
ก 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

มิตรภาพ 
 Friendship  

 
 
 
 
 

บิลลี่     เรืองอุไร 
 
 
 
 
 
 

ศิลปนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปะบณัฑิต 
สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจติรศลิป์ วิทยาลยัเพาะช่าง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ปีการศึกษา 2561



มิตรภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บิลลี่   เรืองอุไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปะบณัฑิต 
สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจติรศลิป ์

วิทยาลยัเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ปีการศึกษา 2561 



ค 
 

Friendship 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billy   Reangaurai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Art Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement  
For Bachelor Degree of  Fine Arts Major in Graphic Arts 

Department of Fine Art Poh-ChangAcademy of Art 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

2018 



ง  

หัวข้อเรื่อง  มิตรภาพ 
นักศึกษา  นาย บิลล่ี   เรืองอุไร  
รหัสนักศึกษา  45710770841122 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  สุรชัย  อุดมมั่น 
หลักสูตร  ศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ 

วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ปีการศึกษา  2561 
 
 

 
บทคัดย่อ 

 
สัตว์เล้ียง เป็นท่ีนิยมและเล้ียงมากในปัจจุบันก็คือสุนัข  ท่ีเป็นเพื่อนแท่ของมนุษย์  มี

ความสัมพันธ์แบบท่ีเรียกได้ว่า เพื่อน ผู้คนส่วนมากจะรักและเอ็นดูสุนัขเหมือนลูก ท าให้สภาพสังคม
ในปัจจุบัน หันไปทางไหนก็จะพบเจอแต่สุนัข สุนัข มีหลายสายพันธ์ ขึ้นอยู่กับความชอบของคนแต่ละ
คน บ้างก็ตัวเล็กบ้างก็มีขนาดใหญ่ ลูกสุนัขเมื่อแรกเกิดจะมีความน่ารัก น่าเอ็นดูมาก มีขนปุกปุย บาง
สายพันธุ์ก็มีขนฟูนุ่มรอบตัว ตัวเล็กน่าสัมผัส ท าให้เป็นท่ีน่าสนใจ อยากเข้าไปกอด ลูบล าตัวเบาๆ ลูก
สุนัขจะมีความขี้ประจบ ไม่ว่าจะเป็นทางสายตา หรือการเล่น การนอน การเดิน พฤติกรรมต่างๆของ
พวกสุนัขท่ีมนุษย์ได้มองแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินหลงรักส่ิงมีชีวิตท่ีความมหัศจรรย์ ข้าพเจ้าจึงเกิดแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์  ความน่ารักและ
ท่าทางพฤติกรรมต่างๆของสุนัขท่ีได้น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ ด้วยกระบวนการเทคนิค
ภาพพิมพ์ห ิน
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Abstract 
  
 The pet is very popular and raised today as a dog. Who is a human friend 
There is a relationship that can be called a friend.  Most people will love and love 
dogs like children. Causing the current social condition Whichever way you turn, you 
will find many dogs. Dogs have many species. Depending on the preferences of each 
person Some are small, some are large Puppies, when born, are very cute and cute, 
with some fluffy hairs that are soft and fluffy around them. Small to touchMaking it 
interesting Wanting to hug his body gently, the puppy will be flattering Whether 
visually or playing, sleeping, walking, various dog behaviors That humans have seen 
and enjoy Love the magic creatures I therefore inspired the creation of this art thesis 
to convey the experience. The cuteness and gestures of various dogs That has been 
created as a work of art With lithography techniques 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ศิลปนิพนธ์นี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ และได้รับความช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด 
ข้าพเจ้าจึงขอน้อมร าลึกถึงครอบครัวของข้าพเจ้า ขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย 
ผู้ให้ก าเนิด และครอบครัวท่ีอบรมส่ังสอน หล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นคนมาจนทุกวันนี้  
ตลอดจนมอบความรัก และความห่วงใย ในช่วงส่งเสริมทางด้านการศึกษาท่ีดีแก่ตัวข้าพเจ้าเสมอมา 
ขอน้อมร าลึกพระคุณ คร ูอาจารย์ ทุกๆท่าน ท่ีได้สร้างสติปัญญาและได้แนะน าแนวทาง จินตนาการท่ี
ดีในการท างาน การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่า และมีขอบเขต ขอบคุณ
อาจารย์ ท่ีให้ค าปรึกษา อาจารย์ สุรชัย  อุดมมั่น ในการจุดประกายทางความคิด แก่การสร้างสรรค์
ผลงาน ตลอดจนให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษามาโดยตลอด ขอขอบคุณ ลุงอุทัย  บุญตา  ขอบคุณ
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆภาพพิมพ์ทุกคน ส าหรับส่ิงดีๆท่ีมอบให้แก่กันและกัน เป็นก าลังใจในการสร้างสรรค์
ผลงานให้ดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้าเช่ือว่า ถ้ามีความจริงใจในการท างานแล้ว คุณค่าของผลงานศิลปะที่ได้สร้าง
ขึ้น จะสามารถเปล่งคุณค่าออกมาให้เห็นในทางใดทางหนึ่งได้ 
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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตร
ศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2562ในหัวข้อ 
“มิตรภาพ” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นคว้าข้อมูล และน ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ซึ่งได้เรียบ
เรียงท้ังแนวความคิด รูปแบบการจัดวาง ผลงานการสร้างสรรค์ เทคนิค และวิธีการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานการศึกษา การวิเคราะห์พัฒนา ตลอดจนบทสรุปข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิลปะนิพนธ์
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลท่ีสนใจ และได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางศิลปะ แก่ผู้ท่ีสนใจ
ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขเป็นความผูกพันท่ีมีประวัติมายาวนาน สุนัขเป็นสัตว์เล้ียงท่ี

มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากท่ีสุดและเป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของมนุษย์ มีความซื่อสัตย์ เรียกได้ว่าสุนัขคือ
หนึ่งในสมาชิกท่ีส าคัญของครอบครัวเลยทีเดียว ความผูกพันระหว่างสุนัขกับมนุษย์จึงเป็นเรื่องท่ี
น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ว่าเหตุใดมนุษย์จึงผูกพันใกล้ชิดกันกับสุนัขมาก รศ.น.สพ.ดร.สุด
สรร ศิริไวทยพงศ์ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า ความผูกพันระหว่าง
มนุษย์กับสุนัขได้มีวิวัฒนาการมาต้ังแต่สมัยโบราณ ในระยะแรกมนุษย์ได้น าสุนัขป่ามาเล้ียง ใช้
ประโยชน์ท้ังในด้านการล่าสัตว์ และช่วยในการปกป้องมนุษย์ เช่น ช่วยในการล่าสัตว์ เฝ้าทรัพย์สมบัติ
บางอย่าง หรือ เฝ้าฝูงสัตว์เล้ียงท่ีมนุษย์เล้ียงไว้เพื่อเป็นอาหาร โดยมนุษย์ให้อาหารกับสุนัขเป็นส่ิงตอบ
แทน ต่อมามนุษย์ได้น าสุนัขพันธ์ต่างๆ มาเล้ียงเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันเนื่องจากสภาพสังคมและวิถี
ชีวิตมีการแข่งขันกันมากขึ้น วัตถุประสงค์ของการเล้ียงสุนัขจึงเปล่ียนไปกลายมาเป็นเล้ียงสุนัขเพื่อ
ประโยชน์อื่นๆ เช่น เล้ียงเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา สุนัขได้รับความนิยมแพร่หลายไปท่ัวทุกมุมโลก เพราะ
ไม่ว่าสถานท่ีแห่งนั้นจะมีบริเวณไม่มากนัก หรือเป็นสถานท่ีท่ีมีบริเวณกว้างขวาง ก็สามารถจะน าสุนัข
มาเล้ียงได้ ถ้าเจ้าของรู้ศักยภาพของตนเองว่าจะเล้ียงสุนัขพันธุ์ใด และเล้ียงเพื่ออะไร บางคนหรือคน
ส่วนใหญ่มีความผูกพันกับสุนัขท่ีเล้ียงเป็นอย่างมากจนถือว่าสุนัขเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว บางครั้งมนุษย์อาจจะนึกไม่ถึงว่าความผูกพันระหว่างมนุษย์
กับสุนัขนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของสุนัขอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์ ได้เล้ียงและดูแล
สุนัขด้วยตัวเอง ส่ิงท่ีมนุษย์จะได้ประโยชน์โดยไม่รู้ตัวคือ ความรับผิดชอบต่อหนึ่งชีวิตท่ีอยู่ในการดูแล
ของตน และการการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เนื่องจากในการเล้ียงสุนัขต้องให้อาหารเป็นเวลา 
ต้องมีการพาสุนัขไปออกก าลังกายหรือพาออกไปขับถ่าย มนุษย์ ก็จะได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบและ
การปฏิบัติตนในการเล้ียงสุนัข ซึ่งในท่ีสุด มนุษย์ ก็จะซึมซับส่ิงต่างๆ เข้าไปโดยไม่รู้ตัว งานวิจัยใหม่
ช้ีให้เห็นว่า สุนัขเป็นมากกว่า เพื่อนแท้ของมนุษย์  
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เป็นเวลาหลายร้อยปีท่ี มนุษย์ให้ความสัมพันธ์ กับสัตว์อย่างสุนัขว่า เป็นเพื่อนท่ีแสนดีขอ
มนุษย์ มีงานวิจัยช้ินใหม่ของ มหาวิทยาลัยสัตว์บาลแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ท่ีบอกว่า
ความสัมพันธ์ระหว่าง สุนัขและเจ้าของลึกซึ้งกว่าค าว่าเพื่อน  โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ใกล้ชิด
เหมือนกับทารกและพ่อแม่โดยมนุษย์จะเรียกลักษณะแบบนี้ ว่า ความสัมพันธ์เพื่อการอยู่รอด คือ 
สุนัขจะต้องการให้พ่อแม่ หรือผู้ดูแลเป็นเกาะคุ้มภัย เมื่อจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมต่างๆทีมวิจัย
ของ Lisa Horn ได้ท าการทดลอง โดยจ าลองสถานการณ์ขึ้นมา เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสุนัข ให้สุนัข
อยู่เพียงล าพังโดยไม่มีเจ้าของอยู่ ให้สุนัขอยู่กับเจ้าของท่ีไม่ค่อยพูดอะไร ให้สุนัขอยู่กับเจ้าของท่ีมีการ
แสดงออก โดยสุนัขจะได้อาหารเป็นรางวัล เมื่อปฏิบัติตามค าส่ังได้อย่างถูกต้องผลท่ีได้พบว่า สุนัขจะ
กระตือรือร้นอยากได้ของรางวัล เมื่อเจ้าของอยู่มากกว่าการไม่มีเจ้าของ และการท่ีมีเจ้าของท่ีอยู่นิ่ง ๆ 
กับเจ้าของท่ีเชียร์ให้สุนัขท าตาม ก็ไม่ได้มีผลให้ความกระตือรือร้นของสุนัขนั้นแตกต่างกันมาก และยัง
ได้ท าการทดลองเพิ่มเติม โดยน าคนแปลกหน้ามาแทนเจ้าของ ซึ่งสุนัขจะแสดงพฤติกรรมเพิกเฉยต่อ
ของรางวัลมากยิ่งกว่าการไม่มีเจ้าของโดยสุนัขจะไม่ค่อยยอมท าความเข้าใจ  หรือสนใจคนแปลกหน้า 
จึงท าให้นักวิจัยสามารถสรุปผลการทดลองนี้ ได้ว่า สุนัขจะมีความกระตือรือร้นในการท าส่ิงต่าง ๆ 
เมื่อเจ้าของอยู่ด้วยเท่านั้น  Lisa Horn เช่ือว่า นี่คือหลักฐานช้ินแรกที่แสดงให้เห็นว่า ความคล้ายคลึง
ระหว่างทารกและสุนัข ท่ีอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เพื่อการอยู่รอด และสุนัขท่ีโตเต็มวัยแล้ว ก็ยิ่งมี
พฤติกรรมต่อผู้ดูแล เหมือนท่ีเด็กท ามากขึ้น โดยความน่าสนใจของงานวิจัยช้ินนี้อยู่ท่ีว่าท าไมสุนัขจึงมี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ดังกล่าวเหมือนกับท่ีมนุษย์เป็นได้1

