป แสงน้อยเกินไปย่อมจะรับสัมผัสไม่ได้ ดังนั้นประเภท ขนาด คุณภาพของสิ่งเร้าจึงมีผลต่อการรับรู้และ
การตอบสนอง สิ่งเร้าบางประเภทไม่สามารถกระตุ้นอวัยวะสัมผัสของเราได้ เช่น คลื่นวิทยุ
องค์ประกอบของการรับรู้
๑. สิ่งเร้าได้แก่วัตถุ แสง เสียง กลิ่น รสต่างๆ
๒. อวัยวะรับสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง ถ้าไม่สมบูรณ์จะทาให้สูญเสียการรับรู้ได้
๓. ประสาทในการรับสัมผัสเป็นตัวกลางส่งกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัสไปยังสมองส่วนกลาง
เพื่อการแปลความต่อไป
๔. ประสบการณ์เดิม การรู้จัก การจาได้ ทาให้การรับรู้ได้ดีขึ้น
๕. ค่านิยม ทัศนคติ
๖. ความใส่ใจ ความตั้งใจ
๗. สภาพจิตใจ อารมณ์ เช่น การคาดหวัง ความดีใจ เสียใจ
๘. ความสามารถทางสติปัญญา ทาให้รับรู้ได้เร็ว
การจัดระบบการรับรู้
มนุษย์เมื่อพบสิ่งเร้าไม่ได้รับรู้ตามที่สิ่งเร้าปรากฏแต่จะนามาจัดระบบตามหลักดังนี้
๑. หลักแห่งความคล้ายคลึง ( Principle of similarity) สิ่งเร้าใดที่มีความคล้ายกันจะรับรู้ว่าเป็นพวก
เดียวกัน
๒. หลักแห่งความใกล้ชิด (Principle of proximity ) สิ่งเร้าที่มีความใกล้กนั จะรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน
๓. หลักแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรู้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้น
ความคงที่ของการรับรู้ ( Perceptual constancy ) ความคงที่ในการรับรู้มี 3 ประการ ได้แก่
๑. การคงที่ของขนาด
๒. การคงที่ของรูปแบบ รูปทรง
๓. การคงที่ของสีและแสงสว่าง
การรับรู้ที่ผิดพลาด แม้ว่ามนุษย์มีอวัยวะรับสัมผัสถึง ๕ ประเภทแต่มนุษย์ก็ยังรับรู้ผิดพลาดได้ เช่น
ภาพลวงตา การรับ ฟังความบอกเล่ า ทาให้ เรื่องบิดเบือนไป การมีประสบการณ์ และค่านิยมที่แตกต่างกัน
๑๑

ดังนั้นการรับรู้ถ้าจะให้ถูกต้อง จะต้องรับรู้ โดยผ่าน ประสาทสัมผัสหลายทาง ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองให้
มากขึ้ น (อ้ า งถึ ง https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Perception.htm เข้ า ถึ ง วั น ที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๒)
สรุปจากทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการรับรู้
การรับรู้เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องใช้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ทั้งวัตถุ สิ่งของ รวมทั้งสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลาย หากบุคคลนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า ไม่ยอมที่จะรับรู้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว บุคคล นั้นก็จะ
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นได้ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้การที่จะเกิดการรับรู้ที่ดี
ได้นั้น ต้องอาศัย 3 สิ่ง ดังนี้
1. ประสบการณ์เดิม ได้ แก่ ความคิด ความรู้ และการกระทาที่ได้เคยกระทามาแล้วในอดีต
ประสบการณ์เดิมเหล่านี้จะต้องมีปริมาณมาก และเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจนแน่นอน ซึ่งช่วยในเรื่อง ของการ
ตีความหมายจากการรับสัมผัส
2. ความต้องการและความสนใจในขณะนั้น มีความสาคัญไม่น้อยต่อการตีความหมายจาก
การรับ สัมผัสจากสิ่งเร้าต่างๆ ถ้าคนเรามีความต้องการและสนใจต่อสิ่งใด ก็จะมีความตั้งใจแน่วแน่ มีการ
สังเกต พิจารณาต่อสิ่ งนั้น อย่า งละเอีย ดถี่ถ้วน ซึ่งจะก่อให้ เกิดการตีความหมายกลายเป็นการรับรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง
3. สภาพแวดล้อมและลักษณะของสิ่งเร้าที่มาเร้า ถ้าคนเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดยี ่อมทาให้
จิตใจแจ่มใสและปลอดโปร่งเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ดีส่งผลให้สติปัญญาดีขึ้น และถ้าสิ่งเร้ามีลักษณะ คุณสมบัติ
ตลอดจนมีความหมายต่อตัวบุคคลนั้นด้วยแล้วย่อมช่วยในการตีความหมายจากการรับสัมผัสส่งผลต่อการรับรู้
ได้เป็นอย่างดี นั้นคือ การที่บุคคลจะสามารถรับรู้และแสดงการรับรู้ออกมาได้เป็นอย่างดีนั้น จะต้องอาศัยสิ่ง
เร้า การสัมผัส การตีความหมายจากการสัมผัส และประสบการณ์เดิม ถ้าหากอวัยวะรับสัมผัสต่างๆ บกพร่อง
หรือขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป เช่น หู ตา จมูก ลิ้น หรือกาย ก็จะทาให้การรับรู้นั้นขาดความสมบูรณ์ไปด้วย
ทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt's Theory)
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ เกิดจากนักจิตวิทยาชาวเยอรมันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 โดย
มี ผู้ น ากลุ่ ม คื อ เวอร์ ไธเมอร์ (Wertheimer) โคห์ เลอร์ (Kohler) คอฟฟ์ ก า (Koffka) และเลวิ น (Lewin)
ทั้งกลุ่ม เน้ นการเรียนรู้ที่ส่ว นรวมมากกว่าส่วนย่อย การเรียนรู้เกิดจากการจัดประสบการณ์ ทั้งหลายที่อยู่
กระจั ดกระจายให้ มารวมกัน เสี ย ก่อ น แล้ ว จึงพิ จารณาส่ วนย่อยต่อไป กล่ าวว่า การเรียนรู้ที่ เห็ นส่ ว นรวม
มากกว่าส่วนย่อยนั้นจะต้องเกิด จากประสบการณ์เดิม และการเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้น 2 ลักษณะคือ
การรับรู้ (Perception)
การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายหรือการตีความต่อสิ่งเร้าของ อวัยวะรับสัมผัสส่วน ใด
ส่วนหนึ่งหรือทั้งห้าส่วน ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวหนัง และการตีความนี้ มักอาศัย ประสบการณ์เดิมดังนั้น
แต่ละคน อาจรับรู้ในสิ่งเร้าเดียวกันแตกต่างกันได้ แล้วแต่ประสบการณ์ เช่น นางสาว ก. เห็นสีแดง แล้วนึกถึง
เลือดแต่นางสาว ข. เห็นสีแดงอาจนึกถึงดอกกุหลาบสีแดงก็ได้ การเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ ที่เน้น "การรับรู้
เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย" นั้น ได้สรุปเป็นกฎการเรียนรู้ของ ทั้งกลุ่ม ออกเป็น 4 กฎ เรียกว่ากฎการจัด
ระเบียบเข้าด้วยกัน (The Laws of Organization) ดังนี้
๑๒

1. กฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน (Law of Pragnanz)
เมื่อต้องการให้มนุษย์เกิดการรับรู้ ในสิ่งเดียวกัน ต้องกาหนดองค์ประกอบขึ้น 2 ส่วน คือ
- ภาพหรือข้อมูลที่ต้องการให้สนใจ เพื่อเกิดการเรียนรู้ในขณะนั้น( Figure )
- ส่ วนประกอบหรื อพื้น ฐานของการรับ รู้ ( Background or Ground ) เป็น สิ่ งแวดล้ อมที่
ประกอบอยู่ในการเรียนรู้ นั้น ๆ แต่ยังมิต้องการให้ สนใจในขณะนั้น ปรากฏว่า วิธีการแก้ปัญหา โดยกาหนด
Figure และ Background ของเกสตัลท์ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะสามารถทา ให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ด้วย
การรับรู้อย่างเดียวกันได้ ซึ่งเราจะได้ ทราบรายละเอียดในเรื่องทฤษฎีการเรียน รู้ของกลุ่มเกสตัลท์ในโอกาส
ต่อไป แต่ในที่นี้ขอเสนอ ดังนี้
- บางครั้ง Figure อาจเปลี่ยนเป็น Ground และ Ground อาจเปลี่ยนเป็น Figure ก็ได้
2. กฎแห่งความคล้ายคลึง (Law of Similarity)
กฎนี้เป็นกฎที่ Max Wertheimer ตั้งขึ้นในปี ค .ศ.1923 โดยใช้เป็นหลักการในการวางรูป
กลุ่มของการรับรู้ เช่น กลุ่มของ เส้น หรือสี ที่คล้ายคลึงกัน หมายถึงสิ่งเร้าใด ๆ ก็ตาม ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี
ที่คล้ายกัน คนเราจะรับรู้ว่า เป็นสิ่งเดียวกัน หรือพวกเดียวกัน
3. กฎแห่งความใกล้ชิด (Law of Proximity)
สาระสาคัญของกฎนี้ มีอยู่ว่า ถ้าสิ่งใด หรือสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นในเวลาต่อเนื่องกัน หรือใน
เวลาเดียวกัน อินทรีย์จะเรียนรู้ ว่า เป็นเหตุและผลกัน หรือ สิ่งเร้าใดๆ ที่อยู่ใกล้ชิดกัน มนุษย์มีแนวโน้มที่จะ
รับรู้ สิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ชิดกันเป็นพวกเดียวกัน หมวดหมู่เดียวกัน
4. กฎแห่งการสิ้นสุด (Law of Closure)
สาระสาคัญของกฎนี้มีอยู่ว่า แม้ว่าสถานการณ์หรือปัญหายังไม่สมบูรณ์ มนุษย์ก็จะเกิดการ"
"เรียนรู้ ได้จากประสบการณ์เดิมต่อสถานการณ์นั้น
เช่น ภาพต่อไปนี้ แล้วลองพิจารณาดูว่า ถึงแม้เส้นต่าง ๆ ไม่จาเป็นต้องลากไปจนสุด หรือบรรจบกัน
แต่เมื่อสายตามองก็พอจะเดาได้ว่า น่าจะเป็นรูปอะไร

แม้จะไม่ใช่ภาพที่เขียนขึ้นอย่างสมบูรณ์ แต่คนที่มีประสบการณ์เดิม ก็พอจะรู้ว่าเป็นภาพและอักษรใด
5. กฎแห่งความต่อเนื่อง (Law of Continuity) สิ่งเร้าที่มีทิศทางในแนวเดียวกัน ซึ่ง
มนุษย์จะรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน
6. กฎแห่งความสมบูรณ์ (Law of Closer) สิ่งเร้าที่ขาดหายไปมนุษย์สามารถรับรู้ให้เป็น
ภาพสมบูรณ์ได้โดยอาศัยประสบการณ์เดิม

