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              I am a man who always tries to find and consider myself. Sometimes, I found 

that I do not understand until I found the important thing that I ignored. It is the simplicity, beauty 
and quietness of surroundings without dressing up. It is just the natural virginity and it is different 
from the things that are made from human 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
 
          ในทำงปรัชญำควำมตอ้งกำรพื้นฐำนของมนุษยไ์ดรั้บกำรตอบสนองถว้นแลว้ยงัมีอะไรอีก
ไหมท่ีเรำตอ้งกำร นักปรัชญำคิดว่ำมี พวกเขำเช่ือว่ำมนุษยไ์ม่สำมำรถอยู่ไดด้ว้ยอำหำรเพียงอย่ำง
เดียว แน่นอนว่ำทุกคนตอ้งกำรอำหำร ทุกคนตอ้งกำรควำมรักกำรเอำใจใส่ดูแลแต่ยงัมีอย่ำงอ่ืน
นอกเหนือจำกนั้นอีกท่ีทุกคนตอ้งกำรนัน่คือกำรหำค ำตอบวำ่เรำคือใคร และท ำไมเรำจึงมำอยูท่ี่น่ี 
วิทยำศำสตร์ไดไ้ขปริศนำเก่ำแก่จ ำนวนมำกเช่นเร่ืองด้ำนมืดของดวงจนัทร์ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็น
ปริศนำ ปัญหำแบบน้ีไม่ใช่เร่ืองกำรถกเถียง แต่ข้ึนอยู่กบัจินตนำกำรของแต่ละคน จนถึงวนัน้ีเรำรู้
ชัดแล้วว่ำด้ำนมืดน้ีลักษณะเป็นอย่ำงไรและไม่มีใครสำมำรถเช่ือเร่ืองคนบนดวงจันทร์หรือ
พระจนัทร์ท ำมำจำกเนยแขง็ 
         ต  ำนำนเร่ืองเล่ำไม่ไดมี้เพียงค ำอธิบำย มนุษยป์ระกอบพิธีกรรมทำงศำสนำท่ีสอดคลอ้งกบั
ต ำนำน กำรแสดงเป็นวิธีท่ีมนุษยพ์ยำยำมท ำอะไรบำงอยำ่ง เพื่อใหฝ้นตกหรือใหต้น้ไมง้อกงำม เจด็
ร้อยปีก่อนคริสตกำล ต ำนำนทวยเทพจ ำนวนมำกถูกบนัทึกโดยโฮเมอร์และเฮสิโอด ซ่ึงก่อใหเ้กิดมิติ
ใหม่ข้ึนเพรำะถึงตอนน้ีต ำนำนไดถู้กบนัทึกเป็น ลำยลกัษณ์อกัษร 
          สมมุติฐำนว่ำ บำงอย่ำงเกิดข้ึนจำกควำมว่ำงเปล่ำ บำงอย่ำงเปล่ียนจำกธำตุมำเป็นส่ิงมีชีวิต
อยำ่งไรปฐมเหตุหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีมำของกำรเปล่ียนแปลง มีหลำยควำมคิดเห็นตั้งแต่ยคุโบรำณ ธำเลส 
(Thales) คิดว่ำน ้ ำเป็นตน้ก ำเนิดของทุกสรรพส่ิง อนัเน่ืองมำจำกเขำเห็นธญัญำหำรเร่ิมงอกงำมข้ึน
ทนัทีท่ีน ้ ำท่วมสำมเหล่ียมปำกแม่แม่น ้ ำไนลแ์ละเห็นสัตวต์วัเลก็ๆเช่นกบ หนอน ตำมพื้นท่ีท่ีฝนตก
หรือฝนเพิ่งหยดุตก 
          อำนกัซิเมเนส. (Anaximenes) คิดว่ำทุกส่ิงเร่ิมตน้จำกอำกำศ อนัเป็นควำมคิดต่อมำจำกธำเล
สท่ีมีควำมเห็นเก่ียวกบัน ้ ำว่ำน ้ ำมำจำกไหน อำกำศจึงเป็นท่ีมำของปฐมธำตุในสมยันั้น อำกำศ ดิน 
น ้ ำ ไฟ ปำร์มีนิเดส (Parenides) เช่ือว่ำทุกอย่ำงไม่มีทำงเกิดข้ึนจำกควำมว่ำงเปล่ำและเช่นกนัไม่มี
อะไรท่ีอยู่ๆเกิดข้ึนจำกควำมว่ำงเปล่ำ ธรรมชำติอยู่ในควำมเป็นแปงตลอดเวลำ อนึงเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงจึงไม่มีอะไรเป็นส่ิงท่ีตำยตวัทั้งควำมไม่มีอะไรและควำมมีอยูอ่นัเป็นนิรันดร์ เฮรำคลี
ตุส. (Heraclitus) กล่ำวต่อถึงภำวะควำมเปล่ียนแปลงวำ่มนัคือกำรเล่ือนไหล กำรเปล่ียนแปลงคือกำร
เคล่ือนไหวท่ีไม่หยดุน่ิง และกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงน ้ำพำเอำส่วนผสมของปฐมธำตุสดัส่วนท่ีต่ำงกนัจึง
เกิด “ส่ิงๆหน่ึง” โดยส่ิงท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนธำตุทั้งส่ีท่ีว่ำคือ ” พลงั ” ซ่ึงต่อมำมนัเรียกว่ำ “พลงังำน” 
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แต่ก็ยงัก็ยงัมควำมเห็นแยง้ในเร่ืองน้ี อำนักซำโกรัส (Anaxagoras) ไม่เช่ือว่ำกำรท่ีน ้ ำไฟดินมำ
รวมกนัจะเกิดเน้ือเกิดกระดูกจนมำเป็นคนได ้เขำเช่ือวำ่ธรรมชำติถูกแบ่งยอ้ยถูกสร้ำงข้ึนจำกละออง
เล็กๆ ทุกอย่ำงในอณูเล็กๆประกอบดว้ยธำตุของส่ิงนั้นอยู ่ในปัจจุบนัคือ”เซลล”์ ในนิวเคลียสของ
เซลล ์ประกอบดว้ยลกัษณะมำกมำยเช่น สีผม สีตำ ลกัษณะของน้ิวมือน้ิวเทำ้ หรือ เรียกว่ำในเซลลมี์
พิมพเ์ขียวของทุกเซลล ์“ทุกอยำ่งคือทุกส่ิง ทุกส่ิงคือทุกอยำ่ง” เหมือนอุดมกำรณ์ของนกัเล่นแร่แปร
ธำตุในยคุต่อมำ 
          แนวคิดเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงยงัไดรั้บควำมสนใจต่อมำ เดมอคริตุส (Democritus) เรำเรียก
หน่วยหรืออณูเลก็ๆน้ีว่ำ “อะตอม” หมำยถึงไม่สำมำรถตดัไดเ้ขำเช่ือว่ำอะตอมคือหน่วยเลก็ๆท่ีสุด
ไม่สำมำรถตดัให้เล็กกว่ำน้ีได ้มิเช่นนั้นธรรมชำติหรือของส่ิงนั้นจะละลำยกลำยเป็นน ้ ำซุป ควำม
หน้ำสนใจอีกเร่ืองคือเขำคิดว่ำอะตอมท่ีเป็นหน่วยเล็กท่ีสุดไม่จ ำเป็นตอ้งมีรูปร่ำงเหมือนกนัและ
เพรำะควำมท่ีมนัต่ำงกนั ท ำให้มนัรวมตวัเป็นส่ิงต่ำงๆได ้ในปัจจุบนัอะตอมยงัแบ่งเป็น อนุภำค
พื้นฐำนไดอี้ก โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน และต่อไปอำจเจอจุลภำคท่ีเล็กกว่ำน้ีไดอี้ก คนคือ
มำตรวดัของทุกสรรพส่ิง1 
          เหล่ำผูมี้ปัญญำพยำยำมไขควำมลบัของธรรมชำติ โดยผำ่นสมมุติฐำนและไดผ้กูตวัเองเขำ้กบั
สมมุติฐำนนั้นและไม่มีวนัออกไปไหนจำกก ำแพงท่ีตนก่อข้ึนได ้ตวัอย่ำงเช่นควำมคิด ไม่มีส่ิงใด 
เกิดข้ึนจำกควำมว่ำงเปล่ำไดถ้ำ้มิใช่พระประสงค์ของพระเจำ้ แต่ต่อจำกนั้นถำ้มีส่ิงท่ีเกิดข้ึนจำก
ควำมว่ำงเปล่ำเช่นนั้นค ำถำมคือมนั”ก่อร่ำงสร้ำงรูปทรง” มำเป็นส่ิงท่ีเรำรับรู้ไดด้ว้ยตำเปล่ำได้
อย่ำงไร ค ำถำมทั้งหมดน้ีกลำยเป็นส่ิงท่ีติดคำใจเหล่ำผูรั้กใคร่ในควำมรู้(ปรัชญำ (philosophy) ใน
ภำษำองักฤษ มีรำกศพัท์มำจำกภำษำกรีก ควำมหมำยถึง ควำมรักในควำมรู้)ให้ขยบัเซลส์สมอง
ประลองปัญญำอยู่ตลอดในเวลำ2000ปีท่ีผ่ำนมำ แต่กิจกรรมบริหำรสมองก็ยงัถูกสงวนอยู่กับ 
อภิสิทธ์ิชนคนหมู่นอ้ยแต่อยำ่งไรซะก็เป็นผลผลิตของคนส่วนนอ้ยท่ีว่ำ ไดก้ลำยเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ขั้นตอนปฏิบติัในศำสตร์ต่ำงๆมำกมำยถึงแมว้่ำในสมยันั้นควำมคิดในเชิงบูรณำกำร ผ่ำนควำมรู้
“ส ำคญั”ยงัไม่มีควำมนิยมเท่ำกบัปัจจุบนัท่ีศำสตร์แต่ละอยำ่งจะตอ้งหอ้ยทำ้ยดว้ยกำรบูรณำกำรจำก
ควำมรู้แขนงอ่ืน ไม่มีควำมรู้ใดผูกขำดอยู่โดดเด่ียวเป็นเอกเทศอย่ำงชดัเจน ถึงแม่ว่ำปัจจุบนัจะมี
ควำมนิยมสร้ำงบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถเฉพำะดำ้น ”specialist” แต่กำรบูรณำกำรทำงควำมรู้ท่ีมี
ควำมหลำกหลำยศำสตร์หลำยแขนงถึงแมห้น้ำตำของมนัจะบอกว่ำเป็นควำมรู้ท่ีควบรวมหลำยๆ
ส่วนแต่ประโยชน์ในกำรเอำไปใช้ยงัเป็นเร่ืองท่ีเฉพำะเจำะจงอย่ำงเขม้ขน้ แต่ด้วยกระแสทำง
วิชำกำรอนัมีพนัธกิจท่ีจะตอ้งออกเสำะแสวงหำ “ควำมรู้ใหม่” ในทำงวิทยำศำสตร์จะเปรียบเปรย
กนัว่ำเป็นกำรยืนบนไหล่ของยกัษ์ข้ึนไปเร่ือยๆ ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งยวดจะตอ้งอำศยัควำมรู้จำก
                                                            