                                                             
1 สุนัขเป็นมากกว่าเพ่ือนแท้ของมนุษย์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562,เข้าถึงได้จาก

https://www.dogilike.com/content/dailydog/2483/?fbclid=IwAR1812YeScSB8lKonLLQBVYYO
vKTpb8ywX38wdADz36wQpWYHYYtlvwt8fI 

https://www.dogilike.com/content/dailydog/2483/?fbclid=IwAR1812YeScSB8lKonLLQBVYYOvKT
https://www.dogilike.com/content/dailydog/2483/?fbclid=IwAR1812YeScSB8lKonLLQBVYYOvKT
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ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 
 ต้ังแต่เด็กจนเติบโตมา ข้าพเจ้ามีความใกล้ชิดกับสุนัขมาตลอด ข้าพเจ้าจึงเข้าใจในพฤติกรรม 
ท่าทางของสุนัข เป็นอย่างดี ครอบครัวของข้าพเจ้าเล้ียงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าบ้าน เวลาท่ีข้าพเจ้าไม่อยู่บ้าน 
ข้าพเจ้าก็จะให้สุนัขท าหน้าท่ีแทน ในการดูแลบ้าน ทรัพย์สินภายในบ้าน หรือแม้คนแปลกหน้าแถว
รอบบริเวณบ้าน ข้าพเจ้ามีช่วงเวลาท่ีได้ใกล้ชิดกับสุนัขของข้าพเจ้าอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเวลาท่ีเล่น กิน 
และนอน หรือรวมไปถึงความรู้สึก อารมณ์ในบางวัน วันท่ีข้าพเจ้าอารมณ์ดีมีความสุขวันท่ีเศร้าว้าเหว่
ไม่มีใครท่ีจะท าให้ข้าพเจ้าสบายใจก็มีสุนัขท่ีข้าพเจ้าเล้ียง ท่ีท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่เหงา ท าให้ข้าพเจ้ามี
รอยยิ้มอยู่เสมอ ด้วยพฤติกรรมท่าทางท่ีแสดงถึงความน่ารักและความจริงใจต่อเจ้าของ ข้าพเจ้าก็เกิด
ความรู้สึกผูกพันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะไปเท่ียวเล่นท่ีไหนก็จะรีบกลับมาใช้เวลาอยู่กับสุนัขให้มากท่ีสุด 
เพราะข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าสุนัขท่ีข้าพเจ้าเล้ียงไว้จะอยู่กับข้าพเจ้าไปอีกนานขนาดไหน ข้าพเจ้าต่ืนมาพบ
เจอกับสุนัขทุกวัน และความสัมพันธ์เหล่านี้เอง ท่ีท าให้ข้าพเจ้ารู้ซึ้งถึงค าว่า มิตรภาพ มิตรแท้ และ
เพื่อนท่ีแสนดี  
 ข้าพเจ้าด ารงชีวิตอยู่กับสุนัขมาโดยตลอด ถึงสุนัขจะไม่สามารถส่ือสารกับมนุษย์เป็นภาษาพูด
ท่ีมนุษย์จะเข้าใจได้แต่ข้าพเจ้า สัมผัสได้ถึงพฤติกรรมความรัก ความต้องการ รวมท้ังความออดอ้อน ท่ี
สุนัขแสดงออกมาทางสีหน้าสายตาและท่าทาง เป็นเรื่องใกล้ตัวของข้าพเจ้าท่ีข้าพเจ้าสนใจ จึง
อยากจะถ่ายทอดพฤติกรรม เรื่องราวสุนัขของข้าพเจ้า ออกมาเป็นศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จึงอยากน าเสนอ
รูปแบบ กระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน 
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วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ 
1.ข้าพเจ้ามุ่งหวังเพื่อถ่ายทอดถึงพฤติกรรมท่าทางและความสุขของเหล่าสุนัขท่ีสวยงาม

 น่ารัก และความร่าเริง ฯลฯ 
2.เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวมิตรภาพและความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์และสุนัข 

 3.ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล แนวความคิดเพื่อถ่ายทอดสู่ผลงานสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการ 
 เทคนิค ภาพพิมพ์หิน ในด้านจินตนาการ เรื่องความสัมพันธ์และความสุข 
ขอบเขตการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าแบ่งขอบเขตเนื้อหาการสร้างสรรค์ออกเป็น 3
 ด้าน ดังนี้ 
ขอบเขตด้านเนือ้หาสาระ  

น าเสนอให้เห็นถึงมิตรภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสุนัข ผ่านพฤติกรรมและการ
แสดงออกทางด้านท่าทางความขี้ประจบทางสายตา หรือท่าทางการเล่นการนอนการเดิน 
พฤติกรรมต่างๆของสุนัขกับมนุษย์ 

ขอบเขตด้านรูปแบบ  
ลักษณะของผลงานการสร้างสรรค์และถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 2 มิติ โดยใช้
พฤติกรรม ท่าทางของสุนัขท่ีมีเค้าโครงเหมือนจริง ให้ได้รูปแบบท่ีน่าสนใจ รวมท้ังให้อารมณ์
ความรู้สึก ท่ีแสดงออกถึงมิตรภาพของมนุษย์กับสุนัข ใช้การผสมผสานระหว่างท่าทางของ
สุนัขพันธ์ต่างๆและส่ิงของแทนสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงมนุษย์เข้าด้วยกันจัดองค์ประกอบสีสันท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะตน  

ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ  
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน  
บนแผ่นอลูมินัม(Aluminum Plate) ด้วยวัสดุดินสอไข เป็นเทคนิคหลักส าคัญ 

ขั้นตอนการศึกษา  
1 รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของสุนัข 
2 ร่างแบบเตรียมการสร้างสรรค์ผลงาน 
3 คัดเลือกแบบร่างเพื่อไปขยายปฏิบัติผลงานจริง 
4 การสร้างสรรค์ผลงาน 
5 การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์  
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บทที่ 2 
ที่มำของแนวคิดและแรงบันดำลใจ 

