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บทคัดย่อ 
 

       ผลงานของข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาวะปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน คือ เรื่องราว
ของความเหลือมล้้าระหว่างผู้คนที่มีฐานะร่้ารวย กับผู้คนที่มีฐานะยากจน ผ่านมุมมองทางความคิดของ
ข้าพเจ้า น้าเสนอในรูปแบบกระบวนการทางศิลปะส่ือผสมด้วยเทคนิคแอนิเมชัน สตอปโมชัน  
(Animation & Stop motion) โดยต้องการจะน้าเสนอผลงานให้ออกมาในรูปแบบใหม่ โดยผ่านตัวละคร 
2 ตัว อันเป็นตัวแทนผู้ที่มีฐานะร่้ารวย และผู้ที่มีฐานะยากจนภายในเน้ือหาเรื่องราวที่เกินความเป็นจริง 
เพื่อสร้างและกระตุ้นให้ผู้ชมผลงานเกิดความตระหนักถึงปัญหาที่ข้าพเจ้าต้องการจะส่ือควบคู่ไปกับฉาก
จ้าลองของสถานที่ 2 แห่ง คือห้องที่มีส่ิงอ้านวยการความสะดวกอย่างครบครันและโลกภายนอกที่มีแต่
ซากปรักหักพัง ไม่มีน้้า ไม่มีอาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มมิติรวมทั้งเน้ือหาผลงานของข้าพเจ้าให้ชัดเจนมากข้ึน 
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Thesis Title  Animation, Parallel world, Searching for balance of life 
Name    Mr. Chaiyapot chaisurind  
Concentration  Visual Arts (Mixed Media) 
Academic Year  2017 
  

Abstract 
 

  This artwork aims to indicate the current social situation, which is the difference 
between the wealthy class and poor people through my viewpoint. This mixed-media 
artwork is created by using Animation and Stop motion. It runs by two main figures, 
which represent the wealthy class and poor people, under the exaggerated story to 
create impulses for making an awareness to the audience about the problem I want to 
convey. Moreover. I intentionally set two opposite scenes; the room full of facilities and 
the outside world which have nothing but wreckage; no water and no food, for 
expanding the dimension and content of my work. 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

 ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ผู้เป็นบุพการี ที่คอยให้การสนับสนุน การ
อบรมส่ังสอน ส่งเสริมข้าพเจ้าในด้านการศึกษาจนกระทั่งจบปริญญาตรี ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. เตยงาม 
คุปตะบุตร อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ ทั้งให้วิชาความรู้และแนวคิดอันเป็นส่วน
ส้าคัญต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ประสิทธ์ิประ
ศาสตร์วิชาความรู้สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน รวมถึงทุกสรรพส่ิง ประสบการณ์ 
ตลอดจนความช้านาญทางด้านศิลปะของข้าพเจ้า  จนน้ามาสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในการสร้างสรรค์
ผลงานชุดศิลปนิพนธ์น้ีได้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  

 คุณประโยชน์และแนวทางอันถึงมีจากศิลปนิพนธ์ฉบับน้ี ขอมอบแก่บุพการีและอาจารย์ผู้
ถ่ายทอดความรู้ ตลอดทั้งผู้มีพระคุณที่ช่วยเหลือสนับสนุนแก่ผู้ท้าศิลปนิพนธ์ตลอดมา 
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ค าน า 
 

 เอกสารฉบับน้ีเป็นส่วนประกอบของศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกส่ือผสม ปี
การศึกษา 2560 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลป์แอนิเมชัน ที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดสมดุลกันของสภาวะทาง
สังคม ระหว่างโลกที่พัฒนาเครื่องอ้านวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์จนมนุษย์ถูกจองจ้าในส่ิงที่ตัวเอง
สร้างขึ้น และโลกท่ีมนุษย์เอารัดเอาเปรียบจนไม่เหลือทรัพยากรอะไรเลย และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้
ผู้ชมหาจุดสมดุลต่อการใช้ชีวิต 

                              

    ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือศิลปนิพนธ์เล่มน้ี จะมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้ที่สนใจ  และ
เป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาศิลปะของตนเอง อันสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในผลงาน
ตนเองต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องราวเน้ือหาบทความจากภาพยนตร์ที่ถูกแต่งขึ้นเป็นอย่างมาก
เพราะการดูภาพยนตร์น้ันเป็นส่วนหน่ึงในกิจวัตรของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้ามักท้าในเวลาว่าง ข้าพเจ้าจึงเกิด
แรงบันดาลใจในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานและเน้ือหา โดยถ่ายทอดจากมุมมองทางความคิดของ
ข้าพเจ้าผ่านประสบการณ์จากชีวิตจริง และแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในภาพยนตร์ที่ข้าพเจ้าช่ืนชอบ 
 

 เน่ืองจากข้าพเจ้ามองเห็นสภาพการใช้ชีวิตของคนในสังคม จากสภาวะและสถานภาพที่
แตกต่างกัน ที่เกิดเป็นปัญหาความเหลือมล้้าของสถานะทางสังคม  ส่งผลถึงการขาดความสมดุลกันในอีก
หลาย ๆ เรื่องทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบทางเศรษฐกิจที่บีบคั้นให้มนุษย์เกิดการ
แบ่งแยกฐานะทางสังคม จนท้าให้มนุษย์ขาดวิจารณญาณ คุณธรรม และจริยธรรม ที่มีต่อกันและกัน 
ก่อให้เกิดสงครามระหว่างสถานะและชาติพันธ์ุขึ้น  ด้วยกฎเกณฑ์ที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อเร่งรุดพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ  ย่ิงท้าให้เกิดช่องว่างของปัญหาทางสังคมมากย่ิงขึ้น  ข้าพเจ้าจึงน้าความแตกต่างและ
ความไม่เท่าเทียมกัน มาสร้างเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า 
 

 ข้าพเจ้าคิดว่าโลกของภาพยนตร์เป็นเสมือนโลกอีกใบหน่ึง ที่ค่อย ๆ บ่มเพาะมุมมองทาง 
ความคิดให้กับหลาย ๆ คน ในโลกแห่งความเป็นจริง แม้เน้ือหาในภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่องอาจจะเกินจริง
ไปบ้าง แต่ในขณะเดียวกันมันกลับสร้างแรงผลักดันทางความคิดในชีวิตจริงได้อย่างมากมาย  ข้าพเจ้าจึง
หยิบยกการสร้างเน้ือหาแบบหนังส้ันมาถ่ายทอดเรื่องราวในงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า 
 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์  
  
 - เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลป์แอนิเมชัน ที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความสมดุลกันของสภาวะ
ทางสังคมระหว่างโลกที่พัฒนาเครื่องอ้านวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์จนมนุษย์ถูกจองจ้าในส่ิงที่
ตัวเองสร้างขึ้น  และโลกที่มนุษย์เอารัดเอาเปรียบจนไม่เหลือทรัพยากรอะไรเลย อีกทั้งเป็นการกระตุ้น
เตือนให้ผู้ชมหาจุดสมดุลต่อการใช้ชีวิต 
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 - เพื่อน้าเสนอผลงานแอนิเมชันผ่านเทคนิค Stop motion ที่เป็นเทคนิคส่ือสมัยใหม่เพื่อ
แสดงถึงรูปแบบของเทคโนโลยีในอีกรูปแบบหน่ึง และสร้างบรรยากาศเพื่อท้าให้เกิดอารมณ์และความรู้สึก
ผสมกับเรื่องราว 
 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 

 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ช้ินน้ีขึ้นจากแรงบันดาลใจต่อสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบัน 
ผนวกเข้ากับแนวความคิดทางศิลปะ  จึงเกิดแนวคิดใหม่ต่อการใช้ชีวิตประจ้าวันของมนุษย์ในปัจจุบัน  ที่มี
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันก็
ยากล้าบากย่ิงขึ้น ข้าพเจ้าจึงสร้างบริบทของการใช้ชีวิตในสถานะภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างน้ีขึ้น ผ่าน
มุมมองของตัวข้าพเจ้าเอง จึงเกิดเป็นโลกคู่ขนานขึ้นมาสองแบบ ระหว่างโลกที่มีความสะดวกสบาย มีทุก
ส่ิงทุกอย่างอยู่รอบ ๆ ตัว แต่ขาดอิสรภาพถูกตัดขาดจากโลกภายนอก กับโลกที่มีความเป็นอยู่ยากล้าบาก 
ขาดแคลนอาหาร และส่ิงอ้านวยความสะดวก ท้าให้ตัวละครในโลกทั้งสองแบบต้องปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัว และพยายามค้นหาค้าตอบต่อข้อสงสัยเรื่องการขาดสมดุลของชีวิตในโลก
ทั้งสองแบบ เพื่อหาความหมายของชีวิตที่สมดุลโดยแท้จริง   ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดผลงานชุดน้ีด้วยเทคนิค 
Video Stop motion เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานะภาพในการใช้ชีวิตของตัวละครที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นได้
อย่างชัดเจน 
 

ขอบเขตของโครงการ  
 

 - ขอบเขตทางความคิด 
 สังคมมีบทบาทเข้ามาก้าหนด ควบคุมการแสดงออกของพฤติกรรมเป็นอย่างมาก และ
ปรับเปล่ียนให้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งเป็นที่ ๆ ปราศจากการควบคุมของสังคม  และแทรกเน้ือหากับอารมณ์
ในการพัฒนาของตัวละคร เพื่อเพิ่มบทบาทให้กับตัวงาน 
 - ขอบเขตของรูปแบบ 
 Video animation Stop motion + ฉากจ้าลอง 
 - ขอบเขตทางเทคนิค 
 ใช้การถ่ายภาพแบบ Video Stop motion โดยการใช้ภาพเคล่ือนไหวซ้อนเข้ากับฉากหลัง ซึ่ง
เป็นโมเดลจ้าลอง 
 

