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 This art thesis is focus on happiness memories formed in childhood, in order to know 
the true value of passing time. Time once gone is gone forever and their importances, past and 
future are both illusions. Even though it is just a short period of time to memorable about toys at 
an early age, but we can recognition any great action or something of a memory and stimulus. We 
can touch the feelings of toys remembering something memorable at that age to enjoy every 
moment of it. We cannot deny that an early age is important we have only one life to live in that 
age when we looking back, it is short time. Innocence and child’s purity happened at those times 
when a child plays with toys and children are so happy. They playing toys that it was real 
happiness. At that age is positive looking from the brighter side, look at life from a brighter, more 
positive perspective, happiness, purity, innocence, curiosity. 

 In childhood we learning through play and the early life is always full of surprises, 
create an imagination from things around that is the power of imagination in childhood. Under a 
naive child attitude when a child plays with a toy, it becomes his whole world. If we ever 
considered greater from simple things, it will be found the better memorable. It is important to 
think about when these times happen. We focus on and discover true and memorable happiness 
from the past. Happiness actually found in simple thing such as toys.  

 It was simply to found deep in detail of memories and relationships between the past 
and present. That experience seems to be a good fit when they looking back. We have found 
happiness memories of some old toys. The memory impress human, it is not the toys, it is become 
an “imagination friends” 
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บทที่ 1 

บทน า 

  

 หลายคนคงเคยสงสัยว่าเวลาคืออะไร ท าไมเราถึงสามารถรับรู้การมีอยู่ของเวลาไดแ้ต่

ไม่สามารถจบัตอ้งเวลาได ้ธรรมชาติจึงสร้างส่ิงท่ีเรียกว่า ความทรงจ า เพื่อท าใหม้นุษยส์ามารถรับรู้

การมีอยู่ของเวลา และเขา้ใจความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของกระแสเวลาท่ีด าเนินไปได ้เร่ืองราว

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระแสเวลาท่ีด าเนินไปจะถูกบนัทึกอยู่ในความทรงจ า แมบ้างคร้ังความทรงจ า

เหล่านั้นอาจถูกลบ หรือเกิดการลืมเลือนไปดว้ยกลไกการหมุนของกระแสเวลาท่ีด าเนินไปอยูต่ลอด 

เกิดส่ิงต่างๆ มากมายจนสมองเราไม่สามารถเกบ็หรือจดจ าเร่ืองราวต่างๆ ไวไ้ดห้มด บางคร้ังมีความ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งลบความทรงจ าเก่า เพียงเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการเก็บความทรงจ าใหม่ หากแต่ความทรง

จ าเหล่านั้นไม่ไดถู้กลบไปอยา่งถาวร เพราะมนุษยเ์รามีความรู้สึกนึกคิด มีความผกูพนั ท าใหม้นุษย์

เราสามารถจดจ าเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเคยลืมไปไดจ้ากวตัถุส่ิงของ สถานท่ี ของเล่นในวยัเด็ก ซ่ึงลว้นแต่

เป็นส่ิงช่วยกระตุน้ความทรงจ า และท าใหเ้ราตระหนกัถึงการมีอยูข่องความทรงจ าเหล่านั้น 

 ช่วงเวลาของวยัเด็กกับความผูกพนัท่ีมีให้กับของเล่น เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็น

ช่วงเวลาท่ีมีคุณค่า มนุษยเ์ราสามารถมีวยัเดก็ไดเ้พียงคร้ังเดียว ความใสซ่ือ ความบริสุทธ์ิท่ีเกิดข้ึนใน

ช่วงเวลานั้นสามารถสร้างความสุขไดอ้ย่างง่ายดายจากการเล่น มุมมองต่อโลกท่ีสวยงามสดใส มี

ความคิด ความอยากรู้อยากเห็น ข้ีสงสัย การเล่นจึงเป็นเหมือนการเรียนรู้ และสร้างจินตนาการอนั

ไร้ขอบเขต ท าใหข้องเล่นไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ส่ิงของ หากแต่ยงัเป็นเสมือนเพื่อนเล่นผูมี้ชีวิตจิตใจคน

หน่ึง แต่เม่ือกาลเวลาเปล่ียนไป ช่วงเวลาของวยัเด็กเร่ิมเติบโตข้ึน เร่ืองราวต่างๆ ของของเล่นถูกละ

ท้ิงความสนใจ กลายเป็นแค่ความทรงจ าช่วงหน่ึงท่ีถูกท้ิงไวใ้นอดีต รอเม่ือวนัหน่ึงเราจะมองเห็น

คุณค่าและความส าคญัของมนั 

 การละท้ิงซ่ึงส่ิงส าคญัเหล่านั้นไป กเ็ปรียบเสมือนกบัการละท้ิงซ่ึงประจกัษพ์ยานแห่ง

อดีตของตนเอง ไม่มีอดีต ไร้ซ่ึงปัจจุบนั และปราศจากอนาคต เราจะมีตวัตนอยูไ่ดอ้ยา่งไร การ

ปราศจากซ่ึงอดีตกเ็ปรียบเสมือนกบัคนท่ีวา่งเปล่า ในยคุสมยัของความวุน่วายท่ีมีแต่ความ



2 
 

 
 

เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีแต่มนุษยข์าดความเจริญทางดา้นจิตใจ เราคงไม่สามารถกา้วเดินไป

ขา้งหนา้ไดห้ากปราศจากซ่ึงส่ิงท่ีช่วยยดึเหน่ียวจิตใจ เร่ืองราวในความทรงจ าจึงเป็นเหมือน

แรงผลกัดนัในการกา้วเดินต่อไป แมเ้ป็นเพียงเร่ืองราวเลก็ๆ แต่เร่ืองราวเหล่านั้นกส็อนบทเรียน

ต่างๆ ใหเ้รามากมาย ความทรงจ าจากอดีตจึงไม่ไดเ้พียงแค่สอนบทเรียนใหก้บัเราเท่านั้นหากแต่ยงั

น ามาซ่ึงความสุขเม่ือเรานึกถึงดว้ย 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 โลกท่ีด าเนินไปส่ิงต่างๆ รอบตวัมีการเปล่ียนแปลงของกระแสเวลา ผูค้น สถานท่ี 

ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด ลว้นแต่ไม่หยดุน่ิง มีการหมุนเวียนเปล่ียนแปลงไปตามกลไกของโลกท่ี

นับวนัจะมีแต่อตัราเร่งท่ีเร็วข้ึนๆ จนบางคร้ังเกิดความรู้สึกราวกับว่า ไม่อาจยึดถือส่ิงใดไวไ้ด ้

เร่ืองราวท่ีอยูใ่นความทรงจ าของเรากเ็ป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีใชเ้พื่อยนืยนัการมีอยูข่องอดีตท่ีผา่นมา 

  ความจ าจึงเป็นกระบวนการท่ีสมองของมนุษยเ์รา ใชเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั

ส่ิงต่างๆ ท่ีเคยเกิดข้ึน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อใหเ้ราสามารถรับรู้ไดว้่าตวัเราคือใคร ดว้ยเหตุน้ี

สัญชาตญาณในการจดจ าและส่ิงท่ีถูกเก็บรวบรวมอยูใ่นความจ าของมนุษยแ์ต่ละคน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมี

ความเฉพาะเจาะจง และแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กับเอกลกัษณ์ และการด าเนินชีวิตของแต่ละ

บุคคล 

 เม่ือมีความทรงจ า มนุษยเ์ราจึงมีความรู้สึกนึกคิด มีความผกูพนักบัส่ิงของ หรือสถานท่ี 

ท่ีมีคุณค่ากบัตนเอง ท าให้มนุษยส์ามารถร าลึกถึงความทรงจ าท่ีถูกลืมหรือลบออกไปได ้เช่น ของ

เล่นในสมยัเด็ก ของใช ้สถานท่ี  หรือภาพถ่ายเก่า  ส่ิงของต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นตวักระตุน้หรือเป็น

ส่วนท่ีช่วยใหเ้ราสามารถนึกถึงเร่ืองราวหรือความทรงจ าต่างๆ  ในอดีตท่ีเคยถูกลืมไปไดม้ากข้ึน 

 อาจกล่าวไดว้่าความทรงจ าจากวตัถุส่ิงของ ก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คนเราสามารถ

หวนร าลึกถึงช่วงเวลาในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี วตัถุส่ิงของท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราวในอดีตท่ีเห็นได้

ชดัเจน คือ ของเล่น คงปฏิเสธไม่ไดว้่าทุกคนไม่เคยมีหรือเล่นในวยัเด็ก โดยทัว่ไปแลว้มนุษยทุ์กคน

ทั้งเด็กและผูใ้หญ่มีสัญชาตญาณการเล่นอยู่ในตวัเอง แต่การเล่นของผูใ้หญ่นั้นจะถูกสอดแทรกอยู่

ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงต่างจากในวยัเด็กท่ีจะเห็นการเล่นและของเล่นเป็นเพื่อนผูมี้ชีวิต

จิตใจแบบตนเอง ดว้ยความอยากรู้อยากเห็น ข้ีสงสยั มีจินตนาการและชอบทดลองส่ิงต่างๆ การเล่น
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อยา่งสร้างสรรคข์องเดก็จะช่วยพฒันาความคิดและจินตนาการของเด็กใหส้ดใสสวยงาม ของเล่นจึง

เปรียบเสมือนพาหนะน าพาจินตนาการและความฝันให้เด็กไดโ้ลดแล่นไปอย่างอิสรเสรี ท าลาย

กรอบและเสน้แบ่งเขตแดนระหวา่งความจริงกบัความฝันลงได ้ซ่ึงแตกต่างจากผูใ้หญ่ท่ีมกัยดึติดกบั

ความเครียดในโลกความจริง มีขอ้ก าหนดกฎเกณฑ์มากมายท่ีไม่สามารถท าให้ชีวิตไดห้ลุดจาก

ความทุกข ์หรือความกงัวลได ้

 หากเพียงมองคุณค่าของของเล่นในแง่ประวติัศาสตร์ ของเล่นจะบอกเล่าเร่ืองราว

ประวติัศาสตร์ ตรรกะท่ีเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงก็เพียงพอต่อการให้ความสนใจ แต่หากมองเฉพาะ

บทบาทหนา้ท่ี ของเล่นก็เปรียบเสมือนการเรียนรู้ และเพื่อนเล่นคนส าคญัของเด็ก แต่ความเป็นจริง

ส่ิงท่ีปรากฏจากของเล่นนั้น เป็นการประกอบกนัขององคป์ระกอบหลายๆ อยา่ง เราจะไดรั้บความ

ต่ืนเตน้ ยินดี เพียงแต่พิจารณาของเล่นเหล่านั้นในแง่ของวตัถุส่ิงของ เราจะเห็นซ่ึงความแตกต่าง

ของวสัดุท่ีใชใ้นการผสมผสานกนัไดอ้ย่างไม่น่าเช่ือ แต่ท่ีแน่นอนเสน่ห์ของของเล่นท่ีพิเศษท่ีสุด 

คือการเกบ็สะสมเร่ืองราวความทรงจ า และความสามารถท่ีจะเผยใหเ้ห็นถึงภาพของความทรงจ าใน

อดีตท่ีมัน่คง จากปัจจุบนัท่ีไม่มีความแน่นอนดว้ยการปลุกให้เกิดความทรงจ าของการระลึกถึงวยั

เดก็ท่ีเคยหลงลืมไป จากการไดส้ัมผสัอีกดว้ย 

 ของเล่นจึงไม่ใช่แค่เพียงเพื่อนเล่น แต่ยงัเป็นเสมือนประจกัษพ์ยานท่ีบอกเล่าเร่ืองราว

ความรักความสุข และความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัวท่ีผา่นมาในอดีต และน าเสนอเร่ืองราว

เหล่านั้นในระยะเวลาท่ีแปรเปล่ียนไป คุณค่าความส าคญัของ ของเล่นจึงไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัของเล่นเพียง

อย่างเดียว หากแต่ยงัอยู่ในเร่ืองราว เน้ือหาสาระท่ีซ่อนอยู่ในของเล่นเหล่านั้นดว้ย จึงเกิดเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรค ์เร่ืองราวของคุณค่า ความทรงจ า และความผกูพนัต่างๆ  ของช่วงเวลาท่ี

เกิดข้ึนในอดีตจากเร่ืองราวท่ีของเล่นเกบ็ซ่อนไว ้

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความทรงจ าท่ีน าไปสู่การก่อเกิดจินตนาการในการ

สร้างสรรค ์

 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั “การเล่น” 

 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัของเล่นท่ีมีผลทางความรู้สึกร่วมกนั 
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 4. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานผา่นส่ือจิตรกรรม ท่ีแสดงออกถึงมุมมองทศันคติทางความคิด

ของผูว้ิจยัเก่ียวกบัของเล่นในวยัเยาว ์ มาใชเ้ป็นตวัเช่ือมโยงทุกคนให้มองเห็นคุณค่า ความส าคญั 

ของความทรงจ าในวยัเดก็ 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในมุมมองท่ีสวยงามผา่นเร่ืองราวของความทรงจ าเก่ียวกบัของ

เล่นในวยัเด็ก ซ่ึงจะมีความชดัเจนนอ้ยลง เพราะความเปล่ียนแปลงของช่วงเวลา ความชดัเจนของ

ความทรงจ านั้นจะมีมากหรือน้อยก็แลว้แต่การให้คุณค่า ความส าคญักบัความทรงจ าของแต่ละ

บุคคลในช่วงเวลานั้น จึงมุ่งสร้างใหเ้ห็นถึงคุณค่าของกาลเวลาท่ีผา่นไป แมจ้ะเป็นเพียงแค่ความทรง

จ าเก่ียวกบัของเล่นในช่วงเวลาของวยัเด็ก แต่ในช่วงเวลานั้นก็เตม็ไปดว้ยจินตนาการอนัไร้ขอบเขต 

ความสุข ความสดใส ความบริสุทธ์ิภายใตท้ศันคติมุมมองความคิดท่ีไร้เดียงสาของเดก็ เพียงแค่พินิจ

ถึงส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ยการมองความสุขผา่นความเรียบง่าย จากส่ิงท่ีของเล่นเก็บซ่อนเอาไว้

ในช่วงเวลาหน่ึงของความทรงจ าท่ีเคยเกิดข้ึนในวยัเด็ก เราจะพบความสุขท่ียิ่งใหญ่ท่ีเราคงคาดไม่

ถึงซ่อนเร้นอยูใ่นรายละเอียดของร่องรอยจากอดีตกาล 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตด้านเนือ้หาเร่ืองราว 

 เน้ือหา กล่าวถึงมุมมองท่ีหยบิยกเน้ือหาช่วงเวลาของความทรงจ าเก่ียวกบัของเล่นในวยั

เยาว ์มาเป็นตวัสร้างความสุขในยุคสมยัท่ีมีแต่ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยี แต่มนุษยข์าดความ

เจริญทางดา้นจิตใจ แสวงหาแต่ส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการของตน ซ่ึงการเอาแต่เพียงมองไป

ขา้งหนา้บางคร้ังอาจท าใหเ้ราหลงลืมส่ิงส าคญัท่ีเคยเกิดข้ึน หากลองยอ้นมองส่ิงใกลต้วัเราอาจจะท า

ให้สามารถคน้พบความสุขท่ีเราใฝ่หาได ้การมองความสุขแบบน้ีจึงเปรียบเสมือนการสร้างวิถีแห่ง

การหลีกหนีความเครียดต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายในจากผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากสภาพความเป็น

จริงของสังคม บางคร้ังอดีตหรือส่ิงของท่ีเราคิดว่าไม่มีความส าคญั แต่เร่ืองราวสาระคุณค่าต่างๆ  ท่ี

เคยเกิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึงก็สามารถเป็นพื้นฐานของการสร้างก าลงัใจ หรือความสุขให้กบัเราได ้

เพียงเรามองเห็นคุณค่าหรือความส าคญัของช่วงเวลานั้นและน าความสุขนั้นออกมาใช ้ 
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 ขอบเขตของรูปแบบ 

 รูปแบบของผลงานเป็นผลงานทางดา้นจิตรกรรม 2 มิติ การแสดงออกของผลงานเป็น

การน าเสนอความทรงจ าและความผกูพนัเก่ียวกบัของเล่นในวยัเด็ก แสดงออกดว้ยกระบวนการป้ัม

สี ซ่ึงจะเป็นการค่อยๆ ประกอบกนัของระนาบสีท่ีเกิดข้ึนจากการป้ัม ไม่เนน้ความคมชดัของรูปทรง

หรือเน้ือหาสาระภายในภาพของผลงาน จะให้ความส าคญักับสีท่ีเป็นระนาบเพื่อสร้างความไม่

ชดัเจน และการสร้างความลวงตาท่ีเกิดข้ึนจากการป้ัม เพื่อเพิ่มจินตนาการในการมองเห็น 

 ขอบเขตของเทคนิควธีิการ 

 เทคนิคท่ีใชเ้ป็นการเขียนสีดว้ยกระบวนการทางดา้นจิตรกรรมโดยเขียนสีน ้ ามนับนผนื

ผา้ใบ ผ่านกระบวนการป้ัมจากแม่พิมพย์างลบ เป็นการป้ัมสี ซ่ึงการป้ัมสีเป็นเหมือนการประกอบ

กนัของสีหลายๆ สีจนเกิดเป็นรูป ผา่นการจ าลองการสร้างภาพแทนของของเล่น 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

 ศึกษาคน้ควา้ประมวลความคิด ความรู้สึก ท่ีมาและแรงบนัดาลใจเพื่อก าหนดแนวทาง

และเป้าหมายในการสร้างสรรคง์านศิลปะของตนเอง 

 ศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีความเ ก่ียวข้องมีความสอดคล้องกับ

แนวความคิด ทั้งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร และขอ้มูลท่ีเป็นภาพถ่าย เพื่อน ามาสนับสนุนความคิดให้

ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 วิเคราะห์ขอ้มูลของเร่ืองท่ีศึกษา วางแผนจดัการและตั้งขอ้สังเกตผลงานโดยหาความ

เป็นไปของผลงาน เพื่อหาแนวทางในการแสดงออกตามวตัถุประสงค ์

 ท าภาพร่างเบ้ืองตน้ท่ีได้จากการเก็บขอ้มูล เพื่อเป็นตน้แบบในการพฒันาไปสู่การ

สร้างสรรคผ์ลงาน 

 น าเสนอภาพร่างเขา้สู่การสัมมนา วิเคราะห์วิจารณ์กับอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อแก้ไข

ปัญหาท่ีพบในการสร้างสรรคผ์ลงานทางดา้นจิตรกรรมในเร่ืองของรูปแบบ เทคนิค วิธีการ 

 บันทึกและรวบรวมข้อมูลปัญหาท่ีพบในแต่ละช่วงของการสร้างสรรค์ เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการแกไ้ขปรับปรุงในผลงานช้ินต่อๆ ไป 
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 ประมวลผลและสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อรวบรวมขอ้มูลจดัท าเอกสารประกอบ

วิทยานิพนธ์ 

 

วธีิการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความทรงจ า 

 1.1 ศึกษา คน้ควา้ ขอ้มูล เก่ียวกบัทฤษฎีของความทรงจ า จากหนงัสือในหอ้งสมุด 

มหาวิทยาลยัศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ 

 1.2 สมัภาษณ์แพทย ์พยาบาล ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสมอง เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีมีความ 

เก่ียวขอ้งกบั ระบบความจ ามนุษย ์

 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั “การเล่น” 

 2.1 ศึกษาประวติัศาสตร์ของ “การเล่น” ของมนุษย ์

2.2 สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเดก็ เก่ียวกบัเร่ืองราวของพฤติกรรมการเล่นในเดก็ 

