
 
ง 

 

 

 

 

 

 
 
 

ชีวติฉันในอนิเมช่ัน 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวอศันี  กันตศรี 

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาทศันศิลป์ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2557 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
ง 

ชีวติฉันในอนิเมช่ัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
นางสาวอศันี  กันตศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาทศันศิลป์ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2557 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
ง 

MY LIFE IN ANIMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Assanee  Guntasri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Fine Arts Program in Visual Arts 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2014 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
ง 

 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมติัใหว้ทิยานิพนธ์เร่ือง  “ชีวติฉนัในอนิ
เมชัน่”  เสนอโดย นางสาวอศันี  กนัตศรี  เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ 

 
 
                         ……........................................................... 
                                                                       (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 
               คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 1. อาจารยค์งศกัด์ิ  กุลกลางดอน 
 2. อาจารยน์พไชย  องัควฒันะพงษ ์
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัทนีย ์ศิริพฒันานนัทกรู) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (อาจารยพ์ิเชษฐ ์ เปียร์กล่ิน) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ         .................................................... กรรมการ 
(อาจารยค์งศกัด์ิ  กุลกลางดอน)         (อาจารยน์พไชย  องัควฒันะพงษ)์ 
............/......................../..............           ............/......................../..............   
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
ง 

54006203: สาขาวชิาทศันศิลป์ 
ค าส าคญั:  งานสร้างสรรคส่ื์อผสม / อนิเมชัน่ 
  อศันี  กนัตศรี: ชีวติฉนัในอนิเมชัน่.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ.คงศกัด์ิ   
กุลกลางดอน และ อ.นพไชย  องัควฒันะพงษ.์  85 หนา้. 
 
 ชีวติฉนัในอนิเมชัน่ เกิดจากแนวความคิดของขา้พเจา้ท่ีน ามาสร้างสรรคเ์ป็นงานศิลปะ
ในลกัษณะของการสร้างตวัแทนตนเองในจินตนาการใหม่ เพื่อถ่ายทอดความทรงจ าในวยัเด็กให้ 
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ไม่เหมาะสม เช่น เด็กเป็นภูมิแพข้นสัตวแ์ต่ช่ืนชอบท่ีจะเล่นกบัสัตวมี์ขนอยา่งเช่นแมว ผลลพัธ์จึง
ก่อใหเ้กิดอาการแพอ้ยา่งรุนแรง 
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เพอ้ฝัน และเลียนแบบตวัละครหรือวีรบุรุษในภาพยนตร์ จนในบางคร้ัง อาจก่อใหเ้กิดอาการ
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ในจินตนาการของเด็ก ซ่ึงมีความฝันท่ีดีจนไม่อยากต่ืนจากความฝันและความพยายามท่ีจะหนีจาก
ฝันร้าย กลายเป็นฝันซอ้นฝัน จนกลายเป็นบ่วงผกูมดัตนเอง โดยไดรั้บอิทธิพลจากความเพอ้ฝันของ
เด็ก ท่ีไม่ตอ้งการเผชิญหนา้อยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง 
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ศิลปะโดยใชส่ื้อภาพเคล่ือนไหวแบบ 2 มิติ (Animation 2D) 
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 My Life in Animation was created by my thought desiring to illustrate my childhood 
memories via an animated character called “Nudee”. Nudee is my representative in the new world 
which prominently displays the pictures of children’s emotional pressure in various situations. 
 There are four animated series which Nudee acts as a main character connecting all 
the stories. The first animation is “Rubber” expressing children’s anger and fear. They escape 
from the real world because they cannot handle the pressure from the society, which is a regular 
children’s response. The second story called “Cat and me” tells about the desire to possess 
something which is not proper or compatible. For instance, children who are allergic to animal 
hair love to play with animals, thus they have severe allergic reactions. The third animation is 
“Jump” inspired by the childhood thoughts which are full of fantasy. Children imitate super 
heroes’ actions in movies without supervisory which it might cause severe injuries or even loss of 
lives. The last one named “Wander in Dream” shows the idea of children’s dream and happiness. 
 Their dream is so good that they do not want to wake up and try hard to avoid 
nightmares. That makes them being trapped into a dream within a dream since they do not want to 
face the reality. All stories of this thesis will be presented in 2D animation. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ความทรงจ าจากประสบการณ์ในวยัเด็กของขา้พเจา้ มีบางส่ิงบางอยา่งท่ียงัคงคา้งคาอยู่
ในจิตใตส้ านึก เช่น ความทรงจ าอนัเกิดจากครอบครัว โรงเรียน  และเหตุการณ์จากสถานท่ีต่างๆ 
โดยความทรงจ าดงักล่าวนั้น ไดก้ลายเป็นอดีตท่ีผา่นมาแลว้ แต่อารมณ์อนัเกิดจากทศันคติต่อ
เหตุการณ์นั้นยงัคงหลงเหลืออยูภ่ายในจิตใตส้ านึก ซ่ึงบางคร้ังนั้น ภาพเศษเส้ียวของเหตุการณ์ดงั 
กล่าว ก็ยงัมาปรากฏข้ึนในความฝัน และความทรงจ าเหล่านั้นก็ยงัคงคา้งคาอยูใ่นจิตใตส้ านึกก่อให ้
เกิดความทุกขภ์ายในใจเม่ือระลึกถึงอยูเ่สมอ 
 ในวยัเด็กของขา้พเจา้นั้น เป็นช่วงท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆเขา้มาในชีวติมากมาย  ในบาง
เหตุการณ์นั้นมีแรงกดดนัและเครียดเกินกวา่ท่ีเด็กจะรับได ้ ขา้พเจา้ก็ยงัจ  าเป็นตอ้งยอมรับสภาพ 
หากแต่ภายในจิตส านึกยงัเก็บเอาเหตุการณ์เหล่านั้นมาครุ่นคิดเพื่อหาทางขจดัทศันคติในแง่ลบอนัมี
ผลมาจากประสบการณ์เหล่านั้น เม่ือถึงท่ีสุดแลว้ ยงัไม่สามารถลืมประสบการณ์เหล่านั้นไดท้ั้งหมด 
ความทรงจ าบางช่วงบางตอนก็อาจร าลึกข้ึนมาไดเ้ม่ือถูกส่ิงกระตุน้  หรือส่ิงเร้าจนความทรงจ าดงั 
กล่าวท าใหเ้กิดการบัน่ทอนจิตใจ อยา่งไรก็ตาม เม่ือความทรงจ าดงักล่าวนั้นไดผ้า่นไปแลว้ และไม่มี
ทางยอ้นกลบัไปแกไ้ข ท าไดเ้พียงคิดในแง่บวกและเก็บไวเ้ป็นอุทาหรณ์เพื่อใหแ้ง่คิด 
 ในปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดใ้ชป้ระสบการณ์ในการสอนศิลปะเด็ก เปิดโลกทศัน์และทศันคติ
ใหม่ใหก้บัตวัขา้พเจา้เอง ซ่ึงไดจ้ากการรับฟังและแลกเปล่ียนประสบการณ์จากเด็กนกัเรียน และ
ปัญหาของเด็กนกัเรียนท่ีน ามาปรึกษากนัในหอ้งเรียนศิลปะนั้น ลว้นแลว้แต่เกิดความขดัแยง้ข้ึนจาก
การไม่เขา้ใจ และการสรุปความคิดโดยไม่ซบัซอ้นของเด็กๆแทบทั้งส้ิน ประสบการณ์ส่วนใหญ่
ของเด็กนกัเรียนนั้น มกัเกิดท่ีบา้นและโรงเรียนเช่นเดียวกบัวยัเด็กของขา้พเจา้ ซ่ึงมกัจะจดจ่ออยูก่บั
การเรียน การเล่น การเขา้สังคมเพื่อน จินตนาการ และความฝัน เม่ือใดก็ตามท่ีเหตุการณ์เหล่านั้น
ถูกส่ิงเร้าหรือแรงกระตุน้ ช้ีน าใหเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัเด็ก ไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม ลว้น
แลว้แต่สร้างความทรงจ าให้เด็ก และหากเป็นเหตุการณ์ท่ีร้ายแรงกบัเด็กโดยตรง เช่น ถูกลงโทษ
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หรือต าหนิโดยไม่ช้ีแจงเหตุผล ยอ่มสร้างความทรงจ าอนัไม่อาจลืมเลือน อาจเป็นตน้เหตุของปม
ดอ้ย และเกิดปัญหาอาการเก็บกดของเด็กได ้
 จากเหตุผลดงักล่าวน้ี ขา้พเจา้จึงตอ้งการเล่าเร่ืองของความทรงจ าในอดีต  โดยดึง
ประสบการณ์บางส่วนออกมาสร้างเป็นภาพเคล่ือนไหว โดยอาศยัแนวความคิด จินตนาการ และ
องคป์ระกอบทศันศิลป์ เพื่อใหผู้ช้มไดรั้บทราบถึงปัญหาพฤติกรรมในวยัเด็กท่ีไม่ควรละเลย  เม่ือ
ศึกษาทฤษฏีต่างๆจึงเกิดแนวความคิดข้ึนวา่มนุษยถู์กสร้างข้ึนมาเพื่อท่ีจะเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ท่ี
เป็นความจริง  ซ่ึงเม่ือเกิดสภาวะความกดดนัทางอารมณ์  มนุษยจ์ะไม่ยอมรับและเกิดความขุ่นเคือง
ภายในจิตใจไปพร้อม ๆกนั  จึงพยายามหลีกหนีจากความจริง ดว้ยการอา้งวา่ตนเองไดผ้า่นประสบ 
การณ์มาแลว้ และเร่ืองราวเหล่านั้นไดจ้บลงไปจริงๆ เพื่อใหส้ามารถเผชิญหนา้กบัอนาคตต่อไปได้
อีก  แต่อดีตเหล่านั้นไม่ไดจ้บอยา่งแทจ้ริง  
 ขา้พเจา้ไดศึ้กษาผลงานอนิเมชัน่จากศิลปินและนกัท าอนิเมชัน่   รวมถึงการศึกษาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อทดลองสร้างภาพเคล่ือนไหวโดยไดศึ้กษาวิธีการสร้างอนิเมชัน่สองมิติจากโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีศกัยภาพเร็วกวา่การเขียนดว้ยมือ   อยา่งไรก็ตามถึงแมใ้นปัจจุบนัวธีิการสร้าง 
อนิเมชัน่จะมีหลากหลายรูปแบบ  ขา้พเจา้ก็ยงัคงประทบัใจในเทคนิควธีิการสร้างภาพ เคล่ือนไหว
สองมิติแบบต่อเน่ือง หรือสต็อปโมชัน่ (Stop Motion animation) (Richard Williams , c2009) 
เน่ืองจากภาพเคล่ือนไหวโดยใชฝี้มือของมนุษยน์ั้นมีเสน่ห์อนัน่าชวนหลงใหล  
 
วตัถุประสงค์ของการท าวิทยานิพนธ์  
 เพื่อเรียกความทรงจ าในวยัเด็กน ากลบัมาทบทวนและถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นการบอก
เล่า  โดยสร้างตวัตนใหม่ในสถานการณ์ใหม่อีกคร้ัง  ในลกัษณะของภาพจินตนาการจากความฝัน 
เพื่อสะทอ้นถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีตอ้งการปลดปล่อยตวัตนออกมา โดยใชเ้ทคนิคอนิเมชัน่สองมิติ 
ในการน ามาใชส้ร้างสรรคง์านศิลปะ  
 
สมมุติฐานของการสร้างสรรค์ 
 เป็นผลงานการสร้างสรรคโ์ดยใชเ้ทคนิคอนิเมชัน่ของขา้พเจา้ ท่ีรูปลกัษณ์ดูน่ารัก  
ไร้เดียงสา  แต่ภายในเน้ือหามีความเศร้า  และความหมายแฝงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความน่ากลวัใน
พฤติกรรมบางอยา่งของเด็ก ซ่ึงพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็กไดถู้กผูใ้หญ่ลดทอนและสร้างภาพ 
ลกัษณ์ตวัละครใหอ้ยูใ่นกรอบความดีงาม หากแต่ในภาพยนตร์อนิเมชัน่ของขา้พเจา้นั้นสะทอ้นให้
เห็นบางแง่มุมท่ีเด็กในกรอบถูกดึงไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการของสภาพแวดลอ้มท่ีมีสภาวะกดดนั
ท่ีตอ้งเอาตวัรอด  
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์      
 เน้ือหา น าเสนอผา่นเร่ืองราวท่ีมีตวัละคร   และสถานการณ์ท่ีถูกสร้างข้ึน  ไม่มีตวัตน
อยูจ่ริง  แต่มีการกระท า และปมของตวัละคร  มาจากพฤติกรรมของสังคมมนุษยจ์ริงๆ เร่ือง ราว
เร่ิมตน้ข้ึน ดว้ยตวัแทน (presentation) ในวยัเด็กของขา้พเจา้   และด าเนินไปตามเน้ือเร่ืองจาก
ประสบการณ์ใน อดีต (Base on  fact) รูปแบบ ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ (animation 2D) 
 เทคนิค การน าภาพสเก็ตตวัละคร (character) และเน้ือเร่ือง ซ่ึงถูกเขียนลงในกระดาษ 
น ามาสร้างใหเ้คล่ือนไหวได ้เสมือนมีชีวติข้ึนมาไดจ้ริงๆ โดยใชโ้ปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 
 
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์  
 1. วเิคราะห์ทฤษฎีปมในวยัเด็ก ของ ซิกมนัต ์ฟรอยด์ 
 2. ส ารวจพฤติกรรมของเด็กจากการสอนศิลปะเด็ก  
 3. ศึกษาผลงานสร้างสรรคข์องศิลปินท่ีมีแนวทางในการสร้างสรรคง์านใกลเ้คียงกนั 
เช่น อนิเมเตอร์ชาวองักฤษ เคท แอนเดอร์สัน (Kate  Anderson),  
เอเลียนน่า มอร์น่ิงสตาร์ แฮนเซ่น (Elienna Morningstar  Hansen) และ สไตน์ ไนแมนด ์สเวนซ์สัน
(Stine Nymand  Svensson) อนิเมเตอร์ชาวเดนมาร์ก 
 4. วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคข์องศิลปินท่ีมีแนวความคิดใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ ศิลปิน
ชาวญ่ีปุ่น คุนิโอะ คาโต ้(Kunio Kato)  
 5. ทบทวนและวเิคราะห์เร่ืองราวในอดีตของตนเอง  จากภาพถ่าย  ไดอาร่ี หรือความ
ทรงจ าจากสถานท่ีในอดีต  เพื่อน ามาสร้างเน้ือหาเร่ืองราวในผลงานสร้างสรรค ์
 
วธีิการสร้างสรรค์ 
 1. ศึกษาขอ้มูลทางทฤษฎีจากหนงัสือ และบทความต่างๆ น ามาวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวความคิดในการสร้างสรรคง์าน 
 2. รวบรวมขอ้มูลจากภาพถ่ายและส่ือวดีีโอต่างๆ ท่ีสามารถน ามาสร้างเทคนิคท่ีใชใ้น
การสร้างสรรค ์
 3. สังเกตและเฝ้ามองพฤติกรรมเด็กทั้งในสถานท่ีจริง  จากส่ือต่างๆ  และศึกษาจาก
บนัทึกความทรงจ าในวยัเด็กของตนเอง โดยศึกษาควบคู่ไปกบัการทดลองเทคนิคการสร้างสรรค์ 
 4. ทดลองเทคนิควธีิการในการสร้างสรรคผ์ลงาน ในรูปแบบต่างๆเพื่อน าเสนอและ 
คดักรองในการสร้างเทคนิคเฉพาะของตนเอง  
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 5. สร้าง  ทดลองเทคนิค  แกไ้ขและพฒันาเป็นระยะ 
 6. น าโครงเร่ืองและแบบร่างมาขยายเพื่อสร้างสรรค ์ปฏิบติังานจริง พร้อมบนัทึกการ
สร้างสรรคผ์ลงาน  วเิคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสีย   เพื่อสร้างความสมบูรณ์ใหแ้ก่ผลงาน  และพฒันา
สร้างสรรคผ์ลงานช้ินต่อไป 
 
แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 
 1. หอ้งสมุด 
 2. หอศิลป์ 
 3. อินเตอร์เน็ต 
 4. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอนิเมชัน่ 
 5. จากประสบการณ์ตรงในอดีตของตนเอง ภาพถ่าย รูปวาด ของเล่น บา้น โรงเรียน 
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
 1. สมุดเสก็ต และ กลอ้งถ่ายรูป  
 2. คอมพิวเตอร์ 
 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับการตดัต่อเสียง และสร้างวาดภาพการ์ตูน
ใหส้ามารถเคล่ือนไหวได้
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บทที ่2 
 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

 “My life in Animation” หรือ  “ชีวติของฉนัในอนิเมชัน่”  คือช่ืองานของขา้พเจา้  
พฒันา ดว้ยรูปแบบของงานศิลปะสองมิติท่ีขา้พเจา้น าเสนอ      โดยใชภ้าพวาดการ์ตูน
ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เน้ือหาในการ์ตูนมีลกัษณะแสดงถึงภาพจินตนาการโดยมีท่ีมาจากเร่ืองของ
ประสบการณ์และความทรงจ าอนัเก่ียวกบัเด็กซ่ึงถูกละเลยการเอาใจใส่ดูแล   เพื่อใหค้นดูได้
ทบทวนและหาวธีิการแกไ้ขปัญหา ในเร่ืองพฤติกรรมเด็กอิทธิพลท่ีไดรั้บนั้นมาจากประสบการณ์
ในการเป็นครูสอนศิลปะเด็ก    จึงตอ้งคลุกคลีอยูก่บัเด็ก   ท าใหเ้ห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมของเด็ก 
เช่น  การถูกกลัน่แกลง้ ความกา้วร้าว   ความรุนแรง   ความกดดนัจากสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงการท า
ความรู้จกัและเขา้ใจเด็กเหล่าน้ี  จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลานาน   เน้ือหาส าคญัในงานมาจากช่วงเวลาในวยั
เด็กของขา้พเจา้ ภาพถ่ายและสมุดบนัทึก ความสนใจในแนวคิดของนกัจิตวทิยา และการสร้างสรรค์
ผลงานอนิเมชัน่ของศิลปิน แลว้พยายามหาขอ้มูลเพื่อตั้งโจทยแ์ละผลลพัธ์ในงาน  ดว้ย
ประสบการณ์เหล่านั้น เม่ือไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากประสบการณ์และความทรงจ าในวยัเด็ก 
ขา้พเจา้จึงน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานสร้างสรรคอ์นิเมชัน่  น าเสนอเร่ืองราวของมนุษยท่ี์ถูกสร้าง
ข้ึนมาเพื่อท่ีจะเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ท่ีเป็นความจริง ซ่ึงจะเกิดสภาวะความกดดนัภายในจิตใจ
ไปพร้อมๆกนั ขา้พเจา้ไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีขา้พเจา้น ามาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะโดย
จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 
ศึกษาข้อมูลสนับสนุนทางจิตวทิยา 
 ขา้พเจา้ศึกษาขอ้มูลสนบัสนุนจากทฤษฎีจิตวทิยาท่ีขา้พเจา้สนใจ ซ่ึงมีนกัจิตวทิยาและ
นกัทฤษฎีหลายคน แต่ทวา่ขา้พเจา้สนใจศึกษาเฉพาะเร่ืองปมในวยัเด็กของ ซิกมนัด ์ ฟรอยด ์
(Sigmund Freud)  ซ่ึงเป็นจิตแพทยช์าวออสเตรียเช้ือสายยวิ เกิดในครอบครัวพอ่คา้ขายผา้ขนสัตว ์
เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1856 ท่ีเมืองฟรายเบิร์ก แควน้โมราเวยี ในจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียน
(ปัจจุบนัคือส่วนหน่ึงของประเทศเชคโกสโลวาเกีย) เม่ือฟรอยด์อายไุด ้4 ขวบ ครอบครัวของเขาได้
ยา้ยไปอยูท่ี่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย 
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 ในวยัเด็กฟรอยดไ์ดรั้บอิทธิพลทางความคิดเบ้ืองตน้จากบิดาของเขา ซ่ึงเป็นชาวยวิ
สมยัใหม่ท่ีสนใจในแนวคิดเสรีนิยม สนใจในการเมืองและวรรณกรรมร่วมสมยั อีกทั้งยงัชอบอ่าน
หนงัสือมาก จึงท าใหเ้ขาฉลาดและสอบไดท่ี้หน่ึงทุกคร้ัง  จนเม่ืออายไุด ้17 ปี เขาสามารถสอบเขา้
ศึกษาต่อวชิาแพทยศาสตร์ท่ีมหาวทิยาลยัแห่งกรุงเวยีนนา หลงัจากเรียนจบเขาไดค้น้ควา้ต่อทางดา้น
เซลลส์มอง และไดรั้บทุนไปศึกษาเก่ียวกบัโรคทางสมองและประสาทท่ีกรุงปารีสกบัชาร์โกต ์(Jean 
Martin Charcot) ซ่ึงชาร์โกตเ์ป็นแพทยท่ี์มีช่ือเสียงมากท่ีสุดคนหน่ึงในยุโรปขณะนั้น โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในดา้นของฮิสทีเรีย (Hysteria) เป็นช่ือเรียกของโรคทางจิตเวชในกลุ่ม Somatoform 
Disorders เป็นอาการทางประสาทชนิดหน่ึง ซ่ึงผูท่ี้เป็นฮิสทีเรีย จะมีอาการ เก่ียวกบั การควบคุม
อารมณ์  การควบคุมจิตส านึก ดา้นการกระท าลดลง และความกลวัต่าง ๆ โดยอาการฮิสทีเรียนั้น ถือ
วา่เป็นชนิดหน่ึงในประเภทของโรควติกกงัวล ก็วา่ได ้หรือจะเป็นโรคขาดความอบอุ่น ก็ไดเ้ช่นกนั1 
และเทคนิคการรักษาอาการทางประสาทดว้ยการสะกดจิต (Hypnotism)ความเขา้ใจท่ีฟรอยดไ์ดรั้บ
จากชาร์โกต ์ท าใหเ้ขาหนัมาสนใจคน้ควา้เร่ือง “จิตไร้ส านึก” และ “ความเก็บกด” ของมนุษยใ์น
เวลาต่อมา เม่ือกลบัมายงักรุงเวยีนนา เขาตดัสินใจท างานเป็นแพทยท์างดา้นสมองและประสาท 
และแต่งงานกบัมาร์ธา เบิร์นเนย ์จนมีลูกดว้ยกนัถึง 6 คนหลงัจากปี 1892 เป็นตน้มา ฟรอยดไ์ดใ้ห้
ความสนใจกบังานดา้นการบ าบดัโรคประสาท และเทคนิคทางดา้นการสะกดจิตอยา่งจริงจงั ฟรอยด์
ไดพ้บวา่ คนไขบ้างรายป่วยเป็นอมัพาตเน่ืองจากภาวะทางจิตใจไม่ใช่ทางร่างกาย 
 ฟรอยดไ์ดก่้อตั้งสมาคมวเิคราะห์จิต ท่ีกรุงเวยีนนา เร่ิมแรกเป็นสมาคมเล็กๆ มีผูค้ดัคา้น
และไม่ยอมรับ ในปี 1905-1906 เป็นช่วงท่ีมีการตีพิมพผ์ลงานหนงัสือหลายเล่ม และเร่ืองท่ีถูก
วพิากษว์จิารณ์มากท่ีสุดคือเร่ือง Three Essays on the Theory of Sexuality เขาถูกตราหนา้วา่เป็นคน
ท่ีใจสกปรกและชัว่ร้าย เพราะฟรอยดก์ล่าววา่ เด็กเกิดมาพร้อมกบัความรู้สึกทางเพศและมีความรู้สึก
ทางเพศกบัพอ่แม่ดว้ย2

                                                        
 1 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, จิตวเิคราะห์ของฟรอยด์  (กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2521), 53-60. 
 2 เร่ืองเดียวกนั, 99-117. 
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ฟรอยดน์บัเป็นยอดอจัฉริยะและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น บิดาแห่งจิตวทิยา เจา้ของทฤษฎีจิต
วเิคราะห์ เพื่อใชใ้นการรักษาผูป่้วยทางจิต ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาในเร่ืองน้ีมากท่ีสุดคนหน่ึงของ
โลก อีกทั้งในชีวติส่วนตวัของฟรอยดแ์ลว้ เขาตอ้งฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมากมายทั้งความอดทนต่อ
ความทุกข ์ความโดดเด่ียว และแมแ้ต่การไร้ซ่ึงมิตรภาพท่ีแลกมาดว้ยความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน
ของเขา 
 แนวคิดท่ีน่าสนใจของฟรอยดอ์นัเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวคิดในการสร้างสรรคคื์อ 
ฟรอยดไ์ดเ้ขียนงานส าคญัท่ีเก่ียวกบัมโนทศัน์เร่ืองจิตไร้ส านึก ช่ือหนงัสือ “การแปลความฝัน” 
(Interpretation of Dream) ซ่ึงตีพิมพใ์นปี 19003 
 ยศ  สันตสมบติั ไดอ้ธิบายถึงแนวคิดของฟรอยดไ์วว้า่ 
 
  ฟรอยดเ์ช่ือวา่ การท่ีมนุษยเ์รามีความฝันเป็นหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ 
 จิตไร้ส านึกของมนุษยมี์จริงและท างานอยูต่ลอดเวลาทั้งในยามหลบัและต่ืน เร่ืองราว 
 หรือเน้ือหาของความฝัน ตามทศันะของฟรอยดย์งัช้ีใหเ้ราเห็นกระบวนการท างานของ 
 จิตไร้ส านึกได ้นอกจากนั้นฟรอยดย์งัช้ีใหเ้ห็นวา่ภายใตห้ลกัเหตุผลหรือกฏเกณฑท์าง
 ตรรกวิทยา ในความฝัน จิตไร้ส านึกของมนุษยอ์าจเสนอความคิดท่ีขดัแยง้กนัออกมา  
 หรือความคิดเหล่านั้นอาจถูกเสนอออกมาในรูปของสญัลกัษณ์ (Symbol) ซ่ึงเป็นตวัแทน 
 ของส่ิงอ่ืน เช่น งู อาจเป็นตวัแทนขององคชาตหรืออวยัวะเพศชาย (Phallic) ฟรอยดเ์รียก
 กระบวนการท่ีสญัลกัษณ์หน่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงอ่ืนวา่ “การแทนท่ี” (Displacement)4 
  
 เขาวเิคราะห์ในเร่ืองความฝันของผูป่้วย  และคน้พบวา่ในโครงสร้างของจิตใจ จะมี 
“พื้นท่ี” อนัเร้นลบับางส่วนเป็นท่ีเก็บกกัความทรงจ าในอดีตท่ีผา่นมา โดยท่ีเราไม่รู้ตวัจากการ
คน้พบน้ีจึงไดเ้กิดทฤษฎีปมออดิปุส  และปมอิเล็คตร้า  ซ่ึงเป็นเร่ืองวถีิของเพศความทรงจ า
ประสบการณ์หรือความปรารถนาต่างๆท่ีจิตส านึกไม่ยอมรับ  จะถูกโอนไปกกัเก็บอยูใ่นจิตไร้ส านึก
อยูต่ลอดเวลา   ความขดัแยง้น้ีเองจึงน าไปสู่กระบวนการเก็บกด  ซ่ึงจะถูกผลกัดนัไปยงัจิตใตส้ านึก
โดยไม่รู้ตวัส่ิงท่ีเราเก็บกดไวน้ั้นจะทะลกัออกมาในรูปแบบต่างๆ 

                                                        
 3 ยศ สันตสมบติั, ฟรอยด์และพฒันาการของจิตวเิคราะห์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2542), 12. 
 4 เร่ืองเดียวกนั, 32. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

 
 

 รูปแบบท่ีเราเผชิญอยูทุ่กๆวนัน้ีก็คือ ความฝันจากจิตใตส้ านึกหรือจิตไร้ส านึก 
(Unconscious)5  ซ่ึงเป็นจิตระดบัท่ีลึกท่ีสุด เป็นท่ีสะสมส่ิงต่างๆท่ีเป็นท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของ
มนุษยไ์วม้ากมาย แต่ถูกกระบวนการของจิตเก็บกดเอาไวใ้นส่วนลึก ซ่ึงถา้มองเผนิๆ อาจเหมือนกบั
ส่ิงท่ีถูกลืมไปแลว้ แต่แทจ้ริงยงัคงอยูใ่นรูปแบบตะกอนของจิตใจ  
 ยศ  สันตสมบติั ยงัไดก้ล่าวถึงแนวคิดของฟรอยดอี์กวา่ 
  
 ...ฟรอยดไ์ดช้ี้ใหเ้ราเห็นวา่ธรรมชาติของมนุษย ์พยายามตกัตวงความสุขความพึงพอใจ    
 ทางสญัชาตญาณใหม้ากท่ีสุด และในขณะเดียวกนั มนุษยก์พ็ยายามหลีกเล่ียงความรู้สึก 
 ผิด (guilt) และการลงโทษ (punishment) ความพยายามท่ีจะตกัตวงความสุขและสนอง 
 ความตอ้งการทางดา้นร่างกายท่ีมีมาตั้งแต่แรกเกิด ในขณะเดก็ทารกไดรั้บการเล้ียงดู 
 อบรมสัง่สอน เรียนรู้ภาษา วฒันธรรม และบทบาทหนา้ท่ีทางสงัคม พ่อแม่กเ็ป็น 
 ตวัแทนของสงัคมหรือตวัแทนของ “อ านาจ” ท่ีคอยควบคุมบงัคบัไม่ใหเ้ด็กๆ 
 กระท าตามอ าเภอใจของตน  ขดัใจเดก็ในความพยายามท่ีจะตกัตวงความสุขความพึงพอใจ 
 ตามธรรมชาติของเขา กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมจึงเป็นความขดัแยง้ระหวา่งความ 
 ปราถนาตามสญัชาตญาณของเดก็กบัการควบคุมบงัคบัของสงัคมท่ีพยายามตดัทอนความ
 ปราถนาของเดก็ลง ความปรารถนาท่ีถูกกีดขวางก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนในจิตใจของ 
 เดก็และถูกเกบ็กดไวใ้นจิตไร้ส านึก...6 
  
 นิยามความหมายของความฝันของฟรอยดน์ั้น อธิบายไดว้า่ ส่ิงต่างๆท่ีมนุษยจ์ดจ าได้
เช่น ความทรงจ าจากผสัสะ รูป  รส  กล่ิน  เสียง สัมผสั ท่ีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก จะถูกกกัเก็บไว้
ในลกัษณะของความทรงจ าและเกิดกระบวนการประมวลผลภายในจิตส านึก ซ่ึงจะแยกแยะเอาส่ิงท่ี
ไม่พึงประสงคอ์อกไปไวใ้นจิตใตส้ านึก  เม่ือมีการเก็บกดความทรงจ าไวม้ากๆจึงเกิดการอดัควบ
และระบายออกมาในรูปแบบของความฝัน ซ่ึงหมายถึงในช่วงท่ีเราหลบัจิตส านึกของเราจะไม่
ท างานจิตใตส้ านึกจะเขา้มาแทนท่ี ถึงแมว้า่เราสามารถจ าความฝันนั้นไดเ้ม่ือเราต่ืน  แต่นัน่ก็คือส่ิงท่ี
จิตใตส้ านึกปรุงแต่งข้ึนมา เน้ือหาของความฝันจึงคลาดเคล่ือนจากความทรงจ ามาก 