วิธีการศึกษา 
 

 - ค้นหาแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ก้าลังศึกษาค้นคว้า 
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 - ศึกษาจากงานศิลปกรรมของศิลปินที่มีรูปแบบหรือเน้ือหาคล้ายคลึงกัน 
 - เก็บข้อมูลภาคสนาม 
 - สร้างเรื่องย่อ Story board 
 - สร้าง Model 
 - ถ่ายท้า 
 - ตัดต่อ 
 - วิเคราะห์ผลงาน 
 - สรุปผล 
 

แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 
 - ภาพยนตร์ 
 - ข้อมูลจากต้าราหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทฤษฎีทางศิลปะ  ปรัชญาและแนวความคิดที่
ตอบสนองต่อผลงานสร้างสรรค์ 
 - ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีเน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อผลงานสร้างสรรค์ 
 - แหล่งชุมชนแออัด 
 - ห้างสรรพสินค้าหรูย่านใจกลางเมือง 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
 - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์วาดเขียน กระดาษ กล้องถ่ายรูป 

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น กล้องถ่ายรูป Green screen กระดาษแข็ง กาว 
กรรไกร ปูนปาสเตอร์ แผ่นสต๊ิกเกอร์ ไฟ ขาต้ังกล้อง สีสเปรย์ คอมพิวเตอร์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. ต่อตนเอง 
   - พัฒนาทักษะให้เช่ียวชาญในเทคนิคเฉพาะตน 
   - พัฒนาความคิด และการจัดการทั้งในรูปแบบและเน้ือหา 
 2. ต่อผู้ชม 
   - ได้เห็นอีกมุมหน่ึงในการใช้ชีวิต 
   - ได้มีทัศนคติต่อการมองสังคมที่มีความเจริญมากข้ึน 
   - ได้รับสุนทรียศาสตร์ เพลิดเพลินกับความงามในผลงานสร้างสรรค์ 
   - สามารถรับรู้ถึงสาระในผลงานเพื่อต่อยอดความคิดจินตนาการของผู้ชม 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 ในการท้าแอนิเมชัน โลกคู่ขนานการค้นหาความสมดุลของชีวิต ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง และได้น้าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปน้ี 
 

 2.1 ข้อมูลจากหนังสือ 
 

 โลกคือดาวเคราะห์ดวงหน่ึงที่มีมนุษย์เป็นเผ่าพันธ์ุที่กุมอ้านาจความเป็นอยู่ของสภาพแวดล้อม 

และเผ่าพันธ์ุอ่ืน ๆ ไว้ด้วยบริบททางด้านการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์น้ีเอง คือตัวช้ีวัดทิศทางการ

เปล่ียนแปลงของโลกไปในทางใดทางหน่ึง ภายใต้ความต้องการอย่างไม่มีที่ส้ินสุดของมนุษย์ โลกจึง

เปรียบเสมือนโรงงานที่คอยผลิตทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด  มาให้กับมนุษย์อย่างไม่มีวันปิดตัวลงได้ 

แม้ว่าทรัพยากรจะเหลือน้อยเต็มที ความกระหายของมนุษย์ก็ไม่มีวันหมดลง  แต่ก็มีมนุษย์บางส่วนที่มี

ความตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงของโรงงานเก่า ๆ  แห่งน้ี  ที่เราเรียกว่าโลก  และพยายามจะ

ซ่อมแซมและหยุดย้ังการผลิตที่เกินตัวน้ีให้ลดลง เพราะฉะน้ัน จะกล่าวว่ามนุษย์คือหัวใจหลักในดาว

เคราะห์เล็กๆ แห่งน้ีเลยก็ว่าได้  

 ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจ สร้างงานศิลปนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงของโลก ที่มี

มนุษย์กุมปัจจัยหลักในการเปล่ียนแปลงของโลก ข้าพเจ้าจึงหยิบยกบทความที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็น

ของโลกในอนาคต จากมุมมองต่าง ๆ ของนักเขียนหนังสือขึ้นมา ว่าด้วยเรื่องโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

เกิดจากอะไร มนุษย์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร จากบทความในหนังสือ วิกฤต วิสัยทัศน์ และวงชีวิตสู่โลก

อนาคต โดยประภัสสร ทองยินดี ได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันสมัยคือจุดเปล่ียนผ่านอันส้าคัญย่ิงของมนุษยชาติ 

กล่าวคือถ้าอยากรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ซึ่งดูจากความเป็นไปในปัจจุบัน โลกที่น่าอยู่จะเป็นอย่างไร 

ต่างคนต่างมองอนาคต แต่จะมีผู้ใดรู้บ้างว่า ปัจจุบันแท้จริงแล้วโลกเป็นอย่างไร และมนุษย์ก้าลังท้าอะไร 

ท้ากิจกรรมเพื่อความอยู่รอดเฉพาะหน้า เพื่อคนที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อประโยชน์ช่ัวคราว โดยไม่ส้านึกว่าส่ิงน้ัน

จะน้ามาซ่ึงความหายนะของส่วนรวม และส่งผลเลวร้ายมาถึงตัวเอง  กับส่ิงที่ตัวเองคาดหวังในที่สุดจากภัย

พิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลก  จากความโลภ กิเลส เศรษฐกิจ ตัณหาความสนุก ความสบาย ด้วยมุ่งหวังในส่ิงที่

4 
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ดีกว่า บนพื้นฐานแห่งมิจฉาทิฐิท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก้าลังท้าลาย ท้าร้ายตัวเองและคนใกล้ชิดผลที่ได้รับเป็น

การท้าลายโลกและชีวิตทั้งมวลเพียงเพื่ออนาคตเฉพาะหน้า ด้วยเข้าใจผิด ด้วยมิจฉาทิฐินานัปประการ 

 โลก  ณ  ยุคสมัยที่เราด้ารงเป็นช่วงเวลาที่เรามีความส้าคัญโดดเด่นในประวัติศาสตร์ของ 

มนุษยชาติ ทั้งในมิติด้านปริมาณประชากร เศรษฐกิจ พลังงาน โรคภัยไข้เจ็บและส่ิงแวดล้อม อนาคตใน

อีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า  จะเป็นความมั่งคั่ง มั่นคง หรือเกิดการล้มสลายหายนะขึ้นอยู่กับวิธีคิด การวางแผน

กลยุทธ์ และการจัดการในช่วงเวลานับต่อจากน้ีไป เพราะผู้คุมอ้านาจความเป็นไปของโลกน้ันมิใช่ลามะ 

หรือฤษี ที่ตัดขาดจากทางโลก และปลีกวิเวกไปอยู่ในป่า หากแต่เป็นกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า ซูปเปอร์คลาส 

โดยหนังสือช่ือ ซูปเปอร์คลาส ชนช้ันน้าที่ทรงอ้านาจอิทธิพลกับโลกที่เขาสร้างขึ้น ขนานนามคนกลุ่มน้ีว่า

เป็นตัวแปรต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของโลกใบน้ี 

 ซูปเปอร์คลาส คือคนกลุ่มหน่ึงที่มีราว  6,000 คน แต่มีอ้านาจอิทธิพลเหนือกว่าผู้คนกว่า 6 

พันล้านคน ทั่วโลก คนกลุ่มน้ีอยู่ในหลายแวดวง ต้ังแต่ภาคธุรกิจ การเมือง กองทัพ ศาสนา ไปจนถึงคนใน

แวดวงศิลปะ วรรณกรรมและความบันเทิง รวมไปถึงซูปเปอร์คลาสในเงามืด หมายถึงกลุ่มผู้ก่อการร้าย 

และหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมระดับโลก คนกลุ่มน้ีมักใช้อ้านาจและขยายอ้านาจอิทธิพลผ่าน พัฒนาการ

ความสัมพันธ์กับซุปเปอร์-คลาสคนอ่ืน ๆ และมักมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 ความไม่เท่าเทียบกันทั่วโลกก้าลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2007 จีดีพี  หรือผลิภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศต่างๆ มีมูลค่าราว 47 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ปีเดียวกันน้ัน บริษัท 250 แห่ง ในโลกมียอดขาย

รวมมากกว่า 14.87 ล้านดอนลาร์ หรือเกือบ 1 ใน 3 ของปริมาณรวมของ จี.ดี.พี ทั่วโลก ดังน้ัน ซูปเปอร์

คลาสจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส้าคัญในการบริหารและสร้างความไม่เท่าเทียมในโลกปัจจุบัน พวกเขาเป็น

แหล่งกระจุกตัวของความมั่นคั่งและอ้านาจของมหาเศรษฐีทั่วโลก ราว 1,000 คนในปัจจุบันที่มีทรัพย์สิน

รวมกันมากกว่ารายได้ของประชากรโลก 2,500 ล้านคน โดยพวกเราเองก็สมควรตระหนักรู้และสนใจ

พิจารณาบทบาทและแนวโน้มของคนกลุ่มน้ี เพื่อที่จะได้มีโอกาสเตรียมพร้อมรับมือให้เท่าทันในอนาคต 

เพราะคนกลุ่มน้ีคือผู้ช้ีน้าอนาคตเหตุโลกในโลกใบน้ีอยู่ แต่ดูเหมือนว่าประชากรโลกส่วนใหญ่จะไม่พอต่อ

การตัดสินใจของคนกลุ่มน้ีสักเท่าไร ด้วยวิกฤตการณ์ที่ผ่านๆ มา เผยให้เห็นถึงทัศนคติประชาชนที่มีต่อ

ซูปเปอร์คลาสจ้านวนมากที่บ่งช้ีถึงความไม่พอต่อแบบแผนที่มีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตนเอง

รวยทั้งขึ้นทั้งล่อง โดยการให้คนธรรมดาเสียภาษีที่ต้องจ่ายให้แก่ความผิดพลาดของระบบเศรษฐกิจของ

พวกเขาในขณะได้รับประโยชน์พวกเขากลับเป็นคนกลุ่มแรกท่ีได้รับประโยชน์เต็ม ๆ  
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 ด้วยการตรวจสอบคนกลุ่มน้ียังไม่พินิจพิเคราะห์ เราอาจจะต้องต้ังค้าถามต่อสมมุติฐาน ที่เรามี