๑๓

การหยั่งเห็น (Insight)
การหยั่งเห็น หมายถึง การเกิดความคิดแวบขึ้นมาทันทีทันใด ในขณะที่ประสบปัญหาโดย
มองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเป็นขั้นตอนจนสามารถแก้ปัญหาได้ เป็นการมองเห็น
สถานการณ์ในแนวทางใหม่ ๆ ขึ้น โดยเกิดจากความเข้าใจและความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ว่าได้ยินได้ค้นพบ
แล้ว มนุษย์จะมองเห็นช่องทางการแก้ปัญหาขึ้นได้ในทันทีทันใด (อ้างถึง http:// www.krupatom.com. /
ปรัชญาการศึกษา-และจรรยา/education_1605.เกสตัลท์ ทฤษฎีการเรียนรู้ (Gestalt ‘s Theory) เข้าถึง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)
สรุปทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt's Theory)
จากจิ ต วิ ท ยาการรั บ รู้ ข องมนุ ษ ย์ กั บ การแปลความหมายหรื อ การตี ค วามนั้ น มั ก อาศั ย
ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล ดังนั้น แต่ละคนอาจรับรู้ในสิ่งเร้าเดียวกันเหมือนหรือแตกต่างกันได้ แล้วแต่
ประสบการณ์ ของบุคคลนั้น ๆ และจากประสบการณ์เดิมสามารถ จะเกิดการเรียนรู้และต่อเรื่องราวที่ขาดหาย
สถานการณ์นั้นให้สมบูรณ์ขึ้นได้
สรุปแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการรับรู้ที่ส่งผลต่อรูปของแบบงาน
ในผลงานชุด “การประดิษฐ์ สื่อแทนความรัก ระหว่างมนุษย์และสุนัข ” นั้นข้าพเจ้าต้องการทดลอง
เก็บความรู้สึกของการมีมะขามไว้เมื่ อเวลาวันหนึ่งที่มันจะต้องจากไปข้าพเจ้าต้องการรับรู้ถึงการยังมีมะขาม
เป็นส่วนหนึ่งของการดารงขีวิตอยู่ จึงมีข้อสันนิษฐานถึงการรับรู้ถึงตัวตนของมะขามว่าจะช่วยให้ข้าพเจ้าไม่จม
ดิ่งลงสู่การสูญเสียเมื่อเวลานั้นมาถึง จากการวิเคราะห์เรื่องการรับรู้ถึงการมีตัวตนของมะขามแล้วนั้น สรุปได้
ว่าประสาทสัทผัสต่างๆที่ทาให้รับรู้ถึงมะขามนั้นจะใช้การได้เห็นด้วยตา สัมผัสขนของมะขามด้วยร่างกายนั้นทา
ให้ข้าพเจ้ารับรู้ถึงตัวมะขามมากกว่า การใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆ จึงใช้ขนเพื่อตอบโจทย์การใช้ประสาทสัทผัส
ดังกล่าวเพื่อสร้างสื่อแทนความรักแทนตัวมะขามให้ยังอยู่ตลอดไป
การบันทึกความทรงจานั้นอาจจะจดจารายละเอียดได้ไม่หมดถูกลดทอนรายละเอียดต่างๆไป
ตามกาลเวลา แต่ ค วามรู้ สึ ก นั้ น จะไม่ จ างไป การน าขนของมะขามที่ ห ลุ ด ร่ ว งมาประกอบขึ้ น เป็ น ผลงาน
สร้างสรรค์อีกครั้งจึงปรียบเหมือนข้าพเจ้าได้บันทึกความทรงจาที่เลือนลางกลับขึ้นเป็นรูปร่างอีกครั้ง โดยให้
ความรู้สึกที่ได้สัมผัสนั้นจะยังคงอยู่ ถึงแม้ขนของมะขามนั้นจะถูกแปรสภาพ แต่ประสบการณ์ในการรับรู้ของ
ของข้าพเจ้านั้นยังคงความรู้สึกที่ได้จากสัมผัสรับรู้ได้เหมือนดังเดิม
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม “ไลน์ถึงสกายเลอร์” โดยศิลปิน รสลิน กาสต์ จากผลงานสร้างสรรค์
ชุด “ไลน์ถึงสกายเลอร์” ซึ่งเป็นผลงาน สร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดการส่งความรักความอ่อนโยนและการเยียวยา
จิตใจของศิลปินและสกายเลอร์สัตว์เลี้ยงที่เปรียบเสมือนลูกชายของศิลปิน ที่ได้ตายจากไปแล้วด้วยความรัก
ความคิดถึงต่อ สกายเลอร์สุนัขที่ไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้ว ผลงาน“ไลน์ถึงสกายเลอร์”ประกอบด้วยผลงาน
สร้างสรรค์จานวน 2 ชุด
๑๔

ภาพประกอบที่ 3 ภาพผลงาน “ไลน์ถึงสกายเลอร์” line to Skyler (ผลงานสร้างสรรค์ชุดที่ 1) 2015
โดยศิลปิน รสลิน กาสต์ ที่มา สูจิบัตรนิทรรศการ “ไลน์ถึงสกายเลอร์”
ผลงานสร้างสรรค์ชุดที่ 1
ผลงานสร้างสรรค์ชุดที่ 1 ประกอบ ข้อความ ภาพการ์ตูน สติ๊กเกอร์แสดงอารมณ์ ในแอป
พลิเคชันไลน์ คาสอน หรือ รูป แสดงความรู้สึกแทนคาพูดจากศิลปินส่งให้สกายเลอร์ที่จากไปแล้ว รวมทั้งหมู่
ปลาเป็นสัญลักษณ์แทนตัวศิลปินส่ งไปเพื่อนวดบาบัดให้ขาหลังที่สกายเลอร์เคยเจ็บปวดให้แข็งแรง เป็นการ
ดูแลบาบัดอาการเจ็บป่วยเสมือนครั้งที่ สกายเลอร์ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งศิลปินได้นวดบาบัดสุนัขด้วยความรักไม่เสื่อม
คลาย

๑๕

ภาพประกอบที่ 4 ภาพผลงาน “ไลน์ถึงสกายเลอร์” line to Skyler (White)
(ผลงานสร้างสรรค์ชุดที่ 2) 2015 โดยศิลปิน รสลิน กาสต์
ที่มา สูจิบัตรนิทรรศการ “ไลน์ถึงสกายเลอร์”
ผลงานสร้างสรรค์ชุดที่ 2
ผลงานสร้างสรรค์ชุดที่ 2 ใช้สัญลักษณ์ของ อวัยวะภายในของมนุษย์และสุนัข เช่นหัวใจ
ปอด สมอง และโครง กระดูก ได้ทาหน้าที่ในการบาบัดให้สกายเลอร์ มีสุขภาพดีและมีความสุขในภพใหม่ต่อไป
ซึ่งศิลปินเลือกใช้เจาะรูเพื่อสร้างรูปร่างต่างๆและวิธีการเย็บลงบนผืนผ้าที่มีความโปรงบางเบาแสดงออกถึงการ
เพียรบรรจงจารึกความรักความผูกพันต่อสกายเลอร์
ในผลงานทั้ง 2 ชุดนี้เป็นเสมือนการเขียนจดหมายที่ใช้กันในอดีตมาอย่างยาวนานของการ
สื่อสารโดยตรงต่อบุคคลเมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามีบทบาทให้สื่อสารได้รวดเร็วขึ้นจึงเกิดการตอบรับจากสังคม
ทันที คือการใช้แอปพลิเคชัน”ไลน์” ผสมผสานข้อความคาสอน เสมือนแม่สอนลูกส่งข้อความแทนความรู้สึกถึง
ลูกที่อยู่หางไกลจากผลงานและข้อความที่ปรากฏในผลงานจะรั บรู้ได้ถึงความอาลัยอาวรณ์ และความห่วงใย
ของแม่ถึงลูกที่ต้องจากไปไกล ผ่านวัสดุผืนผ้าที่มีความโปรงและด้วยความพิเศษของผืนผ้าที่โปรงใสเมื่อสะท้อน
แสงไฟแล้วเกิดเงาตกกระทบให้ความรู้สึกเหมือนการแยกกายและจิต สอดคล้ องกับการสื่อสารระหว่างเจ้านาย
ที่ส่งความรักความเป็นห่วงสุนัขแม้มันจะจากไปไกลแล้ว ผลงานไลน์ถึงสกายเลอร์ ทั้งหมดทุกผืนคือการเขียน
คาสอน การส่งสัญลักษณ์หมู่ปลาอวัยวะภายใน ประกอบกับการใช้ข้อความคาสอนที่ใช้ร่วมกันในการสื่อสารถึง
สุนัขด้วยภาษาที่ชัดเจนผู้ชมผลงานเปรียบเสมือนได้เข้าร่วมวงการสนทนาระหว่าศิลปิน ข้อความคาสอนที่อยู่
บนผลงานนั้นเสมือนเครื่องหล่อเลี้ยงสนับสนุนให้จิตใจได้พัฒนามีความงดงามยิ่งขึ้น
๑๖

สรุปแนวคิดจากอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม “ไลน์ถึงสกายเลอร์” โดยศิลปิน รสลิน กาสต์
ข้าพเจ้าได้แนวคิดเรื่องการระลึกถึงสัตว์เลี้ยงที่ได้เสียชีวิตลงไปจากผลงานของท่านศิลปินใช้
ศิลปะบาบัดที่ได้เยียวยาความเสียใจเหมือนพยายามส่งความรักความห่วงใยไปให้สกายเลอร์ที่จากไปแล้ว โดย
ใช้เทคนิคการเย็บ ในแต่ละฝีเข็ม เส้นด้าย ล้วนเป็นการผ่อนคลายความรู้สึกเสียใจที่ต้องเสียสุนัข เป็นการ
แสดงออกถึงการเพียรพยายามจากการกระบวนการสร้างสรรค์ถ่ายทอดความรักความผูกพันต่อสกายเลอร์
ศิลปินเลือกใช้วิธีการปักฝีเข็มที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทางานมาเป็นการบรรจงใช้เวลาจารึก เพื่อสื่อสารความ
รักซึ่งระหว่างข้าพเจ้ากับมะขามเช่นกัน การใช้เทคนิคการปักขนมะขามต้องใช้เวลาและความอดทนให้ข้าพเจ้า
ได้ทบทวนความทรงจาต่างๆ ทีไ่ ด้ผ่านมาด้วยกัน

๑๗

บทที่ 3
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสร้างสรรค์
ในผลงาน ชุด “มะขาม : การประดิษฐ์ สื่อแทนความรัก ระหว่างมนุษย์และสุนัข”
ข้าพเจ้ามีขั้นตอนในการดาเนินการสร้างสรรค์ดังนี้
การวางแผนในการดาเนินงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนแรกของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดจากแหล่งต่างๆ เช่น การสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลจากสัตว์เลี้ยง เอกสาร และแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็น
ต้น นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ เพื่อมาพัฒนาเป็นแนวคิด
2. การทดลองเทคนิคและวัสดุ
ขั้นตอนต่อไปเป็นการทดลองหาเทคนิคและรูปแบบ เพื่อเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ให้ตอบสนอง
แนวคิดในการนาขนสัตว์ มาสร้างสรรค์ผลงาน
3. จัดทาภาพร่าง (Sketch)
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลและได้เทคนิคที่ผ่านการทดลองเรียบร้อยแล้ว จึงนาข้อมูลที่วิเคราะห์มา
สร้างเป็นแนวคิดภาพร่างและ ให้สอดคล้องกับแนวคิด
4. วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เมื่อได้ภาพร่างและวัสดุที่ต้องการแล้วจึงวางแผนขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / สร้างสรรค์ผลงาน
ปฏิบัติการทดลองเทคนิคและสร้างสรรค์ผลงาน ศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
6. การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปและวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสียแก้ไขปรับปรุงจากผลงานที่เสร็จแล้ว
7. ติดตั้ง นาเสนอผลงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการสร้างสรรค์ ในผลงานชุดนี้ข้อมูลที่
สาคัญเกิดจากประสบการณ์ตรงจากข้าพเจ้าเพราะประสบการณ์ตรงนั้น ก่อให้เกิดความรู้สึกและมีผลกระทบ
โดยตรงกับแนวคิด จากประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มีความผูกพันเสมือนเป็นลูกสาวที่มีอายุมากและป่วย
เป็นโรคหัวใจ ทุกวันที่ข้าพเจ้าเฝ้ามองมะขามและกิจวัต รที่เราได้ทาด้วยกันคือมะขามเป็นเพื่อนในการเดินทาง
ไปกับข้าพเจ้าทุกที่ การมีมะขามเป็นเพื่อนร่วมเดินทางทาให้คลายเหงา คลายความกังวลใจ เวลาขับรถไป
๑๘