                                                        
 5 นพพร ประชากุล, ยอกอกัษร ย้อนความคิด เล่ม 2 ว่าด้วยสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (กรุงเทพฯ: อ่าน, 2552), 65-67.  
 6 ยศ สันตสมบติั, ฟรอยด์และพฒันาการของจิตวเิคราะห์, 38. 
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จนกระทัง่เราจ าไม่ได ้ถา้มองในแง่ความหมายแลว้  สภาวะความเครียด ไดถู้กปลดปล่อยออก
มาแลว้ในรูปของความฝัน  แต่ความเก็บกดท่ีแทจ้ริงนั้น   ไม่มีทางท่ีจะหายไปได ้เปรียบเช่นลาวาท่ี
ประทุอยูใ่ตพ้ื้นโลกตลอดเวลา เม่ือความฝันเกิดข้ึนจากขอ้มูลต่างๆท่ีเราเก็บไวใ้นความทรงจ าแต่
จิตใตส้ านึกมาท าใหม้นับิดเบือนไปจากความจริง ความจริงท่ีเป็นอยูก่็อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได ้ 
ข้ึนอยูก่บัวา่มนุษยเ์ลือกรับขอ้มูลอยา่งไร เม่ือขา้พเจา้ไดศึ้กษาทฤษฎีจิตใตส้ านึกของฟรอยด ์ขา้พเจา้
จึงสรุปดงัน้ี 
 ทฤษฎีจิตใตส้ านึกของฟรอยดส์ามารถตอบโจทยปั์ญหา ปมในวยัเด็กหรือการเก็บกดท่ี
ถูกฝังอยูใ่นจิตใตส้ านึกไดเ้ป็นอยา่งดี จนขา้พเจา้เกิดแนวความคิดข้ึนวา่ มนุษยส์ามารถปรับตวัให้
ด ารงชีวิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่างๆไดไ้ม่วา่จะยากล าบากแค่ไหนก็ตาม แต่เม่ือมนุษยเ์ผชิญหนา้กบั
สถานการณ์ท่ีเป็นความจริง ซ่ึงมีความเส่ียง ความกดดนั และอนัตราย จะเกิดสภาวะความกดดนั
ภายในจิตใจไปพร้อมๆกนั จิตส านึกก็จะท างานเช่นหวาดกลวั หรือมีความรู้สึกต่อส่ิงเร้า ท าใหเ้กิด
เป็นอารมณ์ความรู้สึกและความทรงจ า ในช่วงเวลาต่อมา จิตใจของมนุษยจ์ะจดจ าส่ิงนั้นให้
กลายเป็นประสบการณ์ และแบ่งแยกส่ิงท่ีชอบกบัส่ิงท่ีเกลียดไปไวใ้นจิตใตส้ านึก ท าใหเ้กิด
ความเครียดและเก็บกด ท าใหม้นุษยต์อ้งสร้างกระบวนการปลดปล่อยความกดดนัจากสถานการณ์ท่ี
เป็นความจริง เพื่อสร้างตวัตนใหม่ข้ึนมาลบลา้ง สภาวะความกดดนัทางอารมณ์ซ่ึงเคยเกิดข้ึนแลว้ใน
อดีต ทั้งหมดน้ีคือแนวความคิดหลกัท่ีใชใ้นการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ 
 
ศึกษาข้อมูลสนับสนุนจากพฤติกรรมของเด็ก 
 1. องค์ประกอบทางจิตวทิยาทีม่ีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเด็กและครอบครัวเป็นหน่ึงในส่ิงส าคญัในการท าให้เกิด
พฤติกรรมแปรปรวนได ้เช่นพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสมของพอ่แม่ในการเล้ียงดูเด็ก ความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคลในครอบครัว การเขม้งวดอนัเกิดจากการวิตกกงัวลมากเกินไป เช่น กงัวลเร่ืองการ
เรียน อยากใหลู้กเรียนดี หรือเกรงวา่เด็กจะประพฤตินอกลู่นอกทางทั้งท่ีเด็กปกติดี ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผูป้กครองไม่เขา้ใจความตอ้งการของเด็กแต่ละวยั หรือมีทศันะท่ีไม่ดีต่อสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 
ซ่ึงเป็นลกัษณะนิสัยส่วนตวัของพอ่แม่เอง 
  1.1 การปกป้องมากเกินไป เช่น เด็กไม่มีอิสระในการแสดงออกซ่ึงความตอ้งการ
ประจ าวยัของเขา บางรายเกรงวา่เด็กจะไดรั้บอนัตรายหรือเหน็ดเหน่ือย เช่น การตามไปรับส่งเด็ก 
หรือ ส่งอาหารใหเ้ด็กท่ีโรงเรียนตั้งแต่เล็กจนโต 
  1.2 การมุ่งหวงักบัเด็กมากเกินไป เช่นหวงัในผลการศึกษา หวงัใหเ้ด็กมีระเบียบ
วนิยัเกินกวา่วยัและความสามารถของเด็ก
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  1.3 การใหค้วามอบอุ่น ผูป้กครองส่วนนอ้ยไม่เขา้ใจถึงความตอ้งการความอบอุ่น
และความสุขของเด็กเท่าท่ีควร เช่นผูป้กครองตอ้งออกไปท างานนอกบา้น ไม่มีเวลาเล้ียงดูบุตรดว้ย
ตนเอง 
  1.4 ผูป้กครองเรียกร้องมากเกินไป   ผูป้กครองบางรายมุ่งหวงัใหเ้ด็กท าตาม
จุดประสงคข์องตนเองโดยไม่ค  านึงถึงความสามารถของเด็ก เช่น อยากใหเ้รียนสูงๆทั้งๆท่ีเด็กเรียน
ไม่ดีมากนกั อยากใหเ้ด็กท าตามกฎตามระเบียบท่ีตั้งไว ้ทั้งๆท่ีเด็กมีนิสัยรักอิสระและไม่ชอบการถูก
บงัคบั 
  1.5 บิดามารดาท่ีไม่ตอ้งการเด็ก ซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยทีเดียวท่ีผูป้กครองยงัไม่
ตอ้งการเด็ก  เช่น เด็กท่ีเกิดในขณะท่ีครอบครัวมีฐานะตกต ่า และเส่ือมเสีย เด็กท่ีเกิดมาแลว้ไม่
สมหวงั เช่นตอ้งการลูกชายแต่ไดลู้กสาว หรือเด็กท่ีเกิดมาพิการ บิดามารดาไม่พร้อมท่ีจะมีบุตร บาง
รายพยายามท าแทง้ เด็กท่ีถูกรับไปเล้ียง เช่นรับไปเป็นบุตรบุญธรรม แลว้ไม่ไดอ้ยา่งใจผูป้กครองก็
หมดความสนใจ และแสดงความไม่ตอ้งการเด็ก 
  1.6 การลงโทษเกินกวา่เหตุ เช่นการท่ีบิดามารดาเกิดบนัดาลโทสะมาจากสาเหตุอ่ืน
แลว้ใชเ้ด็กเป็นท่ีระบายอารมณ์ ท าโทษเด็กโดยไม่มีเหตุผล 
  1.7 บิดามารดาขดัแยง้กนั สาเหตุอาจเกิดจาก ฐานะทางบา้นยากจน บิดามารดา
นอกใจ ไม่สนใจเร่ืองในครอบครัว หรือมีความเห็นไม่ลงรอยกนัในระหวา่งบิดามารดา อาทิเช่น 
แนวทางในการด าเนินชีวติ แนวทางในการอบรมบุตร 
  1.8 บิดามารดาเกิดการล าเอียง ซ่ึงส่วนใหญ่บิดามารดามกัไม่คิดวา่จะเป็นไปไดท่ี้
ตนเองล าเอียงและไม่ยอมรับ เช่น นึกวา่เด็กโตแลว้ จึงปล่อยใหดู้แลตนเอง และหนัไปสนใจนอ้ง 
ท่ีเล็กกวา่ บางรายเกิดจากความล าเอียงท่ีเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบเด็ก เช่น ฉลาดนอ้ยกวา่ หรือ 
หนา้ตาไม่น่ารักเป็นตน้ 
  1.9 บิดามารดาเป็นคนเจา้ระเบียบมากเกินไป มีกฎเกณฑเ์ขม้งวดกบัเด็กมากเกินไป 
ไม่มีการผอ่นปรน เด็กบางคนตอ้งการแสดงออกทางความคิดเห็น ก็ถูกผูใ้หญ่บงัคบั และไม่เห็นดว้ย 
การเล้ียงดูท่ีไม่สม ่าเสมอ ไม่คงเส้นคงวา การกระท าของเด็กในสถานการณ์เดียวกนั บางคร้ัง
ผูป้กครองเห็นดว้ย แต่บางคร้ังก็จะขดัแยง้ ซ่ึงท าใหเ้ด็กไม่แน่ใจวา่จะปฏิบติัตวัอยา่งไร หรือผูใ้หญ่
หลายคนในครอบครัวขดัแยง้กนัเอง 
 1.10 การเล้ียงดูอยา่งทอดทิ้ง และไม่สนใจ ส่วนมากมาจากครอบครัวท่ียากจน 
อาชีพบิดามารดาไม่มัน่คง หรือชอบด่ืมสุรา ไม่สนใจความตอ้งการและความเป็นอยูข่องเด็ก 
 ซ่ึงท่ีกล่าวมาน้ีคือสาเหตุส าคญั ท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดผลกระทบต่อบุคลิกภาพ จนเป็นเหตุ
ใหพ้ฤติกรรมเด็กแปรปรวน จากท่าทีไม่เหมาะสมของผูป้กครองในการอบรมเล้ียงดูบุตร 
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 2.  การสังเกตและวเิคราะห์พฤติกรรมของเด็กจากโรงเรียนสอนศิลปะ 
  ลกัษณะของเด็กท่ีมาเรียนศิลปะ ส่วนใหญ่แลว้นั้นไม่ไดม้าเรียนเพื่อพฒันาฝีมือการ
วาดภาพอยา่งเดียวเท่านั้น หากแต่ตอ้งการพฒันาสมาธิและอารมณ์ของตนเองอีกดว้ย  การสอน
ศิลปะจึงควบคู่ไปกบัการบ าบดัเพื่อฝึกสมาธิ จึงมีการสนทนาเพื่อสร้างความสนิทสนมระหวา่ง
ผูส้อนและนกัเรียนมากพอสมควร จนสามารถรับรู้ถึงตวัตนของเด็กไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงในแต่ละคน
นั้นใหค้วามไวว้างใจกบัครูผูส้อนมากนอ้ยไม่เท่ากนั เป็นตวัช้ีวดัความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ในสังคมของ
เด็ก  เด็กท่ีไวใ้จจนสามารถเล่าเร่ืองต่างๆในครอบครัวไดอ้ยา่งไม่ปิดบงั ส่วนใหญ่จดัวา่เป็นเด็กท่ีมี
ปัญหาครอบครัวและขาดท่ีพึ่ง แต่ในทางกลบักนั เด็กบางคนมีปัญหาในครอบครัวอยา่งหนกั  
กลบัไม่เล่าเร่ืองใดๆใหฟั้ง แสดงใหเ้ห็นวา่ เด็กไดใ้หค้วามไวว้างใจใหก้บับุคคลใกลชิ้ดไปหมดแลว้ 
และบุคคลนั้นสามารถใหค้  าแนะน าท่ีดีแก่เด็กไดม้ากท่ีสุด 
  จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กมาเป็นเวลา 5 ปี ท าใหท้ราบถึงปัญหาเก่ียวกบัการ
พฒันาการเรียนรู้ทางสังคม อนัไดแ้ก่ 
  2.1 พฤติกรรมบกพร่อง อนัไดแ้ก่ ความผดิปกติทางร่างกายเน่ืองจากความบกพร่อง
มาตั้งแต่ก าเนิด ไดแ้ก่โรคภยัไขเ้จบ็ หรือไดรั้บอุบติัเหตุ เป็นเหตุใหเ้กิดความบกพร่องทาง
พฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา ส่งผลเสียใหก้บัการใชชี้วติของเด็ก  เด็กไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้
จะมีปมปัญหา และท าใหพ้ฒันาการชา้ลงไปอีก ส่งผลใหมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบนจากโลกแห่งความ
เป็นจริง และอยูส่ภาวะเควง้ควา้ง เหม่อลอย ไม่รับรู้ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง 
  2.2 ความบกพร่องของส่ิงเร้า ซ่ึงควบคุมพฤติกรรม อนัไดแ้ก่ การไม่ขานตอบ
หรือไม่ตอบสนองต่อส่ิงเร้า เช่น ถูกสั่งใหเ้งียบ แต่กลบัเปล่งเสียงดงัออกมาดว้ยความสะใจ หรือ
บรรยากาศภายในห้องเรียนมีความสงบเงียบ กลบัไม่ชอบ ต่อตา้นโดยการเปิดเพลงเสียงดงั หรือ
แสดงอาการกระสับกระส่ายไม่พอใจออกมา เห็นคนอ่ืนร้องไหโ้ศกเศร้า กลบัรู้สึกสะใจและแสดงสี
หนา้ท่าทางออกมาอยา่งเปิดเผย ซ่ึงเป็นลกัษณะการแสดงออกดว้ยพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบั
สถานการณ์ 
  2.3 ส่ิงเร้าไม่เหมาะสมซ่ึงเป็นตวัการควบคุมพฤติกรรม  การปรับตวัท่ีไม่เหมาะสม
กบัสภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น เด็กท่ีเป็นโรค Phobia (โรคกลวั) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีเด็กรับส่ิงเร้าใหเ้กิด
ความกลวัอยา่งรุนแรงจากส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เช่นสัตวท่ี์ไม่มีอนัตราย อาทิ หนอน ไส้เดือน แมลงวนั 
ก้ิงก่า ฯลฯ เป็นตน้ การสังเกตเด็กท่ีมีลกัษณะอาการดงักล่าวน้ี แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนเม่ือมีส่ิงเร้า
มากระตุน้จนเกิดสภาวะการต่ืนตกใจหวาดกลวัอยา่งรุนแรง 
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  2.4 ความบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมของระบบเคร่ืองล่อ (incentive) คืออาการ
ท่ีบุคคลไม่มีการตอบสนองต่อแรงจูงใจจากส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองล่อ เช่น รางวลั การชมเชย ไม่มีปฏิกิริยา
ตอบโตต่้อส่ิงเร้า ไม่มีแรงจูงใจ เบ่ือหน่ายต่อส่ิงรอบขา้ง เช่น เด็กท่ีไม่สนใจการสอนของครูท่ี
โรงเรียน เหน่ือยหน่ายต่อสถานการณ์ปัจจุบนั การเห็นคนอ่ืนเป็นสุขเป็นเร่ืองปกติส าหรับคนอ่ืน 
หากแต่ทวา่เด็กประเภทน้ีเม่ือเห็นคนอ่ืนเจบ็ปวดเขากลบัรู้สึกเหมือนไดรั้บรางวลั เน่ืองจากการ
พฒันาระบบเคร่ืองล่อหรือส่ิงเร้าในช่วงวยัแรกเกิดไม่เหมาะสม เช่นพอ่แม่ของเด็กบางคน ใหลู้ก
ขวา้งปาของเล่นแลว้ชมลูก เด็กจึงจ าวา่ความสุขในการท าลายขา้วของคือรางวลัของเขา จึงกลายเป็น
คนนิยมความรุนแรงไปโดยปริยาย 
  2.5 พฤติกรรมต่อตา้นซ่ึงสะสมไว ้พฤติกรรมท่ีต่อตา้นคนอ่ืน เช่น กริยากา้วร้าว 
การเรียกร้องความสนใจ เด็กท่ีมีพฤติกรรมชอบความรุนแรง จะมีอาการหงุดหงิดง่ายเม่ือเกิดความ
วา้วุน่ใจหรือพบอุปสรรคท่ีไม่อาจบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้เม่ือเกิดอาการ
ดงักล่าวก็จะขวา้งปาส่ิงของหรือท าลายส่ิงท่ีกีดขวางทางของเขา ถึงแมจ้ะมีการตอบสนองอ่ืนซ่ึงเป็น
อารมณ์ ความรู้สึกร่วมดว้ย สันนิษฐานวา่ พฤติกรรมน้ีเกิดข้ึนไดจ้าก การท่ีเด็กแสดงอาการไม่พอใจ
เม่ือพอ่แม่ดึงของเล่นจากมือเด็ก การโตเ้ถียงหรือต่อสู้ของเด็กท าใหพ้อ่แม่อดกลั้นไดย้าก จึงใชก้ าลงั
หยดุแทนท่ีจะใชว้ธีิในทางบวก กริยาเช่นน้ีของพอ่แม่เรียกวา่เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมท่ี
กา้วร้าว เม่ือพฤติกรรมเชิงลบมีแรงเสริมมาสนบัสนุนจนกลายเป็นการกระท าท่ีคนนั้นเก็บสะสมไว้
ในท่ีสุด จนกลายเป็นอุปนิสัยไป 
  2.6 ระบบการต่อตา้น ท่ีเป็นแรงผลกัดนัต่อความตอ้งการส่วนตวั ซ่ึงในเร่ืองของ
ความตอ้งการส่วนตวันั้น มกัเกิดข้ึนตามลกัษณะนิสัยส่วนตน หากแต่แรงผลกัดนันั้นถูกจดัวา่ไดรั้บ
การถ่ายทอดมาจากผูอ่ื้น ตราบใดก็ตามท่ีแรงผลกัดนัเหล่านั้นยงัถูกถ่ายทอดใหก้บัเด็ก แต่ส าหรับ
เด็กบางคนมีสามารถในการระงบัความตอ้งการส่วนตน มีความระมดัระวงัในตนเอง และสามารถ
ประเมินค่าการกระท าของตนเอง รู้จกัแยกแยะส่ิงท่ีถูกและผดิ ถึงแมค้วามรู้สึกผดิชอบชัว่ดีจะเป็น
ส่ิงท่ีมองไม่เห็น อยา่งไรก็ตามเวลาท่ีเด็กมีผูอ่ื้นบอกใหท้ าอยา่งนั้นอยา่งน้ี บางคร้ังเด็กจะรู้สึกอึดอดั 
ต่อตา้น ไม่ใช่เพราะเด็กยงัไม่สามารถแยกแยะส่ิงท่ีถูกหรือผดิได ้หากแต่เขาอาจตอ้งการเวลาในการ
ปรับตวัหรือหาทางแกไ้ขดว้ยตนเอง นัน่จะเป็นส่ิงท่ีเขาภูมิใจมากกวา่ เช่น เด็กคนหน่ึงจะแข่งขนั
วาดภาพ อาจพูดใหก้ าลงัใจตวัเอง จดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ และท าสมาธิเพื่อตั้งมัน่ใน
จุดประสงคข์องตนเอง แรงผลกัดนัส่วนตวั พฤติกรรม เป้าหมาย และรางวลั อาจเป็นการควบคุม
ภายในตวับุคคล ในบางคนนั้น ระบบการจดัการส่วนตนอาจเป็นสาเหตุในการปรับตวัไม่เหมาะสม 
รูปแบบพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกมา
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ภายนอกอาจดูเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับในสังคม อยา่งไรก็ตามเขากลบัรู้สึกไม่พอใจในตนเอง 
ขาดความสุข ความภาคภูมิใจ อนัควรจะเป็นผลจากการกระท า แต่กลบัยงัรู้สึกท าไดไ้ม่ดีพอ นัน่ก็คือ 
บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกดูถูกตวัเองและลงโทษตนเองตลอดเวลา ลกัษณะเช่นน้ีมกัพบในเด็กท่ีมี
สภาวะอาการซึมเศร้า หรือพวกท่ีมีความเช่ือมัน่ในตวัเองต ่า   อารมณ์แปรปรวน  คร ่ าครวญวา่
ตนเองนั้นไม่มีคุณค่า และหาทางออกโดยการเสพยติ์ดรายการโทรทศัน์ เล่นเกม หรือขั้นหนกัสุดคือ
การท าร้ายตนเอง 
  ถึงแมก้ารเรียนศิลปะจะช่วยในการเสริมสร้างสมาธิและลดความเครียดของเด็ก แต่
ก็ยงัไม่สามารถตดัสินเด็กไดว้า่จดัอยูใ่นกลุ่มเด็กมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา เพราะเด็กท่ีมีความฉลาด
ทางความคิดและไดรั้บการสั่งสอนมาอยา่งดี ก็อาจมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ หรือเด็กท่ี
ขาดความเอาใจใส่และความอบอุ่นในครอบครัว ก็อาจเป็นเด็กท่ีมองโลกในแง่ดี และมีเป้าหมาย
หรือแบบอยา่งท่ีดี หรืออาจเป็นในทิศทางตรงกนัขา้ม ทั้งน้ีทั้งนั้น การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมเด็กจึง
ตอ้งระบุเป็นรายบุคคล และตอ้งมีการวางตวัผูส้อน หรือใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบัเด็กแต่ละคนดว้ย 
 3 แนวทางการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมเด็กและบ าบัดด้วยการสอนศิลปะ 
    3.1 การสังเกตจากการพูดคุยกบัเด็ก ซ่ึงในระยะช่วงสัปดาห์แรก เด็กจะรู้สึกเขินอายท่ี
จะคุยกบัครูผูส้อน แต่จะทิ้งช่วงเวลาเช่นน้ีไวน้านนกัไม่ดี เพราะอาจท าให้เด็กเบ่ือได ้ครูผูส้อนจึง
จ าเป็นตอ้งสนทนากบัเด็ก เพื่อใหเ้ด็กไดผ้อ่นคลาย ส าหรับเด็กบางคนเรายงัไม่สามารถจะเกล้ีย
กล่อมใหเ้ขามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได ้จะใชว้ธีิเพียงการเล่าเร่ืองใหเ้คา้ฟัง แลว้สังเกต
การแสดงออกทางอารมณ์ของเขาเร่ือยๆ วา่ชอบหรือไม่ ซ่ึงบางคนชอบท่ีจะรับฟังอยา่งเดียว หรือ
บางคนชอบท่ีจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในฐานะท่ีครูผูส้อนตอ้งท าการสอนร่วมกบั
การสนทนาไปดว้ย จึงพยายามสร้างบรรยากาศใหห้้องเรียนมีความสนุกสนานและน่าอยูต่ลอดเวลา 
เพื่อใหเ้ด็กไม่เบ่ือและไดผ้อ่นคลายความเครียด อยา่งไรเสีย หากสถานการณ์ดงักล่าวมีเด็กอยูห่ลาย
คน อาจตอ้งใชว้ธีิการโดยการเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจ เช่นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ใหข้อ้คิด มากกวา่การให้
เด็กแสดงความคิดเห็นโตต้อบกนั เพราะในบางคร้ังอาจเป็นตน้เหตุให้เกิดสถานการณ์ปะทะทาง
อารมณ์และรุนแรงข้ึนได ้หากเกิดเหตุการณ์นั้น นัน่แสดงวา่ภายในหอ้งเรียนมีเด็กปกติและไม่ปกติ
ทางอารมณ์อยูร่่วมกนั ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งควบคุมสถานการณ์ไวโ้ดยการเป็นจุดศูนยก์ลางและ
ไม่ใหค้วามส าคญักบัใครคนใดคนหน่ึงนานจนเกินไป
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  3.2 การรับฟังเด็ก เกิดข้ึนในช่วงระยะท่ีสอง เด็กจะมีเร่ืองต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากท่ี
โรงเรียนและท่ีบา้นมาเล่าใหค้รูผูส้อนฟัง ในช่วงน้ีมกัเกิดข้ึนในสัปดาห์ท่ี 2 – 3 ท่ีเด็กเร่ิมไวใ้จในตวั
ผูส้อน โดยสามารถพดูคุยไดอ้ยา่งเป็นกนัเอง ไม่รู้สึกเขิน ไม่มีการปิดบงัในการแสดงออกทาง
อารมณ์อีกต่อไป สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครูผูส้อนไดอ้ยา่งดี และมีความสามารถในการ
โนม้นา้วใหผู้ฟั้งเห็นดว้ยกบัขอ้คิดเห็น อนัเป็นธรรมชาติของพฤติกรรมเด็กท่ีตอ้งการใหค้นอ่ืน
สนใจในตวัเอง และรอคอยค าชมซ่ึงเป็นรางวลัแห่งความสุข เช่น เล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน เช่น 
การท าดี และเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนท่ีท าไม่ดี เพื่อใหไ้ดรั้บค าชมจากผูใ้หญ่ ซ่ึงในการกระท าน้ี หาก
มองโดยผิวเผนิผูใ้หญ่บางคนอาจช่ืนชมโดยไม่ตรึกตรอง แต่หากท าแบบนั้นหลายๆคร้ัง จะกลาย 
เป็นแรงผลกัดนัใหเ้ด็กความเกิดยดึมัน่ถือมัน่ในตนเองมากเกินไป และน าตวัเองไปเปรียบเทียบกบั
คนอ่ืนท่ีดอ้ยกวา่อยูเ่สมอ จนกลายเป็นคนชอบดูถูกคน เราจึงตอ้งช้ีแจงโดยไม่ใหเ้ขารู้ตวัวา่ก าลงัถูก
สอนอยู ่โดยการหาตวัอยา่งท่ีไกลตวัออกไป เช่นเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ส่วนตน หรือเร่ืองจาก
หนา้ข่าวหนงัสือพิมพท่ี์เป็นอุทาหรณ์สอนใจ เพื่อเปิดโลกกวา้งและสร้างทศันะคติท่ีดีใหแ้ก่เด็ก 
  3.3 การบ าบดัเด็กดว้ยศิลปะการช่วยใหเ้ด็กไดผ้อ่นคลายท่ีมีประโยชน์ท่ีสุดคือการ
ใหเ้ด็กไดว้าดภาพอยา่งท่ีใจตอ้งการ ในบางคร้ังเราสามารถกระตุน้ในเด็กสนใจในพื้นฐานการวาด
ภาพไดอ้ยา่งง่ายๆโดยการน าเสนอส่ิงแปลกใหม่ใหเ้ด็กไดค้น้หา เช่น หาภาพการ์ตูนจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ (Computer) แทบ็เล็ต (Tablet Computer) เพื่อให้เด็กไดล้องเร่ิม
ฝึกหดัร่างภาพจากโครงร่างท่ีก าหนดให ้จากการเลียนแบบภาพท่ีตนเองช่ืนชอบก่อน หลงัจากนั้นจึง
ค่อยเร่ิมปล่อยใหเ้ด็กจดัการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยครูผูส้อนมีหนา้ท่ีเพียงใหค้  าแนะน าแก่เด็ก 
อยา่งไรก็ดี เด็กจะมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึนเร่ือยๆ และท่ีส าคญัช่วงเวลาท่ีเด็กก าลงัเพลิดเพลิน
กบัการวาดภาพ  ส่วนใหญ่ช่วงเวลาดงักล่าวนั้นเด็กจะมีสมาธิสูงสุด ท าใหส้มองสามารถเปิดรับส่ิง
ต่างๆไดง่้าย เช่นเดียวกบัการพกัผอ่นสมองในยามหลบั เด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มกัมีความตอ้งการ
ฟังในเร่ืองเล่าต่างๆท่ีนอกเหนือจากเร่ืองวชิาการและการสั่งสอน เขาตอ้งการช่วงเวลาท่ีสร้างความ
เพลิดเพลินบนัเทิงใจมากกวา่ เช่น ฟังเร่ืองสยองขวญั ฟังนิทานหรือเร่ืองยอ่ภาพยนตร์  ฟังเร่ืองเล่า
จากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน  ฟังประวติับุคคลหรือสถานท่ีส าคญั  ฟังการวเิคราะห์ข่าว  
ในระหวา่งท่ีเด็กท างานศิลปะไปพร้อมๆกนั ซ่ึงวธีิการบ าบดัดว้ยศิลปะควบคู่ไปกบัการสนทนา 
สามารถท าใหเ้ด็กรู้สึกผอ่นคลาย และมีสมาธิในการท างาน วธีิน้ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นวธีิการใหเ้ด็กซึม
ซบัขอ้มูลท่ีเราตอ้งการป้อนให้ อาทิเช่น แนวทางในการด าเนินชีวิต แนวคิดจากเร่ืองเล่า หรือ
ประสบการณ์ของผูอ่ื้น เด็กจะสามารถจ าไดดี้หากเร่ืองเหล่านั้น สามารถน ามาเล่าไดอ้ยา่ง
สนุกสนาน
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 อยา่งไรก็ตาม สาเหตุต่างๆท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมของเด็กท่ีแตกต่างจากคนทัว่ไป  
ส่วนใหญ่นั้น ปัญหาเหล่าน้ี เกิดข้ึนจากพื้นฐานครอบครัวของเด็ก การอบรมเล้ียงดู การไดรั้บการ
ดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดาอยา่งเหมาะสมอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย มีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะ
ป้องกนัไม่ใหเ้ด็กมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงการเรียนศิลปะนั้นมีส่วนเพื่อช่วยใหเ้ด็กไดร้ะบาย
ออก แต่ไม่ใช่การรักษาหรือแกไ้ขพฤติกรรม  ส่ิงท่ีสามารถช่วยไดคื้อสถาบนัครอบครัว  การสังเกต
พฤติกรรมของเด็ก ท าใหส้ามารถเขา้ใจถึงปัญหาภายในสภาพจิตใจของเด็กไดโ้ดยง่าย แต่การเขา้ไป
ควบคุมหรือลดทอนพฤติกรรมกา้วร้าวอนัแฝงอยูใ่นอาการเก็บกดของเด็ก จ าเป็นตอ้งใชเ้วลา เม่ือ
สัมผสัอยูก่บัเด็กเป็นระยะเวลานาน จะเกิดสภาวะหน่ึงคือ มีความรู้สึกเป็นกนัเองกบัเด็ก เสมือน
ยอ้นกลบัไปช่วงเวลาเด็กอีกคร้ังหน่ึง  การสนิทกบัเด็กในบางคร้ังก็เป็นผลดีในการศึกษาพฤติกรรม
เด็ก แต่ถา้หากท าตวักลมกลืนกบัเด็กมากเกินไป จะไม่มีช่องวา่งระหวา่งเด็กและครูผูส้อน ท าใหเ้ด็ก
สนิทกบัครูเหมือนเพื่อน เป็นผลดีและผลเสียต่อการสอนเด็กไปในคราวเดียวกนั คือเด็กจะเผลอใช้
ค  าพดูท่ีเคยใชท่ี้โรงเรียนกบัเพื่อน หรือหลุดพฤติกรรมบางอยา่งออกมาดว้ยความไวใ้จ ส่วน
ครูผูส้อน เม่ือเลือกท่ีจะใหค้วามสนิทสนมแก่เด็ก ก็จ  าตอ้งยอมรับสภาพ เพราะบางคร้ังใน
พฤติกรรมบางอยา่งก็ไม่สามารถควบคุมเขาได ้ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวไดซึ้มซบักลายเป็นนิสัย
ส่วนตวัของเด็กเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงส่วนใหญ่อาการกา้วร้าวน้ีมกัเกิดกบัเด็กโตและในช่วงเขา้สู่
วยัรุ่น 
 การสังเกตพฤติกรรมเด็กควบคู่ไปกบัการสอนศิลปะนั้น ไดส้รุปขอ้สังเกตหลกั
เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานดงัต่อไปน้ี 
 1. พฤติกรรมของเด็กต่างๆมักมุ่งเน้นแต่เร่ืองความอยากรู้อยากเห็นและการเล่นเท่าน้ัน 
   จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองล่อหรือรางวลัใหเ้ด็กประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามบรรทดัฐาน
และค่านิยมของสังคม เช่น เด็กดีควรตั้งใจเรียนหนงัสือ หากถามทศันคติของเด็กท่ีไม่ขยนัเรียน
หนงัสือ เพราะหวัไม่ดี เรียนไม่ไดดี้ ส่วนใหญ่ค าตอบของเด็กเหล่าน้ี มกัจะออกมาในท านองวา่ไม่
ค่อยใส่ใจเร่ืองการเรียน แต่สังเกตวา่ เด็กประเภทน้ี มกัมีความคิดสร้างสรรคห์ลุดกรอบ คิดต่างอยา่ง
ไม่เหมือนใคร และมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้น มีเพื่อนเยอะ มีไมตรีจิตต่อผูอ่ื้น  ชอบช่วยเหลืองาน
บา้น และสนิทกบัญาติผูใ้หญ่ในบา้น ตรงกนัขา้มกบัเด็กท่ีเอาแต่มุ่งเรียนหนงัสือจนไดรั้บค าชมเชย 
วา่ขยนัเรียนหนงัสือ เก่งและฉลาด  สามารถเอาดีได ้ส่วนใหญ่เด็กเหล่าน้ีมกัมีปัญหาทางการ
แสดงออกทางอารมณ์กบัผูอ่ื้น เช่น เด็กบางคนท่ีมาเรียนศิลปะแต่กลบัมีท่าทีเงียบเฉยจนดูเยน็ชา 
เหมือนไม่แยแส จนไม่สามารถเดาไดว้า่ เด็กคนน้ีคิดอะไรอยู ่ผดิกบัเด็กบางคนเม่ือไดม้าเรียนศิลปะ 
กลบัรู้สึกวา่ไดร้ะบายความในใจ จึงไดรู้้วา่ เด็กมีความสับสนอยูต่ลอดเวลาและรู้สึกไม่พอใจในส่ิงท่ี
ตนมีอยู ่
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ไม่เคยรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ไม่กลา้แสดงออก จึงตอ้งการหาท่ีปรึกษาไวช่้วยรับฟัง ไวไ้ดร้ะบาย
ออกถึงความอึดอดัใจของตนเอง โหยหาความรักและตอ้งการท่ียดึเหน่ียวจิตใจอยา่งมาก  
 ขา้พเจา้รู้สึกสนใจในพฤติกรรมของเด็กท่ีมีอาการอยา่งหลงัมากกวา่ จึงไดน้ ามาใช้
ประยกุตใ์ชใ้นแนวความคิดเพื่อสร้างสรรคแ์ละท าการศึกษา ตั้งขอ้สันนิษฐานวา่เด็กจ าพวกเรียนดี
มาอยูร่่วมกนั จะเกิดสถานการณ์แบบใด และจะเป็นไปในทิศทางใด เม่ือสังคมของเด็กเกิดการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก การทะเลาะและกลัน่แกลง้กนัของเด็กสามารถบอกความหมายอะไรบางอยา่งท่ี
เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั ท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้ส่ิงนั้นคือปมของความอิจฉา ท่ีมีอยูใ่นตวัมนุษยทุ์ก
คนมาตั้งแต่ก าเนิด จนกลายเป็นสัญชาตญาณการเอาตวัรอดของมนุษย ์กฎการเลือกสรรโดย
ธรรมชาติไดก้  าหนดใหส่ิ้งมีชีวติท่ีปรับตวัไดดี้กวา่และแขง็แกร่งกวา่เท่านั้นท่ีสามารถอยูร่อดได ้
ส่วนผูด้อ้ยกวา่ยอ่มถูกก าจดัทิ้งใหสู้ญพนัธ์ุไปในท่ีสุด น่ีจึงกลายเป็นเหตุผลส าคญัในการตดัสินเร่ือง
ของชนชั้นในสังคมวา่ท าไมจึงตอ้งมี ชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้นต ่า ในเร่ืองสังคมของเด็กก็
เช่นกนั แนวความคิดน้ีเป็นประเด็นส าคญัในการสร้างผลงานชุดแรกๆ จนถึงเร่ือง ยางลบ (Rubber) 
 2. พฤติกรรมเด็กอนัมีสาเหตุมาจากความมุ่งหวงัของผู้ปกครองในผลสัมฤทธ์ิการเรียน
ศิลปะ 
      ถึงแมว้า่ความมุ่งหวงัของผูป้กครองของเด็กท่ีมาเรียนศิลปะส่วนใหญ่นั้น มกัจะ
แสดงความคิดเห็นไปในท านองวา่ “ลูกอยากเรียนศิลปะ ไม่ไดห้วงัอะไรเลย เพียงตอ้งการใหลู้กใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์” เป็นอนัตอ้งยอมรับวา่ จากประสบการณ์ในการสอนศิลปะมาเป็นระยะ
เวลานาน ท าใหมี้ความเขา้ใจในความคิด และความตอ้งการของผูป้กครองในหลายๆรูปแบบ บาง
คน ตอ้งการใหลู้กวาดรูปเป็น มากกวา่การปล่อยเวลาไปอยา่งไร้ประโยชน์ ลกัษณะดงักล่าวน้ีเป็น
เพราะเด็กมีความช่ืนชอบและสมคัรใจท่ีจะเรียนศิลปะเอง แต่ก็ไม่ไดเ้รียนในระยะเวลานาน เพราะ
เม่ือเด็กวาดภาพเองได ้ผูป้กครองก็มีความเห็นวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนต่อ เพราะยงัมีความเช่ือวา่ 
ศิลปะเป็นส่ิงฟุ่มเฟือยไร้สาระ ไม่สามารถช่วยใหส้ร้างรายไดใ้นอนาคต ส่วนบางคน ตอ้งการให้
ศิลปะกล่อมเกลาเด็กใหมี้สมาธิ อยูน่ิ่งมากข้ึน ส่วนใหญ่ผูป้กครองมกัจะมุ่งหวงัในอยา่งหลงั
มากกวา่ คือผูป้กครองมีความเช่ือวา่ ลูกเป็นเด็กสมาธิสั้น จึงหาทางแกไ้ขโดยการให้เด็กมาเรียน
ศิลปะ ซ่ึงบางทีเด็กก็ไม่ไดส้นใจเรียนเลย เด็กกลบัไปสนใจส่ิงล่อท่ีผูป้กครองเคยใชค้วบคุมเขาให้
อยูน่ิ่งตั้งแต่เล็กๆมากกวา่ เช่น โทรทศัน์ และ วดีีโอเกม เม่ือความมุ่งหวงัดงักล่าวของผูป้กครองไม่
สัมฤทธ์ิผลตามตอ้งการ ส่วนใหญ่มกัแสดงท่าทีประหลาดใจ และไม่พอใจ แต่ปฏิเสธท่ีจะยอมรับ
ในส่ิงท่ีตนเคยปลูกฝังบุตรของตนในทางท่ีผดิ และไม่ยอมรับความจริง เด็กประเภทน้ี ไม่สามารถ
กล่อมเกลาไดเ้ลย เพราะเขาไม่เคยเปิดรับและเช่ือฟังส่ิงใดๆจากใครเลย เขาตอ้งการส่ิงท่ีเขาตอ้งการ
เท่านั้น เพราะเขาเคยไดรั้บการตามใจมาตั้งแต่เด็ก ท าใหเ้ขาเป็นคนเห็นแก่ตวั หลงตวัเอง 
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และมีพฤติกรรมกา้วร้าว ไม่วา่อยา่งไรก็ตาม การท่ีเด็กมาเรียนศิลปะไดน้ั้น เด็กจ าเป็นตอ้งไดรั้บค า
ยนิยอมจากผูป้กครองเสียก่อน  จึงจะสามารถเรียนได ้เด็กยงัตอ้งอยูใ่นระเบียบแบบแผนของสังคม 
และท่ามกลางความมุ่งหวงัของผูป้กครอง ความเป็นระเบียบแบบแผนเหล่าน้ี หากมากเกินไปก็
สามารถท่ีจะกดดนัเด็กไดอี้กเช่นเดียวกนั บางคร้ังความมุ่งหวงัอนัไร้ขีดจ ากดัของผูป้กครองก็มีส่วน
สร้างพฤติกรรมอนัเป็นปัญหาใหแ้ก่เด็ก เด็กบางคนมีอาการไม่มัน่ใจในตนเอง เหม่อลอย และย  ้าคิด
ย  ้าท า ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์
 ประเด็นขอ้สังเกตดงักล่าว ท าใหข้า้พเจา้มีความรู้สึกอยากปลดปล่อยความเก็บกดให้
เด็กเหล่าน้ี อยากใหเ้ด็กเหล่าน้ีไดมี้อิสระ ปลดแอกจากสังคมแห่งกฎเกณฑ ์แต่ก็ไม่สามารถท าได ้จึง
เป็นแนวทางในการสร้างสรรคง์านใหมี้กล่ินอายของการเสียดสี และทา้ทายกฎเกณฑบ์างอยา่งใน
สังคม ดงัจะเห็นไดจ้ากแทบทุกเร่ืองท่ีขา้พเจา้สร้างความอึดอดัของเด็ก และตอ้งการปลดปล่อย ได้
จากผลงานเร่ือง ยางลบ (Rubber), กระโดด (Jumping), ฉนักบัแมว (cat & me) และ เดินเล่นใน
ความฝัน (Wander in dreams) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ภาพบรรยากาศการสอนศิลปะในหอ้งเรียนศิลปะ  
              ท่ี Kolor Me Cartoon School สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้ กรุงเทพฯ, 2553.
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ภาพท่ี 5 ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนศิลปะจากโรงเรียนสอนศิลปะ An Ant Art  
              ท่ีโรงเรียนสอนศิลปะ An Ant Art ศูนยก์ารคา้ยา่นบางกระบือ กรุงเทพฯ, 2554 
 