ไม่เพียงแต่ค้าถามว่าโลกน้ีจะด้าเนินต่อไปได้อย่างไร และควรจะด้าเนินต่อไปอย่างไรในอนาคต ถ้าโชคดี

พอ ซูปเปอร์คลาสบางคนอาจจะมองเห็นปัญหาน้ีและตระหนักถึงความไม่สมดุลที่ด้ารงอยู่ ไม่เพียงเป็น

ความอยุติธรรม หากเป็นภัยคุกคามที่ลึกซึ่งรุนแรงที่สุด และเป็นภัยร้ายต่อประโยชน์ระยะยาวต่อพวกเขา

ด้วย ดังน้ันอนาคตของโลกจะเป็นไปได้ทั้งสองทาง ขึ้นอยู่กับตัวแปรทั้งสอง คือโลก และผู้ทรงอิทธิพลใน

โลก ว่าจะช้ีทางไปยังโลกที่เต็มไปด้วยความล่มสลายาของมนุษย์ชาติ หรือโลกที่เกื้อกูลกัน และมี

ความก้าวหน้าทางสังคมอย่างพร้อม ๆ กันได้    “ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไม่เข้าใจ

ปัญหาที่ก้าลางจะเกิดต่อโลกในระยะยาว”1 

 โลกจะเข้าสู่ยุคหายนะในไม่ช้า ไม่ว่าจะเป็นหายนะจากธรรมชาติ จากการระเบิดของสุริยะ 

จากการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก หรือ หายนะจากน้้ามือของมนุษย์ ภาวะโลกร้อน ปัญหาจ้านวน

ประชากรล้นโลก การท้าลายทรัพยากรป่าไม้ หรือการใช้ทรัพยากรมากเกินความจ้าเป็น ซึ่งอาจท้าให้เกิด

ภัยธรรมชาติตามมา โดยไม่มีการจัดการหรือช่วยเหลือจากผู้มีอ้านาจ และอิทธิพลทางสังคมแต่อย่าง ใด 

โลกในอนาคตคงจะเหลือแต่ซากอารายธรรมของมนุษยชาติ ผู้คนที่ร่้ารวยต่างพากันหลบอยู่ในเรือนที่

ตนเองสร้างขึ้น บทความจากหนังสือ “อยู่ให้ได้ถ้าโลกหายนะ”2
 

 จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดต่อความหายนะของมนุษยชาติทั้ งส้ิน ดังที่เคยกล่าวแล้วว่า 

อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นน้ัน จะมีผู้รู้อยู่เสมอเพราะมนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตที่

ฉลาด แต่กลุ่มที่ฉลาดมากและมีความห่วงใยต่อชะตากรรมของเพื่อนร่วมโลกน้ันมีจ้านวนไม่มากนัก 

ในขณะที่กลุ่มผู้ฉลาดและไม่สนใจต่อชะตากรรมของส่วนรวมน้ันมีมาก และผู้ไม่พยายามจะฉลาดและยังไม่

สนใจชะตากรรมของโลกเลย ย่ิงมีมากท่ีสุด 

 แน่นอนว่าโลกในระยะแรกมนุษย์จะล้าบาก ผู้ถือครองอ้านาจจะถูกนับถือ ในการย่ืนมือเข้ามา

ช่วยเหลือ อาหาร และเงินตราจะถูกเรี่ยไรแจกจ่ายอย่างคนละเท่า ๆ กัน เส้นแบ่งของชนช้ันจะค่อย ๆ 

เลือนหาย ไป เม็ดเงินที่เคยขับเคล่ือนเศรษฐกิจเฉพาะกลุ่มจะถูกถอดถอน และน้ามามุ่งเน้นผลประโยชน์

ต่อส่วนรวม ผลประโยชน์ต่อโลกและมนุษยชาติเมื่อผ่านระยะแรกได้ แน่นอนว่าความเจริญก้าวหน้าอย่าง

                                                           
1 อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ ซุปเปอร์คลาส  (2553)  หน้า 128 
2 วรนุช แสงนิ่มนวล “อยูใ่ห้ได้ถ้าโลกหายนะ” (ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส้านักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพ), 
2551  หน้า 43 
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ทุกภาคส่วนที่แท้จริงจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากร เทคโนโลยี การศึกษา กลายเป็นโลกในอุดม

คติอย่างแท้จริง 

          

           การพัฒนาการของมนุษย์เป็นไปตามแรงกระตุ้นของโลกรอบตัวของพวกเขา จนไม่นานนักจะ

เกิดเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาและบ่อนท้าลายในเวลาเดียวกัน ความสมดุลทางธรรมชาติน้ันมีอยู่แล้ว ส้าหรับ 

สมรรถนะการท้าลายล้างและการขนส่งของเทคโนโลยีทุกระดับ คน ๆ หน่ึง พร้อมดาบในมืออาจฆ่าชีวิต

คนทั้งครอบครัวที่ไม่ทันระวังตัวในหมู่บ้านของตนเอง แต่ไม่น่าเอาชนะชาย 5 คน พร้อมโล่และหมวก

เหล็กได้ บุรุษชนหลังม้าอาจไล่ล่าชาวนาเท้าเปล่าได้ก็จริง แต่ชานคนอ่ืน ๆ ที่น่ังบนหลังม้าก็น่าจะหนีรอด

ได้ การระเบิดในรถยนต์ก็ช่วยให้ผู้คนหลบรอดจากการถูกยิง อีกท้ังยังช่วยให้เดินทางติดต่อค้าขายได้ด้วย 

 มนุษย์ผ่านวิวัฒนาการจนมีลักษณะกึ่งอัตโนมัติ เราชอบอยู่กันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่โดย

ธรรมชาติแล้ว เราสามารถใช้วิชีวิตได้ทั้งแบบปัจเจก และอยู่กันเป็นครอบครัว พวกหาของป่า ล่าสัตว์ที่อยู่

รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่จะท้าให้พืชและสัตว์หมดไปอย่างรวดเร็ว  จึงไม่ชอบใช้ชีวิตแบบน้ัน แต่เมื่อมีการท้า

เกษตรคนกลุ่มต่าง ๆ จึงรวมตัวกันเพิ่มขึ้นเป็นวิวัฒนาการที่ต่อเน่ือง การรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดของคน

จ้านวนมากแม้กระทั่งในสมัยโบราณ มักเกิดขึ้นควบคู่กับเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ระบบท่อล้าเลียงน้้าใช้ 

และน้้าเสียตามเมืองเก่าสมัยโรมัน เป็นต้น อย่างไรก็ดี เมื่อถึงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมแบบจ้าลอง สังคม

เป็นเครื่องจักร มนุษย์เป็นส่วนประกอบจึงเริ่มแสดงผลให้ปรากฏ โลกในอนาคตข้างหน้าจะเต็มไปด้วย

เครื่องจักรและเครื่องมือเทคโนโลยีที่ล้้าสมัยอย่างไม่มีที่ส้ินสุด แต่บัญหาหลัก ๆ ที่จะท้าให้โลกของเราน้ัน

เส่ือมสลายคือ ความไม่เท่าเทียมกัน 

 ถ้าโยนค้าว่า ความไม่เสมอภาค หรือ ความไม่เท่าเทียม ลงกลางห้องที่เต็มไปด้วยนัก

เศรษฐศาสตร์ หรือผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายระหว่างประเทศที่อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างเดียวกับการโยน

งูหาง-กระด่ิงลงกลางห้องที่มีคนธรรมดาอยู่เต็มห้อง ความโกลาหลวุ่นวายทุกรูปแบบก็อาจเกิดขึ้นตามมา 

หรือมีการแย่งกันอย่างดุเดือดตามแนวคิดของแต่ละส้านัก จะมีผู้หยิบเรื่องการมีสถิติข้อมูลไม่เพียงพอ

ขึ้นมาอ้าง จะมีการกล่าวหากันเรื่องเหตุผลและแรงจูงใจของแต่ละฝ่าย ต่างยืนยันความเห็นอย่างไม่ลดละ 

โยนถ้อยค้าพรุสวาทใส่กันอย่างไม่ยับย้ัง แต่ค้าถามเรื่องน้ี นับเป็นหัวใจของการศึกษาการด้ารงอยู่ของชน

ช้ันสูง เพราะไม่เพียงแต่พวกเขาจะอยู่ที่ส่วนปลายสุดของเส้นความไม่เสมอภาคที่ต่อเน่ืองยาวเหยียด พวก
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เขายังถูกมองว่าเป็นผู้ก้าหนดกฎกติกาและคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึง

ควรสนใจในประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมให้มากข้ึน 

 อีกไม่เกิน 500 ปี  มนุษย์จะต้องทิ้งซากโลกไปหาที่อยู่ใหม่บนดาวดวงอ่ืน ถ้ามนุษย์ยังคงใช้

ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดส้ินเปลืองอย่างปัจจุบัน  ถ้าจะกล่าวว่า โลกร้อนคือชนวนที่ท้าให้เกิดความ 

หายนะแก่โลก ปัญหาพลังงานที่ส้าคัญท่ีสุด การบริโภคเช้ือเพลิง ฟอสซิลทั้ง 3 ชนิด นอกจากก่อก๊าซเรือน

กระจกและแก๊สที่เป็นพิษต่อระบบการหายใจของส่ิงมีชีวิต การใช้พลังงานท้าให้เกิดการเสพติดในการ

บริโภคธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย เกิดการแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบกัน 

 เมื่อพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิล จากสถิติการใช้อย่างฟุ่มเฟือยระยะเวลาเพียง 200 ปี ที่ผ่านมา 

ขณะน้ีมนุษย์ต่างขวนขวายหาทรัพยากรอ่ืนมาใช้ทดแทน แต่การหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 

บนโลกล้วนมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์และกระทบกระเทือนต่อทรัพยากรชนิดอ่ืนทั้งส้ิน 

 มีผู้คาดการว่า ถ้ามนุษย์ยังคงใช้พลังงานในลักษณะที่ท้าลายล้างโลกให้เกิดความเสียสมดุลอยู่