 
ที่มำของแนวคิดและแรงบันดำลใจ  
 สุนัข เป็นสัตว์เล้ียงท่ีรู้ใจและเป็นเพื่อนท่ีแสนดีของมนุษย์มาตลอด คนหลายคนนิยมเล้ียง
เพราะสุนัขมีความน่ารัก และมนุษย์ก็ไม่อาจจะอยู่ได้เพียงพัง ท าให้เวลาท่ีมนุษย์อยู่กับสุนัขมักจะมีแต่
ความสุข ความสนุก แต่ก็มีบุคคลบางกลุ่ม ท่ีหาประโยชน์จากสุนัข น าสุนัขมาท างาน ไว้ต้อนวัว ต้อน
แพะ บางคนก็เล้ียงสุนัขไว้ดูแลบ้านเวลาท่ีเจ้าของบ้านไม่อยู่  สุนัขถือว่าเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก 
เพราะสุนัขมีความซื่อสัตย์ และท าตามค าส่ังของมนุษย์อยู่เสมอ ประหนึ่งว่าสัตว์เหล่านั้น เข้าใจมนุษย์
ได้ แต่สุนัขกับมีพฤติกรรมความสัมพันธ์ ท่ีไม่ถูกจ ากัดต่อสุนัขด้วยกัน เป็นความซับซ้อนขึ้นไปอีก เป็น
ความสัมพันธ์ที่สนิทสนมระหว่างเจ้าของและสัตว์เล้ียง แบบเพื่อน หรือ พ่อแม่และลูก เป็นแบบท่ีเรียก
ง่ายๆว่าท่ีพักพิงซึ่งกันและกัน รูปแบบท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นส่ิงใกล้ตัวที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ ลูกสุนัขตัว
หนึ่งท่ีอ่อนแรงและเหนื่อยล้า ข้าพเจ้าจึงน าลูกสุนัขท่ีเจอกลับมาเล้ียง มีหลายส่ิงรอบตั วมากมาย
เปล่ียนไป การด าเนินชีวิตต่างๆ กิจวัตรประจ าวันก็ต้องเปล่ียน เพราะมีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัว 
จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ ลูกสุนัขท่ีน ามาเล้ียงก็เป็นมิตรแท้ท่ีอยู่ใกล้ตัวตลอดมา ส่ิงเหล่านี้ท าให้เกิด
เป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
 

อิทธิพลทำงจิตวิทยำ  

จิตวิทยาก าลังหาค าตอบ ท าไมสุนัขถึงท าให้มนุษย์หลงรักจ าวันแรกท่ีจ้องตากับสุนัขส่ีขาขน
ปุยท่ีก าลังช าเลืองมองได้หรือเปล่า ความรู้สึกถูกชะตาครั้งแรกๆ จนยอมเปิดใจให้เข้ามาเป็นสมาชิก
คนใหม่ในบ้าน หลังจากนั้นสุนัขก็มีช่ือเรียกและมีตัวตนและเป็นส่วนหนึ่ งของชีวิตมนุษย์ท่ีขาดไม่ได้ 
แต่ก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวท่ีรู้สึกแบบนี้ เพราะประชากรในโลกกว่าครึ่ง มีสุนัขเป็นสมาชิกประจ าบ้าน
เช่นกัน และมนุษย์ยอมทุ่มเงินจ านวนมหาศาลเพื่อเพื่อนต่างสายพันธุ์ ซึ่งในแต่ละปีเม็ดเงินมหาศาล
กว่าห้าพันแปดร้อยล้านเหรียญสหรัฐ หมุนเวียนในธุรกิจการเล้ียงสุนัขในช่วงเวลา 50 ปีท่ีผ่านมา
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นักจิตวิทยาพยายามคลายปมปริศนาท่ีว่านี้มาตลอด โดยเฉพาะ Boris Levinson อาจารย์
ประจ าภาคจิตเวชเด็กของมหาวิทยาลัย Yeshiva เคยเสนอแนวคิดสุดพิลึกในปี 1961 ว่าสุนัขสามารถ
ช่วยจิตแพทย์ในการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้”อาจารย์ Boris ได้แนวคิดนี้หลังจากวันหนึ่งเขาพา
สุนัขตัวโปรดช่ือ ‘จิงเกิ้ล’ ไปท่ีท างานด้วย เพื่อท าการบ าบัดคนไข้เด็กท่ีมีปัญหาในการส่ือสารและเก็บ
กด แต่กลายเป็นว่า จิงเกิ้ล ท าลายก าแพงอารมณ์ของเด็กน้อย เด็กท่ีเคยซึมเศร้ากลับหัวเราะและให้
ความร่วมมือในกิจกรรมบ าบัดของ Boris อย่างน่าแปลกใจ ราวกับจิงเกิ้ลร่ายมนต์สะกดปริศนาใน
วินาทีนั้น อาจารย์ Boris ทราบแน่ชัดแล้วว่า ทฤษฏีของเขามาถูกทางโดยตลอด จึงเตรียมท าพรีเซนต์
น าเสนอต่อบอร์ดของ American Psychological Association จนแนวคิดของการน าสัตว์เล้ียงเพื่อ
ประโยชน์ในการบ าบัดมนุษย์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นจุดก าเนิดของการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เล้ียงและมนุษย์ครั้งส าคัญ เพื่อยืนยันทฤษฏีความน่ารักนี้ ทีมนักวิจัยชาว
ญี่ปุ่น Hiroshi Nittonoจากมหาวิทยาลัย Hiroshima ได้ลองให้อาสาสมัคร 132 คน ลองใช้แหนบ
ขนาดเล็ก คีบของจ๋ิวๆ ไปวางไว้บนต าแหน่งท่ีผู้ท าการทดลองก าหนดไว้ โดยเป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้
สมาธิและความระแวดระวังสูง ผลปรากกฎว่า อาสาสมัครท่ีเห็นภาพลูกสัตว์น่ารักๆ ระหว่างท าการ
ทดลอง จะมีความระแวดระวังในการท าภารกิจมากขึ้น โดยช้ินส่วนท่ีคีบไม่ตกระหว่างทาง หนึ่งใน
ข้อสรุปท่ีนักวิจัยหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นคือ ลูกสัตว์ท่ีน่ารักมีความบอบบาง คล้ายคลึงกับทารกใน
มนุษย์ ซึ่งต้องการความเอาใจใส่ในการดูแล มากกว่าสัตว์ท่ีโตแล้ว หรือหมายความว่า  ลูกสัตว์ก็ใช้
ประโยชน์จากสัญชาตญาณมนุษย์แบบเดียวกับทารกหรืองานวิจัยท่ีลงลึกไปอีกเพื่อศึกษาระบบการ
ท างานของสมอง โดย Massachusetts General Hospital โดยสัตวแพทย์ Lori Palleyและทีมวิจัย
ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพด้วย เรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MRI) เพื่อศึกษากิจกรรมของสมองของแม่มนุษย์
จ านวน 14 ราย ระหว่างท่ีพวกเธอปฏิสัมพันธ์กับเด็กทารกมนุษย์และลูกสุนัขกลายเป็นว่าเมื่อมาดู
ภาพกิจกรรมทางสมองท่ีเกิดขึ้นสมองของมนุษย์ มีการตอบสนองจุดเดียวกันระหว่างเด็กทารกและลูก
สุนัข โดยเฉพาะสมองส่วนกลาง 
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นั่นหมายความว่า สัตว์เล้ียงก็สามารถมอบความพึงพอใจให้กับมนุษย์ไม่แพ้การเล้ียงดูเด็ก

ทารก จึงไม่แปลกเลยท่ีบางคนจะเล้ียงสุนัขราวลูกหลานหากวิวัฒนาการจะมีส่วนพัฒนาสมองมนุษย์

ให้ผูกพันกับสัตว์เล้ียงก็มีเค้าโครงอยู่ไม่น้อย ท่ีสามารถนับย้อนไปราว 2.6 ล้านปี ท่ีมนุษย์สายพันธุ์โฮ

โมเซเปียนกลุ่มแรกๆ เริ่มสานความสัมพันธ์ต่างเผ่าพันธุ์ แห่งความเอื้ออาทรต่อสัตว์ ร่วมโลกสู่ยุค

ปัจจุบัน คงไม่แปลกนักท่ีจะกล่าวว่า มนุษย์พัฒนาการได้ถึงปัจจุบัน เพราะพวกเราล้วนเติบโตมา

พร้อมกับสัตว์เล้ียงท่ีน่ารักเหล่านี้เอง2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2บอริสเลวินสัน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 8มกราคม2562, 

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

https://thematter.co/byte/why-we-love-pet/6817
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อิทธิพลจำกสุนัข 
สุนัขเป็นสัตว์ท่ีมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะท่ัวไปและลักษณะเฉพาะท่ี

ต่างกันออกไป แต่ลักษณะโดยรวมของสุนัขท่ัว ๆ ไปแล้ว สุนัขเป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม ออกลูกเป็น
ตัว มีขนส้ันหรือยาวแตกต่างไปตามสายพันธุ์ บางตัวอาจมีขนสีด า สีขาว สีน้ าตาล สีส้ม หรือบางตัว
อาจมีหลายสีปะปนกัน ขนาดของหูจะส้ันหรือยาวก็แตกต่างไปตามสายพันธุ์เช่นกัน สุนัขสามารถแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

 
 

 
 

ภำพที่ 1 เทร์เรียร์ 
ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 

 
เทร์เรียร์ (Terriers) เป็นสุนัขขนาดเล็ก ต้นก าเนิดอยู่ในประเทศอังกฤษมีนิสัยชอบดมกล่ิน 

