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 This art project derives from my life event involving the lost of love and 
being unsuccessful in love. Hence, the project uses a character called Mr. Fail which 
represents myself in delivering the story based on outlining negative stories about 
love and a relationship between a person who has a goal as a medium in connecting 
and relating to a person who has similar fates to myself. The goal is to bring those 
who feel like they are living their lives without souls back to how they were and by 
caring for each other. This has led me to create a project called MR. FAIL: CARTOON 
FOR INTER-HUMAN RELATIONSHIP which started from researching related information. 
These include the foundation of developing human relations, the  basis of cartoon 
and animations, different types of online media and the study of literatures relating 
to creative work and promoting works through online and offline mediums including 
websites, Facebook, Instagram, YouTube, Webtoon, Line and Art exhibition as well as 
the conclusive review of the utilization of cartoon as a medium in human 
relationship development. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ความรักเป็นปฎิกริยาทาง อารมณ์ และความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกเพศทุก
วัยทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านหนึ่งความรักสามารถสร้างความสุข และความรู้สึกเชิงบวก
ให้กับมนุษย์ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนในการดำรงชีวิต และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในอีกด้านหนึ่ง
ความรักสามารถสร้างความรู้สึกเชิงลบ และส่งผลต่อการกระทำที่เลวร้ายของมนุษย์ได้เช่นกัน  
 มีผู้คนไม่น้อยทั่วโลกที่ต้องพบกับความโศกเศร้าที่เกิดจากความรักในรูปแบบต่างๆ ซึี่งใน
บางคนอาจมีการจัดการกับความโศกเศร้าได้ด้วยตนเองในเวลาอันสั้น แต่ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่
สามารถจัดการกับความโศกเศร้าดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกเหงา และความรู้สึกโดด
เดี่ยวที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจ ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้ที่ต้องการการพูดคุย และการให้กำลังใจ
ในยามที่รู้สึกโศกเศร้าจากเรื่องราวของความรัก 
 ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างผลงานศิลปะที่สามารถเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง
ผู้คนที่มีประสบการณ์การเกี่ยวกับความรักความโศกเศร้าเข้าด้วยกัน ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ระบายออกเรื่องราวที่ทุกข์ใจต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อทดแทนความ
สัมพันธ์ที่ขาดหายไป  

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ข้าพเจ้าต้องการสร้างผลงานศิลปะผ่านสื่อรูปแบบการ์ตูน ภายใต้ชื่อ Mr.Fail โดย
กำหนดเนื้อหา ตัวละคร ให้สื่อสารถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักความโศกเศร้า เพื่อทดลองและ
หาความเป็นไปได้ในการสื่อสาร ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อภาพเคลื่อนไหว สื่อ
ออนไลน์ 
 2. ศึกษาผลลัพท์และผลกระทบจากการเผยแพร่ผลงานการ์ตูน Mr.Fail ในโลกจริงและ
โลกเสมือนผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook เว็บไซต์ Instragram  เว็บไซต์ Youtube  
เว็บไซต์ Webtoon แอพพลิเคชั่น Line และนิทรรศการศิลปะ เป็นต้น 

สมมติฐานของการศึกษา 
 1. ผลงานศิลปะรูปแบบการ์ตูนที่เรียบง่ายสามารถสื่อสาร และเข้าถึงผู้คนได้หลากหลาย
กลุ่ม โดยก้าวข้าม เงื่อนไขทางอายุ ภาษา และเชื้อชาติ  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 2. ผลงานศิลปะรูปแบบการ์ตูนที่ทำงานร่วมกับศาสตร์สาขาอื่นๆ เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ 
วรรณกรรม นั้นสามารถทำให้เกิดการรับรู้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 
 3. การเผยแพร่ผลงานศิลปะรูปแบบการ์ตูนผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook เว็บไซต์ Instragram  เว็บไซต์ Youtube  เว็บไซต์ Webtoon แอพ
พลิเคชั่น Line และนิทรรศการศิลปะ มีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชมได้ผ่านผล
งานศิลปะรูปแบบการ์ตูนนี้ 

ขอบเขตการศึกษา  
 ในการวิจัยครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความมุ่งเน้นในการสร้างผลงานศิลปะประเภทสื่อผสมที่สร้าง
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงผู้คน แบ่งเป็นหัวข้อกรณีศึกษาได้ดังนี้ 
 1. สร้างผลงานศิลปะการ์ตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความไม่สมหวังในชีวิตรัก ทั้งในสื่อ
ออนไลน์ และสื่อในพื้นที่ทางรูปธรรมความเป็นจริง 
 1.1 การ์ตูนช่องเดียว  
 1.2 การ์ตูนสามช่อง 
 1.3 แอนนิเมชั่น 
 2. สร้างผลงานการ์ตูน ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น สติ๊กเกอร์ไลน์  
 3. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน ผ่านทางนิทรรศการแสดงงานศิลปะ 

วิธีวิทยา 
 1. เก็บข้อมูลภาคเอกสารจากหนังสือ และสื่อออนไลน์  
 2. สร้างสรรค์ผลงานในสตูดิโอ 
 3. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
 4. วิเคราะห์ และสรุปผล  

ขั้นตอนของการศึกษา  
 1. ศึกษาวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการวิเคราะห์ วรรณกรรมและภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับการค้นคว้าวิจัย 
 2. ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดปรัชญาต่าง ๆ เพื่อหาความเช่ือมโยง เกี่ยวกับแนวคิด
และสมมติฐานของการค้นคว้าวิจัย 
 3. สร้างผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การ์ตูนช่องเดียว, การ์ตูนสามช่อง, อนิเมชั่น 
 4. แพร่ผลงานศิลปะรูปแบบการ์ตูนผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ ในรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่เว็บไซต์ Facebook เว็บไซต์ Instragram  เว็บไซต์ Youtube  เว็บไซต์ Webtoon แอพพลิ
เคชั่น Line และนิทรรศการศิลปะ  
 5. สรุปนิยาม และความหมายของการทำวิจัย 
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อุปกรณ์ 
 1. คอมพิวเตอร์ 
 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน 
 3. กล้องดิจิตอล  



บทที่ 2  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในวิทยานิพนธ์ ชุด  MR.FAIL:CARTOON FOR INTER-
HUMAN RELATIONSHIP ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์ผล
งานด้วยการศึกษาวิธีการภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบของแอนนิเมชั่น (Animation) ในลักษณะต่างๆ  
โดยข้อมูลเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลงาน จากภาพวาดลายเส้นสองมิติให้เกิดมิติที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับรูปแบบและเนื้อหามากขึ้น รวมถึงศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่ให้
อิทธิพลทางด้านรูปแบบ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1. แอนนิเมชั่น (Animation) 
 แอนนิเมชั่น (Animation) คือ "การสร้างภาพเคลื่อนไหว" ด้วยการนำภาพนิ่งมาเรียง
ลำดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา 
(Persistence of Vision) เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉายอย่างต่อเนื่องจะรักษาภาพนี้ไว้ในระยะ
สั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์จะเชื่อม
โยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกัน ทำให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน  การสร้างผลงานด้าน1

แอนิเมช่ันน้ัน สามารถทำขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ได้แก่ Draw 
Animation, Model Animation, Computer Animation มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
 1.1.Draw Animation เป็นการวาดภาพแต่ละภาพด้วยมือต่อเน่ืองกันไปจนได้ภาพ
เคลื่อนไหวเช่น Flip Book เป็นการวาดภาพลงบนแต่ละภาพเรียงกันไปโดยแต่ละหน้าของสมุดจะถูก 
เปิดต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว ทำให้มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 
เซลแอนิเมชั่น (Cel Animation)เป็นการวาดภาพลงบนแผ่นใส หรือแผ่น Cel ที่มีความโปร่งใสเป็นที่
รู้จักกันว่าเป็นแผ่นเซลล์ลูลอยด์ โดยใช้เทคนิค Onion Skin เป็นเทคนิคของเซลแอนิเมชั่น ที่ใช้การ
วาดภาพจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างต่อเนื่องในแต่ละเฟรมซ้อนกัน ทำให้มองเห็นลำดับในการ
แสดงภาพเคลื่อนไหวที่มีความละเอียดในการเคลื่อนไหว ใกล้เคียงกับความเป็นจริงอย่างมาก  
 1.2.Model Animation หรือ Stop Motion เป็นการสร้างโมเดลโดยใช้ดินน้ำมัน หรือ
การใช้วัสดุหรือวัตถุสำเร็จรูปมาทำให้เกิดการเคลื่อนไหว และใช้กล้องบันทึกภาพทุกขณะที่ทำการขยับ 
หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุ ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว 

  ชนะพัฒน์ พนมวัน ณ อยุธยา, “ความเขาใจส่ือดิจิทัล ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 1

และวิดีโอ(Video)” (เอกสารประกอบการสอน วิชา สด.102,สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556), 1.

4
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 1.3.Computer Animation เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยสร้างแอนิเมชั่นโดยใช้
โปรแกรมต่างๆ เช่น Maya, 3D MAX, Adobe After Effects, Adobe Flash โดยจะใช้เครื่องมือที่
โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ เช่น การซ้อนทับของภาพ Onion Skin และแสดงภาพแบบ frame by 
frame เป็นต้น  นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดอัตราการแสดงผลภาพได้ว่าจะให้ แสดงผลด้วย
ความเร็วกี่เฟรมต่อวินาที รวมถึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่สามารถถ่ายทำได้จริงให้เกิดขึ้นได้ด้วย
การตัดต่อ หรือการสร้างขึ้นใหม่จากโปรแกรมต่างๆ สามารถสร้างผลงานแอนิเมชั่นได้ทั้งรูปแบบ 2 
มิติ และ 3มิติ 
 การสร้างแอนิเมชั่น  
 มีการผลิตจากการบันทึกภาพจากภาพถ่ายทีละเฟรม โดยปราศจากการเคลื่อนไหว แต่
ภาพที่ถูกบันทึกนั้น ได้มีการวางแผน ให้เกิดความเคลื่อนไหวเมื่อนำมาฉายด้วยเครื่องฉายภาพยนตร์ 
ดังนั้นจึงแบ่งขั้นตอนการผลิตแอนิเมชั่นเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 1 การวางแผนเนื้อเรื่อง (Story Planning) การแต่งเนื้อเรื่อง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่
สำคัญในการกำหนดความน่าสนใจของทั้งโปรเจ็ค เนื้อเรื่องจะถูกเขียนขึ้นใน รูปแบบของบท (Script) 
คล้ายกับการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งการเขียนบทเป็นการเขียนรายละเอียดของบทพูด ข้อความอักษร 
อธิบายภาพบทสนทนา วีดิทัศน์ การบอกจังหวะของการปรากฏภาพ เสียง ตัวอักษร ต่างๆ 
 2. กระดานภาพนิ่ง (Storyboard) คือการกำหนดภาพรวมทั้งหมดของเรื่องนั้นๆ ในรูป
แบบของภาพร่างแสดงเพื่อแสดงเนื้อเรื่อง (Story) โดยรวมควรจะบอกได้อย่างชัดเจนว่า เกิดอะไรขึ้น 
ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร รวมไปถึงอารมณ์ของตัวละครว่า ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น และ
มุมกล้อง (Camera Angle) แสดงทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไร แล้วมองเห็นสิ่งใดที่ปรากฏอยู่ในฉาก
บ้าง 
 3. แอนิเมติก (Animatic) คือ การนำเอาสตอรี่บอร์ด และเสียงมาจัดเรียงกันโดย แอนนิ
เมติกจะแสดงเนื้อเรื่องพร้อมด้วยเสียงพูด เสียงเอฟเฟ็กต์ เสียงดนตรี โดยจะถูกตัดต่อด้วยระยะเวลา 
ที่ถูกต้องเพื่อเป็นต้นแบบให้กับการสร้างแอนิเมชันต่อไป 
 ตัวอย่างผลงานแอนิเมชั่น  
 1. ประเภท Draw Animation แอนิเมชั่นเรื่อง Snow white and The seven Dwarfs 
เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น จากวอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) สตูดิโอชั้นนำแห่งวงการภาพยนตร์แอนิเม
ชั่นจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 2480) โดยเริ่มจาก การ
ออกแบบลักษณะท่าทาง การแสดงอารมณ์ ของตัวละครต่างๆ ผ่านแบบร่างบนกระดาษ ไปสู่ขั้นตอน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยรูปแบบ “Cel Animation” คือวิธีสร้างแอนิเมชั่นดั้งเดิมที่ดิสนีย์ใช้ใน
การผลิตผลงานช่วงห้าสิบปีแรก ตัวละครจะถูกวาดด้วยมือลงบนแผ่นเซลลูลอยด์โปร่งใสที่เรียกว่า 
“เซล (Cel)” ทีละภาพแล้วจึงนำไปลงสี ก่อนจะวางซ้อนลงบนภาพแบคกราวด์ และใช้กล้องบันทึก
ภาพแต่ละช็อตไว้ ซึ่งเมื่อฉายภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูงก็จะเกิดเป็นภาพลวงตาของการ
เคลื่อนไหว ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องยาวเรื่องแรกของดิสนีย์ Snow White and the Seven 
Dwarfs (1937) ต้องอาศัยช่างวาดกว่าหนึ่งร้อยคนทำหน้าที่ลอกลายเส้นที่ศิลปินร่างไว้ลงบนแผ่นเซล 
กระบวนการซ้อนแผ่นเซล และบันทึกภาพเกิดขึ้นมากกว่า 5 แสนครั้ง รวมแล้วมีภาพถูกวาดขึ้นเกือบ 
2 ล้านภาพ และมีเพียง 166,000 ภาพที่ได้ปรากฏในภาพยนตร์ที่มีความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง 23 
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นาที ใช้จำนวนภาพต่อวินาที จะอยู่ที่ 24 เฟรมต่อ 1 วินาที จึงให้ความรู้สึกลื่นไหลในการเคลื่อนไหว
ต่างๆ ของตัวละคร ร่วมกับการใช้เสียงประกอบจากเสียงพากย์ตัวละคร และเสียงดนตรีประฉาก 
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นนี้สร้างชื่อเสียงให้กับวอลท์ ดิสนีย์ และยังได้รับความนิยมยาวนานจนถึงปัจจุบัน  2




ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยรูปแบบ “Cel Animation”


  ณัฏฐนิช ตัณมานะศิริ, Walt Disney Animation อรรถรสจากปลายดินสอ, เข้าถึง2

เมื่อ 22 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/
ClassicItem/20009

http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/ClassicItem/20009
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงความแตกต่างระหว่างแบบร่างกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 

 
 2.ประเภท Model Animation หรือ Stop Motion แอนิเมชั่นเรื่อง Frankenweenie 
เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น จากวอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) ทำงานร่วมกับศิลปิน ทิม เบอร์ตัน (Tim 
Burton) ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี ค.ศ. 2012 ใช้รูปแบบ stop motion animation ในการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวโดยใช้การถ่ายภาพนิ่งของวัตถุ แล้วค่อยๆ ขยับทีละเฟรม จากภาพถ่าย 24 ภาพ ต่อ
ภาพเคลื่อนไหวเวลา 1 วินาที ทีมงานจะค่อยๆ ขยับตัวการ์ตูน กรอกตา ขยับปาก จัดทรงผม เสื้อผ้า 
เปลี่ยนอริยาบทไปเรื่อยๆ ทำให้เราได้เห็นภาพเคลื่อนไหวที่เนียนตาที่สุด โดยการออกแบบตัวละคร 
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ทุกตัวจะเริ่มจากภาพวาดของ ทิม เบอร์ตัน   จากนั้นนำมาสร้างตัวละครที่เป็นหุ่น (Model) ใน
ลักษณะต่างๆ โดยแต่ล่ะตัวจะมีความละเอียดมาก เริ่มตั้งแต่การสร้างโครงที่เสมือนกระดูกของมนุษย์
ที่ประกอบไปด้วยข้อต่อเล็กๆ ที่สามารถทำให้หุ่นเคลื่อนไหวได้หลายหลายอริยาบท พอได้โครงสร้าง
แล้วเอาไปอัดพิมพ์ขึ้นชิ้นซิลิโคลน ตกแต่ง สีสัน และจัดแต่งเสื้อผ้า รวมทั้งการออกแบบฉากต่างๆ ไว้
เพื่อการถ่ายทำ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เป็นการจำลองสัดส่วนจากของจริงให้มีขนาดเล็กลง ประมาณ 1 ฟุต 
เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายตำแหน่งในการถ่ายทำ แอนิเมชั่นเรื่อง Frankenweenie จะถูกถ่ายทำ
แบบขาว-ดำ และแสดงผลออกมาเป็น 3 มิติ ขั้นตอนต่อไป คือการใส่เสียงพากย์ให้ตัวละครต่างๆ โดย
ใช้เสียงจากผู้พากย์ ผู้พากย์สามารถพากย์เสียงให้กับตัวละครได้หลายตัวในหนึ่งเรื่อง พร้อมทั้งใส่เสียง
ประฉากเพื่อเพิ่มความสูมบูรณ์ในการรับชม  
  

 

ภาพที่ 3 การออกแบบตัวละครที่เป็นหุ่น (Model) 
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ภาพที่ 4 ภาพวิธีการถ่ายทำ 

 3. ประเภท Computer Animation แอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติ เรื่องแฮปปีทรีเฟรนดส์ 
(Happy Tree Friends) สร้างโดย เคน นาเวโร (Kenn Navarro), ออบรี้ เองครัม (Aubrey 
Ankrum) และ โรด มอนติโจ (Rhode Montijo) ซึ่งได้รับความนิยมในอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก 
การ์ตูนเรื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็กเนื่องจากมีเนื้อหาที่รุนแรงมาก ประสบความสำเร็จอย่างสูงในปี 
2000 แอนิเมชั่นนี้สร้างจากโปรแกรม Adobe Flash ทั้งหมดตั้งแต่การวาดตัวละคร ฉาก และการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame By Frame) ด้วยการสร้างคีย์เฟรมหลายคีย์เฟรมต่อ
กันไป โดยจะกำหนดเนื้อหาภาพนิ่งที่เปลี่ยนแปลง รูปร่าง สีสัน มุมมองหรือลักษณะอื่นในแต่ละเฟรม
แตกต่างกันไป แอนิเมชั่นรูปแบบ 3 มิติ เรื่อง Toy Story เป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นขนาดยาวเรื่องแรกที่
ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี CG (Computer Graphic) ทั้งหมด สร้างขึ้นโดย พิกซาร์ อนิเมชั่น สตูดิโอ 
และจัดจำหน่ายโดย วอลต์ ดิสนีย์ พิกเจอส์ กำกับโดย จอห์น แลสเซทเตอร์ มีจำนวนทั้งหมด 4 ภาค 
ภาคแรกสร้างในปี 1995 และเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่องแรกที่เข้าชิงออสการ์สาขา Best 
Screenplay Academy Award ขั้นตอนการสร้างอนิเมชั่นเริ่มจาก การออกแบบตัวละครจากการ
วาดบนกระดาษจากนั้นสร้างเป็นโมเดลจำลองสามมิติ และสร้างโมเดลตัวละครสามมิติจากโปรแกรม
ในคอมพิวเตอร์ การสร้างตัวละครต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นอย่างละเอียด โดยการสร้างชิ้น
ส่วนต่างๆ แบบแยกชิ้นส่วนจากนั้นนำมาประกอบใส่พื้นผิวและสีสันให้ตัวละครต่างๆ นำมาใส่ใน
โครงสร้างเพื่อสร้างข้อต่อจุดคลื่อนไหวคล้ายการสร้างตัวละครหุ่นเชิด ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
กำหนดการเคลื่อนไหว โดยสร้างการเคลื่อนที่แบบเฟรมต่อเฟรมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง สามารถ
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กำหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ และทิศทางได้อย่างอิสระ จากนั้นจัดประกอบกับการ สร้างฉากและ
แสงเงาต่างๆ โดยคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ขั้นตอนสุดท้ายคือการ เรนเดอร์ (Render) หรือการประมวล
ผลจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติการสร้างภาพเคลื่อนไหวในแต่ละฉาก สุดท้ายคือการให้เสียงพากย์ 
และดนตรีประกอบฉาก  
  

 

 

ภาพที่ 5 ภาพการออกแบบตัวละครจากสร้างเป็นโมเดลจำลองสามมิติ และสร้างโมเดลตัวละครสาม
  มิติจากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 



\11

 
ภาพที่ 6 ภาพแอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติ เรื่องแฮปปีทรีเฟรนดส์ (Happy Tree Friends) 

      สรุป 
 สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้ว่าแอนิเมชั่นจะมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกัน แต่
ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายกันคือ การสร้างชีวิตให้กับตัวละครผ่านวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
ท่วงท่าที่มีชีวิตชีวาของตัวละครในลักษณะต่างๆ ตามที่ผู้สร้างได้กำหนดเรื่องราว ตัวละคร และสถาน
ที่ไว้นอกจากนี้จุดเด่นที่น่าสนใจของผลงานแอนิเมชั่นอีกประการหนึ่งคือ การถ่ายทอดเรื่องราว
แฟนตาซี และเรื่องราวเหนือจริง ตามจินตนาการของผู้สร้างได้อย่างไร้ขีดจำกัด อีกทั้งยังสามารถ
สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกนามธรรมให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ผ่านผลงานแอนิเมชั่นในรูปแบบต่างๆ 

2. ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เกี่ยวข้อง 
 2.1. ทิม เบอร์ตัน (Tim Burton) ศิลปินร่วมสมัยที่ประสบความสำเร็จสูงมากคนหนึ่ง 
เขาเป็นทั้งผู้กำกับภาพยนตร์, โปรดิวเซอร์, นักเขียน, และช่างภาพ เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 1958 
ในย่านเบอร์แบงก์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เขาเป็นคนที่มีความหลังฝังใจวัยเด็กกับการ์ตูน และ
หนังสยองขวัญเก่าๆ เป็นอย่างมาก แรงบันดาลใจในยุคแรกๆ ของเขามาจากสัตว์ประหลาดอย่างก๊อด
ซิลล่า และนักแสดงวินเซนต์ไพรซ์ ทำให้เขาตัดสินใจเข้าเรียน ด้านศิลปะการวาดการ์ตูนโดยตรงที่
สถาบัน Cal Arts ด้วยทุนการศึกษาของวอลต์ ดิสนีย์ เมื่อเรียนจบในปี 1979 เขาเข้าทำงานประจำใน
สตูดิโอของวอลต์ ดิสนีย์ 
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      ผลงานเรื่อง เด็กชายหอยนางรม (The Melancholy Death of Oyster Boy & 
Other Stories ) ในปี 1997  เป็นผลงานรูปแบบของบทกวีประกอบภาพแบ่งออกเป็นเรื่องสั้นหลาย3

เรื่อง โดยนำเสนอโลกอันบิดเบี้ยว และตัวละครที่มีรูปร่างหน้าตาประหลาด ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นตัว
ละครเด็กที่เกิดจากความผิดปกติต่างๆ บางตัวละครถูกปิดกั้นจากสังคมมนุษย์ปกติ บางตัวละครถูกล้อ
เลียน บางตัวละครถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง เนื้อหาส่วนใหญ่วนเวียนอยู่กับ ความตาย ความพิการ 
ความโศกเศร้า ความหดหู่ โศกนาฏกรรม และมืดมน แต่คงยังสอดแทรกความตลกร้ายผ่านทาง
ลักษณะพิเศษของตัวละครต่างๆ 

  
ภาพที่ 7 ภาพตัวละครต่างๆ ในเรื่อง เด็กชายหอยนางรม (The Melancholy Death of Oyster 
  Boy & Other Stories )  