อย่างน้ี อีกไม่เกิน 500 ปีข้างหน้าก่อนที่ทรัพยากรธรรมชาติจะขาดแคลนถึงที่สุด มนุษย์จะลุกขึ้นแย่งชิง

ท้าลายล้างกันเอง จะเหลือแต่ซากของโลก ผู้ที่ได้เปรียบกว่าจ้านวนน้อยนิดจะพากันไปหาที่อยู่ใหม่บนโลก

ใบอ่ืน 

 ดาวเคราะห์ ช่ือโลกไม่เคยขาดแคลนปัญหาฉันใด มนุษยชาติก็ไม่เคยขาดแคลนแนวคิดดี ๆ ใน

การแก้ไขและรับมือฉันน้ัน แต่ปัญหาใดที่มนุษย์ควรเร่งแก้ไขก่อนเป็นอันดับแรกและอันดับต่อๆ ไป คือ

เศรษฐกิจการเมือง ส่ิงแวดล้อม การสาธารณสุข และการสร้างสันติภาพและความปรองดอง การสร้าง

ความสมดุลท่ามกลางความต้องการอันหลากหลายของมนุษยชาติไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่ว่าส่ิงที่ต้องใช้เป็น

เดิมพันจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเสมอไป และการเร่งแก้ไขปัญหาหน่ึงอาจเป็นการซ้้าเติมให้ปัญหาอ่ืน

เลวร้ายและรุนแรงมากย่ิงขึ้น 

 ถ้าเราจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ในอนาคตมนุษย์อาจจะมีเทคโนโลยีที่คอย

อ้านวยความสะดวกอย่างครบครัน มนุษย์จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งเรื่องทางการแพทย์ สาธารณะสุข 

การคมนาคม เราจะมีหุ่นยนต์ หรือเครื่องจักรเข้ามาช่วยให้ชีวิตประจ้าวันของเราสะดวกมากย่ิงขึ้น เมื่อ

มนุษย์เท่าเทียมกัน ปราศจากปัญหาจากความเล่ือมล้้า ความรู้ก็จะสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ ท้าให้เกิด

มุมมองแนวคิดที่แปลงใหม่ เกิดโครงการงานวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ มาลองสมมุติกันดูสิว่า 

ทุกอย่างที่มนุษย์ท้าได้ เครื่องจักรก็ท้าได้ แถมยังท้าได้ดีกว่าอีกดัวย ถ้าเช่นน้ันมนุษยชาติทั้งมวลก็คงจะมี
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คุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกันหมด ในภาพรวมเราอยู่ในสถานะแบบเดียวกัน  เช่น โลบินสันครูโซกับเจ้าฟาย

เดย์ หุ่นยนต์ที่มีความสามารถเป็นเย่ียมของเขา ซึ่งทุกคนก็ชอบที่จะให้เครื่องจักรท้างานแทน 

 มีคนมอบหุ่นยนต์ เพื่อให้มันท้างานแทน เจ้าหุ่นยนต์เป็นผู้ท้างาน โดยที่คน ๆ น้ันเป็นผู้รับ

เงินเดือนตามปกติ แน่นอนหุ่นยนต์ท้าได้ไม่มีปัญหา เพราะประเด็นไม่ได้อยู่ที่การมีหุ่นยนต์เหล่าน้ัน 

หากแต่อยู่ตรงค้าถามที่ว่าใครเป็นเจ้าของมัน การให้เครื่องสังเคราะห์วัตถุกับคนทุกคนก็จะส่งผลอย่าง

เดียวกัน เราทราบกันแล้วว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้มีเครื่องสังเคราะห์วัตถุแบบน้ี มนุษย์เราน่าจะพึ่งตนเอง

และมีอิสระอย่างแท้จริง ย่ิงกว่ายุคใด ๆ นับแต่ยุคหินเก่าที่คนเรายังเป็นพวกเก็บของป่า ล่าสัตว์ และเราก็

อาจจะด้ารงชีวิตโดยไม่ต้องการท้ากินกับผืนแผ่นดินอีกต่อไปแล้วก็อาจเป็นไปได้ 
 

 2.2 ข้อมูลศิลปกรรม 
 

 งานของข้าพเจ้าที่ได้รับอิทธิพลทางความคิด และรูปแบบจากงานของศิลปินหลายแขนง ซึ่ง

ข้าพเจ้าได้ท้าการศึกษาแนวความคิดและกระบวนการ การถ่ายทอดผลงานอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ น้ัน ก็คือ

กลุ่มของผู้ก้ากับภาพายนตร์ และนักท้าโมเดล ที่มีรูปแบบและมุมมองทางเน้ือหาที่คล้ายคลังกับงานของ

ข้าพเจ้า ที่ต้องการแสดงเน้ือหาที่สะท้อนถึงความเหลือมล้้าทางสังคมผ่านมุมมองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึง

หยิบยกเน้ือหาผลงานของศิลปินเหล่าน้ันมากล่าวถึง 

 
Neill Blomkamp 

  2.2.1 Neill Blomkamp เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2522 ซึ่งเป็นผู้ก้ากับชาว

แอฟริกาใต้-แคนาดา ที่โด่งดังมาจากภาพยนตร์ไซไฟโลกดิสโทเปีย เช่นเรื่อง District 9, ELYSIUM, 

CHAPPIE ซึ่งภาพยนตร์ ของเขาส่วนใหญ่จะพูดถึงความแตกต่างของเช้ือชาติและเผ่าพันธ์ุ ความเล่ือมล้้า

ทางสังคมและชาติพันธ์ุ ในภาพยนตร์ของเขามักพูดถึงเรื่องการด้ินรนอยู่ของเผ่าพันธ์ุ หรือชนช้ันที่แตกต่าง

ภายในโลก สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของความเป็นมนุษย์ที่มีต่อความแตกต่างทางชาติพันธ์ุน้ี 
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 ภาพยนตร์เรื่อง District 9 (2522) เน้ือเรื่องของภาพยนตร์พูดถึงการอพยพเข้ามาอยู่ของ

มนุษย์ต่างดาวบนโลก และได้รับการปฏิบัติจากมนุษย์อย่างไม่ดีนัก และถูกจัดแบ่งแยกชนช้ันฐานะทาง

สังคมอย่างไม่เท่าเทียมกันกับมนุษย์ เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งแยกเผ่าพันธ์ุ

และชนช้ันได้อย่างชัดเจน 

 ภาพยนตร์เรื่อง ELYSIUM  ( 2556) สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อเกิดช่องว่าง

ทางสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนที่มีความเล่ือมล้้าอย่างสูงสุด การพัฒนาการทางเทคโนโล ยีและ

เครื่องมือเครื่องใช้ที่คนจนไม่สามารถเอ้ือมถึงได้ รวมทั้งความแตกต่างทางด้านความเป็นอยู่ การบริการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาพยนตร์เรื่องน้ีจึงถ่ายทอดถึงการด้ินรนการเอาชีวิตรอดของคนในฐานะ

ยากจน เพื่อที่จะลดช่องว่างทางสถานะภาพที่เป็นอยู่ลง แล้วแอบแฝงเรื่องคุณค่าของชีวิตมนุษย์ลงไปใน

ภาพยนตร์ด้วยว่า ไม่ว่าคนเราจะมีฐานะอย่างไรแต่คุณค่าของชีวิตมนุษย์ก็มีค่าเท่ากัน 

 ภาพยนตร์เรื่อง CHAPPIE (2558) ที่มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักในความเป็นมนุษย์

ที่มาชนช้ันและเผ่าพันธ์ุที่แตกต่างกัน ผ่านตัวละคร CHAPPIE หุ่นยนต์ต้ารวจตัวแรกที่ใส่จิตใจของมนุษย์

ลงไป CHAPPIE ค่อย ๆ เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ขึ้นเรื่อยๆ และในขณะเดียวกันก็ถูกต่อต้านจากมนุษย์ที่ไม่

ชอบหุ่นยนต์ CHAPPIE จึงเป็นภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกทางเผ่าพันธ์ุอย่างชัดเจนอีกเรื่อง

หน่ึงของ นีลล์ บล็อมแคมป์ 

 

 
Christian Cantamessa 

  2.2.2 Christian Cantamessa เกิดเมื่อวานที่ 4 ตุลาคม 2519 เป็นนักเขียนชาวอิตา-

เลียนอเมริกัน เป็นผุ้ก้ากับและผู้สร้างวีดีโอเกม และเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ในฐานะผู้ร่วมเขียนบทและ

ก้ากับภาพยนตร์เรื่อง AIR (2558) เขายังเป็นนักออกแบบของเกมส์ Red Dead Redemption และ 

Manhunt รวมไปถึง Grand Theft Auto:San Andreas และเขายังเป็นผู้ก่อต้ัง CEO ของ Sleep 
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Deprivation Lab ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน เป็นบริษัทที่คอยให้ค้าปรึกษาด้านวีดีโอเกมส์อีกด้วย ผลงานของ

เขาท่ีข้าพเจ้าจะกล่าวถึง คือภาพยนตร์เรื่อง AIR (2558) 

 AIR กล่าวถึงชายสองคนที่ท้าหน้าที่ดูแลคนที่หลับจ้าศีล และระบบอากาศในช้ันใต้ดินจนกว่า

อากาศบนโลกภายนอกท่ีมีกัมมันตภาพรังสีน้ันจะกลายมาเป็นปกติ จนกระทั่งมีกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลเข้า

มาในห้องของพวกเขา พวกเขาจึงมาทางเลือกแค่ทางเดียว โดยเข้าไปอยู่ในแคปซูลจ้าศีลแทนคนที่พวกเขา

ดูแลอยู่ ภาพยนตร์เรื่องน้ีมีแก่นเน้ือเรื่องหลักที่พูดถึงจริยธรรมของการมีชีวิตอยู่และมีแนวคิดด้านคุณค่า