อยากรู้อยากเห็น ตามรอย และขุดหาส่ิงท่ีสงสัย แม้เทร์เรียร์จะเป็นสุนัขท่ีมีขนาดเล็ก ขาส้ัน แต่
เคล่ือนไหวได้อย่างว่องไว มีความมานะอดทน บากบั่น กล้าหาญ ท าให้มันเคยถูกใช้เป็นสุนัขสงคราม 
แต่ปัจจุบันนิยมน ามาเล้ียงเป็นเพื่อนเล่นในบ้าน สุนัขเทร์เรียร์แยกย่อยได้อีกหลายสายพันธุ์  อาจแบ่ง
เทร์เรียร์เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะของขน ได้แก่ พันธุ์ขนเรียบและส้ัน เช่น ฟอกซ์ เทร์เรยีร์
ขนส้ัน พันธุ์ขนหยาบและยาว เช่น สก็อตทิช เทร์เรียร์ และ เคอรีบูลเทร์เรียร์ เป็นต้น 
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ภำพที่ 2 เฟรนช์บูลด็อก (French Bulldog) 
ท่ีมา: เฟรนช์บูลด็อก, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก

http://bludxkhnxnghmahnayn.blogspot.com/2015/08/french-bulldog.html 
 

เฟรนช์บูลด็อก (French Bulldog) จะมีลักษณะนิสัยคล้ายกับอิงลิชบูลด็อก คือ ไม่เสียงดัง 
อดทน ซื่อสัตย์ และร่าเริง แต่ก็ไม่ได้ขี้เกียจและชอบนอนเท่ากับสุนัขพันธุ์อิงลิชบูลด็อก การออกก าลัง
กายท าได้โดยพาเดินเล่นรอบ ๆ บ้านหรือเล่นเกมโยนลูกบอล ท่ีส าคัญผู้เล้ียงต้องสังเกตการหายใจให้
เป็น ถ้าหายใจทางปากถี่ข้ึนจนผิดปกติ ควรรีบน ามันเข้าท่ีร่มหรือห้องแอร์โดยเร็ว 

 
 

ภำพที่ 3 ปั๊ก (Pug) 
ท่ีมา : ปั๊ก, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก

http://puppydoglilover.blogspot.com/2015/09/6-pug.html 
 

ปั๊ก (Pug) หมาปั๊ก เป็นหมาท่ีพลังเยอะ ชอบเล่น ชอบอยู่กับเจ้าของ สามารถอยู่ในท่ีเล็ก ๆ 
และอยู่ร่วมกันหลายตัวได้ ออกก าลังกายโดยการพาไปเดินเล่น ไม่ควรให้มันออกก าลังกายหนักในช่วง
ท่ีมีอากาศร้อนหรือหลังกินอาหารเสร็จ 

http://bludxkhnxnghmahnayn.blogspot.com/2015/08/french-bulldog.html
http://puppydoglilover.blogspot.com/2015/09/6-pug.html
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ภำพที่ 4 ดัชชุน (Dachshund) 
ท่ีมา : ดัชชุน, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก

https://twitter.com/petinthaidotcom/status/689714239016046593 
 

ดัชชุน (Dachshund) ดัชชุนเป็นสุนัขฉลาด ขี้สงสารและไม่ค่อยสร้างความยุ่งยาก ไม่ว่าจะ
อยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน หากได้รับการฝึกอย่างดี อย่างถูกวิธี มันจะเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังค าส่ัง และเข้า
กับเด็กได้ดี ดัชชุน รูปร่างเต้ีย ขาส้ัน ตัวยาว แต่มีการพัฒนาของกล้ามเนื้อที่แน่นและแข็งแรง ลักษณะ
การเชิดศีรษะเต็มไปด้วยความกล้าหาญและมั่นใจ สีหน้าของดัชชุนแสดงออกซึ่งความฉลาด ท้ังๆ ท่ีขา
ส้ันเมื่อเทียบกับความยาวของล าตัว มีความฉลาด สดใส มุ่งมั่นในการท างานท้ังบนดินและใต้ดิน 
ประสาทสัมผัสท้ังหมดพัฒนาอย่างดี  

 
ภำพที่ 5 ชิวาวา (Chihuahua) 

ท่ีมา : ชิวาวา, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://rattanapron22.wordpress.com  

 
ชิวำวำ (Chihuahua) ชิวาวาเป็นสุนัขท่ีเป็นเพื่อนคู่หูท่ีดีเยี่ยม เขาต้องการการเอาใจใส่

และจงรักภักดีต่อเจ้าของมาก ถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกจัดกลุ่มว่าเป็นสุนัขท่ีเล้ียงไว้อุ้มบนตัก แต่พวกเขา
ก็กระตือรือร้นและชอบมีกิจกรรมให้ท าอยู่เสมอ ชิวาวาเป็นสัตว์เล้ียงท่ีน่ารักหากได้กรับการปฏิบัติท่ีดี 
แต่พวกเขาอาจกัดคนแปลกหน้าหรือเด็กเล็กผู้ท่ีอาจจะคุกคามเขาได้ เช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์เล็กอื่น    
ชิวาวามีแนวโน้มท่ีจะเห่ามากกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่ และพวกเขาอาจจะพยายามควบคุมเจ้าของและ
อาจจะหงุดหงิดใส่ได้ 

https://twitter.com/petinthaidotcom/status/689714239016046593
https://rattanapron22.wordpress.com/


11 
 

 

 
 

ภำพที่ 6 บีเกิล (Beagle) 
ท่ีมา : บีเกิล, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก

http://puppydoglilover.blogspot.com/2015/09/5-beagle.html 

บีเกิล (Beagle) เป็นสุนัขท่ีสุภาพ พวกมันค่อนข้างเป็นมิตร ไม่ดุร้ายเกินไปหรือเฉื่อยชา
เกินไป ชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม แต่มันก็เช่ืองคนง่ายเกินจึงไม่เหมาะท่ีจะเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน ทว่ามันยังคง
เห่าหรือหอนบ้าง เมื่อเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้า นอกจากนี้ บีเกิ้ลยังเป็นสุนัขท่ีเหมาะกับเด็ก ๆ เข้า
กับเด็กๆ ในบ้านดี ๆ ไม่พบประวัติการท าร้ายเด็ก บีเกิ้ลจึงเป็นสุนัขท่ีนิยมเล้ียงกันในครอบครัว และบี
เกิ้ลยังเข้ากับสุนัขสายพันธุ์อื่นได้ง่าย พวกมันแข็งแรงมาก จึงวิ่งเล่นได้นานโดยท่ีไม่เหนื่อยง่าย โดย
ธรรมชาติพวกมันเป็นสุนัขท่ีอยู่เป็นฝูง เวลาน าไปเล้ียงเด่ียวจึงอาจเกิดอาการซึมเศร้าได้ และแม้ว่าบี
เกิ้ลจะมีพลังเห่าหอนอันรุนแรง แต่ไม่ใช่บีเกิ้ลทุกตัวท่ีจะหอน แต่ส่วนมากจะเห่าเมื่อ เผชิญกับ
สถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย ซึ่งบางตัวจะเห่าหรือหอน เมื่อรับรู้ถึงกล่ินใดกล่ินหนึ่งโดยเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://puppydoglilover.blogspot.com/2015/09/5-beagle.html
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อิทธิพลจำกงำนศิลปะกรรม 

แอ็กเนส บำลโลเชย์ ( AqnesBoulloche ) 

เป็นชาวฝรั่งเศส เกิดในกรุงปารีสปี ค.ศ. 1951 ชีวิตวัยเด็กในประเทศโมร็อกโกและแอฟริกา

เหนือ เธออยู่ในกรุงปารีสในปี ค.ศ.1960 และเป็นนักเรียนท่ี Ecole des Arts Decoratifมีความสนใจ

เกี่ยวกับภาพวาดสีน้ ามันบนแผ่นไม้ด้วยเทคนิคการเคลือบแบบเก่า ซึ่งประกอบด้วยการระบายซ้อน

กันบาง ๆ ของช้ันสีและท าให้ภาพดูสว่างด้วยการแต้มสี นอกจากนี้เธอยังใช้สูตรเล่นแร่แปรธาตุ

หลากหลายสูตรเพื่อสรรค์สร้างสีย้อม สีใส (mediums)และวานิช (varnishes) แอ็กเน บาลโลเชย์ มี

ความเป็นศิลปินต้ังแต่สมัยยังเป็นเด็ก ผลงานของเธอมีจินตนาการท่ีสร้างสรรค์และรูปแบบท่ีน่าสนใจ 

สีท่ีดูสบายตา จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงงานแก่ข้าพเจ้า3 
 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 7 แอ็กเนส บาลโลเชย์( AqnesBoulloche ) 
ช่ือภาพ : Dog 

                      เทคนิค : oil color on canvas 
         ขนาด : 80x100 cm. 