ด้วยกันมะขามจะขึ้นมานอนหลับข้างเบาะคนขับและให้ข้าพเจ้าลูบขน เกาพุง จับใบหู ทาให้ รู้สึกว่าข้าพเจ้า
ไม่ได้อยู่คนเดียว ยังมีมะขามอยู่ด้วยเสมอมาหากจาเป็นต้องเสียมะขามไปการเตรียมใจที่ต้องตั้งรับกับสัจธรรม
การสูญเสีย ที่ข้าพเจ้ารู้อยู่แก่ใจว่าไม่สามารถหลีหนีได้นั้นถือเป็นเรื่ องใหญ่ ข้าพเจ้าจึงเตรียมหาวิธีที่จะบาบัด
ความกลัวการสูญเสียด้วยการปลอบตนเองโดยเอาความจริงของธรรมชาติเรื่องทุกชีวิตดาเนินไปตามกฎของ
ธรรมชาติตั้งอยู่และดับไป เป็นไปตามกรรมของสัตว์โลก เมื่อคิดได้ดังนี้ข้าพเจ้าจึงหันมาใส่ใจช่วงเวลาที่เหลืออยู่
ต้องดูแลสิ่งที่เรารักให้ดีที่สุดการเอาใจใส่มะขามการดูแลใส่ใจสุนัขขนยาวทั่วไปนอกจากเรื่องอาหารแล้วยังมี
เรื่องสุขภาพ ความสะอาดหากเราพบสุนัขที่มีขนสะอาดสวยงามนั่นหมายถึงการที่สุนัขได้รับการดูแลเอาใจใส่
อย่างดีด้วย แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ได้อาบน้า หวีขนของมะขามอย่างสม่าเสมอทาให้มันมีสุขภาพขนไม่
ดีเท่าที่ควรมีขนหลุดร่วงตามพื้นและเป็นสุนัขที่ดูไม่สะอาด ข้าพเจ้าอยากแสดงความเอาใจใส่มะขามด้ายการ
ดูแลความสะอาด อาบน้า หวีขนให้มะขามให้ดูสะอาดน่ารัก น่าเอ็นดู อยากเล่นกับมะขามมากขึ้น แต่ทุกครั้ง
หลังจากเล่นกับมะขามแล้วจะมีสิ่งที่ติดตัวข้าพเจ้าไปทุกที่คือกลุ่มก้อนขนที่หลุดร่วงติดตามเสื้อผ้า แม้ทาให้ดูไม่
สะอาดตาแต่ก้อนขนเหล่านั้น เป็นเครื่องเตือนใจว่าข้าพเจ้าและมะขามยังมีกันและกันอยู่ ช่วงเวลาที่อาบน้า
แปรงขนทาความสะอาด ให้มะขามจะมีขนร่วงออกมาเป็นจานวนมาก เมื่อสัมผัสกลุ่มก้อนขนที่หลุดร่วงนั้นยัง
รู้สึกถึงความนุ่มและอบอุ่นมีความรู้สึกที่พิเศษที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งไม่สามารถหาได้จากสุนัขตัวอื่น อัตลักษณ์
ความเป็นมะขามแฝงอยู่ในกลุ่มก้อนขนนั้นด้วย โดยข้าพเจ้าทาการทดลองจากการสัมผัสขนของสุนัขหลายตัว
โดยไม่ได้เห็นสีของขน หรือ ตัวมะขามข้าพเจ้าสามารถแยกได้ว่าก้อนขนนั้นเป็นขนมะขาม ดังนั้นข้าพเจ้าสันนิ
ฐานว่าการได้นาขนของมะขามเดินทางไปด้วยกันในวันที่มะขามไม่อยู่นั้นจะทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนมีมะขาม
อยู่ด้วย
ดังนั้ น ในผลงานชุด มะขาม : การประดิษฐ์ สื่ อแทนความรัก ระหว่างมนุษย์และสุ นัข นี้
ข้าพเจ้าตัดสินใจเลือกใช้ขน ของมะขามที่หลุด ร่วงตามธรรมชาติเวลาอาบน้าแปรงขน โดยเริ่มเก็บขนมะขาม
เกือบทุกวันเป็นเวลากว่า 2 ปี เมื่อสังเกตจึงรู้ว่าในแต่ละวันมีชุดสีที่แตกต่างกันและขนของมะขามเป็นการเก็บ
สัมผัสที่สื่อสารความรักและความผูกพันเปรียบเสมือนตัวแทนความรักความเอาใจใส่ของข้าพเจ้าที่มีต่อ มะขาม
อีกทั้งยังมีผลพลอยได้ทาให้มะขามขนสวยไม่มีข นหลุดร่วงติดตามเสื้อผ้าของข้าพเจ้าอีกด้วย และจากข้อมูล ใน
บทที่ 2 เรื่องทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้นั้นมนุษย์มคี วามสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆแม้ว่าบางส่วนของภาพจะขาด
หายไปเราจะสามารถรั บ รู้ ใ ห้ เ ป็ น ภาพสมบู ร ณ์ ไ ด้ โ ดยอาศั ย ประสบการณ์ เ ดิ ม หากสิ่ ง ที่ เ ราคุ้ น เคยหรื อ มี
ประสบการณ์เดิมถึงแม้จะมองเห็นแค่บางส่วนเราสามารถรับรู้ถึงรูปทรงนั้นได้ การอาศัยประสบการณ์เดิมช่วย
ต่อเติมสิ่งเร้าที่ไม่สมบูรณ์ให้เต็มและรับรู้ในลักษณะที่สมบูรณ์ จากแนวคิดเรื่องกฎแห่งความสมบูรณ์ (Closure)
โดยทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด ของข้าพเจ้าเมื่อเห็นกลุ่มก้อนขน ทาให้ระลึกเสมอว่ายังมีมะขามและ
การมองเห็นเพียงเส้นขนของมะขามเสมอก็สามารถเชื่อมโยงรูปภาพที่ขาดหายให้สมบูรณ์ขึ้นได้ทาให้ นึก ถึง
สัมผัสและความผูกพันระหว่างข้าพเจ้ากับมะขามได้ ขนของมะขามมาติดตามเสื้อผ้าและเวลาสะพายกระเป๋าไป
ในสถานที่ที่ไม่มีมะขามเดินทางไปด้วยข้าพเจ้ามักจะนึกว่านามะขามเดินทางไปด้วยกัน โดยข้าพเจ้าหวังว่าใน
วันที่ไม่มีมะขามอยู่ด้วยการนากระเป๋านี้เดินทางไปไหนด้วยจะทาให้ข้ าพเจ้าไม่เหงาเหมือนยังมีมะขามเดินทาง
ร่วมไปด้วยกัน ข้าพเจ้าออกแบบและสร้างสรรค์กระเป๋าขนมะขามทั้งหมด 4 ชุด ในแต่ละชุดจะมีกระเป๋า
สะพายและกระเป๋าถือแบบต่างๆกันออกไปซึ่งเป็นกระเป๋าสะพายที่ข้าพเจ้าอยากได้และมีความชื่นชอบเป็นการ
ส่วนตัว แต่ไม่ได้ทาการซื้อมาใช้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้ามักจะสะพายกระเป๋าใส่มะขามแทนกระเป๋า
สะพายผู้หญิงทั่วไป
๑๙

ภาพประกอบที่ 5 : ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพประกอบที่ 6 : ภาพการเก็บรวบรวมขนของมะขาม
การทดลองเทคนิคและวัสดุ
ในขั้นตอนนี้นอกจากการทดลองหาเทคนิคและรูปแบบเพื่อเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์แล้วข้าพเจ้า
ยังต้องการทาการทดลองทางความรู้สึกเรื่องการยังมีตวั ตนของมะขามในผลงานสร้างสรรค์ให้ตอบสนองแนวคิด
เรื่องสร้างสื่อแทนความรัก โดยข้าพเจ้าได้หาวัสดุเพื่อใช้ในการทดลองก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานจริงด้วยขน
สุนัขที่มีจานวนจากัดโดยใช้เส้นใยขนสัตว์สังเคราะห์มาใช้ในการทดลองผสมกับขนสัตว์จริง ดังนี้
๒๐

ตารางการทดลองการใช้ขนสุนัขและขนสัตว์ใยสังเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคต่างๆ
การทดลอง/เทคนิค
1. การแยกสี ข อง
ขนสุนัขที่ได้จากการ
หวีเพื่อคัดสีขนทีละ
ชุดสี

ขั้นตอน /วิธีการ
ใช้ อุ ป กรณ์ ป ลายแหลม
แยกขนที่ ไ ด้ จ ากการหวี
ขนส่ ว นใหญ่ จ ะแยกสี
จากขนาดความยาวของ
เส้นขนทีละชั้น จะได้ขน
ที่มีสีใกล้เคีย งกัน หลาย
เบอร์สี

ผลการทดลอง
ภาพประกอบการทดลอง
- ขนที่ได้จากการหวีใน ขนสุนัขที่ได้จากการหวี
แต่ละครั้งนั้นจะมีสีเข้ ม
- อ่ อ น แ ต ก ต่ า ง กั น
ออกไปทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
สุขภาพ อาหารที่ให้และ
อ า ยุ ข อ ง สุ นั ข แ ล ะ
บริ เ วณที่ เ ราเลื อ กหวี
เช่น หวีบริเวนท้องจะได้
สี น้ าตาลอ่ อ น หากหวี
ตรงกลางหลั ง จะมี สี
น้าตาลเข้มหรือสีดา
- การคัดแยกสีขนให้ได้
โทน สีอ่อน- เข้ม
ต่างๆกัน น่าจะสามารถ
นาไปใช้ในการทางานที่มี การคัดแยกสีขนให้ได้โทนสี
การแยกชุดสีได้ แต่เมื่อ
แยกสีขนแล้ว ขนจะฟุ้ง
กระจายยากแก่การ
ทางานในภายหลัง
ผลการทดลองการแยกสีขน
จะได้ค่าน้าหนักขนสีน้าตาล
ได้ทงั้ หมด 10 ค่าน้าหนัก
และมีบางส่วนที่ได้ สีขาว
และดา

๒๑

การทดลอง/เทคนิค
ขั้นตอน /วิธีการ
2. การปั ก ขนสุ นั ข ใช้อุปกรณ์เข็ม Needles
(แบบปั ก ทะลุ ใ ห้ ไ ด้ Felting ปักขนสุนัขบนผ้า
ขนยาว)
สักกะหลาดให้ขนทะลุ ไป
อี ก ด้ า นหนึ่ ง ขนที่ ไ ด้ จ ะมี
ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ข น ย า ว
ปรากฏขึ้น ในด้านฝั งตรง
ข้ า มของการลงเข็ ม ปั ก
(ต้องกลับด้านดูด้านหลัง)

3. การปั ก ขนสั ต ว์ ใช้อุปกรณ์เข็ม Needles
สั ง เคราะห์ (แบบ Felting ปักขนสุนัขบนผ้า
ตามรูปทรงแม่แบบ) สั กกะหลาดผ่ านแม่ แ บบ
ให้ขนสัตว์สังเคราะห์ ขึ้น
เป็นรูปทรงตามแม่แบบที่
ต้องการ