     การออกแบบตัวละครภายในเรื่องไม่เน้นความสวยงาม ส่วนใหญ่เป็นการใช้ลายเส้นที่
ยุ่งเหยิง และการใช้สีแบบเรียบง่าย ด้วยการวาดโดยใช้ปากกา และดินสอสี ราวกับเด็กที่ถ่ายทอดเรื่อง
ราวต่างๆ ด้วยความไร้เดียงสา ลักษณะรูปร่างของตัวละครส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเป็นตัวการ์ตูน โดยมี
เค้าโครงของรูปร่างของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ เช่น หัว ลำตัว แขน ขา และหน้าตา เป็นต้น โดยเน้น
ลักษณะเกินจริงที่เห็นได้จาก ส่วนหัวที่มีขนาดใหญ่ ดวงตาโตคล้ำดำ แขนขาที่ลักษณะเล็กลีบ โดย
ส่วนใหญ่ตัวละครจะมีลักษณะที่น่าเกียจ และอัปลักษณ์  

  ทิม เบอร์ตัน,. เด็กชายหอยนางรม, พิมครั้งที่ 6, แปลโดย 'ปราย พันแสง (กรุงเทพฯ: 3

มติชน, 2554), 9.
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     ลำดับการเล่าเรื่องในแต่ละตอน จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาจเริ่มจากการเล่า
ที่มาในต้นเรื่องการกระทำต่างๆ ของตัวละคร สู่ผลลัพท์ในตอนท้าย ซึ่งมักจบแบบไม่มีความสุข หรือ
จบแบบโศกนาฏกรรมที่ต้องพบกับการสูญเสียในรูปแบบต่างๆ เช่น การตาย หรือการบาดเจ็บ เป็นต้น 
การจัดวางตัวละครถูกวางไว้หน้าเดียว หรือหน้าตรงข้ามกับข้อความและเนื้อเรื่องแบบสั้น โดยแสดง
ควบคู่กันไม่มีส่วนไหนแยกจากกัน ซึ่งบางภาพอาจถูกจัดวางแบบภาพเดี่ยว และแบบแบ่งหลายช่อง 
แต่จะไม่มีการใช้ช่องคำพูด (Ballon Text) ในตัวละคร ใช้เพียงข้อความ และบทกวีขนาดสั้นในการ
เล่าเรื่องเท่านั้น ซึ่งในบางตอนอาจมีเนื้อหาขนาดสั้น และขนาดยาวแตกต่างกันออกไป ซึ่งในเวลาต่อ
มา ทิม เบอร์ตัน ได้นำตัวละครในเรื่อง เด็กชายหอยนางรม บางตอนไปสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น ชื่อ
เรื่อง Stain Boy  มีจำนวน 6 ตอน 4

     เนื้อหาภายในเรื่องนำเสนอเรื่องราวเชิงลบที่เกิดจาก ความรัก ความตาย การสูญเสีย 
และความไม่สมบูรณ์แบบ โดยนำเสนอผ่านลักษณะตัวละครที่เกินจริงต่างๆ เนื้อหาสะท้อนถึงโลกอัน
ทึมทึบ และหม่นหมอง โดยจุดเริ่มต้นจากปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับตัวละครต่างๆ ในทุกตอน ปัญหาดัง
กล่าวนำไปสู่การแก้ปัญหาที่พิลึกพิลั่นนอกเหนือกฎเกณฑ์ธรรมดา เรื่องราวประหลาดเหล่านี้ถูกนำ
เสนอราวกับเป็นเรื่องของจินตนาการเด็กๆ แต่เนื้อหากลับสะท้อนถึงสภาพจิตใจของผู้แต่งที่มองเห็น
ความมืดมน ความเศร้าหมองเป็นเรื่องตลกขบขันหม่นมืด ทิม เบอร์ตัน เคยให้สัมภาษณ์ถึงทัศนคติ
ของเขาที่มีต่อเรื่องเหล่านี้ว่า เขาไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องรันทดหดหู่ ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่มัน
เป็น ถ้ามันจะดูรันทดสลดใจสำหรับใครบ้าง คงเพราะผู้คนเหล่านั้นแต่งเติมความคิดตนลงไป สำหรับ
เขาแล้ว ความน่าเกลียดทั้งหลาย คือรูปแบบหนึ่งของสุนทรียศาสตร์ 
     ผลงานวรรณกรรม เด็กชายหอยนางรม (The Melancholy Death of Oyster Boy 
& Other Stories ) ของ ทิม เบอร์ตัน ชิ้นนี้จึงให้แรงบันดาลใจด้านเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอ
แก่ข้าพเจ้า โดยแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้  
     2.1.1. การนำเสนอเนื้อหาเชิงลบด้วยการจะแฝงความตลกร้ายไว้ ในเหตุการณ์ และ
การกระทำของตัวละครที่แปลกปะหลาดต่างๆ เสมอ 
     2.1.2. การใช้ข้อความ หรือบทกวีขนาดสั้น ร่วมประกอบกับภาพ เพื่อช่วยให้ง่ายต่อ
การทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องนั้นๆ มากขึ้น โดยภาพ และข้อความจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน 
     2.1.3. การจัดองค์ประกอบของภาพ ให้มีความเรียบง่าย เน้นการจัดวางแบบกึ่งกลาง
หน้ากระดาษร่วมกับการใช้พื้นที่ว่างจำนวนมาก  
     2.1.4. การใช้กรอบ และช่องในการช่วยลำดับเหตุการณ์ก่อน และหลังในการเล่าเรื่อง 
     2.1.5. การพัฒนาผลงานจากภาพนิ่ง ด้วยการสร้างชีวิตให้แก่ตัวละครด้วยการ
เคลื่อนไหวแบบ Draw Animation ให้แก่ตัวละคร และการให้เสียงพากษ์แก่ตัวละครต่างๆ ทำให้ผู้ชม
ได้เห็นมิติที่เพิ่มขึ้นของตัวละครจากเดิมที่เป็นภาพนิ่งในหนังสือเท่านั้น   
 สรุปจุดเด่นในผลงาน ทิม เบอร์ตัน  คือการนำเสนอเนื้อหาเชิงลบผ่านตัวละครที่มีความ
ผิดปกติ และบรรยากาศที่มืดครึ้มด้วยภาพวาดแบบเด็กๆ ที่มีความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความตลกร้าย  

  ทิม เบอร์ตัน, Stain Boy, เข้าถึงเมื่อ 3 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://4

www.youtube.com/watch?v=-1nKVJTTFqA
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ผลงานของเขา ยังสะท้อนถึงโลกของเด็ก หรือเรื่องราวแบบการ์ตูนนั้น อาจไม่จำเป็นต้องมีเนื้อเรื่อง 
และภาพที่สดใสไร้เดียงสาเสมอไป   
 

ภาพที่ 8 ภาพผลงานจิตกรรมสองมิติของ Geoff mcfetridge 

 2.2 Geoff mcfetridge เป็นศิลปิน และนักออกแบบจาก Los Angeles California 
เกิดที่ประเทศแคนาดา เขาได้รับการศึกษาที่วิทยาลัยศิลปะแอลเบอร์ตา และสถาบันศิลปะที่
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แคลิฟอร์เนีย ผลงานของเขามีทั้งผลงานส่วนตัวในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ และผลงานแบบจัดวาง รวมทั้ง
ผลงานเชิงพาณิชย์ เช่น ผลิตภัฑณ์ สิ่งทอ และวอลล์เปเปอร์ เป็นต้น ผลงานส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
แบบกราฟฟิก (Graphic) 2 มิติ 
     ผลงานจิตกรรมสองมิติส่วนใหญ่ของ Geoff mcfetridge แสดงออกผ่านรูปทรงคน 
สัตว์ สิ่งของ และอวัยวะ เช่น มือ ปาก ศรีษะที่มีลักษณะบิดเบี้ยวเกินจริง จุดเด่นในผลงานอยู่ที่การใช้
ลายเส้นที่ละเอียด เรียบง่าย เน้นเส้นขอบของรูปทรง ไม่เน้นการใส่รายละเอียดของแสงเงา ใช้สีแบบ
แบนเรียบไม่แสดงมิติ และใช้รูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายคล้ายสัญลักษณ์ในแผ่นป้ายโฆษณา การ
สร้างสรรค์ผลงานของเขาเริ่มต้นจากการวาดด้วยดินสอบนกระดาษ ไปสู่ขั้นตอนสร้างสรรค์อื่นๆ เช่น 
ผลงานภาพพิมพ์ ผลงานภาพจิตกรรมบนผืนผ้าใบ ผลงานภาพจิตกรรมผนังขนาดใหญ่ และผลงาน
ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่น เป็นต้น  

 

ภาพที่ 9 การเผาขนมปังปิ้งด้วยเลเซอร์ 

     ผลงานแอนิเมชั่น ประกอบเพลง Last Leaf ให้กับวงดนตรี OK GO แอนิเมชั่นนี้ทำ
ถ่ายทำแบบ Stop Motion โดยการเผาขนมปังปิ้งด้วยเลเซอร์ และถ่ายภาพนิ่งของขนมปังแต่ละชิ้น 
ซึ่งใช้ขนมปัง 2,430 ชิ้น และนำมาจัดเรียง 24 ภาพ ต่อ 1 วินาที ภาพทั้งหมดมีลักษณะเป็นลายเส้น
ทั้งหมด โดยใช้รูปทรงคน สัตว์ สิ่งของ ใช้การเชื่อมฉากแต่ละฉากด้วยการเปลี่ยนจากรูปทรงหนึ่งไปยัง
อีกรูปทรงหนึ่งได้อย่างลื่นไหล  
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ภาพที่ 10 ผลงานแอนิเมชั่น ประกอบเพลง Golden Cage ให้กับวงดนตรี Whitest Boy Alive 
  