ท่ีมา : แอ็กเนส บาลโลเชย์, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 12กุมภาพันธ์2562, 
เข้าถึงได้จาก http://agnes.boulloche.free.fr/ 

 
ข้าพเจ้าประทับใจผลงานจิตรกรรมของ แอ็กเนส บาลโลเชย์( AqnesBoulloche )ภาพนี้เป็น

รูปสุนัขท่ีก าลังนอนเล่นหนังสือท่ีเป็นของมนุษย์ อย่างมีความสุข ถึงแม้ ส่ิงท่ีท าไปจะไม่สมควรแต่สุนัข
ตัวนี้ก็จะนอนรอ นอนเล่นรอเจ้าของให้กลับมาหา มาเล่นและอ่านหนังสือให้เค้าฟัง   

                                                             

3แอ็กเนส บาลโลเชย์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์2562, 

เข้าถึงได้จากhttp://agnes.boulloche.free.fr/ 

http://agnes.boulloche.free.fr/
http://agnes.boulloche.free.fr/
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ศิลปิน ไอริสสกอตต์( Iris Scott )  
  

ไอริสสกอตต์เกิดในปี 1984 ใกล้กับซีแอตเติดพวกเขาต้ังช่ือตามเทพธิดากรีกแห่งสายรุ้ง ท้ัง

พ่อและแม่ของเธอท างานท่ีบ้านด้วยตนเอง แม่เธอสอนบทเรียนเปียโนและดูแลสวนในขณะท่ีพ่อของ 

ไอริสสกอตต์สนับสนุนครอบครัวสร้างตู้เก็บของตามส่ังในร้านท่ีติดกับบ้าน ในฐานะท่ีเป็นเด็กสาวไอริ

สมีเวลาเหลือเฟือท่ีจะอยู่คนเดียวด้วยใจของเธอเองปล่อยให้เล่นและสร้างความบันเทิงให้ตัวเองโดยไม่

ต้องมีจอหรือของเล่นมากมาย บ้านหลังนี้ต้ังอยู่ท่ีปลายถนนล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี ไอ

ริส และน้องสาวตัวน้อยของเธอไม่มีสัตว์เล้ียงพวกเขาโตมากับสุนัข ในช่วงซัมเมอร์เธอใช้เท้าเปล่าขุด

ถ้ าบนเนินเขาสร้างบ้านต้นไม้ในป่าและขุดดินจากดินพวกเขาขุดขึ้นมา ในวันท่ีฝนตกซึ่งมีจ านวนมาก

ใน ซีแอตเทิล ไอริสซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนของเธอ เธออ่านหนงัสือวิธีวาดท่ียืมมาจากห้องสมุด 

เลียนแบบพ่อแม่ของเธอและท าตามแบบ ฝึกฝนศิลปะ ด้วยการวาดภาพตัวเองเป็นครั้งแรก เธอ

คัดลอกภาพถ่ายและภาพเขียนต้ังแต่อายุยังน้อย เพื่อให้วันหนึ่งเธอจะสามารถท ารายได้ เพียงไม่กี่

เดือนหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและในขณะท่ีอยู่ต่างประเทศในไต้หวันในปี 2010 เธอได้

ค้นพบตัวเองกับอาชีพท่ีไม่เหมือนใครในฐานะนักวาดนิ้วมืออาชีพคนแรก ไอริสได้เรียนรู้พื้นฐานของสี

พาสเทล สีน้ าน้ ามัน สีอะคริลิคและดินเหนียว ด้วยพื้นฐานความรู้ และโอกาสดีได้เกิดขึ้น ในหน้าร้อน

ช้ืนตอนใต้ของไต้หวัน ช่วงเวลาแห่งความเกียจคร้าน ไอริสวาดภาพสีน้ ามันรูปดอกไม้สีเหลืองท่ียังไม่

เสร็จสมบูรณ์ แต่แปรงท้ังหมดสกปรกและจ าเป็นต้องท าความสะอาดก่อนด าเนินการต่อ ด้วยความ

กระตือรือร้นท่ีอยากจะวาดภาพให้เสร็จในเวลานั้น ไอริสก็หยิบกระดาษเช็ดมือสองสามผืนท่ีมีน้ ามัน

บีบลงบนปลายนิ้วของเธอ สีหนาขึ้นบนพื้นผิวนัน้ง่ายต่อการควบคุม ไอริสรู้สึกตื่นเต้นท่ีได้ค้นพบส่ิง

ใหม่ด้วยตัวของเธอ วันรุ่งขึ้นเธอตามหาถุงมือผ่าตัดเพื่อมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเธอ ไอริสใช้

ปลายนิ้วที่สวมถุงมือทางานด้วยสีเหมือนส่ือกลางท่ีมีลักษณะคล้ายดินเหนียว การวาดภาพลายนิ้วมือ

ก าลังกลายเป็นความเคล่ือนไหวทางศิลปะ เกิดขึ้นเป็นผลงานศิลปะที่สวยงาม แกลเลอรี่หลายแห่งมี

ผลงานของไอริสและยังมีผู้คนมากมายท่ีช่ืนชอบสะสมผลงานของเธอด้วย4

                                                             

ไอริสสกอตต์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562, 

เข้าถึงได้จาก https://www.irisscottfineart.com/exhibitions 
 

https://www.irisscottfineart.com/exhibitions


14 
 

 

 

ภาพที่ 8 Madam Saluki | 80x46 in 
ช่ือภาพ : Madam Saluki 

        เทคนิค : oil color on canvas 
                                             ขนาด : 80x46 cm. 

ท่ีมา : แอ็กเนส บาลโลเชย์, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 12กุมภาพันธ์2562, 
เข้าถึงได้จาก http://agnes.boulloche.free.fr/ 

ข้าพเจ้าประทับใจผลงานของ ไอริส สกอตต์ ภาพจิตรกรรมรูปสุนัข ท่ีเป็นสัตว์เล้ียงชนิดแรก

ของมนุษย์ มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษย์มายาวนาน เนื่องจากสุนัขมีอุปนิสัยท่ีดีหลายประการ 

โดยเฉพาะความเฉลียวฉลาดความสามารถรอบตัว ความกตัญญู ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อเจ้าของ 

ตลอดจนการเป็นสัตว์สังคม รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้ดี ท าให้มนุษย์น าสุ นัขมาเล้ียง

แพร่หลายไปท่ัวโลก เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกภายในครอบครัวของมนุษย์ในปัจจุบัน 

 

 
 
 
 

http://agnes.boulloche.free.fr/


15 
 

บทที่ 3 
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ เทคนิค วิธีกำร และขั้นตอนกำรท ำงำน 

 
 มนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินเดียวกัน สุนัขเหล่านั้นจึงพบเห็นถึงความใกล้ชิดมนุษย์ 
เป็นส่ิงท่ีพึ่งพิงซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและมนุษย์  ส่ิงนี้เองเป็นแรงบันดาลใจให้
ข้าพเจ้าสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ผ่านการ
ด าเนินงานทางกระบวนการภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography) ถ่ายทอดผลงานเป็น
ผลงานภายใต้หัวข้อมิตรภาพ (Friendship) ค้นคว้าข้อมูลการด าเนินงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ มี
วิธีการและขั้นตอนการสร้างสรรค์หลายข้ันตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนกำรค้นคว้ำหำข้อมูล 
 1. ข้อมูลภาพถ่ายสุนัขพันธุ์ต่างๆ ท่ีน่าสนใจและหาจากส่ือออนไลน์ 
 2. ข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัวที่พบเห็นในครอบครัวและสภาพสังคมปัจจุบัน 
     ระหว่างสุนัขและมนุษย์ 
 3. ข้อมูลภาพถ่ายของสัญลักษณ์ท่ีน ามาใช้แทนมนุษย์และหาจากส่ือออนไลน์ 
 
ขั้นตอนกำรประมวลควำมคิด 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า เริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีน่าสนใจของสุนัข 
ท่าทางอารมณ์สีหน้า พฤติกรรมต่างท่ีสุนัขแสดงออกมาให้เห็น ข้าพเจ้าใช้รูปทรง เส้น สี ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์จินตนาการเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ช่วงเวลาแห่งความรัก มิตรภาพท่ีเกิดขึ้นจาก
ความผูกพันของข้าพเจ้าและสุนัข เปรียบเสมือนเพื่อนท่ีแสนดี สุนัขของข้าพเจ้าแฝงความหมายนัยยะ
ทางความคิด สะท้อนภาพความรัก ความผูกพัน ผ่านกระบวนการเพิ่มรูปทรงสุนัข ให้มีลักษณะ
เฉพาะตัว เพื่อให้ตรงตามแนวความคิดท่ีได้ผ่านกระบวนการประเมินจากตัวข้าพเจ้าและอาจารย์
ผู้สอนผู้ท่ีคอยให้ค าปรึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่ข้าพเจ้าต้องการจะถ่ายทอดผ่านผลงานศิลป
นิพนธ์ชุดนี้ 
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รูปทรงและเนื้อหำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
 รูปทรงสุนัขมีหลายชนิด หลายสายพันธุ์ ท้ังตัวใหญ่และตัวเล็ก  ส่วนใหญ่สุนัขพันธุ์เล็กคนจะ
นิยมน ามาเล้ียง เป็นรูปทรงเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ผลงาน  ส่วนรูปทรงท่ีโดดเด่นจะเป็นสุนัขพันธุ์
เล็กท้ังหลาย เพราะเป็นสุนัขท่ีข้าพเจ้าเล้ียงอยู่ ข้าพเจ้าน าเสนอรูปทรงสุนัขผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์บางรูปทรง แสดงความหมายความสัมพันธ์และใช้ส่ิงของท่ีแทนความหมายถึงมิตรภาพของ
มนุษย์กับสุนัข  
 
ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์และเทคนิควิธีกำร 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะข้าพเจ้าเริ่มจากความรู้สึกและผูกพันระหว่างข้าพเจ้ากับสัตว์ชนิด
หนึ่ง(สุนัข) ข้าพเจ้าบันทึกภาพถ่าย ท่าทางสุนัข จากนั้นจึงน ามาจัดวางให้เป็นองค์ประกอบตามความ
เหมาะสมท่ีข้าพเจ้าพอใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยระยะเวลา กระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์
หินในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละช้ิน ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ มีระยะ
การท าซ้ าอย่างต่อเนื่อง  การสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละช้ิน เป็นการพิจารณาและบันทึกท่าทาง
พฤติกรรมต่างๆ ท่ีสุนัขแสดงออกมาให้ข้าพเจ้าเห็น กระบวนการภาพพิมพ์หินนั้นมีความละเอียดอ่อน 
ต้องมีการย้ าคิดย้ าท า อย่างมีสติ เพื่อกระท าและสร้างสรรค์ให้ผลงานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดย
ควบคุมพยามให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด  
 