ผลการทดลอง
ภาพประกอบการทดลอง
- ข น ที่ ไ ด้ จ ะ มี ค ว า ม นุ่ ม ด้านหลัง
คล้ า ยตอนที่ เ ราสั ม ผั ส ขน
สุ นัขจากตัว สั ตว์ และเมื่อ
ปั ก ลงบนผ้ า สั ก กะหลาด
แล้วขนไม่ร่วงหลุดง่าย แต่
สี ของขนมีก ารผสมกั น ท า
ให้ไม่สวยงาม
- ต้องปักย้าๆหลายๆรอบ ด้านหน้า
จึ ง จะได้ ผ ลการปั ก ที่ ติ ด
แน่น
-สามารถปั ก ตามรู ป แม่
แบบที่กาหนดได้
-สามารถใช้ ข นสั ต ว์ สั ง เคราะห์ในการปักได้
- เมื่อปักลงบนผ้าสักกะ หลาดแล้วขนไม่รว่ งหลุด
ง่ายได้รูปทรงตามต้องการ
และสามารถแทรกสีและ
คุมค่าน้าหนักและโทนสี
ของขนได้ดี อีกทั้งได้
ทดลองใช้ขนสัตว์
สังเคราะห์ ในการผสมสี
- ในการใช้ขนสุนัข
(มะขาม) จะใช้เวลาในการ
ปักนานกว่าขนสัตว์
สังเคราะห์เพราะขนสัตว์
จริงมีความมันเงามากกว่า

๒๒

การทดลอง/เทคนิค
ขั้นตอน /วิธีการ
4. ใช้ อุ ป กรณ์ เ ข็ ม 1. จัดทาภาพร่างจาก
Needles Felting รูปต้นแบบด้วยการตัด
ปั ก ขนสุ นั ข บนผ้ า ทอนรูปทรงของมะขาม
สั ก ก ะ ห ล า ด ผ่ า น
แม่ แ บบให้ เ กิ ด เป็ น
รูปตามแม่แบบ

ผลการทดลอง
เมื่อปักลงบนผ้า
สักกะหลาดแล้วขนไม่รว่ ง
หลุดง่ายได้รูปทรงตาม
ต้องการและสามารถแทรก
สีและคุมค่าน้าหนักและ
โทนสีของขนได้ดี อีกทั้งได้
ทดลองใช้ขนสัตว์
สังเคราะห์ ในการผสมสี
ขนที่ได้จะมีความนุ่มคล้าย
ตอนที่เราสัมผัสขนสุนัข
จากตัวสัตว์ และเมื่อปักลง
บนผ้าสักกะหลาดแล้วขน
ไม่ล่วงหลุดง่าย แต่สีของ
ขนมีการผสมกันทาให้ไม่
2.สร้างแม่พิมพ์ แล้วใช้ สวยงาม
ขนที่คัดแยกสี สีอ่อนเข้มไว้ปักขนสุนัขตาม
รูปทรงต้นแบบ

ภาพประกอบการทดลอง

รายละเอียดของการทดลอง

อุปกรณ์เข็ม Needles
Feltingปักให้เกิดรูปตาม
แบบ

๒๓

การทดลอง/เทคนิค
ขั้นตอน /วิธีการ
5. การปั ก ขน
ใช้อุปกรณ์เข็ม
สุนัข (แบบเป็น
Needles Felting ปัก
รูปมะขาม)
ขนสุนัขบนผ้า
สักกะหลาดให้เกิดรูป
มะขาม

ผลการทดลอง
ภาพประกอบการทดลอง
ขนที่ได้จะมีความนุ่ม คล้าย การปักมะขามในภาพจา
ตอนที่ เ ราสั ม ผั ส ขนสุ นั ข ของข้าพเจ้า
จากตัวสัตว์ และเมื่อปักลง
บนผ้ าสั กกะหลาดแล้วขน
ไม่ร่วงหลุดง่าย
การปักมะขามตามรูปตัน
แบบ

6. การขึ้นรูปทรง 3
มิติจาก ขนสัตว์
สังเคราะห์เป็นหน้า
สุนัข

ใช้อุปกรณ์เข็ม Needles
Felting จิ้มขนสุนัขปั้น
ให้เกิดเป็นหน้ามะขาม
ด้วยขนสัตว์สังเคราะห์
ปั้นและปักด้วยเข็มให้ได้
รูปทรงและใส่
รายละเอียดให้เป็นรูป
มะขามในภาพจาของ
ข้าพเจ้า

ได้ เ ป็ น หน้ า ตุ๊ ก ตามะขาม
จากภาพจาของข้าพเจ้าที่มี
หน้าตาไม่เหมือนกันเลยใน
แ ต่ ล ะ ตั ว แ ต่ มิ ไ ด้ ท า ใ ห้
ข้าพเจ้ารู้สึกถึงการมีตัวตน
ของมะขาม น่ า จะเพราะ
ขนาดที่ เ ล็ ก และเหมื อ น
ตุ๊ ก ตาหมามากกว่ า จึ ง ไม่
ส่ ง ผลต่ อ ความรู้ สึ ก ของ
ข้าพเจ้า

๒๔

การทดลอง/เทคนิค
7. การขึ้นรูปทรง 3
มิติจากเป็นกระเป๋า
ด้วยขนสัตว์
สังเคราะห์เทคนิค
Felt Wet Felting

ขั้นตอน /วิธีการ
1.ทาแม่แบบรูปทรงกระเป๋า
ที่ต้องการนาก้อนขนสัตว์
สังเคราะห์มาคลี่แล้วดึงให้
เส้นใยแยกเป็นกลุ่มเล็กๆมี
ขนาดความยาวกลุ่มละไม่
เกิน 15 ซม.

ผลการทดลอง
ภาพประกอบการทดลอง
ได้กระเป๋าที่สร้าง
รูปทรงและปรับขนาด
ตามแม่แบบ ที่สร้างไว้
สามารถตั้งเป็น 3 มิติ
ได้สวยงามและสามารถ
ปักแทรกสีได้ตาม
ต้องการ

2.นาเส้นใยสังเคราะห์ที่
แยกตัวแล้วมาเรียงตั้งเป็น
แนวตามรูปทรงกระเป๋าที่
ต้องการ เมื่อ ทาได้รูปทรง
ตามต้อง การแล้วเรียงเส้นใย
สังเคราะห์โดยเรียงตามแนว
ขวางใช้แผ่นพลาสติก กัน
กระแทกถูวน เป็นวงกลมจน
เส้นไหมรวมตัวเป็นเนื้อ
เดียวกัน โดยพรมน้าอุ่นผสม
สบู่และผสมน้ามันมะกอกนิด
หน่อย

3. ทาตามขั้นตอนที่ 2 อีก 2
ถึง 3 ชั้นแล้วแต่ขนาดและ
ความหนาของกระเป๋าที่
ต้องการแล้วจึงบีบเอาน้าออก
แล้วดัดทรงตามต้องการแล้ว
ตากให้แห้ง

๒๕

การทดลอง/เทคนิค
8. การปักขนสัตว์
สังเคราะห์ บน
กระเป๋าขนสัตว์
สังเคราะห์แบบ
เปียก(จากการ
ทดลองครั้งก่อน)

ขั้นตอน /วิธีการ
นากระเป๋าขนสัตว์
สังเคราะห์ที่ได้ทาการ
ทดลองไปก่อนทานี้มาใช้
อุปกรณ์เข็ม Needles
Felting จิ้มขนสังเคราะห์
ลงไป

ผลการทดลอง
ส า ม า ร ถ ปั ก ข น สั ต ว์
สั ง เคราะห์ ล งบนกระเป๋ า
และสามารถผสมสีของเส้น
ใยให้ได้โทนสีสวยงามตาม
ต้ อ งการแต่ ห ากว่ า ปั ก ไม่
แน่นเส้นใยจะหลุดออกแต่
ปั ก ลึ ก เกิ น เส้ น ใยจะขาด
และพันกัน
จึ ง ต้ อ งเลื อ กเส้ น ใยให้ มี
ความยาวพอเหมาะกั บ ที่
ต้องการ ควรใช้ความยาว
ของเส้ นใยประมาณ 2025ซม. และต้องปักขนเข้า
ไปประมาณ 5 ซม จึงพอดี
เ ส้ น ใ ย จ ะ ไ ม่ ข า ด ห ลุ ด
ออกมา

ภาพประกอบการทดลอง

ผสมสีของเส้นใยให้ได้โทนสี

สรุปผลการทดลอง
ในการทดลองที่สรุปมาทั้งหมดนี้ มีการทดลองบางส่วนที่ล้มเหลวและบางส่วนสามารถนามา
สร้างสรรค์ผลงานได้จริงโดยข้าพเจ้าได้เลือกการทดลองที่ส่งผลกับความรู้สึกเสมือนยังมีมะขามอยู่ ด้วยกันโดย
เก็บรูปลักษณ์ภายนอก และความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสกับมะขาม ข้าพเจ้าตัดการทดลองที่เห็นเป็นรูปภาพ
ของมะขามที่เกิดจากการปักและการขึ้นรูปแบบต่างๆ เพราะการได้เห็นมะขามนั้นมีภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ ซึ่ง
สามารถทาหน้าที่เก็บบันทึกภาพความทรงจาได้ดีกว่า
ข้าพเจ้าเลือกใช้การทดลอง การแยกสีของขนสุนัขที่ได้จากการหวีเพื่อคัดสีขนทีละชุดสี การ
ปักขนสุนัข (แบบปักทะลุให้ได้ขนยาว) การขึ้นรูปทรง 3 มิติจากเป็นกระเป๋าด้วยขนสัตว์สังเคราะห์ การปักขน
สัตว์สังเคราะห์ ลงบนกระเป๋าขนสัตว์สังเคราะห์ โดยนาหลายๆ การทดลองมาผสมผสานกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางความรู้สึกที่ดีที่สุด

๒๖

จัดทำภำพร่ำง (Sketch) เลือกสรรเทคนิคและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ภำพร่ำง (Sketch) ชุดที่ 1 hug me ประกอบด้วย กระเป๋า 2 ใบคือกระเป๋าสะพายและ
กระเป๋าถือขนยาว (เส้นไหมขนสัตว์สังเคราะห์)
เทคนิค การขึ้นโครงสร้างกระเป๋าด้วยเส้นไหมขนสัตว์สังเคราะห์ เทคนิค Felt Wet Felting แล้ว
สร้างลวดลายการใช้ อุปกรณ์เข็ม Needles Felting ปักด้วยเส้นไหมขนสัตว์สังเคราะห์
ซึ่งได้แนวคิดจากการเลียนแบบขนของมะขาม โดยข้าพเจ้าสังเกตุเห็นเวลามะขามนอนหลับอยู่
บนพื้นมันมีขนยาวสวยงามมักจะอดใจไม่ได้อยากไปอุ้มมันมากอดเป็นประจา จึงถอดรูปทรงของขนของ
มะขามขณะที่มันนอนเล่นมาทาเป็นกระเป๋า สะพายและกระเป๋าถือที่มีความรู้สึกนุ่มฟูของขน

รูปมะขาม

กระเป๋าสะพายขนาด 45x35x25 ซ.ม.

กระเป๋าถือขนาด 25x20x15 ซ.ม.