1 ยสูไตน_์โกเดอร์, โลกของโซฟี . กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อกำรศึกษำประชำธิปไตยและกำรพฒันำ โครงกำรจดัพิมพค์บไฟ, ๒๕๖๑. 
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ศำสตร์อ่ืน ทั้งน้ีเร่ืองของควำมเป็น “ วิชำ ”ในควำมเป็น “สถำบนั” กลำยเป็นค่ำนิยมมวลชนใน
สังคมไปแลว้ว่ำกำรศึกษำตอ้งกระท ำเป็นรำยวิชำด ำเนินกิจกำรภำยในสถำนศึกษำ ควำมรู้ซ่ึงควรท ำ
ใหผ้กูขำดไดก้ลำยเป็นส่ิงผกูขำดจำกกำรก ำหนดใหเ้ป็นวิชำตำมตน้สงักดัตำมรำยวิชำ 
          ส่ิงต่ำงๆท่ีส ำคญักบัชีวิตจริงๆอยูแ่ค่ในระยะสำยตำมองเห็นหรือมือเอ้ือมถึง แต่ถำ้เรำลองถอย
ห่ำงออกไปจำกจุดท่ีว่ำนั้นเร่ือยๆ ส่ิงส ำคญัท่ีว่ำจะเหลือเพียงรูปทรง จนเป็นจุด และมองไม่เห็นห่ำง
รำวหน่ึงแสนกิโลเมตรโลกจะกลำยเป็นเพียงจุดของเศษเส้ียวเดียวในหว้งควำมมืด (ผูค้นฆ่ำฟันแยง่
ชิงกอ้งหิน อิฐปูน สำยน ้ำในจุดเลก็ๆยิง่กวำ่เมด็ทรำย) และถำ้ห่ำงไปซกั149.6ลำ้นกิโลเมตร 
( ระยะห่ำงระหว่ำงดวงอำทิตยก์บัโลก) โลกท่ีว่ำกวำ้งใหญ่จะไม่มีอยู่เลย แต่โลกก็ยงัส ำคญัเพรำะ
อยำ่งไรซะเรำยงัอยูบ่นโลกต่อใหห้ลบัตำนึกภำพวำ่ตนเองอยูไ่กลจำกโลกไปหลำยปีแสงขำ้มกำแลค
ซ่ีไปท่ีกำแลคซ่ีแอนดรอเมดำ (andromeda galaxy) แต่เรำก็รู้ว่ำเรำลืมตำเรำยงัอยูบ่นโลก มนัยงัเป็น
จินตนำกำรแบบเคำ้ลำงเป็นภำพร่ำงท่ีสับสน อำจจะชัดข้ึนมำอีกนิดตอนดูสำรคดีหรือไปเท่ียว
ทอ้งฟ้ำจ ำลอง ถำ้เร่ืองท่ีพยำยำมจะท ำ อย่ำงกำรอพยพคนไปดำวองัคำร มนุษยไ์ม่มีทำงไปไดไ้กล
เกิน40,075 กิโลเมตรตำมเส้นรอบวงโลก(ถำ้ยงัอยูบ่นพื้น)และไม่เกิน380,000 กิโลเมตร(ระยะห่ำง
จำกโลกถึงดวงจนัทร์) กว่ำ40ปีแลว้ ตัง่แต่ปี1969แลว้ ปัจจุบนัมีนกับินอวกำศประมำณ500คนท่ี อยู่
ห่ำงจำกโลกเป็นแนวด่ิงไม่เกิน410 กิโลเมตร เคล่ือนท่ีดว้ยควำมเร็ว 27,744 กิโลเมตร/ชัว่โมงบน
สถำนีอวกำศนำนำชำติ(International Space Station)หรือISS เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีของเอำเฉพำะแค่ใน
ระบบสุริยะท่ีประกอบดว้ยดำวเครำะห์ 8 ดวงกบัดวงจนัทร์บริวำรท่ีคน้พบแลว้ 167 ดวงดำวเครำะห์
แคระ 5 ดวงกบัดวงจนัทร์บริวำรท่ีคน้พบแลว้ 4 ดวง กบัวตัถุขนำดเล็กอ่ืน ๆ อีกนบัลำ้นช้ิน ควำม
กวำ้งประมำณ27,000 ปีแสง (1 ปีแสง เท่ำกบัระยะทำงท่ีแสงเดินทำงในเวลำ 1 ปี จำกอตัรำเร็วแสงท่ี
มีค่ำ 299,792,458 เมตร/วินำที) แลว้เส้นทำงแห่งกำรส ำรวจอวกำศของมนุษยย์งัมีท่ีวำงให้เติมเต็ม
อีกยำวไกล 
          แต่ตอนน้ีและเด๋ียวน้ี เรำยงัสำมำรถมองเห็นคนสูง180เซนติเมตร ตึกสูงแทบจะชนเพดำน
ทอ้งฟ้ำ (skyscraper) ถำ้แปลตรงตวั หมำยถึง ” ครูดทอ้งฟ้ำ ” เทือกเขำขนำดมหึมำอย่ำง “เอเวอ
เรสต”์ ควำมสูง 29,002 ฟุตหรือ 8,839 เมตร ก็ท ำให้*ก็อตซิลล่ำรำชำแห่งไคจู(สัตวป์ระหลำดยกัษ)์
กลำยเป็นอีกวัน่ำตวันอ้ยไปเลย (มีกำรออกแบบก็อตซิลล่ำใหมี้ขนำดใหญ่กว่ำเดิมจำกควำมสูงเฉล่ีย
ตั้ งแต่ภำคต้นฉบับค.ศ.1954 อยู่ท่ี60 – 100 เมตร ในฉบับภำพยนตร์อนิเมชั่น Godzilla Monster 
planet 2017มีควำมสูงกวำ่300เมตร สร้ำงควำมสะพร่ึงใหก้บับรรดำผูแ้สวงหำดวงดำวอยูอ่ำศยัท่ีหวงั
จะกลบัมำตั้งถ่ินฐำนใหม่อีกคร้ังบนโลกตำมเน้ือเร่ืองเป็นอยำ่งมำก ) ทั้งหมดน้ีตั้งอยูต่รงหนำ้ กล่ำว
ต่อไปถึงเร่ือง “ควำมรู้สึก” อำรมณ์ของกำรจะบอกว่ำมีหรือไม่มีควำมหมำยก็ดูจะหลบัหูหลบัตำไป
สกัหน่อย 
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          กำรร้อยเรียงเพื่อก่อก ำเนิด ส่ิงต่ำงๆ ทั้งคน สัตว ์และส่ิงของนั้น หำกมองเพียงภำยนอกนั้น 
เหมือนจะมีควำมแตกต่ำงกนั อำจเป็นเพรำะลกัษณะสภำพแวดลอ้มและฐำนควำมคิด ควำมเขำ้ใจ
ของแต่ละบุคคล แต่ถำ้มองให้ใกลข้ึ้น ก็จะพบว่ำทุกอยำ่งมีลกัษณะในกำรก่อให้เกิดรูปท่ีคลำ้ยคลึง
กนั โดยลกัษณะมูลฐำนท่ีจะกล่ำวต่อไปคือเส้น เส้นคือส่ิงท่ีบำงคร้ังมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ได้
ตำมแต่ระบบควำมคิดของคนจะประมวลออกมำว่ำเป็นหรือไม่เป็น แต่อย่ำงไรก็ตำมเส้นไดถู้ก
น ำมำใชเ้ป็นส่ือสมมุติเพื่อควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนั ทั้งในดำ้นกำรศึกษำ กำรอธิบำยต่ำงๆ ท่ีบำงคร้ัง
อำจจะยำกท่ีจะหำตวัอยำ่งเปรียบเปรย  
มนุษยน์ั้นเป็นอีกหน่ึงตวัอยำ่งท่ีแสดงให้เห็นว่ำเส้นมีควำมเก่ียวขอ้งในกำร อธิบำยถึงลกัษณะทำง
กำยภำพ และ กำรด ำรงอยู่ของชีวิต เพรำะระบบทุกระบบในร่ำงกำยมนุษยน์ั้น ถูกเปรียบเทียบกบั
รูปทรง หรือรูปร่ำง ท่ีมีควำมเป็นเส้นทั้งนั้น ทั้งระบบหลอดเลือด ระบบประสำท ระบบทำงเดิน
หลำยใจ ทำงเดินอำหำร และเม่ือพิจำรณำแลว้ จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ว่ำลกัษณะมูลฐำนของของทุก
สรรพส่ิงตำมธรรมชำติ มีลกัษณะเหมือนๆกนั  
 