กำรสร้ำงภำพพร่ำง(Sketch) 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ภาพร่างคือส่ิงแรกเริ่มของการถ่ายทอดจินตนาการ ถึง
ช่วงเวลานั้นๆ เกิดเป็นแรงบันดาลใจประกอบกับจินตนาการส่วนตัวท่ีสร้างสรรค์กลายเป็นภาพ
จินตนาการถ่ายทอดความคิดสู่ภาพร่างด้วยกัน ก่อนท่ีข้าพเจ้าจะน าผลงานไปขยาย เพื่อท าเป็นผลงาน
จริง ข้าพเจ้าค านึงถึง ความรู้สึก องค์ประกอบ สัญลักษณ์ ส่ิงของท่ีบ่งบอกถึงความรักและมิตรภาพ 
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ภำพที่ 9 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 1 
ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภำพที่ 10 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 2 
ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 

 
 

 
 
 

 



19 
 

 
 

ภำพที่ 11 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 3 
ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภำพที่ 12 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 4 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภำพที่ 13 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์หมายเลข 5 
ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

1. ผงแม็คนีเซียมไลท์คาร์บอร์เนต   (Magnesium light carbonate) 
2. กรดฟอสฟอริค    (Phosphoric acid)  
3. กรดชันฟูริค     (Sulphuric acid) 
4. น้ ามันสน     (Turpentine) 
5. น้ ามันทินเนอร ์    (Thinner) 
6. กระดาษฟาบริโน ่    (Fabriano paper) 
7. หมึกพิมพ์ออฟเซ็ต    (Offset inks) 
8. เพลทอลูมินั่ม    (Aluminum plate) 
9. แลคเกอร์แดง    (Red Lacguer) 
10. แป้งฝุ่น     (Powder) 
11. ฟองน้ าใยเชลลูโลส    (Cellulose  Sponge) 
12. ดินสอไข     (Dermatograph Pencil) 
13. กาวกระถิน     (Arabic gum) 
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ผงแม็คนีเซียมไลท์คาร์บอร์เนต   แป้งฝุ่น 
 
 
 
 
 
 

 
กรดฟอสฟอริค     กรดชันฟูริค  

 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษฟาบริโน ่       กาวกระถิน  
 
 

ภำพที่ 14   อุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงาน 
ท่ีมา : ท่ีมาจากผู้เขียน 
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เพลทอลูมินั่ม         หมึกพิมพ์ออฟเซ็ต 

 
 
 
 
 
 
 

ฟองน้ าใยเชลลูโลส   ดินสอไข 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทินเนอร์         น้ ามันสน  แลคเกอร์แดง  

 
 

ภำพที่ 15   อุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงาน 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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กระบวนกำรสร้ำงแม่พิมพ์ – กำรพิมพ์ 
 การสร้างภาพผลงานจะใช้แผ่นอลูมินัมเป็นแม่พิมพ์ควรล้างคราบสกปรกท่ีติดอยู่บนแผ่นอลู
มินัมก่อนน ามาใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  เริ่มจากการผสมน้ ายาล้างเพลท ใส่น้ าในแกลอน 5 
ลิตร กรด Sulphuric acid ครึ่งออน ผสมรวมกันเพื่อน ามาล้างเพลท โดยฉีดน้ าให้ ท่ัวท้ังเพลท เท
น้ ายาล้างท่ีผสมไว้ในถ้วย ใช้เศษผ้าสะอาดชุบน้ ายา ถูให้ท่ัวท้ังเพลท ถูจากซ้ายไปขวา บนไปล่าง สาม
ถึงส่ีรอบ เมื่อถูเสร็จใช้น้ าฉีดล้างให้ท่ัวเพลทและน าไปวางตาก ปล่อยให้เพลทแห้งสนิท 
 

  

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 16   ท าการล้างแผ่นอลูมินัม 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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กำรท ำกำว 
 น ากาวกระถินมาทุบให้ละเอียด เทน้ าร้อนลงในกาวกระถินเพื่อละลายกาว เมื่อละลายแล้วให้
ใช้ผ้าสารูกรองเศษท่ีอยู่ในกาวกระถิน น าท่ีวัดความถ่วงมาวัดค่าของกาวให้ได้ระดับ 14 -16 บลูเม่ 
(14บลูเม่ เป็นค่าท่ีเหมาะสม) เมื่อวัดค่าได้ความเหมาะสมแล้ว น ามาบรรจุใส่ลงในภาชนะน าไปแช่เย็น 
วิธีท ำกำวกรดกรด PHOSPHORIC ACID 5.6 ML. + ARABIC GUM 8 ON. 
วิธีผสมกำวกัดกรด STOCK SOLOTION 6 ON. + PURE GUM 4 ON. 
  
 หลังจากการเตรียมกาว น าแบบท่ีขยายมาคัดลอกบนแผ่นไขฟิล์ม คัดลอกแบบขยายจากภาพ
ร่างต้นฉบับลงบนแผ่นไขฟิล์ม และก าหนดหัวท้ายกระดาษด้วยเครื่องหมายสัญลักษณ์ T-Bar ซึ่งเป็น
ต าแหน่งท่ีใช้ก าหนดการวางกระดาษให้ตรงทุกครั้งในการพิมพ์ คัดลอกภาพขยายลงสู่แม่พิมพ์ด้วยการ
น ากระดาษลอกลายท่ีถูด้วยผงสนิมฝุ่นบริเวณด้านหลัง วางลงบนแม่พิมพ์ น ากระดาษไขฟิล์มวางทับ
อีกครั้งหนึ่งจึงใช้ปากกาเขียนทับเพื่อสร้างรอยกดจากแม่แบบลงสู่แม่พิมพ์อีกครั้ง 
 

 
 

ภำพที่ 17 การขยายแบบร่างลงสู่แม่พิมพ์ 
ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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กำรเขียนแม่พิมพ์ด้วยกรรมวิธีต่ำงๆ 
 การวิเคราะห์และแยกสีเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ โดยแยกสีแต่ละลี
ลงบนแม่พิมพ์ตามจ านวนสีท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดการทับซ้อนของสีและเกิดเป็นน้ าหนักของภาพ
ขึ้น ต้องเขียนแม่พิมพ์ด้วยดินสอไขตราม้าสีด า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 18  เขียนแม่พิมพ์ด้วยดินสอไขตราม้าสีด า 
ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 

 

 

 
 



28 
 

ขั้นตอนกำรเคลือบแม่พิมพ์และกัดกรด 
 ตรวจสอบน้ าหนักท่ีเขียนบนแม่พิมพ์ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จส้ินการเขียน ใช้แป้งดูดซับความช้ืน
จากแม่พิมพ์โดยการลูบลงบริเวณหน้าแม่พิมพ์ ใช้กาวกระถินบริสุทธิ์ประมาณครึ่งถ้วยออนซ์ ลูบวนให้
ท่ัวผิวหน้าแม่พิมพ์ จากนั้นปล่อยท้ิงไว้ประมาณ 24 ช่ัวโมง น ากาวท่ีผสมกรดวนให้ท่ัวท้ังแม่พิมพ์ ใช้
เวลาประมาณ 5 นาที เสร็จแล้วให้น าไปล้างน้ าสะอาด ล้างกาวกรดออกให้หมด น าแม่พิมพ์มาวางทับ
หน้าแท่นเช็ดน้ าให้หมาด แล้วเทกาวบริสุทธิ์ลงบนแม่พิมพ์พอประมาณ ใช้อุ้งมือวนกาวให้รอบท่ัว
เพลท 2 นาที น าผ้าสารูมาวนกาวให้บาง โดยไม่ให้มีคราบกาวติดอยู่บนพื้นผิวหน้าแม่พิมพ์ วนเสร็จท้ิง
ไว้ 1 ช่ัวโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 19 ขั้นตอนการเคลือบแม่พิมพ์และกัดกรด 
ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ขั้นตอนกำรพิมพ ์
 ก่อนเริ่มขั้นตอนการพิมพ์งาน  เตรียมกระดาษฟาบริโนก าหนดหัวท้ายกระดาษ ท า
เครื่องหมาย  T-bar ไว้หลังกระดาษเพื่อก าหนดต าแหน่งการวางกระดาษลงบนแม่พิมพ์ 
 
 

ภำพที่ 20 การก าหนดหัวท้ายกระดาษ 
ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 

 
 เตรียมหมึกพิมพ์ผสมผงไลท์แมกนีเซียมคาร์บอเนท เพื่อให้หมึกมีความข้นเหนียว อัตราส่วน
จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของผลงานหากแม่พิมพ์มีรายละเอียดของผลงานสูง  ให้เพิ่มจ านวนผง
แมกนีเซียมขึ้นเพื่อเป็นการรักษารายละเอียดของผลงาน ใช้เกรียงปาดหมึกพิมพ์เล็กน้อยท่ีแท่นกล้ิง
หมึกให้เท่ากับหน้าของลูกกล้ิง กล้ิงให้เรียบและบางสม่ าเสมอกัน ด้วยวิธีกล้ิงแล้วยก กล้ิงไป กล้ิงกลับ  
 