 2.3 สงัเกตการเล่นของเดก็ๆ ในโรงเรียนอนุบาล สถานรับเล้ียงเดก็ สถานเล้ียงเดก็ 

ก าพร้า สนามเดก็เล่น ฯลฯ  

 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัของเล่นท่ีมีผลทางความรู้สึกร่วมกนั 

 3.1 ศึกษาประวติัศาสตร์ของ “ของเล่น” 

 3.2 ศึกษาพฤติกรรมในการเล่นของมนุษย ์

 3.3 สงัเกตรูปแบบของของเล่นในยคุสมยัต่างๆ ท่ีพิพิธภณัฑข์องเล่นโบราณ ร้าน 

ขายของเล่น แหล่งสะสมของเล่น ฯลฯ 

 3.4 สมัภาษณ์ผูเ้กบ็สะสมของเล่นโบราณ เก่ียวกบัมุมมอง ทศันคติท่ีมีต่อของเล่น 

 4. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานผา่นส่ือจิตรกรรม ท่ีแสดงออกถึงมุมมองทศันคติทางความคิด

ของผูว้ิจยัเก่ียวกบัของเล่นในวยัเยาว ์มาใชเ้ป็นตวัเช่ือมโยงทุกคนให้มองเห็นคุณค่า ความส าคญั 

ของความทรงจ าในวยัเดก็ 

 4.1 ศึกษาการท างานศิลปะของเด็กในโรงเรียนสอนศิลปะเดก็ 

 4.2 สังเกตลกัษณะของงานท่ีมีอิทธิพลของ ความทรงจ า ของเล่น และเร่ืองราวของ 

เดก็ ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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 4.3 สมัภาษณ์ศิลปินท่ีท างานเก่ียวกบัเดก็ 

 

แหล่งข้อมูล 

 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาหาข้อมูล ข้อมูลภาพถ่ายของเล่น (ทั้ งในอดีตและ

ปัจจุบนั) ขอ้มูลเอกสารจากหนงัสือหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร  ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต   ขอ้มูล

เก่ียวกบัมุมมองการเล่น หรือมุมมองความคิดของเดก็ๆ ท่ี ไดจ้ากการสังเกตตามสถานท่ีต่างๆ ขอ้มูล

ภาพถ่ายเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่นของเด็กและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเด็กๆ ให้ความสนใจจากสถานท่ี

ต่างๆ  เช่น จากสนามเดก็เล่น  

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

 เฟรมผา้ใบ  พูก่นั 

 สีน ้ ามนั  สีอะคริลิค  

 น ้ามนัลินสีด  กลอ้งถ่ายรูป 

 คอมพิวเตอร์  เอกสารส่ิงพิมพ ์

 ดินสอร่างภาพ  จานสี 

 ยางลบ  เคร่ืองมือแกะยางลบ, มีดคตัเตอร์ 

 ไมบ้รรทดั  กระดาษไข,กระดาษทราย 

 น ้าลา้งพูก่นั  ผา้เช็ดสี,กระดาษทิชชู 
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บทที่ 2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

ที่มาของแนวความคดิและแรงบันดาลใจ 

 กระแสของเวลาท่ีด าเนินไป ส่ิงต่างๆ รอบตัวเกิดการเปล่ียนแปลงตามกลไกการ

หมุนเวียนของโลก กฎเกณฑค์วามเช่ือ ความรู้สึก ส่ิงของ ท่ีเคยยดึถือในยคุสมยัหน่ึง เม่ือเขา้สู่อีกยคุ

สมัยหน่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีถูกละเลย ไร้ค่าเม่ือเขา้สู่อีกยุคสมัยหน่ึง มนุษย์เราจึงเลือกท่ีจะมองหา

ความสุขและไขว่ควา้ความสุขท่ีอยูต่รงหนา้เพียงเพื่อให้ไดม้า โดยหวงัว่าจะสามารถตอบสนองกบั

ความตอ้งการ จนบางคร้ังหลงลืมไปว่าภายในตวัเราเก็บสะสมความสุขไวม้ากมายจากเร่ืองราว ส่ิง

ต่างๆ รอบตวัท่ีถูกบรรจุไวใ้นความทรงจ า ซ่ึงเราอาจจะลืมมนัไปดว้ยช่วงเวลาท่ีด าเนินไป เร่ืองราว

บางอยา่งอาจถูกลบออกจากสมอง เพื่อตอ้งการพื้นท่ีในการรองรับความทรงจ าใหม่ หากแต่เร่ืองราว

ต่างๆ เหล่านั้นไม่เคยถูกลบอย่างถาวร มนัยงัคงถูกเก็บซ่อนอยู่ในส่วนหน่ึงของสมองเรา เม่ือถูก

กระตุน้ดว้ยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัความทรงจ า ความทรงจ าเหล่านั้นก็จะหวนกลบัมาท าให้เราจ าได ้

เพียงเรามองยอ้นกลบัไปเราจะเห็นช่วงเวลาท่ีไร้ซ่ึงขอบเขต ไร้กรอบทางความคิด คือช่วงเวลาของ

วยัเดก็ เราจะพบจินตนาการ ความคิด ความสุข ความอิสระท่ีไร้ขอบเขต ขอ้จ ากดัใดๆ เราสามารถมี

ความสุขกบัส่ิงของส่ิงเลก็ๆ ท่ีเราจินตนาการไปไดม้ากมาย จากของเล่น ซ่ึงเปรียบเสมือนเพื่อนคน

ส าคญัคนหน่ึง ความทรงจ าความสุขเหล่านั้นมิไดห้ายไปจากตวัเรา หากแต่ถูกเก็บซ่อนเอาไว ้รอ

เวลาใหเ้รามองเห็นคุณค่าและดึงความสุขเหล่านั้นกลบัมา จึงเกิดเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์

ผลงาน เพื่อเป็นเสมือนวิธีแห่งการหลีกหนีจากความสับสนวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั การสร้าง

กรอบความคิดและค่านิยมในวตัถุ รวมถึงความเห็นแก่ตวัในสังคม ฯลฯ การเลือกท่ีจะหลีกหนีจาก

ความเครียดภายในท่ีมีผลมาจากสภาพความเป็นจริงในสังคมปัจจุบนั โดยการใชท้ศันคติท่ีเกิดจาก

ความสุขในวยัเด็กมาเป็นตวัเช่ือมโยงให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าและความทรงจ าในวยัเด็ก ซ่ึงใน

ปัจจุบนัเราอาจหลงลืม ละเลยหรือละท้ิงความทรงจ า หรือความสุขเหล่านั้นไป เพียงเพราะคิดวา่มนั 
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ไม่ส าคญั หรือเก็บความทรงจ าเหล่านั้นไวใ้นเศษเส้ียวของความทรงจ าในอดีตท่ีเคยผ่านมาแลว้ก็

ผา่นไป บางคร้ังการน าความสุขเหล่านั้นกลบัมาใชเ้พียงเพื่อเป็นส่วนสร้างก าลงัใจ ยึดเหน่ียวจิตใจ

หวนร าลึกถึง เราจะสามารถรับรู้ไดว้า่ความสุขอยูใ่กลต้วัเรา เพียงแค่เรามองเห็นคุณค่าความส าคญัท่ี

ถูกซ่อนไว ้

 

แนวความคดิทฤษฎสีนับสนุนและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ขั้นตอนส าหรับการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรม คือกระบวนการทางความคิด และการ

น าเสนอส่ิงต่างๆ เหล่านั้นผา่นกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ กลัน่กรองและผสมผสานขอ้มูลต่างๆ 

ท่ีมีความเก่ียวขอ้งและมีอิทธิผลทางความคิด และการสร้างสรรคผ์ลงาน การเลือกสรรขอ้มูลจึงเป็น

ส่วนส่งเสริมและพฒันาแนวความคิด ท าให้สามารถเขา้ใจถึงแนวทางในการแสดงออกและการ

สร้างสรรคท่ี์ดี สามารถเขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน และสามารถหาทางออกใหก้บัปัญหาต่างๆ ได ้หาก

ยงัเป็นการย  ้าใหเ้ห็นถึงความจริง ความถูกตอ้งของเร่ืองราว ขอ้มูล และช่วยสร้างน ้ าหนกัของทฤษฎี

ในการสนบัสนุนใหก้บัแนวความคิดอีกดว้ย 

 ทั้งน้ีเช่ือว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค ์ในทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเลก็หรือ

เร่ืองใหญ่ ตั้งแต่ปัญหาสังคม การด าเนินชีวิต หนังสือท่ีอ่าน ส่ิงต่างๆ เหล่านั้นลว้นส่งผลต่อการ

สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ทั้ งในด้านแนวความคิด รูปแบบการ

สร้างสรรคผ์ลงาน คุณค่าทางสุนทรียภาพ ซ่ึงส่ิงท่ีถ่ายทอดออกมาภายในการสร้างสรรคผ์ลงาน ถือ

ไดว้า่เป็นผลจากการสงัเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค ์

 

อทิธิพลจากหนังสือและวรรณกรรม 

 หนังสือ บทความ หรือวรรณกรรม ถือเป็นอีกศาสตร์หน่ึงท่ีให้ความรู้ความเขา้ใจ 

การศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ บทความ หรือวรรณกรรมจึงถือเป็นส่วนส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีส่งผลต่อ

การสร้างสรรค ์อิทธิพลจากส่ิงเหล่าน้ีลว้นช่วยเพิ่มเติมขอ้มูล วิธีคิด และทฤษฎีต่างๆ ท่ีสามารถ

ส่งเสริมหรือเพิ่มเติมจินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงาน ช่วยท าให้เราสามารถท าความเขา้ใจกบั

ประเดน็ท่ีก าลงัศึกษา หรือเห็นมุมมองท่ีต่างออกไปจากขอ้มูลเหล่านั้นได ้
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 บทความของ โรเบิร์ต คลัฟฟ์ ท่ีสนับสนุนแนวความคิดกล่าวถึงคุณค่าของของเล่น 

ดงัน้ี 

    
 กล่าวกนัวา่ศิลปะเลก็ๆ นอ้ยๆ หรือศิลปะท่ีเก่ียวกบัของใชใ้นบา้นดูเหมือนจะแสดงให้เราทราบถึง

ภาพพจน์ของยุคสมัยได้ชัดเจนและถูกต้องมากท่ีสุด และก็เป็นความจริงท่ีปรากฏว่า ส่ิงของ

ประเภทของเล่นของเดก็นั้นมีพลงัพิเศษทีเดียวท่ีจะแสดงใหเ้ราทราบเร่ืองราวในอดีตได ้และบางที

อาจจะเป็นพลงัน้ีเองท่ีท าให้เราเร่ิมให้ความสนใจต่อการศึกษาของเล่นของเด็ก แม้ว่าของเล่น

เหล่านั้นอาจจะไม่มีความสวยงามมากพอท่ีจะจดัไดว้่าเป็นวิจิตรศิลป์ และยิ่งถา้มองดูในแง่คุณค่า

แลว้แทบจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย แต่ของเล่นนั้นเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีมีสีสันสดใสความแปลกท่ีให้

ความอยากรู้อยากเห็น ใหค้วามรู้และมีลกัษณะตรงไปตรงมาอยา่งน่าอศัจรรย ์แมแ้ต่ของเล่นท่ีช ารุด

หรือเก่าคร ่ าคร่าก็ยงัมีเสน่ห์เป็นพิเศษตรงท่ีไดรั้บการจบัตอ้งและความรักอยา่งมากมาย แต่ไม่ว่า

ของเล่นเหล่านั้นจะเป็นอยา่งไรของเล่นของเด็กทั้งหมดกย็งัมีคุณลกัษณะร่วมกนัตรงท่ีเป็นเสมือน

กระจกเงาของยคุสมยันั้น และสะทอ้นใหเ้ห็นบางส่ิงบางอยา่งท่ีมีลกัษณะแหลมคม ส่วนมากจะน า

ความสนุกสนานมาให้และท่ีส าคญัและคือ สะทอ้นให้เห็นทรรศนะทางดา้นจิตใจของผูค้นท่ีเป็น

ผูอ้อกแบบและเป็นเจา้ของของเล่นนั้นๆ 

 ตุ๊กตาตามยุคสมยัต่างๆ บอกเราไดม้ากมายถึงประวติัศาสตร์ของเส้ือผา้และแบบผมในแต่ละยุค 

บา้นตุ๊กตาขนาดเล็กๆ  แสดงให้เราเห็นถึงความลึกลบัของครอบครัวเรือนบางอยา่งท่ีอาจจะไม่ได้

รับการบนัทึกเอาไวใ้นเอกสารอย่างอ่ืน บางส่วนท่ีขาดไปของประวติัศาสตร์การขนส่ง อาจจะ

ศึกษาไดจ้ากของเล่นท่ีสะสมไวช้นิดท่ีเก่ียวกบัยวดยานพาหนะท่ียงัคงเหลือยงั แต่ส่ิงท่ีมีคุณค่ากวา่

ส่ิงอ่ืนใดทั้งหมดก็คือขอ้มูลหรือเร่ืองราวท่ีของเล่นเหล่าน้ีเก็บรักษาไว ้คือ บรรยากาศทั้งหมดของ

ยคุสมยัท่ีเราสามารถศึกษาได ้โดยพิจารณาจากวตัถุส่ิงของท่ีดูมีคุณค่าเพียงนอ้ยนิดเหล่าน้ี เน่ืองจาก

ของเล่นเหล่านั้นการเอาใจใส่ของชีวิตกลบัเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นอยา่งดีว่าอะไรคือส่ิงท่ีผูค้นรู้สึก 

และชีวติชีวาท่ีมีนั้นเป็นอยา่งไร ในแต่ละช่วงของยคุสมยัดงักล่าว 

 คุณค่าของของเล่นในแง่ประวติัศาสตร์เพียงเดียว กดู็เหมือนจะเป็นเหตุผลท่ีเพียงพอแก่ความสนใจ

แลว้ถา้หากเราจะคิดถึงเฉพาะบทบาทดา้นน้ีเพียงประการเดียว แต่ความจริงกคื็อวา่ ส่ิงท่ีปรากฏจาก

ของเล่นนั้น เป็นส่วนผสมขององคป์ระกอบหลายอยา่งดว้ยกนั เราจะไดรั้บความช่ืนชมยินดีสบาย

ใจอย่างยิ่ง เพียงแต่พิจารณาของเล่นเหล่าน้ีในแง่ท่ีเป็นเพียงวตัถุส่ิงของจากการดูของเล่นท่ีเราจะ

เห็นถึงความแตกต่างของวสัดุต่างๆท่ีใช้ท า ท่ีมีการผสมผสานกันได้อย่างแทบไม่น่าเช่ือ แต่ท่ี

แน่นอนก็คือ เสน่ห์ของของเล่นท่ีพิเศษท่ีสุดก็คือ ความสามารถท่ีจะเผยให้เห็นถึงภาพท่ีไดจ้าก
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สภาพปัจจุบนัท่ีไม่แน่นอน ไปยงัอดีตท่ีดูเหมือนจะมัน่คงดว้ยการปลุกให้เกิดความทรงจ าของการ

ระลึกถึงวยัเดก็ท่ีสูญเสียไปอยา่งไม่มีวนัจะกลบัคืนมาแลว้1  

 

 บทความของ โรล็อง บาร์ตส์ ท่ีสนับสนุนแนวความคิดกล่าวถึงมายาคติของของเล่น 

ดงัน้ี 
  คติแบบชนชั้นกลางท่ีแฝงอยู่ในของเล่นนั้น นอกจากจะเห็นได้จากรูปทรงสัณฐานอัน

สัมพนัธ์กบัการใชง้านแลว้ ยงัปรากฏให้เห็นในเน้ือวสัดุ ของเล่นสมยัน้ีส่วนใหญ่ท าดว้ยวสัดุท่ีไม่

ชวนอภิรมย ์ท าให้ของเล่นกลายเป็นผลิตผลจากกระบวนการทางเคมี มิใช่จากธรรมชาติ ปัจจุบนั

ของเล่นจ านวนมากหล่อแบบโดยใชว้สัดุท่ีสังเคราะห์ข้ึนอยา่งซบัซอ้นจากสารหลายชนิด พลาสติก

ประเภทน้ีแลดูหยาบกระดา้งและเนน้อนามยัเป็นหลกั มนัลบเลือนความจ าเริญใจ ความอ่อนโยน 

และความเป็นมนุษยอ์นัพึงไดรั้บจากการสัมผสั ท่ีชวนให้เศร้าใจยิ่งก็คือการท่ีไมน้ับวนัมีแต่จะ

เลือนหายไป ทั้ งๆ ท่ีมันเป็นวัสดุในอุดมคติส าหรับท าของเล่น มีทั้ งความหนักแน่นและ

ละเอียดอ่อน เม่ือจับตอ้งลูบไลจ้ะรู้สึกไดถึ้งความอบอุ่นตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะท าเป็นของเล่น

รูปทรงใด ไมก้็จะไม่ท าร้ายเด็กดว้ยเหล่ียมมุมท่ีแหลมคมเกินไป อีกทั้งเด็กจะไม่รู้สึกถึงความเยน็

เยยีบเช่นท่ีมีอยูใ่นเน้ือโลหะ เม่ือเดก็จบัตอ้งหรือทุบของเล่นไม ้เน้ือวสัดุจะไม่สั่นไหวหรือลัน่เอ๊ียด 

แต่จะส่งเสียงทึบและใสกระจ่างในเวลาเดียวกนั ไมเ้ป็นส่ิงท่ีเราคุน้เคยและก่อให้เกิดอารมณ์เคล้ิม

ฝัน ท าใหเ้ดก็รู้สึกเหมือนไดใ้กลชิ้ดตน้ไม ้โต๊ะ และพ้ืนกระดานอยูต่ลอดเวลา ของเล่นไมไ้ม่ท าใคร

บาดเจ็บทั้งไม่ช ารุดหรือแตกหกัในทนัทีทนัใด มนัจะค่อยๆ สึกกร่อนไปทีละนิด แต่กมี็ชีวิตยืนยาว 

อยูเ่ป็นเพ่ือนเคียงขา้งเด็กไปไดน้าน และจะค่อยๆ แปรเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่งเดก็กบัวตัถุใน

มือ ยามถึงคราดบัสูญ มนัจะค่อยๆ หดหาย มิใช่บวมพองเหมือนของเล่นจกัรกลซ่ึงจะพงัไปในทนัที

ท่ีสปริงขา้งในหักหลุด ไมท้ าให้วตัถุมีคุณค่าเป็นสารัตถะและเป็นนิรันดร์ กระนั้น ทุกวนัน้ีก็แทบ

จะไม่หลงเหลือของเล่นท่ีท าจากไมอ้ยา่งคอกสัตวจ์  าลองของแควน้วอจส์ ซ่ึงเรากค็งตอ้งปลงใจเสีย

วา่ ส่ิงเหล่าน้ีเคยด ารงอยูไ่ดด้ว้ยเง่ือนไขของยคุท่ีงานช่างยงัเฟ่ืองฟู ในสมยัของเราน้ี ของเล่นลว้น

ผลิตข้ึนดว้ยสารและสีท่ีเป็นเคมี วสัดุดงักล่าวมุ่งสนองการใชง้านในเชิงกายวตัถุมิใช่เพ่ือสร้างความ

                                                            

 1 โรเบิร์ต คลัฟฟ์, ของเล่นโลก, แปลโดย ปราณี วงษเ์ทศ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์กก้าร
พิมพ,์ 2528), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 



12 
 

 
 