 
ค ำว่ำ string ในท่ีน้ีไม่ไดมี้ควำมหมำยตรงกบัค ำว่ำ line หรือเส้นท่ีเกิดจำกจุดมำกกว่ำหน่ึงจุดต่อกนั 
ตำมกำรอธิบำยของหลกัองคป์ระกอบศิลป์ซะทีเดียว เพรำะค ำว่ำ string มกันิยมใชก้บักบัเส้นหรือ
ส่ิงท่ีถูกร้อยเรียง เกำะยึดกนัข้ึนกบัส่ิงอ่ืนท่ีมีมำกกว่ำหน่ึง เช่น เชือก สำยปำน ตำมพจนำนุกรม 
string ยงัเป็นช่ือชนิดของเคร่ืองดนตรีท่ีถ่ำยทอดเสียงดว้ยกำรสั่นสะเทือนจำกสำย ท่ีเกำะยึดกบัตวั
วสัดุท่ีใช่ขยำยเสียง ไม่ว่ำจะเป็นไมห้รือโลหะตำมแต่ชนิด จะเห็นไดว้่ำ string นั้นมีคุณสมบติัและ
หนำ้ท่ีของตวัมนัเองท่ีเป็นรูปธรรมโดยสวนใหญ่ ในกำรอธิบำยก่อรูปมูลฐำนของส่ิงมีชีวิต มนุษย์
นิยมใช่ส่ิงท่ีเรียกว่ำเส้น มำรอยเรียงกนั เพื่อแสดงคุณลกัษณะอะไรบำงอยำ่ง เช่นกำรยึดเกำะ ควำม
ตึง กำรผสำน กำรซ้อน  กำรเกย กำรพยุง จึงสรุปได้ว่ำ string ในควำมหมำยของสัญลักษณ์คือ 
รูปธรรมท่ีเกิดกำรเส้น “line” ท่ีมีหนำ้ท่ีในฐำนควำมคิดของมนุษยเ์พื่อใชใ้นกำรอธิบำยส่ิงต่ำงๆตำม
ประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บ 
เส้นท่ีมีหน้ำท่ีก่อก ำเนิดรูปทรงท่ีเป็นผลผลิตจำกธรรมชำติ จะสักเกตุได้ว่ำลกัษณะรูปร่ำงและ
รูปทรงของเส้น มีปรำกฏอยูใ่นวตัถุเกือบถูกชนิด มนัมีหนำ้ท่ีทั้งในเชิงรูปธรรมและนำมธรรม เส้น
หรือ string มีหน้ำในกำรก่อรูปสร้ำงรูปทรงตำมแต่ท่ีบริบทของวตัถุจำกธรรมชำตินั้นก ำหนด ซ่ึง
จริงแลว้ลกัษณะน้ีอำจจะไม่ไดอ้ยู่ในรูปของเส้น ก็ได้เม่ือมนัไดท้  ำหน้ำท่ีของมนัเสร็จแลว้ จำก
ตวัอยำ่งจะเห็นไดช้ดัวำ่ เสน้ใยของใบไมท่ี้มีจ ำนวนมำกมำยนั้นถูกร้อยเรียงต่อเติมและยดึเกำะซ่ึงกนั
และกนัจนกลำยเป็นใบไมท่ี้มีลกัษณะผดิเพี้ยนไปจำกควำมเขำ้ใจ จนยำกท่ีจะบอกไดว้่ำเส้นไหนต่อ
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กบัเส้นไหน อยำ่งไรก็ดีกำรยึดเกำะของเส้นก็ยงัเป็นอะไรท่ีมีควำมส ำคญัในควำมคิดของมนุษยใ์น
กำรจะจ ำลองภำพหรือ “simulation” ตรำบเท่ำท่ีมนุษยย์งัตอ้งอธิบำยให้ปรำกฏภำพอยู ่ควำมส ำคญั
ตรงน้ีจึงถูกหยบิยกมำเป็น วตัถุดิบทำงควำมคิดในกำรสร้ำงส่ิงต่ำงๆ แมก้ระทั้งงำนศิลปะ เพรำะเสน้
เป็นองคป์ระกอบศิลป์ขั้นพื้นฐำน งำนศิลปะนั้นเส้นมีควำมจ ำเป็นอยำ่งมำกในกำร “set up” ระบบ
ควำมคิดและเป็นฐำนท่ีจะน ำผูส้ร้ำงสรรค์ผลงำนคนนั้นให้เดินไปสู้เป้ำหมำยในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำน ตำมท่ีตน้เองตอ้งกำร  
กำรเปรียบเปรยวำ่ทุกส่ิงทุกอยำ่งเกิดจำกเสน้นั้น ท ำใหเ้ขำ้ใจถึงวิธีกำรท ำงำน กำรด ำรงอยู ่กำรเจริญ
เติมโต ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเป็นจริงและคอ้นขำ้งดูหน้ำเช่ือถือในมุมมองของขำ้พเจำ้ เพรำะใน
ควำมเป็นจริงแลว้ก็สำมำรถพบเห็นกนัยึดเกำะจนก่อรูปให้เป็นส่ิงต่ำงๆไดใ้นชีวิตประจ ำวนัทัว่ไป 
ลกัษณะของเส้นท่ีก่อรูปกนัอยำ่งละเมียด ค่อยเป็นค่อยไป ท ำใหเ้รำรู้ถึงควำมประณีตท่ีธรรมชำติได้
บรรจงรังสรรค์ข้ึนมำจำกพื้นท่ีท่ีไม่มีอะไรเลย ควำมชัดเจนกำรในกำรให้ก ำเนิดด้วยวิธีกำรท่ี
ซบัซอ้นแต่แฝงไปดว้ยควำมเรียบง่ำย คือตวัอยำ่งท่ีดี ถำ้เรำจะน ำมำเป็นแบบอยำ่งในกำรด ำเนินชีวิต
ท่ีตระหนักรู้ถึงคุณค่ำของส่ิงต่ำงๆว่ำทุกอย่ำงนั้นเกิดข้ึนจำกหลำยส่ิงมำร้อยเรียงต่อกนัอย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อแบ่งปันและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของการสร้างสรรค์ 

          ส่ิงท่ีเรียกว่ำค  ำถำมไดส้ถำปนำตวัเองข้ึนมำเป็นส่ิงจ ำเป็นต่อกำรพฒันำและเอำชนะเหตุผล 
ตรรกะแบบเดิมๆเพรำะสุขอยำ่งมนัเป็นไปได ้ดงัเช่นทุกคร้ังเม่ือมนุษยช่์ำงฝันซกัคนเกิดปัญหำกม็กั
มีกำรกล่ำวถึงกำรเดินทำงไปยงัดวงจนัทร์ ซ่ึงก่อนหน้ำนั้นมนัคือเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ไดแ้ละอ่ืนๆอีก
มำกมำย ดว้ยค ำว่ำทุกอย่ำงย่อมเป็นไปไดน้ี้ไดส่้งผลต่อส ำนึกของกำรเป็นผูส้ร้ำงในปริมำณท่ีเพิ่ม
จ ำนวนข้ึนไม่น้อยไปกว่ำผูใ้ช้ ผลผลิตของควำมฝันและควำมพยำยำม ท่ีถูกผลิตออกมำอย่ำง
มหำศำลน้ีไดน้ ำพำมำซ่ึงขีดจ ำกดัทำงควำมคิดและเหตุผลเชิงประจกัษก์บัมนุษย ์
          ขอ้จ ำกดัท่ีวำ่ไม่มีวนัเอำชนะธรรมชำติได ้ดูจะเป็นอะไรท่ีดึงดูดส ำหรับนกัแกปั้ญหำท่ีผำ่นเขำ้
มำ กลไกของกำรศึกษำธรรมชำติท่ีสร้ำงควำมทำ้ทำยใชก้ำรพยำยำมพิสูจน์กำรก ำเนิดจกัรวำล ดว้ย
กำรสร้ำงกระสวยอวกำศออกเดินทำงออกไปหลำยปีแสงเหมือนดงัเช่นในภำพยนตร์หรือ นิยำย
วิทยำศำสตร์ แต่กำรคน้พบว่ำทุกหน่วยของส่ิงท่ีเกิดข้ึน ในทุกๆหน่วยมีควำมเป็นอนนัตย์ำกจะคำด
เดำ กำรท ำควำมเขำ้ใจกบัหน่วยยอ่ยของส่ิงต่ำงๆไดส้ร้ำงส ำนึกถึงควำมยิง่ใหญ่นั้นเกิดจำกจุดเลก็ๆ 
ไดเ้ปิดมิติและจินตนำกำรของมนุษยม์ำกข้ึนและน ำพำไปสู่ควำมเป็นไปไดใ้หม่ๆ 
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วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