     ผลงานแอนิเมชั่น ประกอบเพลง Golden Cage ให้กับวงดนตรี Whitest Boy Alive 
แอนิเมชั่นนี้ถ่ายทำแบบ Draw Animation โดยการวาดด้วยดินสอบนกระดาษ และจัดเรียงให้เกิด
ภาพเคลื่อนไหว มีลักษณะการใช้ภาพและการเล่าเรื่องคล้ายผลงานแอนิเมชั่นในเพลง Last Leaf แตก
ต่างกันที่การใช้ตัวละครที่เป็นสัตว์ประหลาด และมีการเล่นภาพเคลื่อนไหวแบบสั้นๆ วนซ้ำในบาง
จังหวะ  
      ผลงานของ Geoff mcfetridge ให้แรงบันดาลใจด้านรูปแบบต่อข้าพเจ้าดังนี้  
     2.1.1. การตัดทอนรูปทรงให้เหลือเพียงรายละเอียดที่สำคัญด้วยลายเส้นที่น้อย และ
เรียบง่าย  
     2.1.2. การใช้รูปทรงคน และอวัยวะต่างๆ ที่มีลักษณะ บิดเบี้ยวเกินจริง 
     2.1.3. การเลือกใช้พื้นที่ว่างเพื่อช่วยขับเน้นรูปทรงต่างๆ  
     2.1.4. การจัดวางองค์ประกอบของภาพแบบกลุ่มก้อน และการรวมกันของรูปทรง
ต่างๆ อย่างมีเอกภาพ 
             สรุปข้าพเจ้าต้องการสร้างผลงานที่มีการตัดทอน และการผสมรูปทรงต่างๆ ให้
เกิดขึ้นในลักษณะใหม่โดยมีลักษณะน้อย และเรียบง่ายผ่านลายเส้นที่สะอาด ง่ายต่อการสื่อสารที่ใช้
เวลาอันสั้น ที่เห็นได้จากผลงานของ Geoff mcfetridge   
 2.3 จูเลีย พอตต์ (Julia Pott)  
      จูเลีย พอตต์ จบการศึกษาจาก The Royal College of Art สาขา Animation ผล
งานส่วนใหญ่ของเธอเป็นผลงานภาพประกอบ และผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้น “Belly” 
เป็นผลงานส่วนตัวที่สร้างชื่อเสียง และทำให้เธอได้รับรางวัลจาก Sundance และ SXSW ในปี 2013 
และเธอยังมีผลงานเชิงพาณิชย์กับ Channel 4, MTV, Etsy ผลงานส่วนใหญ่ของเธอจะแสดงออกผ่าน
ตัวละครที่เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ   
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     ผลงาน “Belly” ภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้น ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นผลงาน
วิทยานิพนธ์ของเธอ ใช้เวลาสร้างสรรค์ประมาณ 8 เดือน ในช่วงสามเดือนแรกเป็นการพัฒนาบท
ภาพยนตร์ และสร้างตัวละครช่วงเวลาที่เหลือ คือขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ และให้เสียง
พากย์ตัวละคร Belly เป็นเรื่องราวของพี่น้องสองคน ออสการ์ (ช้าง) และอเล็กซ์ (ม้า) และสัตว์
ประหลาดที่เดินทางไปใต้ท้องทะเล ซึ่งทำให้พวกเขาต้องพบการความเศร้า และการสูญเสีย  เธอได้รับ
แรงบันดาลใจในการสร้าง Belly จากประสบการณ์ที่มีความสุขกับเรื่องราวแปลกประหลาดต่างๆ ใน
วัยเด็กระหว่างเธอและพี่สาว เธอเลือกใช้แอนิเมชั่นเป็นสื่อในการนำเสนอกฏฟิสิกส์ในวัยเด็กของเธอที่
เหนือจริงและแปลกประหลาด อย่างเช่นการเดินใต้น้ำ และการเข้าไปอยู่ในท้องของปลาวาฬยักษ์ 
เป็นต้น และเธอยังเลือกใช้ประสบการณ์วัยเด็กในการไปเที่ยวทะเลในฤดูร้อนเป็นสถานที่ในการเล่า
เรื่องประกอบ  
     รูปแบบของแอนิเมชั่นเรื่องนี้ เป็นการผสมระหว่างภาพวาดลายเส้น 2 มิติ และภาพ 
เหตุุการณ์จริงจากภาพถ่าย และภาพวิดีโอขนาดสั้นผสมตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จนเกิดเป็น
ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเธอได้รับแรงบันดาลใจ ในการใช้ภาพเหตุุการณ์จริงจากรายการทีวีต่างๆ ในวัยเด็ก
ของเธอที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การสูญเสีย เรื่องราวสยดสยอง และเรื่องราวขบขันต่างๆ เธอยังให้ความ
สำคัญในด้านการสร้างความรู้สึกให้กับตัวละครต่างๆ ด้วยการคัดเลือกบุคคลที่มีลักษณะนิสัยใกล้เคียง
เหมาะสมกับตัวละครนั้น เพื่อพากย์เสียงตัวละครเหล่านั้น  
     รูปแบบการทำงานของเธอเริ่มจากการสร้างบทภาพยนตร์ กำหนดตัวละคร ลำดับ
เหตุการณ์ด้วยการเขียนสตอรี่บอร์ด (Story Board) สร้างภาพเคลื่อนไหวจากการวาดเส้น 2 มิติ และ
ตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้เสียงพากต์จากบุคคลจริง  
     จุดเด่นของ จูเลีย พอตต์ คือการให้ความสำคัญกับบทของตัวละคร และการลำดับ
เรื่องราวแบบภาพยนตร์ รวมทั้งรูปแบบที่โดดเด่นในการสร้างแอนิเมชั่นด้วยการผสมระหว่าง  Draw 
Animation และ Computer Animation รวมถึงการผสมผสานภาพเหตุุการณ์จริง กับภาพวาดลาย
เส้นเพื่อความสมบูรณ์ในการสื่อสารเรื่องราวจากประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่างลงตัวจนเกิดเป็นลักษณะ
เฉพาะตัวที่ชัดเจน การผสมผสานดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผล
งานชุด Mr.Fail : Cartoon For Inter-Human Relationship 
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ภาพที่ 11 ผลงานแอนิเมชั่น Belly 

ภาพที่ 12 ภาพแบบร่างตัวละครจากการวาดเส้น 

ภาพที่ 13 ภาพการผสมผสานภาพเหตุุการณ์จริง กับภาพวาดลายเส้น



บทที่ 3  

กระบวนการดำเนินการสร้างสรรค์ 
  
 ในการทำวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ทดลองและหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผล
งานในเชิงปฏิบัติผ่านเทคนิควิธีการ และสื่อต่างๆ เช่น สื่อรูปแบบสองมิติ สื่อภาพเคลื่อนไหว สื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานได้ถูกแบ่งออกเป็น เป็น 2 ระยะ ดังนี้  
 1.ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 
 2.ระยะวิทยานิพนธ์ 

1.ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 
 ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ในช่วงภาคการเรียนที่ 1 ข้าพเจ้าได้ทดลอง และหาความเป็นไปได้
ในการสร้างสรรค์รูปแบบที่หลากหลายด้วยบันทึกประจำวันที่เกิดจากการวาดเส้นในรูปแบบของ
การ์ตูน 2 มิติ เชื่อมโยงเข้ากับวัตถุ 3 มิติ และสื่อภาพเคลื่อนไหว ดังนี้ 
 ผลงานชุดที่ 1 เริ่มจากการเลือกบันทึกประจำวัน 1 ตอน ประกอบไปด้วย ผลงานวาด
เส้น จำนวน 3 ชิ้น และ กีตาร์โปร่ง 1 ตัวที่ถูกตัดทอนบางส่วนออกไปโดยแทนที่ด้วย ดินญี่ปุ่น นำ
เสนอในรูปแบบศิลปะแบบจัดวาง ผลลัพธ์ จากการทดลองเชื่อมโยงผลงานวาดเส้นบนวัตถุ 3 มิติ ทาง
ด้านเนื้อหา มีการเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทางเรื่องราวจากผลงานวาดเส้นที่จัดวางร่วมกัน ทาง
กายภาพสามารถดูผลงานได้รอบด้านจึงให้ผลทางการรับรู้มากกว่าเมื่อผลงานวาดเส้นอยู่บนวัตถุ 3 มิติ 
 ผลงานชุดที่ 2 เริ่มจากการตั้งสมมุติฐาน ในการเชื่อมโยงผลงานวาดเส้น 2 มิติ เข้ากับ
วัตถุ 3 มิติ จากการเลือกวัตถุรอบตัวที่มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาภายในบันทึกประจำวัน  จำนวน 30 
ชิ้น หลังจากนั้นทำการลบพื้นผิว และหน้าที่การใช้งานของวัตถุบางส่วนออกด้วยการชุบปูนปลาสเตอร์ 
โดยวัตถุบางชิ้นถูกทำให้ยังคงหลงเหลือพื้นผิวเดิมอยู่ เมื่อได้พื้นผิวใหม่แล้วจึงเพิ่มเนื้อภายในการ์ตูน
ด้วยการวาดเส้น จัดเรียงวัตถุตามสภาพการใช้งานเดิม ในรูปแบบศิลปะแบบจัดวาง ผลลัพธ์ ทางด้าน
เนื้อหาถูกแยกจากบันทึกวาดเส้นต้นแบบอย่างสิ้นเชิง ทางกายภาพเน้นการสร้างความแตกต่างทาง
ด้าน พื้นผิว และ มิติทางการรับรู้ และการตัดทอน ผ่านลักษณะของเส้นที่เกิดขึ้นบนวัตถุนั้นๆ 
 ผลงานชุดที่ 3 ข้าพเจ้าทดลองสร้างการเคลื่อนไหวให้กับบันทึกประจำวันที่เป็นภาพนิ่งใน
รูปแบบผลงานวาดเส้น 2 มิติ ด้วยเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อ เฟรม (Frame-by-
Frame) โดยการเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับทีละน้อยจนเกิดเป็นภาพต่อเนื่อง และจัดเรียงภาพจนเกิด
เป็นภาพเคลื่อนไหว โดยข้าพเจ้าคาดหวังว่าการสร้างภาพเคลื่อนไหวนี้จะช่วยขยายเรื่องราว และ 
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการลำดับขั้นตอนการเล่าเรื่องราวจากจุดเริ่มต้น สู่ตอนจบ ด้วยการรับชมเพียง
ครั้งเดียวผ่านภาพเคลื่อนไหว จากการทดลองการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ชุด ผลงานชุดที่ 1 และ 2 
นำเสนอการเชื่อมโยงผลงานรูปแบบการ์ตูน 2 มิติ ร่วมเข้ากับวัตถุ 3 มิติ ผลงานชุดที่ 3  นำเสนอการ
เชื่อมโยงผลงานรูปแบบการ์ตูน 2 มิติ เข้ากับสื่อภาพเคลื่อนไหว จากการทดลองข้าพเจ้าสังเกตเห็นถึง
ความเป็นไปได้ในการใช้ผลงานรูปแบบการ์ตูนเป็นตัวช่วยในการสื่อสาร ในด้านกายภาพการ์ตูน
สามารถอยู่ร่วมกับสื่อในรูปแบบอื่นๆ เช่น การใช้สื่อออนไลน์ หรือสื่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งได้
กลายเป็นแนวทางที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้ในงานชุดต่อไป 

 

ภาพที่ 14 ผลงานชุดที่ 1 
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ภาพที่ 15 ผลงานชุดที่ 2 
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ภาพที่ 16 ผลงานชุดที่ 3 แบบร่างการ์ตูนก่อนทำภาพเคลื่อนไหว 
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ภาพที่ 17 ภาพเคลื่อนไหว ชุดที่ 1 

ภาพที่ 18 ภาพเคลื่อนไหว ชุดที่ 2 
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ภาพที่ 19 ภาพเคลื่อนไหว ชุดที่ 3 

ภาพที่ 20 ภาพเคลื่อนไหว ชุดที่ 4 
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2.ระยะวิทยานิพนธ์ 
 เมื่อศึกษาแนวความคิด และอิทธิพลต่างๆ ข้าพเจ้าจึงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผล
งานวิทยานิพนธ์ชุด ชุด MR.FAIL:CARTOON FOR INTER-HUMAN RELATIONSHIP ในรูปแบบผล
งานการ์ตูนร่วมกับการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ประกอบไปด้วย ขั้นตอนดังนี้  
 การระบายออกความรู้สึกผ่านการวาด 
 ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารความรู้สึกด้วยรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน และง่ายต่อการเข้าใจเพื่อ
ระบายออกความรู้สึกโศกเศร้าผ่านตัวละครที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น ภายใต้ชื่อ Mr. Fail 

 

ภาพที่ 21 ภาพวาดเพื่อระบายความรู้สึกส่วนตัว 
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 ลักษณะเนื้อเรื่อง 
 เนื้อเรื่องในการ์ตูน Mr. Fail เป็นการนำเสนอเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ระยะสั้นที่เกิด
ขึ้นกับตัวละครในรูปแบบต่างๆ การ์ตูน Mr. Fail จึงถูกกำหนดให้มีขนาดสั้นจบในตอน โดยมุ่งเน้นนำ
เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก โดยมีการผสมผสานระหว่างเรื่องราวจากประสบการณ์ส่วนตัว และ
เรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ เนื้อเรื่องถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

1. เนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเหงาที่ต้องอยู่คนเดียว โดยตัวละคร Mr.Fail นั้นจะ
ต้องหาวิธีทำให้ตัวเองไม่เหงาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การยืดแขนยาวเพื่อการกอดตัวเอง (ภาพ Thank you 
guy) หรือการแบ่งตัวเองออกเป็นสองท่อนแทนเพื่อเล่นม้ากระดกคนเดียว (ภาพ It’s gonna be 
right now) เป็นต้น  
 2. เนื้อเรื่องแบบโศกนาฏกรรม ในตอนจบของเรื่องมักลงท้ายด้วยกับความผิดหวัง และ
การสูญเสียในรูปแบบต่างๆ เช่นตอน “กอด” เนื้อเรื่องเริ่มต้นด้วยตัวละคร Mr. Fail มีแขนที่ยาวมาก
จนไม่สามารถกอดคนรักของเขาได้ เขาจึงตัดสินใจตัดแขนตนเองออกเพื่อกอดเธอ แต่ในตอนท้ายเธอ
กลับนำแขนของเขาไปต่อกับแขนของตัวเอง เพื่อใช้แขนที่ยาวนั้นไปกอดคนอื่น เป็นต้น 
 ขั้นตอนการออกแบบตัวละคร 
 สำหรับข้าพเจ้า Mr.Fail มีรูปร่าง ท่าทาง การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ 
ที่ถูกตัดทอนรายละเอียด เช่น โครงหน้า ทรงผม นิ้วมือ นิ้วเท้า สีผิว เสื้อผ้า และลักษณะที่บ่งบอกทาง
เพศ (อวัยวะเพศ) โดยเหลือเพียงแค่ แขน ขา ลำตัว ดวงตา และปาก ไม่กำหนดลักษณะสัดส่วนของ
ขนาดที่ตายตัว ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละฉาก ไม่มีความเจ็บปวดต่อสภาพร่างกายภายนอก  
  ลักษณะทางความคิดของตัวละคร มีความคิดการตัดสินใจแบบเด็ก มีความไร้เดียงสา 
กระทำโดยไม่คำนึกถึงผลลััพท์ที่จะเกิดขึ้น เสียดสี ประชดประชันต่อความรัก   
 ลักษณะภูมิหลังของตัวละคร  มีความผิดหวังจากเรื่องความรัก เหงา และโดดเดี่ยว ไม่มี
ความเชื่อทางศาสนา ไม่กำหนดแหล่งที่มา หรือการถือกำเนิดของตัวละคร 
 ลักษณะการสื่อสารของตัวละคร สามารถพูดคุยสื่อสารได้กับ คน สัตว์ สิ่งของ และสิ่ง
อื่นๆ ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละฉาก 
 ชื่อของตัวละคร Mr.Fail เกิดจากลักษณะการกระทำที่ผิดพลาดในเรื่องความรัก ได้รับ
แรงบันดาลใจจากความไม่สมหวังในชีวิตรักของข้าพเจ้า 
 เป้าหมายของตัวละคร คือ ความรัก นำไปสู่การกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักนั้นๆ ซึ่งทุก
ครั้งจุดจบในสถานการณ์ต่างๆ จะออกมาในด้านลบเสมอ เช่น พบกับความผิดหวัง การสูญเสีย ความ
โดดเดี่ยว  และโศกนาฏกรรม ที่เกิดจากการกระทำหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวละครในรูป
แบบต่างๆ  
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ภาพที่ 22 ตัวละคร Mr.fail 
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 การสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 1 
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรก ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้รูปแบบและวิธีการจากการเขียน
บันทึกประจำส่วนตัว เป็นรูปแบบเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยรูปแบบการเขียนบันทึกประจำ
ข้าพเจ้ามีลักษณะดังนี้  
 1. ใช้ภาพ และข้อความเป็นส่วนประกอบในการบอกเล่าเรื่องราว 
 2. ใช้เทคนิคการวาดเส้น ที่รวดเร็ว เช่น ดินสอ ปากกา และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
สร้างภาพ  
 3. เนื้อเรื่อง และตัวละครจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ในแต่ละวัน ไม่ตายตัว 
 4. ตัดทอนเรื่องราวให้เหลือเพียงส่วนสำคัญลงในหนึ่งภาพ 
 5. บรรยายเรื่องราวด้วยข้อความขนาดสั้น 
 6. เผยแพร่บันทึกประจำวันลงในสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เป็นประจำทุกวัน 
  
 

ภาพที่ 23 การเขียนบันทึกประจำวันส่วนตัว 
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ภาพที่ 24 การเขียนบันทึกประจำวันส่วนตัว 
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 จากรูปแบบของการบันทึกประจำวันดังกล่าวข้าพเจ้าได้นำมาปรับใช้ และเพิ่มเติม เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 
 1. นำเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครหลักที่ชื่อ Mr.Fail  
 2. นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรัก  
 3. ใช้การสร้างภาพแบบการ์ตูนเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารกับกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย 
 4. ใช้ข้อความภาษาอังกฤษ ขนาดสั้นประกอบภาพเพื่อช่วยสื่อความหมาย ได้หลาก
หลายเชื้อชาติ 
 5. เผยแพร่ผลงานลงในสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่ Facebook และ 
Instagram เป็นประจำทุกวัน 
 ข้าพเจ้าเลือกใช้รูปแบบการ์ตูนช่องเดียวในการนำเสนอผลงานในระยะแรก เนื่องจากเป็น
รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับการนำเสนอเรื่องราวแบบสั้นๆ ไม่ซับซ้อน และจบลงในภาพเดียว โดย
เนื้อเรื่องในแต่ละตอนจะมีอิสระไม่เกี่ยวข้องกันแต่จะนำเสนอเรื่องราวความรักเหมือนกัน ด้วยการเผย
แพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ในเว็บไซต์ Facebook และ Instagram อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 
ทำให้เกิดเป็นกลุ่มผู้ชมที่สนใจติดตามผลงานจำนวนหนึ่งจากสื่อออนไลน์ดังกล่าว 
  
 

ภาพที่ 25 ผลงานในรูปแบบของการ์ตูนช่องเดียว 
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ภาพที่ 26 ผลงานในรูปแบบของการ์ตูนช่องเดียว 
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ภาพที่ 27 ผลงาน Mr.fail ในรูปแบบไฟล์ภาพ Digital ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Facebook และ  
   instagram 
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 ต่อมาข้าพเจ้าได้นำผลงานการ์ตูนช่องเดียวที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์จำนวน 15 ภาพ ใน
รูปแบบของไฟล์ภาพแบบ Digital นำมาสร้างขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ woodcut โดยให้ผลลัพธ์
ในสองรูปแบบคือ ผลงานภาพพิมพ์สองมิติบนกระดาษ และผลงานภาพพิมพ์บนเสื้อยืดอย่างละ 15 
ชิ้น  ซึ่งสาเหตุที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงผลงานจากรูปแบบไฟล์ Digital ไปสู่รูปแบบของวัตถุทางศิลปะ
ในสื่อออฟไลน์นั้น เพื่อต้องการให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงผลงานได้นอกเหนือจากสื่อออนไลน์เพียงอย่าง
เดียวทั้งจากการรับชม และจากการใช้งานได้จริงจากการสวมใส่ นอกจากนั้นแล้วเมื่อผู้ชมสวมใส่เสื้อ
ยืดผลงาน ยังเป็นตัวช่วยการกระจายผลงานออกไปสู่วงกว้างอีกทางหนึ่งให้แก่ผู้พบเห็น อีกทั้งผลงาน
ชุดดังกล่าวยังได้เผยแพร่ผ่านนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลป์ 80CM SPACE (Plus Project) สุขุมวิท63 
เอกมัย ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทำให้เกิดกลุ่มผู้ชมติดตามผลงานเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่ง 
  

ภาพที่ 28 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการ MISS MISS MISS 
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานภาพพิมพ์ woodcut จำนวน 15 ชิ้น 

ภาพที่ 30 ผลิตภัณฑ์เสื้อยืดจากภาพแม่พิมพ์ woodcut จำนวน 15 ตัว 
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 การสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 2 
 ในสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 2 ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานด้วยรูปแบบของการ์ตูนสาม
ช่อง ซึ่งเป็นพัฒนาการรูปแบบผลงานมาจากการ์ตูนช่องเดียวจบในตอน โดยรูปแบบของการ์ตูนสาม
ช่องนี้จะให้ความสำคัญกับการลำดับภาพที่แตกต่างกันจากภาพที่หนึ่งสู่ภาพที่สาม แต่ยังคงรักษา
บุคลิกของภาพไว้ให้มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่องของภาพในการ
ลำดับเหตุการณ์ต่างๆ โดยข้าพเจ้ากำหนดทิศทางให้อ่านจากด้านบนลงล่าง ลักษณะของการอ่านผู้ชม
จะต้องเริ่มอ่านจากภาพที่หนึ่ง ภาพที่สอง ภาพที่สามและจบลงด้วยข้อความบรรยายขนาดสั้นในตอน
ท้ายซึ่งอยู่ด้านล่างสุดของภาพ โดยวิธีดังกล่าวจะทำให้ผู้ชมสามารถลำดับเนื้อเรื่อง และเหตุการณ์ได้
เอง ข้าพเจ้าเลือกเผยแพร่ผลงานการ์ตูนสามช่องในรูปแบบไฟล์ Digital ผ่านเว็บไซต์ Webtoon  1

เนื่องจากมีรูปแบบที่สอดคล้อง และรองรับการอ่านแบบไล่เรียงสายตาจากด้านบนลงล่าง และมีการ
จัดแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นตอนต่างๆ ทำให้ผู้ชมมีอิสระต่อการเลือกชม ผลงานการ์ตูนจัดอยู่ในโหมด
ของการ์ตูนที่เนื้อหาแบบ Drama โดยมีหน้าเพจส่วนตัวที่จัดแสดงผลงานส่วนตัว ผู้ชมทั่วไปสามารถ
เข้าชมและร่วมโหวตได้ มีชื่อเพจส่วนตัวว่า  

  
    “Mr.fail : Welcome to failure's world (Mr.fail เป็นการ์ตูนที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเศร้าเสีย 

ใจคนเดียวอีกต่อไป เพราะเราจะเศร้าเป็นเพื่อนคุณ)” 

 เพจผลงานการ์ตูน Mr.fail ในเว็บไซต์ webtoon มีผู้เข้าชมเข้าถึงจำนวน 845.1k 
(ประมาณ 845,100 คน) ผู้ชมที่กดปุ่มชื่นชอบจำนวน 7.3k ( 7,300 คน) ได้รับเรต 8.3 คนแนน  2

ขณะนี้มีผลงานแสดงในเว็บไซต์ Webtoon จำนวน 197 ตอน 

  เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถอัพโหลดไฟล์ภาพผลงานการ์ตูนของตนเอง ขึ้นไปยังเว็บไซต์1

เพื่อประกวดผลงานของตนผ่านโครงการ ชาลเลนจ์ลีก โดยชาลเลนจ์ลีกเปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีอายุ
มากกว่า 14 ปี สามารถส่งผลงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภท จำนวนตอน และความเป็นต้น
แบบ เมื่ออัพโหลดผลงาน สามารถเลือกที่จะเผยแพร่ทันที หรือบันทึกเป็นร่าง หากบันทึกเป็นร่าง 
ไฟล์จะถูกอัพโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ เก็บเป็นผลงานส่วนตัวแต่ผู้ชมไม่สามารถเห็นได้จนกว่า
จะกดปุ่มเผยแพร่ผลงาน การจัดอันดับชาลเลนจ์ลีกใช้การคำนวณจากจำนวนของผู้ที่เข้าชมผลงาน
ผ่าน webtoon และจำนวนครั้งที่ผลงานใน webtoon ถูกแชร์ออกไปยังโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก  
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ภาพที่ 31 ผลงานในรูปแบบการ์ตูนสามช่อง ชื่อ Thank you guy. 
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ภาพที่ 32 ผลงานในรูปแบบการ์ตูนสามช่อง ชื่อ It’s gonna be ok right now 