ส าเริงใจ มิหน าซ ้ า ของเล่นเหล่าน้ีก็ยงัสูญสลายไปอยา่งรวดเร็วโดยไม่ท้ิงร่องรอยใดๆ ของชีวิตไว้

ในความทรงจ าของเดก็เลย2  

 

 จากบทความของ โรเบิร์ต คลัฟฟ์ และ โรลอ็ง บาร์ตส์ ท าใหเ้ราสามารถมองเห็นคุณค่า

ของของเล่น ไม่ว่าจะเป็นของเล่นชนิดไหน จะเก่าหรือใหม่ ถูกสร้างจากวสัดุอะไร แต่เม่ือพวกมนั

เคยถูกเล่น พวกมนัจะเกบ็สะสมความทรงจ าต่างๆ เหล่านั้นท่ีเคยเกิดข้ึนไวใ้นช่วงเวลาท่ีผา่นไป เม่ือ

เรายอ้นกลบัมาสมัผสัมนั ช่วงเวลาต่างๆ เหล่านั้นจะถูกหวนร าลึกกลบัมา 

 

 นิยามความหมายของศิลปะถูกคิดคน้และอธิบายไวม้ากมาย แต่นิยามของศิลปะท่ีมี

อิทธิพลต่อวิ ธีคิด และการสร้างสรรค์ ซ่ึงท าให้สามารถเข้าใจความหมายของศิลปะของ

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ กล่าวถึงความหมายของศิลปะวา่ 
 ศิลปะคือความสมปรารถนา (Art as Wish-fulfillment) 

  คนเราเม่ืออยูใ่นวยัเด็ก ความคิดฝัน (Fantasy) จะมีบทบาทส าคญัมาก ความคิดฝันจะให้

ความสวยสดและความสุขแก่ชีวิต เด็กๆ ยงัแยกความฝันกบัความจริงออกจากกนัไดไ้ม่ชัดเจน 

ความคิดฝันของเขาคือความจริง จินตนาการของเด็กจึงเกิดข้ึนและขยายตวัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยไม่มี

ความจริงท่ีเป็นเหตุผลมาเป็นขอ้จ ากดั เม่ือเป็นผูใ้หญ่ ความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆ ท่ีเคยมีใน

วยัเด็กก็ลดนอ้ยลง เพราะมีความรับผิดชอบและมีเหตุผลมากข้ึน ไม่อาจท าอะไรตามใจตวัเหมือน

เด็กๆ ได้ แต่ท่ีจริงผูใ้หญ่ก็ยงัรักสนุกแบบเด็กอยู่จึงหาทางออกด้วยความคิดฝัน หรือความฝัน 

(Dream) สร้างความคิดฝันข้ึนว่า จะเป็นนั่นเป็นน่ีตามท่ีตนปรารถนา ซ่ึงส่วนมากจะเป็นความ

ปรารถนาท่ีถกูเกบ็หรือฝังอยูใ่นจิตไร้ส านึกบางคร้ังกย็งัฝันทั้งท่ีตายงัลืมอยู ่ท่ีเรียกกนัวา่ฝันกลางวนั 

หรือฝันเฟ่ือง (Day Dream) การฝันกลางวนัหรือความคิดฝันน้ีทางจิตวิทยาถือวา่เป็นจินตนาการ

ชนิดหน่ึง เป็นจินตนาการท่ีไดรั้บการกระตุน้จากความปรารถนาบางอยา่งในจิตไร้ส านึก 

 ศิลปินเป็นคนชอบฝัน ฝันท่ีจะเป็น จะท าอะไรแปลกๆ สร้างอาณาจกัรของตนเองข้ึนดว้ยความฝัน 

แต่ศิลปินไม่ได้หาความสุขจากความฝันนั้นคนเดียว เขาจะท าความฝันให้เป็นจริงข้ึนด้วยการ

แสดงออกทางรูปทรงในงานศิลปะใหค้นอ่ืนๆ ไดร่้วมความสุขในฝันนั้นดว้ย ศิลปินจะแสดงความ

                                                            

 2 โรลอ็ง บาร์ตส์, มายาคต,ิ แปลโดย วรรณพิมล องัศิริสรรพ (กรุงเทพฯ: โครงการ
จดัพิมคบไฟ, 2551), 55-56. 
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ฝันหรือความคิดฝันไม่วา่จะเล่ือนลอยอยา่งไรออกมาในรูปทรงซ่ึงมีคุณค่าท่ีทุกคนยอมรับ ต่างกบั

ความฝันแท้ๆ  ท่ีหาสาระอะไรไม่ใคร่จะได ้

 ทั้งศิลปะและความฝันลว้นเป็นการแสดงออกของความปรารถนาท่ีถูกเก็บไวใ้นจิตไร้ส านึก ความ

ปรารถนาบางอย่างเราไม่สามารถจะท าให้สมหวงัไดใ้นความเป็นจริง เพราะอาจขดัต่อระเบียบ

ประเพณีของสังคม มนุษยจึ์งหาทางออกด้วยการแสดงออกในความฝันและในศิลปะ เป็นการ

แสดงออกท่ีแฝงอยู่ในเหตุการณ์หรือรูปทรงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ ไม่ใช่แสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา 

ศิลปินใชค้วามปรารถนาท่ีซ่อนเร้นของเขาสร้างความคิดฝันและจินตนาการท่ีน่าต่ืนเตน้ข้ึน แลว้

แปลความหมายออกมาเป็นงานศิลปะ 3 

 

 อองตวน เดอ แซงแตก-ซูเปรี ผูแ้ต่งและวาดภาพประกอบเร่ือง เจา้ชายนอ้ย ซ่ึงจดัอยูใ่น

วรรณกรรมคลาสสิกช้ินหน่ึงของโลก ซ่ึงอองตวน เดอ แซงแตก-ซูเปรีเป็นผูห้น่ึงท่ีมีอุปนิสัยชอบ

เล่นมาแต่เยาวว์ยั และเขามกัหวนร าลึกถึงเวลาอนัสนุกสนานในวยัเดก็เสมอๆ ไดก้ล่าวไวใ้นค าพดู

ของเจา้ชายนอ้ยตอนหน่ึงวา่ ท่ีเก่ียวกบัการใชจิ้ตใจในการมองเห็นความหมายท่ีซ่อนอยูใ่นสรรพส่ิง

ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปวา่ “เราจะมองเห็นแจ่มชดัดว้ยดวงใจเท่านั้น ส่ิงส าคญันั้นไม่อาจเห็นไดด้ว้ยตา”4 

 

 วรรณกรรมของน้ิวกลม แต่งนิทานเร่ือง ตุก๊ตากบัฝุ่ น ท าใหเ้รามองเห็นคุณค่าของส่ิง

ต่างๆ ท่ีเราเคยคิดและเช่ือวา่ส่ิงต่างๆ เหล่านั้นลว้นไม่ส าคญั หลายคร้ังท่ีเราเคยสงสยัวา่ส่ิงต่างๆ 

เหล่านั้นมีความจ าเป็นอยา่งไรท่ีจะตอ้งมีอยู ่นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรู้้และมองเห็นคุณค่าวา่ส่ิงเหล่านั้น 

แมจ้ะเราจะไม่เห็นประโยชนท่ี์เราสามารถจบัตอ้งได ้แต่มนักลบัเป็นประโยชนใ์นบางเร่ืองท่ีเรา

มองขา้มไป ท าใหเ้รารู้วา่ทุกส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนบนโลก มนัถูกสร้างข้ึนมาใหมี้ประโยชน์ในตวัของมนั 

แมเ้ราอาจจะมองไม่เห็น แต่ในช่วงเวลาหน่ึงเราจะมองเห็นคุณค่าและความส าคญัของมนั 
  กาลคร้ังหน่ึงไม่นานมาน้ียงัมีตุ๊กตาตวัเก่า มนัเคยเป็นของเล่นของพวกเรา  

 เคยเป็นของพวกเขาของพวกเธอ เม่ือกาลเวลาผนัผา่น มนัยงัป่ันจ้ิมป้ันเจ๋อ 

                                                            

 3 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553), 
17-18. 
 4 อองตวน เดอ แซงแตก- ซูเปรี, เจ้าชายน้อย, แปลโดยอ าพรรณ โอตระกลู (กรุงเทพฯ: 
เรือนปัญญา, 2546), 7. 
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  นัง่อยูต่รงนั้นรอเจอ กบัเขาและเธอท่ีคุน้กนั มิอาจลุกเดินไปไหน  

 เพราะถกูจบัไวอ้ยา่งนั้น ฝุ่ นจบัหนาแน่นยิง่วนั มนันัง่ตรงนั้นมาเน่ินนาน 

 วนัหน่ึงจึงเอยถามฝุ่ น น้ีคุณเคยรู้สึกบา้งไหม วา่ตวัเองเกิดมาท าไม  

 ฝุ่ นเงียบไม่ไดต้อบค า ตุก๊ตาหวัเราะข าอยา่งเปิดเผย  

 เป็นฝุ่ นอยา่งคุณคงไม่เคย มีใครรักเลยสักคนเดียว ใครเห็นเป็นตอ้งปัด 

 รีบวิง่หาผา้จนหนา้เขียว ไมข้นไก่ซา้ยขวาใหห้มดเชียว แมผ้งเดียวกไ็ม่ปล่อยใหอ้  าพราง 

 เคยถามตวัเองบา้งไหมคุณฝุ่ น อยา่งคุณมีใครตอ้งการบา้ง ฝุ่ นหวัเราะแทรกข้ึนมาตรงกลาง 

 กคุ็ณ นัน่ไงนอ้งนาง ตวัอยา่งนึง ดูผวิเผนิฝุ่ นคลา้ยไร้ประโยชน์ แต่ขอโทษคุณอาจ นึกไม่ถึง 

 มนับอกใบใ้หรู้้ซ้ึงถึงความจริง ส่ิงใดใดท่ีฝุ่ นจบั ตอ้งยอมรับวา่มนัถกูทอดท้ิง 

 ถกูวางไวเ้น่ินนานไม่ไหวติง เจา้ของไม่สุงสิงไม่ใสใจ ฝุ่ นน้ีเองเป็นตวัเตือนเจา้ของ  

 ใหห้นัมองส่ิงของท่ีลืมไว ้ปริมาณฝุ่ นคือดชันีช้ีความใส่ใจ ฝุ่ นหนาไปความใส่ใจคงนอ้ยเกิน 

 เหมือนเธอไงนอ้งนางตุก๊ตาเก่า ความผกูพนักบัพวกเขาท่ีเหินห่าง จนฝุ่ นเกาะใช่เพราะเหตุบงัเอิญ 

 ถกูหมางเมินฝุ่ นเพ่ิมเร่ิมพกัพิง ตวัฝุ่ นเองอาจดูไม่มีค่า ใครเห็นอยูต่รงหนา้กปั็ดท้ิง 

 แต่ฝุ่ นบอกกบัเจา้ของถึงความจริง ปัดฝุ่ นท้ิงจะไดก้ล่ินความทรงจ า  

 บางของเก่าคือของรักท่ีเราลืม ฝุ่ นหยบิยมืเป็นท่ีนอนช่างน่าข า  

 ประโยชน์หน่ึงของฝุ่ นผงด าด า มนับอกใหเ้ราจดจ าวา่เคยลืม 5 

 

อทิธิพลจากแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ 

 ปัจจุบนัความรู้และเทคโนโลยต่ีางๆ ถูกพฒันาไปมากมาย ปรากฏการณ์ความเช่ือต่างๆ 

ลว้นถูกอธิบายหรือหาค าตอบไดจ้ากวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นเหตุเป็นผล อิทธิพลจากแนวความคิดทาง

วิทยาศาสตร์จึงสามารถหาค าตอบ และตอบขอ้สงสยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้

 ความจ าคืออะไร มนุษยเ์รามีความจ าเป็นอยา่งไรท่ีจะตอ้งมีความทรงจ า แลว้ถา้ความจ า

มีความจ าเป็นกบัมนุษยจ์ริงอะไรเป็นส่ิงท่ีท าให้มนุษยมี์การลืมความจ า ท าไมมนุษยถึ์งไม่สามารถ

จ าทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนในช่วงชีวิตของตนเองไดต้ัง่แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อะไรท่ีท าให้เราจ าส่ิง

หน่ึงไดแ้ต่กลบัลืมส่ิงหน่ึง แลว้เราจะมีวิธีการควบคุม จดัการกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร เรา

จะมีวิธีการอยา่งไรท่ีท าใหเ้ราสามารถจ าในส่ิงท่ีเราตอ้งการจ าได ้หลายคร้ังท่ีเรารู้สึกว่าความจ าของ
                                                            

 5 น้ิวกลม, กาลคร้ังหน่ึงสอนให้รู้ว่า (กรุงเทพฯ: Koob ในเครือบริษทัเล้ียงลูกดว้ยนม 
จ ากดั, 2558), 139-143. 
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คนเรามีไม่เท่ากนั บางคนมีความจ าท่ีแม่นย  า แลว้ท าไมบางคนถึงมีความจ าท่ีไม่แม่นย  าหรือข้ีลืม  

อยา่งไรกต็ามความจ าเป็นส่ิงท่ีเป็นปริศนาส าหรับเราทุกคน ดงันั้นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาและ

เรียนรู้เก่ียวกบัความจ าจึงไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจธรรมชาติของความจ าใหม้ากยิง่ข้ึนต่อไป 
 ความจ ากบัอารมณ์ของมนุษย ์(Human Emotional Memory) 

  การศึกษาวิจยัเร่ืองอารมณ์ท่ีมีผลต่อการจ า การระลึก และการลืมของมนุษย ์เพ่ือตอ้งการ

ทราบวา่อารมณ์มีผลอยา่งไรต่อความจ า พบวา่อารมณ์มีประสิทธิผลในการบนัทึกโดยลกัษณะต่างๆ 

ของอารมณ์ท าให้ประสิทธิผลของการระลึกลดลงและในบางคร้ังลดลงเป็นศูนย ์เช่นความกลวั

ความวิตกกงัวล ความสงสัย ความยุง่ยากใจ ความเกลียดชงั ความรู้สึกไม่สบายใจ ขาดความเช่ือมัน่ 

การประหม่าอาย ความรู้สึกต ่าต่อย ความเศร้า การถูกสบประมาณ ด้วยเหตุน้ีการเรียนรู้จึงมี

องค์ประกอบของอารมณ์เขา้มาปะปน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สามารถ

น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยประยกุตใ์ชอ้ารมณ์ทางบวก ไดแ้ก่ ความสุข สนุกสนาน ความร่าเริง 

การยอมรับ ความแจ่มใส ความเบิกบาน ความสดใสท่ีช่วยสนบัสนุน ค ้าจุน ส่งเสริมให้การเรียนรู้

เป็นไปอยา่งสนุกสนาน ใหเ้กิดเป็นความสุขในการเรียนรู้ (Happy Learning) สามารถกระท าไดโ้ดย

การประยกุตน์ า กิจกรรมกลุ่ม ดนตรี การร้องเพลง กีฬา นิทาน เนน้การส่งเสริมกระบวนการคิด ได้

มีการเคล่ือนไหว มีศิลปะเขา้มาผสมผสาน ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างผูเ้รียน ไดท้  าส่ิงท่ี

ชอบ ไดค้  าชมเชย ไดรั้บความรักความอบอุ่นอยา่งใกลชิ้ด สอดแทรกในระหวา่งการเรียนการสอน 

ย่อมช่วยเกิดความกระตือรือร้น มีผลต่ออารมณ์และสติปัญญา ให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้

เพ่ิมข้ึน เกิดความคิดสร้างสรรค ์ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ ความจ าอนัเน่ืองมาจากอารมณ์ (Emotional 

หรือ Affective) ในทางตรงกนัขา้มการเรียนรู้โดยการท่องจ าและเรียนเฉพาะทฤษฎี หลกัการ มี

ความเครียดนานๆ ถูกด่าทุกวนั ไม่ไดรั้บความรัก ความอบอุ่น ก าลงัใจ ขาดการออกก าลงักาย ขาด

การพกัผ่อนท่ีเพียงพอ ท างานหนกัและเรียนหนัก ถูกบงัคบัให้เรียน เขม้งวดเกินไปเหล่าน้ีท าให้

สมองถกูปิดกั้นและส่งผลทางลบต่อการเรียนรู้ในกรณีน้ีหากเป็นนานๆ เขา้กจ็ะส่งผลใหสุ้ขภาพจิต

เสีย6 

 
 หลกัการเกิดและความหมายของภาลวงตา 

 ภาพลวงตา (Illusion) หรือทศันมายา 

                                                            

 6 อริยา คูหา, จิตวทิยาเพือ่การด ารงชีวติ (ปัตตานี: โรงพิมพมิ์ตรภาพ, 2556), 216. 
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 การรับรู้ส่ิงเลา้ต่างๆ รอบตวัโดยเฉพาะการรับรู้ทางตา ในบางคร้ังอาจเกิดปรากฏการณ์ภาพลวงตา

ข้ึนกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงข้ึนไดเ้สมอ  

 ภาพลวงตาหรือทศันมายา หมายถึงการรับรู้ส่ิงเลา้ท่ีผิดพลาดไปจากความเป็นจริง ซ่ึงอาจมีสามเหตุ

มาจากความบกพร่องของอวยัวะรับสัมผสั ความเช่ือ ประสบการณ์เดิมท่ีบุคคลมีอยู ่องคป์ระกอบ

บางประการของส่ิงเร้าเอง หรืออาจจะเป็นเพราะฤทธ์ิยา สารเสพติดบางประเภท รวมไปถึงอาการ

ของโรคจิตประเภทประสาทหลอน (Hallucination) เป็นตน้ แต่ส าหรับภาพลวงตาท่ีมีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัจากองคป์ระกอบบางประการของส่ิงเร้าเองมีหลายประการ ตวัอยา่งเช่น 

 การเปรียบเทียบขนาด (Size Contrast) 

 การเกิดมุมและการตดักนัของเส้น (Angle or Intersecting Lines) 

 การต่อเติมบางอยา่งท่ีส่ิงเร้า (Embeddedness) 

 เพอร์สเปกทีฟ (Perpective)7 

 

 ทฤษฎีการลวงตา  

 ทฤษฎีการลวงตาของเอมส์ (Ames illusion theory) บทบาทของการเรียนรู้และประสบการณ์มีส่วน

ส าคญัมาก การรับรู้ในสภาพการณ์ท่ีจ ากดั หรือในสภาพการท่ีไม่เป็นไปตามปกติธรรมดา เช่นไม่มี

ตวัช้ีน าระยะทางหรือความลึก ฯลฯ และถา้ตวักระตุน้กบัความเป็นจริงไม่ตรงกนั การลวงตาจะ

เกิดข้ึนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์ท่ีเคยมีมา 

 ทฤษฎีการเคล่ือนไหวลูกนยัน์ตา (Eye-movement theory) ทฤษฎีน้ีใชอ้ธิบายการลวงตาท่ีเกิดจาก

เส้นแนวนอนเปรียบเทียบกบัเส้นแนวตั้ง โดยวูน้ดท ์ในปี ค.ศ. 1958 ถา้มีเส้นตรง 2 เส้นยาวเท่ากนั 

เส้นหน่ึงวางตั้งฉาก ณ ต าแหน่งก่ึงกลางของอีกเส้นหน่ึง จะเกิดการลวงตามองเห็นเส้นตั้งยาวกว่า

เส้นนอน ถา้จะท าใหก้ารมองเห็นเส้นตั้งยาวเท่ากบัเส้นนอน เส้นนอนจะตอ้งมีความยาวกวา่เส้นตั้ง 

ไม่ต ่ากว่า 30% การลวงตาชนิดน้ีเช่ือว่า เกิดจากการเคล่ือนไหวลูกนยัน์ตา เส้นในแนวตั้งตอ้งใช้

ความพยายามในการเคล่ือนไหวลูกนยัน์ตามากกวา่เส้นในแนวนอนจึงท าใหม้องดูยาวกวา่ แต่ในปี 

ค.ศ. 1966 อีแวนส์ และมาร์สเดน  ได้ใช้วิธีท าให้เกิดภาพติดตากับภาพชนิดน้ีซ่ึงแสดงว่าเม่ือ

มองเห็นภาพ ไม่มีการเคล่ือนไหวนัยน์ตา ก็ยงัปรากฏว่ามีการลวงตาเกิดข้ึน นอกจากน้ีในปี ค.ศ. 