ภาพท่ี 6 ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนสอนศิลปะบา้นศิลปะกอ้งภพ 
             (ถ่ายโดย สุชา ศิลปชยัศรี ณ โรงเรียนสอนศิลปะบา้นศิลปะกอ้งภพ นวนคร จ.ปทุมธานี  
             เม่ือ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555) 
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ศึกษาข้อมูลและวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน 
 1. กลุ่มศิลปินที่ศึกษาเทคนิควธีิการสร้างสรรค์  
ขา้พเจา้ศึกษาผลงานสร้างสรรคข์องศิลปินท่ีมีแนวทางในการสร้างสรรคง์านใกลเ้คียงกนัอนัไดแ้ก่
  1.1. ศิลปินชาวต่างชาติ อนิเมเตอร์ชาวองักฤษ เคท แอนเดอร์สัน  ( eate  
nnderson)  
      แอนเดอร์สัน จบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัศิลปะช่ือดงัประจ ากรุงลอนดอน 
The Royal College of Art ในปี 2002 ดว้ยปริญญาโทสาขาอนิเมชัน่  และเร่ิมตน้อาชีพของเธอดว้ย
การเป็นอนิเมเตอร์มืออาชีพกบับริษทั HIS London เธอเช่ียวชาญในการท างานดา้นอนิเมชัน่สองมิติ 
ซ่ึงสามารถเป็นไดท้ั้งมิวสิควีดีโอและงานโฆษณา "Benchwarmers Animated"7 คืออนิเมชัน่หน่ึง 
ในแคมเปญของ บุชมิลส์ วสิก้ี (Bushmills Whiskey) ในปี 2010 เสนอให ้แอนเดอร์สัน สร้างสรรค์
ภาพยนตร์สั้นเพื่อฉายร่วมกลุ่มโฆษณา ในช่ืองาน “เม่ือยอ้นเวลากลบัไป” 'Since Way Back'   
ซ่ึงไดร่้วมงานกบัวง Chromeo ช่ือดงัของแคนนาดา 

  
ภาพท่ี 7 ภาพถ่าย เคท แอนเดอร์สัน   
ท่ีมา: Lucinda Everett, Virgin Media Shorts awards: director Kate Anderson on her short 
film Probably..., accessed November 1, 2014, available from 
http://www.telegraph.co.uk/culture/film/film-life/8050271/Virgin-Media-Shorts-awards-director-
Kate-Anderson-on-her-short-film-Probably.-.-..html 

                                                        
 7 Kate Anderson, Benchwarmers nnimated, accessed May 16, 2014, available from 
http://www.kateanderson.co.uk/about%20contact.html. 
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 ผลงานช่ือ "Benchwarmers Animated" เป็นภาพยนตร์อนิเมชัน่ขนาดสั้น ท่ีสองคู่หูใน
วง Chromeo ออกมาเล่าถึงประวติัของตนเอง ในแบบอนิเมชัน่สองมิติ เน้ือเร่ืองวา่ดว้ยการเล่าเร่ือง
ประวติัความเป็นมาของวง Chromeo นั้น เขาทั้งสองตอ้งผจญกบัอุปสรรคใดๆมาบา้ง 
 ซ่ึงแอนเดอร์สันไดส้ร้างสรรคอ์อกมาเป็นงานแฟรชอนิเมชัน่ท่ีมีความเฉพาะตวัและด าเนินเร่ือง
อยา่งต่อเน่ืองเรียบง่าย เขา้ใจไดทุ้กเพศทุกวยั 

 
ภาพท่ี 8 ผลงานอนิเมชัน่เร่ือง Benchwarmers Animated , 2010.  
ท่ีมา: Kate Anderson, director, Benchwarmers nnimated  [animated short flim]( London: HIS 
London, 2010), accessed November 1, 2014, available from  http://www.kateanderson.co.uk/ 
 
 ในปี 2012 แอนเดอร์สันไดรั้บรางวลัจากมิวสิควดีีโอของวง Liz Green ในงานเพลง 
"Displacement Song"ในรางวลัมิวสิควดีีโอยอดเยีย่มจากงานอนิเมชัน่บริติชอาร์วอร์ดส์ 2012 (the 
British Animation Awards 2012) งานสร้างสรรคข์องแอนเดอร์สันดูเหมือนเรียบง่ายและมี
เอกลกัษณ์เฉพาะ แต่งานของแอนเดอร์สันมีการเขียนบทโครงเร่ืองมาอยา่งพิถีพิถนั งานของเธอจึง
ไม่ไดเ้นน้ท่ีความสวยงามของบุคลิกตวัการ์ตูน แต่กลบัเนน้เร่ืองราวท่ีน าเสนอ ผลงานของ
แอนเดอร์สันเป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้ตอ้งการสร้างสรรคง์านใหมี้ความต่อเน่ืองกนัในฉากแต่
ละตอน ใหมี้เอกภาพเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยใชว้ธีิเล่ือนฉากจากสถานการณ์หน่ึงไปสู่อีก
สถานการณ์หน่ึงเช่นเดียวกบัการเปล่ียนฉากในละครเวที เส้นและสีท่ีใชใ้นงานเองก็เช่นกนั มี
ลกัษณะของความดิบของเส้นและสีสันท่ีเหมือนงานโฆษณาบนโปสเตอร์ สีดูสดใสและทนัสมยั ซ่ึง
บางคร้ังดูขดัแยง้กบัการเคล่ือนไหวอยา่งแนบเนียนของกลอ้งท่ีจบัภาพตวัละครและฉากในงาน ท า
ใหเ้กิดช่องวา่ง (Space) ท่ีสร้างความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมชาติ ราวกบัการชกัหุ่น มีกล่ินอายของ
ตลกร้ายแบบองักฤษ (Thriller-Comedy) ท่ีสร้างจุดเด่นให้กบังานอยา่งลงตวั 
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 งานของแอนเดอร์สันไดมี้อิทธิพลต่อขา้พเจา้อยา่งมากในดา้นเทคนิควธีิการสร้างสรรค ์
หลงัจากไดว้เิคราะห์งานของแอนเดอร์สัน ขา้พเจา้ไดท้  าการเรียบเรียงเทคนิควธีิการไดด้งัน้ี 
 1. แอนเดอร์สันใชข้ั้นตอนในการเขียนโครงเร่ืองหลกัก่อน หลงัจากนั้นจึงเป็นขั้นตอน
ของการสร้างภาพให้เห็นล าดบัขั้นตอนตามเน้ือเร่ืองท่ีตอ้งการ (Storyboard) อยา่งพิถีพิถนั รวมถึง
การจดัการช่วงเวลา(Timeline)ก าหนดในแต่ละฉาก  
 2. การวาดภาพตามท่ีก าหนดไวใ้น storyboard ลงสีและก าหนดบุคลิกท่าทางของตวั
ละคร, ฉาก ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3. มีการอดัเสียงประกอบและการพากย ์
 4. การก าหนดท่าทางการเคล่ือนไหวของตวัการ์ตูน โดยเฉพาะการใชโ้ปรแกรมท่ี
สามารถช่วยใหต้วัละครขยบัปากตามค าพดูท่ีก าหนด การเปล่ียนฉาก ตดัต่อภาพยนตร์ 
ใส่เสียงดนตรีประกอบ ใส่เสียงพากย ์ท าไดห้ลงัจากขั้นตอนท่ี 2-3 หลงัจากนั้นจึงเสร็จทุก
กระบวนการ 

ภาพท่ี 9 ผลงานอนิเมชัน่ประกอบเพลง Displacement Song. วง Liz Green, 2012.  
ท่ีมา: Kate Anderson, director, Liz Green: Displacement Song [animated short flim] (London: 
HIS London, 2012), accessed November 1, 2014. available from  http://www.kateanderson.co.uk/ 
  
 สรุปวา่ แอนเดอร์สันใชว้ธีิการสร้างสรรคเ์รียบง่าย และคุม้ค่า ซ่ึงสามารถท าไดภ้ายใน
ระยะเวลาจ ากดั ซ่ึงความจริงแลว้ อาจสร้างไดด้ว้ยคนเดียวดว้ยซ ้ า หากแต่เม่ือมีขอบเขตของ
ระยะเวลาและความตอ้งการของผูว้า่จา้ง งานของเธอจึงจ าเป็นตอ้งใชที้มงานเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว 
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  1.2. อนิเมเตอร์ชาวเดนมาร์ก เอเลยีนน่า มอร์น่ิงสตาร์ แฮนเซ่น (Elienna 
Morningstar  Hansen) และ สไตน์ ไนแมนด์ สเวนซ์สัน (Stine Nymand  Svensson)  

ภาพท่ี 10 ผลงานอนิเมชัน่เร่ือง The Fox Sister, 2010. 
ท่ีมา: Elianna Morningstar Hansen and Stine Nymand Svensson, director, The Fox Sister 
[animated short flim] (Denmark: The Animation Workshop, 2012), accessed November 14, 
2014), available from http://www.animwork.dk/en/the_fox_sisters.asp 
   
      แฮนเซ่นและสเวนสัน ทั้งสองคนจบจากสถาบนัอนิเมชัน่ช่ือดงัของโลก The 
Animation Workshop สร้างผลงานอนิเมชัน่ร่วมกนัและเคยไดรั้บรางวลัจากหลายสถาบนั คือเร่ือง 
The Fox Sister (2010)  ซ่ึงสร้างจากเคา้โครงเร่ืองจริงของสามสาวพี่นอ้งยดึอาชีพเป็นนกัท านาย มี
ชีวติอยูใ่นช่วงปี 1850 ซ่ึงผูส้ร้างไดเ้ล็งเห็นถึงความสัมพนัธ์อนัร้าวฉานระหวา่งสามพี่นอ้ง อนั
น าไปสู่จุดแตกหกัของเร่ืองราว อนิเมชัน่มีเน้ือหาท่ีใชส้ัญลกัษณ์อยูม่ากมาย จุดหกัเหของเร่ืองนั้น
กล่าวถึง พี่สาวคนโตผูท่ี้ตอ้งการหนีจากความยากจน บงการนอ้งใหรั้บมือกบัส่ิงต่างๆโดยปราศจาก
เธอ สัญญาณแห่งหายนะจึงไดเ้ร่ิมตน้ข้ึน นัน่หมายความวา่ไม่มีซ่ึงแสงสวา่งปรากฏอยูใ่นหว้งเวลา
ของช่วงชีวติวยัเด็ก หากแต่เป็นฝันร้ายอนัเกิดจากน ้ามือของมนุษย ์ภาพเด็กนอ้ยท่ีถูกหอ้มลอ้มไป
ดว้ยเงามืดของกลุ่มคนในลทัธิท่ีมาชุมนุมจนตวัแขง็ท่ือราวกบัหินเพราะสูญเสียท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจ
คือพี่สาวคนโต  และภาพพี่สาวผูค้อยบงการและชกัใยใหน้อ้งหลอกลวงคนใหเ้ช่ือค าท านายอยา่ง 
งมงาย  นอ้งสาวคนเล็กท่ีติดสุราตั้งแต่อายยุงันอ้ย พี่สาวผูล้ะโมบไดจ้ากไป ทิ้งใหน้อ้งสาวทั้งสอง
รับผลกรรมท่ีเธอเคยก่อ ในปี 1888 สองพี่นอ้งสารภาพต่อสาธารณชนวา่การท านายของพวกเธอเป็น
เร่ืองหลอกลวง ในบั้นปลาย พี่สาวคนโต เลอาไดก้ลบัมาหานอ้งสาวของเธอ โดยแต่งงานกบัคนมี
ฐานะร ่ ารวยและใชชี้วติอยา่งสุขสบายจนกระทัง่เสียชีวติ แคธ่ี นอ้งสาวคนเล็กติดสุราอยา่งหนกัจน
เสียชีวติ ในปีถดัมาแมก๊ก้ีก็จากไปอยา่งสงบ  
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   ภาพยนตร์นิเมชัน่ของแฮนเซ่นและสเวนสัน มีลกัษณะเป็นลายเส้นขาวด าและ
หยาบบนพื้นหลงัท่ีเป็นสีน ้าตาล ดูหม่นหมอง และลึกลบั ตวัละครเด่นมีบุคลิกท่ีชดัเจน และการ
บรรยายเร่ืองมีความกระชบัไดใ้จความ มีการเขียนโครงเร่ืองเหมือนการเล่านิทานดว้ยภาพ  
   ลกัษณะเด่นดงักล่าวกลายเป็นมนตเ์สน่ห์ และเอกลกัษณ์เฉพาะของอนิเมชัน่เร่ือง
น้ี และท าใหข้า้พเจา้มีความตอ้งการท่ีจะสร้างสรรคใ์ห้เพิ่มลกัษณะดงักล่าวเขา้ไป เพื่อใหอ้นิเมชัน่ท่ี
สร้างสรรคอ์อกมา มีคุณค่าทางทศันศิลป์ประกอบดว้ย  
   งานของแฮนเซ่นและสเวนสัน มีลกัษณะคลา้ยภาพวาดของเด็กมากกวา่ งานของ
แอนเดอร์สัน แฮนเซ่นและสเวนสันสร้างสรรคบุ์คลิกของตวัละครใหมี้ลกัษณะเหมือนกนัทั้งหมด
คือ แต่งกายดว้ยสีด า แสดงออกทางสีหนา้มากกวา่ท่าทาง และเนน้ไปในการอิงการเล่าเร่ืองดว้ยภาพ
มากกวา่การ์ตูนแสดงอาการเคล่ือนไหว ลกัษณะลายเส้นดิบและดูไม่ตั้งใจน้ีเอง ท่ีขา้พเจา้สนใจใน
ลกัษณะความหยาบและดิบของภาพ สร้างแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้สร้างสรรคภ์าพยนตร์อนิเมชัน่
ชุด “ยางลบ” (Rubber) 
 

 2. ศิลปินที่ศึกษาแนวความคิดและเนือ้หาในงานสร้างสรรค์ 
  ขา้พเจา้ไดศึ้กษาและวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรคข์องศิลปินท่ีมีแนวความคิด
ใกลเ้คียงกนั คือ 
   ศิลปินชาวญีปุ่่ น คุนิโอะ คาโตะ(eunio eato) 
  คุนิโอะ เกิดในปี 1977 จบการศึกษาจากสาขาออกแบบ มหาวทิยาลยัศิลปะ 
ทามะ(Tama Art University)  ซ่ึงในขณะศึกษาอยูน่ั้น เขาเองก็ไดรั้บรางวลัระดบัประเทศจากการท า
อนิเมชัน่ จนจบการศึกษาในปี 2001 คุนิโอะจึงเขา้ท างานกบับริษทัโรบอต (ROBOT)และผลิตงาน
ดา้นอนิเมชัน่ใหก้บัแผนกงานส่ือโฆษณาโทรทศัน์ 
  ในปี 2008, ผลงานเร่ือง “บา้นทรงส่ีเหล่ียมหลงัเล็ก” (The House of Small Cubes) 
ควา้รางวลัโล่คริสตลัในงานเทศกาลภาพยนตร์อนิเมชัน่นานาชาติโลก เมืองอนัซี,ฝร่ังเศส สาขา
ภาพยนตร์อนิเมชัน่ขนาดสั้น (มีจนถึงรางวลัเกียรติยศ) และเป็นคนญ่ีปุ่นคนท่ีสองท่ีไดร้างวลั
เดียวกนั ถดัจากผลงานเร่ือง “ชายผูมี้ศีรษะเหมือนภูเขา” (Mt.Head) ของโคจิ ยามามูระในปี 2003  
และในปี 2009 บา้นส่ีเหล่ียมหลงัเล็ก ก็ยงัไดร้างวลัสาขาภาพยนตร์อนิเมชัน่ขนาดสั้น ในงานอคาเด
มี อาวอร์ด (Oscar)คร้ังท่ี 81 ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ีผลงานของผูส้ร้างอนิเมชัน่ชาวญ่ีปุ่น ไดร้างวลั
ภาพยนตร์อนิเมชัน่ขนาดสั้น และข้ึนกล่าวค าขอบคุณเป็นภาษาองักฤษ
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ภาพท่ี 11 ภาพถ่ายคุนิโอะ คาโตะ  
ท่ีมา : Mercredi [pseud.], Kunio Katô au Salon du Livre, accessed November 30, 2014, 
available from http://www.manganews.com/index.php/actus/2012/01/11/Kunio-Kato-au-Salon-
du-Livre. 
 
  “บา้นทรงส่ีเหล่ียมหลงัเล็ก”ของคุนิโอะ กล่าวถึงเมืองชองชายชราผูห้น่ึงท่ีจมอยูใ่ต้
น ้า  และชายชราจะน าอิฐบล็อกมาก่อสร้างข้ึนอีกชั้นเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัใหม่ทุกคร้ังเม่ือระดบัน ้า
สูงข้ึน วนัหน่ึงเขาท าไปป์ยาสูบตกลงไปทางประตูใตดิ้น ซ่ึงมนัตกลงไปลึกถึงชั้นแรกของบา้นเลย
ทีเดียว ในท่ีสุดเขาจึงตอ้งด าลงไปหาไปป์และไดร้ื้อฟ้ินอดีตอนัเป็นเหตุการณ์ในชีวิตเขาอีกคร้ัง 
งานของคุนิโอะมีแนวทางการสร้างตวัละครและอารมณ์ในโทนสีอนัลดทอนจากความเป็นจริงมาก 
ตวัการ์ตูนมีลกัษณะป้อมตวัสั้น และวตัถุโดยรอบมีลกัษณะเป็นของช้ินเล็กน่ารัก คลา้ยตวัต่อรูปทรง
ส่ีเหล่ียม (Lego) ภาพวาดดูเรียบง่ายในฉากอนัมืดหม่นแสดงความเก่าคร ่ าครึ แต่มีกล่ินอายความ
ความอบอุ่นและความเศร้าปนอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั งานของคุนิโอะมีจุดเร่ิมของเร่ือง และ
เรียงล าดบัความเป็นมาของเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี ด าเนินเร่ืองใหมี้ความราบร่ืนและมีความเงียบ แต่
ยงัคงความรู้สึกและไดรั้บรู้อารมณ์ของตวัละครไดดี้มากกวา่ภาษาพดูในลกัษณะของละครใบ ้ ท า
ใหมี้ความเป็นสากล สามารถเขา้ถึงไดทุ้กเพศทุกวยั ส าหรับผูท่ี้ชมภาพยนตร์เร่ืองน้ีไม่ถึง 10 นาที
แรก ใครก็ตามอาจคาดคิดวา่เป็นอนิเมชัน่เล่าเร่ืองของชายชราท่ีใชชี้วติอยา่งโดดเด่ียวจนเสียชีวติ 
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ภาพท่ี 12 ภาพผลงานอนิเมชัน่เร่ือง บา้นทรงส่ีเหล่ียมหลงัเล็ก (The House of Small Cubes) , 2008. 
ท่ีมา : Kunio Kato, director, The House of Small Cubes [animated short flim] (Japan: ROBOT 
Communications, 2008), accessed November 30, 2014, available from 
http://www.manganews.com/index.php/actus/2012/01/11/Kunio-Kato-au-Salon-du-Livre. 
 