ภาพประกอบที่ 7 : ภาพร่าง (Sketch) ชิ้นที่ 1

๒๗

ภำพร่ำง (Sketch) ชุดที่ 2 touch me ประกอบด้วย กระเป๋า 2 ใบ คือกระเป๋าสะพายและ
กระเป๋าถือขนมะขามที่ได้จากการเก็บขนด้วยการตัดและการหวีขนของสุนัข
เทคนิค การขึ้นโครงสร้างกระเป๋าด้วยเส้นไหมขนสัตว์สังเคราะห์เทคนิค Felt Wet Felting แล้ว
สร้างลวดลายการใช้ อุปกรณ์เข็ม Needles Felting ปักด้วยขนมะขาม สร้างลวดลายและพื้นผิว
ซึ่งได้แนวคิดจากการการสังเกตสีขนของมะขามที่ขาดหลุดล่วงติดตามเสื้อผ้าและเวลาหวีขนนั้น
เมื่อพิจารณาสีขนที่มีการผสมผสานกันนั้นเกิดจากของมะขามที่มีความงามตามธรรมชาติทาให้ข้าพเจ้าอยาก
นาเสนอความสวยงามของชุดสีที่ ชวนให้อยากลูบเบาๆด้วยความเอ็นดูน่าสัมผัส

ขนาด 25x20x5 ซ.ม.
ภาพประกอบที่ 8 : ภาพร่าง (Sketch) ชิ้นที่ 2

๒๘

ภำพร่ำง (Sketch) ชุดที่ 3 Let’s go. ประกอบด้วย กระเป๋า1 ใบ คือกระเป๋าสะพาย Let’s
go.

ขนยุ่ง

เทคนิค การขึ้นโครงสร้างกระเป๋าด้วยผ้าสักหลาดแล้วใช้อุปกรณ์เข็ม Needles Felting ปักขน
มะขามสร้างพื้นผิว
ซึ่งได้แนวคิดจากการเดิน ทางไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆกับมะขามโดยข้าพเจ้าจะมีขนมะขาม
ติดตามเสื้อผ้าอยู่ตลอดเวลา จากการการสังเกตสีขนของมะขามที่ขาดหลุดร่วงติดตามเสื้อผ้าและเวลาหวีขนนั้น
เมื่อพิจารณาสีขนที่มีการผสมผสานกันนั้นเกิดจากของมะขามที่มีความงามตามธรรมชาติทาให้ข้าพเจ้าอยาก
นาเสนอความสวยงามของชุดสีที่ ชวนให้อยากลูบเบาๆด้วยความเอ็นดูน่าสัมผัส
ขนาด 65x40x5 ซ.ม.

กระเป๋าสามารถใช้เป็นแบบถือและสามารถสะพายได้ All in one

ภาพประกอบที่ 9 : ภาพร่าง (Sketch) ชิ้นที่ 3

๒๙

ภำพร่ำง (Sketch) ชุดที่ 4 Forget me not ประกอบด้วย กระเป๋า 12 ใบ
เทคนิค การขึ้นโครงสร้างกระเป๋าด้วยเส้นไหมขนสัตว์สังเคราะห์เทคนิค Felt Wet Felting แล้ว
สร้างลวดลายการใช้ อุปกรณ์เข็ม Needles Felting ปักด้วยขนมะขามเพื่อสร้างลวดลายและพื้นผิว
ซึ่งได้แนวคิดจากการสังเกตสีขนของมะขามและการเปลี่ยนแปลงของชุดสีตามอายุและวัยของมัน
ที่แก่และป่วยแต่มะขามก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีและคอยใส่ใจดูแลข้าพเจ้า เพื่อระลึกถึงเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกัน มา
เป็นเวลา 12 ปี จึงทากระเป๋าชุดนี้เพื่อเป็นการบันทึกความรักและความผูกพันของข้าพเจ้ากับมะขาม

ขนาด 15x20x5 ซ.ม.

ภาพประกอบที่ 10 : ภาพร่าง (Sketch) ชิ้นที่ 4
๓๐

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน/สร้ำงสรรค์ผลงำน
เมื่อได้ผลการทดลองเทคนิค และได้จัดทาภาพร่างเป็นที่น่าพอใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยเริ่มจากจัดเตรียมวัสดุ
จัดเตรียมวัสดุ

วัสดุและอุปกรณ์
เข็ม Needles Felting ขนาดต่างๆ
ขนสัตว์สังเคราะห์
ขนมะขาม
ฐานโฟมเพื่อใช้กดเข็ม
ผ้าสักกะหลาด
สบู่ / น้ามันมะกอก
อุปกรณ์ตดั เย็บอื่นๆ

ภำพประกอบที่ 11 ภาพการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

๓๑

กำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนผลงำนชุดที่ 1 hug me ใช้เทคนิคการขึ้นโครงสร้างกระเป๋าด้วยเส้น
ไหมขนสัตว์สังเคราะห์ เทคนิค Felt Wet Felting แล้วสร้างลวดลายการใช้ อุปกรณ์เข็ม Needles Felting ปัก
ด้วยเส้นไหมขนสัตว์สังเคราะห์

ภำพประกอบที่ 15 ภาพ

ภำพประกอบที่ 12 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานผลงานชุดที่ 1 hug me

๓๒

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนผลงำนชุดที่ 2 touch me ใช้เทคนิคการขึ้นโครงสร้างกระเป๋าด้วย
เส้นไหมขนสัตว์สังเคราะห์เทคนิค Felt Wet Felting แล้วสร้างลวดลายการใช้ อุปกรณ์เข็ม Needles Felting
ปักด้วยขนมะขาม สร้างลวดลายและพื้นผิว

ภำพประกอบที่ 13 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานผลงานชุดที่ 2 touch me
๓๓

ภำพประกอบที่ 14 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานผลงานชุดที่ 2 touch me

๓๔

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนผลงำนชุดที่ 3 Let’s go. ใช้เทคนิค การขึ้นโครงสร้างกระเป๋าด้วยผ้า
สักหลาดแล้วใช้อุปกรณ์เข็ม Needles Felting ปักขนมะขาม สร้างลวดลายและพื้นผิว

1. ตัดกระดาษแข็งทาแม่แบบกระเป๋า
2. ตัดผ้าสักกะหลาดตามแบบกระดาษ
3. นาขนที่ของมะขามที่ได้จากการหวี มาปักด้วยอุปกรณ์เข็ม
Needles Felting .สร้างพื้นผิวให้กับผ้าสักกะหลาดที่ตัดแบบกระเป๋าไว้
4. เย็บกระเป๋าประกอบเป็นหูกระเป๋าและทรงกระเป๋าตามแบบ
ภำพประกอบที่ 15 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานผลงานชุดที่ 3 Let’s go
๓๕

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนผลงำนชุดที่ 4 Forget me not ประกอบด้วย กระเป๋า 12 ใบ ใช้
เทคนิค การขึ้นโครงสร้างกระเป๋าด้วยเส้นไหมขนสัตว์สังเคราะห์เทคนิค Felt Wet Felting แล้วสร้างลวดลาย
ด้วยขนมะขามเพื่อสร้างลวดลายและพื้นผิวใช้ อุปกรณ์เข็ม Needles Felting ปักเย็บเป็นทรงทรงกระเป๋า

ภำพประกอบที่ 16 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานผลงานชุดที่ 4 Forget me not

๓๖

๑. ตัดโฟมแผ่นทาแม่แบบกระเป๋า
๒. นาขนก้อนสัตว์สังเคราะห์มาคลี่แล้วดึงให้เส้นใยแยกเป็นกลุ่มเล็กๆมีขนาดความยาวกลุ่มละไม่
เกิน ๑๕ ซม. แล้วนาเส้นใยสังเคราะห์ที่แยกตัวแล้วมาเรียงตามแนวตั้ง ตามลูกศรเป็นแนวตามรูปทรง
กระเป๋าที่ต้องการแล้วจึงเรียงอีกชั้นในทิศแนวนอน
๓. เมื่อทาได้รูปทรงตามต้องการแล้วเรียงเส้นใยสังเคราะห์โดยเรียงตามแนวนอนแล้วพรมน้าอุ่น
ผสมสบู่และพรมน้ามันมะกอกแล้วจึงใช้แผ่นพลาสติก กันกระแทกปิดถูวน เป็นวงกลมจนเส้นไหมรวมตัวเป็น
เนื้อเดียวกัน แล้วจึงทาตามขั้นตอนเดิมอีก 3 ชั้น จนได้ความหนาของกระเป๋าที่ต้องการ
๔. วางขนมะขาม ตามตาแหน่งขอบกระเป๋า แล้วพรมน้าอุ่นผสมสบู่และพรมน้ามันมะกอกแล้ว
จึงใช้แผ่นพลาสติก กันกระแทกปิดถูวนเป็นวงกลมจนขนรวมตัวกับไหมเป็นเนื้อเดียวกัน
๕. ปักสันด้านข้างเพื่อเป็นขอบกระเป๋าด้วยอุปกรณ์เข็ม Needles Felting แล้วปักเก็บขอบ
กระเป๋า
๖. นาผ้าเช็ดตัวที่แห้งพันให้แน่นแล้วตากแดดให้แห้ง

๓๗

ภำพผลงำน

ภำพประกอบที่ 17 : ชุดที่ 1 hug me ประกอบด้วย กระเป๋า 2 ใบ

๓๘

ภำพประกอบที่ 18 : ชุดที่ 1 hug me ประกอบด้วย กระเป๋า 2 ใบ

๓๙

ภำพประกอบที่ 19 : ชุดที่ 2 touch me ประกอบด้วย กระเป๋า 2 ใบ
๔๐

ภำพประกอบที่ 20 : ชุดที่ 2 touch me ประกอบด้วย กระเป๋า 2 ใบ

๔๑

ภำพประกอบที่ 21 : ชุดที่ 3 Let’s go. ประกอบด้วย กระเป๋า 1 ใบ

ภำพประกอบที่ 22 : ชุดที่ 4 Forget me not ประกอบด้วย กระเป๋า 12 ใบ

๔๒

ภำพประกอบที่ 23 : ชุดที่ 4 Forget me not ประกอบด้วย กระเป๋า 12 ใบ

๔๓

ภำพประกอบที่ 24 : ชุดที่ 4 Forget me not ประกอบด้วย กระเป๋า 12 ใบ

๔๔

บทที่ 4
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
ผลงานสร้างสรรค์ชุด “มะขาม : การประดิษฐ์ สื่อแทนความรัก ระหว่างมนุษย์และสุนัข” ได้
ทาการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในผลงานดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์แนวความคิด
2. การวิเคราะห์รูปแบบและวัสดุ
3. ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน
การวิเคราะห์แนวความคิด
จากแนวความคิดเรื่องความกลัวการสูญเสียสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นที่รัก ซึ่งความกลัวเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ทุกๆ คน หากแต่ว่าการสูญเสียแบบต้องตายจากนั้นยากที่จะทาใจ ถ้ามิได้เตรียมใจตั้งรับการพลัด
พรากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะยิ่งนาพาความเสียใจและอาจส่งผลร้ายต่อตนเองและบุคคลรอบข้างได้ ข้าพเจ้าจึงใช้
ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “มะขาม : การประดิษฐ์ สื่อแทนความรัก ระหว่างมนุษย์และสุนัข” เพื่อบาบัดความกลัว
ที่ซ่อนอยู่ในจิตใจและต้องการเก็บช่วงเวลาที่มีความรู้สึกที่พิเศษจากการสัมผัสสัตว์เลี้ยงไว้ให้อยู่กับข้าพเจ้า
ตลอดไป ดังนั้นความพิเศษของการสัมผัสขนมะขาม และการบันทึกความทรงจาของข้าพเจ้าต่อมะขามจึงมี
ความสาคัญในการวิเคราะห์แนวความคิด โดยแบ่งเป็น 1.การวิเคราะห์ความพิเศษของการสัมผัสขนมะขาม 2.
การศึกษาสภาวะคงที่ทางกายภาพที่ส่งผลต่อความทรงจา และ 3.ปัญหาและอุปสรรคในการสรรค์ผลงาน
ดังต่อไปนี้
1.การวิเคราะห์ความพิเศษของการสัมผัสขนมะขาม
สุนัขแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะโดดเด่นเป็นของตัวเองที่ทาให้เราสามารถจดจาได้ว่า สุนัขตัวนี้
เป็นสายพันธุ์อะไรแม้เพียงมองเห็นในระยะไกล ๆ โดยเฉพาะ "ขน"ซึ่งเป็นสิ่งปกคลุมร่างกายที่สามารถมองเห็น
ได้ชัด สุนัขแต่ละสายพันธุ์นั้นมีลักษณะของสีขนไม่เหมือนกัน หรือแม้แต่สุนัข สายพันธุ์เดียวกัน ก็อาจมีสีขนที่
แตกต่างกันไปได้ด้วยสุนัขจะแบ่งตามลักษณะขนได้เป็น 2 ประเภท คือสุนัขสายพันธุ์ขนสั้นและสุนัขสายพันธุ์
ขนยาวสุนัขสายพันธุ์ขนสั้น เช่น บีเกิล เฟรนช์บูลด็อก แจ๊ครัสเซลเทอร์เรีย ฯลฯ สุนัขสายพันธุ์ขนยาว เช่น
ยอร์ คเชีย ร์ เทอร์ เรี ย ชิสุ มอลทีส ฯลฯ. นอกจากสั กษณะขนสุ นัข ที่มี ความแตกกั นออกไปแล้ ว ยัง มี สี สั น ที่
หลากหลายมีความแตกต่างกันไปตามความเฉพาะตัวของสายพันธุ์และความเป็นเอกลักษณ์ของตัวมั นเองอีก
๔๕