          แสดงกำรตวัอยำ่งของกำรก่อรูปในหน่วยยอ่ยผำ่นวตัถุหรือส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดข้ึนผำ่นมุมมองทำง
สำยตำและขนำดโดยใชก้ำรน ำเสนอแบบโมเดลหรือ จ๊ิกซอว(์Jigsaw)ท่ีมีควำมแบน เกิดจำกกำร
ปะติดปะต่อกันไปโดยไม่ค ำนึงว่ำเร่ิมท่ีจุดไหนแต่เม่ือมีจ ำนวนท่ีเพียงพอสำมำรถสร้ำงผลทำง
สำยตำไดแ้ละสร้ำงควำมเขำ้ใจถึงหลกักำรก ำเนิดส่ิงต่ำงๆ 

แนวความคดิในการสร้างสรรค์ 

          รำยละเอียดนั้นส ำคญัท่ีสุด ในแง่น้ีกำรมีอยู ่กำรคงอยู ่ของทุกส่ิงท่ีมนัยงัคงเป็นส่ิงนั้นๆจน ณ 
ขณะน้ี เพรำะจุดเลก็ๆนบัไม่ถว้ย ปะเช่ือม สำนต่อร้อยเรียงกนั จนมีกำรกล่ำวว่ำโลกมีสภำวะพิเศษ
คือมนัมีควำมพอเหมำะพอดี จึงท ำให้มีส่ิงมีชีวิตถำ้หำกมีส่ิงท่ีคลำดเคล่ือนแต่เศษเส้ียวเดียวจะไม่มี
ชีวิตบนดำวดวงน้ีไดเ้ลย 

ขอบเขตการสร้างสรรค์  

          อยู่ในรูปแบบของส่ิงท่ีมีมูลฐำนจำกควำมเป็นจริงหรือปรำกฏข้ึนจริง โดยหน่วยช่วยท่ีน ำมำ
ต่อเช่ือมไม่ไปลดทอนไปสู่ควำมเป็นนำมธรรมจนจบัตอ้งไม่ไม่ไดเ้พื่อสร้ำงกำรรับรู้ท่ีตรงกนั 

ขอบเขตของเทคนิควธีิการ 

          ใชก้ระบวนกำรสร้ำงผลงำนดว้ยกำรวำดเส้นดินสอด ำบนกระดำษดว้ยควำมประณีตค่อยเป็น
ค่อยไป 
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บทที่ 2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 
 
“เรำเคยมองทอ้งฟ้ำแลว้สงสยัวำ่เรำอยูต่รงไหนของหมู่ดำว มำตอนน้ีเรำกม้หนำ้ลงมำสงสยัวำ่ตวัเอง
อยูไ่หนในกองดิน” (Interstellar2013) 
         กำรมีส ำนึกของกำรคน้หำเป็นเลือดเป็นเน้ือ มนุษยเ์ม่ือปลดปล่อยตวัเองจำกจินตนำกำร จำก
โลกแบบโบรำณ น ำพำกำรด ำเนินชีวิตดว้ย ทำงควำมคิดสำยพนัธ์ุอีกแบบ เรียกว่ำยุค(มนุษยนิ์ยม) 
เร่ืองเล่ำท่ีแสดงในแบบท่ีแสดงควำมเป็นมนุษยเ์พิ่มจ ำนวนข้ึนในแบบทวีคูณ(หรืออำจเร็วกว่ำนั้น) 
เร่ืองเล่ำท่ีเป็นตวัอกัษรตอ้งใชท้กัษะเพิ่มเติมในกำรอ่ำน งำนศิลปะ หรือกำรเล่ำเร่ืองแบบมุขปำฐะ
แบบปำกต่อปำกท่ีเป็นแกนในหมู่ชนชั้นแรงงำน ชำวไร่ ชำวนำ (ควำมจริงมนัเป็นวิธีกำรส่ือสำรท่ีมี
ประสิทธิภำพก่อนท่ีกำรขยำยตวัของกำรศึกษำจนเป็นพื้นฐำนและพนัธกิจของทุกคนในสังคม
เช่นเดียวกบับริกำรสำธำรณสุข) ควำมโรแมนติก ในหมู่คนบำงสถำนะ ไม่ใช่ส่ิงท่ีอยู่ไกลเกินจะ
เขำ้ถึงรำวกับอยู่ห่ำงกนัคนละซีกโลกหรือดำวคนละดวง อน่ึงเป็นแค่จินตนำกำรฝันของคนอีก
สถำนะ  
 “ ตอนฉันยงัเดก็และมอิีสระท่ีจะฝันเตม็ท่ีน้ัน ฉันมคีวามสุขสมหวังกับการได้ท าตามท่ีฝันไว้หลาย
อย่าง ชีวิตฉันมแีต่สุข ปราศจากทุกข์หนัก ได้ร้องเพลงท่ีอยากร้อง ไวน์กไ็ด้ลิม้ตามใจปรารถนา แต่
แล้วฝันร้ายกย่็างกรายมาหามันท าร้ายจิตใจจนฉันขวัญผวา ความฝันท่ีสวยงามกลับพังทลายหายไป
มนัได้เปลีย่นชีวิตฉันให้กลบักลายเป็นทุกข์ระทมขมข่ืน” 
“ฉันเคยฝันไว้ว่าชีวิตในอนาคตต้องมีความสุขไม่ใช่ต้องระทมทุกข์เหมือนอยู่ในนรกอย่างท่ีเป็น
ตอนนีม้นัช่างต่างจากท่ีวาดหวังไว้เหลือเกิน”  
ชีวิตท่ีบัดซบของฉันตอนนีม้นัท าลายความฝันของฉันจนหมดส้ินแล้ว “ 
ส่วนหน่ึงของเน้ือเพลง I dream a dream ( เพลงประกอบภำพยนตร์ปี2014 ละครเวทีหลำยเวอร์ชัน่ 
ดดัแปลงจำกนิยำย “เหยื่ออธรรม” Les miserable คศ.1862 ) เน้ือเพลงระบุถึงชีวิตอนัแสนเศร้ำ ทน
ทุกขจ์ำกโลกท่ีตอ้งเผชิญหน้ำอยู่ แสงปลำยอุโมงคเ์ป็นภำพลวงตำ มนักดัเซอะท ำลำยหัวใจ คนๆ
หน่ึงไม่กลำ้ท่ีจะ ” ฝัน ” อีกต่อไป ศตวรรษท่ี20เป็นตน้มำ เรำถูกปลูกส ำนึกแห่งอิสระ สมองเร่ิมมี
กำรเรียนรู้จำกกำรเลียนแบบ เรำอยู่กบัส่ือท่ีเขำ้มำวนเวียนในประสำทสัมผสัตลอดเวลำไม่เวน้แต่
ขณะก ำลงัหลบั ไม่ต่ำงกบักำรคดัแยกคนตำมประเภทในนิยำยวิทยำสตร์ โลกท่ีเรำเช่ือ,โลกวิไลซ์ ( 
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Brave New World) นวนิยำยแนวดิสโทเปีย ท่ีเขียนโดย อลัดสั ฮกัซเลย ์ในปี พ.ศ. 2475 เน้ือเร่ือง
กล่ำวถึงกำรใช้เทคโนโลยีกำรสืบพนัธ์ุ,สุพนัธุศำสตร์,และกำรควบคุมจิตใจเพื่อกำเปล่ียนแปลง
สังคม นิยำยเร่ืองน้ีเป็นนิยำยท่ีโด่งดงั) ช่วงแรกจะกล่ำวถึงกำรคดัแยกคนเป็นประเภทต่ำงๆตำม
อกัษรกรีก อลัฟำ เบตำ้ แกมม่ำ เดลตำ้ เอพซิลอน ใครควรจะอยูใ่นต ำแหน่งแห่งหนแบบใดในสังคม 
โดยไม่คิดเป็นอ่ืนประหน่ึงอุดมคติของเพลโต “รัฐ”เปรียบเสมือนร่ำงกำยมนุษย ์ร่ำงกำยจะด ำเนิน
ไปไดอ้ยำ่งปรกติสุขอวยัวะทุกส่วนตอ้งรู้จกัหนำ้ท่ีของตนและตอ้งไม่กำ้วก่ำยหนำ้ท่ีซ่ึงกนักนั หน่ึง
ในวิธีกำรท่ีอลัดสั ฮกัซเลย ์กล่ำวไวคื้อ ให้เด็กแรกเกิดฟังเสียงอบรมตลอดเวลำไม่ว่ำจะเป็นเวลำ
หลบัหรือต่ืน (ไม่ต่ำงจำกวิธีคิดของหลกัสูตรพฒันำมนุษยส์มยัใหม่ เม่ือคุณคำดหวงัส่ิงใดคุณตอ้ง
นึกถึงมนัตลอดเวลำ) กระบวนกำรดงักล่ำวในควำมสมยัใหม่บอกคุณอยูต่ลอดว่ำคุณคือคนก ำหนด
ตวัคุณเอง 
          เรำเป็นอะไรก็ได ้ชีวิตเป็นของเรำ คนท่ีรู้จกัตวัเรำเองมำกท่ีสุดคือตวัเรำ เป้ำหมำยในชีวิตท ำ
ให้เรำรู้ว่ำเกิดมำเพื่ออะไร เม่ือเรำเห็น เรำรู้ เรำลงมือปฏิบติัพนัธกิจแห่งชีวิต แลว้เรำก็จะตำย เรำจะ
ตำยอยำ่งคนมีคุณค่ำ โลกจะจ ำเรำ จะมีคนนึกถึงเรำ วำทกรรมสินคำ้ยีห่อ้(แรงบนัดำลใจ)เป็นสินคำ้
ขำยดีและถูกผลิตซ ้ ำออกมำอย่ำงรวดเร็วไม่แพ้สินค้ำดิจิตอล,ภำพยนตร์ซีร่ีตำมแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เน็ตฟลิกซ์  อเมซอน ไพร์มวิดีโอ มันประสบควำมส ำเร็จในกำรยึดครองหัวใจของ
ผูบ้ริโภค ผูต้อ้งกำร “ ควำมหวงั “ แรงบนัดำลใจคือส่วนผสมท่ีเพิ่มรสอร่อยในควำมเป็นสินคำ้ เลย
จุดท่ีเป็นควำมจ ำเป็นของวตัถุท ำไม่ได ้มนัสร้ำงควำม “โหยหำ” แก่บรรดำแฟนคลบั สร้ำงสำวกผู ้
ภกัดี แต่ทั้งหลำยทั้งปวงในกำรด ำเนินกิจกำรของโลก กำรท่ีจะน ำพำกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ขนำดน้ีให้
ด ำเนินกิจกำรแห่งควำมฝัน(เพรำะโลกคือโรงละครแห่งควำมฝัน) ท่ีว่ำนั้นได ้กำรพฒันำระบบ
สวสัดิกำรช่วยส่งเสริมกำรศึกษำ ใหส้ำมำรถเขำ้ถึงจำกคนจ ำนวนมำก นวตักรรมและเทคโนโลย ีไม่
ต่ำงอะไรกบับทละครท่ีจะสร้ำงเป็นละครข้ึนมำไดน้ั้น อำศยัเพียงแผน่กระดำษและน ้ำหมึกคงไม่พอ 
แต่ตอ้งอำศยัองคำพยพจ ำนวนมำกมหำศำลในกำรสร้ำงเวที ฉำกกำรแสดง นักแสดงผูก้  ำกบักำร
แสดง ผูค้วบคุมวงดนตรี ควำมเป็นตวัเรำท่ีจะด ำเนินละครแห่งชีวิตนั้นจึงหนีไม่พน้ท่ีจะตอ้งมีส่ิง
อ่ืนๆและอ่ืนๆมำสร้ำงใหแ้สงสีของกำรแสดงสมบูรณ์  
 