  นัน่ไม่ใช่แนวคิดของคุนิโอะอยา่งแน่นอน หากไดม้องลึกลงไปภายในปมปัญหา
ของเร่ืองน้ีแลว้ “บา้นส่ีเหล่ียมหลงัเล็ก” คือผลลพัธ์ของภาพยนตร์อนิเมชัน่ขนาดสั้นท่ีดีท่ีสุดเร่ือง
หน่ึงของทศวรรษ ท่ีบรรลุตามจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริงในรูปแบบของตวัมนัเอง  สร้างความ
ร่ืนรมยแ์ละใหแ้ง่คิดในเชิงปัญญาในเร่ืองความอดทนกบัความเงียบงนั บางคร้ังยงัเผยใหเ้ห็นถึง
ความเจบ็ปวดอนัเกิดจากการสัมผสัความทรงจ าดว้ยการหวนร าลึกถึง  คุนิโอะคน้พบวา่ ความทรง
จ ามีลกัษณะเหมือนการอโหสิกรรมอยา่งฉบัพลนัเม่ือระลึกถึงและตั้งค  าถามในความคิดรวบยอด 
ในขณะท่ีความสนใจโดยเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดมกัจะถูกละเลยในกระบวนการคิดค านึง ใน
ความเป็นจริง ส่ิงท่ีสะทอ้นตวัตนของตวัละครเอกนั้น คือความเช่ือมัน่ท่ีจะมองไปขา้งหนา้ใน
อนาคต และการสร้างอนาคตเพื่อตนเองอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่ความทรงจ าจะดูเหมือนถูกล็อคหรือ
กลบฝังอยูต่ลอด  
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  ขอ้มูลเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่ใชใ้นบางส่วนท่ีขา้พเจา้สนใจ และเม่ือน ามาคิดวเิคราะห์
ขอ้มูล จึงสามารถสรุปสังเคราะห์ออกมาไดว้า่ ขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคอนิเมชัน่เล่าเร่ืองราวใหมี้ลกัษณะ
ของการสร้างตวัตนใหม่เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์บางอยา่งซ่ึงเคยเกิดข้ึนในอดีต  น ากลบัมาสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหม่แลว้แสดงใหผู้ช้มไดห้วนคิดถึงความทรงจ าในวยัเด็ก  หรือประสบการณ์ท่ีอยาก
ยอ้นกลบัไปแกไ้ข หากแต่วา่ไม่สามารถท าได ้จึงเก็บไวเ้ป็นความทรงจ าอยูใ่นจิตใตส้ านึก  ใน
ลกัษณะของภาพจินตนาการความฝันและควัละครท่ีน่ารัก สีสันสดใสสวยงาม แต่ถูกน าเสนอใหมี้
ลกัษณะกดดนัทางอารมณ์ ซ่ึงอนิเมชัน่เหล่าน้ีถูกน าเสนอข้ึนเพื่อใชส้อนเด็กให้เห็นถึงความ
ประมาท และการมีสติในการด าเนินชีวติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
30 

บทที ่3 
 

 ข้ันตอนและรูปแบบวธีิการสร้างสรรค์ 
 

 เม่ือศึกษาแนวความคิดและอิทธิพลต่างๆ  ขา้พเจา้จึงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์
ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีในรูปแบบอนิเมชัน่ (Animation) ไดน้ าเสนอภาพลกัษณ์ของสุนทรียะแห่ง
ความฝันผา่นความทรงจ า โดยถ่ายทอดขั้นตอนและรูปแบบการท างาน ซ่ึงมีกระบวนการสร้างสรรค์
งานดงัน้ี 
 
แนวความคิดจากการศึกษาข้อมูลสนับสนุนทางจิตวทิยา 
 ในเร่ืองจิตวทิยา “ปมในวยัเด็ก” ของ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์ซ่ึงเป็นนกัจิตวทิยา ผูค้น้พบ 
ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ อธิบายวา่ ส่ิงต่างๆท่ีมนุษยจ์ดจ าไดเ้ช่น ความทรงจ าจากผสัสะ ส่งผลต่อ 
อารมณ์ความรู้สึก และถูกกกัเก็บไวใ้นลกัษณะของความทรงจ า เม่ือเกิดกระบวนการ ประมวลผล 
ในจิตส านึก จะแยกแยะเอาส่ิงท่ีไม่พึงประสงคอ์อกไปไวใ้นจิตใตส้ านึก เม่ือมีการเก็บกดความทรง
จ าไวม้ากๆ จึงเกิดการอดัควบ และระบายออกมาในรูปแบบของความฝัน (นพพร ประชากุล,2552) 
เม่ือน าทฤษฎีของฟรอยดม์าสังเคราะห์ จึงเกิดแนวความคิดใหม่ โดยสร้างโลกเสมือนให้สามารถ
คล่ีคลายความทรงจ าและตวัตนท่ีอยากลืมในอดีต ใหจ้บลงไปโดย ใส่ความทรงจ าใหม่ลงไปเพื่อลบ
ลา้งความผดิพลาดในอดีตอนัก่อใหเ้กิดความเก็บกด 
 จากความสนใจในการศึกษาแนวคิดดงักล่าวนั้น เกิดจากประสบการณ์ในการเป็นครู
สอนศิลปะเด็ก จึงตอ้งคลุกคลีอยูก่บัเด็ก ท าใหเ้ห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมของเด็ก เช่น การถูกกลัน่
แกลง้ ความกา้วร้าว ความรุนแรง ความกดดนัจากสภาพแวดลอ้ม  ซ่ึงการท าความรู้จกัและเขา้ใจเด็ก
เหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งใชเ้วลานาน ในส่วนน้ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาและสังเกตพฤติกรรมของเด็ก เช่น การเล่น
ของเด็ก ความกลา้แสดงออก จินตนาการอนัไร้ขอบเขต และความกา้วร้าว มาใชเ้ป็นเน้ือหาในงาน 
ส่วนหน่ึงมาจากช่วงเวลาในวยัเด็กของขา้พเจา้ และการพยายามหาขอ้มูลเพื่อตั้งโจทยแ์ละผลลพัธ์
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ในงาน ดว้ยประสบการณ์ของตนเองและพฤติกรรมของเด็กเหล่านั้น จึงใชส่ื้อเป็นภาพการ์ตูนแทน
การแสดงออกทางสุนทรียภาพทางอารมณ์ และหยบิยกเหตุการณ์ในอดีตจากภาพถ่าย สมุดบนัทึก 
และความทรงจ า น ากลบัมาประยกุตด์ดัแปลงใหก้ลายเป็นงานศิลปะท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดแ้ละ 
สามารถบอกเล่าเร่ืองราวได ้
 
แนวความคิดจากการศึกษาข้อมูลและวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน 
  อิทธิพลจากศิลปินท่ีขา้พเจา้ศึกษา ขา้พเจา้ศึกษาทางดา้นเทคนิควธีิการสร้างสรรคข์อง
ศิลปิน อาทิเช่น 
 1. เคท แอนเดอร์สัน (eate  nnderson) 
  เคท แอนเดอร์สัน มีเทคนิคในการสร้างอนิเมชัน่โดยใชเ้วคเตอร์(Vector) ซ่ึงมี
ลกัษณะคมชดัของภาพและสี ดูง่ายและชดัเจน เหมาะแก่งานออกแบบ แอนเดอร์สันไดแ้สดงใหเ้ห็น
ถึงความเรียบง่ายของเทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหว โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ผลท่ีไดคื้อ
สามารถผลิตผลงานไดโ้ดยใชร้ะยะเวลาไม่นาน แต่ตอ้งวางแผนการท างานใหรั้ดกุม อนิเมชัน่ของ
แอนเดอร์สันจึงมีลกัษณะเด่นคือเนน้เน้ือหาเร่ืองราวท่ีแยบยล และการเปล่ียนฉากท่ีกระชบัและ
เขา้ใจง่าย ซ่ึงขา้พเจา้สนใจในการใชเ้ทคนิครูปแบบน้ีมาก 
 2. เอเลยีนน่า มอร์น่ิงสตาร์ แฮนเซ่น (Elienna Morningstar  Hansen) และ สไตน์ ไน
แมนด์ สเวนซ์สัน (Stine Nymand  Svensson) 
  อนิเมเตอร์ทั้งสองน้ี ถึงแมจ้ะไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกันกั แต่ผลงานของเธอซ่ึงคืออนิเมชัน่
เร่ือง The Fox sister มีลกัษณะเด่นในดา้นของเน้ือหาและกายภาพ ส่วนทางดา้นเทคนิคนั้นเป็นการ
ผสมผสานกนัระหวา่งอนิเมชัน่ดว้ยการเขียนมือและกราฟฟิคโดยสร้างร่วมกนัในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 
ขา้พเจา้ศึกษาแนวความคิดและเน้ือหาในงานสร้างสรรคจ์ากศิลปิน คือ 
 ศิลปินชาวญีปุ่่ น คุนิโอะ คาโตะ (eunio eato) 
 งานของคุนิโอะ มีความเศร้าและความอบอุ่นใจเกิดข้ึนไปพร้อมๆกนั ซ่ึงหากงานของ
เคนทริดจคื์อดา้นมืด งานของคุนิโอะก็คือฝ่ังแสงสวา่งท่ีชโลมหล่อเล้ียงจิตใจของคนโดดเด่ียวใน
สังคมปัจจุบนั งานของคุนิโอะมีแนวความคิดเพื่อใหค้นเห็นคุณค่าของอดีต เพื่อให้ระลึกถึงในดา้น
บวกเพราะเป็นส่ิงท่ีมีค่า ไม่อาจลบเลือนไดถึ้งแมจ้ะมีความเจบ็ปวดแฝงอยูบ่า้ง แต่อดีตก็ยงัคง
สวยงามเสมอ ไม่วา่จะเศร้าหรือจะสุข แนวความคิดของคุนิโอะจึงเป็นการหวนร าลึก ซ่ึงขา้พเจา้ได้
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น าส่วนหน่ึงมาใช ้คือไม่วา่สถานการณ์ในจินตนาการหรือความจริงจะเลวร้ายสักเพียงไหน ในส่วน
ของคาแรคเตอร์ตวั “หนูดี” ก็ยงัคงมองโลกในแง่ดีและมีความใสซ่ือบริสุทธ์ิอยูเ่สมอ 
เพราะเป็นส่ิงเดียวท่ีหนูดีจะสามารถปกป้องตนเองจากส่ิงชัว่ร้ายท่ีจะท าใหต้นเองมวัหมองได ้จนถึง
วาระสุดทา้ยของชีวิตก็ตาม 
 
การสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ท่ีผา่นมา จนกระทัง่ถึงผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 
ขา้พเจา้ไดค้น้ควา้ ทดลอง และเรียนรู้รวมถึงการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน จนเกิด
ความชดัเจนทางดา้น รูปแบบเน้ือหา และเทคนิควธีิการ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงสามารถแบ่งระยะ
การสร้างสรรคผ์ลงานใหไ้ดเ้ป็นการพฒันาและการสร้างสรรคอ์อกเป็น  2 ระยะ ดงัน้ี คือ 
 1. การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
  1.1 การสร้างสรรค์ผลงานช่วงต้น ระยะที ่1 
    สืบเน่ืองมาจากความสนใจในหนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่น ท่ีมีรูปแบบการเล่าเร่ืองท่ี
น่าสนใจ ในช่วงแรกนั้น ขา้พเจา้ศึกษาเร่ืองการท าการ์ตูนช่อง แบบหนงัสือการ์ตูน (comics) ซ่ึง
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวและอารมณ์ความรู้สึกไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการสร้างเร่ืองราวใหมี้
ความน่าสนใจ โดยการสร้างสรรคภ์าพ และเน้ือหาใหมี้ความชดัเจน ซ่ึงในความเห็นส่วนตวัของ
ขา้พเจา้แลว้ การสร้างสรรคง์านประเภทน้ีมีความน่าสนใจ อยูใ่นระดบัเฉพาะกลุ่มคนในสังคม และ
มุ่งช้ีใหเ้ห็นวถีิชีวิตของมนุษยไ์ดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุด จึงมีความเป็นไปไดน้อ้ย เม่ืออยูใ่นขอ้จ ากดัของ
เวลาการสร้างสรรค ์  การทดลองเทคนิคต่างๆ ท่ีจะน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ โดยส่วนมาก
เป็นเทคนิควธีิการท่ีใชใ้นการท าอนิเมชัน่ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลกั
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 ซ่ึงในระยะแรก ขา้พเจา้สนใจเทคนิค การท าสต็อปโมชัน่ (Stop motion) ซ่ึงเป็น 
อนิเมชัน่ ท่ีนกัสร้างอนิเมชัน่ (อนิเมเตอร์) จะตอ้งสร้างส่วนประกอบของภาพข้ึนดว้ยวิธีต่างๆ โดย
การน าภาพน่ิงหลายๆภาพท่ีมีความต่อเน่ืองกนัมาฉายดว้ยความเร็วท่ีเหมาะสม ท าใหเ้กิดภาพลวงตา
ของการเคล่ือนไหวท่ีเราเห็นภาพเคล่ือนไหวนั้น เป็นเพราะวา่ มนุษยเ์รามีการจ าการรู้สึกสัมผสั 
(Sensory Memory) การจ าชนิดน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมาตามท่ีประสาทสัมผสัรับรู้
จากส่ิงเร้าและจะเลือนหายไปอยา่งรวดเร็ว เช่น การดูภาพยนตร์ซ่ึงภาพแต่ละภาพจะยงัคงติดตาอยู่
เพียง 1 ต่อ 10 วินาทีเท่านั้นปรากฏการณ์น้ีเรียกวา่ Persistence of Vision หรือเรียกวา่ การจ าภาพติด
ตา (Iconic Memory) โดยปกติความเร็วของอนิเมชัน่จะฉายดว้ยความเร็วท่ีต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดของ
การแสดงผล (out put) โดยถา้ฉายเป็นภาพยนตร์จะฉายดว้ยความเร็ว 24เฟรมต่อวินาที ถา้ถ่ายทอด
ในระบบ PAL จะวิง่ดว้ยความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที แต่ในระบบ NTSC ในอเมริกาและญ่ีปุ่นจะวิง่
ดว้ยความเร็ว 29.97 หรือ 30 เฟรมต่อวนิาที ซ่ึงเป็นความละเอียดสูง ท าใหเ้กิดภาพการเคล่ือนไหวท่ี
สมจริง     
 ขา้พเจา้สนใจอนิเมชัน่ประเภท 2D Animation หรือ ภาพเคล่ือนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็น
ทั้งความสูงและความกวา้ง ซ่ึงมีความเหมือนจริงพอสมควร ไม่ซบัซอ้นมากนกั ตวัอยา่งเช่น
ภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองโดเรมอน (Doraemon), Cinderella (1950), Spirited Away (2001) ขา้พเจา้จึง
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของการท าอนิเมชัน่ 2 มิติ แบบดั้งเดิม โดยสนใจรูปแบบภาพเคล่ือนไหวแบบ
ลายเส้น (Drawing Animation ) ซ่ึงคืออนิเมชัน่ท่ีเกิดจากการวาดภาพทีละภาพหลายๆพนัภาพ แต่มี
การฉายภาพเหล่านั้นผา่นกลอ้ง อาจใชเ้วลาไม่ก่ีวนิาที ขอ้ดีของการท าอนิเมชัน่ชนิดน้ี คือ มีความ
เป็นศิลปะ สวยงาม น่าชม แต่ขอ้เสีย คือ  ตอ้งใชเ้วลาในการผลิตมาก ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
อนิเมชัน่ชนิดน้ีมีการลงทุนสูงมาก เพราะใชอ้นิเมเตอร์จ านวนมาก และตน้ทุนการผลิตสูง  
แต่ขา้พเจา้คิดวา่ 2D Animation นั้น มีเสน่ห์มาก เพราะขั้นตอนการผลิตท่ีละเอียดซบัซ้อน  
สร้างภาพวาดในกระดาษ ให้สามารถโลดแล่นและเคล่ือนไหวไดบ้นจอโทรทศัน์ เหมือนเวทมนตท่ี์
น่าอศัจรรยใ์จ 
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 ขา้พเจา้จึงเร่ิมตน้โดยการสร้างงานจากการวาดเส้นลงบนกระดาษทีละแผน่ และท าตู้
ไฟประกอบข้ึนเอง โดยหาซ้ือชุดหลอดไฟมาประกอบกบัลงัไวน์ซ่ึงหาไดใ้กลต้วั  โดยศึกษาและ
คน้พบวา่ ในส่ิงท่ีขา้พเจา้ท าอยูน่ั้น มีการประดิษฐคิ์ดคน้กนัมานานแลว้ เราเรียกส่ิงน้ีวา่ฟลิปบุค๊ 
(Flipbook) ซ่ึงเป็นการเล่นอยา่งหน่ึงโดยท าสมุดเล่มหน่ึง แลว้วาดรูปแสดงการเคล่ือนไหวไปทีละ
หนา้ๆ แลว้เปิดสมุดผา่นทีละหนา้อยา่งรวดเร็ว จนท าใหเ้กิดภาพเคล่ือนไหว 

  
ภาพท่ี 15  ภาพตูไ้ฟวาดการ์ตูน (lightbox) ประกอบข้ึนเอง 
 
 วธีิการสร้างสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้เร่ิมตน้จากการร่างภาพตน้ฉบบัลงบน 
กระดาษ โดยแสดงลกัษณะท่าทางต่างๆไว ้แลว้จึงเร่ิมเขียนภาพซอ้นกบัภาพหลกัโดยใชตู้ไ้ฟเป็น
หลกั เร่ิมจากภาพท่ี 1 ไปภาพท่ี 2 เวน้ระยะห่างประมาณ 6 หนา้กระดาษ (หากช่วงเวลาดงักล่าว
เคล่ือนไหวเร็วเกินไปอาจตอ้งใชถึ้ง 12 เฟรม:วนิาที) หรือ 12 หนา้กระดาษต่อช่วงเวลา 1 วนิาที 
ขา้พเจา้เคยเขา้ใจวา่ การอนิเมชัน่แบบเก่าใชตู้ไ้ฟวาด ทีละท่าๆ โดยยดึหลกั Frame rate  
 ซ่ึงปัจจุบนั Animationไดถู้กพฒันากนัใหส้ามารถท าทุกๆขั้นตอนโดยใชโ้ปรแกรมใน
คอมพิวเตอร์ แต่ก็ยงัมีคนนิยมใชว้ธีิการแบบน้ีท างานอยู ่เช่น  ค่ายอนิเมชัน่ดงัWalt Disney และ 
Studio Ghibli  และอีกหลายๆศิลปิน ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคผ์ลงานการ์ตูนเคล่ือนไหว
สองมิติท่ีมีการเคล่ือนไหวสมจริง
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ภาพท่ี 18  ภาพผลงานการสร้างสรรคท่ี์มีรูปแบบกระบวนการมาจาก สตอ็ปโมชัน่ (Stopmotion) 
                ในระยะท่ีสอง 
 
 ขา้พเจา้เขียนโครงเร่ือง storyboard ก่อนท่ีจะเร่ิมงาน แลว้ลองท าตามระบบแบบแผน 
ของเราดูวา่มนัจะขยบัตามภาพตน้แบบ ท่ีเขียนข้ึนมายงัไง เม่ือไดข้อ้สรุปของผลการทดลองแลว้ 
นบัวา่ล าบากมากกบัช่วงเวลาอนัสั้น ซ่ึงเป็นสาเหตุใหญ่ให้ตอ้งเร่ิมท างานใหม่ทั้งหมด ภาพร่าง 
ในช่วงแรกของขา้พเจา้นั้น เร่ิมวาดจาดเด็กผูห้ญิงท่ีแสดงท่าทางการเคล่ือนไหว จากหลายๆอิริยาบถ
แลว้วาดภาพลงสี จากนั้นถ่ายรูปดว้ยกลอ้งดิจิตอล น าไปปรับแต่งภาพในโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS5 และ Adobe illustrator CS5  หลงัจากนั้นจึงน าไปสร้างภาพเคล่ือนไหวใน Adobe 
Aftereffect CS5  ช้ินแรกท่ีขา้พเจา้สร้างสรรคโ์ดยใชเ้ทคนิคการท าสตอ็ปโมชัน่ (Stop motion)
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 โดยวธีิการเขียนดว้ยมือ ลกัษณะงานส่วนใหญ่ท่ีเร่ิมตน้ท ามกัจะเป็นการท าฟลิปบุค๊
(Flipbook) แลว้ตั้งกลอ้งดิจิตอลถ่ายไว ้แลว้น ามาตดัต่อเพิ่มความเร็วในการเปล่ียนภาพใน
คอมพิวเตอร์ลกัษณะงานเป็นภาพยอ้นกลบัไปมา ไม่มีจุดจบของเร่ือง งานลกัษณะดงักล่าวมีความ
สด เน่ืองจากเป็นงานเขียนมือ ใหค้วามรู้สึกถึงการมีชีวิตมากกวา่ลกัษณะท่ีสร้างดว้ยความตั้งใจ 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงน าเทคนิคน้ี ไปพฒันาเป็นผลงานช้ินต่อไป ผลงานในระยะแรกนั้นไดใ้ชโ้ปรแกรม 
Adobe Flash CS5  มาช่วยยน่ระยะเวลาในการผลิตงานให้รวดเร็วข้ึน ซ่ึงไดผ้ลดีพอสมควร งาน
ออกมาดูดีข้ึนกระบวนการในการสร้างสรรคง์านใชเ้วลากระชบักวา่งานช้ินแรก แต่ยงัขาดความ
คล่องตวัในการวาดเส้นเพื่อใหไ้ดรู้ปทรงท่ีสมส่วน จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนเทคนิค 
กระบวนการในกาท างานให้กระชบัและชดัเจนมากข้ึนไปอีก โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ และ
สามารถรองรับการท างานกราฟฟิคได ้

 
ภาพท่ี 19  ภาพผลงานการสร้างสรรคใ์นช่วงตน้ ระยะท่ี 1 โดยเทคนิคฟลิปบุค๊ (Flipbook) 
                 รูปแบบอนิเมชัน่ HD ความยาว 1.22 นาที

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ภาพผลงานการสร้างสรรคใ์นช่วงตน้ ระยะท่ี 1 โดยเทคนิคสตอ็ปโมชัน่  
                (Stop motion) รูปแบบอนิเมชัน่ HD ความยาว 1.32 นาที 
 
  1.2. การสร้างสรรค์ผลงานช่วงต้น ระยะที ่2 
      หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียจากการสร้างสรรคผ์ลงานช่วง
ตน้ในระยะท่ี 1  ขา้พเจา้จึงเร่ิมสนใจดูงานอนิเมชัน่ของศิลปินคนอ่ืนๆ มากข้ึน เพื่อน ามาพฒันางาน
ในช่วงระยะท่ี 2 เพื่อใหก้ารท างานของขา้พเจา้นั้นรวดเร็วข้ึน จึงเร่ิมเปล่ียนจากเพื่อปรับและน าขอ้ดี 
มาปรับใชใ้นงานของตน ขา้พเจา้จึงเขา้ใจวา่ การท าอนิเมชัน่นั้น ตอ้งลงทุนมหาศาล ไม่เพียงแต่  
อนิเมชัน่ 2 มิติ  ยิง่เป็นอนิเมชัน่ 3 มิติแลว้ค่าใชจ่้ายก็สูงข้ึนตามจ านวนของเฟรมและความละเอียด
ของงาน ในช่วงพฒันางานระยะท่ี 2 นั้น มีความตอ้งการจะน าเสนอเป็น วีดีโอ และภาพถ่าย ซ่ึง
ทั้งหมดนั้นจะถูกรวมอยูใ่นอนิเมชัน่ท่ีเคยใชเ้ทคนิคมาแลว้ในช่วงระยะท่ี 1 แต่ในความเป็นจริงแลว้
นั้น แนวคิดน้ีไม่ไดต้รงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการมากนกั เพราะเป็นงานท่ีตอ้งใชเ้ทคนิควาดเส้นดว้ย
มือ(Hand drawing) และการจดัระเบียบช่วงเวลา(Timing)ทั้งสองส่ิงจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ นัน่คือ 
คอมพิวเตอร์ และกลอ้ง ในขณะเดียวกนัภาพท่ีจะออกมาอาจกลายเป็นงานวดีีโออาร์ต Happening 
art หรือ Performance ไปเลยก็ได ้  หลงัจากท่ีสร้างสรรคง์านออกมาแลว้ จึงน ามาวิเคราะห์ถึงขอ้ดี
ขอ้เสีย เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข  
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 ส่ิงท่ีขา้พเจา้ยงัยดึติดในการสร้างสรรคง์านในระยะน้ี ซ่ึงจดัเป็นอุปสรรคส าคญัก็คือ 
เม่ือเราเร่ิมมีความสามารถ เราก็จะยดึติดกบัส่ิงนั้นตลอด ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการพฒันาผลงาน 
จึงตอ้งเลือกใหง้านเนน้ไปทางเทคนิค หรืองานน าเสนอ ข้ึนอยูก่บัเราวา่จะจดัการมนัอยา่งไร เรา
อาจจะเอาชีวิตประจ าวนัท่ีเราเป็นอยู ่มาสร้างให้เป็นงานได ้อยา่งไรก็ตามจะตอ้งมีการพฒันาต่อไป
อีก  ทั้งน้ีก็เพื่อใหง้านออกมาแลว้สมบูรณ์แบบท่ีสุด หลงัจากท่ีทดลองเทคนิคในการสร้างสรรคง์าน
มาตลอด งานจึงเร่ิมมีรูปแบบท่ีพฒันาและเป็นรูปเป็นร่างมากข้ึนโดยยดึเอาวธีิการวาดเส้นเป็นหลกั 
ประกอบกบัการเขียนโครงเร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้นนกั  

ภาพท่ี 21 ภาพผลงานการสร้างสรรคใ์นช่วงตน้ ระยะท่ี 2 ช่ือผลงาน หนูดี บ้านแห่งความฝัน 
               (Noodee Dreamhouse) เทคนิคภาพเคล่ือนไหวแบบลายเส้น (Drawing animation)     
               รูปแบบอนิเมชัน่ HD ความยาว 4.03 นาที
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ภาพท่ี 22 ภาพผลงานการสร้างสรรคใ์นช่วงตน้ ระยะท่ี 2 ช่ือผลงาน หนูดี ในวนัทีฝ่นตก 
                (Noodee in the rain) เทคนิค Motion animation รูปแบบอนิเมชัน่ HD  
                ความยาว 2.36 นาที 
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 สรุปคือ ช่วงระยะเวลาพฒันางานระยะท่ี 2 น้ี การพฒันาเทคนิคและการหาแนวความ 
คิดมีกระบวนการท างานร่วมกนัในช่วงน้ี เพราะฉะนั้นจึงมีแรงกดดนัสูง อยา่งท่ีสังเกตไดจ้ากใน 
งาน งานในระยะท่ีสองถูกพฒันาไปอยา่งรวดเร็วข้ึน เพราะสามารถควบคุมเคร่ืองมือท่ีใชท้  างาน 
ได ้มีความคล่องตวัสูง และมีการเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆเขา้มาใชใ้นงาน ท าใหรู้ปแบบงานดู
ชดัเจนมากข้ึน งานในช่วงสุดทา้ยของระยะท่ี 2 มีลกัษณะเป็นงานสีน ้า ,วาดเส้น ซ่ึงเป็นงานเขียนมือ 
ถ่ายภาพ แลว้น าตดัต่อในคอมพิวเตอร์ 
 หลงัจากพฒันารูปแบบงานและแนวความคิดจากการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงตน้ในระยะ
ท่ี 2  งานเร่ิมมีความลงตวัมากข้ึน ขา้พเจา้จึงหนัไปเนน้เร่ืองการหาแรงบนัดาลใจและแนวความคิด
หลกั ก่อนจะเร่ิมท างานสร้างสรรค ์ ผลงานในช่วงน้ีเนน้เน้ือหาสาระในผลงานชดัเจนข้ึนมีการ
พฒันาเทคนิคในผลงานมากข้ึน ภาพมีความละเอียด และสามารถจดัการองคป์ระกอบในงานได ้ 
เพื่อสร้างใหผ้ลงานมีมิติมากข้ึน  สามารถเล่าเร่ืองราวตามจินตนาการไดช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงไดรั้บ
แนวความคิดท่ีตรงกบัเน้ือหาในงาน 
 จากกระบวนการพฒันาผลงานตั้งแต่ระยะท่ี 1  และระยะท่ี 2 เทคนิคและเน้ือหาในการ 
สร้างสรรคน์ ามาปรับเปล่ียนโครงสร้างของรูปทรง  ความชดัเจนของบุคลิกตวัละคร ใหมี้เน้ือหา 
และรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน  เร่ืองราวท่ีสร้างข้ึนในช่วงน้ีเร่ิมคล่ีคลายไปสู่นามธรรม กลายเป็น 
ภาพก่ึงความฝันกบัความจริง สีสันมีความสดใส แต่เสียงดนตรีประกอบ และ เน้ือหาเร่ืองราว มี
ความกดดนั และหม่นหมองเพื่อสร้างบรรยากาศในผลงานใหมื้ดสลวัใหเ้กิดความรู้สึกถึงความ
ลึกลบัซบัซอ้น และความกดดนัของสภาพแวดลอ้มสมมติ เพื่อเร่งเร้าใหเ้กิดเหตุการณ์ต่างๆในงาน
ตามแนวความคิด  และมีตอนจบของเร่ืองท่ีทิ้งปมค าถามไวใ้หผู้ช้มจินตนาการต่อไปไดอี้ก    
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 2. การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
     ขา้พเจา้ไดน้ าเอาเทคนิคกระบวนการท่ีไดจ้ากการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะก่อน
หนา้น้ีมาพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  จนกระทัง่ถึงการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี ขา้พเจา้ได้
ก าหนดขอบเขตในการสร้างสรรคง์านวทิยานิพนธ์ดงัน้ี 
  ดา้นเน้ือหา  ขา้พเจา้ใชเ้น้ือหาในการสร้างสรรคใ์นทิศทางเดิมจากแรงบนัดาลใจ
และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากอิทธิพลและแรงบนัดาลใจ น ามาผนวกกบัหวัขอ้ในการท างาน “ชีวติ
ฉนัในอนิเมชัน่” ดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัการร้ือฟ้ืนอดีตอนัอยูภ่ายในจิตส านึกใหส้ร้างกระบวนการ
ปลดปล่อย ความกดดนัจากความจริงท่ีถูกสร้างข้ึนในโลก เพื่อสร้างตวัตนใหม่ข้ึน มาลบลา้งสภาวะ 
ความกดดนัทางอารมณ์ ซ่ึงบทบาทสมมติวา่เป็นตวัแทนของตวัตนในอดีต  โดยใชเ้ทคนิคการท า 
อนิเมชัน่จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผสมผสานกบัการเขียนภาพดว้ยมือ จนเกิดเป็นเน้ือหาสาระ 
ในการสร้างสรรคผ์ลงานผา่นองคป์ระกอบทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ทางดา้น 
อารมณ์ทางความรู้สึก และขา้พเจา้ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม รวมถึงการมุ่งเนน้ไปยงัจุดมุ่ง- 
หมายในการสร้างสรรค ์นัน่คือการใหผู้ค้นไดค้น้หาความหมายและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในการสร้าง 
ความเขา้ใจและไตรตรองถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน พยายามใชปั้ญญาในการแกไ้ขปัญหานั้น และด ารงชีวติ 
ใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มอยา่งมีความสุข 
 ด้านรูปแบบ ผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ มีรูปแบบเป็นงานประเภทภาพยนตร์อนิ
เมชัน่ท่ีมีเทคนิคในการสร้างสรรคท่ี์หลากหลาย มีลกัษณะเล่าเร่ือง (Narative) ซ่ึงความสัมพนัธ์ของ
แต่ละเร่ืองจะมีตวัละครเป็นตวัหลกัตวัเดียวกนั แต่สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มไม่เหมือนกนั 
เป็นการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ความรู้สึกของขา้พเจา้ผา่นเทคนิคการสร้างอนิเมชัน่สองมิติ มี
การเพิ่มระดบัการเร่งเร้าความรู้สึกของผูช้ม โดยใชภ้าพแสดงแทนการเล่าเร่ือง ผลงานทั้งชุด 
มีระดบัโทนสีแบบเดียวกนั  อิทธิพลท่ีขา้พเจา้น ามาใชใ้นงานนั้น คือ ลกัษณะภาพประกอบ 
หนงัสือการ์ตูน และภาพยนตร์อนิเมชัน่ เร่ืองราวและรายละเอียดจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัเน้ือหา 
ของภาพ และการจดัการสอดแทรกสัญลกัษณ์ลงไปในฉากต่างๆ เพื่อใหต้รงตามจุดประสงคต์ามท่ี
ไดต้ั้งใจไว ้จากประสบการณ์ แนวความคิดและแรงบนัดาลใจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงเป็นหลกัของ 
การศึกษาคน้ควา้และสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไดก้ าหนดแนว
ทางการท างานใหเ้ป็นโครงสร้างพร้อมจดัวางขั้นตอนต่างๆไวด้งัน้ี 
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 ข้ันตอนที1่:การหาข้อมูลในการสร้างสรรค์ วิเคราะห์แนวคิดและร่างภาพตน้แบบจาก 
โครงเร่ือง(Story board) โดยเร่ิมจากการสังเคราะห์แนวความคิดใหส้อดคลอ้งกบับทตวัละคร 
องคป์ระกอบ  ฉาก(นพมาส แววหงส์,2553) ดว้ยการออกแบบงานในโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS5 แลว้เปรียบเทียบกบัภาพสเก็ต โดยเนน้ความเป็นธรรมชาติของเส้นและสีท่ีใช ้ซ่ึงในช่วงการ
ทดลองเทคนิคต่างๆ เทคนิคน าท่ีใชใ้นอนิเมชัน่สองมิติ คือเทคนิคการเขียน Stop motion และ
เทคนิคอนิเมท (Animated) ซ่ึงในท่ีน้ีขา้พเจา้ไดศึ้กษามาจากหนงัสือสอนท าภาพเคล่ือนไหว  
(อนิเมชัน่) “The animator's survival kit” พดูถึงหลกัการท าภาพเคล่ือนไหวแบบดงัเดิม โดยใชก้าร
วาดแบบ ภาพต่อภาพ ซึงเป็นตน้แบบของโปรแกรมอนิเมชัน่ส าเร็จรูปในปัจจุบนั   