ด้วย มะขามเป็นสุนัขที่มีความพิเศษเฉพาะตัว การได้สัมผัสมะขามนั้นมีความแตกต่างจากสุนัขตัวอื่นๆ โดย
มะขามเป็นลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ชิสุกับยอร์คเชียร์เทอร์เรียโดยมะขามมีลักษณะขนที่เหมือนยอร์คเชียร์เทอร์
เรียร์คือมีขนที่ยาว เส้นตรงเล็กบางละเอียดขาดร่ วงง่าย ขนบนตัวและหางเป็นสีน้าตาลดามีความเงา ส่วน
บริเวณอื่นๆ เป็นสีน้าตาล ขนด้านในเป็นขนที่สั้นและมีความอ่อนนุ่มกว่าทีอ่ ื่น ปลายหางและปลายขามีขนยาวสี
ขาว ขนกลางหลังยาวจากด้านบนถึงขา ขนจะแบ่งครึ่งกลางลาตัวเป็นเส้นยาวตั้งแต่หัวจรดหางตามธรรมชาติ
มะขามมีขนาดลาตัวอ้วนกลมและบึกบึนอกกว้างและลึก ไหล่ดูมั่นคงแข็งแรง แผ่นหลังตรงได้สัดส่วน ขาหน้า
ตรงและสั้น กระดูกขาใหญ่มีกล้ามเนื้อแน่น ขนดกหนา เท้าใหญ่และแข็งแรง ขนหางขึ้นเป็นพวงสวยงาม หาง
ม้วนพาดกลางหลัง ตั้งตรง โคนหางค่อนข้างสูง มีขนยาว ปลายหางมีขนสีขาวตรงตามลักษณะของสุนัขชิสุ ที่
สวยงามตามตารา การสัมผัสขนของมะขามจะต่างกับสุนัขตัวอื่นๆ เนื่องจากคุณสมบัติของขนที่ยาวตรงนุ่ม เส้น
ละเอียดและมีความอบอุ่นแล้ว ยังมีเรื่องของความรักความผูกพันและความคุ้นเคยที่ข้าพเจ้ามีให้เพียงมะขาม
เท่านั้น เพราะมะขามเป็นสุนัขหนึ่งเดียวของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ากล้าที่จะลูบกอดหอม จากความผูกพันและความ
รั กที่มีต่อมะขาม ข้าพเจ้ าไม่ส ามารถนาขนสุ นัขอื่นๆ มาทดแทนหรือเปรียบเทียบกับขนของมะขามได้ จึง
จาเป็นต้องเจาะจงเฉพาะขนของมะขามเท่านั้น ที่นามาสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าประสาทสัมผัส
ของมนุษย์นั้น มีความสามารถแยกแยะความแตกต่างในการรับรู้ กายสัมผัส ก็เป็นการรับรู้อย่างหนึ่งที่ทาให้
มนุษย์สามารถรับรู้ความแตกต่างของผิวสัมผัสได้ เช่น เมื่อเราตื่นมายามดึกเราสามารถใช้มือคลาหาผ้าห่มมาห่ม
ได้โดยไม่ต้องเปิดไฟ เราสามารถแยกแยะความต่างของเนื้อผ้าได้โดยไม่ต้องใช้แสงไฟ การสัมผัสขนของสุนัขแต่
ละตัวถึงแม้ว่าจะมีสายพันธุ์เดียวกันมนุษย์ก็สามารถใช้ความคุ้นเคยแยกแยะความแตกต่างได้ นอกจากการรับรู้
ด้วยการสัมผัสแล้ว การเชื่อมโยงการรับรู้จากประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ เช่น การมองเห็นชุดสีที่มีความเฉพาะตัว
และแตกต่างกัน อีกทั้งการใช้ประสาทสัมผัสที่ไม่สามรถมองเห็นแต่รับรู้ได้โดยการรับรู้จากกลิ่นซึ่งมะขามมีกลิ่น
เฉพาะตัวซึ่งเกิดจากกลิ่นของผลิตภันฑ์ทาความสะอาดขนประกอบกับกลิ่นเฉพาะตัวของมะขามเอง ซึ่งการนา
ขนของมะขามเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานจึงเป็นการเก็บกลิ่นเฉพาะตัวของมะขามเข้ามาไว้ในผลงานด้วย
2.การศึกษาสภาวะคงที่ทางกายภาพที่ส่งผลต่อความทรงจา
เมื่อข้าพเจ้ากลัวการสูญเสียสุนัขอันเป็นที่รักและต้องการให้มันยังอยู่กับเราตลอดไป ดังนั้น
แนวคิดเรื่องการเก็บรักษาสภาวะคงที่ทางกายภาพของมะขามจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถทาได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันสามารถรักษาสภาวะคงที่ทางกายภาพได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการสต๊าฟ การดองหรือ การเก็บชิ้นส่วนที่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่แนวความคิดเรื่องการสต๊าฟหรือดองสัตว์นั้นขัดกับความรู้สึกของข้าพเจ้า
เพราะเป็นการผิดต่อหลักธรรมชาติ เมื่อร่างกายที่อยู่ในสภาวะไร้ซึ่งจิตแล้วควรปล่อยร่างกายให้เป็นไปตาม
๔๖

ธรรมชาติ การนาซากมาดองหรือเก็บไว้จึงเป็นเรื่องย้อนแย้งต่อความรู้สึกรัก และอยากจะถนอมเก็บมันเอาไว้
อีกทั้งจากประสบการณ์ ที่ได้พบเห็นสัตว์สต๊าฟนั้นทาให้ข้าพเจ้ากลัว ไม่กล้าสัมผัสและไม่ประทับใจอย่างมาก
ดังนั้นการดองหรือการสต๊าฟจึงถูกตัดไปจากความคิดของข้าพเจ้าโดยเด็ดขาด ข้าพเจ้า จึงอยากใช้วิธีที่ข้าพเจ้า
และมะขามได้จดจาความรู้สึกจากความทรงจาที่ดีระหว่างเราเอาไว้มากกว่าการได้ครอบครองร่างกายที่ไร้
ความรู้สึก ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการเก็บขนของมะขามมาเป็นวิธีการในการเก็บความทรงจา การเก็บขนมะขาม
เปรียบเสมือนการเก็บเม็ดทรายมาประกอบเป็นก้อนหินอีกครั้ง การประกอบกันของเม็ดทรายแต่ละเม็ดทา ให้
เรานึกถึงสิ่งที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็น มันสร้างความทรงจาและเรื่องราวต่างๆ ให้เราเช่นเดียวกับการเก็บขนมะขาม
ก็แล้วนามาประกอบขึ้นเป็นกระเป๋าอีกครั้ง การศึกษาสภาวะคงที่ทางกายภาพที่ส่งผลต่อความทรงจาจึงเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานการใช้ชีวิตที่ผ่านมาข้าพเจ้าที่ได้ไปในสถานที่ต่างๆ กับมะขาม ข้าพเจ้าสะพาย
กระเป๋าที่ใส่มะขามไปในทุกที่ ดังนั้นการมีกระเป๋าจึงหมายถึงการมีมะขาม รูปแบบของกระเป๋าจึงมีความสาคัญ
ในผลงานชุดนี้
การวิเคราะห์รูปแบบและวัสดุ
ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ใช้รูปแบบการนาเสนอด้วยเทคนิคผสมประกอบด้วยกระเป๋า
แบบต่างๆที่ได้จากการทดลองนาขนสุนัขมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ โดยผลงานทุกชิ้นเลือกวัสดุและ
เทคนิ คการขึ้น โครงสร้างกระเป๋ าแบบต่างกันออกไป โดยจะมีการใช้เส้นใยขนสัตว์สังเคราะห์ และขนสุนัข
(มะขาม) เป็นวัสดุหลัก ซึ่งมีความหมายเชิงนัยยะถึงความเป็นตัวตนของมะขามสุนัขเพียงตัวเดียวของข้าพเจ้า
การหวีขนเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นต้องใช้ระยะเวลาและความเอาใจใสอย่างต่อเนื่อง
หากช่วงใดข้าพเจ้าไม่มีเวลาดูแลเส้นขนก็จะหลุด ร่วงไปตามพื้นซึ่งจะไม่สามารถเก็บมาใช้งานได้ ก่อให้เกิดการ
สูญเสียวัสดุหลัก การหวีเก็บขนของมะขามจึงเป็นการแสดงคุณค่าของสิ่งที่ไร้คุณค่าในสายตาบุคคลทั่วไปอีก
ด้วย รูปแบบของกระเป๋าแบบต่างๆ ถูกสื่อแทนความสาคัญระหว่างข้าพเจ้ากับ มะขามที่เดินทางไปด้วยกัน
ตลอด โดยปกติผู้หญิงส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับกระเป๋า การจะเดินทางออกจากบ้านนั้นต้องติดกระเป๋าไป
ด้วยทุกครั้ง ในที่นี้กระเป๋ามะขามจะสามารถติดตัวข้าพเจ้าไปได้ทุกที่ โดยกระเป๋าแต่ละใบมีบันทึกความรู้สึกที่
ข้าพเจ้าและมะขามได้ผ่านมาด้วยกัน โดยโครงการนี้มีผลงานทั้งหมด 4 ชุด ซึง่ ผลงานแต่ละชุดจะใช้เทคนิคและ
รูปแบบแตกต่างกันออกไป เทคนิคทั้งหมดที่ได้นามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองและคิดค้น
ขึ้นเองโดยมีบางส่วนได้ศึกษาจากอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่างประเทศและได้นามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัสดุ
อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ภายในประเทศและได้ทาการทดลองกับเส้นไหมขนสัตว์ใยสังเคราะห์ผสมผสานกับ ขน
ของมะขามซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่ข้าพเจ้าคิดค้นขึ้นมาเอง