1974 ซิฟฟ์แมน และทอมพส์ัน ไดใ้ชภ้าพลวงตาชนิดน้ีแต่มีขนาดเล็กมากฉายให้ปรากฏอยูบ่นจอ

ในระยะเวลาเพียง 0.05 วินาที เพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดการเคล่ือนไหวนัยน์ตาข้ึน การลวงตาก็ยงั

เกิดข้ึนอีกเช่นกนั  

                                                            

 7 เติมศกัด์ิ คทวณิช, จิตวทิยาทั่วไป  (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2547), 139-141. 
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 ทฤษฎีขอบเขตของสายตา (Visual field theory) ขอบเขตการมองเห็นของนยัน์ตาเป็นรูปวงรีหรือ

รูปไข่ ซ่ึงมีแกนกลางอยู่ในแนวนอน ดงันั้นถา้เรามองภาพลวงตาในแนวนอนเปรียบเทียบกับ

แนวตั้ง ปลายเส้นในแนวตั้งจะอยูใ่กลก้บัขอบเขตของสายตามากกวา่ในแนวนอน และจากการวิจยั

พบวา่ การรับรู้ขนาดของเส้นจะข้ึนอยูก่บัขนาดของพ้ืนหลงัของเส้นนั้น ถา้พ้ืนหลงัยิ่งมีขนาดใหญ่

ข้ึน เส้นจะยิง่ดูสั้นลง ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหเ้กิดการลวงตามองเห็นเส้นตั้งยาวกวา่เส้นนอน แต่ถา้เราให้

ผูรั้บรู้มองภาพการลวงตาน้ีโดยเอียงคอไป 90 องศา หรือใส่แว่นพิเศษ ซ่ึงจะมีคุณสมบัติกับ

ขอบเขตของสายตา คือแกนยาวจะอยูใ่นแนวตั้ง และแกนสั้นจะอยูใ่นแนวนอน การลวงตาท่ีเกิดข้ึน

จะกลบักนั คือจะมองเห็นเส้นนอนยาวกวา่เส้นตั้ง แมว้า่ทฤษฎีน้ีจะน่าเช่ือถือ และสามารถพิสูจน์ให้

เห็นไดด้งักล่าวมาแลว้ แต่กย็งัมีการลวงตาบางอยา่งท่ีทฤษฏีน้ีไม่สามารถอธิบายไดเ้ช่นกนั 

 ทฤษฎีเก่ียวกบัมุม (Angle-of-regard theory) ฮอลเ์วย ์และบอร่ิง ไดใ้หผู้รั้บรู้เลือกดวงไฟขนาดต่างๆ 

กนัท่ีฉายไปบนจอวา่ดวงไหนมีขนาดเท่าพระจนัทร์เม่ืออยูท่ี่ขอบฟ้า เปรียบเทียบกบัเม่ือพระจนัทร์

ข้ึนมาพน้ขอบฟ้าแลว้เป็นมุม 30 องศา ปรากฏว่าขนาดของดวงไฟท่ีถูกเลือกคร้ังแรกจะใหญ่กว่า

ดวงไฟท่ีถูกเลือกคร้ังหลงั บอร่ิงสรุปว่า การลวงตาน้ีมีความสัมพนัธ์กบัมุมเงย ถา้ต าแหน่งของ

ตวักระตุน้ท าใหเ้กิดมุมเงยใหญ่มาก ตวักระตุน้จะยิง่เลก็ลงเม่ือเทียบกบัต าแหน่งของตวักระตุน้ท่ีอยู่

ในแนวนอน ดงันั้นถา้ให้ผูรั้บรู้นอนหงายมองตวักระตุน้ท่ีอยูต่รงข้ึนไป กบัมองตวักระตุน้ท่ีอยูใ่น

แนวเดียวกนักบัขอบโต๊ะ มุมเงยจะกลบักนั ท าใหต้วักระตุน้ท่ีอยูต่รงไป ดูใหญ่กวา่เม่ืออยูใ่นระดบั

เดียวกบัขอบโตะ๊ 

 ทฤษฎีระยะปรากฏ (Apparent distance theory) ขนาดของวตัถุจะมีความสัมพนัธ์กบัระยะทาง ถา้ยิง่

อยูไ่กลออกไปขนาดของวตัถุจะยิง่เลก็ลง ฉะนั้นถา้ขนาดของวตัถุคงท่ีวางอยูไ่กลออกไปเป็นระยะ

ต่างๆ กนั จะเกิดการลวงตามองเห็นวตัถุนั้นมีขนาดใหญ่ข้ึนตามระยะทาง8 

 

 หลกัการเกิดและความหมายของภาพลวงตา ช่วยท าเราสามารถเขา้ใจทฤษฎีการเกิดข้ึน

ของภาพลวงตา และน าทฤษฎีต่างๆ เหล่านั้นมาใชใ้นการสนบัสนุนวิธีคิดในการสร้างสรรค ์เทคนิค

วิธีการ ใหเ้กิดความน่าสนใจมากข้ึน 

 

 เราคงเคยสงสัยว่าท าไมบางคร้ังเราเกิดความรู้สึกโหยหา ถวิลหาอดีต ท าไมเราจึงเกิด

ความรู้สึกเหล่านั้นข้ึน และส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะเป็นผลดีหรือไม่ กบัความรู้สึกของการถวิลหาอดีต 

                                                            

 8 รัจรี นพเกตุ, จิตวทิยาการรับรู้  (กรุงเทพฯ: ประกายพรึก, 2553), 175-178. 
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  นอสทลัเจีย (Nostalgia) มีรากศพัทจ์ากค า “nostos” ในภาษากรีกแปลวา่ การกลบับา้น รวม

กบัค าในภาษาลาตินวา่ “-algia” หมายถึงความเจบ็ปวด 

  ปัจจุบนัการน าค  าน้ีมาใชใ้นความหมายสภาวะอาการและความรู้สึกของคนท่ีรู้สึกอ่อนไหว 

และถวิลหาบรรยากาศหรือความคุณเคยแบบในอดีต รวมถึงความเศร้าซึมท่ีเกิดข้ึน เม่ือร าลึกถึง

ความทรงจ าในอดีต ความรู้สึกถวิลหาอดีตก่อให้เกิดผลทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายต่อผูท่ี้มีความรู้สึก

เช่นน้ี  

  ถา้มองในแง่ดีจะพบวา่ การถวิลหาอดีตถือเป็นคุณธรรมท่ีดีงามประการหน่ึง ผูท่ี้มีความรู้สึก

เช่นน้ี จะตระหนกัถึงคุณค่าอนัดีงามท่ีเคยมีในอดีต ตรงกนัขา้มถา้มองในแง่ร้ายจะพบว่า การถวิล

หาอดีตเป็นบ่อเกิดของอาการซึมเศร้า สลดหดหู่ จิตวิญญาณขาดความกระตือรือร้น อีกทั้งยงัจมอยู่

กบัอดีต ไม่สามารถถอนตวัออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบนัได ้หากมีความรู้สึกเช่นน้ี

อยา่งรุนแรง ถือเป็นอาการผดิปกติทางจิตประเภทหน่ึง  

  อยา่งไรก็ตาม ในชีวิตประจ าวนัของคนเราทุกวนัน้ี คงไม่มีใครจะเป็นตายกบัความซึมเศร้า

ในการนึกถึงอดีต เพราะมนัไดก้ลายเป็นกระแสเคล่ือนเขา้มาปกคลุมโดยท่ีเราอาจจะไม่รู้ตวั ตัง่แต่

ต่ืนข้ึนมาในยามเชา้ตรู่จนถึงดึกด่ืนไดเ้วลาเขา้นอน 

  กระแสถวิลหาอดีตสามารถปรับสภาพตวัเองให้สอดคลอ้งกบัส่วนอ่ืนๆของสังคมไดอ้ยา่ง

แนบเนียน สามารถด าเนินควบคู่ไปกับกระแสความต่ืนเต้นกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

ตวัอยา่งเช่น คุณอาจใชโ้ทรศพัทมื์อถือรุ่นล่าสุดส่งขอ้ความถึงเพ่ือนเพ่ือนดักนัไปดูหนงัยกัษว์ดัแจง้

ปะทะจมัโบเ้อ หรือคุณอาจนัง่ท างานดว้ยปาลม์ท็อปฆ่าเวลาระหวา่งรอเพ่ือนในร้านกาแฟโบราณ 

มนัเป็นส่ิงท่ีเขา้มาช่วยแกอ้าการเล่ียนและเอียนต่อความทนัสมยัของสังคมทุกวนัน้ีไดดี้พอสมควร9 

 

อทิธิผลจากงานศิลปกรรม 

 ส าหรับการสร้างสรรคผ์ลงาน อาจกล่าวไดว้่าการไดรั้บอิทธิพลจากการสร้างสรรค์

ผลงานของผูอ่ื้นท่ีเคยถูกสร้างสรรคม์าแลว้เป็นเร่ืองปกติ ทั้งการประยกุตใ์ชห้รือการซึมซบั อาจจะ

โดยตั้งใจหรือไม่ไดต้ั้งใจ ถือเป็นการเรียนรู้อยา่งหน่ึงของการสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อใหเ้ราสามารถ

คา้หาแนวทางกระบวนการพฒันาเทคนิควิธีการ สู่การสร้างสรรคท่ี์เป็นแบบเฉพาะของตนเองได ้ 
 ยคุนีโอ อิมเพรสชัน่นิสม ์ (Neo Impressionism)  คริสตศ์ตวรรษท่ี 18  

                                                            

 9 วฒิุชยั กฤษณะประกรกิจ, เมืองใหญ่ในวงเลบ็ (กรุงเทพฯ: แพรวส านกัพิมพ,์ 2548), 
64-65. 
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 ศิลปกรรมแบบนีโอ อิมเพรสชัน่นิสม ์ (Neo Impressionism) มีหลกัการอยูบ่นพ้ืนฐานทางทฤษฎี

วิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวถึงแสงว่าเป็นทั้งพลงังานและอนุภาค จากความจริงท่ีว่า แสงคืออนุภาคน่ีเอง

ก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจแก่ศิลปินนีโอ  อิมเพรสชัน่นิสมอ์ยา่งยิง่ วา่ตามจริงแลว้พวกลทัธิใหม่น้ีคือ

พวกอิมเพรสชัน่นิสม์น่ีเอง หากแต่พฒันาเทคนิควิธีการให้เด่นชดัยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเทคนิคการ

ระบายสี พวกเขาน าเอาเทคนิคการแตม้สีสะอาดบริสุทธ์ิเป็นจุดลงบนภาพ นอกจากน้ียงัปฏิบติัตาม

ทฤษฎีวทิยาศาสตร์อยา่งเคร่งครัดกวา่พวกอิมเพรสชัน่นิสม ์เสียอีก และนิยมวาดภาพส่ิงท่ีอยูน่ิ่ง ไม่

ชอบวาดส่ิงท่ีเคล่ือนไหว ดงัพวกอิมเพรสชัน่นิสมช์อบท า 

 เทคนิคในการเขียนภาพในกลุ่มน้ี มีกรรมวิธีหลายประการ แตกต่างกนัไปตามความถนดัและความ

สนใจของศิลปินแต่ละคน ในระยะแรกเป็นการคน้ควา้การใชสี้ท่ีใหค้วามสดใสมากข้ึน โดยการใช้

สีท่ีบีบจากหลอดแลว้ป้ายลงบนผืนผา้ใบเป็นจุดหรือเป็นเส้น โดยไม่ผสมกนับนจานสีก่อน โดยให้

ผูดู้แลเห็นการผสมสีกนัเองดว้ยสายตา โดยใชร้ะยะห่างระหวา่งภาพกบัผูช้มเป็นเคร่ืองช่วย เช่นถา้

ศิลปินตอ้งการระบายสีเขียวของตน้ไม ้ศิลปินจะป้ายสีเหลืองและสีน ้ าเงินคู่กนั เม่ือผูช้มมองใน

ระยะท่ีพอสมควรจะเห็นสีเหลืองและสีน ้าเงินผสมกนัเป็นสีเขียว10 

 
 ชอร์ช เซอราต ์(Georges seurat) 

 ความเขม้ของแสงและสีในผลงานลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม์ เป็นท่ีดึงดูดแก่เซอราต์มาก แต่เขารู้สึก

อยา่งเดียวกบัเซซานว่า มวลและโครงสร้างการจดัองค์ประกอบศิลปะผลงานลทัธิดงักล่าว ไดถู้ก

เสียสละมากไปแลว้ ดั้งนั้นเขาจึงตั้งหน้าตั้งตาจดัระบบสีท่ีแยกเป็นสีคู่ผสมของลทัธิอิมเพรสชัน่

นิสมใ์หเ้ป็นระเบียบ และแสดงรูปรงต่างๆ ในภาพออกมาให้แจ่มชดั เซอราตใ์ชพ้ื้นฐานความรู้ทาง

ทฤษฎีสีของมิเซล เชิฟเริล และชาลส์อองรี เขาใชสี้วิธีแตม้เป็นจุดเลก็ๆ อยา่งไม่สม ่าเสมอกนัตลอด 

โดยเจาะจงใหเ้น้ือท่ีส่วนต่างๆ มีจ านวนจุดมากนอ้ยแตกต่างกนั เพ่ือใหไ้ดผ้ลลกัษณะเฉพาะแก่คนดู

ภาพ ซ่ึงจะเกิดประสบการณ์การผสมสีทางสายตาดว้ยตวัเอง เทคนิคการเขียนภาพของเซอราตน้ี์ ถูก

เรียกวา่ ลทัธิผสานจุดสี ถา้หากดูจากวิธีการระบายสี และจะเรียกวา่ ลทัธิแยกสี หากดูจากระบบการ

ใชสี้โดยการแยกสีออกเป็นสีคู่ผสมอยา่งมีระเบียบ  

 การท าให้รู้สึกถึงความเคล่ือนไหว และการเปล่ียนแปลงลกัษณะอยูต่ลอดเวลา ดงัท่ีพบเห็นไดใ้น

ผลงานลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม์เป็นอนัมาก ถูกแทนท่ีในงานจิตรกรรมของเซอราต์ดว้ยการวางรูป

อยา่งแขง็กระดา้ง และแสดงรูปทรงลกัษณะน่ิง ในภาพ ตอนบ่ายวนัอาทิตยบ์นเกาะลากรองดช์ตัต ์

จะเห็นว่ารูปเงาตกทอด รูปต้นไม้ และรูปคน ได้ประกอบกันเป็นรูปแนวตั้ งกับแนวนอนด้วย

                                                            

 10 วฒิุ วฒันสิน, ประวัติศาสตร์ศิลปะ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2552), 55. 
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ลกัษณะอนัสถิตน่ิง ไดก้ลายเป็นรูปลกัษณะมาตรฐานมากกวา่ท่ีจะเป็นรูปลกัษณ์อยา่งเฉพาะเจาะจง 

และเป็นภาพท่ีมีการจดัระเบียบรูปเราขาคณิตอยา่งมีคุณภาพ มีดุลยภาพแบบยดืหยุน่กนั และเป็นวิธี

สร้างงานท่ีตอ้งอาศยัการคิดค านวณไม่นอ้ยเลย11 

 

 
 

ภาพท่ี 1  ชอร์ช  เซอราต ์ “ตอนบ่ายวนัอาทิตยบ์นเกาะลากรองดช์ตัต”์  พ.ศ. 2427 สีน ้ ามนับน

 ผา้ใบ, 8 ฟุต 9 น้ิว x 10 ฟุต สถาบนัศิลปะแห่งชิคากิ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ท่ีมา: อศันีย ์ชูอรุณ, ศิลปะสมัยใหม่ยุคบุกเบิก (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2535), 190. 

 

 

 

 

 

                                                            

 11 อศันีย ์ชูอรุณ, ศิลปะสมัยใหม่ยุคบุกเบิก (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2535), 141-143. 
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ภาพท่ี 2   ชอร์ช เซอราต ์“คนอาบน ้าท่ีอสันิแอร์ส” สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 201 x 300 ซม. ลอนดอน, 

 หอศิลป์แห่งชาติ 

ท่ีมา: แคริน เอช. กริมม,์ อมิเพรสช่ันนิสม์, แปลโดยหทัยา จนัทรมงักร (เชียงใหม่: เชียงใหม่ไฟน์

อาร์ท, 2552), 79. 

 

 
 

ภาพท่ี 3   ปอล ซินญกั “ท่ีประทบัสันตะปาปาท่ีอาวนิญง” สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 73.5 x 92.5 ซม. 

 ปารีส, พิพิธภณัฑ ์ออร์เซย ์ 

ท่ีมา: แคริน เอช. กริมม,์ อมิเพรสช่ันนิสม์, แปลโดยหทัยา จนัทรมงักร (เชียงใหม่: เชียงใหม่ไฟน์

อาร์ท, 2552), 83. 
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ภาพท่ี 4   ปอล ซินญกั “กาโปดิโนลี ใกลเ้จนวั”  สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 91.5 x 73 ซม. โคโลญ, 

 พิพิธภณัฑว์ลัลร์าฟ-ริชาร์ทส์, มูลนิธิกอร์โบด ์

ท่ีมา: แคริน เอช. กริมม,์ อมิเพรสช่ันนิสม์, แปลโดยหทัยา จนัทรมงักร (เชียงใหม่: เชียงใหม่ไฟน์

อาร์ท, 2552), 85. 

 
 ลทัธิออฟอาร์ต (Op Art)  คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  

 ออฟอาร์ต (Op Art) เป็นความเคล่ือนไหวของการพฒันาวงการศิลปะนามธรรมในปี ค.ศ. 1966 

ออพอาร์ตหรือ Optical Art เป็นศิลปะท่ีเกิดจากการมองเห็นของสายตา (Opical) หรือศิลปะท่ี

แสดงออกแลว้มีผลต่อการรับรู้ดว้ยสายตาโดยตรง เช่นให้ความรู้สึกต่อเน่ืองเคล่ือนไหว มีความ

ใกลไ้กล มีความซับซ้อนและลวงตา และการลวงตาน้ีมีการสร้างให้เกิดข้ึนไดห้ลายวิธีดว้ยกนั ดงั

ผลงานของวิคเตอร์ วาชาร์ลี และบริดเจท ไรเลย ์วาดลงบนแผน่ภาพส่ีเหล่ียมวางอยูบ่นพ้ืนราบ แต่

ผลของภาพท าใหผู้ช้มบงัเกิดอาการนยัน์ตาพร่าคลา้ยกบัภายในภาพนั้นมีการเคล่ือนไหวได ้

 แนวความคิดในการสร้างสรรคข์องกลุ่มออพอาร์ต  ศิลปินเนน้การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีใชสี้

ตดักนัอยา่งรุนแรง เส้นท่ีซ ้ าๆ กนัจนเกิดเป็นภาพลวงตา (Illusion) รู้สึกถึงการเคล่ือนไหวทั้งๆ ท่ี

ผลงานนั้นอยูน่ิ่ง (Static)12 

 

                                                            

 12 วฒิุ วฒันสิน, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, 147. 
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ภาพท่ี 5   บริดเจท  ไรเลย ์“น ้าตก” อีมลัชัน่บนผา้ใบ, กรุงลอนดอน, องักฤษ 

ท่ีมา: วฒิุ วฒันสิน, ประวัติศาสตร์ศิลปะ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2552), 147. 
 