ภาพท่ี 23 ภาพกระบวนการวาดภาพร่างจากงานเสก็ต (Drawing Sketch) ซ่ึงวาดคดัลอกจากภาพร่าง          
                น ามาลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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ภาพท่ี 24 ภาพกระบวนการวาดภาพการเคล่ือนไหวทีละภาพ โดยใชเ้ทคนิค 
                โรโตสโคป (Rotoscope) ซ่ึงวาดลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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 ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบท่ีสุด คือ การสร้างภาพยนตร์การ์ตูนท่ีสร้างข้ึนดว้ยมือ
มนุษย ์โดยใชว้ธีิเขียนทีละภาพ ทีละฉาก ทีละตอน 24 เฟรม : 1 วนิาทีหรือโรโตสโคป (Rotoscope) 
แต่จะใชแ้นวทางใกลเ้คียงกระบวนการสร้างอนิเมชัน่ญ่ีปุ่น (Miyazaki,2009) เพื่อประหยดัเวลา คือ 
12 ภาพ : 1 วนิาที(Frame rate) แต่ดว้ยจ านวนภาพท่ีมาก จึงยากมากท่ีจะสามารถท าใหเ้สร็จไดลุ้ล่วง
ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ในขณะท่ีเทคนิค Animated นั้น สามารถท าไดร้วดเร็วกวา่ 
หากแต่การใชเ้คร่ืองมือควบคุมการเคล่ือนไหวไดน้ั้นท าไดค้่อนขา้งยาก  โปรแกรมท่ีใชส่้วนใหญ่
นั้น เป็นโปรแกรมสร้างภาพน่ิง โดยการแบ่งชั้นเป็นเลเยอร์ (layer) ซ่ึงในแต่ละเลเยอร์ ก็มีการ
จดัการสร้างภาพน่ิงโดยแบ่งส่วนประกอบต่างๆ เช่นหนา้ตา แขน ขา มือ อยา่งเหมาะสม เพื่อสะดวก
ในการตั้งช่ือเลเยอร์ และควบคุมต าแหน่งของส่วนต่างๆในภาพ โดยจ าแนกทุกอยา่งตามช่ือไฟล ์
จากการศึกษาและทดลองใชโ้ปรแกรมน้ี  ในการสร้างงานคน้พบวา่โปรแกรมดงักล่าวสามารถใช้
สร้างไฟลผ์ลงานเพื่อพฒันาไดห้ลากหลาย เช่น การออกแบบดีไซน์ (JPEG,Bitmap,PSD,FLV) และ
การท าใหเ้ป็นภาพเคล่ือนไหวแบบเบด็เสร็จ(GIFF,MOV)หากแต่จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การศึกษานานพอสมควร จึงจะสามารถสร้างสรรคผ์ลงานได ้ อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้ก็ยงัพยายาม
สร้างงานออกมาเป็นไฟล ์GIFF ออกมาเสมอในลกัษณะท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวขนาดสั้น (Emotion 
clip) เพื่อเก็บไวใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันางานต่อไป เน่ืองจากไฟล ์GIFF เป็นไฟลท่ี์มีขนาดเล็กและ
มีคุณสมบติัเหมือนสต้ิกเกอร์แสดงอารมณ์ (Emotion sticker) ซ่ึงส่วนใหญ่มีอยูใ่นโปรแกรม
ประยกุตท่ี์มีในมือถือ และอินเตอร์เน็ต  
 
 ขั้นตอนที2่:การสร้างภาพร่าง  ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานภาพยนตอ์นิเมชัน่ 2 มิติ 
ในขั้นตอนแรกขา้พเจา้ไดศึ้กษาแนวทางและวธีิการเขียนโครงเร่ืองหลกั (storyboard) จากหนงัสือ 
นิตยสาร ส่ืออินเตอร์เน็ตต่างๆมากมาย ซ่ึงขา้พเจา้ยงัไดป้รึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท าอนิเมชัน่  ยง
วทิย ์สันธนะพานิช ในส่วนของการท าภาพร่างนั้น ขา้พเจา้ใชว้ธีิการวาดภาพออกมาจากความทรง
จ าส่วนหน่ึง  และอีกส่วนหน่ึงขา้พเจา้ไดใ้ชภ้าพจินตนาการจากความฝัน น าทั้งสองส่วนมาประยกุต์
รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั จากนั้นขา้พเจา้จึงสร้าง และขา้พเจา้ไดศึ้กษาในเทคนิคและวธีิการสร้างอนิเมชัน่
สองมิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อช่วยจดัรูปแบบและตรวจทาน
ขอ้บกพร่องของไฟลง์านท่ีเกิดข้ึน โปรแกรมสร้างอนิเมชัน่มีความส าคญัมาก ในการเป็นส่ือกลางท่ี
มีความสามารถแปลงไฟลภ์าพบิทแมป (Bitmap) ท่ีเกิดจากการร่างภาพ ใหก้ลายเป็นไฟลภ์าพ
เวคเตอร์ (vector) ซ่ึงสามารถสร้างสรรคง์านไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ จึงไดเ้ขา้ใจแนวทางในการ
สร้างสรรค ์และสามารถสร้างผลงานขนาดสั้นไดใ้นเวลาจ ากดั โดยประเด็นส าคญัท่ีสุดในการสร้าง
งานอนิเมชัน่ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัภาพลกัษณ์ของงาน
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 แต่ข้ึนอยูก่บัเน้ือหาของงาน และเวลาท่ีใชใ้นการเล่าเร่ืองอนัจ ากดั ประเด็นน้ีไดค้  าแนะน ามาจาก  
ยงวทิย ์นัน่เอง เม่ือไดศึ้กษาและไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ การสร้างแนวความคิดและการร่าง
ภาพจึงเป็นไปไดห้ลากหลายในกระบวนการน้ี  และเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุด 
 

ภาพท่ี 25 ภาพกระบวนการร่างภาพการเคล่ือนไหวทีละภาพ โดยใชภ้าพร่างจากโครงเร่ืองหลกั  
                (storyboard) ซ่ึงวาดลงกระดาษก่อนถ่ายภาพเป็นตน้แบบ และปฏิบติังานในโปรแกรม 
                คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
 ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ขา้พเจา้จึงใชโ้ปรแกรมในกระบวนการสร้างสรรคง์าน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โปรแกรมท่ีช่วยในการสร้างภาพไดม้ากท่ีสุดคือ โปรแกรม Adobe Photoshop 
โปรแกรมน้ีสามารถช่วยใหก้ระบวนการสร้างภาพร่างทั้งหมดรวดเร็วข้ึน โดยเร่ิมจากการวาดภาพ
ร่างในกระดาษเสียก่อน หลงัจากนั้นจึงถ่ายภาพลงในคอมพิวเตอร์เพื่อวาดเส้นทบั ซ่ึงหลงัจากนั้น
เส้นทั้งหมดจะมีความคมชดัมากข้ึนกวา่เดิมหลายเท่าตวัมากกวา่การวาดเส้นในกระดาษ หรือ
แมก้ระทัง่การลงสี ก็สามารถท าซ ้ าใหมี้แสงเงาเหมือนกนัทั้งหมดได ้  ซ่ึงในแต่ละล าดบัขั้นตอน
จะตอ้งมีการจดัระเบียบและตั้งช่ือโฟลเดอร์หลกั และมีระเบียบแบบแผนในการจดัการกบั
ส่วนประกอบต่างๆ ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดนั้น การตั้งช่ือไฟลใ์หเ้หมาะสมท่ีสุดเป็นส่ิงส าคญั 
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เม่ือขอ้มูลมีจ านวนมาก เน่ืองจากวา่ หากเม่ือช่ือและขอ้มูลภาพไม่ตรงกนั อาจเกิดความสับสนไดใ้น
การน ามาใช ้เช่น ไฟลช่ื์อ Left Arm 1 และ Right Arm 2 ต่างกนัท่ีช่ือแรกเท่านั้น ความแตกต่างเพียง
เล็กนอ้ยน้ี บางคร้ังก็สามารถสร้างความสับสนไดม้ากพอสมควร ขา้พเจา้จึงใชว้ธีิการท าแถบสีเพื่อ
จ าแนกประเภทของส่วนประกอบ อยา่งไรก็ตามบางคร้ังเม่ือขอ้มูลเยอะมากข้ึน สามารถท าใหจ้  า
สับสนได ้จึงตอ้งใชว้ธีิการแบ่งงานท าตามกลุ่มไปทีละขั้นตอน เช่น กลุ่มฉาก กลุ่มตวัละคร โดย
วธีิการจดัการนั้นยดึการเคล่ือนท่ีของอิริยาบถทีละขั้นตอน เช่น การเคล่ือนท่ีของแขนและมือ 
จงัหวะการกา้วเทา้ และการเดิน ทุกช่วงจงัหวะการเคล่ือนไหวนั้น ผา่นการสเก็ตโครงร่างไวก่้อน
หนา้น้ี แลว้จึงมาลงเส้นซ ้ าอีกรอบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่วา่อยา่งไรก็ตาม การร่างภาพ
สามารถปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลา ตามจงัหวะของตวัละครและความเหมาะสม ถึงแมก้ารลงสีท่ี
ตามมาจะใชใ้นโปรแกรมเดียวกนัก็ตาม บางคร้ังกระบวนการความยุง่ยากท่ีตามมา มกัเกิดข้ึน
หลงัจากการร่างภาพไวเ้ป็นตน้แบบ แต่กลบัน ามาใชไ้ม่ไดเ้น่ืองจากมีความซบัซอ้นและยากในการ
สร้างภาพเคล่ือนไหว การร่างภาพและการวางโครงเร่ืองในรูปแบบการเขียนสตอร่ีบอร์ด 
(Storyboard) จดัวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการท างานสร้างสรรคอ์นิเมชัน่และภาพยนตร์ 

 
ภาพท่ี 26 ภาพกระบวนการร่างภาพการเคล่ือนไหวทีละภาพ โดยใชภ้าพร่างจากโครงเร่ืองหลกั 
                (storyboard) ซ่ึงวาดลงกระดาษก่อนถ่ายภาพเป็นตน้แบบ และปฏิบติังานในโปรแกรม 
                คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
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ภาพท่ี 27 ภาพกระบวนการร่างภาพการเคล่ือนไหวทีละภาพ โดยใชภ้าพร่างจากโครงเร่ืองหลกั  
                (storyboard) ซ่ึงวาดลงกระดาษก่อนถ่ายภาพเป็นตน้แบบ และปฏิบติังานในโปรแกรม 
                คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
 ขั้นตอนที3่:การสร้างภาพเคลือ่นไหว   ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนในการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว เป็นขั้นตอนต่อจากการร่างภาพ เม่ือไดโ้ครงเร่ือง (storyboard) ดงัท่ีตอ้งการแลว้  
จึงน ามาสแกนเขา้คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างภาพเคล่ือนไหวโดยใชเ้คร่ืองมือควบคุมไทมไ์ลน์ 
(Timeline) ซ่ึงสามารถท าการควบคุมไดต้ามท่ีตอ้งการ อีกทั้งยงัสามารถรับไฟลไ์ดห้ลากหลายอีก
ดว้ย เช่น นามสกุลไฟล ์Vector, Psd, Bitmap และไฟล ์Video ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด 
เพราะเป็นขั้นตอนการท าภาพน่ิงใหเ้คล่ือนไหวได ้เช่น การก าหนดฉาก การเปล่ียนฉาก การก าหนด
ทิศทางกลอ้ง และท่าทางของตวัละคร ตามท่ีไดร่้างไวใ้น storyboard จึงตอ้งมีการจดัระเบียบในเร่ือง
วธีิการท าและการจดบนัทึกเวลาและบนัทึกช่ือไฟลข์อ้มูลต่างๆใหส้ามารถน ามาใชไ้ดง่้ายและเรียบ
เรียงไดท้นัที โดยเฉพาะการจดัการกบัช่ือขอ้มูล เพราะขอ้มูลมีจ านวนมากมายมหาศาล หากสูญหาย
หรือเกิดขอ้ผดิพลาด อาจท าใหต้อ้งกลบัไปขั้นตอนการร่างภาพ ซ่ึงจะท าใหเ้สียเวลามากกวา่เดิมใน
การสร้างภาพเคล่ือนไหว ขา้พเจา้น าภาพร่างซ่ึงเป็นส่วนประกอบทั้งหมดท่ีสร้างไวใ้น Adobe 
Photoshop มาแปลงไฟลแ์ละจดัต าแหน่งดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator ซ่ึงอยูใ่นชุดโปรแกรม
เดียวกนัในการจดัการไฟล์ กระบวนการดงักล่าวนั้นใชเ้วลาไม่มาก
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หากแต่เป็นกระบวนการท่ีเขม้งวดและตรวจเช็คในหลายๆคร้ังก่อนส่งไปยงัโปรแกรม Adobe After 
effect ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใชส้ร้างภาพเคล่ือนไหว ในช่วงเวลาดงักล่าวน้ีเอง ขา้พเจา้สามารถน าภาพ
ส่วนประกอบท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างไวก่้อนหนา้น้ีมาควบคุมการเคล่ือนไหวในรูปแบบท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ
ในโปรแกรมน้ี โดยไม่เสียเวลามากจนเกินไป ในแต่ละขั้นตอน ขา้พเจา้ไดท้  าการบนัทึกภาพวธีิการ
สร้างงานเป็นไฟล ์JPEG และจดบนัทึกรายการส่วนประกอบต่างๆจนไปถึงเวลาใน Time line เพื่อ
ช่วยใหเ้กิดความสะดวกในช่วงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการใหง้านมีการเคล่ือนท่ีภายในระยะเวลาเดียวกนั เช่น 
แขน ขา ท่ีมีการขยบัไปในทิศทางตรงขา้มในวินาทีเดียวกนั การเปล่ียนท่าทางแต่ละคร้ังจะมีการ
จ ากดัเวลาตามความเหมาะสมตามความยากง่ายของส่วนประกอบในภาพ นอกจากนั้นแลว้ยงั
สามารถแทรกเทคนิคแสงสีเขา้ไปช่วยใหฉ้ากและภาพดูน่าสนใจข้ึนไดอี้กดว้ย 
 การสร้างภาพเคล่ือนไหวในโปรแกรมดงักล่าวนั้น หากท าตอนเดียวจบจะใชเ้วลานาน
และยิง่เป็นการเพิ่มภาระในการตดัต่อภาพยนตร์มากข้ึนไปอีก จึงตอ้งอาศยัการจดัภาพทีละฉากทีละ
ตอน ในการสร้างภาพยนตร์สั้นใหจ้บไปในฉากต่อฉาก และหลงัจากนั้นจึงน ามาตดัต่อเป็นองคร์วม
ทั้งหมดของภาพยนตร์อนิเมชัน่ โดยท าไดเ้พียงการก าหนดท่าทางใหเ้คล่ือนไหวและเปล่ียนฉากได้
เท่านั้น แต่ในเร่ืองเสียงรวมถึงการตดัต่อและควบคุมฉากแต่ละฉากในระยะเวลาท่ีตอ้งการ ยงัตอ้ง
ไปตดัต่อในอีกโปรแกรมหน่ึงอีกที ซ่ึงจะกล่าวในขอถดัไป 
 
 ขั้นตอนที4่:การตัดต่อภาพยนตร์ เม่ือไดไ้ฟลฉ์ากท่ีสร้างสรรคใ์นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีส าเร็จทั้งหมด จึงน ามาเรียบเรียงในโปรแกรมตดัต่อภาพยนตร์ในโปรแกรมอะโดบี 
อาฟเตอร์เอฟเฟกต ์ Adobe After effect ซ่ึงเป็นโปรแกรมประยกุตเ์ก่ียวกบัการสร้างงานกราฟิค
เคล่ือนไหว ภาพเอฟเฟกต ์และการจดัองประกอบ ควบคุมการผลิตงานในระบบดิจิตอล ผลิตโดย
บริษทัอะโดบีซิสเตม็ส์ ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตเบ้ืองหลงัของการสร้างภาพยนตร์ และรายการ
โทรทศัน์  อน่ึงโปรแกรมดงักล่าวน้ีขา้พเจา้ใชใ้นการใส่เสียง เสียงท่ีใชเ้กิดจากการสร้างเสียงและอดั
ดว้ยตนเองส่วนหน่ึง และเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงท่ีไดจ้ากการตดัต่อเสียงท่ีสร้างข้ึนเอง และหาได้
จากโปรแกรมส าเร็จรูป และเพลงประกอบ ใหเ้กิดความน่าสนใจอีกทีหน่ึง โดยใชโ้ปรแกรมอะโดบี 
ซาวนดบ์ูธ (Adobe Soundbooth) ทั้งน้ีขา้พเจา้ไดใ้ชโ้ปรแกรมตดัต่อภาพยนตร์รวมไปถึง
กระบวนการเปล่ียนฉากเพื่อก าหนดเวลาชา้เร็ว การใส่ตวัอกัษร  การก าหนดแสง การใส่เทคนิค
ต่างๆ เช่นเทคนิคน ้าพุง่ หรือการท าวตัถุหลายช้ินตกลงสู่พื้นพร้อมๆกนั  และก าหนดคุณภาพของ
ภาพยนตร์ เพื่อสร้างให้เป็นภาพยนตร์อนิเมชัน่คุณภาพความละเอียดสูง HD เพราะไฟลมี์ลกัษณะ
ใหญ่
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ในขั้นตอนน้ีจะสามารถตรวจสอบขอ้บกพร่องของกระบวนการท างานทั้งหมดได ้ และแน่นอนวา่
ตอ้งท าดว้ยความละเอียดพิถีพิถนั เพราะเป็นขั้นตอนสุดทา้ยก่อนท่ีจะถูกบนัทึกเป็นไฟลใ์นดีวดีี ซ่ึง
หากตอ้งแกไ้ขใหม่ จ  าเป็นตอ้งยอ้นกลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้ของขั้นตอนการท างาน โดยตอ้งตามหา
ปัญหาของงานดว้ยการดูเลขในตารางเวลา (Time line) เม่ือพบปัญหา จึงกลบัไปดูช่ือบญัชีไฟลแ์ละ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะจุด  

ภาพท่ี 28 ภาพขั้นตอนการสร้างภาพเคล่ือนไหว โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
  
 สรุปวา่ ในขั้นตอนและรูปแบบวธีิการสร้างสรรค ์มีขั้นตอนท่ีส าคญัคือ การหา
แนวความคิดจากการศึกษาขอ้มูลสนบัสนุนทางจิตวทิยา โดยขา้พเจา้นั้นสนใจเร่ือง “ปมในวยัเด็ก” 
ของซิกมนัด ์ฟรอยด์ ซ่ึงวา่ดว้ย ความทรงจ าของมนุษยท่ี์ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก จนถูกโอนไป
กกัเก็บไวใ้นจิตส านึก เม่ือเกิดกระบวนการประมวลผล จิตส านึกจะท าหนา้ท่ีแบ่งแยกส่ิงท่ีชอบและ
ส่ิงท่ีเกลียดออกไปไวใ้นจิตใตส้ านึก เม่ือเกิดความเครียดและเก็บกดมากข้ึน จะเกิดความอดัควบและ
ระบายออกมาในรูปแบบความฝัน ท าใหต้อ้งการศึกษาสาเหตุของปัญหาดงักล่าว ซ่ึงเช่ือมโยงกบั
การน าประสบการณ์การสอนศิลปะเด็กมาใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมเด็ก เพื่อน าจินตนาการมา
ผสมผสานกบัประสบการณ์จากความทรงจ าในวยัเด็ก  ซ่ึงไดม้าจากเด็กท่ีมาเรียนศิลปะและ 
ประสบการณ์ของขา้พเจา้เอง  โดยเกิดแนวความคิดท่ีวา่ ตอ้งการสมมติเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึน
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ในอดีตมาในรูปแบบมโนภาพ โดยจินตนาการถึงภาพความฝันส่วนหน่ึงอนัมีท่ีมาจากจิตใตส้ านึก 
น ามาใชส้ร้างสรรคง์านศิลปะแลว้ถ่ายทอดเร่ืองราวดงักล่าวออกมาในรูปแบบอนิเมชัน่สองมิติ  
ขั้นตอนท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ กระบวนการสร้างสรรคง์าน ซ่ึงส่วนใหญ่ขา้พเจา้ศึกษาจากการ
สร้างสรรคเ์ทคนิค และแนวคิดท่ีไดรั้บจากศิลปินท่ีมีแนวทางการสร้างสรรคง์านใกลเ้คียงกบั
ขา้พเจา้ อาทิเช่น  เคท แอนเดอร์สัน  เอเลียนน่า มอร์น่ิงสตาร์ แฮนเซ่น และ สไตน์ ไนแมนด ์
สเวนซ์สัน  คุนิโอะ คาโตะ เป็นตน้  จากนั้นจึงน าแนวทางการสร้างสรรคง์านของศิลปินดงักล่าวมา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างสรรคง์าน  ขั้นตอนต่อมาคือการสร้างสรรคง์าน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ อนัไดแ้ก่ 
การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ขา้พเจา้มีความ
สนใจในเร่ืองการทดลองเทคนิคและการหาความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรคง์าน ซ่ึงเทคนิคท่ี
ขา้พเจา้สนใจไดแ้ก่ เทคนิคการท าสตอ๊ปโมชัน่(Stop motion) และเทคนิคการท าฟลิปบุ๊ค (Flipbook) 
ซ่ึงเป็นเทคนิคอนัเป็นพื้นฐานของอนิเมชัน่สองมิติแบบดั้งเดิม 
 การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ในช่วงน่ีขา้พเจา้สนใจงานของ
ศิลปินท่ีมีแนวทางการสร้างสรรคง์านอนิเมชัน่แตกต่างกนัไป  เพื่อน ามาพฒันารูปแบบงานให้
รวดเร็วข้ึน ดว้ยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  หลงัจากนั้นขา้พเจา้ไดแ้บ่งกระบวนการ
สร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ออกเป็น 4 ขั้นตอน อนัไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี1 คือการหาขอ้มูลในการสร้างสรรค์  
ขั้นตอนท่ี2 คือการสร้างภาพร่าง  ขั้นตอนท่ี3 คือการสร้างภาพเคล่ือนไหว และขั้นตอนสุดทา้ย คือ
ขั้นตอนการตดัต่อภาพยนตร์ ซ่ึงกระบวนการสร้างสรรคท์ั้งหมดมีความส าคญัทุกขั้นตอน และน ามา
ซ่ึงผลลพัธ์อนัเป็นภาพยนตร์อนิเมชัน่2 มิติอนัเป็นผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
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บทที ่4 
 

วเิคราะห์ผลงานและการสร้างสรรค์ 
 

 จากผลการศึกษาการสร้างอนิเมชัน่ 2 มิติ จนสามารถสร้างสรรคง์านอนิเมชัน่สองมิติ 
โดยใชช่ื้อวา่ “ชีวติฉนัในอนิเมชัน่ Animation in my life” ซ่ึงประกอบไปดว้ยภาพยนตร์อนิเมชัน่ 4 
เร่ือง อนัไดแ้ก่ ผลงานอนิเมชัน่เร่ือง ยางลบ “Rubber” ผลงานอนิเมชัน่เร่ือง ฉนักบัแมว “cat & me” 
ผลงานอนิเมชัน่เร่ือง กระโดด “Jumping”และผลงานอนิเมชัน่เร่ือง  เดินเล่นในความฝัน“Walking 
in my dreams” จากผลการสร้างสรรคด์งักล่าว นั้น มีแนวความคิดหลกัคือการสะทอ้นภาพลกัษณ์
ของความเป็นไปไดใ้นงานสองมิติโดยใชอ้นิเมชัน่ 2 มิติ ท่ีมีบทบาทในการสามารถควบคุม
ภาพเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ ซ่ึงผลงานทั้ง 4 ช้ินท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคน์ั้นสามารถเรียบเรียง
และวเิคราะห์ทางดา้นกายภาพและเน้ือหาตามทฤษฎีการเล่าเร่ือง (Narrative Theory) ออกมาไดด้งัน้ี 
 
ผลงานภาพยนตร์นิเมช่ันเร่ือง ยางลบ (Rubber)  
 1. ด้านกายภาพ ในดา้นกายภาพ ขา้พเจา้ไดเ้รียงล าดบัคุณสมบติัทางกายภาพดงัน้ี 
  1.1 ลกัษณะทางกายภาพของภาพยนตร์อนิเมชัน่ เร่ือง ยางลบ (Rubber)  เป็นภาพ
การ์ตูนเคล่ือนไหว 2 มิติ ในรูปแบบ เทคนิคกราฟฟิคอนิเมชัน่ (Graphic animation) สร้างข้ึนโดยใช้
ขั้นตอนการผลิตในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งเร่ือง 
  1.2 ลกัษณะสีของภาพยนตร์อนิเมชัน่ สีท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นโทนสีทึบสลบักบัสี
สดใสเช่น น ้าตาล ฟ้า ชมพ ูเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ของตวัละครในเร่ืองท่ีมีการเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง แต่
สีท่ีใชเ้นน้ตวัละครหลกัท่ีเป็นตวัเร่ิมเร่ือง(แต่ไม่ใช่ตวัเอก) จะใชสี้สดใสคือสีชมพ ูเพื่อแสดงใหเ้ห็น
วา่ ตวัละครน้ีมีคามส าคญัอยา่งไรกบัเหตุการณ์ สีท่ีจดัจา้นจะใหค้วามรู้สึกในดา้นเชิงลบแบบเสียดสี
ทางสังคมมากกวา่สีท่ีหม่นหมอง  และขาว-ด า ซ่ึงเหมาะกบัการส่ือความหมายของความหม่นหมอง
และอารมณ์ความรู้สึกอนัอึดอดั ของตวัเอกในเร่ือง โดยยึดเอาโครงเร่ืองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
โรงเรียนเป็นแนวหลกัในการ สร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 29 ผลงานสร้างสรรคภ์าพเคล่ือนไหว เร่ือง ยางลบ (Rubber) ความยาว 5.03 นาที เทคนิค   
                ภาพเคล่ือนไหวกราฟฟิค (Graphic animation)
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  1.3 ลกัษณะคุณภาพของภาพยนตร์อนิเมชัน่ ภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีความคมชดัและ
ความละเอียดสูงมาก ซ่ึงเป็นคุณภาพระบบโทรทศัน์ความละเอียดสูง (HDTV 720p) มีความละเอียด 
1,280x720 พิกเซล (Pixel) และมีขนาดความยาว 5.03 นาที  
  1.4 ลกัษณะของภาพในภาพยนตร์อนิเมชัน่ ในส่วนน้ีขา้พเจา้ไดอิ้ทธิพลในเร่ืองของ
แนวทางการสร้างสรรคภ์าพมาจากผลงานอนิเมชัน่เร่ือง The Fox Sister, 2010. ผลงานของแฮนเซ่น
และสเวนสัน ท่ีมีลกัษณะสีน ้าตาลซ่ึงเป็นสีท่ีปรากฎอยูใ่นภาพถ่ายเก่าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในเร่ือง
บุคลิกลกัษณะของลายเส้นตวัละครนั้น ขา้พเจา้ไดย้ดึแนวทางเดิมจากท่ีเคยสร้างสรรคไ์วใ้นช่วง
ระยะก่อนวทิยานิพนธ์ช่วงท่ี2 แลว้  และในเร่ืองของเทคนิคและวธีิการส าคญัในการเปล่ียนฉาก 
ขา้พเจา้ไดศึ้กษาแนวคิดจากงานของเคท แอนเดอร์สัน จากมิวสิควดีีโอของวง Liz Green ในงาน
เพลง "Displacement Song" ซ่ึงถึงแมง้านจะเป็นภาพขาวด า แต่ขา้พเจา้สนใจการเคล่ือนไหวของคน
ในภาพท่ีมีลกัษณะเหมือนหุ่นชกั และการก ากบัภาพใหดู้เสียดสีและมีความน่าสนใจ ขา้พเจา้ไดใ้ช้
วธีิการสร้างสรรคใ์นโปรแกรม Adobe After effect ซ่ึงสามารถสร้างเทคนิคเดียวกนักบั แอนเดอร์
สัน เพื่อใหเ้พิ่มความน่าสนใจในการเล่าเร่ืองท่ีต่อเน่ือง และมีระยะเวลาในการท าท่ีรวดเร็วมาก
ยิง่ข้ึน 
  1.5 เสียงของภาพยนตร์อนิเมชัน่ เสียงท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นเสียงท่ีเกิดข้ึนจาก
ส่ิงแวดลอ้มภายใน (Sound Effect) โดยมีทั้งเสียงจากบรรยากาศ (Ambience) ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 
เช่นเสียงกร่ิง เสียงเด็กนกัเรียนคุยกนั เสียงชอลค์ขีดเขียนกระดาน เป็นตน้ ร่วมกบัเสียงท่ีสร้างข้ึน
ใหม่ซ่ึงเกิดจากการตดัต่อและดดัแปลงโดยโปรแกรมอะโดบี ซาวนดบ์ูธ (Adobe Soundbooth) ซ่ึง
เป็นเสียงบางอยา่งท่ีเกิดจากการดดัแปลง ไม่ไดเ้กิดข้ึนในชีวติจริง แต่สามารถส่งเสริมความรู้สึก
ใหก้บัภาพได ้(Sound design) เช่นช่วงเวลาของอารมณ์ของตวัละครหลกัในบางช่วงท่ีอยูใ่นอาการณ์
เหม่อลอย  บทสนทนานั้นมีนอ้ยมาก ซ่ึงแทบจะเป็นเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการอดัเสียงพากยเ์สียงใหม่ 
(Looping) ซ่ึงตอ้งมีการตดัต่อระยะเวลาความชา้เร็วของเสียงใหเ้ขา้กบัจงัหวะในการพูดของตวั
ละคร ในบางคร้ัง เสียงเพลงประกอบ (Music) ถูกน ามาใชดึ้งความสนใจของคนดูใหเ้ขา้สู่ช่วงเวลา
เร่ิมเร่ือง และช่วงเวลาในตอนจบ บอกถึงการเปิดฉากเร่ิมเร่ือง หรือเปล่ียนฉากท่ีส าคญั แต่ก็ไม่ได้
น ามาใชท้ั้งเพลง น ามาแค่เพียงบางส่วนและใชว้ธีิการตดัต่อเสียงเช่นเดียวกนักบัเสียงบรรยากาศ 
เพื่อใหไ้ดเ้สียงใหม่ท่ีตอ้งการอยา่งเฉพาะเจาะจง
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 2. ด้านเนือ้หา 
     เป็นผลงานสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิคอนิเมชัน่สองมิติ  วา่ดว้ยเร่ืองของเด็กผูห้ญิงทรง
ผมหนา้มา้สั้น ใส่เส้ือผา้ชุดเดียวตลอดทั้งเร่ือง เป็นเด็กท่ีมีบุคลิกโดดเด่ียวและเศร้าสร้อย ไร้เดียงสา
ช่ือวา่หนูดี  ถูกเพื่อนแกลง้ในหอ้ง โดยปายางลบใส่ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่รุนแรงมากนกั หากแต่ทวา่
เม่ือหนูดีถูกแกลง้ กลบัไม่โตต้อบ ซ ้ ายงัแสดงพฤติกรรมน่าขบขนั โดยการเก็บยางลบมาไวเ้ป็นของ
ตนเอง ท่าทางน่าขบข าเช่นน้ีจึงกลายเป็นเป้าหมายใหเ้พื่อนๆในหอ้งรุมกลัน่แกลง้ ซ่ึงในเหตุการณ์
ไดแ้ทรกไวว้า่ หนูดีไม่ไดเ้ป็นท่ีสนใจของเพื่อนๆเลย หากแต่เป็นบุคคลท่ีจะถูกกล่าวหาไปในทางท่ี
ดา้นลบ เพราะเป็นคนแปลกประหลาด เช่น การท่ีเด็กชายคนหน่ึงถูกปายางลบใส่เช่นเดียวกบัหนูดี 
แต่เขากลบัโทษวา่เป็นความผิดของหนูดีหรือการท่ีเด็กนกัเรียนในห้องทุกคนรุมกนัปายางลบใส่   
ครูในห้องกลบัไม่สนใจต่อเหตุการณ์ แต่เม่ือหนูดีลุกออกจากท่ีนัง่เพื่อไปเก็บยางลบท่ีเกล่ือนกลาด
ครูกลบัต าหนิและฟังความเห็นส่วนรวมโดยไม่ไดต้รวจสอบเหตุการณ์หรือวเิคราะห์บุคลิกส่วนตวั
ของหนูดีเลย ครูจึงกลายเป็นตวัแปรท าใหทุ้กคนในห้องตดัสินหนูดีไปโดยปริยาย ซ่ึงแน่นอนวา่
ไม่ใช่ผลดีต่อตวัหนูดีแน่นอน หากแต่วา่ หนูดีก็ยงัคงไร้เดียงสาและบริสุทธ์ิอยูเ่สมอ ไม่วา่เหตุการณ์
จะคบัขนัเท่าใดก็ตาม กลายเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์ เม่ือมองสถานการณ์โดยรวม จึง
มองไดส้องความหมาย คือ ความหมายแรก หนูดีเป็นเด็กไร้เดียงสาท่ีถูกรุมกลัน่แกลง้โดยเพื่อนๆใน
หอ้ง ความหมายท่ีสอง หนูดีเป็นเด็กท่ีมีพฤติกรรมแปลกประหลาดไม่ปกติ จึงเป็นสาเหตุใหเ้พื่อนๆ
ในหอ้งขบข าและกลัน่แกลง้ ซ่ึงทั้งสองความหมายนั้น เป็นสิทธิของผูช้มท่ีจะวจิารณ์และเขา้ใจ 
  ดา้นเน้ือหานั้นมีลกัษณะเล่าเร่ืองราวเป็นหลกั มีความเป็นจริงในสภาพแวดลอ้ม มี
ความ อึดอดั โดยตอ้งการส่ืออารมณ์ความรู้สึกถึงความเขม้งวดเร่ืองระเบียบการปกครองระหวา่งครู
และนกัเรียน ในสมยัก่อน การกลัน่แกลง้กนัในหอ้ง ความแปลกแยก และการถูกท าโทษในรูปแบบ
เก่าๆท่ีหวนคิดถึง ซ่ึงนกัเรียนแทบไม่มีสิทธ์ิอุทธรณ์  ซ่ึงในบางคร้ังเด็กท่ีมีปัญหาในห้องมกัถูก
รังเกียจ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากกฎระเบียบท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหค้รูเป็นจุดศูนยก์ลางอ านาจแต่เพียงผู ้
เดียว ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ นกัเรียนจะยดึหลกัในการสนใจการสอนของครูมากข้ึน และแก่งแยง่ชิงดีชิง
เด่น เพื่อไดรั้บความไวว้างใจของครูหรือรางวลัเป็นส่ิงตอบแทน ส่วนพวกเด็กท่ีมีปัญหา คือมีปัญหา
มาแต่ก่อนหนา้น้ีแลว้จากปัจจยัหลายๆอยา่งในสภาพแวดลอ้มท่ีตนตอ้งเผชิญ และยงัตอ้งมา
เผชิญหนา้กบัสถานการณ์อนัหนกัหน่วงในหอ้งเรียนอีก เช่นไม่เขา้ใจส่ิงท่ีครูสอน หรือไม่ไดรั้บ
ความไวว้างใจจากครู ก็จะกลายเป็นบุคคลท่ีถูกมองขา้ม เป็นเป้าหมายในการกลัน่แกลง้และดูถูก
จากเด็กคนอ่ืน ท าใหก้ลายเป็นปัญหาของสังคมในเวลาต่อมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
 