Y38

 
ภาพที่ 33 การแชร์ผลงานการ์ตูนจากเว็บไซต์ webtoon ผ่านเว็บไซต์ Facebook  
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 ต่อมาข้าพเจ้าสร้างภาพเคลื่อนไหวจากการใช้รูปแบบของการ์ตูนสามช่อง ที่เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ Webtoon ด้วยการใช้เทคนิคสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame-by-Frame) 
คือ การสร้างคีย์เฟรมหลายคีย์เฟรมต่อกันไป โดยจะกำหนดเนื้อหาภาพนิ่งที่เปลี่ยนแปลง รูปร่าง สีสัน 
มุมมองหรือลักษณะอื่นในแต่ละเฟรมแตกต่างกันไป โดยคงความต่อเนื่องของชิ้นงานชิ้นเดิมไว้ เริ่ม
จากการกำหนดผลงานภาพต้นแบบที่ต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหว สร้างแบบร่างเพื่อคำนวนทิศทาง 
และระยะเวลาในการเคลื่อนไหว  สร้างภาพนิ่งที่แสดงการเคลื่อนไหวตามจำนวนที่กำหนดด้วย
โปรแกรมตัดต่อภาพนิ่ง ขั้นตอนต่อไปนำไฟล์ภาพนิ่งเรียบเรียงเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ เฟรมต่อเฟรม 
(Frame-by-Frame) ด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวได้ผลลัพธ์ในรูปแบบของวีดีโอ  
 นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังทดลองสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่ผ่าน Youtube จำนวน 
34 ตอน ระยะเวลาโดยประมาณในแต่ละตอน จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตอนละ 1 นาที ทั้งหมดนี้
เป็นการพัฒนาจากผลงานภาพนิ่งในไฟล์ Digital ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ Facebook และ Instagram 
ทั้งสิ้น โดยข้าพเจ้าได้ทดลองและหาความเป็นไปได้ด้วยการทำงานร่วมกับสื่อสาขาอื่นที่มีลักษณะที่มี
มิติของเวลาเป็นส่วนเกี่ยวได้แก่ สื่อสาขาดนตรี และ สื่อสาขาศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
โดยเริ่มจากการทดลองเปลี่ยนรูปแบบการสร้างงานโดยแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกผ่านวิธีการเขียน
ด้วยตัวอักษรมาจัดเรียงเป็นประโยคต่อกันในโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เพื่อสร้างภาพ
เคลื่อนไหว เมื่อได้ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบวีดีโอ โดยมีความยาว 3.24 นาที ข้าพเจ้าได้ส่งต่อวีดีโอดัง
กล่าวให้กับนักดนตรี และนักแสดง โดยมีกระบวนการดังนี้ หนึ่งภาพเคลื่อนไหวที่สร้างจากบทความ 
สองดนตรีที่สร้างจากบทความ สามการแสดงที่เกี่ยวข้องกับบทความ เมื่อได้ผลงานการทดลองใน
แต่ละส่วนแล้วจึงจัดการแสดงสดขึ้นพร้อมกัน และเผยแพร่ผลงานต่างๆ ภายในนิทรรศการศิลปะ
ทดลองภายใต้ชื่อ Mr.fail : Welcome to failure's world จัดขึ้นที่ บริษัท ปราชญ์เปรียว สตูดิโอ 
จำกัด วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 18.00-22.00 น. ภายในงานประกอบด้วยผลงานการ์ตูน 
Mr.Fail ในรูปแบบ Digital Print รูปแบบงานสามมิติ รูปแบบผลงานภาพพิมพ์บนเสื้อยืด รูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหว และการแสดงที่ผสมระหว่างการแสดง ดนตรี และภาพเคล่ือนไหว 

ภาพที่ 34 ภาพผลงานต้นแบบจากไฟล์ภาพ Digital 
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ภาพที่ 35 แบบร่างเพื่อใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวจากดินสอ 
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ภาพที่ 36 ภาพลำดับการสร้างผลงานจากภาพเดี่ยว การ์ตูน 3ช่อง สู่การสร้างภาพเคลื่อนไหว 



Y42

 

ภาพที่ 37 ภาพผลงานการ์ตูนเคลื่อนไหวที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Youtube  
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ภาพที่ 38 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะทดลองภายใต้ชื่อ Mr.fail : Welcome to failure's world 
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ภาพที่ 39 บันทึกส่วนตัวของข้าพเจ้าในรูปแบบข้อความที่ใช้เป็นต้นแบบในการทดลองสร้างผลงาน
    ทดลอง 

ภาพที่ 40 บันทึกแบบข้อความถูกเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
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ภาพที่ 41 การแสดงสดภายในนิทรรศการศิลปะทดลอง ประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างจาก   
   บทความ ดนตรีที่สร้างจากบทความ และการแสดงที่เกี่ยวข้องกับบทความ 
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ภาพที่ 42 โน๊ตเพลงเพื่อเป็นตัวกำกับการเล่นเสียงให้สอดคล้องกับข้อความภาพเคลื่อนไหว 

ภาพที่ 43 ภาพบรรยากาศการแสดงสด ในนิทรรศการศิลปะทดลองภายใต้ชื่อ Mr.fail : Welcome   
             to failure's world 
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ภาพที่ 44 ภาพการจัดงานนิทรรศการ Mr.fail : Welcome to failure's world  
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 การสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 3 
 ข้าพเจ้าใช้รูปแบบการเล่าเรื่องแบบการ์ตูนช่อง  (comics) ประกอบด้วยรูปภาพการ์ตูนที่3

จัดเป็นช่องๆ พร้อมข้อความบรรยายในช่องคำพูดมีลักษณะแบบการ์ตูนสั้นจบในตอน มีการเพิ่มตัว
ละครภายในเรื่องนอกเหนือจากตัวละครหลัก Mr.Fail  เช่น ตัวละคร เด็กผู้หญิง สัตว์ และสิ่งของ
ต่างๆ เน้นการนำเสนอบทสนทนาต่างๆ ของตัวละคร โดยลำดับภาพจากบนลงล่าง มีบทสนทนาเป็น
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Facebook  Instagram  Webtoon และเผยแพร่
ในรูปแบบหนังสือรวมเล่ม  

ภาพที่ 45 ตัวอย่างผลงานในรูปแบบการ์ตูนช่อง 
  

  เป็นทัศนศิลป์รูปแบบหนึ่งที่ประกอบด้วยรูปภาพที่จัดเป็นช่องๆ และข้อความที่อยู่ใน3

บัลลูนคำพูดหรือเป็นคำบรรยายภาพ เริ่มแรกนั้นการ์ตูนช่องมักเป็นการ์ตูนล้อเลียนและมักจะเล่าเรื่อง
ตลกสั้นๆ ในปัจจุบันการ์ตูนช่องจัดเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่ง
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 หลังจากการทดลองสร้างผลงาน ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าผลงานในลักษณะนี้ตัวภาพจะมี
ลักษณะเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบภายในเนื้อเรื่อง การ์ตูนช่องคอมมิกส์จะให้ความสำคัญกับตัวอักษร
เป็นส่วนสำคัญในการเล่าเรื่อง ในส่วนของรูปภาพนั้นเป็นภาพนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหว แต่ผู้อ่านสามารถ
รับรู้ในลักษณะของภาพรวม และการเคลื่อนไหวของตัวละครก่อน หรือหลังด้วยทิศทางการเชื่อมต่อ
กันของช่อง หรือกรอบของรูปภาพที่มีความแตกต่างกัน ช่องหรือกรอบของรูปภาพจึงถือเป็นส่วน
ประกอบสำคัญในการลำดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่อง ทำให้ข้าพเจ้าต้องการทดลองและหาความเป็น
ไปได้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ช่องหรือกรอบของรูปภาพที่มีความแตกต่างกันในการเล่าเรื่อง
เป็นส่วนเสริมในการลำดับไล่เรียง โดยการทดลองซ้อนภาพเคลื่อนไหวลงภายในกรอบ และสร้างการ
เคลื่อนไหวของกรอบต่างๆ ตัดการใช้ตัวอักษร และคำบรรยายใต้ภาพ เพื่อนำเสนอเพียงภาพ
เคลื่อนไหว และกรอบรูปภาพ ในการทดลองนี้มีการทำงานร่วมกับเสียง โดยการบรรเลงเสียงประกอบ
จากภาพเคลื่อนไหว ด้วยการสร้างเสียงสังเคราะห์จากเครื่องดนตรีแบบ Digital เพื่อสร้างการรับรู้ที่
แตกต่าง 

 

ภาพที่ 46 ภาพผลงานทดลองภาพเคลื่อนไหวพร้อมบรรเลงเสียงประกอบ 
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 นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังทำการทดลองผ่าน ไลน์ (Line) แอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ใน
การสื่อสารในรูปแบบของข้อความและรูปภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมจากผู้ใช้ในทวีปเอเชียคือ การใช้รูป
แบบการสื่อสารด้วยรูปภาพที่เรียกว่า สติ๊กเกอร์ไลน์ (Sticker Line) เป็นรูปแบบการสื่อสารอารมณ์
ความรู้สึกผ่านรูปภาพ หรือตัวละครในลักษณ์ต่างๆ มีทั้งแบบรูปภาพอย่างเดียว และแบบรูปภาพกับ
ตัวอักษรประกอบกัน โดยผู้ใช้สามารถใช้งานได้จากสติ๊กเกอร์ไลน์พื้นฐานที่มีอยู่เดิมภายในแอพพลิ
เคชั่นไลน์ หรือสามารถดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์เพิ่มเติมได้เช่นกัน ในเวลาต่อมามีการพัฒนาเปิดให้ผู้
ใช้สามารถสร้าง สติ๊กเกอร์ไลน์ ของตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถวางขายใน แอพพลิเคชั่นไลน์ ในรูป
แบบของผู้ผลิตในรูปแบบที่ชื่อว่า ไลน์ครีเอเตอร์มาร์เก็ต (LINE Creators Market) 
 ผลงานสติ๊กเกอร์ไลน์ในระยะแรกจะเป็นการนำผลงานภาพนิ่งไฟล์ Digital ที่สร้างด้วย
โปรแกรมตัดต่อถาพนิ่ง นำมาสร้างเป็็นสติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Mr.Fail Version 1-5 โดยปรับเปลี่ยนองค์
ประกอบจากเดิมเพื่อให้เหมาะกับการสื่อสาร โดยในชุดดังกล่าวยังไม่เน้นการใช้คำพูดเป็นส่วน
ประกอบสำคัญจึงเผยแพร่ และวางจำหน่ายแบบไม่จำกัดพื้นที่จำหน่ายผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าใช้งาน
ได้ ในระยะต่อมาเริ่มมีการใช้ตัวละครภายในผลงานภาพนิ่งนำมาขยายเป็นลักษณะท่าทางอื่นๆ เพื่อใช้
สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกในสติ๊กเกอร์ไลน์ เช่น Mr.Fail and Chicken, Mr.Fail and Little Flower , 
Mr.Fail and Little Girl, Mr.Fail and Sad Boy อีกทั้งยังมีการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ ในรูปแบบภาพ
เคลื่อนไหวจำนวน 1 ชุด คือชุด World of Mr.Fail เป็นต้น 

ภาพที่ 47 สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Mr.Fail Version 1 
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ภาพที่ 48 สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Mr.Fail Version 2 

ภาพที่ 49 สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Mr.Fail and Monster 
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ภาพที่ 50 สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Mr.Fail and Chicken Version 2 
 

ภาพที่ 51 สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Mr.Fail Thai Version 1 



Y53

 

ภาพที่ 52 สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Mr.Fail Thai Version 3 

ภาพที่ 53 สติ๊กเกอร์ไลน์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ชุด World of Mr.Fail  
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ภาพที่ 54 ภาพการใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์ 
  