 
 

ภาพท่ี 6  บริดเจท  ไรเลย ์“การเคล่ือนไหวในส่ีเหล่ียม” 

ท่ีมา: วฒิุ วฒันสิน, ประวัติศาสตร์ศิลปะ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2552), 148. 
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ภาพท่ี 7  วิคเตอร์ วาชาร์ลี “ดาวเวกา้” พ.ศ. 2512 63 x 63 น้ิว สถาบนัอะคาเดมีศิลปะฮอโนลูลู  

ท่ีมา: อศันีย ์ชูอรุณ, จิตรกรรมสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ:โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 2534), 214. 

 

อทิธิพลจากของเล่น 

 ของเล่นถูกสร้างข้ึนมากมายจากอดีตจนถึงปัจจุบนั รูปแบบของของเล่นแต่ละยคุสมยัก็

มีความแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นวสัดุท่ีใช ้รูปแบบของของเล่น ซ่ึงลว้นแต่มีการพฒันาตามยุคตาม

สมยั การศึกษาและการเก็บรวบรวมขอ้มูลของของเล่น จากแหล่งสะสม หรือพิพิธภณัฑต่์างๆ ลว้น

เป็นส่วนช่วยให้เราเห็นความแตกต่างของของเล่นไดช้ดัเจนมากข้ึน แลว้น าส่ิงท่ีไดจ้ากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเหล่านั้น มาใชส้นบัสนุนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

    

ภาพท่ี 8  ภาพขอ้มูลของเล่น 

 (ของสะสมของผูว้ิจยั) 
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ภาพท่ี 9  ภาพขอ้มูลของเล่น 

 (ของสะสมของผูว้ิจยั) 

 

 
 

ภาพท่ี 10  ภาพขอ้มูลของเล่น 

 (ขอ้มูลภาพถ่ายของเล่นจาก “บา้นพิพิธภณัฑ”์ ถ่ายโดยผูว้ิจยั) 

 

 
 

ภาพท่ี 11  ภาพขอ้มูลของเล่น 

 (ขอ้มูลภาพถ่ายของเล่นจาก “บา้นพิพิธภณัฑ”์ ถ่ายโดยผูว้ิจยั) 
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บทที่ 3 

กระบวนการและวธีิการสร้างสรรค์ 

 

 การแสวงหาความสุขในยุคปัจจุบนั คงปฏิเสธไม่ไดว้่ามนุษยเ์ราจะมองหาความสุข

เพียงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความสุขเหล่านั้น โดยท่ีคิดว่าความสุขท่ีก าลงัตามหานั้น จะสามารถตอบสนอง

ใหก้บัตนเองได ้มนุษยเ์ราจึงเลือกท่ีจะมองและกา้วเดินไปขา้งหนา้เพื่อไขว่ควา้หาความสุขท่ีตนเอง

คิดว่าจะมีความสุขเหล่านั้นรออยู ่หากแต่ละเลยคุณค่าของความสุข ท่ีถูกเก็บซ่อนเอาไวจ้ากส่ิงใกล้

ตวัท่ีตนเองมองขา้ม บางคร้ังความสุขท่ีเราก าลงัไขวค่วา้เพื่อใหไ้ดม้า อาจจะมีคุณค่าและความส าคญั

น้อยกว่าความสุขใกลต้วัท่ีเรามองขา้มไปก็ได ้เราคงลืมไปว่าช่วงเวลาของความสุขท่ีเราไม่ตอ้ง

พยายามไขวค่วา้อะไร มีความสุขกบัส่ิงเลก็ๆ ท่ีเราคิดว่าเป็นเพื่อนเล่นคนส าคญั แมส่ิ้งนั้นจะไร้ชีวิต 

ความทรงจ าและความสุขต่างๆ เหล่านั้นลว้นถูกเก็บซ่อนเอาไวภ้ายในตวัเรา รอเม่ือวนัหน่ึงเราจะ

พบคุณค่าและความส าคญั ช่วงเวลาท่ีมีอิสระทางความคิด ไร้ซ่ึงขอ้ก าหนดและขอบเขตใดๆ 

ช่วงเวลาของจินตนาการจากความสุขท่ีเราสร้างข้ึน โดยไร้ซ่ึงปัจจยัต่างๆ ทางสังคมปัจจุบนั การ

เลือกใชท้ศันคติการมองความสุขในวยัเด็ก จึงเปรียบเสมือนกบัการช่วยให้เราสามารถหลีกหนีจาก

ความเครียดภายในท่ีมีผลกระทบจากสภาพสังคมปัจจุบนัท่ีเราพยายามไขว่ควา้ความสุขจากความ

วุน่วายกไ็ด ้

 จากประเด็นดงักล่าวจึงเกิดเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน ดว้ยการเร่ิม

ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ี

ก าลงัศึกษาและแนวความคิดในการสร้างสรรค ์ ทั้งขอ้มูลในเชิงเอกสาร ขอ้มูลจริงจากการออกนอก

สถานท่ี ขอ้มูลภาพถ่าย ขอ้มูลเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัส าคญั เพื่อใชส้นบัสนุนความคิดใหใ้กลเ้คียงกบั

ความเป็นจริงมากท่ีสุด และยงัส่งเสริมการพฒันาความคิดใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดว้ย 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของของเล่น และเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งหรือมีความ

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา ดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลจากของเล่นท่ีมีอยูแ่ละการออกนอกสถานท่ีเพื่อ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจริงของของเล่น ท่ีถูกเก็บสะสมตามพิพิธภณัฑข์องเล่น ร้านขายของเล่น แหล่ง

สะสมของเล่น การไดส้ัมผสักบัขอ้มูลจริงหรือของเล่นท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ท  าให้สามารถมองเห็น

คุณค่าภายในของของเล่นไดช้ดัเจนมากข้ึน มองเห็นสาระแง่มุมต่างๆ ท่ีของเล่นเก็บรักษาไว ้ของ

เล่นสามารถบอกเล่าเร่ืองราวและท าใหส้มัผสัถึงส่ิงท่ีสามารถสร้างความรู้สึกหวนร าลึกถึงความทรง

จ า ช่วงเวลา ความสุข ความทุกข ์และส่ิงต่างๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่านั้นลว้นช่วย

กระตุน้ความทรงจ า ท าให้เราสามารถรับรู้ความรู้สึกของช่วงเวลาในวยัเด็กไดม้ากข้ึน ของเล่นจึง

เปรียบเสมือนวตัถุท่ีใชบ้อกเล่าเร่ืองราวภายในช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงเราอาจจะจ าไดห้รือจ าไม่ไดแ้ลว้ แม้

บางคร้ังบางช่วงเวลาเราอาจจะเคยละเลยหรือท้ิงขวา้งของเล่นไปดว้ยการใชชี้วิตตามช่วงวยั และ

ความตอ้งการท่ีเปล่ียนไป หากแต่เม่ือเวลาผ่านไปการกลบัมามองยอ้นดูของเล่นในทศันคติท่ี

เปล่ียนไปเราจะเห็นเร่ืองราวต่างๆ ท่ีถูกเก็บซ่อนเอาไวม้ากมาย ความพิเศษของของเล่นจึงไม่ใช่แค่

เพียงเพื่อนเล่น หากแต่ยงัเป็นส่ิงท่ีจะเผยใหเ้ห็นถึงภาพจากอดีตท่ีไม่ชดัเจนอีกดว้ย 

 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหนังสือ เอกสาร บทความ วรรณกรรม 

อินเตอร์เน็ต ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีก าลงัคน้ควา้ สืบคน้ประวตัศาสตร์ความเป็นมา เพื่อ

สนับสนุนแนวความคิด ศึกษารูปแบบโครงสร้าง การประกอบกนั และวิวฒันาการของของเล่น 

ส าหรับสนับสนุนการสร้างสรรคแ์ละแนวความคิด ศึกษาความหมายทฤษฎีของเทคนิควิธีการท่ี

น ามาใช ้เพื่ออธิบายถึงความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและการพฒันาระหว่างการใชเ้ทคนิควิธีการ

กบัการสร้างสรรค์ให้มีความเช่ือมโยงกันศึกษาขอ้มูลหรือลกัษณะของการสร้างสรรค์งานของ

ศิลปินท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค ์และมีลกัษณะของการสร้างสรรคง์านท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 

ศึกษาขอ้มูลในศาสตร์อ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค ์เพื่อเพิ่มแนวทาง

ในการน าเสนอและพฒันาแนวความคิดแนวคิด เทคนิควิธีการ  

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกดว้ยภาพถ่าย จากขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่แลว้ การศึกษาขอ้มูลของ

ของเล่นเพิ่มเติมก็มีความจ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นมุมมอง ทศันคติ ดว้ยกระแสเวลาท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
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ตลอด ส่ิงต่างๆ ก็ย่อมมีการเปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั การเล่น ของเล่นหรือกิจกรรมท่ีเด็กให้ความ

สนใจในปัจจุบนั อาจมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกนั เพราะยุคสมยัมีความแตกต่างกนั การเล่น

หรือของเล่นท่ีเหมือนกนัในยคุสมยัหน่ึง เม่ือเวลาเปล่ียนไป การเล่นหรือของเล่นนั้นอาจจะยงัคงอยู ่

แต่อาจมีการเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ไปจากเดิมดว้ยการพฒันาของยุคสมยั ท าการบนัทึกภาพต่างๆ 

เหล่านั้น เพื่อใช้ขอ้มูลท่ีได้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นตวัสนับสนุนแนวความคิดให้มีความ

สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว น าข้อมูลท่ีได้เหล่านั้ นมาประมวลความคิด 

ความรู้สึก วิเคราะห์ขอ้มูล คน้หาแนวทางและก าหนดเป้าหมายของการแสดงออกในการสร้างสรรค ์

ท่ีมา แนวความคิด เทคนิควิธีการ สาระส าคญัของเน้ือหาและขอบเขตของการสร้างสรรค ์เพื่อเป็น

การท าความเขา้ใจกบัเร่ืองราวท่ีก าลงัศึกษา ยงัช่วยสนบัสนุนความคิดให้ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง 

และเป็นการสรุปความคิดเพื่อคน้หาแนวทางในการพฒันาการสร้างสรรคต่์อไปอีกดว้ย 

 เน้ือหาของการสร้างสรรค์ กล่าวถึงมุมมองท่ีหยิบยกเอาช่วงเวลาในความทรงจ า

เก่ียวกบัของเล่นในวยัเด็ก มาเป็นตวัเช่ือมโยงใหทุ้กคนมองเห็นคุณค่าความส าคญัของความสุขจาก

ส่ิงของใกลต้วั ซ่ึงเป็นความทรงจ าท่ีเคยเกิดข้ึนกบัทุกคน เพียงแต่เราอาจจะลืมมนัไปดว้ยช่วงเวลาท่ี

มีการเปล่ียนแปลง ทุกคนมีสญัชาตญาณการเล่นอยูใ่นตวัเอง แมก้ารเล่นของแต่ละคนจะแตกต่างกนั 

ของท่ีเล่นอาจจะไม่เหมือนกนั ของเล่นบางช้ินสวยงาม มีราคา หรือของเล่นบางช้ินอาจถูกประดิษฐ์

ข้ึนมา แต่เราจะสัมผสัไดถึ้งความสุขจากส่ิงเหล่านั้น การเล่นจึงเตม็ไปดว้ยการเรียนรู้ และการสร้าง

จินตนาการท่ีไร้ซ่ึงกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั มีความสุขกบัส่ิงท่ีเล่น  สมมติหรือจินตนาการเร่ืองราวได้

อย่างอิสรเสรี โดยปราศจากความเครียดจากโลกความเป็นจริง ซ่ึงแตกต่างจากผูใ้หญ่ท่ีมักมี

ขอ้ก าหนดกฎเกณฑม์ากมายของสังคมท่ีไม่สามารถท าให้ชีวิตหลุดจากความทุกข ์หรือความกงัวล

ได ้ประเดน็ของเน้ือหาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวท่ีก าลงัศึกษา จะมีเร่ืองของช่วงเวลาท่ีเขา้มามี

บทบาทในการบอกเล่าเน้ือหา คุณค่าและความส าคญัของความทรงจ า โดยใชข้องเล่นเป็นตวัเช่ือม

โยงระหวา่งช่วงเวลาในอดีตกบัปัจจุบนั เพื่อแสดงใหเ้ราตระหนกัถึงคุณค่าความส าคญัของช่วงเวลา 
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ความสุข ความทรงจ ากบัส่ิงเล็กๆ รอบตวั และน าความสุขเหล่านั้นออกมาเพื่อสร้างก าลงัใจ ยึด

เหน่ียวจิตใจ จากสภาพสงัคมท่ีวุน่วายกไ็ด ้

 รูปแบบและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค ์กล่าวถึงความไม่ชดัเจนของตวัเร่ืองราวท่ี

ใช้ของเล่นในการน าเสนอ ผ่านกระบวนการทางดา้นจิตรกรรมโดยเขียนสีน ้ ามนับนผา้ใบ ดว้ย

กระบวนการป้ัมจากแม่พิมพย์างลบ การเลือกกระบวนการป้ัมมาใชใ้นการสร้างสรรค ์การป้ัมสีเป็น

เหมือนการเรียนรู้เร่ิมต้นของเด็ก เด็กยงัไม่สามารถหยิบจับดินสอเพื่อขีดเขียนเร่ืองราวใน

จินตนาการออกมาเป็นภาพได ้จึงเลือกใชก้ารป้ัมสีในการถ่ายทอดจินตนาการของตนเอง การป้ัมจึง

เป็นเหมือนการเรียนรู้และการเล่นภายในตวัเดียวกนั เพื่อสร้างความเช่ือมโยงกบัเน้ือหาสาระจึง

เลือกใชก้ารป้ัมสีมาน าเสนอเร่ืองราว และสร้างความไม่ชดัเจนจากความพิเศษของการป้ัม ซ่ึงจะเป็น

การค่อยๆ ประกอบกนัของระนาบสีท่ีเกิดข้ึนจากการป้ัม  บอกเล่าเร่ืองราวของความทรงจ าท่ีไม่

ชดัเจน ท่ีอาจมีผลจากช่วงเวลา การลืมความทรงจ า หรือการลบความทรงจ าของสมองเพียงเพื่อ

ตอ้งการพื้นท่ีในการรับความทรงจ าใหม่ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้ราจดจ าเร่ืองราวไดช้ดัเจน

นอ้ยลง ลกัษณะของตวัป้ัมหรือตวัแม่พิมพย์างลบจะเป็นลวดลายท่ีมีทั้งความสอดคลอ้งและแตกต่าง

กบัเร่ืองราวของของเล่น แสดงถึงการมองไดม้ากกว่าหน่ึงอย่าง เหมือนจินตนาการของเด็กท่ีไม่

สามารถคาดเดาได ้รูปแบบของการป้ัมมีการสร้างความลวงตาดว้ยตวัป้ัมในทิศทางและขนาดท่ี

หลากหลาย จนเกิดเป็นการเคล่ือนท่ีลวงตา เพื่อน าเสนอเร่ืองราวของการมองของเล่นมีชีวิต 

เปรียบเสมือนเพื่อนผูมี้ชีวิตคนหน่ึงจากจินตนาการของเด็ก และยงัช่วยเพิ่มจินตนาการในการ

มองเห็นอีกดว้ย 
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ภาพท่ี 12 ภาพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 13    ภาพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 14    ภาพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ (สีน ้ ามนั สีอะคริริค ) 

 

 
 

ภาพท่ี 15    ภาพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ (พูก่นั) 
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ภาพท่ี 16    ภาพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ (อุปกรณ์แกะยางลบ) 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 17    ภาพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 18    ภาพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ 
 

การท าภาพร่าง 

 จากการประมวลความคิด วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล วางแผน

จดัการและตั้ งขอ้สังเกตหาความเป็นไปได้และแนวทางของการสร้างสรรค์ เร่ิมการเลือกภาพ

ตน้แบบท่ีมีองคป์ระกอบ เร่ืองราว เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการน าเสนอ จากนั้นทดลองการ

สร้างภาพร่างตน้แบบ โดยใชอ้งคป์ระกอบภายในภาพเป็นหลกั เพื่อดึงเอาสัญลกัษณ์ท่ีความทรงจ า

ร่วมบางอย่างออกมา และยงัเป็นการบอกเล่าช่วงเวลาระหว่างอดีตกับปัจจุบัน มีการลดทอน

องคป์ระกอบส่วนท่ีไม่จ าเป็น และเพิ่มเติมองคป์ระกอบบางส่วนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ภายใน

ภาพร่าง เม่ือไดภ้าพร่างท่ีสมบูรณ์น าภาพร่างมาทดลองคน้หารูปแบบของการป้ัมเพื่อสร้างความลวง

ตา วิเคราะห์รูปแบบการป้ัมให้มีความสอดคลอ้งกบัภาพร่าง ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดลวดลาย

ของแม่พิมพ์ยางลบ หาความเป็นไปได้ระหว่างต้นแบบกับลายบนแม่พิมพ์ยางลบ อาจมีทั้ ง

สอดคลอ้งกบัภาพตน้แบบหรือมีความแตกต่างกนัก็ได ้จากนั้นทดลองน าภาพร่างตน้แบบ รูปแบบ

ของการป้ัม และแม่พิมพย์างลบมาสร้างสรรคใ์นเทคนิควิธีการท่ีก าหนดไว ้แกไ้ขปรับเปล่ียนจาก

ปัญหาท่ีพบในการท าภาพร่าง ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของรูปแบบหรือเทคนิควิธีการ เพื่อหาความ

สมบูรณ์ในการท าภาพร่างตน้แบบส าหรับการสร้างสรรคผ์ลงานจริงต่อไป  
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ภาพท่ี 19    ภาพร่างตน้แบบ (การทดลองเทคนิควิธีการ) 
 

 
 

ภาพท่ี 20    ภาพร่างตน้แบบ (การทดลองเทคนิควิธีการ) 

 



35 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 21    ภาพร่างตน้แบบ (การทดลองเทคนิควิธีการ) 
 

 
 

ภาพท่ี 22    ภาพร่างตน้แบบ (การทดลองเทคนิควิธีการ) 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

 หลงัจากไดภ้าพร่างตน้แบบตามท่ีตอ้งการ จึงเป็นขั้นตอนการสร้างสรรคข์องการขยาย

ผลงานจริง โดยท าการวดัขนาดภาพร่างตน้แบบเพื่อท าการขยายซ่ึงจะมีอตัราส่วนท่ีใหญ่กว่าภาพ

ร่างตน้แบบ ท าการเตรียมพื้นผา้ใบส าหรับการร่างภาพดว้ยการรองพื้นสีขาวและขดัพื้นใหเ้รียบ เร่ิม

ร่างภาพลงบนผา้ใบด้วยดินสอ ในขั้นตอนน้ีอาจมีการปรับเปล่ียนแก้ไของค์ประกอบบางส่วน

เพื่อให้เกิดความเหมาะสม จากนั้นจะเขา้สู่กระบวนการทางดา้นจิตรกรรม เร่ิมจากการข้ึนรูปดว้ย

โครงสีคราวๆ ให้เห็นสี น ้ าหนกั แสงเงา ภายในภาพ และสร้างบรรยากาศโดยรวมของภาพดว้ยสี

อะคริลิค ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างแม่พิมพย์างลบ จะเขียนลายท่ีไดล้งบนกระดาษไขแลว้ลอกลาย