ของชีวิตแอบแผงอยู่ในเรื่อง Christian ต้องการจะถ่ายทอดมุมมองทางความคิดและปลูกฝังทัศนคติเรื่อง

คุณค่าของชีวิตให้กับผู้ชม      
 

 

 
Morten Tyldum 

 

  2.2.3 Morten Tyldum   เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2510 เป็นผู้ก้ากับภาพยนตร์

ชาวนอร์เวย์ เขาเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศนอร์เวย์ จากการก้ากับภาพยนตร์เรื่อง Headhunters (2001) 

เป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญจากนวนิยายของ Jo Nesbo และในระดับสากลส้าหรับการก้ากับ The 

Imitation Game (2014) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ เขาได้รับการเสนอช่ือชิงรางวัลออสการ์สาขา 

Best ผู้อ้านวยการสร้างและผู้ก้ากับภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ 

 ผลงานของ Morten Tyldum ที่ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงคือภาพยนตร์เรื่อง Passebgers (2559) 

เน้ือเรื่องของภาพยนตร์เน้นความเป็นอยู่ของมนุษย์ในมุมมองใหม่ให้เห็นถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่

ของมนุษย์โดยเล่าเรื่องราวผ่านชายคนหน่ึงที่ต่ืนขึ้นมาก่อนก้าหนดเพียงล้าพัง ในยานอพยพหาดาวโลก

ดวงใหม่ ที่จะถึงที่หมายในอีก 90 ปี ในขณะที่ ผู้โดยสารคนอ่ืน ๆ ในยานที่ยังคงหลับอยู่ ภาพยนตร์

ถ่ายทอดถึงความเป็นอยู่ของชายที่ต่ืนขึ้นมาเพียงล้าพัง และใช้ทรัพยากรและอาหารที่มีครบครันอย่าง
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เต็มที่ ความสะดวกสบายในยานที่กว้างใหญ่น้ีเป็นเหมือนโลกที่เขาตามหาอยู่ในช่วงแรก ๆ หลังจากน้ัน 2 

ปี เขาก็เริ่มรู้สึกเหงา จึงท้าลายเครื่องจ้าศีลและปลุกหญิงสาวอีกคนหน่ึงที่ขึ้นมาพร้อมเขา ทั้งสองเริ่มที่จะ

ปรับตัวและเรียนรู้ค่าของการมาชีวิตอยู่กับสถานที่ ๆ พวกเขาอยู่ได้ 
 

 
Jake Schreier 

 2.2.4 Jake Schreier ผู้ก้ากับเรื่อง Robot &Frank (2555) ภาพยนตร์ที่พูดถึง Frank ชาย

หัวขโมยที่ปลดเกษียณตัวเองเพราะความชราภาพ แต่เมื่อลูกชายของเขาท่ีท้างานจนไม่มีเวลาดูแลเขา 

 ลูกชายจึงซื้อหุ่นยนต์มาดูแลเขาแทน เขาก็เริ่มที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ที่ลูกน้ามาให้ได้ ในไม่ช้า 

Frank  ก็เริ่มท่ีจะชอบการบริการของหุ่นยนต์ ทั้งเรื่องการเก็บกวาด การกท้าอาหาร และช่วยเตือนเขาใน

เรื่องท่ีเขาหลงลืมไป หลายครั้งที่ Frank รู้สึกว่าหุ่นยนต์เข้ามาเติมเต็มส่ิงที่เขาเสียไปกับความชราภาพ น่ัน

คือพละก้าลัง และความจ้า เขาจึงกลับมาท้างานเดิมของเขาได้ คือการขโมยเครื่องเพชรจากเพื่อนบ้าน 

เน้ือหาในภาพยนตร์ Robot &Frank พูดถึงความสะดวกสบายที่มนุษย์ได้รับจากเทคโนโลยีจนตัวเอกของ

เรื่องตัดขาดาจากลูกและคนจากสังคมภายนอก และเทคโนโลยีถูกน้าไปใช้ในทางที่ผิด แต่หัวใจหลักของ

ภาพยนตร์เรื่องน้ี ต้องการให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เทคโนโลยีไม่อาจมาแทนที่ได้ 
 

 
ภาพจากภาพยนตร์ เรื่อง Robot & Frank  
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Iori nix and Kathleen Gerber 

 

 ศิลปินอีกกลุ่มหน่ึงที่ข้าพเจ้าจะพูดถึงคือ Iori nix and Kathleen Gerber ศิลปินที่สร้าง

โมเดลจ้าลองที่สร้างส่ิงปลูกสร้างจ้าลองที่ผุพัง พวกเขามักสร้างโมเดลจ้าลองจากส่ิงที่มีอยู่จริงให้ดูเก่าและ

ผุพัง เช่นตึกในเมืองนิวยอร์ค รถไฟใต้ดิน และภายในตัวอาคารต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการของพวกเขา 

Iori nix and Kathleen Gerber มีแนวคิดที่ว่า ส่ิงของทุกส่ิงบนโลก มีการเส่ือมสลายและกับคืนสู่

ธรรมชาติ หากไม่มีมนุษย์เข้ามายุ่งเกี่ยว แนวความคิดของพวกเขาคือการถ่ายทอดเสน่ห์ความงามของ

ความเก่าและผุพัง ในโลกท่ีไม่มีมนุษย์และธรรมชาติที่กลับเข้ามาเอาพื้นที่จากส่ิงก่อสร้างน้ัน ๆ พวกเขาจึง

ประกอบโมเดลจ้าลองสถานที่ 

ต่าง ๆ ขึ้น ในภายใต้แนวคิดของพวกเขา 

 ผลงานของ Iori nix and Kathleen Gerber แสดงมุมมองที่แปลกใหม่โดยเทคนิคของพวก

เขา โมเดลของพวกเขาทุกช้ิน เมื่อสร้างเสร็จจะถูกท้าลายทิ้งทุกช้ิน เพื่อยืนยันถึงแนวคิดที่ชัดเจน คือเรื่อง

ของการสูญสลายของวัตถุ 

 
ผลงานของ Iori nix and Kathleen Gerber 
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Sinit Sae Jia 

 

 ศิลปินอีกคนหน่ึงที่ข้าพเจ้าจะพูดถึงคือ Sinit Sae Jia อีกหน่ึงศิลปินที่ท้างานศิลปะร่วมสมัย 

สะท้อนถึงมุมมองของสังคมไทยผ่านโมเดลของเขาด้วยวัสดุที่อยู่รอบ ๆ ตัว ท้าให้ผลงานของเขามีรูปทรงที่

น่าสนใจ และแผงด้วยเน้ือหาของวัสดุที่เขาหยิบมาใช้อีกด้วย 

 

 
      

ผลงานของ Sinit Sae Jia 
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ด้วยเน้ือหาของภาพยนตร์ และศิลปินที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาขั้นต้นทั้งหมด แสดงถึงเทคนิคและ

แนวความคิดทางคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่อยู่กับสังคมปัจจุบันในหลายแง่มุม เช่น เรื่องความเหลือมล้้าทาง

ชนช้ันฐานะ การด้ินรนปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีความเปล่ียนแปลง และผลกระทบจากมุมมองทาง

ความคิดของคนในสังคมน้ัน ๆ ข้าพเจ้าจึงหยิบยกเน้ือหาสาระดังกล่าวมาสร้างเป็นช้ินงานของข้าพเจ้า 

เรื่องด้ารงชีวิตของมนุษย์ในพื้นที่ปิดและมีเทคโนโลยีเข้ามาคอยอ้านวยความสะดวกและตีความหมายของ

การด้ารงอยู่ในมุมมองของตัวข้าพเจ้าเอง 
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บทที่ 3 

วิธีวิทยา และกระบวนการสร้างสรรค์ 
 

    จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือ และบทความต่าง ๆ ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวม

ข้อมูล แนวความคิดมาเสริมเพิ่มเติมในงานของข้าพเจ้า ทั้งเน้ือหาในแง่รูปธรรม คือความเป็นไปต่าง ๆ ใน

โลกที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และในแง่นามธรรมคือทางด้านความคิด มุมมองทางทัศนคติของ

มนุษย์ ที่ควบคุมความเป็นไปในอนาคตที่ก้าลังจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า รวมกับที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาดูงาน

จากศิลปินและผู้ก้ากับภาพยนตร์ ซึ่งเป็นแนวทางในการถ่ายทอดเน้ือหา และเทคนิคกระบวนการในงาน

ของข้าพเจ้าได้อย่างดีเย่ียม แล้วน้ามาปรับเปล่ียนการท้างานให้สอดคล้องกับรูปแบบเน้ือหาในงานของตัว

ข้าพเจ้าเอง 

ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า มีการศึกษาและพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้านความคิด 
และจินตนาการ เพื่อค้นหาความลงตัวในงานศิลปนิพนธ์ช้ินงานน้ีของข้าพเจ้า กระบวนการสร้างสรรค์ศิลป

นิพนธ์ของข้าพเจ้าจึงแบ่งออกได้เป็น 5 ข้อดังน้ี 
 

3.1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
 

 การพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินน้ี มีจุดเริ่มต้นสืบเน่ืองมาจากผลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์ ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้ท้าการทดลองเทคนิค เพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อควรแก้ไข ทั้งขั้นตอนการปฏิบัติที่ข้าพเจ้ายัง
ไม่มีความช้านาญมากนัก และได้ทดสอบการถ่ายทอดเน้ือหาด้วยเทคนิค วีดีโอ สตอปโมชันผ่านการแสดง
ของตัวข้าพเจ้าเอง เพื่อส่ือให้เห็นถึงอารมณ์ และเน้ือหาที่ข้าพเจ้าต้องการจะส่ือถึงสภาวะการถูกกักขัง 
โดดเด่ียว จากสังคม  โดยสอดแทรกสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมเน้ือหาทางความคิดของข้าพเจ้า 
 ผลงานที่ถูกสร้างในระยะน้ี เริ่มปรากฏให้เห็นถึงแนวทางที่จะต่อยอดและพัฒนาแก้ไขต่อไปได้ ทั้ง
เรื่องท่าทางการแสดง การใส่ส่ือสัญลักษณ์ให้ผู้ชมผลงานได้เข้าใจถึงบริบทในงานของข้าพเจ้า และการใช้
เทคนิคการตัดต่อ วีดีโอ ที่เหมาะสมกับงาน แล้วน้ามาปรับใช้กับผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 
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ภาพที่ 1 ภาพโมเดลจ้าลองช้ินก่อนศิลปนิพนธ์ 1 
 