กำรล้ำงครำบ  
 น าแม่พิมพ์วางลงบนแท่นพิมพ์ เตรียมเศษผ้าแห้ง และเปิดพัดลมดูดอากาศ ใช้เศษผ้าขาวชุบ
น้ ามันสนชุ่มพอประมาณ เช็ดท่ีแม่พิมพ์ให้สะอาด ใช้ผ้าชุบทินเนอร์ให้ชุ่มพอประมาณ เช็ดท่ีแม่พิมพ์
อีกครั้งหนึ่งให้สะอาด ใช้เศษผ้าชุบแลคเกอร์แดงเช็ดท่ัวท้ังแม่พิมพ์ ให้เรียบ เร็ว และบาง รอให้แห้ง 
แล้วใช้หมึกพิมพ์บริสุทธิ์เช็ดให้ท่ัวทั้งแม่พิมพ์อีกที  
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ภำพที่ 21 การล้างคราบบนแม่พิมพ์ 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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กำรกลิ้งหมึกพิมพ์ 
 การกล้ิงหมึกพิมพ์ ใช้ฟองน้ าชุบน้ าพอเปียกชุ่ม บีบลงบนแม่พิมพ์เช็ดวนให้ท่ัวเพลทให้สะอาด 
กาวกระถินท่ีเคลือบไว้จะหลุดออก ใช้นิ้วมือลูบคราบแลคเกอร์แดงเบาๆ จนหลุดออกให้สะอาด ส่วน
บริเวณท่ีเขียนไขพร้อมท่ีจะรับหมึก ใช้ฟองน้ าเช็ดน้ าหล่อเล้ียงผิวแม่พิมพ์พอหมาดๆสลับกับการกล้ิง
หมึก เมื่อครบ 10 ครั้ง เช็ดน้ า ครบ 30 ครั้ง เรียก 1 ชุด ครบ 1 ชุด หันกลับไปรับหมึกมาใหม่ กล้ิง
ท้ังหมด 3 ชุด การกล้ิงหมึกให้กล้ิงแบบนับชุดหมึก ไป กลับ ยก นับเป็น 1 ครั้งสุดท้ายเรียกการกล้ิง
ปิดด้วยวิธีการกล้ิงเน้น กล้ิงไปรอบเดียวไม่ต้องดึงกลับช้าๆ แล้วยกขึ้น ไม่ต้องเช็ดน้ าซ้ า ท าความ
สะอาดรอบๆแม่พิมพ์ ด้วยการใช้ถุงน่องเช็ดคราบสกปรกให้สะอาด แล้วเช็ดน้ าใต้แม่พิมพ์ทุกครั้งวาง
ต าแหน่งแม่พิมพ์ให้ตรงกึ่งกลางแท่นพิมพ์ ใช้กระดาษปรู๊ฟประมาณ 5 แผ่นวางทับ วางแผ่นพลาสติก
ใส ปาดจารบีลงบนพลาสติกให้ตรงตามต าแหน่งแท่นพิมพ์ หมุนแท่นพิมพ์ไปหยุดตรงจุดเริ่ม กดคาน
โยกลงมาให้สุด เริ่มหมุนแท่นไปหยุดท่ีจุดหยุด ยกคานโยกขึ้น หมุนกลับให้สุด ตรวจสอบผลจากการ 
บรู๊ฟดูน้ าหนัก เมื่อพร้อมท่ีจะพิมพ์จริงให้เตรียมวางกระดาษฟาบริโน่ให้ตรงเส้นตรงหลักกระดาษท่ีท า
เครื่องหมาย T-bar ไว้ให้ต่อกับเส้นตรงบนแม่พิมพ์ หัวกระดาษจะวางทับพอดีกับตัว T บนแม่พิมพ์ใน
กรณีหลายแม่พิมพ์ภาพจะตรงกันทุกจุดเดิมทุกแผ่น 
 

 

 

ภำพที่ 22 การกล้ิงหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ ์
ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ภำพที่ 23 การพิมพ์งานลงบนกระดาษทีละสีจนสมบูรณ์ 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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บทที่ 4 
กำรวิเครำะหแ์ละพัฒนำผลงำน 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในช่วงนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้า และท าความเข้าใจใน

เรื่องของการสร้างผลงานศิลปะโดยผ่านกระบวนการภาพพิมพ์หิน โดยมีแรงบันดาลใจแรกจากความ
รักและความผูกพันกับสุนัขท่ีใกล้ชิดข้าพเจ้า ซึ่งอารมณ์และความรู้สึกท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้า
เพื่อหารูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการน าเสนอเกี่ยวกับสุนัข ในรูปแบบท่าทาง กิริยาต่างๆไม่
ว่าจะเป็นทางสีหน้าหรืออารมณ์ หูต้ัง หางกระดิก ท่าบิดขี้เกียจ ท่าเกา ในรูปแบบ 2 มิติ เน้นการดร
ออิ้งน้ าหนักเส้นและสีสันไปทางสีโทนร้อนและสีโทนเย็นหรือสีวรรณะร้อนสีวรรณะเย็น ท่ีแสดงออกถึง
ความรู้สึกถึงบรรยากาศความรักความซื่อสัตย์ท่ีสุนัขมีต่อเจ้าของ ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความอบอุ่ น 
ความน่ารักของสุนัขท่ีท าให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นี้ 

 
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนระยะก่อนหัวข้อศิลปนิพนธ์ (Terminal Project) 
ผลงำนระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมำยเลข 1 

แนวคิดและเทคนิควิธีการน าเสนอในการสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้ ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็น
ถึงความน่ารัก สดใส น่าเอ็นดู ในวัยทารก เป็นการก าเนิดส่ิงมีชีวิตท่ีมนุษย์หลายคนน าส่ิงมีชีวิตชนิดนี้
มาเล้ียง แล้วต่างก็รักเหมือนลูกเพราะมีความน่ารัก น่าทะนุถนอมแตกต่างกันไป ในผลงานช้ินนี้
ข้าพเจ้าได้น ารูปทรงของสุนัขท่ีข้าพเจ้าเล้ียงมาจัดวางให้ดูเหมือนเด็กทารกนอนอยู่ในเตียงท่ีเต็มไป
ด้วยความสุข พร้อมของเล่นท่ีแสดงออกถึงความรักท่ีพ่อแม่มีให้แก่ลูก ผ่านกระบวนการตัดทอน ส่ือถึง
ความรักความผูกพันในทัศนคติของข้าพเจ้า  

 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

ภำพผลงำนระยะก่อนศิลปนิพนธ ์( ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 ) 
 

 
 
 

ภำพที่ 24 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 1 
ช่ือผลงาน : My Baby 
ขนาด :  70x100 
เทคนิค  : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ผลงำนระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมำยเลข 2 
ผลงานช้ินนี้ ข้าพเจ้าถ่ายทอดเรื่องราว ความร่าเริงของสุนัข ยามราตรีใต้แสงจันทร์และแสดง

ถึงความร่าเริง เน้นการใช้ลายเส้นท่ีเป็นสัญลักษณ์เฉพาะตน ผสมกันเส้นทับซ้อนกัน ท าให้เกิดมิติ
ระยะยามค่ าคืนยามราตรีท่ีมีแต่ความสุข ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ โดนการใช้การอัดบล็อคสกรีน เข้ามา
ช่วยในการเก็บรายละเอียด เล็กๆน้อยๆ ท าให้เพิ่มจังหวะในการคัดฟรอมจุดเด่นของผลงานช้ินนี้ ปิด
ท้ายด้วยการใช้สีท่ีมีน้ าหนักด าท่ีสุด  
 

 
 

 
ภำพที่ 25 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 2 

  ช่ือผลงาน : Night life dogs 
  ขนาด : 70x100  
  เทคนิค  : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ผลงำนระยะก่อนศิลปนิพนธ์หมำยเลข 3 
ในผลงานงานช้ินนี้ถ่ายทอดโดยใช้ลักษณะส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ โดยการใช้

เส้น ขาว เทา ด าและใช้สีท่ีไม่ฉูดฉาดจนเกินไป ผลงานช้ินนี้เน้นการอัดบล็อคสกรีน เพราะท าให้เกิด
เส้นท่ีคมชัดมากขึ้น  เป็นผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องราวพฤติกรรมท่ีไม่พึงพอใจท่ีข้าพเจ้าไม่อยู่
ด้วย สุนัขจะน าส่ิงของมาเล่น กระจัดกระจายอยู่ภายในบริเวณห้อง พฤติกรรมเหล่านี้แสดงออกถึง
ความไม่พอใจท่ีอยากจะตามมนุษย์ไปทุกท่ี 

 
 

 
 
 

ภำพที่ 26 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 3 
  ช่ือผลงาน : Waiting  
  ขนาด : 70x100 
  เทคนิค  : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ผลงำนระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมำยเลข 4 
 ผลงานช้ินนี้ เป็นเรื่องของความฝัน เพื่อถ่ายทอดจินตนาการให้ดูเพ้อฝัน ข้าพเจ้าใช้เส้นสร้าง
สีท่ีตัดกับพื้นหลังเน้นสีท่ีดูแล้วสบายตา ใช้สีโทนเย็นท่ีท าใหสุ้นัขมีจุดเด่น เหมือนเวลาท่ีดูหนังความคิด
ภาพความฝันก็จะแตกต่างจากความเป็นจริง ใช้สีโทนเย็นเป็นตัวเล่าเรื่อง ใช้การถ่ายบล็อคสกรีนเป็น
ส่วนๆ พิมพ์พื้นหลังให้เป็นเรนโบว์ แล้วใช้เส้นสีโทนเย็นพิมพ์ทับซ้อนลงในงาน ท าให้เกิดเป็นรูปทรงท่ี
คมชัด  
 