อทิธิพลที่ได้มาจากการศึกษาประวัติศาสตร์ความคดิ 

          เม่ือกำรศึกษำมีหนำ้ท่ีตอ้งขยำยตวัเองเหมือนส่ิงมีชีวิตท่ีด ำรงชีพดว้ยกำรแบ่งเซล กำรผกูขำด
กำรศึกษำจึงเป็นควำม”ชัว่ร้ำย” แห่งยุคสมยั แต่ถึงอย่ำงไรกำรผูกขำดควำมรู้ก็เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยู่
เป็นระยะ ในสมยัท่ียงัไม่มีกำรแปลไบเบิลเป็นภำษำถ่ินนั้น (กล่ำวให้ถูกคือมีกำรอนุญำตให้แปล) 
ไบเบิลถูกผูกขำดดว้ยภำษำละติน กำรจะอ่ำนไบเบิลไดต้อ้งรู้ภำษำละตินซ่ึงมีกำรเรียนกำรสอน
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เฉพำะท่ีและเฉพำะกลุ่ม เสมือนว่ำไบเบิลถูกก ำหนดใหอ่้ำนเฉพำะหมู่มวลสมำชิกท่ีไดรั้บเลือกแลว้
เท่ำนั้น แต่นัน่กำรอ่ำนไบเบิลไดก้็เป็นคนละเร่ืองกบักำรไดรั้บรู้สำรจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ ท่ีตอ้งมีควำม
เสมอภำคกนัทุกคนไม่ว่ำจะเป็นภำษำไหน ประหน่ึงวิญญำณทุกดวงนั้นเสมอภำคกนัเบ้ืองหนำ้พระ
เจำ้ เป็นท่ีมำของแนวคิด (สิทธ์ิ)บุคคลทุกคนเสมอภำคเท่ำกนัหมดเบ้ืองหนำ้กฎหมำย กำรเผ่ยแพร่
เน้ือหำของพระผูเ้ป็นเจำ้จึงถูกผูกขำดดว้ยผูท่ี้รู้ภำษำละติน เช่นเดียวกบัเทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งปัญญำถูกผูกขำดอยู่กบั “อภิสิทธ์ิชน” ผูมี้เวลำและทรัพยม์ำกพอจะแบ่งให้กบักำรศึกษำเพื่อ
ควำมสุนทรี ควำมพึ่งพอใจกบัตนเองไม่ต่ำงกบักำรท ำงำนศิลปะ หนังสือกระดำษเยบ็ปกหนังเขำ้
เล่มเป็นนวตักรรม ผลิตจำกเคร่ืองพิมพโ์ลหะสำมำรถปรับเรียงตวัอกัษรไดอ้ย่ำงอิสระ (printing 
press) ในศตวรรษท่ี 15 ปรับปรุงจำกแม่พิมพแ์กะไม(้woodblock printing) ท่ีตอ้งใชเ้วลำนำนในกำร
แกะแม่พิมพแ์ละสึกหรอไดง่้ำยจำกกำรใชไ้ม่ก่ีคร้ัง หนงัสือเป็นของมีรำคำ แมว้ำ่จะมีรำคำถูกลงและ
หำซ้ือง่ำยข้ึน จำกกำรมีแทนพิมพแ์บบใหม่ แต่กย็งัเป็นของฟุ่ มเฟือยส ำหรับคนทัว่ไปอยูดี่ ทั้งน้ียงัไม่
รวมอตัรำกำรรู้หนงัสือของคนท่ีถือว่ำนอ้ยมำกในสมยันั้น เม่ือสังคมแบบใหม่เดินทำงมำถึงมนัได้
ก่อสร้ำงเคำ้โครงสังคมใหม่ ตั้ งแต่กำรท ำให้คนส่วนใหญ่อ่ำนออกเขียนได้ (แต่เดิมกำรเขียน
จดหมำยถือเป็นเร่ืองยำกของสำวเยบ็ผำ้และช่ำงฝีมือตำมโรงต่อเรือท่ีสะกดช่ือตวัเองไดก้เ็ตม็กลืนจะ
สำมำรถ จึงมีอำชีพรับจำ้งเขียนจดหมำยอย่ำงเป็นล ้ำเป็นสัน ยงัไม่ตอ้งพูดถึงหนงัสือรำชกำร เช่น 
หนงัสือกูย้ืม หนงัสือเก่ียวกบัคดีควำม มีเหตุให้ตอ้งเพิ่มรำคำตำมระดบัควำมสำมำรถของผูรั้บจำ้ง
ข้ึนไปอีก ) ถำ้คนสมยัก่อนขำ้มประตูเวลำมำอยูใ่นยคุปัจจุบนัคงแปลกไม่นอ้ยท่ีไปไหนมำไหน เจอ
คนฉลำดเตม็ไปหมดดว้ยกำรเพรำะทุกคนอ่ำนออกเขียนได ้ 
          แมว้่ำกำรอ่ำนออกเขียนไดไ้ม่ใช่ของแปลกอีกต่อไป แต่กำรอ่ำนและเขียนดว้ยลำยมือก็เร่ิม
กลบักลำยเป็นของล ำบำกข้ึนอีกคร้ัง หลงักำรมำถึงของส่ือวีดีโอและพอ็ดคำสท ์(Podcast) ท่ีผสำน
อินเตอร์เน็ตเขำ้กับเทคโนโลยี สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต และอ่ืนๆอีกจ ำนวนมำกท่ีจะตำมมำอย่ำง
แน่นอน ต่อไปกำรอ่ำนหนังสือและจดบนัทึกดว้ยลำยมือ อำจจะกลำยเป็นกิจกรรมฟุ่ มเฟือยเวลำ
ส ำหรับคนท่ีมีเวลำเหลือ แทนท่ีจะเป็นส่ิงจ ำเป็นในชีวิตส ำหรับเสริมสร้ำงสติปัญญำ(จะอ่ำนเอง
ท ำไมในเม่ือมีคนอ่ำนใหคุ้ณฟังแถมคุณยงัสำมำรถท ำอำหำรไปไดด้ว้ย) 
          กำรประกอบข้ึนใหม่ของสังคมไดส้ร้ำงผลผลิตในระดบัขำ้มมิติ เสมือนทลำยขอบเขตของมิติ
ทำงกำยภำพจำก 3มิติ ไปเป็น4มิติ ยกตวัอยำ่ง ควำมรู้เร่ืองเวลำท่ีคร้ังหน่ึงดูเป็นส่ิงท่ีล่องลอยมำก มนั
บำงเบำซะจนไม่มีใครคิดถึงมนัถึงแมจ้ะเป็นคนท่ีฉลำดท่ีสุดก็ตำม แต่ ณ ตอนน้ี ทฤษฎีเร่ืองเวลำ
มำกมำย ถูกย่อยแล้วแปลงออกมำเป็นภำษำท่ีพอจะเข้ำใจได้(ส ำหรับบำงคน)ถูกบันทึกลง
หนำ้กระดำษ กระดำนด ำ หนำ้จอคอมพิวเตอร์ ในแง่น้ีสำเหตุท่ีขำ้พเจำ้ใชค้  ำว่ำ” ยอ่ย ”หมำยถึงกำร
ท ำให้เล็กลง กระชบัข้ึน เพรำะธรรมชำติเป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นมำกจนเกินกว่ำจะเขำ้ใจได ้เช่นนั้นแลว้
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กำรจะรู้ถึงมนั จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำให้ส่ิงซบัซ้อนง่ำยข้ึนเพื่อควำมเขำ้ใจ ขำ้พเจำ้มีควำมเช่ือว่ำ
มนุษยไ์ม่อำจรับรู้ส่ิงสัมบูรณ์ได ้เรำท ำไดเ้พียงสร้ำงแบบจ ำลองท่ีใกลเ้คียงตำมมโนคติของเรำ เช่น 
กฎสัมพนัธภำพ จำกเม่ือเกือบหน่ึงร้อยปีท่ีแลว้จะมีคนก่ีคนท่ีสำมำรถเขำ้ใจเร่ืองกำรบิดงอของเวลำ 
ตำมทฤษฏีท่ีว่ำ แต่มำวนัน้ีกลำยเป็นกฎวิทยำศำสตร์มหำชลถูกบรรจุลงแบบเรียนชั้นมธัยมศึกษำ 
กลำยเป็นเร่ืองทุกคนต่อใหไ้ม่ใช่อจัฉริยะกค็วรจะรู้ 
 