๔๗

ผลงาน ชุดที่ 1 hug me ประกอบด้วย กระเป๋า 2 ใบ

ภาพประกอบที่ 25 : ภาพการวิเคราะห์รูปแบบและวัสดุ ผลงานชุดที่ 1 hug me
ผลงานชุดที่ 1 hug me มีแนวคิดมาจากการกอดกับมะขาม กอดนั้นสามารถทาให้เกิดความสุข และ
ยังถ่ายเทกาลังใจรวมทั้งสร้างความอบอุ่นได้อีกด้วย การกอดมีประโยชน์อีกมากมาย แม้กระทั่งการกอดตุ๊กตา
ยังสามารถเพิ่มความมั่นใจให้เด็กได้ หลายครั้งที่ข้าพเจ้าประสบกับปัญหากังวลใจแต่ด้วยการกอดมะขามนั้น
สามารถคลายความวิตกกังวลใจให้คลายไปได้ หากวันใดที่ไม่มีมะขามอยู่แล้วข้าพเจ้ากลัวจะลืมความรู้สึกดีๆที่
ได้จากการกอดมะขาม จึงสร้างผลงานชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้ข้าพเจ้าไม่ลืมสัมผัสจากการกอดกับมะขามที่สามารถจะ
ไปกับข้าพเจ้าได้ทุกที่ เมื่อใดที่ข้าพเจ้ากลัว กังวลหรือขาดความมั่นใจยังสามารถกอดผลงานชุด hug me เพื่อ
เติมความสุขที่ขาดหายไปได้ โดยผลงานทั้ง 2 ชิ้นจะใช้ขนใยสังเคราะห์ที่มีความยาวปักลงไปจนได้รูปทรงคลาย
มะขามที่กาลังนอนหลับอยู่บนพื้น กระเป๋าที่ได้มีลักษณะนุ่มฟูน่ากอด ทาให้ข้าพเจ้ายังคงรู้สึกรับรู้ถึงตัวตนของ
มะขาถึงแม้มะขามจะไม่สามารถอยู่ด้วยกันกับข้าพเจ้าได้ตลอดไป แต่ผลงานชุด hug me นี้ยังสามารถทดแทน
การกอดกับมะขามทีจ่ ะคงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจข้าพเจ้าเหมือนเดิม
ผลงาน ชุดที่ 2 touch me ประกอบด้วย กระเป๋า 2 ใบ

ภาพประกอบที่ 26 : ภาพการวิเคราะห์รูปแบบและวัสดุ ผลงานชุดที่ 2 touch me

๔๘

ผลงานชุดที่ 2 touch me มีแนวคิดมาจากการได้ลูบขนของมะขามที่มีความนุ่มลื่นการได้ลูบหรือ
สัมผัสขนของมะขามเสมือนการสื่อสารกันระหว่างข้าพเจ้ากับมะขาม ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าลูบมะขามทาให้รู้ว่าเรา
ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวยังมีมะขามเป็นเพื่อนที่คอยเป็นห่วงและคอยให้กาลังใจซึ่งกันและกัน โดยผลงาน ชุด
touch me ข้าพเจ้าใช้ขนที่ได้จากการหวีขนมะขามมาปักเป็นกระเป๋าสะพายข้างเมื่อเวลาที่สัม ผัสกระเป๋าจะได้
ความรู้สึกเหมือนได้ลูบขนมะขาม
ผลงานผลงาน ชุดที่ 3 Let’s go. ประกอบด้วย กระเป๋า 1 ใบ

ภาพประกอบที่ 27 : ภาพการวิเคราะห์รูปแบบและวัสดุ ชุดที่ 3 Let’s go.
ผลงานชุดที่ 3 Let’s go ในผลงานชุดนี้ได้แนวคิดมาจากการที่มีขนของมะขามติดเสื้อผ้าและหลุดร่วง
อยู่ตามพื้นบ้านที่ข้าพเจ้าพบเจออยู่ตลอด ถึงแม้ว่ามะขามจะไม่ได้เดินทางไปกับข้าพเจ้าด้วยแต่ขนของมะขาม
จะติดตามข้าพเจ้ าไปด้ว ยทุกที่ ก่อให้ เกิดความราคาญใจ ข้าพเจ้า จึงอยากให้ ความราคาญกลายเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์จึงใช้ขนที่หลุดร่วงตามพื้นมาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นกระเป๋าที่ สามารถเดินทางไปด้วยกันกับข้าพเจ้า
ด้วยความยินดีและหากถึงวันที่ไม่มีมะขามกลุ่มก้อนขนที่ติดตามเสื้อผ้าก็จะหมดไปด้วย ข้าพเจ้าจึงกลัวขน
มะขามจะขาดหายไปจากชีวิตของตนเองหากวันไหนที่คิดถึงมะขามผลงานชุดนี้จะพร้อมเดินทางไปเป็นเพื่อนได้
ทุกที่เหมือนขนมะขามที่ติดตามเสื้อผ้าในครั้งที่มะขามยังมีชีวิตอยู่
ผลงาน ชุดที่ 4 Forget me not ประกอบด้วย กระเป๋า 12 ใบ

๔๙

ภาพประกอบที่ 28 : ภาพการวิเคราะห์รูปแบบและวัสดุ ชุดที่ 4 Forget me not

ขนของมะขาม

ภาพของชัน้ หิน

รูปผลงานที่ใช้ขนที่มีชนั้ สีที่แตกต่างออกไป

ภาพประกอบที่ 29 : ภาพการวิเคราะห์รูปแบบและวัสดุ ชุดที่ 4 Forget me not

ผลงานชุดที่ 4 Forget me not. ในผลงานชุดนี้เป็นเหมือนบันทึกความทรงจาของข้าพเจ้ากับมะขาม
ที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน ได้ดแู ลกันและกันอย่างดีตลอดเวลา ขณะที่มีมะขามเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้ามีความสุข
มาก จึงอยากเก็บความทรงจาที่มีคุณค่านั้นเอาไว้โดยใช้ขนของมะขามที่มีชุดสีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทุกครั้งที่หวี
ขนให้มะขามข้าพเจ้าสังเกตเห็นชุดสี ของขนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้ง การนากลุ่มขนนั้นมาสร้างสรรค์เป็น
กระเป๋า ชุดสีของขนที่มีการทับซ้อนกันนั้นให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นซึ่งใกล้เคียงกับชั้นหินที่ถูกทับถมกันจากดินและ
แร่ธาตุเป็นเวลานาน การนาขนของมะขามที่หลุดร่วงทีละเส้นมาประกอบกันเป็นกระเป๋าจึงเปรียบเสมือนการ
นาเม็ดทรายเม็ดเล็กๆ มาประกอบรวมกันเป็นก้อนหินก้อนใหญ่อีกครั้ง
ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการทางานสร้างสรรค์ชุด “มะขาม : การประดิษฐ์ สื่อแทนความรัก
ระหว่างมนุษย์และสุนัข” นี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยขนสัตว์จากธรรมชาติผ่านกระบวนการทดลองการใช้
งานวัสดุในเบื้องต้นแล้ว แต่ ยังมีข้อผิ ดพลาดและข้อจากัดที่ต้องแก้ไขผลงานไปตามสถานการณ์ปัญหาและ
อุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานสามารถแบ่งเป็นช่วงการทางานได้ ดังนี้
๕๐

๑.ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ปั ญหาเรื่ องวัส ดุ ในผลงานชุดนี้มีวัส ดุห ลั กคือ ขนสุ นัขและเส้ นใยขนสั ตว์สั งเคราะห์ โดย
ระหว่างปฏิบัติงานข้าพเจ้ามีปัญหากับวัสดุหลักทั้งสองดังนี้
- ปัญหาเรื่องปริมาณขนของสุนัข ขนของสุนัขที่เป็นวัสดุหลักนั้น มีไม่เพียงพอต่อขนาดของ
ผลงานเนื่องจากในแต่ละวันข้าพเจ้าสามารถเก็บขนของมะขามได้เพียงเล็กน้อย จึงต้องใช้เวลาในการเตรียมวัสดุ
เป็นเวลากว่า 2 ปี ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานมีการทดลองโดยใช้ขนสัตว์ปริมาณมากเมื่อถึง
เวลาสร้างผลงานจริงขนของมะขามที่เก็บไว้จึงมีปริมาณไม่เพียงพอทาให้ต้องปรับแผนในการทางานและต้องหา
กระบวนการใช้ทรัพยากรขนสัตว์ที่มีจานวนจากัดอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
- ปัญหาเรื่องเข็ม ประเทศไทยซื้อยากและมีราคาสูงจึงจาเป็นที่ต้องสั่งนาเข้า จากต่างประเทศ
โดยการสั่ งจากเว็บ ไซต์ต่างประเทศ (https://th.aliexpress.com) ซึ่ง ในช่ว งที่กาลั งปฏิบัติงานนั้น ตรงกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ โควิด 19 ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสินค้า
ประมาณ 4-5 เดือน ทาให้ต้องเผื่อเวลาในการจัดเตรียมวัสดุก่อนเป็นเวลานานทาให้งานล้าช้ากว่าปกติ
2. ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปัญหาหลักในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและทดลองวัสดุ
เนื่องด้วยการเลือกใช้วัสดุที่มี จากขนของมะขามที่มี จานวนจากัด ต้องใช้เวลาและความพยายามในการเก็บ
รวบรวม และต้องสั่งนาเข้าเส้นไหมขนสัตว์สังเคราะห์ จากต่างประเทศ อีกทั้งต้องศึกษาเทคนิคใหม่ต้องทาการ
ทดลองวัสดุและปรับปรุงกระบวนการหลายอย่างก่อนที่จะเลือกใช้เทคนิค Felt Wet Felting เป็นเทคนิคหลัก
โดยในแต่ละขั้นตอนยังต้องใช้เวลาและเกิดการผิดพลาดหลายครั้ง อีกทั้งเทคนิค Felt Wet Felting เป็นเทคนิค
การสร้างผ้าสักกะหลาดจากขนสัตว์แบบโบราณที่ในประเทศไทยไม่เป็นที่นิยมข้าพเจ้าต้องศึกษาจากอินเตอร์
เนทซึ่งได้บอกเพียงขั้นตอนคร่าวๆ ต้องลองถูกลองผิดเอง รวมทั้งอุปกรณ์หลายอย่างราคาสู งและหาได้ยากใน
ประเทศไทย จึงต้องเสียเวลาในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์จากเวปต่างประเทศในและกระบวนการทดลองการ
ขึ้นโครงสร้างกระเป๋าด้วยวิธีต่างๆ จนกระทั่งได้รูปทรงตามต้องการนั้นขณะทดลองได้ใช้เส้นไหมที่เตรียมไว้จน
หมด ต้องสั่งนาเข้าเส้นไหมขนสัตว์สังเคราะห์รอบใหม่ซึ่งตรงกับช่วงสถาณการณ์โควิด 19 ร้านปิดกิจการ
ชั่วคราวจาเป็นต้องสั่งไหมจากอีกร้านซึ่ง ทั้ง 2 ร้านใช้เรียกไหม ว่า felting Merino Wool โดยข้าพเจ้าเข้าใจ
ผิดคิดว่าใช้ได้เหมือนกันโดยเส้นไหมทั้ง 2 แบบนั้นดูภายนอกเหมือนกันแต่มีคุณสมบัติต่างกันจึงสั่งผิดทาให้มา
ทราบภายหลังว่าไหมขนสัตว์สังเคราะห์ที่ตนเองใช้อยู่มี 2 แบบคือแบบที่ใช้เพื่อถักผ้าห่ม และแบบที่ใช้ทา
needle felted Wool
๕๑

ภาพประกอบที่ 30 : ภาพปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เมื่อสัมผัสจะรู้ว่าเส้นใยต่างไปจากเดิมเล็กน้อยเส้นใยของเดิมจะให้ความรู้สึกสากเพื่อเที่ยบกับเส้นใยของใหม่จะ
นุ่มลื่นกว่า แม้เพียงนิดหน่อยก็ไม่สามารถใช้งานได้จึงต้องใช้ อุปกรณ์เข็ม Needles Felting ในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และต้องสั่ง เส้นไหมมาใหม่จึงทาให้เสียเวลาในการรอสินค้าจึงเป็นสาเหตุให้ต้องส่งผลงานล่าช้ากว่า
กาหนด