 
 
1 

   ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีหลายๆคนมองขา้ม ลกัษณะการเรียนการสอนเช่นน้ีจึงเป็นส่ิงท่ี
ขา้พเจา้น ามาสะทอ้นในดา้นลบ  เป็นตน้เหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดช่องวา่งและความเหล่ือมล ้าในสังคม 
เด็กท่ีมีปัญหาเหล่าน้ี ควรจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษ ควรจดัแบ่งหอ้งใหช้ดัเจนระหวา่งเด็ก
เก่ง กบัเด็กหวัอ่อน ในประเทศฟินแลนดมี์การจดัระเบียบการเรียนการสอนอยา่งดี มีการแบ่งกลุ่ม
นกัเรียน “....ส าหรับบรรยากาศการเรียนนั้น ห้องเรียนหน่ึงมกัมีนกัเรียนไม่เกิน 20 คน สัปดาห์หน่ึง
เรียน 4-11 วชิา ตกวนัละไม่เกิน 5 ชัว่โมง....”1 ท าใหก้ารศึกษาในประเทศ ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นท่ี
หน่ึงในโลก  ในขณะท่ีโรงเรียนในไทยเด็กหอ้งหน่ึงมีนกัเรียนไม่ต ่ากวา่ 30 คน ต่อครูหน่ึงคน ท า
ใหเ้กิดขอ้เปรียบเทียบระหวา่งเด็ก  
ขา้พเจา้ใชห้ลกัการวเิคราะห์ภาพยนตร์จากทฤษฎีการเล่าเร่ือง (Narrative Theory) ออกมาไดด้งัน้ี 
   1.1 โครงสร้าง (Plot) โครงเร่ืองเป็นรูปแบบ Animation มีการเล่าเร่ืองท่ีไม่มีตอนจบ 
เพื่อใหผู้ช้มไดใ้ชจิ้นตนาการในตอนจบดว้ยตนเองเอง ซ่ึงเป็นการสร้างสรรคโ์ดยเนน้ในทางหลกั
ทศันศิลป์ อนัแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร ตวัละครเอกของเร่ืองมีปมปัญหาจากการถูก
กลัน่แกลง้จากเพื่อนในห้องเรียนเดียวกนั ซ่ึงตวัละครเอกไม่โตต้อบใดๆ และมกัจะยอมรับสภาพ
ของตนเองเพื่อให้เหตุการณ์ผา่นเลยไป ถึงแมเ้หตุการณ์อนัเกิดจากการเขา้ใจผดิภายในห้องเรียนจะ
เลวร้ายมากข้ึนไปจนถึงตอนจบของเร่ืองก็ตาม โครงเร่ืองดงักล่าวไดรั้บแนวคิดจากงานของเคท 
แอนเดอร์สัน จากมิวสิควีดีโอของวง Liz Green ในงานเพลง "Displacement Song" ซ่ึงโครงเร่ืองอยู่
ในลกัษณะก ้าก่ึงระหวา่งเส้นความจริงและจินตนาการของตวัละครและจุดพลิกผนัของเร่ืองอนัเกิด
จากการถูกเขา้ใจผดิของตวัละครเอก อนัเป็นผลลพัธ์ท่ีสามารถมองไดห้ลายแง่มุมมอง 

                                                        
 1theAsianparent Editorial Team, ท าไมระบบการศึกษาของฟินแลนด์ถึงดีทีสุ่ดในโลก?,
เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก th.theasianparent.com/ท าไมระบบการศึกษาของ
ฟินแลนดถึ์งดีท่ีสุดในโลก/ 
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    1.2 ความขดัแยง้ (Conflict) ความขดัแยง้ของเร่ือง เกิดจากความขดัแยง้ระหวา่ง
มนุษยก์บัตวัเองหรือความขดัแยง้ภายในจิตใจ  ความขดัแยง้ท่ีเกิดภายในจิตใจของตวัเอกของเร่ือง
ซ่ึงก็คือ หนูดี เพราะเธอเป็นคนท่ีไม่มีความส าคญัหรือโดดเด่นในห้องเรียน  ซ ้ ายงัมีพฤติกรรมและ
บุคลิกแปลกแยก เธอจึงถูกกลัน่แกลง้โดยเพื่อนร่วมหอ้งตลอดเวลา แต่ภายในจิตใจนั้น กลบัไม่เคย
รู้สึกแคน้เคืองเก็บกด หรือนอ้ยใจในโชคชะตาท่ีตอ้งถูกรุมกลัน่แกลง้ หากแต่เธอยดึความเพอ้ฝัน
และจินตนาการอนัไร้ขีดจ ากดัของเธอเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ซ่ึงสามารถช่วยใหเ้ธอหลุดพน้จาก
สภาวะอึดอดัได ้เช่น การท่ีเธอโดนปายางลบใส่ แต่กลบัไม่โกรธหรือหาตวัคนแกลง้ กลบักลายเป็น
วา่ ช่ืนชอบในยางลบหล่นท่ีเกล่ือนพื้นและเก็บมาสะสมใตล้ิ้นชกัของเธอ แนวคิดน้ีไดรั้บอิทธิพล
จากการมองโลกในดา้นเดียวของเด็ก จากผลงานอนิเมชัน่เร่ือง The Fox Sister, 2010. ผลงานของ
แฮนเซ่นและสเวนสัน หนูดีซ่ึงเป็นตวัละครเอกในเร่ืองไดรั้บอิทธิพลตวัละครเด็กผูห้ญิงของแฮน
เซ่นและสเวนสัน มาเป็นเป็นตน้แบบ คือหลงอยูใ่นโลกความฝัน และจมปลกัอยูก่บัความคิดของ
ตนเองแบบเด็กไร้เดียงสาตลอดเวลา ความขดัแยง้ในเร่ืองก็เช่นเดียวกนั ตวัร้ายก็ร้ายสมบูรณ์แบบ 
ตวัเอกจึงดูน่าสงสารตลอดเวลา 
    1.3 ตวัละคร (Character) ตวัละครเอกในเร่ืองเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทคงท่ี ( Static 
Character ) คือมีบุคลิกคงท่ีตลอดตั้งแต่เร่ิมเร่ืองจนจบเร่ือง เพราะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเด็ก โดยมี
สภาวะอารมณ์คงท่ีและยอมปล่อยใหส้ถานการณ์น าพาตนเองไปโดยไม่มีขอ้โยแ้ยง้ใดๆทั้งส้ิน แต่
ในสภาวะอารมณ์น้ีท าใหส้ามารถเขา้ใจบุคลิกของตวัเอกไดว้า่ ปิดกั้นตนเองจากโลกแห่งความจริง 
และน าตนเองไปสู่โลกแห่งจินตนาการของตนเอง ซ่ึงเป็นไดท้ั้งส่ิงท่ีดีและไม่ดี ส่ิงท่ีดีคือไม่ถูกชกั
พาไปดว้ยแรงย ัว่ยขุองอารมณ์  ส่ิงท่ีไม่ดีคือมุมมองของคนอ่ืนท่ีมองตวัเอกนั้นเป็นไปในทางลบ 
  1.4 แก่นเร่ือง (Theme) เป็นแบบการมองโลกในแง่ดี ในสภาวะสถานการณ์ตรงกนั
ขา้ม ช้ีใหเ้ห็นวา่ การวางตนใหรู้้จกัควบคุมอารมณ์เป็นส่ิงท่ีดี แต่ไม่ใช่การหนีจากออกจากโลกแห่ง
ความเป็นจริง โดยไม่ค  านึงถึงสายตาของคนรอบขา้ง ซ่ึงผลลพัธ์อาจเกิดจากการท่ีคนรอบขา้งมองวา่
เป็นบุคลิกท่ีประหลาด  แก่นเร่ืองท่ีตวัเอกวนเวยีนอยูก่บัปัญหาท่ีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูก่้อ แต่ตอ้งแบก
รับสภาพนั้น ส่วนหน่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก แฮนเซ่นและสเวนสัน ท่ีตีแผชี่วิตของเด็กท่ีถูกเอารัดเอา
เปรียบโดยผูใ้หญ่
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   1.5 ฉาก (Setting) ฉากเกิดข้ึนในโรงเรียน เนน้หอ้งเรียนห้องเดียวเป็นหลกั ตั้งแต่
ตน้จนจบ ฉากและสีท่ีใชมี้ลกัษณะทึบนั้น ไดรั้บอิทธิพลจาก ผลงานอนิเมชัน่เร่ือง The Fox Sister, 
2010. ผลงานของแฮนเซ่นและสเวนสันโดยตรงเลยทีเดียว เพราะมองไดช้ดัเจนเพียงมุมมองเดียว
ตั้งแต่ตน้จนจบ แต่หยบิมาใชเ้พียงคร่ึงหน่ึงเท่านั้น ยงัไม่รุนแรงเท่าตน้แบบ 
    1.6 สัญลกัษณ์พิเศษ (Symbol) สัญลกัษณ์พิเศษคือยางลบ ยางลบคือส่ิงท่ีตวัละคร
ในเร่ืองเลือกใชใ้นการกลัน่แกลง้ตวัละครเอก และยางลบน่ีเองคือส่ิงท่ีตวัละครเอกถูกเขา้ใจผดิจาก
คนรอบขา้ง ยางลบเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีถูกใชใ้นเร่ือง แต่ก็เป็นสัญลกัษณ์ท่ีท าใหด้ าเนินเร่ืองไดจ้น
จบเช่นกนั 
    1.7 มุมมองในการเล่าเร่ือง (Point of view) เป็นการเล่าเร่ืองโดยใชต้วัละคร
ประกอบสร้างสถานการณ์ใหต้วัละครเอกล าบาก และดูน่าสงสาร หลงัจากนั้นเร่ืองราวทั้งหมดจะ
ถูกส่งต่อใหต้วัละครเอกเป็นผูแ้กไ้ขสถานการณ์ดงักล่าวดว้ยตนเอง ในส่วนน้ีไดรั้บอิทธิพลมุมมอง
การเล่าเร่ืองตามแบบของแฮนเซ่นและสเวนสัน อยา่งชดัเจน จากการส่งต่อเร่ืองราวและการเล่าเร่ือง
โดยเนน้บุคคลไม่ก่ีคน และสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซอ้น
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ผลงานภาพยนตร์อนิเมช่ันเร่ือง ฉันกบัแมว (Cat & me)  

 
ภาพท่ี 30 ผลงานสร้างสรรคภ์าพเคล่ือนไหว เร่ือง แมวกบัฉนั (Cat & me) ความยาว 1.23 นาที                         
                เทคนิค ภาพเคล่ือนไหวแบบลายเส้น (Drawing animation)
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 1. ด้านกายภาพ 
ในดา้นกายภาพ ขา้พเจา้ไดเ้รียงล าดบัคุณสมบติัทางกายภาพดงัน้ี 
    1.1 ลกัษณะทางกายภาพของภาพยนตร์อนิเมชัน่ ภาพยนตร์อนิเมชัน่เร่ือง ฉนักบัแมว 
(Cat & me) เป็นอนิเมชัน่ประเภทภาพเคล่ือนไหวแบบลายเส้น (Drawing animation) ใชเ้ทคนิค 
โรโทสโคป(Rotoscope)2 ในการสร้างสรรค ์มีกระบวนการสร้างสรรคง์านดว้ยโปรแกรมวาดรูปใน
คอมพิวเตอร์โดยใชเ้คร่ืองมือโมชัน่(motion)มาสร้างสรรคง์าน วาด เป็นเฟรมต่อเฟรม โดยค านวน
จากการเคล่ือนไหวแบบปกติใน Timeline เป็น 12 เฟรม:1 วนิาที 1.2 ลกัษณะสีของภาพยนตร์อนิ
เมชัน่ ในช่วงแรกงานจะมีลกัษณะเป็นภาพสี หลงัจากนั้นสีท่ีใชใ้นงานจะเป็นงานวาดเส้นขาวด า
ตลอดทั้งเร่ืองเพื่อแสดงถึงเสน่ห์ของกระบวนการพฒันาของอนิเมชัน่สองมิติแบบเขียนดว้ยมือทีละ
เฟรม เพียงแต่ภายในผลงานแสดงออกถึงความเคล่ือนไหวเหมือนจริง อนัเกิดบางช่วงของฉาก เช่น 
การเดินของตวัละครหนูดี การเคล่ือนไหวของแมว ซ่ึงส่วนใหญ่ การเคล่ือนไหวบางฉากเกิดจาก
การถ่ายท าวดีีโอโดยใชค้นและแมวแสดงการเคล่ือนไหวจริงๆก่อน แลว้น ามาร่างเป็นลายเส้นใน
แบบการ์ตูนทีละเฟรม ซ่ึงไดผ้ลในเร่ืองความเหมือนจริงมากยิง่ข้ึน ฉากท่ีใชว้ธีิน้ีไดแ้ก่ฉากแมวหาว 
ฉากตวัละครหนูดีก าลงัพยงุตวัเองข้ึนจากการหกลม้ เป็นตน้ 
  1.3 ลกัษณะคุณภาพของภาพยนตร์อนิเมชัน่ ภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีความคมชดัซ่ึงเป็น
คุณภาพระบบโทรทศัน์ความละเอียดสูง (HDTV 720p) มีความละเอียด 1,280x720 พิกเซล (Pixel)     
แต่ภาพยนตร์ถูกผลิตข้ึนในรูปแบบภาพเคล่ือนไหวทีละเฟรมอยา่ง สตอ๊ปโมชัน่ (Stop motion)  
ท าใหเ้ร่ืองน้ีเร่ืองเดียวมีจ านวนเฟรมถึง 700 กวา่เฟรม ภายในเวลา 1.23 นาที จึงตอ้งใชร้ะยะเวลา
และความอดทนในการสร้างสรรคผ์ลงาน

                                                        
 2 Rotoscope โรโทสโคป คือหน่ึงในเทคนิคท่ีส าคญัของภาพยนตร์ตั้งแต่สมยัโบราณ 
เป็นการน าเอาภาพเคล่ือนไหวของคนจริงมาฉายลงบนกระดาษแลว้วาดตามทีละเฟรม ซ่ึงขอ้ดีก็คือ
สามารถสร้างตวัละครท่ีมีรูปร่างเหมือนคนจริงๆ หรือมีการเคล่ือนไหวเหมือนมนุษย ์ซ่ึงตวัอยา่ง
ภาพยนตร์ท่ีใชเ้ทคนิค Rotoscope ไดแ้ก่ Snowwhite, Cinderella (Walt Disney) ส่วนขอ้เสียคือใช้
ก าลงัแรงงานการผลิตสูง และเหมือนจริงเกินไป  ดูใน: 
http://www.thai3d.net/web/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5419&start=0&postd
ays=0&postorder=asc&highlight=&sid=71816e3fb4f4bf63abac6004399015d6 
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  1.4 ลกัษณะของภาพในภาพยนตร์อนิเมชัน่       มีแรงบนัดาลใจจากการศึกษา
ผลงานของ คุนิโอะ คาโตะ จึงมีความพิถีพิถนักบัการสร้างงาน โดยใชก้ารวาดดว้ยมือตลอดทั้งเร่ือง  
  1.5 เสียงของภาพยนตร์อนิเมชัน่ เป็นเสียงถูกบนัทึกข้ึนจริงและผา่นกระบวนการ
ตดัต่อและดดัแปลงเสียง เพื่อไม่ใหมี้เสียงอ่ืนเขา้มารบกวน และช่วยเนน้เสียงท่ีตอ้งการใหช้ดัเจนข้ึน
โดยโปรแกรมอะโดบี ซาวนดบ์ูธ (Adobe Soundbooth) ซ่ึงเป็นเสียงท่ีบนัทึกจากการอดัเสียงลม
หายใจของแมว การศึกษาและสังเกตช่วงเวลาของแมวในเวลาหาว และขู่ตกใจ เสียงท่ีเกิดข้ึนจาก
การเดินดว้ยเทา้เปล่าบนพื้น บางเสียงเกิดจากการตดัแต่งใหแ้ปลกข้ึนบา้งแต่สามารถส่งเสริม
ความรู้สึกใหก้บัภาพได(้Sound design) เช่น ช่วงเวลาท่ีหนูดีก าลงัหกลม้อยา่งชา้ๆ และช่วงเวลาจาม
ของหนูดีในตอนจบท่ีมีลกัษณะฟุ้งกระจายกลายเป็นขนนกไป ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเนน้เสียงท่ีเกิดข้ึน
ในธรรมชาติ อนัเกิดจากตวัละครหลกัคือคนกบัแมวเท่านั้น จึงไม่มีเสียงอ่ืนมาประกอบใดๆ 
 2. ด้านเนือ้หา 
     อนิเมชัน่สองมิติเร่ืองน้ีไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากจากศิลปิน  คุนิโอะ คาโตะ ทางดา้น
เทคนิค และอารมณ์ความรู้สึกของภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดวธีิการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวโดยเนน้ให้เห็นความเคล่ือนไหวของลายเส้นและรูปทรงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการแสดงการ
เคล่ือนไหวอิริยาบถท่าทางอาการต่างๆของแมว เช่นยนื,เดิน,นัง่,หาว และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัตวั
ละครท่ีสร้างข้ึนคือ หนูดี ในลกัษณะซอ้นทบัช่วงเวลาอีกมิติหน่ึง สามารถรับรู้สัมผสัถึงกนัได ้ แต่มี
การปฏิเสธต่อกนั คือ หนูดีเห็นแมวน่ารักอยูต่วัหน่ึง แมวตวัน้ีมีลกัษณะเช้ือเชิญใหเ้ขา้มาสัมผสั โอบ
กอด  แต่ดว้ยบุคลิกของเด็กท่ีวิง่เขา้หาส่ิงท่ีชอบ โดยไม่ไดพ้ิจารณาวา่ส่ิงท่ีก าลงัวิง่เขา้ไปหานั้น เป็น
ส่ิงมีชีวติ ซ่ึงแน่นอนวา่ แมวตอ้งตกใจและกระโดดหนีไปอยา่งแน่นอน และเด็กท่ีวิง่จนหกลม้หนา้
คว  ่าลงไปกบัพื้น ก็จะมีอาการภูมิแพข้นสัตวต์ามมา และผลร้ายก็จะเกิดข้ึนกบัตวัเด็กเองในท่ีสุด 
ในอนิเมชัน่เร่ืองน้ีเลียนแบบวธีิการเคล่ือนไหวของคนและสัตวใ์นช่วงแรก และเปล่ียนแปลงไปใน
ตามอิริยาบถตามจินตนาการ เช่นการซอ้นทบัของตวัละครในช่วงเวลาเดียวกนั ทวา่อยูค่นละมิติ 
อยา่งไรก็ตาม จุดจบของเร่ืองคือการเส่ือมสลายอยา่งสวยงาม เม่ือหนูดีจามออกมาติดๆกนั เฮือก
สุดทา้ยของการจาม หนูดีจะแปรสภาพเป็นขนนกท่ีสวยงามและปลิวหายไปในท่ีสุด สาระคือความ
ไม่มีสาระ จุดเร่ิมตน้ของรูปทรงคือจุดเล็กๆบนพื้นกระดาษสีขาว และกล่าวถึงเร่ืองการเคล่ือนไหว
แบบท่ีมีช่วงจงัหวะเร็วบา้ง ชา้บา้ง ซ่ึงจุดประสงคห์ลกัของเร่ืองนั้น ตอ้งการแสดงกระบวนการ
สร้างสรรคภ์าพยนตร์อนิเมชัน่ภาพน่ิงหลายๆภาพต่อเน่ืองกนัดว้ยความเร็ว 12 เฟรมต่อวนิาทีนัน่เอง 
ดา้นเน้ือหาของงานนั้นตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงผลส าเร็จในขั้นตอนการพฒันาสร้างงานอนิเมชัน่
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เทคนิคประเภทวาดเส้น เพราะมีความยาก และพิถีพถินัมาก ซ่ึงหากท าส าเร็จ ผลงานช้ินน้ีอาจเป็น
แรงบนัดาลใจใหก้บัผูอ่ื้นท่ีตอ้งการศึกษารูปแบบน้ีและพฒันาต่อไปอีกในอนาคต ผลงานช้ินน้ีมี
รูปแบบของการน าเสนอดว้ยรูปลกัษณ์ของความเป็นจริงจากส่ิงท่ีชอบ ซ่ึงก็คือแมว  และผลร้ายต่อ
สุขภาพของเด็ก โดยมีเหตุการณ์ท่ีเป็นปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งคนกบัแมว น ามาซ่ึงจุดจบของชีวติ 
มองแลว้อาจเป็นเร่ืองน่าเศร้า แต่ก็คือความเป็นจริงท่ีควรหลีกหนีโดยสะทอ้นถึง ความเศร้าภายใน
จิตใตส้ านึก ต่อส่ิงท่ีรักมาก ปรารถนาท่ีจะเป็นเจา้ของ แต่ไม่อาจท าไดแ้มแ้ต่การสัมผสัหรือ อยูใ่กล ้
เพราะอาจส่งผลเสียแก่ตนเองและผูอ่ื้น โดยตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงความด้ือดึง  
  ในดา้นบริบทของเทคนิคและเน้ือหาท่ีขดัแยง้กนั ระหวา่งการท าเร่ืองง่ายให้
กลายเป็นเร่ืองยาก (เทคนิคการท า) และการท าเร่ืองยากใหก้ลายเป็นเร่ืองง่าย (เน้ือหาภายในงาน) ซ่ึง
ผลส าเร็จคือการเอาชนะใจตนเอง และอดทนต่ออุปสรรคเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
ขา้พเจา้ใชห้ลกัการวเิคราะห์ภาพยนตร์จากทฤษฎีการเล่าเร่ือง (Narrative Theory) ออกมาไดด้งัน้ี 
  1.1 โครงสร้าง (Plot) โครงเร่ืองเป็นรูปแบบ Animation มีการเล่าเร่ืองท่ีคล่ีคลาย มี
ฉากเร่ิมตน้และฉากจบท่ีชดัเจน เป็นการสร้างสรรคโ์ดยเนน้ในทางหลกัทศันศิลป์ อนัแสดงถึง
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองถ่ายทอดสู่ตวัละครเพียงสองตวัในเร่ือง ตวัละครเอกของเร่ืองคือ
เด็กหญิง เดินเขา้มากอดแมว และแมวก็กระโดดหนีไป ส่วนเด็กหญิงนั้นก็จามจนฟุ้งกระจาย
กลายเป็นขนนกและร่วงหล่นลงสู่พื้น พื้นฐานของโครงเร่ืองเนน้เทคนิคท่ีใชเ้สียส่วนใหญ่ แต่น่า
แปลกใจตรงท่ีหลงัจากสร้างสรรคเ์สร็จแลว้ อารมณ์ท่ีแสดงออกมานั้น กลบัไปใกลเ้คียงกบัผลงาน 
คุนิโอะ คาโตะ ซ่ึงเป็นศิลปินท่ีขา้พเจา้ศึกษาเทคนิคการสร้างงานอนิเมชัน่สองมิติ ประเภท
ภาพเคล่ือนไหวแบบลายเส้น (Drawing animation) 
    1.2 ความขดัแยง้ (Conflict) ความขดัแยง้ของเร่ือง เกิดจากความขดัแยง้ระหวา่ง
มนุษยก์บัสัตว ์หรือความขดัแยง้ภายในจิตใจกบัสภาพร่างกายของมนุษยเ์อง เหตุเกิดเพราะ
ธรรมชาติของเด็กส่วนใหญ่นั้นจะชอบสัตวโ์ดยเฉพาะแมว แต่ทวา่ธรรมชาติของแมวกลบัไม่ชอบ
เด็ก  ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้นแมวจึงเกิดกลวัเด็กและวิง่หนีไป และความขดัแยง้ภายในจิตใจและ
ร่างกายของตวัเอกของเร่ืองซ่ึงก็คือ หนูดี มีความคิดแบบเด็กๆคือคิดแลว้ไม่ไตรตรอง คิดแลว้ท าเลย 
วิง่เขา้ไปโดยไม่ระวงัท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ เหมือนคิดวา่จะไดจ้บัแมวในระยะใกล ้แต่ร่างกายตวัเอง
นั้นมีศกัยภาพปราดเปรียวไม่เท่าแมว ความขดัแยง้อีกอยา่งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนก็คือ ตวัเอกชอบ
แมวมาก แต่ก็เป็นภูมิแพข้นสัตวด์ว้ยเช่นกนั ในแง่ของความขดัแยง้น้ีก็เช่นกนั ปมปัญหาเล็กๆท่ีถูก
มองขา้มน้ี ไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฏีของนกัจิตวทิยา ซิกมนัด ์ ฟรอยด ์วา่ดว้ยเร่ืองขั้นความเช่ือมัน่
ในเด็กเล็ก
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   1.3 ตวัละคร (Character) ตวัละครเอกในเร่ืองเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทคงท่ี (Static 
Character) คือมีบุคลิกคงท่ีตลอดตั้งแต่เร่ิมเร่ืองจนจบเร่ือง เพราะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเด็ก โดยมี
สภาวะอารมณ์สนุกสนานและสนใจในส่ิงใกลต้วั ส่ิงใดกต็ามท่ีอยูใ่กลต้วันั้น ก็จะเห็นเป็นของเล่น
ไปทั้งหมด โดยไม่ไตร่ตรองถึงผลเสียในภายภาคหนา้ บุคลิกเช่นน้ีของตวัละคร แน่นอนวา่ไดรั้บ
อิทธิพลของตวัละครเด็กจาก แฮนเซ่นและสเวนสัน เพราะมีมุมมองท่ีชดัเจนและวพิากษว์จิารณ์บาง
ดา้นในสังคมอยา่งเงียบๆ 
    1.4 แก่นเร่ือง (Theme) แก่นเร่ืองเป็นแนวเล่าเร่ืองโดยเดินเร่ืองไปตามอารมณ์
ความรู้สึกของศิลปินเอง แก่นเร่ืองคือการน าเด็กกบัแมวจากท่ีแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิงมารวมกนัโดย
ผกูเป็นเร่ืองราวของการเดินทางมาพบแมวของเด็ก การเล่นกบัสัตวโ์ดยไม่ระมดัระวงัตวัอนัท าให้
เกิดผลเสียต่อตนเอง    
    1.5 ฉาก (Setting) อนิเมชัน่เร่ืองน้ีไม่มีฉากใดๆ เนน้พื้นท่ี (Space) ท่ีขาวสะอาดตา 
เพื่อแสดงให้เห็นเฉพาะตวัละครส าคญั เน่ืองจากเป็นลายเส้นสีด าทั้งหมด 
     1.6 สัญลกัษณ์พิเศษ (Symbol) สัญลกัษณ์พิเศษของอนิเมชัน่เร่ืองน้ีคือ อาการจาม
ของเด็กผูห้ญิง ในช่วงจบตวัของเธอฟุ้งกระจายเป็นขนนก และร่วงลงสู่พื้น ดูงดงามและส้ินหวงั ซ่ึง
หากมองอีกมุมหน่ึง ขนนกก็เป็นสัญลกัษณ์ของส่ิงท่ีเปราะบาง และบริสุทธ์ิ 
  1.7 มุมมองในการเล่าเร่ือง  (Point of view) มุมมองการเล่าเร่ือง ใชแ้มวเป็นตวัเร่ิม
เร่ือง แลว้ใหเ้ด็กหญิงเขา้มาสร้างสถานการณ์ เป็นการเล่าเร่ืองแบบส่งต่อจากแมวสู่คน จากคนสู่การ
สูญสลาย เร่ืองมีการวิวฒันาการ ไดรั้บเทคนิคมาจาก แอนเดอร์สัน ในเร่ืองการเปล่ียนฉากหน่ึงไปสู่
อีกฉากหน่ึง โดยใชก้ารคล่ีคลายของสถานการณ์หน่ึงไปสู่อีกสถานการณ์หน่ึง 
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ผลงานภาพยนตร์อนิเมช่ันเร่ือง กระโดด (Jumping) 

 
ภาพท่ี 31 ผลงานสร้างสรรคภ์าพเคล่ือนไหว เร่ือง กระโดด (Jumping) ความยาว 1.00 นาที 
                เทคนิค ภาพเคล่ือนไหวแบบลายเส้น (Drawing animation) 
 