 
ภาพที่ 2 ภาพโมเดลจ้าลองช้ินก่อนศิลปนิพนธ์ 2 
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ภาพที่ 3 ภาพส่วนหน่ึง จากผลงานวีดีโอช้ินก่อนศิลปนิพนธ์ 1 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพส่วนหน่ึง จากผลงานวีดีโอช้ินก่อนศิลปนิพนธ์ 2 
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ภาพที่ 5 ภาพส่วนหน่ึง จากผลงานวีดีโอช้ินก่อนศิลปนิพนธ์ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ภาพส่วนหน่ึง จากผลงานวีดีโอช้ินก่อนศิลปนิพนธ์ 4 
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 3.2 การลงพ้ืนที่ภาคสนาม 

 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ และสังเกตสภาพแวดล้อมความแตกต่างทางสถานะภาพ ระหว่างผู้คนที่มี

ฐานะร่้ารวย และฐานะยากจน ข้าพเจ้าได้เลือกชุมชนแออัดบริเวณริมคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2560 เพื่อสังเกตเสภาพแวดล้อมของคนที่มีฐานะยากจน ทั้งเรื่องสภาวะทางเสียง ทางกล่ิน 

และบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง และข้าพเจ้ายังได้ลงพื้นที่บริเวณห้างเกษตรวิลเลจ (เกษตร

พลาซ่า) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เพื่อสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่มีฐานะร่้ารวย การวางตัวกับ

สังคมโดยรอบ และสภาวะทางความคิด และจิตใจที่แตกต่างกันออกไป ตามภาพประกอบจ้านวน 5 ภาพ 

ข้างล่างน้ี 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 ภาพการลงพื้นที่ในชุมชนแออัด บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบ สังเกตผู้คนและข้าวของ 

                เครื่องใช้ 
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ภาพที่ 8 ภาพการลงพื้นที่ในชุมชนแออัด บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบ สังเกตที่อยู่อาศัย 

 

 

 
ภาพที่ 9 ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ห้างเกษรวิลเลจ (เกษรพลาซ่า) 
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ภาพที่ 10 ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ที่ห้างเกษรวิลเลจ (เกษรพลาซ่า) สังเกตพฤติกรรมผู้คนที่มีฐานะ 

 

 
ภาพที่ 11 ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ที่ห้างเกษรวิลเลจ (เกษรพลาซ่า) สังเกตข้าวของเครื่องใช้ของคน 

              ที่มฐีานะ 
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  3.2.1 สรุปกระบวนการท างานของข้าพเจ้าโดยวิธีการสังเกตได้ดังนี้ 

 - สังเกตจากสถานที่อยู่ พบว่าคนรวยน้ันมีที่อยู่ที่กว้างขวาง มีพื้นที่ใช้สอยเกิน           

                               ความจ้าเป็น ส่วนคนจนน้ันมีที่อยู่ที่แออัด อาศัยอยู่ภายใต้ส่ิงปลูกสร้างด้วยวัสดุ                            

                               ที่ไม่คงทน 

 - สังเกตจากส่ิงอ้านวยความสะดวก พบว่าคนรวยน้ันมีเครื่องมือที่อ้านวยความ  

                              สะดวกครบครัน ส่วนคนจนมีเครื่องมือเท่าท่ีจ้าเป็น และมีสภาพเก่าใกล้ช้ารุด 

- สังเกตจากเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย พบว่าคนรวยน้ันมีเครื่องนุ่งห่มที่หรูหรา และ 

            มีย่ีห้อ ส่วนคนจนน้ัน มีเส้ือผ้าที่สภาพเก่าและเน้นการใช้งานตามอาชีพของ  

            คนเหล่าน้ัน 

 - สังเกตจากอุปนิสัย พบว่าคนรวยน้ันอยู่กันอย่างเป็นปัจเจกชน ส่วนคนจนน้ัน 

            อยู่กันอย่างไม่เป็นปัจเจกชน มีการติดต่อส่ือสารกันภายในชุมชนของพวก 

            เขาเอง 
 

 3.3 การสร้างเรื่องย่อ 

 ข้าพเจ้าได้สร้างเรื่องย่อจากมุมมองทางความคิดของข้าพเจ้าเอง สะท้อนออกไปสู่สังคมภายนอก 

ที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมา แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของปัญหา คือความเล่ือมล้้ากันทางสถานะทาง

สังคมให้ได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น 
 

 ตอนที่ 1 

 ชายคนหน่ึงต่ืนขึ้นมาในห้องที่ไม่มีทางออก เขาไม่รู้ว่ามาอยู่ในห้องน้ีได้อย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับ

โลกภายนอก และเกิดอะไรกับผู้คนอ่ืน ๆ เขาเก็บข้อสงสัยน้ันไว้ แล้วเริ่มเดินส้ารวจภายในห้องที่เขาอยู่ 

เขาพบว่าในห้องมีทั้งเครื่องออกก้าลังกาย คือลู่ว่ิงเก่า ๆ ไปจนถึงเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ดู

เหมือนว่าเครื่องมือพวกน้ีจะเป็นเครื่องอ้านวยความสะดวก ให้เขาสามารถด้ารงชีวิตอยู่ในห้องน้ีได้ แต่ส่ิงที่

เขาชอบมากที่สุดในห้องน้ีก็คือ ตู้ปลาขนาดยักษ์ที่มีปลาว่ายอยู่เต็มตู้ มันท้าให้เขาไม่อาจละสายตาจากมัน

ได้ในระยะเวลาอันส้ัน ไม่นานนักเขาก็เริ่มปรับตัวกับห้องที่เขาถูกขังอยู่น้ีได้ และเริ่มหลงใหลกับการใช้ชีวิต

ภายในห้องห้องน้ันด้วยเครื่องอ้านวยความสะดวกท่ีอยู่รอบตัวเขาได้อย่างง่ายดาย 
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ตอนที่ 2 

 ในดินแดนที่ว่างเปล่า ชายอีกคนหน่ึงต่ืนขึ้นมากับความทรงจ้าที่ว่างเปล่าเช่นกัน เขาไม่รู้ว่าเขา

เป็นใคร ที่ๆ เขาอยู่คือที่ใด เกิดอะไรขึ้นกับเขาและโลกที่เคยเป็นอยู่ ท้าไมรอบ ๆ ตัวของเขาถึงมีแต่ซาก

ปรักหักพัง แล้วผู้คนอ่ืน ๆ หายไปไหนกันหมด ในหัวของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยต่อหลายๆ อย่าง เขา

จึงเริ่มออกเดินส้ารวจ 

 แล้วตะโกนหาผู้คนที่ยังเหลืออยู่ แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา วันและคืนที่ผ่านไปในแต่ละวัน เขามีความ

เป็นอยู่ที่ยากล้าบาก เขาต้องหาอาหารจากเศษซากตึงในยามกลางวัน และหลบลมหนาวใต้ผ้าใบและเพิง

พักท่ีเขาสร้างขึ้นในยามกลางคืน ย่ิงนานวันความเป็นอยู่ของเขาก็ย่ิงล้าบากขึ้น มีแต่เพียงท้องฟ้าเท่าน้ันที่

ท้าให้เขารู้สึกสบายใจได้แต่เพียงช่ัวครู่ แล้วเขาก็ต้องหาอาหารและหาค้าตอบกับข้อสงสัยของเขาต่อไป 

ด้วยการเดินส้ารวจแล้วตะโกนหาคนอ่ืน ๆ ด้วยความหวังน้อย ๆ ว่าจะเจอใครสักคนบนโลกใบน้ี ที่จะบอก

เขาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบน้ีแล้วหาทางรอดชีวิตไปด้วยกัน 
 

 ตอนที่ 3 

 ภายในห้องที่มีทุกส่ิงทุกอย่าง เขาน่ังมองตู้ปลาขนาดใหญ่ แล้วรู้สึกสะท้อนถึงตัวเองว่าเขาน้ันไม่

ต่างจากปลาที่อยู่ในตู้ มีทุกอย่างที่ต้องการอยู่ในตู้ของมัน แต่ขาดอิสรภาพ เขาเริ่มเบื่อหน่ายต่อส่ิงรอบๆ 

ตัว ถึงแม้ว่าจะมีทุกส่ิงที่ต้องการอยู่อย่างครบครัน เขาเดินเข้าไปในห้องอีกห้องหน่ึงแล้วเปิดระบบภาพ

แบบ 4 มิติ พื้นของห้องถูกปรับเปล่ียนให้เป็นพื้นทราย ผนังห้องโดยรอบและเพดานเปล่ียนเป็นรูปภาพ

ทิวทัศน์ของทะเล เหมือนกับจอทีวีขนาดใหญ่ ถูกกดเปิดสวิทซ์ มีลมพัด มีกล่ินทะเล และรังสีความร้อน

ออกมาจากช่องลมเล็กๆ ด้านบน ท้าให้เขารู้สึกผ่อนคลายขึ้น แต่ในใจของเขาลึกๆ ก็รู้ว่าทะเลเบื้องหน้า

เขาไม่ใช่ของจริง เมื่อเขาเอ้ือมมือไปแล้วสัมผัสกับทะเลด้านหน้าของเขา แต่กลับเป็นเพียงผนังของห้อง

แทน ความสงสัยของเขาเริ่มกลับมาอีกครั้ง ว่าเขาเป็นใครแล้วเขามาอยู่ในห้องน้ีได้อย่างไร เขาครุ่นคิดอยู่