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้รวบรวมผลงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยการนำผลงานการ์ตูน
จากไฟล์ ดิจิตอล และจัดพิมพ์ออกมาในลักษณะของรูปเล่มหนังสือขนาด A5 จำนวน 654 หน้า ทั้งนี้
ยังมีการนำผลงานที่นำเสนอผ่านระบบดิจิตอลมาทำเป็นผลงานวาดเส้น ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันออกไป
ตั้งแต่ขนาดเล็ก 20x20 cm. จนถึง 130x130 cm. ด้วยเทคนิค วาดเส้นปากกาดำ และสีน้ำ จำนวน 
62 ชิ้น  และทำการนำเสนอผลงานการ์ตูนในรูปแบบต่างๆ ผ่านนิทรรศการแสดงงานศิลปะชื่อ 
MR.Fail : Cartoon For Inter-human Relationship Art exhibition จัดแสดงขึ้นที่ A day in A 
life Thailand ในวันที่ 13 ธันวาคม 2558 - 13 มกราคม 2559 เพื่อศึกษาปฏิกริยาที่แตกต่างในการ
เผยแพร่ผลงานระหว่าง กลุ่มผู้ชมในพื้นที่สื่อออนไลน์ และกลุ่มผู้ชมจากพื้นที่ความเป็นจริง 
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ภาพที่ 55 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะ MR.Fail : Cartoon For Inter-human Relationship 
    Art exhibition  
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ภาพที่ 56 ภาพหน้าปกหนังสือ Mr.Fail ในรูปเล่มหนังสือขนาด A5 



Y57

 
ภาพที่ 57 ภาพผลงานวาดเส้นลงบนเฟรมผ้าใบในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ 
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ภาพที่ 58 ภาพผลงานวาดเส้นลงบนเฟรมผ้าใบในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ 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ภาพที่ 59 การทดลองแสดงผลงานภาพเคลื่อนไหวพร้อมกับการเล่นดนตรีประกอบการแสดงสด 
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ภาพที่ 60 ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ MR.Fail : Cartoon For Inter- 
    human Relationship Art exhibition  
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ภาพที่ 61 ภาพการบันทึกบรรยากาศภายในนิทรรศการ 
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สรุปวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ 
 จากการเรียบเรียงขั้นตอนก่อนการสร้างสรรค์ จนถึงขั้นตอนสร้างสรรค์ทั้งหมด ทำให้เห็น
การเดินทางในการทดลอง และหาความเป็นได้ในการสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูน โดยใช้การ์ตูนเป็นสื่อ
ตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงผู้คนที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างเป็นกลุ่มที่
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านการนำเสนอโดยใช้รูปแบบของสื่อที่หลากหลาย เช่น เทคนิค
วาดเส้นบนกระดาษผืนผ้าใบ เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้บนกระดาษและเสื้อยืด รูปแบบการ์ตูนช่อง
เดียว การ์ตูนหลายช่อง การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว รูปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ เป็นต้น อีกทั้งยังทดลองเผย
แพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ได้แก่ Facebook instagram Youtube และ Webtoon รวมทั้งเผยแพร่
ผลงานผ่านพื้นที่ความเป็นจริงด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม  
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่างๆ นั้นคือ ทำให้เกิดพื้นที่ในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนมุมมอง และการแสดงความคิดที่ต่างๆ ผ่านผลงานนั้นๆ ทั้งจากกลุ่มผู้ชมจากสื่อออนไลน์ 
และกลุ่มผู้ชมจากพื้นที่ความเป็นจริง โดยแต่ละสื่อนั้นมีความแตกต่างในด้านการสื่อสาร และการ
ตีความหมายของผลงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผลงานการ์ตูนช่องเดียว การ์ตูนหลายช่อง และ
การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น อีกทั้งยังทำให้เกิดหน้าที่การใช้งาน (function) ด้วยการใช้บ่งบอก
อารมณ์ความรู้สึกของตนผ่านผลงานการ์ตูนนั้นๆ ด้วยการแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ของตนเอง หรือการใช้
สติ๊กเกอร์ไลน์ในการสนทนาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ทำให้เกิดการขยายตัวของผลงานไปสู่ผู้ชมทั่วโลก
ด้วยการส่งต่อผลงานจากผู้ชมอย่างต่อเนื่อง 



บทที่ 4  

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด  “MR.FAIL:CARTOON FOR INTER-HUMAN RELATIONSHIP”
 ข้าพเจ้าทดลองและหาความเป็นได้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการ เทคนิค และ
การนำเสนอที่แตกต่างกันออกไป ผลงานทั้งหมดยังคงอยู่ภายใต้จุดประสงค์เดียวกันคือ การนำเสนอ
เรื่องราวความผิดหวังในความรักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงผู้คนที่มีประสบการณ์ใกล้เคียง
กันเข้าด้วยกันด้วยผลงานการ์ตูน Mr.fail 

1. วิเคราะห์ผลงานด้านกายภาพ 
 1.1 การสร้างตัวละคร  
      ในช่วงแรกการสร้างตัวละคร มีจุดเริ่มต้นมาจากตัวละครหลักที่ใช้แทนตัวเองใน
บันทึกประจำวันส่วนตัวของข้าพเจ้าในรูปแบบของภาพการ์ตูน ซึ่งตัวละครนี้มีหน้าที่เพื่อบอกเล่าเหตุ
การการณ์ต่างๆ ที่อยู่บันทึกประจำวัน โดยตัวละครนี้จะมีลักษณะชี้เฉพาะที่ระบุถึงตัวตนของข้าพเจ้า
ได้แก่ ทรงผม รูปร่าง และหน้าตา เป็นต้น ข้อด้อยของการใช้ตัวละครแทนตัวเองในการเล่าเรื่องคือ 
การสร้างตัวละครใกล้เคียงกับตัวตนของข้าพเจ้า นอกจากจะเป็นการปิดกั้นจินตนาการของข้าพเจ้าใน
การกำหนดเนื้อหาของเรื่องที่มักจะยึดติดกับข้อเท็จจริงเกินไปแล้วผู้ชมยังถูกผลักให้กลายเป็นเพียงผู้ที่
มองเหตุการณ์จากระยะนอก โดยที่ไม่สามารถมีความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละครได้ ด้วย
เหตุนี้ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ทำการพัฒนาและปรับเปลี่ยนบุคลิกและกายภาพ
ภายนอกของตัวละครใหม่ในนาม Mr.Fail ในเวลาต่อมา โดยข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนตัวละครหลักที่ใช้
แทนตัวเองในบันทึกประจำวันส่วนตัวนำมาตัดทอน รูปร่าง หน้าตาให้เหลือเพียงลักษณะที่บ่งบอกถึง
เค้าโครง รูปร่าง ท่าทางที่ใกล้เคียงกับคนเท่านั้น การสร้างตัวละครรองแบ่งได้สองส่วนคือหนึ่ง ตัว
ละครรองที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับตัวละครหลักโดยมีขนาดที่เล็กกว่า สองตัวละครที่ถูกลดทอนจน
เหลือเพียงแค่ชิ้นส่วนของอวัยวะหรือวัตถุสิ่งของต่างๆ ซึ่งทั้งสองสามารถโต้ตอบ และสร้าง
สถานการณ์ให้เกิดขึ้นกับตัวละครหลัก ซึ่งตัวละครทั้งหมดสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ที่กระทำและผู้ถูก
กระทำ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่องตอนนั้นๆ  
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ภาพที่ 62 ภาพการพัฒนาตัวละครหลัก  
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 1.2 การจัดองค์ประกอบภาพ 

      การจัดองค์ประกอบของภาพนั้นไม่มีการระบุเวลาและสถานที่ โดยนำเสนอในรูป

แบบขาวดำทั้งนี้เพื่อเน้น ท่าทาง และสีหน้าของตัวละคร ร่วมกับการใช้วัตถุสิ่งของที่มีลักษณะทั่วไป

เป็นส่วนประกอบในฉาก และใช้มุมมองภาพในแบบต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ในการสื่อสาร 

ตัวอย่างการใช้มุมมองภาพในลักษณะต่างๆ  

      1.2.1. มุมมองภาพไกล  (Long Shot) เป็นมุมมองที่กว้างไกลพอที่จะมองเห็น

เหตุการณ์โดยรวมทั้งหมดได้  เมื่อดูแล้วสามารถรู้ได้ทันทีว่าในฉากนี้ใครทำอะไรอยู่ที่ไหน ช่วยทำให้

เห็นสัดส่วน ขนาด และระยะของตัวละครและสิ่งของประกอบฉากอย่างชัดเจน เป็นมุมมองที่เน้น

แสดงท่าทางของตัวละครมากกว่าอารมณ์สีหน้า ถูกนำไปใช้กับภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเปรียบเทียบ

ต่างๆ ตัวอย่างเช่นภาพ Miss You. ต้องการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหงาของตัวละครที่ต้องอยู่

ลำพังในร้านที่ไม่มีคนนั่งเลยเหลือเพียงแค่ชุดโต๊ะเก้าอี้ เป็นต้น 

ภาพที่ 63 ภาพผลงานชื่อ Miss You.  

      1.2.2. มุมมองภาพปานกลาง (Medium Shot) เป็นมุมมองภาพที่แสดงให้เห็นถึง

ท่าทางของตัวละคร  และอารมณ์ที่ฉายบนสีหน้าไปพร้อมๆ กันภาพส่วนใหญ่จึงเป็นภาพตัวละคร

ตลอดประมาณครึ่งตัว ตัวอย่างเช่น ภาพ Thank you guys. แสดงให้เห็นถึงท่าทางของตัวละครที่

กำลังใช้มือกอดตัว ไปพร้อมๆ กับสายตาที่มองมาที่มือตัวเอง 
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ภาพที่ 64 ภาพผลงานชื่อ Thank you guys. 
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     1.2.3. มุมมองภาพใกล้ (Close up) เป็นมุมมองภาพที่แสดงภาพตัวละครช่วงใบหน้า

เป็นหลักโดยเน้นการแสดงท่าทาง และสีหน้าของตัวละครจะเพื่อแสดงอารมณ์ของตัวละครในขณะนั้น

ว่ารู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นภาพ Remaining ที่แสดงให้เห็นการกระทำของตัว

ละคร และแสดงให้เห็นถึงสีหน้าของตัวละครที่ยิ้มแย้ม ไปพร้อมๆกัน 

 

ภาพที่ 65 ภาพผลงานชื่อ Remaining 
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      1.2.4. มุมมองภาพใกล้มาก (Extreme Close up) มุมมองภาพที่ต้องการขยายให้

เห็นรายละเอียดต่างๆ มากขึ้น เช่น ดวงตา นิ้วมือ เป็นต้น ตัวอย่างเช่นภาพ Don’t hurt me. 

ต้องการแสดงให้เห็นถึงขนาดของหัวใจที่เล็กมากจนสามารถบีบทำลายได้โดยง่าย 

 

ภาพที่ 66 ภาพผลงานชื่อ Don’t hurt me 
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ภาพที่ 67 ภาพการใช้มุมมองภาพที่แตกต่างกัน  

 การใช้หลายมุมมองเพื่อสร้างความต่อเนื่อง และความหมายที่ลื่นไหลไปตามภาพที่เห็น  

ตัวอย่างเช่น ภาพ Bye เริ่มลำดับภาพจากการใช้มุมมองภาพใกล้ในภาพที่หนึ่งแสดงให้เห็นสีหน้าของ

ตัวละครที่ยิ้มแย้ม ภาพที่สองใช้มุมมองภาพปานกลาง เพื่อแสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่ตัวละครยิ้มแย้ม

จากการเดินจับมือ ภาพที่สามใช้มุมมองภาพไกลเพื่อบอกว่าตัวละครนั้นเดินจับมือที่ถูกตัดขาด เพื่อสื่อ

ถึงการตัดขาดจากคนรักแต่ยังคงห่วงหาไม่สามารถทำใจให้ลืมได้ หรืออีกนัยยะหนึ่งคือการได้คนรักมา

เพียงร่างกายเท่านั้น เป็นต้น 
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 1.3 การจัดองค์ประกอบตัวละครภายในภาพ 

      1.3.1.ตัวละครเดี่ยวเป็นการนำเสนอเนื้อเรื่อง ที่เน้นสิ่งเกิดขึ้นกับตัวละครเพียงตัว

โดยเกิดจากการ กระทำที่ส่งผลกระทบต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้กับเนื้อเรื่องที่ให้ความรู้สึก