 1. ด้านกายภาพ           
ในดา้นกายภาพ ขา้พเจา้ไดเ้รียงล าดบัคุณสมบติัทางกายภาพดงัน้ี 
  1.1 ลกัษณะทางกายภาพของภาพยนตร์อนิเมชัน่ ภาพยนตร์อนิเมชัน่เร่ือง กระโดด 
(Jumping) เป็นอนิเมชัน่ประเภทภาพเคล่ือนไหวแบบลายเส้น (Drawing animation) เช่นเดียว 
กบัเร่ือง cat & me ผลงานสร้างสรรคเ์ร่ืองน้ีเป็นเร่ืองแรกท่ีไม่ใชโ้ครงเร่ือง แต่ใชจิ้นตนาการและ
อารมณ์ความรู้สึกส่วนตวัในขณะวาดภาพร่าง จากอิทธิพลในการดูภาพยนตร์และฟังเพลง แลว้เขียน
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ทีละช่วงการเคล่ือนไหว โดยใชค้วามสดในการวาดทีละเฟรม ดว้ยระยะเวลาท่ีจ ากดัจึงมีเพียงฉาก
เร่ิมและฉากจบท่ีชดัเจน การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อเป็นตวัช่วยใหก้ระบวนการสร้างงานเป็นไป
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว   
  1.2 ลกัษณะสีของภาพยนตร์อนิเมชัน่ โทนสีหลกัในเร่ืองยงัคงเป็นภาพขาวด า ตวั
ละครเองก็ยงัคงเป็นลายเส้นขาวด า เพื่อให้เกิดความสงบภายในงาน แต่ในเร่ืองสีท่ีแทรกไปทีหลงั
เป็นตวัเร่งปฎิกริยาทางอารมณ์ใหเ้น้ือเร่ืองไปสู่ฉากจบไวข้ึนและมีผลกบัความรู้สึกของคนดูมากข้ึน 
สีท่ีเป็นโทนสีสดใส เช่น สีพาสเทลท่ีมีลกัษณะคลา้ยขนมหวาน มกัถูกน าข้ึนมาใช ้โดยเฉพาะใน
เร่ืองประสบการณ์ความไวต่อแสงและสีสามารถดึงดูดความสนใจและหกัมุมตอนจบ  
  1.3 ลกัษณะคุณภาพของภาพยนตร์อนิเมชัน่ ภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีความคมชดัซ่ึงเป็น
คุณภาพระบบโทรทศัน์ความละเอียดสูง (HDTV 720p) มีความละเอียด 1,280x720 พิกเซล (Pixel)     
แต่ภาพยนตร์ถูกผลิตข้ึนในรูปแบบภาพเคล่ือนไหวทีละเฟรมอยา่ง สตอ๊ปโมชัน่(Stop motion) 
ภาพยนตร์อนิเมชัน่เร่ืองน้ีมีจ  านวนเฟรมถึง 900 กวา่เฟรม ภายในเวลา 1.00 นาที จึงตอ้งใช้
ระยะเวลาในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี   
  1.4 ลกัษณะของภาพในภาพยนตร์อนิเมชัน่       มีแรงบนัดาลใจจากการศึกษา
ผลงานการสร้างสรรคเ์ทคนิคภาพเคล่ือนไหวแบบลายเส้น (Drawing animation)ของ คุนิโอะ  
คาโตะ และความน่าสนใจในการสร้างอนิเมชัน่โดยใชฉ้ากต่อเน่ืองของแอนเดอร์สัน จึงมีความ
พิถีพิถนักบัการสร้างงาน โดยใชก้ารวาดเส้นดว้ยมือในโปรแกรมAdobe Photoshop ตลอดทั้งเร่ือง  
  1.5 เสียงของภาพยนตร์อนิเมชัน่ เสียงท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นเสียงท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
ส่ิงแวดลอ้มจากสถานท่ี (Sound Effect) แลว้ท าการบนัทึกเสียงเหล่านั้น เช่น เสียงในเมืองใหญ่ท่ีมี
การจราจรแออดั เสียงนกขนาดใหญ่ร้อง เสียงเคร่ืองบินผา่น เสียงคนคุยกนัในสวนสาธารณะ เสียง
เด็กทารกร้อง เสียงลมจากการเปิดหนา้ต่างรถในขณะท่ีรถวิง่อยู ่แลว้ปล่อยใหล้มปะทะ เสียง
กระป๋องตกลงบนพื้นกระเบ้ือง ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาจดัอยูใ่นประเภทของเสียงจากบรรยากาศ
(Ambience) ทั้งส้ิน ภาพยนตร์อนิเมชัน่เร่ืองน้ีไม่มีเสียงคนพากย ์หรือเสียงดนตรีประกอบ เพราะ
ตอ้งการความสดของงาน  การท าเสียงประกอบอนิเมชัน่เร่ืองน้ีไดรั้บอิทธิพลจากการ์ตูนเร่ือง  
In The Fall ของ Steve Cutts ซ่ึงสร้างในโปรแกรม Adobe Flash และ Adobe After Effects ดว้ย
เช่นกนั
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 2. ด้านเนือ้หา 
     อนิเมชัน่เร่ืองน้ีกล่าวถึงการเล่นกระโดดของเด็กหญิงหนูดีผูส้มมติตวัเองเป็น
ซูเปอร์ฮีโร่ และกระโดดลงมาจากตึกสูงโดยปราศจากการป้องกนัใดๆ มีแต่อารมณ์สนุกสนานไร้ซ่ึง
ความกลวั เป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และคงไม่มีใครกลา้ท า  แต่หนูดีก็ไม่เกรงกลวัท่ีจะท า ได้
เห็นส่ิงใหม่ๆ เม่ือไดล้องท าแลว้ แน่นอนวา่ผลลพัธ์ท่ีปรากฏไม่ใช่ส่ิงท่ีคาดหวงัส าหรับหนูดีแน่ 
หากแต่วา่เม่ือเป็นโลกของจินตนาการ ถึงแมจ้ะเสียชีวติ แต่ก็เป็นการเสียชีวติท่ีน่าขบข าในแบบ
อารมณ์ของภาพยนตร์ตลกยโุรป ในโลกของการ์ตูนส าหรับเด็ก มกัท าเป็นเร่ืองขบข า  เพียงเพื่อให้
เด็กไดดู้และรู้สึกวา่เป็นส่ิงไม่น่าเลียนแบบเท่านั้น  และนัน่หมายความวา่ในขณะท่ีก าลงัตกสู่พื้นก็
มกัจะมีสถานการณ์ต่างๆท่ีเรียกร้องความสนใจใหส้ังเกต เช่น เคร่ืองบินแล่นผา่น นกบินผา่น คน
เช็ดกระจกบนตึกสูง สไปเดอร์แมน นินจา เพื่อเปรียบเทียบกบัระดบัความสูงท่ีหนูดีด่ิงพสุธาลงมา  
แต่ไม่ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัตวัละคร  เป็นเพียงส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจของผูช้ม ก่อนท่ีจะเขา้สู่ช่วง
สุดทา้ยของเร่ือง หนูดีแสดงการตีลงักากลบัหลงั เปรียบเสมือนการด่ิงตวัลงสู่สระน ้า  หากแต่ทวา่
พื้นเบ้ืองล่างไม่ใช่สระน ้า แต่เป็นพื้นซีเมนตท่ี์ท าใหร่้างแหลกสลายไม่มีช้ินดี ฉากท่ีร่างตกลงมาสู่
พื้นนั้น ขา้พเจา้ไดใ้ชก้ารแทนค่าใหเ้ป็นวตัถุโลหะ(หรือหุ่นกระป๋อง) เป็นการบอกโดยนยัน์วา่ ส่ิงท่ี
เห็น ไม่ใช่เร่ืองจริง เป็นเพียงแค่ส่ิงสมมติ ซ่ึงไม่วา่เร่ืองน้ีจะเป็นเร่ืองจริงหรือสมมติจากจินตนาการ
ก็ตาม ผลลพัธ์ท่ีปรากฏก็เป็นส่ิงท่ีน่าเศร้า เพราะเกิดจากความไม่รู้ 
  เพื่อสะทอ้นตวัตนในวยัเด็ก ท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง มีความคิด จินตนาการ 
และชอบตั้งเป้าหมายไวใ้นระดบัสูงมาก เม่ือไม่เป็นไปตามท่ีหวงั ความเช่ือมัน่ของตนเองก็จะ
พงัทลายไปพร้อมกบัความหวงัท่ีสร้างไวเ้ช่นกนั เปรียบไดว้า่หนทางนั้นอาจจะเป็นเหมือนการ
กระโดดจาก ท่ีสูงก็วา่ได ้
ขา้พเจา้ใชห้ลกัการวเิคราะห์ภาพยนตร์จากทฤษฎีการเล่าเร่ือง (Narrative Theory) ออกมาไดด้งัน้ี
  1.1 โครงสร้าง (Plot) โครงเร่ืองเป็นรูปแบบ Animation มีการเล่าเร่ืองแบบ
ตรงไปตรงมา มีจุดเร่ิมตน้ไปสู่จุดจบท่ีชดัเจน ไม่ซบัซอ้น เร่ืองของเด็กหญิงคนหน่ึงซ่ึงจินตนาการ
วา่ตนเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ และเอาแบบอยา่ง ดว้ยการกระโดดลงมาจากกอ้นเมฆ ด่ิงลงสู่พื้นโลก 
  1.2 ความขดัแยง้ (Conflict) ความขดัแยง้ของเร่ือง เกิดจากจินตนาการความคิดฝัน
ของเด็ก ท่ีขดัแยง้กบัโลกแห่งความเป็นจริง เด็กนอ้ยอยากบินไดเ้หมือนซูเปอร์แมน แต่ในความเป็น
จริงแลว้ ดูเหมือนเป็นการตั้งใจกระโดดตึกลงมามากกวา่ ท าใหเ้กิดผลเสียต่อชีวิต อยา่งไรก็ตามสี
หนา้และท่าทางของเด็กหญิงกลบัไม่ไดรู้้สึกเกรงกลวัหรือหวัน่วติกต่อส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนแต่อยา่ง
ใด เธอยงัคงแสดงแต่ใบหนา้ท่ีมีแต่ความสุขตลอดเวลา 
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  1.3 ตวัละคร (Character) ตวัละครเอกในเร่ืองเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทคงท่ี ( Static 
Character ) คือมีบุคลิกคงท่ีตลอดตั้งแต่เร่ิมเร่ืองจนจบเร่ือง เพราะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเด็ก โดยมี
สภาวะอารมณ์สนุกสนานร่าเริงและสนใจในส่ิงใกลต้วั มีจินตนาการและความฝัน มีความคิดท่ีแคบ 
คิดส่ิงใดก็ท าทนัทีขาดความระมดัระวงัรอบคอบโดยไม่ไตร่ตรองถึงผลเสียในภายภาคหนา้ บุคลิก
เช่นน้ีของตวัละคร แน่นอนวา่ไดรั้บอิทธิพลของตวัละครเด็กจาก แฮนเซ่นและสเวนสัน เพราะมี
มุมมองท่ีชดัเจนและวพิากษว์จิารณ์บางดา้นในสังคมอยา่งเงียบๆ 
  1.4 แก่นเร่ือง (Theme) แก่นเร่ืองเป็นการมองโลกเพียงดา้นเดียวของเด็ก ท่ีมองทุก
เร่ืองเป็นดา้นบอก และไม่สามารถแยกแยะไดว้า่ส่ิงใดคือความจริง ส่ิงใดคือความเพอ้ฝัน ส่ิงน้ีอาจ
เกิดข้ึนไดบ้างสภาวะอารมณ์ของเด็ก เช่นพฤติกรรมการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก คือ เด็กผูห้ญิงเล่น
บทบาทสมมติตนเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ แลว้กระโดดลงมาโดยตั้งใจ  ขาดความย ั้งคิดและไตร่ตรอง  
ไม่มีผูใ้หญ่คอยช้ีแนะ ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อตวัเด็กเอง แก่นเร่ืองดงักล่าวไดรั้บอิทธิพลจากวธีิการคิด
อยา่งตรงไปตรงมาของ แฮนเซ่นและสเวนสัน โดยเฉพาะนิยามของความเป็นเด็ก ท่ีแสดงออกซ่ึง
ความไร้เดียงสาอยา่งชดัเจน  
  1.5 ฉาก (Setting) ฉากส่วนใหญ่ในเร่ืองน้ีเล่าเร่ืองโดยใชร้ะดบัความสูงของตึกใน
เมืองเป็นฉากหลงั โดยจุดเร่ิมตน้อยูท่ี่ระดบัสูงกวา่ตึกคือกอ้นเมฆ และไล่ระดบัความสูงลงมาจนถึง
พื้นดิน   
  1.6 สัญลกัษณ์พิเศษ (Symbol) สัญลกัษณ์พิเศษของอนิเมชัน่เร่ืองน้ีคือ ผา้คลุมไหล่
อนัมีลกัษณะเหมือนสัญลกัษณ์ของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ เช่น ซูเปอร์แมน แบทแมน เป็นตน้ ผา้คลุมไหล่
เป็นสัญลกัษณ์เพื่อตอ้งการส่ือใหค้นดูทราบวา่หนูดีก าลงัคิดอะไร ท าไมจึงตอ้งกระโดดลงมาจากตึก 
  1.7 มุมมองในการเล่าเร่ือง (Point of view) มุมมองการเล่าเร่ือง เป็นลกัษณะบอก
ความหมายในภาพตอนจบทีเดียว วา่พฤติกรรมเช่นน้ีเป็นอนัตราย ไม่ควรลอกเลียนแบบ การตกจาก
ตึกของตวัละครเด็กผูห้ญิงด่ิงลงกระแทกกบัพื้น และเกิดการแตกกระจายของร่างกาย ท่ีมีลกัษณะ
เป็นหุ่นกระป๋อง ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ไม่ใช่ หากแต่ตอ้งการแทบค่าภาพน้ีเขา้ไปแทนภาพความ
ตายอนัน่าสยดสยอง เปล่ียนลกัษณะใหต้รงกบัจุดประสงคข์องเป้าหมายการท าการ์ตูนเพื่อควบคุม
ภาพแทน สัญลกัษณ์พิเศษท่ีถูกแทนค่าในลกัษณะน้ีไดอิ้ทธิพลจากแนวความคิดของ แฮนเซ่นและ 
สเวนสัน 
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ผลงานภาพยนตร์อนิเมช่ันเร่ือง เดินเล่นในความฝัน  (Wander in dreams) 

 
ภาพท่ี 32 ผลงานสร้างสรรคภ์าพเคล่ือนไหว เร่ือง เดินเล่นในความฝัน (Wander in dreams)  
  ความยาว 3.16 นาที เทคนิค ภาพเคล่ือนไหวกราฟิก (Graphic animation)
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 1. ด้านกายภาพ 
ในดา้นกายภาพ ขา้พเจา้ไดเ้รียงล าดบัคุณสมบติัทางกายภาพดงัน้ี 
  1.1 ลกัษณะทางกายภาพของภาพยนตร์อนิเมชัน่ ภาพยนตร์อนิเมชัน่เร่ือง เดินเล่น
ในความฝัน (Wander in dreams) เป็นอนิเมชัน่ประเภทอนิเมชัน่ลายเส้นขอบคม (Graphic 
animation) และอนิเมชัน่วาดลายเส้น (Drawing animation) ผสมผสานกนั เพียงแต่รูปลกัษณ์ของ
การน าเสนอแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วง แรกเป็นงานวาดเส้นและแยกส่วนเป็นพื้นท่ีการท างาน 
(Layer) ในโปรแกรม Photoshop และแปลงไฟลจ์าก Bitmap เป็น Vectorใน โปรแกรม Illustrator 
และใชเ้คร่ืองมือ puppet และ movement ใน โปรแกรม Aftereffect มาใชใ้นการท าภาพเคล่ือนไหว
ทั้งหมด หลงัจากนั้นในช่วงท่ีสอง จึงน ามารวมกบัเทคนิคการ วาดเส้นลงอยา่งคร่าวๆใน โปรแกรม 
Photoshop   แลว้ใชโ้หมด motion สร้างภาพเคล่ือนไหว หลงัจากนั้นน าไฟลว์ดีีโอท่ีส าเร็จมารวมใน 
โปรแกรม Final cut pro เพื่อใส่เสียงประกอบ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยจึงจะเสร็จสมบูรณ์ 
  1.2 ลกัษณะสีของภาพยนตร์อนิเมชัน่ สีท่ีใชใ้นภาพยนตร์เร่ืองน้ีเกือบทั้งหมดเป็น
ภาพสี และอยูใ่นโทนสีพาสเทล มีลกัษณะหวาน สบายตาตลอดทั้งเร่ือง เพื่อแสดงใหเ้ห็นการ
สร้างสรรคภ์าพจินตนาการอนัสวยงามในฉากความฝัน ส่วนฉากจบนั้น ขา้พเจา้ไดน้ า
ภาพเคล่ือนไหวลายเส้นสีด า ดว้ยการ าเสนอภาพลายเส้น ดว้ยมือของขา้พเจา้ และปฎิกริยาของตวั
ละครหนูดี มาใชเ้พื่อดึงความรู้สึกของคนดูใหก้ลบัมาสู่ความสงบและวา่งเปล่า 
  1.3 ลกัษณะคุณภาพของภาพยนตร์อนิเมชัน่ ภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีความคมชดัซ่ึงเป็น
คุณภาพระบบโทรทศัน์ความละเอียดสูง (HDTV 720p) มีความละเอียด 1,280x720 พิกเซล(Pixel)     
ภาพยนตร์ถูกสร้างโดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อภาพยนตร์ Final Cut Pro โดยรวมเอาฉากต่างๆท่ีไดส้ร้าง
ไว ้มาใส่โดยใหค้วามรู้สึกเหมือนฉากต่างๆต่อเน่ืองกนัอยา่งราบร่ืน จนยากท่ีจะดูออกไดว้า่มีการใส่
ฉากถึง 8 ช่วงตอนเขา้ไวด้ว้ยกนั ขนาดความยาวของอนิเมชัน่เร่ืองน้ีมีความยาวประมาณ 3.16 นาที
  1.4 ลกัษณะของภาพในภาพยนตร์อนิเมชัน่       มีแรงบนัดาลใจจากการศึกษา
ผลงานการสร้างสรรคเ์ทคนิคภาพเคล่ือนไหวของแอนเดอร์สัน  โดยเฉพาะในเร่ืองกาด าเนินเร่ือง
ตลอดทั้งเร่ืองโดยมีความต่อเน่ืองของฉาก จึงดูมีลกัษณะการด าเนินเร่ืองอยา่งชา้ๆ สบายตาและภาพ
แสดงสภาวะของความฝัน ใชก้ารวาดเส้นดว้ยมือในโปรแกรม Adobe Photoshop ในตอนจบของ
เร่ือง 
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  1.5 เสียงของภาพยนตร์อนิเมชัน่ เสียงท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นเสียงท่ีเกิดข้ึนจาก
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก (Sound Effect) โดยมีทั้งเสียงจากบรรยากาศ (Ambience) เช่นเสียงน ้า เสียง
ของตก และเสียงลม ร่วมกบัเสียงท่ีสร้างข้ึนใหม่ซ่ึงเกิดจากการตดัต่อและดดัแปลงโดยโปรแกรม 
อะโดบี ซาวนดบ์ูธ (Adobe Soundbooth) ท าใหเ้สียงบางอยา่งเกินความจริง ใหค้วามรู้สึกเหมือน
สภาวะหน่ึงท่ีต่างไปจากโลกของความเป็นจริง แต่สามารถส่งเสริมความรู้สึกสงบเงียบใหก้บัภาพ
ได(้Sound design) เช่นช่วงเวลาตลอดระยะเวลาท่ีตวัละครหนูดีเดิน จะไดย้นิเสียงบริบทของ
ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งมีลกัษณะกระท าการบางอยา่งเพื่อทดสอบและสังเกตตวัละครตลอดเวลา  ซ่ึง
แทบจะเป็นเสียงท่ีเกิดข้ึนสร้างเสียงข้ึนเองทั้งหมดและตดัต่อใหมี้ลกัษณะแตกต่างจากความเป็นจริง  
จนกลายเป็นเสียงเพลงประกอบ (Music) ท่ีถูกน ามาใชต้ลอดทั้งเร่ือง เสียงดงักล่าวประกอบดว้ย 
เสียงกระด่ิง เสียงลม เสียงน ้าหยด เป็นตน้ 
 2.ด้านเนือ้หา 
    อนิเมชัน่เร่ืองเดินเล่นในความฝันเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจินตนาการไปยงัอีกโลกหน่ึง
ในจิตใตส้ านึก ซ่ึงเป็นจินตนาการถึงภาพความฝันอนัเป็นความทรงจ าท่ีร้ือฟ้ืนข้ึนมาใชใ้น 
การด าเนินเร่ือง  ใชใ้นการก าหนดสถานการณ์ต่างๆอนัเป็นตวัด าเนินเร่ืองใหเ้ป็นไปในรูปแบบการ
เล่ือนฉาก ใหมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัตวัละคร หากแต่ตวัละครกลบัแทบจะไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัฉากเลย เป็น
เพราะวา่ตวัละคร(หนูดี) อยูใ่นสภาวะไม่หวัน่ไหวในสถานการณ์อนัตราย ตั้งจิตแน่วแน่ และพร้อม
ท่ีจะเผชิญหนา้กบัส่ิงต่างๆโดยไม่ยอ่ทอ้  โดยหารู้ไม่วา่ส่ิงท่ีตวัเองก าลงักา้วเดินไปเพื่อเผชิญหนา้นั้น
อนัตรายสักเพียงใด หรือถึงแมจ้ะตกเหวลงไป มีมือขา้งหน่ึงมารองรับอยู ่ก็ใช่วา่มือนั้นจะสามารถ
คุม้ครองตวัเองได ้ซ ้ าร้าย มือขา้งนั้นเสียอีกท่ียอ้นกลบัมาท าร้ายตวัเอง  อนิเมชัน่เร่ืองน้ีมีลกัษณะ
เหมือนเกมฝ่าด่าน ซ่ึงยากท่ีจะเล่นใหช้นะ ตวัละครหนูดีก็มีลกัษณะการเดินท่ีไม่เป็นธรรมชาติ 
เพราะตอ้งการเนน้ถึงสภาพไม่ปกติ สภาวะไม่มีชีวติของหุ่นยนต ์เม่ือรู้สึกตวัอีกทีก็สายไปเสียแลว้ 
เร่ืองน้ีตอ้งการสอนใหรู้้วา่ หากเราตอ้งการมุ่งมัน่เพื่อบรรลุเป้าหมาย การอดทนไม่หว ัน่ไหวก็ดี มี
ความพยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆก็ดี มีความตอ้งการพฒันากา้วหนา้เพื่อประสบความส าเร็จในงาน
ท่ีท า อยา่งไรเสีย ก็ควรหยดุพกัตรึกตรองในส่ิงท่ีตนเองนั้นก าลงัท าอยูบ่า้ง หากไปสู่จุดสูงสุดแลว้
ไปไม่ถึงจุดหมาย ซ่ึงถา้หากไม่มีการเตรียมความพร้อมหรือเผื่อใจเอาไวบ้า้งเลย เม่ือตกลงมาจากจุด
ท่ีสูงสุด อาจไม่เหลืออะไรเลย แมแ้ต่ชีวติของตนก็ไม่อาจรักษาเอาไวไ้ด ้
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  ผลงานช้ินน้ีเป็นการเล่าเร่ืองความฝันในจิตใตส้ านึก ซ่ึงด าเนินเร่ืองผา่นไปเร่ือยๆ
จนไป ถึงทางตนั และจบลงดว้ยการต่ืนจากความฝันในความฝันอีกคร้ังหน่ึง เร่ืองก็จะด าเนินต่อไป
อีก โดยไม่มี ทางท่ีจะต่ืนมาแลว้กลายเป็นโลกแห่งความจริงได ้ในรูปแบบของฝันซอ้นฝัน เป็นการ
หลีกหนีจากโลกแห่ง ความจริง เหมือนการนอนหลบัท่ีไม่อยากต่ืนเชา้ ขา้พเจา้ใชห้ลกัการวเิคราะห์
ภาพยนตร์จากทฤษฎีการเล่าเร่ือง (Narrative Theory) ออกมาไดด้งัน้ี 
    1.1 โครงสร้าง (Plot) โครงเร่ืองเป็นรูปแบบ Animation มีลกัษณะการเล่าเร่ืองท่ีมี
จุดเร่ิมตน้ และการเดินทางเพื่อน าไปสู่จุดจบของเร่ือง  ถ่ายทอดองคป์ระกอบทางทศันศิลป์ลงไปใน
เร่ือง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเดินทางในภาพความฝันของเด็กหญิง โดยตวัละครเอกมีลกัษณะของการ
เดินท่ีไร้จุดหมาย และมีปฏิสัมพนัธ์ต่อส่ิงรอบขา้งนอ้ยมากเพราะมุ่งหนา้แต่จะไปใหถึ้งจุดหมาย
เพียงอยา่งเดียว จึงดูเหมือนการเดินทางในโลกจินตนาการจิตใตส้ านึกของเด็ก เป็นดัง่ภาพวาดความ
ฝัน ถึงแมเ้หตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆในเร่ืองตั้งแต่เร่ิมตน้จนไปถึงกลางเร่ืองดูราบร่ืนและไม่มี
อุปสรรคใดๆก็ตาม แต่ตอนจบของเร่ืองนั้นหกัมุมและสามารถรับรู้วา่สถานการณ์เป็นส่ิงท่ีควบคุม
ตวัละคร  โครงเร่ืองดงักล่าวไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจาก“บา้นทรงส่ีเหล่ียมหลงัเล็ก” (The House 
of Small Cubes) ของ คุนิโอะ คาโตะ โดยปล่อยใหส้ถานการณ์เป็นตวัชกัน าตวัละคร ซ่ึงโครงเร่ือง
อยูใ่นลกัษณะตวัละครหลุดเขา้ไปในโลกท่ีสถานการณ์เป็นตวัควบคุมตวัละครให้ตอ้งผจญและอยู่
ในเง่ือนไขของสถานการณ์ 
  1.2 ความขดัแยง้ (Conflict) ความขดัแยง้ของเร่ือง เกิดจากความขดัแยง้ภายในตวั
มนุษยก์บัสถานการณ์ ซ่ึงสถานการณ์ภายนอกมีลกัษณะไม่อยูน่ิ่ง มีความดึงดูดและน่าสนใจ แต่
ถึงแมส้ถานการณ์รอบขา้งจะเป็นอยา่งไรก็ตาม ตวัละครในเร่ืองกลบัมีท่าทางท่ีเมินเฉยกบั
สถานการณ์รอบขา้ง ซ่ึงมีความขดัแยง้กนั และสถานการณ์ต่างๆไม่เอ้ืออ านวยต่อการอยูอ่าศยัของ
ตวัละครได ้ตวัละครจึงตอ้งเดินทางเพื่อหาทางออก จนพบกบัจุดจบท่ีไม่คาดคิดเพราะความ
ประมาท ลกัษณะความขดัแยง้เช่นน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดของ เคท แอนเดอร์สัน  ท่ีมกัมี
ความขดัแยง้บางอยา่งระหวา่งตวัละครกบัสภาพแวดลอ้มรอบดา้น 
  1.3 ตวัละคร (Character) ตวัละครเอกในเร่ืองเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทคงท่ี ( Static 
Character ) คือมีบุคลิกคงท่ีตลอดตั้งแต่เร่ิมเร่ืองจนจบเร่ือง ลกัษณะคือไม่แสดงอารมณ์วา่ตอ้งการ
อะไร เพียงแค่เดินไปตามทางอยา่งเดียวเท่านั้น ตวัละครในเร่ืองจึงถูกน าไปใชเ้ป็นสัญลกัษณ์
บางอยา่ง เช่นกรอบความคิดของผูใ้หญ่ ท่ีตอ้งการใหลู้กหลานอยูใ่นโอวาทและท าตามในส่ิงท่ี
ตนเองตอ้งการ โดยไม่เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดท้  าในส่ิงท่ีชอบ เด็กจึงมีลกัษณะท าตามค าสั่งตลอดเวลา 
ท าใหมี้ลกัษณะเหมือนหุ่นเชิด ไม่มีความคิดเป็นของตนเอง และไม่รู้จกัแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ท า
ใหอ้ยูใ่นสังคมอยา่งยากล าบาก
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    1.4 แก่นเร่ือง (Theme) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการมองโลกเพียงดา้นเดียวของเด็กหญิง 
การเพิกเฉยต่อสถานการณ์รอบดา้นจนเกินไปก่อให้เกิดผลเสีย โดยเฉพาะในสถานการณ์คบัขนั 
หากวางตนในลกัษณะเช่นน้ีจะท าใหเ้กผลเสียในแง่ลบอยา่งแน่นอน แก่นเร่ืองน้ีไดรั้บแนวคิดจาก 
เอเลียนน่า มอร์น่ิงสตาร์ แฮนเซ่น และ สไตน์ ไนแมนด ์สเวนซ์สัน จากเร่ือง The Fox Sister (2010) 
ในดา้นความรู้สึกบีบคั้นจากสถานการณ์รอบขา้งท่ีค่อยๆทวคีวามรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ 
  1.5 ฉาก (Setting) ฉากมีท่ีมาจากจากจิตส านึก และความทรงจ า ภาพความฝันใน
อุดมคติ มีสีสันราวกบัขนมหวาน ดูน่ารักและไร้เดียงสา แต่ซ่อนเร้นดว้ยความเงียบงนัและอนัตราย
  1.6 สัญลกัษณ์พิเศษ (Symbol) 
สัญลกัษณ์พิเศษในเร่ือง ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของโตะ๊ท าการบา้นของเด็ก ท่ีอยูใ่น
ฉาก เป็นสภาวะท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นภาพความทรงจ า ซ่ึงส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่เก่ียวขอ้งกบัชีวติ
ช่วงวยัเรียนแทบทั้งส้ิน มือถูกน ามาใชแ้ทนนิยามของค าวา่ ลูกไก่ในก ามือ คือไม่วา่จะด้ินรนอยา่งไร
ก็ไม่มีทางรอด ตอ้งยอมจ านนดว้ยประการทั้งปวง มือท่ีวา่น้ีเปรียบดัง่ตวัแทนของกฎของสังคมท่ี
เป็นตวัก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของเด็กตามค่านิยม 
  1.7 มุมมองในการเล่าเร่ือง  (Point of view) 
เป็นการเล่าเร่ืองโดยก าหนดฉากใหมี้ความต่อเน่ืองกนัไปจนจบ เป็นการเล่าเร่ืองใหมี้จุดเร่ิมตน้และ
จุดส้ินสุดของเร่ือง โดยใหค้วามส าคญักบัฉากมากกวา่ตวัละครในช่วงแรก ตวัละครจะเดินผา่นฉาก 
โดยฉากมีลกัษณะเหมือนหยอกลอ้ และเล่นกบัตวัละครอยูต่ลอดเวลา เม่ือถึงช่วงใกลต้อนจบ ตวั
ละครจะหาทางปีนข้ึนไปบนจุดสูงสุดของบนัได แต่ไม่มีทางไปไดต่้อ จนท าใหร่้วงหล่นลงมา ฉาก
จะเปล่ียนเป็นอีกลกัษณะหน่ึง คือฉากจะถูกตดัออก ใหเ้หลือเพียงตวัละครกบัมือท่ีโผล่ข้ึนมาราวกบั
ตน้ถัว่ยกัษ ์ในบริบทของความส้ินหวงัและไร้ทางหนีรอด แนวคิดของซิกมนัด ์ฟรอยด ์เขา้มามี
บทบาทมากท่ีสุด เน่ืองจากเร่ืองน้ี ใชจิ้ตใตส้ านึกมาเป็นหลกัส าคญัของมุมมองในการเล่าเร่ือง 
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ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมเด็กเพือ่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 “ชีวติฉนัในอนิเมชัน่ Animation in my life” เป็นเร่ืองราวทั้ง 4 ตอนท่ีมีการน าเร่ืองราว
ส่วน หน่ึงในวยัเด็กของขา้พเจา้ ถ่ายทอดออกมาผา่นอนิเมชัน่ และผลจากการศึกษาพฤติกรรมเด็ก
จากประสบการณ์การสอนศิลปะนั้นเอง จึงน ามาเป็นโจทยใ์นการสร้างตวัละครข้ึนมาจากการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กและสรุปออกมาใน ลกัษณะภาพยนตอ์มิเมชัน่สองมิติก่ึงเล่าเร่ืองราว โดยใชโ้จทย์
สังเคราะห์ทฤษฎีจิตใตส้ านึกของซิกมนัต ์ ฟรอยด ์ จากสภาวะกดดนัภายในจิตใจ และเม่ือสภาวะ
ค่อยๆคบัขนัไปจนถึงขีดสุด ส่ิงท่ีสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกส่ิงได ้ นัน่ก็คือการปล่อยวาง รู้จกัใช้
สติดว้ยการยดึแนวทางค าสอนทางพุทธศาสนา ไม่มีส่ิงใดท่ี จะสามารถเอาชนะทุกส่ิงได ้ นอกจาก
ความอดทนและมีขนัติภายในใจของตนเอง พยายามนึกถึงในแง่ดีถึงแมส้ถานการณ์จะเลวร้ายสัก
เพียงไหน เด็กท่ีสามารถฝึกตนเองดว้ยการมองโลกในแง่ดีและเห็นคุณค่าของตนเอง จะสามารถ
เติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี มีความอดทนสูง ,ถ่อมตวั และสุภาพ  
 อีกประเด็นหน่ึง ขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดพื้นท่ีส่วนตวั เพื่อสะทอ้นถึงปมในวยัเด็ก ท่ี
ทุกคนเคยหวนคิดถึง แต่ไม่มีโอกาสไดก้ลบัไปแกไ้ข ขา้พเจา้ไดศึ้กษาจากภาพยนตอ์นิเมชัน่ท่ีใน
อดีต เช่น ค่ายจิบลิสตูดิโอ (Ghibli studio), วอลท ์ดิสนีย ์พิคเจอร์ อนิเมชัน่สตูดิโอ (Walt Disney 
Picture animation studio) ลว้นแลว้แต่มีเป้าหมายใกลเ้คียงกนั คือมีตวัแทนน า เสนอโดยเนน้
บุคลิกลกัษณะตวัเอกท่ีมีความเป็นเด็กเป็นหลกั และมีจุดประสงคเ์พื่อสอดแทรกสัญลกัษณ์เชิง
วฒันธรรมบางอยา่งในสังคมของ เด็กท่ีสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ผูร้้ายชอบใชก้ าลงั เด็กดี
ตอ้งอดทนและมองโลกในแง่ดี ไม่หว ัน่ไหว เพื่อให้เด็กมีจินตนาการคิดสร้างสรรคไ์ปตาม
จุดประสงค ์สัญลกัษณ์ท่ีสอดแทรกไวใ้นอนิเมชัน่ จึงเป็นตวัแทนส่ือใหเ้ห็นวฒันธรรมร่วมสมยั 
รวมทั้งแสดงให้เห็นภาพลกัษณ์ของเด็กในสมยัต่างๆ ท าใหส้ามารถเขา้ใจเร่ืองโลกของเด็กใน
ลกัษณะอุดมคติในความคิดของผูใ้หญ่ เช่น เป็นวีรบุรุษ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสามารถ เช่นน้ี
เป็นตน้ แต่ก็ยงัมีอนิเมชัน่ประเภทท่ีแตกต่างออก ไป เช่น มีการยกตวัอยา่งชีวิตบุคคลสมมติ หรือ
โลกอีกโลกหน่ึงท่ีเหนือจริง เช่น Spirited away (Miyazaki,2002),La Maison En Petits Cubes 
(Kunio Kato,2008) ซ่ึงประวติัศาสตร์ไดแ้สดงใหเ้ห็นแง่มุมหน่ึงของสังคมเด็ก คือการใหล้ดความ
ทะนงตน ความถือดี ซ่ึงตอ้งการสอนเด็กท่ีเป็นคนเก่ง ให้รู้จกัแบ่งปันและใหค้วามรักความเมตตาต่อ
ผูอ่ื้น ไม่ควรดูถูกเหยยีดหยาม จึงแทนค่าบุคลิกตวัละครท่ีนิสัยไม่ดี ดว้ยพฤติกรรมท่ีไม่ดีอยา่ง
ชดัเจน เพื่อให้เห็นขอ้เปรียบเทียบระหวา่งคนดีท่ีอดทน กบั คนไม่ดีท่ีคอยกลัน่แกลง้ ถึงแม้
ภาพยนตร์หลายเร่ืองจะมีฉากจบท่ีธรรมะยอ่มชนะอธรรม แต่บางอยา่งในความเป็นจริงหรือ 
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ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากเหตุการณ์จริงเช่น ภาพยนตร์เร่ือง เขา้ป่าหาชีวติ (Into the Wild) ,ปี 2007 ของ 
ฌอน เพนน์ Sean Penn หรือ เร่ือง 127 ชัว่โมง (127 hours),ปี 2010 ของ แดนน่ี บอยด ์(Danny 
Boyle)  ทั้งสองเร่ืองมีส่ิงท่ีคลา้ยกนัคือ ตวัเอกท่ีตอ้งเอาชีวติรอดนั้น มีจุดจบท่ีไม่ค่อยดีนกั เร่ืองแรก
คือ เสียชีวติ และเร่ืองท่ีสอง คือ เสียแขนไปหน่ึงขา้ง แต่อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีเขามีเหมือนกนัคือ ความ
ทรงจ าอนัสวยงามและ การอดทนไม่ยอมแพต่้อโชคชะตาจนถึงท่ีสุด 
 
ผลการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกบัจิตใต้ส านึก 
 การศึกษาแนวความคิดของเร่ืองน้ี เป็นน าเร่ืองความทรงจ าส่วนหน่ึงในวยัเด็กของ
ขา้พเจา้ ถ่ายทอดออกมาผา่นอนิเมชัน่ โดยใชแ้นวคิดของทฤษฏีจิตใตส้ านึกของซิกมนัต ์ฟรอยด ์ซ่ึง
ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีฟรอยดไ์ดอ้ธิบายไว ้ถึงกระบวนการต่างๆท่ีน าไปสู่การตกตะกอนของความทรงจ าใน
จิตใตส้ านึก ซ่ึงแสดงผลออกมาในรูปแบบความฝัน และแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมอนัไม่
พึงประสงคโ์ดยไม่รู้ตวั จึงน ามาเป็นโจทยแ์ละสร้างตวัละครข้ึนมาจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
และสรุปออกมาใน ลกัษณะภาพยนตร์อมิเมชัน่สองมิติก่ึงเล่าเร่ืองราว โดยใชโ้จทยส์ังเคราะห์มา
จากสภาวะกดดนั และเม่ือสภาวะค่อยๆคบัขนัไปจนถึงขีดสุด ส่ิงท่ีสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกส่ิง
ได ้นัน่ก็คือการปล่อยวาง ไม่มีส่ิงใดท่ี จะสามารถเอาชนะทุกส่ิงได ้นอกจากขนัติภายในใจของ
ตนเอง 
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บทที ่5 
 

สรุปการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 
 
 จากการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ “ชีวติฉนัในอนิเมชัน่ (Animation in my life) 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยภาพยนตร์อนิเมชัน่ 4 เร่ือง อนัไดแ้ก่ ผลงานอนิเมชัน่เร่ือง ยางลบ “Rubber” 
ผลงานอนิเมชัน่เร่ือง ฉนักบัแมว “cat & me” ผลงานอนิเมชัน่เร่ือง กระโดด “Jumping”และผลงานอ
นิเมชัน่เร่ือง  เดินเล่นในความฝัน“Walking in my dreams” จากผลการสร้างสรรคด์งักล่าว ขา้พเจา้
ไดส้รุป โดยไดว้เิคราะห์ผา่นรูปแบบทางทศันศิลป์ ท่ีมีบทบาทในการสามารถควบคุม
ภาพเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ ซ่ึงผลงานทั้ง 4 ช้ินท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคน์ั้นมีวตัถุประสงคใ์น
การท าวทิยานิพนธ์คือ 
 เพื่อเรียกความทรงจ าในวยัเด็ก น ากลบัมาทบทวนเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราว ผา่นการบอก
เล่า โดยสร้างตวัตนใหม่ในสถานการณ์ใหม่อีกคร้ัง ในลกัษณะของภาพจินตนาการจากความฝัน 
เพื่อสะทอ้นถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีตอ้งการปลดปล่อยตวัตนออกมา โดยใชเ้ทคนิคอนิเมชัน่สองมิติ 
ในการน ามาใชใ้นการสร้างสรรคง์านศิลปะ ตามวตัถุประสงคด์งักล่าวน้ีเอง ขา้พเจา้จึงสร้างสรรค ์
อนิเมชัน่ดงัต่อไปน้ี อนัไดแ้ก่ 
 
ผลงานอนิเมช่ันเร่ือง ยางลบ (Rubber) 
 อนิเมชัน่เร่ือง ยางลบ (Rubber) เป็นผลงานอนิเมชัน่สองมิติ ท่ีสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิค
กราฟฟิคอนิเมชัน่ (Graphic Animation) สร้างสรรคด์ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งเร่ือง   โดย
เนน้การเล่าเร่ือง โครงเร่ืองหลกัเนน้เหตุการการกลัน่แกลว้ของเด็กในหอ้งเรียน และวธีิการท่ีตวั
ละครหลกัใชใ้นการหนีจากปัญหา ภาพท่ีปรากฏข้ึนในแต่ละฉากไดถู้กวาดในโครงร่างหลกัของ
เร่ืองอยูก่่อนแลว้ในสตอร่ีบอร์ด เพราะเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองแรกของผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
ลกัษณะส าคญัของอนิเมชัน่เร่ืองน้ีจึงมีความใกลเ้คียงกบั งานอนิเมชัน่เล่าเร่ืองโดยทัว่ไป มีความ
ตรงไปตรงมาของเน้ือเร่ือง และแทบไม่มีส่ิงใดผดิเพี้ยนไปจากความจริง ท าใหข้า้พเจา้รู้สึกวา่ อนิ
เมชัน่เร่ืองน้ีเป็นเพียงกา้วแรกของการสร้างสรรคง์านศิลปะผา่นอนิเมชัน่
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และเป็นงานท่ีไดท้ดลองเทคนิคอนัเป็นกระบวนการพื้นฐานของการสร้างอนิเมชัน่เกือบครบถว้น 
ตามท่ีไดศึ้กษาวธีิการสร้างงานจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท าอนิเมชัน่ ยงวทิย ์สันธนะพานิช แต่
แนวความคิดของเร่ืองนั้นท่ีแสดงออกมาผา่นเน้ือหานั้น ยงัไม่สามารถท าใหป้ระทบัใจคนดูได ้มี
ความรู้สึกเหมือนฟังการเล่าเร่ืองมากกวา่การบอกเล่าส่ิงท่ีอยากจะส่ือความหมายในงาน เน้ือหาของ
งานยงัไม่ประทบัใจคนดู อยา่งไรก็ตาม ผลงานช้ินน้ีจึงนบัวา่บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาการ
สร้างอนิเมชัน่ท่ีมีโครงสร้างของเร่ืองท่ีดี มีจุดเร่ิมตน้เร่ือง การเล่าเร่ืองอยา่งต่อเน่ือง เหตุการณ์ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดปัญหาในเร่ือง จุดพลิกผนัในเร่ือง จนไปถึงจุดจบของเร่ือง ซ่ึงน่ีคือจุดประสงคห์ลกัในการ
สร้างอนิเมชัน่เร่ืองน้ี รองลงมาคือ ปฎิกริยาของคนดูเม่ือไดดู้อนิเมชัน่เร่ืองน้ี ส่ิงท่ีคาดหวงัไวคื้อ เม่ือ
ไดรั้บชมแลว้ ถา้เหตุการณ์เช่นน้ีเคยเกิดข้ึนกบัตนในอดีต มีความคิดท่ีจะตอ้งการกลบัไปแกไ้ข
หรือไม่ เม่ือมองดูความเป็นไปของตวัละครในเร่ือง มีส่วนใดบา้งท่ีคลา้ยคลึงหรือตรงกนัขา้มกบั
ตนเอง หรือแสดงความคิดเห็นวา่ ตวัละครในเร่ืองมีขอ้ถูกผดิอยา่งไร เห็นเป็นความบนัเทิงน่าขบข า
หรือน่าอเนจอนาถใจหรือไม่ การท าอนิเมชัน่ใหจ้บแบบมีปมปัญหาใหข้บคิดและตั้งค  าถาม จึงเป็น
แนวคิดหลกัในการสร้างอนิเมชัน่เร่ืองน้ี 
 
ผลงานอนิเมช่ันเร่ือง ฉันกบัแมว “cat & me”  
 อนิเมชัน่สองมิติเร่ืองน้ีเป็นอนิเมชัน่ประเภทภาพเคล่ือนไหวแบบลายเส้น (Drawing 
animation) ซ่ึงใชเ้ทคนิคโรโตสโคป (Rotoscope) ในการสร้างสรรค ์มีกระบวนการ การสร้างสรรค ์
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทั้งหมด แต่ใชก้ารวาดมือดว้ยกระดานอิเล็กทรอนิก (Tablet) ในการวาด
เส้นทั้งเร่ือง โดยท าข้ึนทีละภาพ เป็นจ านวน 700 ภาพแลว้เรียงภาพใหมี้ความต่อเน่ืองกนัใน  12 
เฟรม ต่อวนิาที เป็นเวลาทั้งส้ิน 1.23 นาที จุดประสงคใ์นการสร้างอนิเมชัน่ช้ินน้ี เพื่อตอ้งการแสดง
ถึงเสน่ห์ของกระบวนการพฒันางานอนิเมชัน่สองมิติแบบดั้งเดิม คือการใชมื้อเขียน และแสดง
ภาพเคล่ือนไหวเหมือนจริง ลกัษณะของงาน ช่วงแรกนั้นจะเป็นภาพสี สีท่ีใชเ้ป็นสีหวานมาก และมี
การก าหนดค่าโทนสีน ้าหนกัแสงเงา ท่ีไดอิ้ทธิพลมาจากงานอนิเมชัน่ของญ่ีปุ่น หลงัจากนั้นจะ
กลายเป็นภาพลายเส้นทั้งหมด อนิเมชัน่เร่ืองน้ีจดัวา่เป็นเร่ืองแรกท่ีตอ้งการท าเร่ืองยาวใหจ้บเพียง
ฉากเดียว โดยไดแ้นวคิดจากงานกราฟฟิคแสงสีเสียงท่ีฉายโดยโปรเจคเตอร์ทั้งตึก  (3D art projector 
at building) แต่ทวา่งานน้ีก็เป็นกา้วแรกของการท าอนิเมชัน่ประเภทภาพเคล่ือนไหวแบบลายเส้น 
(Drawing animation) จึงใชร้ะยะเวลานาน และมีอุปสรรคในการขยายความคมชดัของลายเส้นใน
ภาพอีกดว้ย อน่ึงคือ ขา้พเจา้สนใจงานอนิเมชัน่วาดดว้ยมือเป็นอยา่งมาก และมีความตอ้งการแสดง
ท่าทางของส่ิงมีชีวติใหมี้ความเหมือนจริงมากข้ึน มีอิริยาบถอนัเช่ืองชา้ และไม่รู้สึกแขง็จนเกินไป
ในบางช่วงจงัหวะ ในอนิเมชัน่เร่ืองน้ีจึงเลียนแบบวธีิการเคล่ือนไหวของคนและสัตวใ์นช่วงแรก 
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และเปล่ียนแปลงไปในตามอิริยาบถตามจินตนาการ การซอ้นทบักนัของมิติช่วงเวลาคือส่ิงท่ีขา้พเจา้
สอดแทรกไวใ้นงาน เช่นการซอ้นทบัของตวัละครหนูดี และแมวในช่วงเวลาเดียวกนัทวา่อยูค่นละ
มิติ นัน่เกิดจากความคิดท่ีวา่ สัตวป์ระเภทแมวนั้นเคล่ือนท่ีไวมาก จนเด็กไม่สามารถตามจบัไดท้นั 
จุดประสงคเ์พื่อการถ่ายทอดประสบการณ์ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัแมว และแมวก็คือตน้เหตุหลกัของ
เร่ืองน้ี อยา่งไรก็ตามแนวความคิดของเร่ืองน้ีวา่ดว้ยเร่ืองความเช่ือมัน่ในเด็กเล็ก ของ ซิกมนัด ์
ฟรอยดน์ัน่เอง แต่ทวา่หากไดป้ระเมินจากการชมอนิเมชัน่เร่ืองน้ีแลว้ กลบัไม่ตรงกบัแนวความคิด
ดงักล่าวเลย อนิเมชัน่เร่ืองน้ีกลบับอกถึงความอนิจจงั หรือความไม่เท่ียงแท ้ซ่ึงสูญสลายในทุกส่ิง 
 
ผลงานอนิเมช่ันเร่ือง กระโดด “Jumping” 
 อนิเมชัน่เร่ืองน้ีเป็นอนิเมชัน่ประเภทภาพเคล่ือนไหวแบบลายเส้น (Drawing animation) 
โดยไดพ้ื้นฐานจากสต๊อปโมชัน่ (Stop motion) เป็นภาพขาวด าในช่วงแรก หลงัจากนั้นจึงมีสีต่างๆ
เขา้มาแทรกเพื่อเพิ่มแรงปะทะทางความรู้สึกใหแ้ก่คนดู และผลงานเร่ืองน้ี ไม่ไดใ้ชโ้ครงเร่ืองหรือ
สตอร่ีบอร์ดเลย แต่กลบัใหแ้รงปะทะทางอารมณ์ความรู้สึกอยา่งมากเม่ือไดรั้บค าติชมจากผูดู้ส่วน
ใหญ่ แนวความคิดหลกัของเร่ืองน้ีคือเร่ืองราวท่ีเกิดจากการเล่นโลดโผนไม่ย ั้งคิดของเด็ก ผลลพัธ์ท่ี
ตามมาขา้พเจา้ท าใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีพลิกผนัของเร่ืองโดยการใหร่้างของตวัละครหนูดีตกลงมาแลว้
แตกกระจายเหมือนหุ่นกระป๋อง เพื่อลดความรุนแรงในเน้ือหาของภาพ โดยการเปล่ียนคุณสมบติั
ของวตัถุใหเ้กินจริง เป้าหมายคือกลุ่มคนดูทุกเพศทุกวยั ไดม้องปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้วเิคราะห์วา่ตวั
ละครน้ีท าส่ิงท่ีผดิปกติอยา่งไร จุดประสงคข์องการท าอนิเมชัน่เร่ืองน้ีคือ ตอ้งการสร้างอนิเมชัน่ให้
ศิลปะมีส่วนเขา้มาใชใ้นงานมากข้ึน อาทิ เน้ือหาของงาน การเล่าเร่ือง การใชสี้ และการจดั
องคป์ระกอบของงาน อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การดึงดูดความสนใจของผูช้มจากแนวคิด 
จินตนาการอนัเพอ้ฝัน ท่ีดนัทุลงัเพื่อใหค้วามฝันนั้นเป็นจริง แต่ในท่ีสุดตนเองก็กลายเป็นคนท าลาย
ความฝันของตนเอง โดยท่ีไม่มีใครมาท าร้ายเลย เหตุต่างๆลว้นแลว้แต่เกิดจากตนเองแทบทั้งส้ิน  
อนิเมชัน่เร่ืองน้ีจึงบรรลุตามเป้าหมายและจุดประสงคท่ี์คาดหวงัไว ้ เพราะเร่ืองของเด็กนั้น 
พฤติกรรมดงักล่าวน้ีเป็นท่ีเขา้ใจกนัอยูแ่ลว้ จะเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ความด้ือดึงก็วา่ได ้อีกทั้งการ
มองโลกท่ีแคบ มีอคติต่อส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตนเองอีกดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นเน้ือหา
เร่ืองราวของการสร้างสรรคผ์ลงานอนิเมชัน่ช้ินน้ี ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นจากสีหนา้ท่าทางอนัไม่หว ัน่
เกรงส่ิงใดของหนูดีนัน่เอง และยงัมีส่วนท่ีตอ้งการปรับปรุงแต่ไม่สามารถท าไดคื้อ ถึงแมว้า่งานอนิ
เมชัน่ช้ินน้ีจะมีเน้ือหาและส่วนประกอบภาพต่างๆดีแลว้ แต่ในกระบวนการสร้างสรรคง์านนั้นใช้
โปรแกรมเดียวตลอดทั้งเร่ือง เม่ือจดัเรียบเรียงไฟลใ์นปริมาณเยอะจนโปรแกรมไม่สามารถ
ประมวลผลได ้จึงจ าเป็นตอ้งแยกออกเป็นสองส่วนแลว้น ามารวมกนัทีหลงั จุดน้ีเองท่ีท าใหเ้กิด
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ความสับสนในขณะ  เรียบเรียงภาพ เพราะจ านวนภาพมีขนาดเยอะมาก อีกทั้งยงัมีส่วนประกอบ
อ่ืนๆเขา้มาเพิ่มเติม ท าใหย้ากข้ึนไปอีกในการเรียกดูไฟล ์แต่การช่วยใหค้วามสามารถในการจดัเรียง
ไฟลมี์ระเบียบไดน้ั้น คือการตั้งช่ือตวัเลขใหมี้ความต่อเน่ืองกนัและมีท่ีสังเกตในการจดจ าต าแหน่ง
ของไฟลภ์าพจากแถบสีอนัเป็นเคร่ืองหมายการจ าแนกชนิดของไฟลไ์ด ้สรุปคือโดยภาพรวมอนิ
เมชัน่เร่ืองน้ีบรรลุตามเป้าหมายและแนวความคิดท่ีวางไว ้แต่มีอุปสรรคอยูท่ี่กระบวนการท างานท่ี
ยากและใชร้ะยะเวลานาน 
 
ผลงานอนิเมช่ันเร่ือง เดินเล่นในความฝัน “Wander in Dream” 
 อนิเมชัน่เร่ืองเดินเล่นในความฝันเป็นอนิเมชัน่ประเภทลายเส้นขอบคม (Graphic 
animation) และอนิเมชัน่ชนิดภาพลายเส้น (Drawing animation) ผสมผสานกนั แนวคิดของเร่ือง
เก่ียวกบัการจินตนาการไปยงัอีกโลกหน่ึงในจิตใตส้ านึก ซ่ึงเป็นจินตนาการถึงภาพความฝันอนัเป็น
ความทรงจ าท่ีร้ือฟ้ืนข้ึนมาใชใ้นการด าเนินเร่ือง  เทคนิควิธีการต่างๆท่ีไดเ้คยศึกษาแทบทั้งหมด 
น ามาในการสร้างอนิเมชัน่เร่ืองน้ี ท าใหก้ระบวนการสร้างงานมีระยะเวลาท่ีไม่นานนกั การก าหนด
สถานการณ์ต่างๆอนัเป็นตวัด าเนินเร่ืองใหมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัตวัละครในเร่ือง คือหนูดี ใหเ้ป็นไปใน
รูปแบบการเล่ือนฉาก ท าให้ภาพดูล่ืนไหลและมีลกัษณะแบน ท าใหเ้ขา้ใจง่าย หากแต่ตวัละครจะไม่
มีปฏิสัมพนัธ์กบัฉากเลย ซ่ึงเป็นความตอ้งการใหส้ถานการณ์รอบดา้นมาก าหนดความเป็นไปของ
ตวัละคร ท่ีมีสีหนา้ท่าทางราบเรียบและน่ิงเฉย ตวัละครหนูดีก็มีลกัษณะการเดินท่ีไม่เป็นธรรมชาติ 
เพราะตอ้งการเนน้ถึงสภาพไม่ปกติ สภาวะไม่มีชีวติของหุ่นยนต ์หรือหุ่นชกัซ่ึงปกติจะถูกควบคุม
และก ากบัโดยมนุษยจ์นดูน่าขบขนั ซ่ึงเหตุเพราะอนิเมชัน่เร่ืองน้ีไดรั้บแนวคิดจากจิตใตส้ านึกของ
ซิกมนัด ์ฟรอยด ์โดยตรงน่ีเอง ท าใหข้า้พเจา้ตอ้งการสร้างอนิเมชัน่ท่ีมีท่ีมาจากจิตนาการส่วนตวัถึง
ภาพความทรงจ าในความฝัน อนัตรงตามวตัถุประสงคข์องเร่ือง  
 อนิเมชัน่เร่ือง เดินเล่นในความฝันมีเน้ือหาของงานตรงตามช่ืองาน คืออากปักริยาของ
ตวัละครคลา้ยการเดินเล่น แต่ภาพจินตนาการในความฝันแปรเปล่ียนกลายเป็นเกมด่านต่างๆท่ีไม่จบ
ส้ิน จนในท่ีสุดก็ไม่มีทางรอดหรือชนะความฝันของตนเองไดเ้ลย ฉากต่างๆเกิดจากการจิตนาการ
แลว้เขียนออกมาใหเ้ป็นเร่ืองราวท่ีดูน่าสนใจ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นภาพจากจิตนาการส่วนตวั และ
กลายเป็นวา่เม่ือสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีแลว้เสร็จ ฉากกลบัดึงความสนใจจากตวัละครมากเกินไปซ่ึง
ก็คือจุดประสงคข์องงานชุดน้ี แต่ทวา่เม่ือผลงานออกมาในลกัษณะเช่นน้ี อาจกลายเป็นส่ิงท่ีท าใหอ้
นิเมชัน่ชุดน้ีไม่มีความน่าสนใจ ฉากท่ีเพิ่มข้ึนมาภายหลงัซ่ึงเป็นเร่ืองของการร่วงตกลงมาสู่มือยกัษ ์
จะเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้พิ่มความน่าสนใจของอนิเมชัน่เร่ืองน้ีไดส้รุปผลการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
อนิเมชัน่จากโครงการวทิยานิพนธ์ชุดน้ี
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เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดจากการถ่ายทอดจินตนาการจากความรู้สึก และผลกระทบจากความทรงจ าในวยั
เด็ก ทั้งทางดา้นความคิด ประสบการณ์ ผา่นเทคนิควธีิการ และรูปแบบการน าเสนอเป็น
ภาพเคล่ือนไหว เพื่อใหบ้รรลุตามความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตั้งไว ้ซ่ึงจากการ
วเิคราะห์และสรุปผลงานในแต่ละช้ินนั้น ขา้พเจา้เห็นวา่ผลงานทุกช้ินนั้นลว้นแลว้แต่เป็นผลงานท่ี
บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาท่ีไดค้าดหวงัไว ้ในทางดา้นทศันศิลป์เองก็เช่นเดียวกนั สามารถ
น าไปใชใ้นเทคนิคดงักล่าวได ้เพราะเป็นส่ือท่ีมีความชดัเจนในการน าเสนอต่อคนทุกเพศทุกวยั และ
ยงัอนุรักษก์ระบวนการดั้งเดิมของการผลิตอนิเมชัน่ 2 มิติไดอ้ยา่งดี ซ่ึงถือวา่เป็นรูปแบบหน่ึงในงาน
ศิลปะ เพียงแต่ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาจดัการ ซ่ึงตอ้งอาศยัความช านาญในการถ่ายทอด
สภาวะทางทศันศิลป์ลงไปในผลงาน รวมถึงตอ้งใชค้่าใชจ่้ายและระยะเวลาสูงในการท างาน จึงยงั
ไม่สามารถสร้างสรรคอ์อกมาไดใ้นระยะเวลาท่ีนานกวา่น้ี หรือมีการเคล่ือนไหวของตวัละครใน
ภาพยนตร์ท่ีมีชีวิตชีวามากกวา่น้ี เพราะเทคนิคท่ีขา้เจา้ไดศึ้กษาและสร้างสรรคข้ึ์นนั้น เป็นเพียงช่วง
ระยะเวลาสั้นๆในระยะเวลาการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์  แต่ก็ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการเรียนรู้และ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ส าหรับขา้พเจา้ ซ่ึงรวมไปถึงการพฒันาและสร้างสรรคผ์ลงานใหเ้กิดความ
สมบูรณ์ในอนาคตขา้งหนา้ ซ่ึงขอ้เด่นของผลงานแต่ละช้ิน  ขา้พเจา้มีกระบวนการในการ
สร้างสรรคท่ี์พิถีพิถนัในทุกขั้นตอนการผลิต และมีแนวโนม้ในการพฒันาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
ตามแผนระยะเวลาของการสร้างสรรค ์อนัเป็นผลส าเร็จท่ีส าคญัของการศึกษาวทิยานิพนธ์เร่ือง  
“ชีวติฉนัในอนิเมชัน่ (Animation in my life)”  
 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาเร่ืองเทคนิคในการสร้างสรรค ์โดยผลงานในแต่ละช้ินนั้นลว้นแลว้แต่
สร้างสรรคด์ว้ยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลต่างๆในการสร้างสรรคมี์ปริมาณมาก และ
กระบวนการมีความซบัซอ้นยุง่ยากในการผลิต ซ่ึงหากมองในอุตสาหกรรมการผลิตอนิเมชัน่แลว้ 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัหนา้ท่ีเฉพาะ และมีการจดัการทีมท่ีดีในการสร้างสรรค์ 
อนิเมชัน่  แต่ดว้ยระยะเวลาและงบประมาณอนัจ ากดัท าใหข้า้พเจา้ตอ้งศึกษาคน้ควา้และสร้างสรรค์
ผลงานทั้งหมดข้ึนมาดว้ยตนเอง ซ่ึงเสียเวลาเป็นอยา่งมากเม่ือเกิดอุปสรรคข้ึนจุดใดจุดหน่ึง ซ่ึงตอ้ง
ยอ้นกลบัไปแกไ้ขและท าใหม่เกือบทั้งหมด  ทั้งเสียดายเวลาและความรู้สึกเป็นอยา่งมาก แต่ก็
สามารถผา่นพน้อุปสรรคเหล่านั้นไปไดด้ว้ยดี ทั้งน้ีเพราะไดท่ี้ปรึกษาท่ีดี และมีการวางแผนงานทุก
คร้ังในการท างานดว้ย การจดัระเบียบแบบแผนในการท างานเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมากในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะโดยใชรู้ปแบบอนิเมชัน่ 
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 ปัญหาการน าขอ้มูลประสบการณ์หรือความทรงจ าบางอยา่งออกมาจากภายใน ท าให้
ไม่สามารถตดัสินใจยกตวัอยา่งเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาสร้างสรรค ์หรือคล่ีคลายเร่ืองราวให้อยูใ่น
สภาวะทางทศันศิลป์ท่ีสามารถรับรู้ไดท้างอารมณ์โดยไม่เนน้เร่ืองราว ซ่ึงปัญหาน้ีเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนใน ผลงานอนิเมชัน่เร่ือง ยางลบ (Rubber) ซ่ึงวา่ดว้ยเร่ืองการกลัน่แกลง้กนัในห้องเรียนของ
เด็ก อนิเมชัน่เร่ืองน้ีแทบจะไม่ไดก้ลัน่กรองเป็นภาพจินตนาการเลย หากแต่เป็นเพียงการบอกเล่า
เร่ืองราวอนัแสนธรรมดาท่ีเกิดข้ึนกบัชีวติจริงได ้ในช่วงหลงัจึงใส่สภาวะของภาพเพอ้ฝันลงไปใน
ผลงานดว้ย แต่ก็ไม่ไดล้ดทอนหรือตดัฉากในภาพยนตร์ออกเลยแมแ้ต่นิดเดียว ในช่วงหลงัไดศึ้กษา
ผลงานศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานอนิเมชัน่โดยเนน้อารมณ์ความรู้สึกมากมาย จึงสามารถถ่ายทอด
อารมณ์บางอยา่งท่ีเป็นความกดดนัออกมาจากภายในได ้เช่นในเร่ือง กระโดด “Jumping” เป็น
ผลงานสร้างสรรคท่ี์มีเน้ือหาชดัเจน เป็นผลจากการศึกษาผลงานสร้างสรรคแ์ละทฤษฎีจิตวทิยาจาก
นกัคิด 
 ขา้พเจา้จึงแนะน า ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการสร้างงานผลงานศิลปะในรูปแบบอนิเมชัน่ ควร
ศึกษาผลงานของศิลปินต่างๆท่ีตนเองสนใจ และศึกษาวธีิการสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิคอนิเมชัน่ใน
ระยะสั้นเป็นพื้นฐาน เพื่อช่วยในการสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งช านาญและรวดเร็วยิง่ข้ึน ส่ิงท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึงคือการอ่านหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวทิยา อนัจะช่วยใหศิ้ลปินสามารถน าแนวความคิด
ของนกัทฤษฏีมาช่วยในการก าหนดวตัถุประสงคข์องการสร้างสรรคง์านศิลปะไดอ้ยา่งดี
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