๕๒

บทที่ 5
บทสรุป
ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “มะขาม : การประดิษฐ์ สื่อแทนความรัก ระหว่างมนุษย์และสุนัข ”
มีที่ ม าจากความกลั ว การสู ญ เสี ย สุ นั ขที่ เป็ น มากกว่าสั ตว์ เลี้ ยง มะขามเป็ น เพื่ อ นที่ รู้ใจและเป็ น สมาชิ ก ใน
ครอบครัว ขณะนี้มะขามแก่และป่วยเป็นโรคหัวใจ ข้าพเจ้ากลัวจะสูญเสียมะขามไปจึงอยากสร้างสรรค์สื่อแทน
ความรักเพื่อบันทึกความทรงจาด้วยการได้เก็บสัมผัสที่มีคุณค่าที่ได้มีมะขามไว้ตลอดไป ปรกติข้าพเจ้ามักจะ
แสดงความรักต่อมะขามด้วยการสัมผัส กอด ลูบหัว และลาตัวมะขามซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยขนยาว นุ่มลึ่น แต่
เมื่อเวลาเล่นเสร็จขนมักจะติดตามเสื้อผ้าและหลุด ร่วงหล่นลงพื้นเป็นเศษผงไร้คุณค่า ถ้ากล่าวถึงกับมะขาม
สาหรับคนทั่วไปคงเป็นเพียงสัตว์ตัวหนึ่ง แต่สาหรับข้าพเจ้ามะขามมีคุณค่าในฐานะเพื่อนและเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างความสุขของชีวิต ข้าพเจ้าจึงสร้างผลงานชุดนี้โครงการใช้วิธีเก็บขนที่หลุดร่วงของมะขามทาให้เห็น
ความสาคัญ ของสิ่งของอัน ไม่มีมูล ค่าทางราคาแต่มีคุณ ค่าทางจิตใจดั่งเช่น ขนสุนัข ขนของมะขามหลุ ดร่ว ง
ออกมาตามพื้นและเวลาหวีขนมาที่ขณะอาบน้าหวีขน ข้าพเจ้าจึงเก็บสะสมเป็นเวลากว่า 2 ปี กลุ่มก้อนขนของ
มะขามสะสมได้นั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของมะขาม โดยการนาเส้นขนที่ละเส้นประกอบกลับเข้าด้วยกันจึงไม่
ต่างจากการประกอบภาพจิกซอที่ตกกระจายตามพื้นให้กลับเป็นรูปที่สมบูรณ์ อีกครั้ง การกระทาดังกล่าวนั้น
เหมือนข้าพเจ้าได้ประกอบภาพความทรงจาที่ข้าพเจ้าเคยมีต่อมะขามและ การเก็บเอาสัมผัสที่ได้จากมะขามไว้
เป็นการบาบัดความกลัวความสูญเสียที่หลีกหนีไม่ได้ โดยการใช้ขนของมะขามมาเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์
ประกอบกับการใช้รูปแบบของกระเป๋าซึ่งการเชื่อมโยงวัสดุและรูปแบบที่ส่งผลต่อความรู้สึกและประสพการณ์
ของข้าพเจ้า โดยทั้วไปเราใช้กระเป๋าในการของการเก็บของสาคัญการนาขนของมะขามมาสร้างเป็นกระเป๋านั้น
ยิ่งตอกย้าความสาคัญของมะขามที่มีต่อข้าพเจ้า ตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เดินทางไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
กับ มะขามด้วยการสะพายกระเป๋ าใสมะขาม การใช้รูปแบบของกระเป๋าจึงเป็ นสิ่ งส าคัญ ต่อความรู้สึ กของ
ข้าพเจ้า ทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกยังคงมีมะขามเดินทางไปด้วยทุกที่ การสะพายกระเป๋าที่สร้างขึ้นจากขนมะขามจะ
แสดงออกซึ่งความรักความเอาใจใส่และเป็นบันทึกความทรงจาระหว่างข้าพเจ้ากับมะขามตลอดไป
ผลงานสร้ างสรรค์ ชุ ด “มะขาม : การประดิ ษ ฐ์ สื่ อแทนความรัก ระหว่ างมนุ ษ ย์ แ ละสุ นั ข ”
ข้าพเจ้าเปลี่ยนขนของมะขามเมื่อถูกทิ้งให้ปลิวตามพื้นหรือติด ตามเสื้อผ้านั้นอาจทาให้ดูสกปรกไม่มีคุณค่าแต่
เมื่อนามาใช้สร้างสรรค์ผลงานแล้วกลับชวนให้ผู้คนอยากลองสัมผัส ข้าพเจ้า จึงต้องการเปลี่ยนความรู้สึกจากสิ่ง
ที่ไร่คุณค่าให้กลับมีคุณค่ามีความหมายทางจิตใจและเก็บสัมผัสจากสิ่งที่ข้าพเจ้ารักไว้ในรูปแบบของงานศิลปะ
อีกรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ดีการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้เปรียบเสมือนการทดลองเบื้องต้นที่ต้องการนาไปทาการ
ทดลองเพื่อนาผลการทดลองไปต่อยอดในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่ายิ่ง
ว่าผลงานสร้างสรรค์และเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ที่ศึกษาค้นคว้าและเป็น
แนวในการปฏิบัติงามสร้างสรรค์ไม่มากก็น้อย ถ้าเพียงผลงานชุดนี้สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมทบทวนและพิจารณา
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ถึงแง่มุมของการใช้ชีวิตการเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบกายไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ ในรูปแบบของ
ตนเอง ก็ ถือว่าผลงานศิลปะสามารถทาหน้าที่ของมันเองแล้ว
สรุปข้อดีของผลงานสร้างสรรค์
1. ข้อดีของผลงานสร้างสรรค์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม
1.1 ข้อดีของการทดลองทางวัสดุ
ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้ผ่านการลองถูกลองผิดจนได้ขั้นตอนและกระบวนการนาขน
สุนัขมาใช้ร่วมกับไหมขนสัตว์เส้นใยเคราะห์ ซึ่งเป็นวัสดุใหม่ในประเทศไทยยังไม่มีใครเคยใช้มาก่อน ข้าพเจ้าจึง
นามาจดสิทธิบัตรการออกแบบ ซึ่งผลของการทดลองได้พบเทคนิคจานวน 8 เทคนิคและบางเทคนิคเองก็ไม่ได้
ถูกนามาใช้ในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้เช่นเทคนิคการขึ้นโครงสร้างสามมิติด้วยไหมขนสัตว์เส้นใยสังเคราะห์ซึ่ง
คาดว่าจะนาผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต
1.2 ข้อดีของรูปแบบผลงานสร้างสรรค์
ผลงานชุ ด นี้ ได้ ห ยิ บ ยื ม รู ป แบบของกระเป๋ า สะพายและกระเป๋ า ถื อ สตรี ม าเป็ น
สัญ ลักษณ์ แทนการเก็บ บั น ทึกความทรงจาของข้าพเจ้าและมะขามที่ ได้เดินทางไปในสถานที่ต่ างๆด้ว ยกัน
เสมอ โดยผลงานประกอบด้ ว ยพฤติกรรมการแสดงออกทางความรัก ระหว่างข้ าพเจ้ากับ มะขามที่ ป ฎิ บั ติ
ต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลงานแต่ละชุดได้แสดงความรู้สึกต่างที่ข้าพเจ้าอยากจะสื่อสารกับมะขาม เช่น
กอด สัมผัสลูบขน รูปแบบของกระเป๋าสะพายผ็หญิงจึงเป็นรูปแบบที่ตอบสนองความคิดและแสดงออกทาง
ความรู้สึกได้อย่างดี
1.3 ข้อดีที่ส่งผลต่อผู้ชมจากผลงานสร้างสรรค์
จากความพิเศษของผลงานชุดนี้ที่เลือกใช้วัสดุที่ถือว่าเป็นเศษขยะที่ไม่มีคุณค่าราคา
มาสร้างสรรค์ทาให้เกิดผลงานสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าซึ่งมีเอกลักษณ์จากกลุ่มขนที่มีสีสันไม่ซ้ากันในแต่ละใบ
และยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในการนาสิ่งที่เห็นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดผลเชิงพานิชอีก
ด้วย
2. ข้อดีของผลงานสร้างสรรค์ที่ปรากฏให้เห็นทางความรู้สึกเป็นนามธรรม
2.1 ผลทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้สร้างสรรค์
จากความกลัวการสูญเสียสุนัขอันเป็นที่รักซึ่งอายุมากและป่วยของข้าพเจ้า การตาย
จากนั้นเป็นสัจธรรมเมื่อมีเกิดย่อมมีดับ จนถึงแนวความคิดที่เลือก จะดูแลเอาใจใส่หวีขนของมะขามเพื่อเก็บขน
ของมันมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน นั้นมีผลพลอยได้เหมือนการบาบัดความกลัว สูญเสียจากการได้ทาใจได้
เฝ้าดูแลมันอย่างดีที่สุดแล้ว หากถึงเวลาที่จาเป็นต้องจากกันข้าพเจ้าหวังว่าตนเองจะไม่เศร้าเสียใจมากเพราะได้
มีผลงานชุดนี้ซึ่งเหมือนเป็นตัวแทนของมะขามที่จะอยู่เป็นเพื่อนไว้คอยให้ระลึกถึงความสุขที่เคยมีร่วมกันและ
ยังสามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ กับข้าพเจ้าได้ต่อไป
2.2 ผลทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้ชม
ผู้วิจัยหวังว่าจะสามารถส่งต่อความรักความใส่ ใจกับสัตว์เลี้ยงก่อนที่มันจะจากไป
ผลงานชุดนี้ และหวังว่าผู้ชมจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ไร้มูลค่าราคาแต่ทรงคุณค่าต่อจิตใจ รวมทั้งยังเป็นแนวทางใน
การบาบัดความรู้สึกเสียใจจากการจากไปของสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักอีกด้วย
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การพัฒนาผลงานและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาวัสดุ
แนวทางในการพั ฒ นาวัส ดุ คื อ การใช้ ข นของสุ นั ข นั้ น มี วิ ธีก ารน าไปใช้ ในรู ป แบบอื่ น ๆแต่
ข้อจากัดเรื่องปริมาณขนของมะขามที่จากัดและมีคุณมีบัติเฉพาะตัวแตกต่างจากสุนัขตัวอื่นๆ ในอนาคตหาก
ต้องการใช้ขนสุนัขในการทางานอีกต้องทดลองการใช้ขนสุนัขสายพันธ์ต่างๆเพิ่ม ขึ้นซึ่งต้องศึกษาและทดลองขน
สุนัขทีล่ ักษณะของขนแตกต่างกันออกไป
การพัฒนารูปแบบ
ในผลงานชุ ด “มะขาม : การประดิ ษ ฐ์ สื่ อ แทนความรัก ระหว่า งมนุ ษ ย์ แ ละสุ นั ข ” นี้ ได้
ตอบสนองความต้องการบ าบั ดความกลั ว และต้องการสร้างสรรค์ผ ลงานเพื่ อเป็ นสื่ อแทนความรักระหว่าง
ข้าพเจ้าและมะขามได้สมบูรณ์แล้ว แนวทางในการพัฒนารูปแบบในผลงานในอนาคตนั้นต้องพัฒนาแนวคิดด้าน
อื่นๆ ร่วมด้วยซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความสนในขณะนั้นด้วย
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