เกี่ยวกับความเหงา ความโดดเดี่ยว ใช้ร่วมกับมุมมองภาพในลักษณะต่างๆ ตัวอย่างเช่นภาพ So far, 

so good. เป็นการใช้มุมมองภาพแบบไกลร่วมกับตัวละครเดี่ยว เพื่อทำให้เห็นว่าตัวละครในขณะนี้ 

อยู่ตัวคนเดียวไม่ใครอยู่ข้างกายเลย 

ภาพที่ 68 ภาพผลงานชื่อ So far, so good. 
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      1.3.2. ตัวละครคู่เป็นการนำเสนอที่เกิดขึ้นกับตัวละครสองตัว ถูกใช้กับเนื้อเรื่องที่

แสดงให้เห็นถึงลักษณะหรือการกระทำที่แตกต่างหรือการกระทำร่วมด้วยระหว่างตัวละครสองตัว 

ตัวอย่างเช่นภาพ Forever. ใช้มุมภาพแบบปานกลางร่วมด้วยเพื่อแสดงให้เห็นภาพขณะที่ตัวละคร

สองตัวกำลังพยายามเย็บลิ้นเข้าด้วย เพื่อสื่อถึงการรวมกันเป็นหนึ่งของคู่รักที่ไม่สามารถแยกจากกัน

ได้ตลอดไป 

 

ภาพที่ 69 ภาพผลงานชื่อ Forever. 
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      1.3.3. ตัวละครแบบกลุ่มแสดงให้เห็นถึงการกระทำแบบกลุ่ม ส่วนใหญ่จะใช้กับเนื้อ

เรื่องแบบรักสามเศร้า ตัวอย่างเช่นภาพ Happy to be here. นำเสนอเนื้อเรื่องแบบรักสามเศร้า ด้วย

การใช้ตัวละครสามตัวร่วมกับการใช้มุมภาพแบบไกล เพื่อแสดงให้เห็นถึงการการกระทำที่แตกต่างกัน

ของตัวละครภายในภาพเดียว 

 

ภาพที่ 70 ภาพผลงานชื่อ Happy to be here. 
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 1.4 การใช้ข้อความประกอบภาพ 

      การใช้ข้อความประกอบภาพในผลงานชุดนี้แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ ข้อความ

ขนาดสั้น และข้อความขนาดยาว โดยทั้งสองลักษณะมีจุดประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนเนื้อเรื่องให้มี

ความสมบูรณ์ โดยมีความแตกต่างกันในการใช้งานดังนี้  

  1.4.1. ข้อความขนาดสั้นเป็นการนำเสนอเนื้อเรื่องแบบ รวบรัด ตัดทอนให้เหลือ

เพียงสาระสำคัญสำคัญด้วยข้อความขนาดสั้น หรือประโยคขนาดสั้นภายในช่องคำพูด ถูกจัดวางให้อยู่

ในตำแหน่งล่างสุดหรือบนสุดของภาพ ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ร่วมกับการ์ตูนช่องเดียวจบในตอน การ์ตูน

หลายช่องในรูปแบบของช่องคำพูด (Balloon Text)  และการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว  

  1.4.2. ข้อความขนาดยาวเป็นการนำเสนอเนื้อเรื่องแบบ บรรยายเหตุการณ์ที่มีความ

ต่อเนื่อง การจัดวางถูกแยกออกจากรูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้กับการ์ตูนช่อง

เดียวจบในตอน  

  

2. วิเคราะห์ผลงานด้านเนื้อหา 

 ด้านเนื้อหานำเสนอผ่านโครงเรื่อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรักที่ไม่สมหวัง และ

บกพร่องในรูปแบบต่างๆ  ผ่านการเล่าเรื่องแบบจบในตอน โดยเน้นโครงเรื่องแบบบทละครชีวิต 
(Drama) ตัวอย่างผลงาน 
 2.1.ตอน Thank you guys.  
           เป็นเนื้อเรื่องของตัวละคร Mr.Fail ที่รู้สึกเหงาเมื่ออยู่ลำพัง เขาจึงตัดสินใจยืดแขนให้
ยาวเพื่อใช้โอบกอดตัวเอง เนื้อหาสื่อถึงอารมณ์เหงาโดดเดี่ยวที่ต้องอยู่ลำพังเพียงคนเดียว การกอดตัว
เองของตัวละครนั้นเป็นเสมือนการแก้ปัญหาด้วยตัวด้วยการปลอบใจตัวเองว่าถึงไม่มีใครก็ยังมีตัวเอง
อยู่เสมอที่อยู่เคียงข้าง   
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ภาพที่ 71 ภาพผลงานชื่อ Thank you guys. 



W75

 2.2.ตอน เธอ  
      เริ่มเรื่องด้วยตัวละครผู้หญิงถอดวิกผมออกแล้วบอกความจริงกับ Mr.Fail ว่าที่จริง
แล้วตัวเองนั้นเป็นผู้ชาย Mr.Fail จึงวิ่งหนี ตัวละครผู้ชายนั้นรู้สึกเสียใจที่ถูกทิ้งทั้งๆที่พูดความจริงออก
ไป ในตอนท้าย Mr.Fail กลับมาพร้อมหมวก และคำพูดห่วงใยว่า “ไปเอาหมวกมาให้ช่วงนี้อากาศ
หนาวนะ” เนื้อหาสื่อถึงการตัดสินคนด้วยรูปกายภายหรือการกระทำเพียงชั่วคราว  
 

ภาพที่ 72 ภาพผลงานชื่อ เธอ 
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 2.3.ตอนเป็ดน้อย 

           เริ่มเรื่องด้วยตัวละคร Mr.Fail ยุ่งอยู่กับการปั้นตุ๊กตาเป็ดน้อยสีเหลือง เมื่อปั้นเสร็จ

เขาจึงนำไปอวดเพื่อนๆ แต่ไม่มีใครชอบเพราะบอกว่ามันเหม็นเกินไป เขาไม่เคยบอกใครๆ ว่ามันทำ

จากอุจจาระของคนรักของเขาเพราะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอได้ทิ้งไว้ เนื้อหาสื่อถึงเรื่องราวความทรงจำที่

เกี่ยวกับคนรักเก่าโดยเปรียบเทียบความทรงจำนั้นด้วยตุ๊กตาเป็ดน้อยสีเหลือง ซึ่งกายภาพภายนอกมี

ลักษณะที่ดูน่ารัก น่าทะนุถนอมแต่เมื่อทำมาจากอุจจาระแล้วผู้คนจึงรังเกียจ แต่สำหรับ Mr.Failสิ่ง

เหล่านี้เปรียบเหมือนความทรงจำในเรื่องความรักหลังเลิกลากันไปแล้ว อาจจะมีแต่เรื่องเลวร้ายน่า

รังเกียจแต่เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นความทรงจำที่ดีได้ด้วยมุมมองของตนเอง 

ภาพที่ 73 ภาพผลงานชื่อ เป็ดน้อยของฉัน 
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3. ผลงานที่ได้รับความนิยมในสื่อออนไลน์ 

 ผลงานชื่อ “Thank you guy!” ได้รับความนิยมเนื่องจากถูกนำไปใช้เพื่อเป็นตัวแทน

ความรู้สึกของผู้ชม หรือการแสดงตัวตนความเป็น “ฉัน” ในขณะนั้น  โดยถูกแบ่งปัน (share) ไปยัง

หน้าโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง และแฟนเพจที่มีผู้คนติดตามจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดผู้พบเห็นเป็น

จำนวนมาก  

 ผลงานชื่อ “Because you still in my heart.”  เนื้อหาภายในผลงานแสดงออกถึง

ความ เจ็บปวดอันเกิดจากความรัก  ได้รับความนิยมเนื่องจากถูกนำไปใช้แทนการพูดถึง “บุคคลที่สอง 

หรือคนอื่น”  ถึงการกระทำที่มีต่อจิตใจของ “ฉัน” ในขณะนั้น 

 จากการสังเกตจะเห็นได้ว่าผลงานที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่นั้นมีลักษณะที่สะท้อนความ

รู้สึกของผู้ชมในขณะนั้น รวมไปถึงการกล่าวถึงบุคคลที่สอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกที่เก็บเอาไว้ไม่

สามารถพูด หรือแสดงออกได้ในพื้นความเป็นจริง ดังนั้นการใช้สื่อออนไลน์แสดงออกในความรู้สึก

ต่างๆ ของตนเองผ่านรูปภาพผลงานต่างๆ นั้น เป็นการแสดงออกที่ไม่จำเพาะเจาะจงถึงบุคคลใด

บุคคลหนึ่งอย่างชัดเจน แต่เป็นการสื่อสารความรู้สึกออกไปอย่างลับๆ จึงง่ายต่อการตัดสินใจในการ

แสดงออกให้ผู้คนในสังคมออนไลน์ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ต้องการบอก หรือระบายออกในเรื่องต่างๆ  

 ความนิยมในสื่อออนไลน์นี้ วัดได้จากจำนวนผู้คนที่ชื่นชอบ (like) แบ่งปัน (share) และ

การแสดงความคิดเห็น (comment) จากเว็บไซต์ Facebook, Instagram, Webtoon  
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ภาพที่ 74 ผลงานชื่อ “Thank you guy!” 

 
ภาพที่ 75 ผลงานชื่อ “Because you still in my heart.” 



บทที่ 5 

สรุป 

 จากความไม่สมหวังในความรักจากข้าพเจ้าจึงเลือกแสดงออกผ่านผลงานศิลปะรูปแบบ
การ์ตูนด้วยการใช้ตัวละครชื่อ Mr.Fail เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ของประสบการณ์ในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ
ความรักความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยการนำเสนอเหตุการณ์ระยะสั้นจบในตอนผ่านตัวละครหลัก 
ประกอบด้วยข้อความ หรือช่องคำพูด โดยข้าพเจ้าเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อที่หลากหลายทั้งโลกจริงและ
โลกเสมือน 
 จากการเผยแพร่ผลงานการ์ตูน Mr.Fail ผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเจน สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลงานชุดนี้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับผู้รับได้เป็นอย่างดี เห็น
ได้จากการที่ผู้ชมจำนวนไม่น้อยได้ทำการแชร์เพื่อส่งต่อความรู้สึกร่วมผ่านทางหน้าโฮมเพจส่วนตัว 
ทำให้เกิดเป็นกลุ่มการสนทนาพูดคุยที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลงานชิ้นนั้นๆ การแสดงความคิด
เห็นก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติ และประสบการณ์ในช่วงเวลานั้น 
 สิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผ่าน
การสนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนเพื่อเป็นกำลังใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นต่อผู้คน
ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะทุกข์ใจจากเรื่องราวต่างๆ อาจกล่าวโดยย่อได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูน 
Mr.Fail นั้นคือ เพื่อนที่จะคอยปลอบใจ และอยู่เคียงข้างผู้คนที่มีความเหงา ความโดดเดี่ยวและความ
บอบช้ำหรือความรู้สึกเชิงลบในจิตใจ 
 ดังนั้นข้าพเจ้าคาดหวังว่าการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในวิทยานิพนธ์ ชุด 
MR.FAIL:CARTOON FOR INTER-HUMAN RELATIONSHIP จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความ
สัมพันธ์ในเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นในการใช้ศิลปะเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปยิ่งขึ้น  
 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ ควร
ศึกษาความแตกต่าง ในหน้าที่การใช้งาน ความสามารถพิเศษ รวมไปถึงความนิยมในการใช้งานของ
ผู้คนทั่วโลก เพื่อคำนึงถึงขอบเขตในการเผยแพร่ หรือการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์นั้นๆ การใช้สื่อ
ออนไลน์เป็นส่วนร่วมหนึ่งในกระบวนการทำงานถือเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความ
สะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังช่วยลดเงื่อนไขในขอบเขตของ
สถานที่ ขอบเขตของเวลา และขอบเขตในเก็บรักษาผลงาน สื่อออนไลน์ถือเป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่ควร
ศึกษา และนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง 
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