ลงบนยางลบ ใชเ้คร่ืองมือแกะยางลบแกะลายตามท่ีก าหนดไว ้(ลายท่ีปรากฏบนแม่พิมพจ์ะกลบั

ดา้นกบัลายท่ีก าหนดไว ้แต่เม่ือท าการป้ัมลายก็จะกลบัมาเป็นดา้นเดียวกบัท่ีก าหนดไว)้ เม่ือเตรียม

แม่พิมพเ์รียบร้อยก็จะเขา้สู่กระบวนการสร้างสรรคห์รือก็คือขั้นตอนของการป้ัมบนภาพท่ีเราลงสี

จนเต็มแลว้ ในขั้นตอนน้ีเราจะท าการเปล่ียนอุปกรณ์จากสีอะคริลิคเป็นสีน ้ ามนั โดยเร่ิมจากการ

เตรียมเฉดสีต่างๆ  ตามภาพตน้แบบ สู่ขั้นตอนกระบวนการป้ัมท่ีไดท้  าการทดลองไวใ้นการเตรียม

ภาพร่าง จนเต็มผลงาน สุดทา้ยเก็บรายละเอียดในส่วนท่ีเกิดความผิดพลาดจากการป้ัม ปรับปรุง

แกไ้ข เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ในการสร้างสรรค ์ 
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ภาพท่ี 23    ภาพขั้นตอนการท างาน 
 

 
 

ภาพท่ี 24    ภาพขั้นตอนการท างาน 
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ภาพท่ี 25   ภาพขั้นตอนการท างาน 

 

วเิคราะห์ทัศนธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

 จากแนวความคิดเก่ียวกบัการมองความสุขจากของเล่น โดยการใชท้ศันคติท่ีเกิดจาก

ความสุขในวยัเดก็มาเป็นตวัเช่ือมโยงทุกคนใหม้องเห็นคุณค่าและความส าคญัของกาลเวลา จากวตัถุ

ช้ินเล็กๆ แต่สะสมไปดว้ยเร่ืองราว ความทรงจ ามากมายในอดีต ด้วยการแสดงออกในรูปแบบ

เทคนิควิธีการ ท่ีตอ้งการถ่ายทอดความรู้สึกเก่ียวกบัการเรียบเรียง ประติดประต่อภาพความคิด ภาพ

ความทรงจ า ท่ีผ่านมาเพื่อเป็นการร าลึก นึกถึง โดยใช้เคา้โครงจากอดีตผสมผสานกับมุมมอง

ความคิดในปัจจุบนั เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นการสร้างสรรค ์และน า

ทัศนธาตุทางทัศนศิลป์มาเป็นตัวประกอบในการสร้างสรรค์ เพื่อความสมบูรณ์ใ นการส่ือ

ความหมาย เน้ือหา สาระ และการแสดงออกในการสร้างสรรค ์

 จุด (Point) จุดท่ีปรากฏในการสร้างสรรค ์เกิดจากการป้ัมของตวัแม่พิมพย์างลบ และ

ถือเป็นส่วนส าคญัในการสร้างสรรค ์ลกัษณะของตวัผลงานจึงเป็นการประกอบกนัของจุดสีหลายๆ 

จุดสี เรียงต่อกนัเป็นภาพ ซ่ึงจุดสีนั้นกจ็ะแสดงใหรู้้สึกถึงความเป็นระเบียบ ความละเอียดของสีและ

ภาพ จุดท่ีเกิดจากแม่พิมพมี์การสร้างให้มีขนาดท่ีแตกต่างกนั มีขนาดเล็กบา้งใหญ่บา้ง เพื่อให้เกิด

ความแตกต่างระหว่างจุดสี และสร้างความลวงตา ภาพท่ีมองเห็นจะแสดงออกมาในลกัษณะขาด

ความคมชดั ไม่ชดัเจน ใหค้วามรู้สึกถึงความเบลอของภาพ เม่ือมองในระยะใกลก้จ็ะเห็นเป็นรูปของ

จุดสีท่ีเกิดข้ึนจากการป้ัม หากมองในระยะไกลกจ็ะเห็นเป็นภาพของของเล่นท่ีประกอบข้ึนจากจุดสี 
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 เส้น (Line) เสน้ท่ีปรากฏในการสร้างสรรค ์เกิดจาการเรียงตวักนัของจุดสีท่ีเกิดจากการ

ป้ัมจากแม่พิมพย์างลบ และเส้นท่ีเกิดจากช่องว่างระหว่างตวัป้ัม ซ่ึงเส้นท่ีเกิดข้ึนจากจุดสีนั้นให้

ความรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ สร้างการน าสายตาในการมองเห็น และการลวงตา ท าใหรู้้สึกถึงการ

เคล่ือนท่ี เคล่ือนไหวของเสน้ และดว้ยขนาดของตวัป้ัมท่ีต่างกนัท าใหเ้ส้นท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะต่างกนั

ดว้ย เม่ือเสน้ท่ีมีลกัษณะต่างกนัอยูเ่รียงกนั จึงเกิดการเคล่ือนไหว ดว้ยกระบวนการรับรู้ทางสายตาท่ี

ถูกบิดเบือนไปดว้ยเส้นและขนาดของเส้น และเส้นท่ีอยูใ่นส่วนรูปร่างรูปทรงของของเล่น เส้นนั้น

จะถูกบิดเบือนดว้ยกระบวนการป้ัม เสน้ท่ีมองเห็นจะไม่ชดัเจนในระยะใกลข้องภาพ แต่จะมองเห็น

เสน้ไดช้ดัเจนข้ึนในระยะท่ีไกลออกไป  

 สี (Color) สีท่ีปรากฏในการแสดงออก เป็นส่วนส าคญัในการสร้างสรรค ์เพราะสีถือ

เป็นภาษาส าคญัในการแสดงออกของผลงานจิตรกรรม โดยสีท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากการสร้างระนาบ

ของจุดสีจากการป้ัมดว้ยแม่พิมพย์างลบ ท่ีค่อยๆ ประกอบกนัข้ึนเป็นภาพ โดยแต่ละระนาบของจุดสี

จะถูกป้ัมข้ึนทีละเฉดสีจนเต็มภาพ การสร้างระยะ น ้ าหนักแสงเงา และการแยกวตัถุส่ิงของต่างๆ 

ภายในภาพ กจ็ะเกิดข้ึนจากการป้ัมจุดสีในลกัษณะของเฉดสีท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป ส่ิงท่ีแสดง

ออกมากจ็ะเหมือนกบัส่ิงของหรือภาพต่างๆ ถูกประกอบข้ึนมาจากเฉดสีต่างๆ ท่ีถูกป้ัมข้ึน ภาพท่ีถูก

ถ่ายทอดออกมาจึงแสดงความไม่ชดัเจน จะเป็นภาพเบลอๆ ดูไม่คมชดั แต่จะสามารถรับรู้ไดด้ว้ย

ความรู้สึกว่าภาพท่ีเห็นเป็นอะไร ดว้ยความพิเศษของกระบวนการจึงท าให้การมองสีสามารถมอง

ไดท้ั้งระยะใกลแ้ละไกล เม่ือมองระยะใกลภ้าพท่ีมองเห็นจะเป็นการเรียงตวักนัของจุดสี หากมอง

ในระยะไกลจะเห็นเป็นรูปร่างรูปทรงของของเล่นท่ีมีสีเป็นองคป์ระกอบ 

 รูปทรง (From) รูปทรงท่ีปรากฏในการสร้างสรรค ์มีอยู ่3 ส่วนดว้ยกนั ในส่วนแรกจะ

เป็นรูปทรงของของเล่นท่ีเป็นเหมือนองคป์ระกอบหลกัในการน าเสนอ ซ่ึงรูปทรงท่ีแสดงออกก็จะ

เป็นความพิเศษของรูปทรงของเล่น ส่วนท่ี 2 จะเป็นรูปทรงของตวัแม่พิมพ์ยางลบท่ีอยู่ใน

กระบวนการป้ัม ซ่ึงลายหรือรูปทรงท่ีสร้างเป็นตวัแม่พิมพย์างลบ อาจจะมีความสอดคลอ้งหรือ

แตกต่างกบัตวัของเล่นก็ได ้ในส่วนน้ีเป็นเหมือนการเพิ่มเน้ือหาสาระให้มีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

จากท่ีจะเป็นแค่จุดสีธรรมดา ในส่วนสุดทา้ยรูปทรงท่ีเห็นจะเกิดข้ึนจากกระบวนการป้ัมท่ีเรียงตวั

กนัเป็นเส้นจนเกิดเป็นรูปทรง สร้างการลวงตา และทิศทางในการมองเห็น เกิดความรู้สึกของการ

เคล่ือนไหวในการมองเห็นรูปทรงของของเล่น 
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 พื้นท่ีว่าง (Space) พื้นท่ีว่างในการสร้างสรรคจ์ะอยูภ่ายในโครงสร้างของของเล่น และ

พื้นท่ีโดยรอบใชเ้พื่อสร้างมิติความลึก ความลวงตา สร้างระยะการมองเห็นใกลไ้กล และพื้นท่ีว่างท่ี

เกิดข้ึนจากกระบวนการป้ัมซ่ึงพื้นท่ีว่างในส่วนน้ีช่วยสร้างมิติลวงตาของรูปทรงจากการป้ัม ท าให้

เกิดการเคล่ือนไหวของเสน้ท่ีเรียงตวักนัจากการป้ัม และยงัช่วยลดทอนความชดัเจนของรูปทรงของ

ของเล่นท่ีเกิดจากการป้ัมอีกดว้ย 

 พื้นผวิ (Texture) พื้นผิวท่ีปรากฏในการสร้างสรรค ์ เกิดจากกระบวนการป้ัมจุดสีดว้ย

เน้ือสีท่ีมีความหนาลงบนพื้นระนาบ 2 มิติ ท่ีถูกเขียนสีจนเกิดเป็นร่องรอยท่ีนูนออกมาจากพื้น

ระนาบ สร้างระนาบท่ีต่างกันระหว่างพื้นท่ีเป็นการเขียนสีเรียบกับรอยนูนท่ีเกิดข้ึนจากการป้ัม 

พื้นผวิท่ีเกิดข้ึนทั้ง 2 แบบ จะใหค้วามรู้สึกท่ีมีความแตกต่างกนั เป็นการสร้างพื้นผวิเพื่อใหเ้กิดความ

น่าสนใจในการสร้างสรรคม์ากข้ึน 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงาน 

 

 การสร้างสรรคแ์ละการพฒันาผลงาน เร่ิมจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ประมวลความคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางด้าน

จิตรกรรม อีกทั้งวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คน้ควา้ขอ้มูลหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาทั้ง

ในเชิงความคิด และการแสดงออกในการสร้างสรรคผ์ลงานให้มีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบั

ความเป็นจริง และบรรลุวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน จากการสร้างสรรค์ผลงานใน

ช่วงเวลาท่ีผ่านมาสามารถแบ่งการวิเคราะห์ และการพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงาน ปัญหาและการ

แกไ้ขปรับปรุงผลงานออกเป็น 2 ช่วง คือ ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ และผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ 

 

ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 

 ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ การสร้างสรรคผ์ลงานก็จะเป็นช่วงแรกของการเร่ิมตน้

แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีมีลกัษณะของการหวนร าลึกถึงอดีตในวยัเด็กจากของเล่น 

ความทรงจ าบางความทรงจ าเม่ือผา่นกาลเวลา ความทรงจ าเหล่านั้นอาจมีความชดัเจนนอ้ยลง หรือ

อาจมีการลืมเลือนความทรงจ าเหล่านั้นได ้จากการท่ีคนเราตอ้งใชชี้วิตในการด าเนินไปของกระแส

เวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ยอ่มส่งผลให้มีความทรงจ าใหม่ๆ เขา้มาแทนท่ี ซ่ึงส่งผลต่อ

ความทรงจ าท่ีเรามีอยู ่อาจมีการทบัซอ้น ท าใหค้วามทรงจ าเหล่านั้นหายไปหรือถูกละเลยไป ท าให้

ความทรงจ าเหล่านั้นเร่ิมไม่ชดัเจน โดยท่ีความพิเศษของของเล่นสามารถบ่งบอกร่องรอยความทรง

จ าท่ีถูกสะสมอยูเ่ปรียบเสมือนสมุดบนัทึกของกาลเวลา และคุณค่าความส าคญัของเร่ืองราวในอดีต 

การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงน้ีจึงเป็นการน าเสนอทศันคติการมองเห็นคุณค่าความส าคญัของความ

ทรงจ า จากเร่ืองราวของของเล่น ผา่นกระบวนการทางดา้นจิตรกรรม ดว้ยการสร้างภาพแทนความ

ทรงจ าจากของเล่น โดยการใชก้ระบวนการป้ัมสีจากแม่พิมพย์างลบในการบอกเล่าเร่ืองราว แทน

การค่อยๆ ประกอบกนัของความทรงจ า ซ่ึงอาจจะเคยลืมเลือน ไม่ชดัเจน เพื่อแสดงความเช่ือมโยง 
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ระหว่างอดีตกบัปัจจุบนั เป็นการมองอดีตมุมมองปัจจุบนัน าเสนอเน้ือหาถึงการหวนร าลึกถึงความ

ทรงจ า ความคิดถึง ความสุข ความผูกพนั จากของเล่นในวยัเด็ก ซ่ึงในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วง

ก่อนวิทยานิพนธ์มีการแบ่งระยะการสร้างสรรคอ์อกเป็น 4 ระยะ 
 
 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่1 (ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1-2 ) 

 รูปแบบของการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นการใชก้ระบวนการป้ัมจากแม่พิมพย์างลบ ใน

ระยะท่ี 1 น้ีเร่ืองของเทคนิควิธีการถือไดว้่าเป็นช่วงตน้ของการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นการคน้ควา้

ทดลองเทคนิควิธีการหาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา ลกัษณะของตวัผลงานก็จะเป็นภาพแทนของ

ของเล่นท่ีเกิดจากการป้ัมสีดว้ยแม่พิมพย์างลบ โดยการป้ัมไปเร่ือยๆ จนเต็มภาพ ไม่มีรูปแบบหรือ

ทิศทางในการป้ัมท่ีตายตวั มีการป้ัมสลบักนัระหว่างแม่พิมพท่ี์มีขนาดต่างกนับา้ง และการสร้าง

ลวดลายบนแม่พิมพย์างลบท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อเพิ่มจินตนาการในการรับรู้ 

 ปัญหาท่ีพบในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะ 1 เน่ืองจากเป็นช่วง

เร่ิมตน้ของการคน้ควา้และพฒันาเทคนิควธีิการ จึงเห็นความพิเศษและขอ้บกพร่องในตวัของเทคนิค

วิธีการไดช้ดัเจน ความพิเศษของเทคนิควิธีการท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราวไดม้ากกว่า 1 เร่ืองในการ

มองเห็น จึงท าให้เกิดความน่าสนใจท่ีแตกต่างจากการเขียนธรรมดา และท่ีเห็นไดช้ดัเจนอีกอย่าง

หน่ึงคือขอ้บกพร่องท่ีพบ เน่ืองจากเป็นการเร่ิมตน้คน้ควา้เทคนิควิธีการจึงเห็นขอ้บกพร่องไดช้ดัเจน 

โดยยงัน าเสนอเทคนิควิธีการใหมี้ความพิเศษไดดี้เท่าท่ีควร ซ่ึงกระบวนการป้ัมยงัคงไม่แตกต่างจาก

การเขียนดว้ยพูก่นัมากนกั ลายท่ีเกิดข้ึนจากการป้ัมยงัเห็นไม่ชดัเจน ไม่สามารถบอกไดว้า่ป้ัมเป็นรูป

อะไร ส่ิงท่ีควรจะแกไ้ขควรจะเป็นกระบวนการป้ัมท่ีอาจจะตอ้งท าให้รู้สึกว่าลวดลายท่ีป้ัมเป็นรูป

ของอะไร น าเสนออะไรมากกว่าน้ี ซ่ึงน่าจะช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องในส่วนน้ีได ้ขอ้บกพร่องในเร่ือง

ของการใช้สี น่าจะเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ยงัขาดซ่ึงความพิเศษ จ าเป็น

จะตอ้งศึกษาทฤษฎีและหลกัของการใชสี้ใหม้ากข้ึน เพื่อแสดงความพิเศษของสีออกมา 
 
 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่2 ( ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3-4 ) 

 รูปแบบของผลงานในระยะท่ี 2 ทดลองเปล่ียนกระบวนการท างานและการสร้างสรรค์

ผลงาน โดยเปล่ียนจากการสร้างสรรคง์านท่ีเป็นภาพสีเป็นภาพงานขาวด า เพื่อทดลองสร้างความ

เขา้ใจเทคนิควิธีการในการสร้างน ้ าหนกัแสงเงาในการป้ัม ทดลองสร้างทิศทางหรือรูปแบบของการ
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ป้ัม ไม่ป้ัมแบบอิสระจนเกินไป เพื่อสร้างความเป็นระเบียบและคน้หาแนวทางในการพฒันาเทคนิค

วิธีการ ผลลพัธ์ท่ีออกมาท าใหเ้ห็นความพิเศษท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างทิศทางหรือรูปแบบของการป้ัม 

เกิดพื้นท่ีว่างระหว่างตวัป้ัมซ่ึงแตกต่างจากการสร้างสรรคท่ี์ผ่านมา ท าให้คน้พบแนวทางในการ

พฒันาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรคค์ร้ังต่อๆ ไป มีการใชข้นาดของตวัแม่พิมพย์างลบท่ีมีขนาน

ต่างกนัมากข้ึน มีการใส่เร่ืองราวของลวดลายในตวัแม่พิมพใ์ห้มีเน้ือหาสาระท่ีขดัแยง้หรือตรงขา้ม

กนักบัเร่ืองราวของของเล่นท่ีป้ัม คือใชล้ายเป็นรูประเบิด กระสุนปืน ท่ีแสดงถึงความรุนแรง ความ

โหดร้ายทารุณ กบักบัภาพของของเล่นท่ีเป็นตุ๊กตาซ่ึงเกิดข้ึนจากการป้ัมแสดงเร่ืองราวของเด็ก 

ความสดใส บริสุทธ์ิ จะเห็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนชดัเจน 

 ปัญหาท่ีพบในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะ 2 เน่ืองจากทดลอง

เปล่ียนกระบวนการท างานและการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะน้ีจึงเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเด่นชดั 

การป้ัมในระยะท่ี 2 น้ีจึงมีความพิเศษมากข้ึน เห็นวิธีคิดท่ีเพิ่มเติมเก่ียวกบักระบวนการป้ัมท่ีเพิ่มเขา้

มา ในระยะท่ี 2 ยงัคงเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน ภาพขาวด าท่ีน าเสนอยงัขาดวิธีคิดท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือ

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองราว ในส่วนของของเล่นท่ีน ามาใชก้็ให้ความรู้สึกท่ีเป็นสากลเกินไปควร

หาความพิเศษของของเล่นท่ีเลือกน ามาใหม้ากกวา่น้ี 
 
 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่3 ( ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5-6 ) 

 รูปแบบการสร้างสรรค์งานในระยะท่ี 3 มีอิทธิพลและความคล้ายคลึงกับการ

สร้างสรรค์ผลงานในระยะท่ี 2 แต่มีการเปล่ียนแปลงการสร้างสรรค ์จากภาพขาวด ากลบัมาเป็น

ภาพสีเช่นเดิม แต่กย็งัคงน าเทคนิคกระบวนการ วิธีคิดท่ีไดจ้ากระยะท่ี 2 มาพฒันาการสร้างสรรคต่์อ