นาน จนเขาคิดได้ว่าเขาต้องออกไปจากห้อง ๆ น้ีถึงจะได้รู้ค้าตอบ 
 

 ตอนที่ 4  

 เวลาผ่านไปหลายวัน ชายผู้อยู่ในโลกอันว่างเปล่า เขายังคงเดินต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยความหวังว่าจะ

ได้พบใครสักคนที่มีชีวิตอยู่ หนวดเคราเริ่มยาวรุงรัง และร่างกายที่ซูบผอมลงทุกวัน เป็นเหมือนเครื่องคอย

ย้้าเตือนถึงเวลาว่าเขามีเหลืออยู่ไม่มากนัก อากาศที่เริ่มร้อนขึ้นท้าให้เขาอ่อนแรงลง ความหิวโหยท้าให้เขา
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ส้ินหวังย่ิงขึ้น แต่ทันใดน้ันเขาได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กหญิง และเด็กชายอยู่ห่างไปไม่ไกลจากที่เขาอยู่ 

เขารีบว่ิงไปตามเสียงน้ันอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาแทนไม่มีเรี่ยวแรงเหลืออยู่ ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าเขาคือ 

ภาพเด็กสองคนก้าลางน่ังกินไอศครีม และหัวเราะกันอย่างสนุกสนานบนซากปรักหักพัง เขารีบปีนขึ้นไป

หาเด็กทั้งสอบคนน้ันด้วยดวงตาที่แดงก่้า น้้าตาคลอ แต่เมื่อเขาเอามือขึ้นมาขย้ีตา ภาพของเด็กทั้งสองคน

น้ันก็อันตรธานหายไป ไม่มีทั้งเสียง ไม่มีแม้ล่องลอยใด ๆ เขาทรุดตัวลงด้วยความอ่อนแรง หรือน่ีจะเป็น

เพียงแต่ภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นมาเอง 
 

 ตอนที่ 5 

 โลกภายนอกในยามฤดูร้อนมาเยือน ช่ังยากล้าบาก ชายผู้ออกเดินตามหาค้าตอบ เริ่มครุ่นคิดว่า

เขาอาจจะเป็นเพียงคน ๆ เดียวที่เหลืออยู่บนโลก ย่ิงนานวันเขาก็เริ่มส้ินหวัง อาหารก็หายากมากขึ้น 

ร่างกายของเขาก็ซูบผอมไร้เรี่ยวแรงที่จะเดินต่อไปได้อีกแล้ว  และความหงุดหงิด ความโมโหเริ่มเข้ามา

แทนที่ชายผู้หาทางออกจากห้องปิดตาย ภาพปลาที่ว่ายอยู่ในตู้ท้าให้เขารู้สึกกระวนกระวาย เขารวบรวม

แรงทั้งหมดที่มี ทุบตู้ปลาจนแตกด้วยความโมโห ส่ิงที่เกิดขึ้นไม่ใช่น้้าที่ทะลักมาท่วมตัวเขา หรือปลาที่ได้

เป็นอิสระ แต่กลับเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าเขา ชายผู้หมดวังในการมีชีวิตอยู่ในโลกอันว่างเปล่า 

ได้ยินเสียงกระจกแตกจากอุโมงค์ที่อยู่ได้ซากปรักหักพังใกล้ ๆ เขา เขาเดินไปดูด้วยความสงสัยและ

ความหวังเล็ก  ๆ ว่าเสียงน้ันจะเกิดจากส่ิงที่มีชีวิตบางอย่าง  พวกเขาสองคนได้เจอกันกลางอุโมงค์ ชาย

หน่ึงคนเน้ือตัวสะอาดสะอ้าน ร่างกายอ้วนท้วมสมบูรณ์ เพราะมีทุกส่ิงทุกอย่างอยู่รอบตัว ชายอีกคนหน่ึง

เน้ือตัวสกปรก มอมแมม ร่างกายซูบผอม เพราะต้องล้าบากต่อการเอาชีวิตรอด ทั้งสองพบกันพวกเขาทั้ง

สองต่างร้องไห้ 
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3.4 เขียน Story board 

ข้าพเจ้าได้เขียนบทภาพ (Story board) แสดงถึงเน้ือหาของงาน และฉากต่างๆ ในเน้ือเรื่องของ 

ข้าพเจ้าอย่างละเอียด เพื่อความสะดวกต่อกระบวนการตัดต่อในงานของข้าพเจ้า ได้อย่างเข้าใจมากย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 12 บทภาพ (Story board) อธิบายถึง Timeline ของเน้ือเรื่องในแต่ละ Shot 
 

 
ภาพที่ 13 ออกแบบฉากของห้างที่มีส่ิงอ้านวยความสะดวกกอย่างครบครัน 
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3.5  ท าโมเดลฉากจ าลอง และ ตัดต่อผลงานวีดีโอ 

ในการท้าศิลปนิพนธ์ช้ินน้ีข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงปัญหาของสภาวะทางสังคม เรื่องความเล่ือมล้้าใน
ฐานะทางสังคมที่แตกต่างกันในสังคมไทย ข้าพเจ้าจึงได้เริ้มสร้างโมเดลจ้าลองขึ้นแบ่งออกเป็น สองสถานะ 
และสองบทบาทท่ีมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง 
 

  โมเดลชิ้นงานที่ 1  จ้าลองให้เห็นถึงความสะดวกสบาย โดยมีส่ิงอ้านวยความสะดวก
อย่างครบครัน เพื่อแสดงออกถึงคนที่มีฐานะร่้ารวย โดยตัดขาดจากโลกภายนอก 
  โมเดลชิ้นงานที่ 2  จ้าลองให้เห็นถึงความล้าบาก ท่ามกลางซากปรักหักพัง เพื่อแสดงถึง
คนทีมีฐานะยากจน และความล้าบาก ในโลกภายนอกอันอ้างว้างกว้างใหญ่ 

 

ข้าพเจ้าได้สร้างโมเดลตามแบบภาพร่าง และบันทึกภาพฉากโมเดลตามมุมต่างๆ ตามบทภาพ   

(story board) เพื่อด้าเนินการตัดต่อให้แล้วเสร็จ แบ่งเป็นกระบวนการโดยละเอียดได้ดังน้ี  

- ท้าโครงสร้างกล่องโมเดลขึ้น และติดประตูไว้โดยรอบด้านเพื่อความสะดวกต่อการ   

  ถ่ายภาพ 

- ท้าโมเดลเฟอร์นิเจอร์ เข้าของเครื่องใช้ภายในห้อง และ ปั้นหลังคาแล้วน้าไปถอดพิมพ์   

  เป็นปูนปลาสเตอร์เพื่อน้ามาวางในโมเดลโลกภายนอก 

- ทาสีโครงสร้างโมเดล เฟอร์นิเจอร์ และ หลังคา แล้วน้ามาจัดวางให้สมบรูณ์ตาม 

  แบบร่าง 

- ถ่ายภาพฉากโมเดลในมุมต่างๆ ตามแบบร่าง เพื่อน้ามาเป็น Background ในงานวีดีโอ 

- สร้างตัวละครตัวที่หน่ึงด้วยการวาดบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

- น้ามาตัดต่อเป็น วีดีโอ สตอปโมชัน 

- สร้างตัวละครที่สองโดยการบันทึกภาพเป็นวีดีโอ Performance บนฉากหลัง  

  Green screen 

- น้ามาตัดต่อให้เข้ากับฉากโมเดลที่สร้างข้ึน 

- ใส่เสียงและตกแต่งแสงให้กับวีดีโอทั้งสองตัว  
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ภาพที่ 14 ท้าโมเดลห้อง ตามขนาดที่ออกแบบไว้ 

 

 

ภาพที่ 15 ท้าเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง 
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ภาพที่ 16 ท้าโมเดลจ้าลองห้องครัว 

 

 

ภาพที่ 17 ท้าโมเดลจ้าลองห้องน้้า 

 



30 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 18 ท้าโมเดลจ้าลองสภาพโลกภายนอก 

 
 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 19 ภาพการท้า Performance และ บันทึกภาพวีดีโอโดยใช้ฉากหลังเป็น Green screen 1 
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ภาพที่ 20 ภาพการท้า Performance และ บันทึกภาพวีดีโอโดยใช้ฉากหลังเป็น Green screen 2 

 

 

 

ภาพที่ 21 ภาพถ่ายฉากโมเดลจ้าลอง โดยใช้ Blue screen เป็นฉากหลัง 
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ภาพที่ 22 ท้าการตัดต่อวีดีโอ Performance 

 

 
ภาพที่ 23 ภาพวาดมุมมองต่างๆ ของตัวละครเพื่อน้ามาท้า Stop motion 
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ภาพที่ 24 ท้าการตัดต่อวีดีโอ Stop motion Animation 

 

ปัญหาและผลกระทบการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานในชุดน้ี มีลักษณะของการทดลองในรูปแบบกระบวนการของวัสดุอุปกรณ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ข้าพเจ้าต้องศึกษาเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  ท้าให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาด
เป็นระยะๆ ข้าพเจ้าจึงจ้าเป็นต้องหาข้อมูลทางเทคนิค ขั้นตอน รวมทั้งขอค้าแนะน้าจากอาจารย์ผู้สอน 
เพื่อให้สามารถสร้างผลงานออกมาได้ตรงตามแผนการที่ก้าหนดไว้ 

ทั้งน้ี สามารถสรุปปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานได้ดังน้ี 

 1. การสร้างโมเดลและฉาก มีความล่าช้า ด้านความทนทาน รูปแบบยังไม่ลงตัว ท้าให้ข้าพเจ้าต้อง 
คอยปรับแก้หลายครั้ง 

 2. ปัญหาทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเมาส์ปากกา ซึ่งมีหน่วยประมวลผลที่ล่าช้าและไม่เสถียร 
เป็นผลให้งานที่ท้าเกิดความล่าช้า 
3. ความไม่ช้านาญทางด้านการตัดต่อ วีดีโอ ทั้งเรื่องรูปแบบ กระบวนการ การใช้โปรแกรม และ
ความไม่ช้านาญเรื่องไทม์ไลน์กับเฟรมเลส ท้าให้เกิดปัญหาด้านความล่าช้า และต้องปรับแก้อยู่
บ่อยครั้ง 
4. คอมพิวเตอร์เสียหาย ท้าให้จ้าเป็นต้องลบข้อมูลในอาร์ทดิสก์ จึงต้องรวบรวมข้อมูลและสร้าง

ขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมด 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ผลงาน 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า มีการศึกษาและพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้านความคิด 

และจินตนาการ เพื่อค้นหาความลงตัวในงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าให้ได้มากที่สุด ผลงานศิลปนิพนธ์ของ
ข้าพเจ้าจึงมีความหมายทั้งทางด้านเน้ือหาทางความคิด รูปทรง เทคนิควิธีการ และการจัดวางผลงานของ
ข้าพเจ้าพัฒนาเพิ่มข้ึนด้วย   
 

4.1 วิเคราะห์ผลงานด้านเนื้อหา 
ข้าพเจ้าได้บอกเล่าเน้ือหาของผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีผ่านมุมมองของตัวข้าพเจ้าเอง โดยบอกเล่า

ผ่านตัวละครสองตัว ที่มีความแตกต่างกัน ทางสภาพแวดล้อม สถานภาพ และความเป็นอยู่ โดยที่ตัวละคร
ทั้งสองตัวน้ัน คือคนๆ เดียวกัน แต่มีบทบาทสถานะที่แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง เพื่อสร้างข้อเปรียบเทียบถึง
ความไม่เสมอภาคกันในสังคมปัจจุบันให้ได้อย่างชัดเจน  

เน้ือหาในผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ต้องการจะส่ือถึงสถานภาพความเป็นมนุษย์ ผ่านมุมมอง
จากตัวละครเพียงตัวเดียว คือตัวของข้าพเจ้าเอง  ที่มีความคิด ความเช่ือเกี่ยวกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนา เรื่องทางสายกลาง กล่าวคือมนุษย์ที่มีมากเกินไปก็ไม่ดี มนุษย์ที่มีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน 
มนุษย์ในปัจจุบันควรปรับตัวเข้าหากัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เหมือนเน้ือหาในงานของข้าพเจ้าที่
ต้องการจะส่ือถึงการค้นหาความสมดุลของชีวิตของผู้ชายคนหน่ึง ผ่านความเป็นอยู่ทั้งสองรูปแบบ คือ
ความเป็นอยู่ที่มีมากเกินไป กับความเป็นอยู่ที่เหลือน้อยเกินไป และในบทสุดท้ายของเน้ือหาพวกเขาทั้ง
สองคนจึงได้มาพบกัน ส่ือถึงตัวละครทั้งสองตัวได้ค้นพบความสมดุลของชีวิดแล้ว  
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ภาพที่ 25 ภาพโมเดลผลงาน 1 
 

 
 

ภาพที่ 26 ภาพโมเดลผลงาน 2 
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4.2 วิเคราะห์ผลงานด้านเทคนิคและวิธีการ  
ตัวละครที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นมาทั้งสองตัวได้ถูกน้ามาถ่ายทอดด้วยเทคนิค และวิธีการที่แตกต่าง

กัน ตัวละครที่อยู่ในห้องที่มีแต่ส่ิงอ้านวยความสะดวกน้ัน ข้าพเจ้าสร้างขึ้นด้วยการวาดภาพตัวข้าพเจ้าเอง
ลงในคอมพิวเตอร์ แล้วน้ามาตัดต่อเป็น Video stop motion ซึ่งข้าพเจ้ามีความคิดว่าตัวละครตัวน้ีเป็น
คนที่อยู่ในสถานะที่ร่้ารวย การถ่ายทอดตัวละครตัวน้ีออกมาในรูปแบบการ์ตูนน้ัน ก็เพราะว่า ตัวละครตัว
น้ี น้ันสามารถสร้างส่ิงที่ตนเองต้องการและปรารถนาได้มาอย่างง่ายๆ เปรียบเหมือนแค่เพียงการวาดขึ้นมา 
ตัวละครตัวน้ีจึงมีตัวตนเป็นเพียงแค่ร่างที่ถูกสมมุติขึ้นมาจากการวาดผ่านตัวตนของข้าพเจ้าเอง 

ตัวละครตัวที่สอง ตัวละครที่อยู่ในโลกภายนอก โลกที่มีแต่ซากปรักหักพัง ข้าพเจ้าได้สร้างตัว
ละครตัวน้ีขึ้นด้วยวิธีการบันทึกวีดีโอ Performance ของตัวข้าพเจ้าเอง แล้วน้ามาตัดต่อให้เหมือนอยู่ใน
โลกแห่งน้ันจริงๆ เพราะตัวละครตัวน้ีได้ถูกสร้างขึ้นบนบรรทัดฐานของความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันจริง  ๆ 
ความขาดแคลนที่มีอยู่จริงๆ บนโลกใบน้ี ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆ ในหลายๆ ประเทศ ข้าพเจ้าจึง
ถ่ายทอดสถานภาพของตัวละครที่อดอยาก และต้องด้ินรนค้นหาส่ิงยังชีพน้ี ด้วยเทคนิคที่มีความสมจริง
มากกว่าเทคนิคแรก เพื่อเน้นย้้าถึงประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการจะส่ือถือความแตกต่างกันทางสถานภาพ
ระหว่างตัวละครทั้งสองตัว 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 27 ภาพส่วนหน่ึงจากผลงานวีดีโอศิลปนิพนธ์ 1 
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ภาพที่ 28 ภาพส่วนหน่ึงจากผลงานวีดีโอศิลปนิพนธ์ 2 
 
 

 
 

ภาพที่ 29 ภาพส่วนหน่ึงจากผลงานวีดีโอศิลปนิพนธ์ 3 
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ภาพที่ 30 ภาพส่วนหน่ึงจากผลงานวีดีโอศิลปนิพนธ์ 4 
 
4.3 วิเคราะห์ผลงานด้านการจัดวาง  
การน้าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดน้ีน้ัน การจัดวางถือเป็นส่ิงส้าคัญต่อบริบทในงาน

ของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ด้วยเน้ือหาในตัววีดีโอทั้งสอง ช้ินน้ัน มีความสอดคล้องและตรงกันข้ามกัน 
รวมทั้งด้านรูปทรงวัตถุต่างๆ ในตัวโมเดลทั้งสองตัวน้ันสามารถส่งเสริมเน้ือหาในงานวีดีโอที่ข้าพเจ้า
ต้องการจะส่ือได้   

ข้าพเจ้าได้จัดวางจอโทรทัศน์ที่แสดงงานวีดีโอของข้าพเจ้าทั้งสองช้ินไว้ติดกัน เพื่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวของทั้งสองตัวละครให้ได้มากย่ิงขึ้น และให้ผู้ชมผลงานได้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างสถานภาพของตัวละครทั้งสองตัวได้อย่างชัดเจน   

ข้าพเจ้าได้จัดวางโมเดลทั้งสองช้ินไว้ตรงข้ามกัน โดยมีจอโทรทัศน์คั้นตรงกลาง เพื่อให้ผู้ชมผลงาน
วีดีโอได้ย่ืนชมผลงานอยู่ระหว่างตรงกลางของโมเดลทั้งสองช้ิน เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบทางความคิด
อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างกันของสภาพความเป็นอยู่ของทั้งสองตัวละคร   
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ภาพที่ 31 ภาพการจัดแสดงผลงาน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพการจัดแสดงผลงาน 1 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
       ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “เอนิเมชัน โลกคู่ขนานการค้นหาความสมดุลของชีวิต” จาก
สภาพการใช้ชีวิตของคนในสังคม จากสภาวะและสถานะภาพที่แตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดปัญหาความเล่ือม
ล้้าของสถานะทางสังคม ส่งผลถึงการขาดความสมดุลในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
และระบบทางเศรษฐกิจที่บีบคั้นให้มนุษย์น้ันแบ่งแยกฐานะทางสังคม ระหว่างโลกที่พัฒนาเครื่องอ้านวย
ความสะดวกสบายจนมนุษย์ถูกจองจ้าในส่ิงที่ตัวเองสร้างขึ้น และโลกที่มนุษย์เอารัดเอาเปรียบกันจนไม่
เหลือทรัพยากรอะไรเลย ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะน้ามาเสนอผลงานแอนิเมชัน
ผ่านเทคนิค Video stop motion ที่เป็นเทคนิคส่ือสมัยใหม่เพื่อแสดงถึงรูปแบบของเทคโนโลยีในอีก
รูปแบบหน่ึง และการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกผสมผสานกับเรื่องราวที่ข้าพเจ้า
ต้องการจะน้าเสนอในรูปแบบของผลงานศิลปะ ส่ือผสม  
 

 ข้าพเจ้าได้น้ารูปแบบการน้าเสนอผลงานผ่านส่ือสมัยใหม่ เพื่อที่จะให้ชมผลงานและสามารถ
เข้าถึงผลงานของข้าพเจ้าได้ง่ายขึ้น ทั้งน้ีในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในศิลปนิพนธ์ช้ินน้ี ย่อมมีปัญหา
เกิดขึ้นเสมอตลอดทั้งการท้างาน เช่น เรื่องวัสดุอุปกรณ์ เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การขาดความ
เข้าใจในกระบวนการท้างานต่างๆ ข้าพเจ้าจึงอยากแนะน้าให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึ กษากระบวนการ
ท้างานแบบข้าพเจ้าน้ี ควรท้าความเข้าใจและหาข้อมูลเรื่องระบบปฏิบัติการต่างๆ มาอย่างถูกต้องและ
แน่ใจเสียก่อน จึงจะท้าให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยลง 
 

 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าศิลปนิพนธ์ชุดน้ี จะสามารถกระตุ้นเตือนให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึง
ปัญหาความเหล่ือมล้้าทางสังคมได้ ไม่มากก็น้อย และหันมาช่วยเหลือจุลเจือซึ่งกันและกัน ท้าให้สังคม
บ้านเมืองมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกต่อๆ ไป  
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