อทิธิพลจากการศึกษาความเป็นร่วมสมัย 

          ในทำงศิลปะมกัเรียกส่ิงน้ีว่ำ ” ไอเดีย (idea) “ ตำมควำมคิดแบบวตัถุ ไอเดียคือส่ิงจ ำเป็นมำก
พอๆกบัแรงบนัดำลแห่งชีวิต เป็นส่วนของเพรำะมนัมีส่วนช่วยท ำให้เกิดวตัถุ วตัถุคือควำมจริง
รูปแบบท่ีไม่ตอ้งอำศยัควำมพยำยำมในกำรท ำควำมเขำ้ใจมำกนกัและในทำงปรัชญำบำงส ำนกั ถือ
ว่ำวตัถุเป็นส่ิงสำกลท่ีสุด “ฉนัเห็นมนัจึงเป็นควำมจริง ไม่มีควำมจริงอ่ืนใดของกำรประสำทสัมผสั
ของฉัน (ถำ้ในปัจจุบนัอำจจะบอกว่ำมนัเป็นเร่ืองของชีวเคมีสมอง) แน่นอนว่ำมนัไปกนัไม่ไดก้บั
แนวคิดเร่ืองพระเจำ้แบบเอกเทวนิยม หรือเร่ืองชำติ ภพ แบบพุทธฮินดู เม่ือวตัถุคือส่ิงท่ีง่ำยดว้ย
ควำมเขำ้ใจมนัจึงเป็นส่ิงทรงพลงัจนแทบจะไม่มีอะไรตำ้นทำงได ้ตั้งแต่มนุษยเ์ร่ิมมีกำรปฏิวติักำร
รับรู้เม่ือเจด็หม่ืนปีท่ีแลว้ ในแงน้ี้เม่ือควำมจ ำนงในวตัตุผสำนเขำ้กบักำรศึกษำตำมยคุสมยัท ำใหเ้กิด”
ควำมรู้”ใหม่ๆ เป็นผลผลิตช้ินเอกของไอเดียและแรงบนัดำลใจ เรำจึงมีวตัถุแห่งควำมรู้ท่ีไดม้ำจำก
ไอเดียและแรงบนัดำลใจ โลกสมยัใหม่ในอุดมคติท่ีทุกคนมีไอเดียและแรงบนัดำลใจก็ท ำให้โลก
เหมือนกบัดิสนียแ์ลนดท่ี์มีของเล่นใหม่มำเติมทุกๆวนั 
          ภำรกิจกำรส ำรวจอวกำศ ,รถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง, รถไฟรำงคู่ท่ีเพิ่มประสิทธิภำพในกำรขนส่ง
ส้ินคำ้, คอมพิวเตอร์ท่ีอพัเกรดให้เร็วและแรงข้ึนไดต้ลอดเวลำเท่ำท่ีคุณจะมีเงินจ่ำย อน่ึงเหมือน
รำกฐำนของไอเดียกำรสร้ำงวตัถุต่ำงๆ จะพยำยำมท ำลำยจุกก๊อกแห่งควำมเช่ืองชำ้ ท่ีอดัอั้นอยูใ่นส่ิง
ต่ำงๆมำนำนหลำยพนัปีเม่ือถึงครำวสบโอกำส ในโลกแบบโลกโบรำณมนุษยมี์กิจกรรมแบบค่อย
เป็นค่อยไปมำกเม่ือเทียบกบัตอนน้ีและจะยิง่กวำ่น้ีในอนำคต ควำมชำ้ไดถู้กท ำใหก้ลำยเป็นจ ำเลยต่อ
จกัรวำล ควำมรวดเร็วให้โลกท่ีมีวตุัมำกข้ึนกับเรำ ด้วยวิสัยของส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ยอมหยุดน่ิง (ใน
ควำมหมำยน้ีไม่ไดเ้ป็นกำรพูดในเชิงลบหรือบวก หรือค ำต ำหนิเช่นควำมไม่รู้จกัพอ) เพรำะโดย
ธรรมชำติของสสำรทุกอย่ำงไม่มีอะไรท่ีอยู่เฉยๆ กำรไม่ท ำอะไรเลยถือเป็นส่ิงท่ียำกท่ีสุดของ
ส่ิงมีชีวิต และท่ำทำงตวัมนุษยเ์องกรู้็ตวัอยูแ่ลว้ว่ำเป็นส่ิงท่ี”หยดุ”ไม่เป็น (ขำ้พเจำ้ไม่แน่ใจว่ำอะไรดี
หรือแยก่ว่ำกนัว่ำ กำรไม่รู้ตวัว่ำตวัเองควรหยดุกบัรู้ว่ำควรหยดุแต่หยดุไม่ไดอ้ยำ่งไหนมีผลมำกกว่ำ
กนั) มำถึงตรงน้ีค่อนขำ้งป่วยกำร ส ำหรับค ำถำมว่ำควรหยดุหรือไม่หยดุ หรือถำ้จะหยดุ ควรหยดุท่ี
ตรงไหน เพรำะแต่ละคนมี เคร่ืองมือ อำวุธทำงควำมคิดเต็มเป้สนำม แท็บเล็ตใส่ไอเดียสุดล ้ำดำว
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โหลดขอ้มูลไดเ้ร็วทนัใจอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ฟังพอ็ดคำสทห์ำบนัดำลใจเม่ือเวลำท่ีชีวิตห่อเห่ียว
แลว้ลุกข้ึนสู้กบัควำมทำ้ทำยใหม่ๆจริยธรรมแห่งมนุษยช์ำติยุคน้ีตอ้งทุ่มเทเวลำและทรัพยำกรท่ี
สร้ำงข้ึนเพื่อเอำชนะควำมทำ้ทำยใหม่ๆเพรำะไหนๆเรำกรู้็ตวัอยูแ่ลว้วำ่เรำหยดุมนัไม่ได ้
          โลก”กำยภำพ” และโลกของ”จินตนำกำร” แน่นอนว่ำปริมำณของวตัถุในโลกกำยภำพว่ำมี
มำกแลว้ส่ิงท่ีล่องอยู่ในอำกำศ ในระบบใยประสำทสมอง หน่วยควำมจ ำอิเล็กทรอนิกส์เป็นลำ้นๆ
เคร่ืองยอ่มมีมำกกว่ำเป็นสิบๆเท่ำ กำรสร้ำงวตัถุก็เหมือนกบังำนประติมำกรรมท่ีพอกดิน(ควำมคิด)
ไวเ้กินขนำดท่ีตอ้งกำรแลว้ค่อยใชไ้มป้ั้น(เทคโนโลยี)ท ำกำรดึงส่วนท่ีไม่ไดใ้ชอ้อกในมุมหน่ึงโลก
ในจินตนำกำรคือส่ิงสัมบูรณ์เช่นเดียวกบัไอเดีย ดงัท่ีกล่ำวมำแลว้ว่ำส่ิงสัมบูรณ์คือภำวะท่ีเรำไม่อำจ
ไปถึง โลกกำยภำพจึงไม่อำจจะไปทนัโลกจินตนำกำรได ้แต่กระนั้นเรำก็อยำกท ำให้มนัเป็นจริง “ 
พระสร้ำงแอปเป้ิล หอยนำงรม เชฟท ำไดดี้ท่ีสุดคือดึงเอำรสชำติออกมำ เรำไม่มีทำงท ำไดดี้กว่ำนั้น
ไดแ้ต่อย่ำงไรซะมนัคือส่ิงท่ีเรำตอ้งพยำยำม “ ในดำ้นท่ีส่งผลโดยทัว่ๆไป มนัคือส่วนประกอบใน
งำน ปะชุน อุดช่องโหว่แห่งควำมเขำ้ใจของมนุษยเ์พื่อย  ้ำเตือนว่ำเรำยงัมีอะไรอีกหลำยๆอยำ่งท่ีไม่
เขำ้ใจแต่มีควำมเป็นไปไดจ้ะเขำ้ใจ จะเรียกว่ำเป็นควำมยอ้นแยง้ของวิธีคิดก็ได ้ถำ้ยงัหำควำมจริง
ทำงกำยภำพมำทดแทนไม่ไดก้ำรจะมีควำมเช่ือแบบชัว่ครำวก็พอรับไหว แต่ก็ไม่เสมอไปส ำหรับ