 

 
 
 

ภำพที่ 27 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4 
  ช่ือผลงาน : Sweet Dream 
  ขนาด : 70x100 
  เทคนิค  : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ผลงำนระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมำยเลข 5 
ในผลงานช้ินนี้ เป็นผลงานช้ินสุดท้าย ข้าพเจ้าน าเสนอเรื่องราวมิตรภาพเพื่อนร่วมโลกแสน

ซื่อสัตย์ ท่ีมีให้ต่อเจ้าของ เป็นผลงานในรูปแบบ 2 มิติ ข้าพเจ้าน ารูปทรงของเหล่าสุนัขท่ีมนุษย์นิยม
เล้ียงส่วนใหญ่ กิริยา ท่าทาง ต่างเข้ามาประกอบกัน ให้เป็นองค์ประกอบ ใช้สีโทนร้อน ท่ีแสดงออกถึง
สุนัขในความเป็นจริง เน้นการใช้เส้นท่ีชัดเจนและใช้การถ่ายบล็อคสกรีนช่วยในการเก็บรายละเอียดใน
ช้ินงาน จบด้วยการพิมพ์สีด าเป็นสีสุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 28 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ หมายเลข 5 
  ช่ือผลงาน : My Best Friend 
  ขนาด   : 70x100 
  เทคนิค    : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ผลงำนศิลปนิพนธ์ ( ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ) 
 
ผลงำนศิลปนิพนธ์หมำยเลข 1 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 ข้าพเจ้าได้น าเทคนิคภาพพิมพ์หินมาเพื่อสร้าง
ผลงาน โดยในงานช้ินนี้ข้าพเจ้าได้น าเอาภาพถ่ายสุนัขพันธ์เล็กและของเล่นท่ีแทนตัวมนุษย์ โดยการ
น ารูปทรงส่ิงของ มาสร้างสรรค์องค์ประกอบให้น่าสนใจและให้สีท่ีแสดงออกถึงความเป็นมิตรไม่
ร้อนแรง ดูแล้วสบายตา 
 

 
 

 
ภำพที่ 29 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

   ช่ือผลงาน : Friendship 1 
   ขนาด    : 80x 60 
   เทคนิค    : ภาพพิมพ์หิน 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ผลงำนศิลปนิพนธ์ หมำยเลข 2 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ มิตรภาพ 
ระหว่างสุนัขกับมนุษย์ มีอะไรหลายอย่างท่ีคล้ายๆกัน เวลาท่ีมนุษย์กินอะไรท่ีดูแปลกตาและน่ากิน 
สุนัขก็มักจะท าท่าทางนั่งมองมนุษย์กิน จนท าให้ใจอ่อนยอมให้สุนัขกิน แม้กระท่ังของกินท่ีไม่
เหมาะสมกับสุนัข แต่ก็ท าให้สุนัขมีความสุข ในช่วงเวลาท่ีได้กิน 
 
 
 

 
 
 
   ภำพที่ 30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
   ช่ือผลงาน :  Friendship 2 
   ขนาด    : 80x 60 
   เทคนิค    : ภาพพิมพ์หิน 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ผลงำนศิลปนิพนธ์ หมำยเลข 3 
 เวลาท่ีข้าพเจ้าต้องห่างไกล เดินทางไปไหนมาไหน โดยท่ีข้าพเจ้าไม่สามารถน าสุนัขท่ีเล้ียงไว้
เดินทางไปด้วย สุนัขก็จะเฝ้ารอคอยด้วยความซื่อสัตย์ ถึงแม้ว่า สุนัขไม่สามารถห้ามให้เราไม่ออกไป
ไหน แต่มนุษย์ก็จะรับรู้ได้ถึงความรัก ความผูกพันท่ีสุนัขของตนเอง มีให้แก่เจ้าของ แม้ว่าเจ้าของจะ
ออกไปนานแค่ไหน สุนัขก็จะรอคอย และจะเป็นอยู่แบบนี้ตลอดไป 
 
 

 
 

 
ภำพที่ 31 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

   ช่ือผลงาน  : Friendship 3 
   ขนาด       : 80x60 
   เทคนิค      : ภาพพิมพ์หิน 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ หมายเลข 4 
สุนัขต่างมีความสุขทุกครั้งท่ีได้เล่นของเล่นลูกกลมๆ ท่ีข้าพเจ้าได้ให้ สุนัขจะมีอาการสงสัย

และต่ืนเต้นเวลาท่ีได้รับของเล่นใหม่ ถึงจะเป็นแค่ของเล่นลูกกลมๆ ก็ท าให้สุนัขมีความสุข ในช่วงเวลา
หนึ่ง ส่ิงนี้เป็นมิตรภาพความรักท่ีมนุษย์จะให้สุนัขของตนเองได้ ถ้าสุนัขของข้าพเจ้ามีความสุข 
ข้าพเจ้าก็จะสุขไปกับสุนัขด้วย 
 
 

 
 
   
   ภำพที่ 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
   ช่ือผลงาน : Friendship 4 
   ขนาด    : 80x60 
   เทคนิค    : ภาพพิมพ์หิน 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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ผลงำนศิลปนิพนธ์ หมำยเลข 5 
ช่วงเวลาอันแสนมีความสุข คือการนอนหลับพักผ่อน หลังจากการเล่นซุกซนของสุนัข เบาะ

นอนแสนนุ่มส าหรับเจ้าสุนัขตัวน้อย เป็นอุปกรณ์อีกช้ินท่ีมีความส าคัญเช่นกัน มนุษย์ท่ีเล้ียงสุนัขและ
รักเหมือนลูก ต้องซื้อให้สุนัขของตน เพื่อให้สุนัขหลับสบายและปลอดภัย โดยมนุษย์จ าเป็นต้องวาง
เบาะนุ่มๆไว้ในพื้นท่ีๆเป็นของสุนัข เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพความรักท่ีเราจะมีให้เค้าได้  และให้สุนัขได้
ผ่อนคลายยามหลับใหลอย่างมีความสุข 
 

 
 
 

ภำพที่ 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
ช่ือผลงาน : Friendship 5 

   ขนาด     : 80x60 
   เทคนิค     : ภาพพิมพ์หิน 

ท่ีมา : ข้อมูลจากผู้เขียน 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้  สร้างขึ้นจาก เรื่องราวความรักและความผูกพัน

ระหว่างมนุษย์กับสุนัขท่ีด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันมายาวนาน ต้ังแต่สุนัขของข้าพเจ้ายังตัวเล็กๆ จนปัจจุบัน
ท้ังข้าพเจ้าและสุนัขของข้าพเจ้าก็ต่างได้โตขึ้น ข้าพเจ้าคิดว่าวันและเวลาก็เนิ่นนานพอท่ีจะท าให้
ข้าพเจ้าได้มีความสัมพันธ์จนก่อให้เกิดความรักและความผูกพันขึ้นระหว่างข้าพเจ้ากับสุนัขของ
ข้าพเจ้าท่ีมีให้กันมาโดยตลอด ด้วยความประทับใจในความผูกพันและความรักนี้ ข้าพเจ้าจึงน า
เรื่องราว พฤติกรรม ท่าทาง ความน่ารักของสุนัข รวมไปถึงสุนัขท่ีข้าพเจ้าพบเจอในชีวิตประจ าวัน มา
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ผ่านกระบวนการ ภาพพิมพ์หิน (Lithography) โดยน าเสนอในรูปแบบ
ผลงานสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปนิพนธ์ ชุดนี้ “มิตรภาพ” จะเป็นประโยชน์ 
และให้แนวความคิดต่อผู้ท่ีมีความสนใจ และเป็นส่ือความรัก ความผูกพัน ระหว่างมนุษย์กับสุนัข ซึ่ง
ผลงานช้ินนี้จะเป็นเหมือนภาพสะท้อนความทรงจ าต่างๆ ว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับสุนัขของข้าพเจ้า ผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ 
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กำรแสดงนิทรรศกำรศิลปนิพนธ์ “AP. SEE SOME THING” 
ของนักศึกษาสาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ ณ ช่างชุ่ย โซนอเนกป้าสง 

ระหว่างวนัท่ี 15-25 กุมภาพันธ์ 2562 
 

    

 

 ภำพที่ 34 โปสเตอร์และหน้าปกสูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษา สาขาศิลปะภาพพิมพ์ 
ท่ีมา : จากผู้เขียน 
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ภำพที่ 35  เพื่อนๆภาพพิมพ ์
ท่ีมา : จากผู้เขียน 
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ภำพที่ 36 แสดงงานศิลปนิพนธ์ 
ท่ีมา : จากผู้เขียน 
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ภำพที่ 37 บรรยากาศงานแสดงศิลปนิพนธ์ 

ท่ีมา : จากผู้เขียน 
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ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ-นำมสกุล นาย บิลล่ี เรืองอุไร 
วัน เดือน ปีเกิด 7 เมษายน 2536 
เบอร์โทร 0647525113 
E-mail  billy_boy033@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                         
ที่อยู ่  47 ซ.ยิ้มประยูร แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
ประวัติกำรศึกษำ  

ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนวังไกลกังวล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป ์ 
ระดับมหาวิทยาลัย :  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
ประวัติกำรแสดงงำน  

- ปี 2560   นิทรรศการดินเป้ือนหมึก ครั้งท่ี9 ตอน ใส่ลายป้ายสี 
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