เพื่อสร้างความสมบูรณ์ใหก้บัผลงานมากข้ึน 

 ปัญหาท่ีพบในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 เน่ืองจากเปล่ียน

การสร้างสรรคจ์ากภาพขาวด ามาเป็นภาพสี ท าให้ขั้นตอนกระบวนการป้ัมมีความยากมากข้ึนกว่า

ตอนท่ีสร้างสรรค์งานเป็นภาพขาวด า การก าหนดทิศทางและรูปแบบของการป้ัมยงัขาดความ

สอดคลอ้งกบัตวัเน้ือหาของของเล่นท่ีเลือกน ามาใช ้การเลือกองคป์ระกอบของของเล่นยงัท าไดไ้ม่ดี

เท่าท่ีควรเลยท าใหข้าดความน่าสนใจ ลายท่ีน ามาท าเป็นแม่พิมพต์วัป้ัมก็ยงัขาดความเช่ือมโยง หรือ

การเพิ่มเติมวิธีคิดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัของเล่นท่ีป้ัมอีกดว้ยเช่นกนั 
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 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 4 ( ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 7-8 ) 

 รูปแบบของการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 4 ใหค้วามสนใจกบั

ทิศทางและรูปแบบของกระบวนการป้ัมมากยิ่งข้ึน เพื่อให้เห็นทิศทางหรือรูปแบบของการป้ัม

เป็นไปในแนวทางเดียวกบัของเล่นท่ีเลือกน ามาใช ้มีการใชรู้ปแบบของการป้ัมท่ีมีความหลากหลาย

มากข้ึนจากระยะท่ี 3 เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ใหก้บัผลงาน ปรับเปล่ียนแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบในการ

สร้างสรรคร์ะยะท่ี 3 เร่ืองความสอดคลอ้งของตวัแม่พิมพย์างลบท่ีน ามาป้ัมกบัของเล่นให้เกิดความ

เช่ือมโยงกนั มีการเพิ่มวิธีคิดการน าพื้นท่ีว่างท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการป้ัมมามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดทิศทางของกระบวนการป้ัม ท าใหเ้กิดความน่าสนใจ มีการใชข้นาดของตวัแม่พิมพย์างลบท่ี

แตกต่างกนัในการสร้างความลวงตา เพื่อเพิ่มจินตนาการในการมองเห็นอีกดว้ย  

 ปัญหาท่ีพบในการสร้างสรรคใ์นช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 4 จะเป็นเร่ืองขนาดของ

ตวัป้ัมกบัการสร้างน ้ าหนกัของตวัของเล่น บางรายละเอียดในตวัเน้ือหาของเล่นการใชต้วัป้ัมขนาด

ใหญ่อาจท าใหส้ร้างน ้าหนกัไดย้ากพอสมควร บางคร้ังอาจท าใหม้องไม่รู้ว่าเป็นอะไร ในเร่ืองของสี

ก็เช่นกันยงัขาดความพิเศษและเน้ือหาสาระของสี หากแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ได้จะท าให้การ

สร้างสรรคผ์ลงานสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 

ปัญหาทีพ่บตลอดการสร้างสรรค์ 

 ปัญหาท่ีพบตลอดการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ในส่วนของ

แนวความคิดเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องการสร้างสรรคย์งัขาดในเร่ืองของความชดัเจนทาง

ขอ้มูล ทฤษฎีสนับสนุน ท าให้ยงัไม่สามารถหาความหมายท่ีชดัเจนของรูปแบบเทคนิควิธีการท่ี

น ามาใชไ้ดดี้เท่าท่ีควร ในส่วนของการสร้างสรรคผ์ลงานรูปทรงท่ีใชเ้ป็นแม่พิมพย์างลบ ยงัขาด

ความชัดเจน ไม่เช่ือมต่อกบัภาพเร่ืองราวของของเล่นท่ีก าลงัน าเสนอ เทคนิควิธีการท่ีใช้ยงัขาด

ความสมบูรณ์ และการจดัการท่ีดี ผลรับท่ีไดจ้ากการป้ัมยงัไม่สามารถรับรู้ไดว้่ารูปทรงท่ีป้ัมเป็น

รูปทรงอะไร และยงัไม่สามารถน าเสนอความพิเศษของเทคนิควิธีการไดดี้เท่าท่ีควร ในส่วนของ

การเลือกรูปทรงของของเล่นมาน าเสนอกย็งัขาดความพิเศษ ขาดความน่าสนใจในตวัของเล่น ท าให้

เร่ืองท่ีน าเสนอมีน ้ าหนกัเบา ในส่วนของการใชสี้ยงัขาดการให้ความส าคญักบัความหมายของสีท่ี

น ามาใช ้จึงท าใหสี้ท่ีพยายามน าเสนอในการสร้างสรรคข์าดความพิเศษไป 
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สรุปผลในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นการคน้ควา้หาขอ้มูลแนวทางใน

การสร้างสรรค์ผลงาน ทดลองเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ทดลองปรับเปล่ียนแกไ้ขในส่วนของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในการสร้างสรรคผ์ลงาน ไม่ว่าจะ

เป็นส่วนของเน้ือหา ขอ้มูลสนับสนุนท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม เพื่อใชเ้ป็น

ทฤษฎีในการสนบัสนุนแนวความคิดใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน และหาแนวทางในการพฒันาใหเ้กิด

ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ปัญหาในส่วนของเทคนิควิธีการท่ียงัขาดความเป็นเอกภาพ มีขอ้บกพร่อง

มากมายใหเ้ห็นหลายส่วน ปรับปรุงแกไ้ข ปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์

ใหมี้ความเช่ือมโยงกนั เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและสัมพนัธ์ไปกบัวตัถุประสงคแ์ละแนวความคิด

ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 26 ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

 ช่ือผลงาน ของเล่นมีเสียง 

 ขนาด 190 x 130 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 27 ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน ตุก๊ตาของเล่น 

 ขนาด 170 x 130 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 28 ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน ตุก๊ตา 1 

 ขนาด 170 x 130 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 29 ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน ตุก๊ตา 2 

 ขนาด 170 x 130 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

 

 



50 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 30 ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน ลูกโป่ง 

 ขนาด 150 x 200 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 31 ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน กงัหนัลม 

 ขนาด 170 x 130 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 32 ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 

 ช่ือผลงาน รถยรีาฟ 

 ขนาด 180 x 120 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 33 ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8 

 ช่ือผลงาน ปลาตะเพียนของเล่น 

 ขนาด 200 x 150 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ 

 ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ การสร้างสรรค์ผลงานจะเป็นการพฒันาแนวความคิด 

รูปแบบเทคนิควิธีการสร้างสรรคสื์บเน่ืองจากผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ โดยการวิเคราะห์

ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข ให้มี

ความชดัเจนและสมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงในช่วงน้ีก็จะมีการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคนิควิธีการท่ี

น ามาใช้ เพื่อใช้เป็นทฤษฎีในการน ามาสนับสนุนแนวความคิดและพฒันาเทคนิควิธีการในการ

สร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงในส่วนของรูปแบบผลงานก็ยงัคงใชรู้ปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานตามแบบ

ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ คือยงัคงน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัความทรงจ าจากของเล่นในวยัเด็ก โดย

การจ าลองการสร้างภาพแทนของของเล่นเป็นตน้แบบในการสร้างสรรค ์มีการแกไ้ขปรับเปล่ียน 

เพิ่มเติมองคป์ระกอบบางส่วนเพื่อให้การสร้างสรรคผ์ลงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน พฒันาเทคนิค

วิธีการสร้างความพิเศษให้กบักระบวนการป้ัม ดว้ยการสร้างทิศทางในการป้ัมให้เกิดการลวงตา 

รู้สึกถึงการเคล่ือนไหวของเส้นท่ีเกิดข้ึนจากการป้ัม เพื่อเพิ่มจินตนาการในการมองเห็นใหม้ากยิง่ข้ึน 

แกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการป้ัมลายท่ียงัไม่สามารถรับรู้ไดว้่าเป็นรูปทรงอะไรในช่วงก่อน

วิทยานิพนธ์ ให้สามารถรับรู้ไดว้่าแม่พิมพท่ี์ป้ัมเป็นรูปทรงอะไร มีความสืบเน่ืองหรือเก่ียวขอ้งกบั

ในส่วนของของเล่นท่ีก าลงัป้ัมอยา่งไร พฒันาหาคุณค่าความหมายของสีท่ีใช ้เพื่อท าใหค้วามพิเศษ

ของสีแสดงออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

รูปแบบและการวเิคราะห์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ 

 ผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1 

 รูปแบบของการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 น้ีจะเป็นการเร่ิมตน้ของ

การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ รูปแบบของการสร้างสรรค์จึงมีอิทธิพลของการ

สร้างสรรคใ์นช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 4 ส่ิงท่ีแตกต่างออกไปคือการเลือกใชก้ระบวนการป้ัมมา

สร้างความลวงตาในการมองเห็น พยายามสร้างรูปแบบหรือทิศทางของการป้ัมใหมี้ความสอดคลอ้ง

กบัตวัของเล่น โดยการป้ัมเป็นระลอกน ้ าเพื่อสร้างความเช่ือมโยงกบัตวัของเล่นท่ีเป็นเป็ดไขลาน 

สัญลกัษณ์หรือลายท่ีเลือกน ามาใชใ้นการสร้างแม่พิมพย์างลบเป็นรูปของ ใบไม ้และแหน เพื่อให้มี

ความสอดคลอ้งกนั มีการทดลองสร้างตวัป้ัมใหมี้ขนาดท่ีมีความแตกต่างกนั 2 ขนาด เพื่อสร้างความ
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ลวงตาในการมองเห็น เม่ือป้ัมลงไปขนาดของตวัป้ัมจะท าให้การรับรู้ของสายตาถูกบิดเบือนจาก

ความเป็นจริง ท าให้เราเห็นเหมือนกบัว่าวงกลมก าลงัเคล่ือนไหว เป็นการเพิ่มจินตนาการในการ

รับรู้ 
 
 ผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2 

 รูปแบบของการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 ก็ยงัคงมีความ คลา้ยคลึง

กบัผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 โดยในผลงานช้ินท่ี 2 เลือกป้ัมเป็นของเล่นไขลานท่ีเป็นรูปนกั

ดนตรี ซ่ึงเป็นของเล่นท่ีท าจากโลหะท าให้มีความมนัวาว เป็นความพิเศษจากตวัของเล่น ส่วน

สัญลกัษณ์หรือลายท่ีเลือกน ามาใชใ้นการสร้างแม่พิมพย์างลบ สร้างเป็นรูปตวัโน๊ตเพลงหลายชนิด 

เพื่อสร้างให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างตวัของเล่นท่ีเป็นนกัดนตรี กบัสัญลกัษณ์ท่ีป้ัม แสดงถึงของ

เล่นท่ีเป็นนักดนตรีก าลงัเล่นดนตรีอยู่ มีการสร้างลวดลายของแม่พิมพ์ยางลบท่ีมากข้ึนกว่าใน

ผลงานช้ินท่ี 1 แต่ก็ยงัคงสร้างตวัแม่พิมพ์ท่ีมีขนาดต่างกันเพียง 2 ขนาด การสร้างรูปแบบหรือ

ทิศทางของการป้ัมเลียนแบบลกัษณะของคล่ืนเสียงดนตรีในรูปของการป้ัมเป็นวงกลม เพื่อสร้าง

ความรู้สึกมีชีวิตให้กบัของเล่น  ราวกบัว่านกัดนตรีแต่ละตวัก าลงัเล่นเพลง และยงัสร้างการลวงตา

ในการมองเห็นอีกดว้ย 
 
 ผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์ช้ินที ่3  

 ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 การสร้างสรรคผ์ลงานจะแตกต่างจากผลงานช้ินท่ี 1 

และช้ินท่ี 2 โดยผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 จะไม่น าเสนอกระบวนการป้ัมท่ีสร้างความลวง

ตาในการมองเห็น แต่รูปแบบของการป้ัมจะเป็นทิศทางท่ีเรียบง่าย เรียงเป็นระเบียบเพื่อทดลองหา

ความแตกต่าง และคน้หาแนวทางการแสดงออกในรูปแบบอ่ืนๆ ส่วนสัญลกัษณ์ท่ีน ามาสร้างตวั

แม่พิมพย์างลบ สร้างเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีลายเป็นเส้นทแยงมุมอยู่ภายใน เม่ือน ามาป้ัมเรียงต่อ

กนัจะมีลกัษณะคลา้ยกับภาพท่ีมีความคมชัดน้อยๆ หรือท่ีเรียกว่าภาพพิกเซล แมจ้ะไม่ได้สร้าง

รูปแบบหรือทิศทางในกระบวนการป้ัมท่ีลวงตา แต่ก็ซ่อนความลวงตาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการป้ัม

ท่ีเรียงตวักนัของเส้นทแยงมุมในตวัแม่พิมพส่ี์เหล่ียม เป็นการใชล้ายของแม่พิมพใ์นการสร้างความ

ลวงตา เพื่อสร้างความพิเศษให้มีความแตกต่างจากผลงานช้ินก่อนๆ และลายลวงตาท่ีเกิดข้ึน

ตอ้งการเช่ือมโยงระหวา่งสญัลกัษณ์กบัตวัของเล่นท่ีเลือกน ามาใช ้คือหุ่นยนต ์โดยตอ้งการน าเสนอ
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เร่ืองราวของการค่อยๆ ประกอบกันของเส้นทแยงจนเกิดเป็นรูปส่ีเหล่ียมท่ีแฝงอยู่ในแม่พิมพ์

ส่ีเหล่ียม เหมือนหุ่นยนตท่ี์ถูกประกอบข้ึนจากวสัดุต่างๆ 
 
 ผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์ช้ินที ่4 

 การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 น าเสนอเร่ืองราวของการเคล่ือนไหว

ซ่ึงเกิดจากการรับรู้ทางสายตาท่ีถูกบิดเบือนดว้ยเส้นท่ีสร้างจากกระบวนการป้ัม เพราะตวัของเล่นท่ี

เลือกน ามาใชคื้อ มา้หมุนไขลาน จึงเป็นแรงบนัดาลใจใหส้ร้างการลวงตาท่ีใหค้วามรู้สึกถึงการหมุน 

ดว้ยกระบวนการป้ัมแม่พิมพย์างลบให้เกิดเป็นเส้นทแยงสลบัฟันปลาในการสร้างความลวงตาให้

เกิดการเคล่ือนไหว ส่วนสัญลกัษณ์หรือลายท่ีเลือกน ามาใชส้ร้างแม่พิมพย์างลบ แกะเป็นรูปของ

ชิงชา้สวรรค ์และลูกโป่ง แสดงความสอดคลอ้งกบัตวัของมา้หมุนไขลาน ท่ีอาจจะท าให้คิดถึงสวน

สนุกท่ีมีของเล่นมากมาย ส่วนขนาดของตวัแม่พิมพก์็ยงัคงสร้างใหมี้ขนาดท่ีต่างกนั 2 ขนาด เพื่อใช้

ในการสร้างความลวงตาท่ีเกิดข้ึน มีการสร้างความหนานูนของสีซ่ึงเกิดข้ึนจากกระบวนการป้ัมดว้ย

แม่พิมพย์างลบ เป็นการสร้างระนาบท่ีต่างกนัระหว่างพื้นท่ีท่ีเป็นการเขียนสีกบัรอยนูนของสีท่ี

เกิดข้ึนจากการป้ัมดว้ยแม่พิมพย์างลบ สร้างความรู้สึกท่ีแตกต่างใหก้บัการรับรู้ใหเ้กิดความน่าสนใจ

มากข้ึน 
 
 ผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์ช้ินที ่5 

 รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 จะไดรั้บอิทธิพลรูปแบบ

ทิศทางของกระบวนการป้ัมจากผลงานช้ินท่ี 4 ในเร่ืองของการสร้างความเคล่ือนไหวลวงตาจากเส้น 

คลา้ยกบัเสน้ก าลงัเคล่ือนท่ี มีการปรับเปล่ียนรูปแบบทิศทางของกระบวนการป้ัมใหมี้ความแตกต่าง

จากผลงานช้ินท่ี 4 เพื่อทดลองหาผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ทดลองขยายมุมมองและองคป์ระกอบของการ

สร้างสรรค ์โดยการเลือกใชข้องเล่นท่ีมีความหลากหลายชนิดมากยิ่งข้ึน ส่วนสัญลกัษณ์หรือลายท่ี

เลือกน ามาใชใ้นการสร้างแม่พิมพย์างลบ เลือกเป็นลายของรูปนกกระดาษกบัเป็ดของเล่น ซ่ึงเน้ือหา

เร่ืองราวของสัญลกัษณ์ท่ีใชอ้าจจะไม่สอดคลอ้งกบัตวัของเล่นมากนกั ดว้ยจ านวนของของเล่นท่ีมี

หลากหลายชนิด ท าให้การเลือกใช้สัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หน่ึงเป็นไปได้ยาก แต่ท่ีเลือกใช้

สัญลกัษณ์ดงักล่าวเพื่อตอ้งการส่ือเร่ืองราวถึงเด็กใหง่้ายต่อความเขา้ใจ ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็ดของเล่น 

หรือนกกระดาษ แต่ในนกกระดาษมีความหมายท่ีแฝงอยู่ในตวัของมนัเอง ตามความเช่ือของคน
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ญ่ีปุ่นนกกระดาษจะเป็นนกแห่งความสุข ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัเร่ืองราวท่ีน าเสนอจึงเลือกน ามาใช ้

การสร้างขนาดของตวัแม่พิมพย์างลบยงัคงสร้างให้มีขนาดท่ีมีความแตกต่างกนั 2 ขนาด เพื่อใชใ้น

การสร้างการลวงตา ความนูนของเน้ือสีท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการป้ัม สร้างพื้นผวิการรับรู้ท่ีแตกต่าง

เป็นผลเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนจากเทคนิควิธีการ 
  
 ผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์ช้ินที ่6 

 รูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 จะไดรั้บอิทธิพลการ

สร้างสรรค์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 และช้ินท่ี 2 โดยการสร้างการลวงตาท่ีเป็นการ

เคล่ือนไหวของวงกลม พยายามพฒันาแกไ้ขให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยท่ีเลือกใชรู้ปแบบ

ทิศทางของกระบวกการป้ัมท่ีเป็นรูปวงกลม เพราะตอ้งการความเช่ือมโยงกับของเล่นท่ีเลือก

น ามาใช้ โดยเลือกของเล่นท่ีเคาะแลว้ท าให้เกิดเสียง เพื่อน าเสนอให้รู้สึกว่าของเล่นนั้นมีชีวิต 

พยายามปรับเปล่ียนแกไ้ขให้เกิดความเหมาะสมกบัองคป์ระกอบของภาพ การหาจุดรวมสายตาท่ี

น่าจะมีผลใหข้องเล่นดูมีชีวิต เหมือนของเล่นก าลงัส่งเสียงออกมา ส่วนสญัลกัษณ์ท่ีเลือกน ามาใชใ้น

การสร้างแม่พิมพย์างลบเป็นรูปของกลอง กบัไมรโครโฟน เพราะสัญลกัษณ์ของทั้ง 2 อยา่งสามารถ

ส่งเสียงไดเ้หมือนกบัของเล่น เป็นการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ละตวัของเล่น

ดว้ย และท่ีเลือกสัญลกัษณ์ของทั้ง 2 อย่าง อาจเป็นเพราะในขณะท่ีเด็กก าลงัเล่นของเล่นนั้นอยู่

จินตนาการของเด็กอาจจะโลดแล่นไปไกล ซ่ึงเราไม่อาจจะรับรู้ได้เลยว่าจินตนาการของเด็กท่ี