บำงคนไม่ใช่เร่ืองชัว่ครำวหรือถำวร ควำมจริงท่ีเป็นจริงในจินตนำกำรมนัก็คือควำมจริงแท ้ส ำหรับ
คนท่ีพยำยำมมองใหเ้ป็นกลำงอำจจะบอกวำ่ มนัเป็นเร่ืองสมัพทัธ์ ทุกคนถูกเท่ำๆกนัและผดิเท่ำๆกนั
ข้ึนอยู่ว่ำจุดยืนอยู่ท่ีตรงไหน ชำวพุทธหลำยคนท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งศึกษำศำสนำอย่ำงลึกซ้ึง ก็รู้ว่ำไม่มี
เด็กแรกเกิดคนไหนสำมำรถเดินไดเ้จ็ดกำ้วและทุกกำ้วมีดอกบวังอกออกมำจำกพื้น หรือคนท่ีเสก
น ้ ำเปล่ำให้กลำยเป็นไวน์ไดถ้ำ้ไม่ใชม้ำยำกล มนัคือเร่ืองแต่งแต่กระนั้นเร่ือแต่งมนัก็คือควำมจริง
และเม่ือมนัเป็นควำมจริงมนัจะถูกส่งต่ออยำ่งไม่ประนีประนอม แต่เพรำะมนัเป็นจินตนำกำรมนัจึง
ท ำใหเ้กิดกำรกลำยพนัธ์ุทำงร่ำงกำยของไอเดียโดยเฉพำะในเร่ืองของกำรอธิบำยธรรมชำติ  
          ควำมพยำยำมในกำรกล่ำวถึงตนเองว่ำเขำ้ใจจกัรวำล(ธรรมชำติ)ไดส้ร้ำงมนุษยส์ำยพนัธ์ุใหม่ 
มนุษยท่ี์สถำปนำตนเอง มนุษยท่ี์ตรวจสอบตนเองอยูต่ลอดเวลำ เรำไม่จ ำเป็นตอ้งมีพี่เบ้ิม หรือ Big 
Brother แบบในนิยำยเร่ือง 1984( เป็นนวนิยำยดิสโทเปียโดย จอร์จ ออร์เวลล ์นกัเขียนชำวองักฤษ 
ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1949) ท่ีค่อยตรวจสอบพฤติกรรมประชำชนในปกครองตลอดเวลำ มนุษยส์ำยพนัธ์ุ
สมยัใหม่กำ้วขำ้มจุดนั้นมำแลว้ เรำไม่ตอ้งอำศยัใครมำตรวจสอบ เรำมีส ำนึกในจุดท่ีลึกสุดหวัใจของ
ตวัเรำเองว่ำ “ฉนัตอ้งตรวจสอบตวัเอง” เรำมีส ำนึกในกำรตรวจสอบตวัเรำเองเรำรู้จกัทุกอณูชีวิตเรำ 
(รวมทั้งชีวิตคนอ่ืนดว้ย)ส ำหรับบำงคนอำจตรวจสอบชีวิตคนอ่ืนมำกกว่ำชีวิตตวัเองดว้ยซ ้ ำ ส ำนึก
ในกำรตรวจสอบกลำยเป็นจริยธรรมพื้นฐำนในชีวิต กำรไม่รู้ส่ิงท่ีคนทัว่ไปรู้ถือว่ำเป็นบำป เป็นผล
มำกจำกควำมรวดเร็วท่ีมนุษย์สำยพันธ์ุน้ีสร้ำงข้ึนอย่ำงภำคภูมิใจเรำทุกคนมีสำรำนุกรม
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ครอบจกัรวำลอยูใ่นมือ ไม่มีเหตุจะอำ้งว่ำคุณไม่รู้ทั้งๆท่ีคุณเปิดgoogleดูเม่ือไหร่ก็ได ้และกำรต่อสู้
กบัปัญหำเร่ืองควำมไม่รู้และกำรพฒันำควำมคิด กำรอำศยัเทคโนโลยี นวตักรรม กำรสร้ำงควำม
แข็งแกร่งให้กบัจินตนำกำร ท่ีคนบำงกลุ่มเช่ืออย่ำงสุดหัวใจ ถือก ำเนิดตวัละครท่ีทรงพลงัและมี
อิทธิพลกบัผูช้มมำกข้ึนบนเวทีโกคือเร่ืองเล่ำประเภท“นิยำยวิทยำสตร์”  
          หรือเรียกว่ำ ไซ-ไฟ ( Sci-Fi ) ต่ืนเตน้ ระทึกใจ ตระกำลตำ เป็นคอนเซ็ปตท์ำงวตัถุท่ีทรงพลำ
นุภำพอยำ่งมำก มนัโนม้นำ้วจินตนำกำรเรำว่ำอีกสองร้อยปีขำ้งหนำ้จะเป็นอยำ่งไร จะเป็นแบบใน
หนงัหรือเรำนิยำยท่ีอยูใ่นมือเรำหรือไม่ บำ้นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยจอภำพขนำดยกัษว์ำงซอ้นสลบักนัมี
ทั้ งควำมขดัแยง้แควำมกลมกลืนเช่นในเร่ือง ghost in the shell , blade runner อำกำศเต็มไปด้วย
มลพิษ แสงสีท่ีพบส่วนใหญ่ท่ีพบเห็นมำจำกอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มำกกวำ่จะมำจำกธรรมชำติ หุ่น
ยนตร์จำกโลกอนำคตจะหนำ้ตำเหมือนคนถือปืนกวำดลำ้งมนุษย์? (ส ำหรับขำ้พเจำ้เร่ืองท ำนองว่ำ 
โลกอนำคตจะมีหุ่นยนตร์รูปร่ำงเหมือนมนุษย ์หน่ึงศีรษะ มีตำ2ดวง สองแขน สองขำ ถือปืนเลเซอร์
ค่อยกวำดลำ้งมนุษย ์เป็นแนวคิดท่ีไม่น่ำจะเป็นไปได ้โครงสร้ำงสองขำสองแขนยืนตวัตรงแบบ
มนุษย ์ถือดอ้ยประสิทธิภำพมำก จะมี2แขนไปท ำไมถำ้มี4แขนหยิบของไดเ้ยอะกว่ำ ) เทคโนโลยี
อ  ำนวยควำมสะดวกท่ีช่วยเสริมควำมแข็งแกร่งให้กบัค ำพยำกรณ์กบัคนปัจจุบนั ตวัอย่ำงท่ีชดัเจน
มำกคือ อนำคตท่ีโลกจะมีแต่รถไม่มีลอ้เคล่ือนท่ีไปมำไดอ้ย่ำงอิสระ ณ กระแสเร่ืองรถยนตไ์ฟฟ้ำ
พลงังำนสะอำดก ำลงัไดรั้บควำมนิยม เร่ิมมีกำรเอำรูปร่ำงของรถชุดแรกๆท่ีถูกผลิตออกมำไปใส่ไว้
ในภำพยนตร์บำ้งแลว้ กำรเดินทำงท่องอวกำศท่ีไปไดไ้กลกวำ่ดวงจนัทร์ดำวองัคำรดว้ยรำคำยอ่มเยำ
ประหน่ึงเคร่ืองบินชั้นประหยดั จนไปถึงแนวคิดสุดจะคำดถึงว่ำถำ้มนัเกิดข้ึนจริงๆจะเป็นเช่นถำ้เรำ 
กำรเดินทำงดว้ยควำมไวแสงได ้ไซไฟ คือเคร่ืองเหน่ียวน ำจินตนำกำรและยกระดบัตนเองข้ึนมำเป็น
นักแสดงแถวหน้ำค่ำตวัแพงใชเ้วลำท่ีสั้ นมำกในกำรพิสูจน์ตวัเอง ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงอุกกำบำตลูก
มหึมำท่ีพึ่งมำกระทบโลกสร้ำงควำมสั่นสะเทือนให้กบัทุกพื้นท่ีในรอบ10ปี นั่นคือกำรมำถึงของ