เกิดข้ึนนั้นเป็นเช่นไรแต่ท่ีน่าจะรับรู้ได้คงจะเป็นเหมือนกับว่าเด็กก าลงัเล่นเคร่ืองดนตรีต่างๆ

  ตามแบบผูใ้หญ่อยูก่ไ็ด ้ในส่วนของขนาดตวัป้ัมแม่พิมพย์างลบก็ยงัคงสร้างใหมี้ขนาด

ต่างกนั 2 ขนาดเช่นเดิม 
 
 ผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์ช้ินที ่7 

 รูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 ก็ยงัคงสืบเน่ืองและไดรั้บ

อิทธิพลของการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 มาเป็นตน้แนวความคิดแต่มีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบทิศทางของการป้ัมใหมี้ความเหมาะสมและเช่ือมโยงกบัของเล่นท่ีเลือกน ามาใช ้

ซ่ึงเป็นรถไฟของเล่น รูปแบบทิศทางของกระบวนการป้ัมจึงเลือกเป็นส่ีเหล่ียมมีการทดลองให้

ส่ีเหล่ียมมีหลกัของทศันียภาพเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างมุมมองท่ีดูลึกเขา้ไป หรือจะให้อธิบายให้
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เขา้ใจง่ายข้ึนคือป้ัมเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู คือดา้นหน่ึงจะมีความกวา้งกว่าอีกดา้นหน่ึงนัน่เอง เป็น

การสร้างการเคล่ือนท่ีลวงตาและการสร้างความลึกภายในตวัเดียวกัน ส่วนสัญลกัษณ์ท่ีเลือก

น ามาใช้ในการสร้างแม่พิมพย์างลบ เป็นรูปของตวัแพ็คแมน และผีในเกมส์แพ็คแมน เหตุผลท่ี

เลือกใชส้ัญลกัษณ์เป็นรูปเกมส์แพค็แมน เพราะตวัแพค็แมนเป็นตวัเก็บคะแนนท่ีตอ้งคอยวิ่งเก็บ 

และก็จะตอ้งคอยวิ่งหนีผีท่ีไล่ตามกินตวัแพค็แมนดว้ย ให้ความรู้สึกคลา้ยคลึงกบัรถไฟท่ีจะตอ้งวิ่ง

วนไปมาบนรางรถไฟ และรูปแบบทิศทางท่ีป้ัมยงัคงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัพื้นท่ีในเกมส์แพค็แมน 

จึงท าใหเ้กิดเป็นแรงบนัดาลใจท่ีเลือกน าสญัลกัษณ์ของส่ิงน้ีมาใชใ้นการสร้างสรรค ์
 
 ผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์ช้ินที ่8 

 รูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 พยายามคน้หาแนวทางใน

การพฒันาการสร้างสรรคใ์หมี้ความแตกต่างจากผลงานช้ินก่อนๆ ดว้ยการทดลองคน้หาแนวทางใน

การสร้างทิศทางหรือรูปแบบของการป้ัมท่ีแตกต่างไปจากเดิมโดยการน าหลงัของทศันียภาพเขา้มา

ช่วยในการสร้างสรรค ์โดยการป้ัมเป็นเส้นทแยงมุมสลบัฟันปลา ให้อยู่ในเส้นโคง้ของคล่ืนน ้ า ใช้

หลกัทศันียภาพสร้างความลึก ในส่วนของสัญลกัษณ์ท่ีเลือกน ามาใช ้เป็นรูปนกกระดาษ จากท่ีเคย

น าสัญลกัษณ์ของนกกระดาษมาใชใ้นผลงานช้ินท่ี 5 ยงัคงมีความสนใจกบัความหมายของนก

กระดาษ จึงหยบิยกข้ึนมาใชแ้ละยงัสอดคลอ้งกบัของเล่นท่ีเลือกน ามาใชด้ว้ย ซ่ึงเป็นของเล่นไขลาน

ท่ีเป็นเคร่ืองบิน ส่วนขนาดของตวัแม่พิมพย์างลบ ทดลองเพิ่มขนาดของแม่พิมพย์างลบเป็น 3 ขนาด 

ในกระบวนการป้ัมท่ีสร้างการเคล่ือนท่ีลวงตา เพื่อเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัผลงาน 

 

ปัญหาทีพ่บตลอดการสร้างสรรค์ 

 ปัญหาท่ีพบตลอดการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ กย็งัคงเป็นปัญหาท่ีมีความ

สืบเน่ืองมาจากปัญหาเก่ียวกบัการสร้างสรรคใ์นช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ แมบ้างปัญหาในช่วงก่อน

วิทยานิพนธ์จะถูกแกไ้ขปรับปรุงไปแลว้ แต่ก็ยงัคงพบบางปัญหาท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขให้เกิดความ

สมบูรณ์ได ้โดยท่ีปัญหาหลกัของการสร้างสรรคผ์ลงาน จะอยูท่ี่เทคนิควิธีการกระบวนการ แมจ้ะมี

การแกไ้ขปรับปรุง ดว้ยการสร้างทิศทางในการป้ัมเพื่อใหเ้กิดการลวงตา แต่ก็ยงัไม่สามารถควบคุม

ทิศทางไดดี้เท่าท่ีควร และบางคร้ังทิศทางการป้ัมท่ีน ามาใชก้็ขาดความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของของ

เล่นท่ีป้ัม ถา้หาความหมายของทิศทางท่ีป้ัมกบัเน้ือหาของของเล่นให้ไปในทิศทางเดียวกนัไดน่้าจะ
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ท าให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ในส่วนของการใชสี้แมจ้ะมีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ของการใชสี้ แต่ก็ยงัคงขาดความพิเศษของการใชสี้ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติม เพื่อน าเสนอ

สาระส าคญัของสีใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 

สรุปผลในช่วงวทิยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ จะเป็นการเนน้ไปในทางการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึน และการพฒันาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ โดยการศึกษาขอ้มูล

เพิ่มเติม เพื่อใชเ้ป็นทฤษฎีในการสนบัสนุนแนวความคิดของการสร้างสรรคใ์ห้มีความชดัเจนและ

ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้แกไ้ขปรับปรุงรูปแบบเทคนิควิธีการจากปัญหาท่ีพบ แกไ้ขปรับปรุง

การป้ัมใหมี้ความเหมาะสม และเกิดความสมบูรณ์กบัตวัผลงานมากข้ึน แกไ้ขปรับปรุงเร่ืองของการ

ใชสี้เลือกสรรลกัษณะของสีท่ีมีความพิเศษ มีคุณค่า มีความหมาย เพื่อบอกเล่าเน้ือหาเร่ืองราว และ

แสดงความพิเศษของสีท่ีเลือกน ามาใช ้แกไ้ขการเลือกรูปทรงของของเล่นท่ีมีคุณค่า และมีความ

พิเศษให้สามารถตอบสนองและสอดคล้องกบัแนวความคิด การแกไ้ขขอ้บกพร่องในส่วนต่างๆ ท่ี

พบจากการสร้างสรรคใ์นช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ เพื่อส่งเสริมให้การสร้างสรรคป์ระสบความส าเร็จ

ตามวตัถุประสงค์ เกิดพฒันาการ ความสมบูรณ์ และเห็นการเปล่ียนแปลงในการสร้างสรรค์ท่ี

เกิดข้ึน 
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ภาพท่ี 34 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

 ช่ือผลงาน เป็ดไขลาน 

 ขนาด 150 x 200 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 35 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 36 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน นกัดนตรี 

 ขนาด 150 x 200 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 37       รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 38 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน หุ่นยนตข์องเล่น 

 ขนาด 200 x 150 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 39 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 40 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน มา้หนุน 

 ขนาด 150 x 200 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 41 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 42 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน ของเล่นไขลาน 

 ขนาด 140 x 180 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 43 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 44 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน เสียงจากของเล่น 

 ขนาด 150 x 200 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 45 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
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ภาพท่ี 46 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 

 ช่ือผลงาน รถไฟของเล่น 

 ขนาด 140 x 180 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 47 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 
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ภาพท่ี 48 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8 

 ช่ือผลงาน เคร่ืองบินของเล่น 

 ขนาด 200 x 150 ซม. 

 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 



75 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 49 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ในหัวขอ้ “ของเล่นกบัช่วงเวลาในความทรงจ า” 

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในมุมมองท่ีสวยงามผ่านเร่ืองราวของความทรงจ าเก่ียวกบัของเล่นในวยั

เดก็ ซ่ึงจะมีความชดัเจนนอ้ยลง เพราะความเปล่ียนแปลงของช่วงเวลา ความชดัเจนของความทรงจ า

นั้นจะมีมากหรือนอ้ยกแ็ลว้แต่การใหคุ้ณค่า ความส าคญักบัความทรงจ าของแต่ละบุคคล จึงมุ่งสร้าง

ให้เห็นถึงคุณค่าของกาลเวลาท่ีผา่นไป แมจ้ะเป็นเพียงแค่ความทรงจ าเก่ียวกบัของเล่นในช่วงเวลา

ของวยัเด็ก แต่ในช่วงเวลานั้นก็เต็มไปดว้ยจินตนาการอนัไร้ขอบเขต ความสุข ความสดใส ความ

บริสุทธ์ิภายใตท้ศันคติมุมมองความคิดท่ีไร้เดียงสาของเด็ก เพียงแค่พินิจถึงส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน

ด้วยการมองความสุขผ่านความเรียบง่าย จากส่ิงท่ีของเล่นเก็บซ่อนเอาไว ้เราจะพบความสุขท่ี

ยิง่ใหญ่ท่ีเราคงคาดไม่ถึงซ่อนเร้นอยูใ่นรายละเอียดของร่องรอยจากอดีตกาล 

 เน้ือหาของการสร้างสรรค์ กล่าวถึงมุมมองท่ีหยิบยกเอาช่วงเวลาในความทรงจ า

เก่ียวกบัของเล่นในวยัเด็ก มาเป็นตวัเช่ือมโยงใหทุ้กคนมองเห็นคุณค่าความส าคญัของความสุขจาก

ส่ิงของใกลต้วั ซ่ึงเป็นความทรงจ าท่ีเคยเกิดข้ึนกบัทุกคน เพียงแต่เราอาจจะลืมมนัไปดว้ยช่วงเวลาท่ี

มีการเปล่ียนแปลง ทุกคนมีสญัชาตญาณการเล่นอยูใ่นตวัเอง แมก้ารเล่นของแต่ละคนจะแตกต่างกนั 

ของท่ีเล่นอาจจะไม่เหมือนกนั ของเล่นบางช้ินสวยงาม มีราคา หรือของเล่นบางช้ินอาจถูกประดิษฐ์

ข้ึนมา แต่เราจะสัมผสัไดถึ้งความสุขจากส่ิงเหล่านั้น การเล่นจึงเตม็ไปดว้ยการเรียนรู้ และการสร้าง

จินตนาการท่ีไร้ซ่ึงกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั มีความสุขกบัส่ิงท่ีเล่น  สมมติหรือจินตนาการเร่ืองราวได้

อย่างอิสรเสรี โดยปราศจากความเครียดจากโลกความเป็นจริง ซ่ึงแตกต่างจากผูใ้หญ่ท่ีมักมี

ขอ้ก าหนดกฎเกณฑม์ากมายของสังคมท่ีไม่สามารถท าให้ชีวิตหลุดจากความทุกข ์หรือความกงัวล

ได ้ประเดน็ของเน้ือหาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวท่ีก าลงัศึกษา จะมีเร่ืองของช่วงเวลาท่ีเขา้มามี

บทบาทในการบอกเล่าเน้ือหา คุณค่าและความส าคญัของความทรงจ า โดยใชข้องเล่นเป็นตวัเช่ือม

โยงระหวา่งช่วงเวลาในอดีตกบัปัจจุบนั เพื่อแสดงใหเ้ราตระหนกัถึงคุณค่าความส าคญัของช่วงเวลา 
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ความสุข ความทรงจ ากบัส่ิงเล็กๆ รอบตวั และน าความสุขเหล่านั้นออกมาเพื่อสร้างก าลงัใจ ยึด

เหน่ียวจิตใจ จากสภาพสงัคมท่ีวุน่วายกไ็ด ้

 รูปแบบและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค ์กล่าวถึงความไม่ชดัเจนของตวัเร่ืองราวท่ี

ใช้ของเล่นในการน าเสนอ ผ่านกระบวนการทางดา้นจิตรกรรมโดยเขียนสีน ้ ามนับนผา้ใบ ดว้ย

กระบวนการป้ัมจากแม่พิมพย์างลบ การเลือกกระบวนการป้ัมมาใชใ้นการสร้างสรรค ์การป้ัมสีเป็น

เหมือนการเรียนรู้เร่ิมต้นของเด็ก เด็กยงัไม่สามารถหยิบจับดินสอเพื่อขีดเขียนเร่ืองราวใน

จินตนาการออกมาเป็นภาพได ้จึงเลือกใชก้ารป้ัมสีในการถ่ายทอดจินตนาการของตนเอง การป้ัมจึง

เป็นเหมือนการเรียนรู้และการเล่นภายในตวัเดียวกนั เพื่อสร้างความเช่ือมโยงกบัเน้ือหาสาระจึง

เลือกใชก้ารป้ัมสีมาน าเสนอเร่ืองราว และสร้างความไม่ชดัเจนจากความพิเศษของการป้ัม ซ่ึงจะเป็น

การค่อยๆ ประกอบกนัของระนาบสีท่ีเกิดข้ึนจากการป้ัม  บอกเล่าเร่ืองราวของความทรงจ าท่ีไม่

ชดัเจน ท่ีอาจมีผลจากช่วงเวลา การลืมความทรงจ า หรือการลบความทรงจ าของสมองเพียงเพื่อ

ตอ้งการพื้นท่ีในการรับความทรงจ าใหม่ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้ราจดจ าเร่ืองราวไดช้ดัเจน

นอ้ยลง ลกัษณะของตวัป้ัมหรือตวัแม่พิมพย์างลบจะเป็นลวดลายท่ีมีทั้งความสอดคลอ้งและแตกต่าง

กบัเร่ืองราวของของเล่น แสดงถึงการมองไดม้ากกว่าหน่ึงอย่าง เหมือนจินตนาการของเด็กท่ีไม่

สามารถคาดเดาได ้รูปแบบของการป้ัมมีการสร้างความลวงตาดว้ยตวัป้ัมในทิศทางและขนาดท่ี

หลากหลาย จนเกิดเป็นการเคล่ือนท่ีลวงตา เพื่อน าเสนอเร่ืองราวของการมองของเล่นมีชีวิต 

เปรียบเสมือนเพื่อนผูมี้ชีวิตคนหน่ึงจากจินตนาการของเด็ก และยงัช่วยเพิ่มจินตนาการในการ

มองเห็นอีกดว้ย 

 สุดทา้ยน้ีการถ่ายทอดเจตนา ความรู้สึก ทศันคติ เพื่อแสดงคุณค่าของความทรงจ าจาก

ของเล่น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเก็บซ่อนไวอ้ยู่ภายในส่วนลึกของทุกคน โดยขาดการตระหนกัถึงการมีอยู่

ของความทรงจ าจากความสุขเหล่านั้น  การแสวงหาเพียงแต่ความสุข เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของตน ความสุขท่ีเราแสวงหานั้นอาจอยูก่บัเราไดเ้พียงแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้น เม่ือกระแสเวลาผา่น

ไปย่อมส่งผลให้คนเราแสวงหาส่ิงใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการ บางคร้ังการมองยอ้นกลบัไป

และให้ความส าคญักับส่ิงท่ีมีอยู่ รับรู้คุณค่าของส่ิงท่ีถูกเก็บซ่อนเอาไว ้ความสุขท่ีเราแสวงหา

เหล่านั้นอาจอยูใ่นความทรงจ าท่ีเราเคยลืมเลือนหรือมองขา้มมนัไปกไ็ด ้
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รายละเอยีดของผลงาน 

 

ผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 

1. ช่ือผลงาน “ของเล่นมีเสียง”  ขนาด 190 x 130 เซนติเมตร 

    เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 

2. ช่ือผลงาน “ตุก๊ตาของเล่น”  ขนาด 170 x 130 เซนติเมตร 

    เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 

3. ช่ือผลงาน “ตุก๊ตา 1”   ขนาด 170 x 130 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ   ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 

4. ช่ือผลงาน “ตุก๊ตา 2”   ขนาด 170 x 130 เซนติเมตร 

    เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 

5. ช่ือผลงาน “ลูกโป่ง”   ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 

    เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 

6. ช่ือผลงาน “กงัหนัลม”   ขนาด 170 x 130 เซนติเมตร 

    เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 

7. ช่ือผลงาน “รถยรีาฟ”   ขนาด 180 x 120 เซนติเมตร 

    เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 

8. ช่ือผลงาน “ปลาตะเพียนของเล่น” ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร 

     เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 

 

ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ 

1. ช่ือผลงาน “เป็ดไขลาน”  ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 

     เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 

2. ช่ือผลงาน “นกัดนตรี”   ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 

     เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 
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3. ช่ือผลงาน “หุ่นยนตข์องเล่น”  ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 

     เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 

4. ช่ือผลงาน “มา้หนุน”   ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 

     เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 

5. ช่ือผลงาน “ของเล่นไขลาน”  ขนาด 140 x 180 เซนติเมตร 

     เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 

6. ช่ือผลงาน “เสียงจากของเล่น”  ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 

     เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 

7. ช่ือผลงาน “รถไฟของเล่น”  ขนาด 140 x 180 เซนติเมตร 

     เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 

8. ช่ือผลงาน “เคร่ืองบินของเล่น”  ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร 

     เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล       ไพริน ภู่ประดบั   

เกิด           4 มิถุนายน 2532 

ท่ีอยู ่          773 ซ. พุทธมณฑลสาย 1 21  แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั  

    กรุงเทพมหานคร 10170 

E-mail           ake_percentna@hotmail.com 

 

ประวติัการศึกษา  

 พ.ศ. 2545   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

พ.ศ. 2548   โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา 

 พ.ศ. 2551   ศิลปบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรม

    และภาพพิมพ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 พ.ศ. 2556   ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์  มหาวิทยาลยั

    ศิลปากร 

 

ประวติัการแสดงผลงาน 

พ.ศ. 2555       นิทรรศการ “ภาพลวงตาแห่งความสุข” โดยนกัศึกษาเอก 

    จิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์รุ่น 65 ณ     

    หอศิลป์ แอด บอง แกลเลอเรีย ตลาดบองมาร์เช่ กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2556   นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 โดยนกัศึกษาปริญญา

    ตรีชั้นปีสุดทา้ย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ ์ 

    มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ หอศิลป์ สนามจนัทร์ นครปฐม 

 พ.ศ. 2558   ร่วมแสดงงานศิลปกรรมพานาโซนิค คร้ังท่ี 17 ณ   

    พิพิธภณัฑสถาน แห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2558   นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557  
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    (นิทรรศการ แปร(ล)ง ร่าง) โดยนกัศึกษาปริญญาโท คณะ 

    จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์   

    มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ หอศิลป์  Hof art space 

 

เกียรติประวติั 

 พ.ศ. 2553       ทุนการศึกษา จากโครงการวาดภาพกบับริษทัศรีอยธุยา 

    ประกนัภยักบัแนวความคิด  “ความสุขของการให”้ 

 พ.ศ. 2556   ทุนการศึกษากองทุน “เมธินี ธารวณิช” ประจ าปีการศึกษา 2555 

พ.ศ. 2558   รางวลัเหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมยโูอบี คร้ังท่ี 6  

    ประเภท ศิลปินอาชีพ 
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