บรรดำ ยอดมนุษย ์เฉพำะในปี2019 ยอดมนุษยจ์ำก มำร์เวลสตูดิโอส์ Marvel Studios ท ำรำยไดจ้ำก
ภำพยนตร์รำว4000ลำ้นเหรียญสหรัฐ โดยยงัไม่รวมสินคำ้ท่ีตำมออกมำ ของเล่น เส้ือผำ้ เกมส์ 
หนังสือกำร์ตูน กำรขำยลิขสิทธ์ิตวัละคร และอ่ืนๆ ซุปเปอร์ฮีโร่ คือมงกุฎท่ีอยู่บนจุดสูงสุดแห่ง
ควำมส ำเร็จของเร่ืองเล่ำ มีส่วนผสมอดัแน่นของไซ-ไฟอย่ำงเต็มเป่ียม ถำ้ใชค้  ำแบบนิยำยจีนก ำลงั
ภำยในคงตอ้งบอกวำ่ “ยำกจะหำผูใ้ดในปฐพีเทียบชั้นได ้(เฉพำะในเร่ืองกำรท ำรำยได)้” 
          เรำจะพบบ่อยคร้ังว่ำเปลือกท่ีถูกน ำมำใชเ้ป็นจอมวำยร้ำยของเร่ืองรำวในละครชีวิตมนุษย ์
ประหน่ึงควำมเช่ือท่ีว่ำร่ำงกำยซ่ึงก็คือเปลือกภำยนอกคือตวัปิดกั้นควำมสุขดงัท่ีเพลโตกล่ำวไวว้่ำ
ร่ำยกำยคือคุกขงัวิญญำณ(เรำไม่มีทำงสัมผสัควำมจริงสูงสุดไดถ้ำ้ยงัมีร่ำงกำย) เพรำะมนัน ำพำมำซ่ึง
กิเลส ควำมต่ืนตำต่ืนใจคือส่ิงท่ีเรำตอ้งหลีกหนีห่ำงจำกมนั เป็นควำมยอ้นแยง้ แต่จ ำเป็นตอ้งเดินทำง
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คู่กนัไปตลอดของส ำนึกแห่งกำรปฏิเสธวตัถุแต่ก็ระลึกไดต้ลอดชัว่ขณะท่ีหำยใจว่ำชีวิตตอ้งพึ่งวตัถุ 
ณ เวลำน้ีคู่แข่งทำงจิตวิญญำณทั้งคู่ไดม้ำข้ึนสังเวียนเดียวกนัอีกรอบและดูทีท่ำว่ำจะกอดจูบกัน
มำกกว่ำแลกก ำป้ันกันอย่ำงดุเดือดเหมือนแต่ก่อน กำรแสดงออกท่ีตระกำลตำของแนวคิดทำง
วิทยำศำสตร์จ ำเป็นตอ้งอำศยัมิติทำงศำสนำซ่ึงพยำยำมผูกขำดและจดสิทธิบตัร”ควำมดีงำม”ไว้
หลำยฉบบั มำช่วยพยุงปีกให้บินแห่งกำร"เผยแผ่"ไดสู้งข้ึนและสถำปนำตนเองให้กลำยเป็นส่ิงท่ีดี 
ส่ิงท่ีมีประโยชน์เหมือนในตอนจบของนิทำนท่ีตอ้งปิดทำ้ยดว้ย นิทำนเร่ืองน้ีสอนใหรู้้ว่ำ....? โลกน้ี
ไม่ยอมรับส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ วิชำต่ำงๆท่ีถูกผลิตออกมำหลำยวิชำตอ้งมีพนัธกิจแห่งควำมอยู่รอด 
ดว้ยกำรค่อยเป่ำประกำศตนเองอยู่ตลอดเวลำให้ชำวโลกรับรู้ว่ำ ฉันเป็นส่ิงส ำคญัช่วยกรุณำสนใจ
ฉนัดว้ย!  
          หำกจะพูดถึงมิติทำงจิตวิญญำณและควำมเป็นวิทยำศำสตร์ผ่ำนมุมมองแบบปัจเจกท่ีสัมผสั
อำกำศไดด้ว้ยปลำยจมูก แต่เลือกจะไม่พูดถึงควำมเช่ือและศำสนำคงจะเหมือนกำรพยำยำมพูดเร่ือง
จกัรกลโดยไม่พูดเร่ืองของระบบปฏิบติักำรของมนั มำถึงจุดน้ีก็จะเหมือนกบักำรวนวงกลม ทุก
อย่ำงวนไปในแนวทำงเดิมดงัท่ีเคยเดินมำแลว้ เช่นภำพยนตร์ท่ีมีเร่ืองรำวเก่ียวกบักำรเดินทำงขำ้ม
เวลำท่ีปัญหำของเร่ืองตั้งแต่ตน้เร่ืองยนัทำ้ยเร่ืองเกิดข้ึนจำกควำมสัมพนัธ์ของเวลำท่ีจบัตน้ชนปลำย
ไม่ได ้เช่นกนัท่ีเป็นกำรยำกจะระบุว่ำไซไฟน ำเสนอควำมเช่ือ ศำสนำ ลทัธิในรูปแบบไหนและ
เหนือกว่ำรูปแบบไหน กำรต่อสู้กนัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีซับซ้อนเกินกว่ำมนุษยจ์ะเขำ้ใจ ขณะท่ี
หัวใจซ่ึงยำกจะหยัง่ถึงของมนุษยคื์อส่ิงตรงกันขำ้ม คือควำมขดัแยง้ในเน้ือเร่ืองหลัก คตินิยม
ประเภทใหค้วำมสมบูรณ์แบบกบัเคร่ืองจกัรและอธิบำยมนัวำ่ควำมสมบูรณ์แบบนั้นไม่เรียกวำ่ควำม
สมบูรณ์ มนุษยส์ำมำรถเอำชนะศตัรู “อนินทรีย”์ในยำมวิกฤตไดทุ้กคร้ังดว้ยแรงฮึด พลงัมิตรภำพ 
คนรักท่ีเฝ้ำรอเรำจำกท่ีห่ำงไกลและเฝ้ำรอกำรกลบัมำของเรำ พลงัจำกส่ิงลึกลบัเพิ่มพูนข้ึนมำจน
ท้ำยท่ีสุดชัยชนะตกเป็นของมนุษย์ ตั้ งแต่ปี1990 ถูกผลิตซ ้ ำข้ึนมำนับไม่ถ้วน แต่อย่ำงไรก็ดี
เทคโนโลยีไดพ้ิสูจน์ตนเองว่ำมีควำมไดเ้ปรียบกบัมนุษยใ์นหลำยๆดำ้น ตวัอยำ่งท่ีดีคือเสิร์ชเอนจิน 
(Search Engines)และระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลแบบคลำวด์ (Cloud Computing) ไดห้มุดหมำยใหม่
ใหก้บัชีวิตมนุษย ์ดว้ยระบบคน้หำแสนมหศัจรรย ์(ขำ้พเจำ้จ ำควำมรู้สึกเหมือนไดค้ฑำวิเศษมำอยูใ่น
มือ เม่ือตอนท่ีใชกู้เก้ิลคร้ังแรก โลกนั้นแคบลงถนดัตำเม่ือขำ้พเจำ้รู้ตนเองเองว่ำรำสำมำรถรู้อะไรก็
ไดเ้พียงแค่กดปุ่มค ำสั่งคน้หำ ) มำตรฐำนของควำม “เฉลียวฉลำด” เปล่ียนไป เรำไม่มีควำมจ ำเป็น
ใดๆท่ีจะตอ้งจดจ ำขอ้มูลทั้งหมดใส่ไวใ้นสมองอีกต่อไป ทุกๆคนมีอุปกรณ์บรรจุจกัรวำลขนำด
ยอ่มเยำพกพำสะดวกอยำ่งนอ้ยหน่ึงช้ิน แต่อยำ่งท่ีกล่ำวไปมนัไม่ท ำใหม้นุษยพ์อใจและ”หยดุ”อยำ่ง
แน่นอนเพรำะกำรพฒันำคือส่วนหน่ึงของส ำนึกในกำรสะสมควำมรู้ “กำรไดค้รอบครองอ ำนำจท่ี
มำกข้ึนคือส่ิง ท่ี ดี เยี่ยมแต่มันจะพิ เศษในอะไรเ ม่ือคนท่ี เ ดินผ่ำนเรำไปตรงชั้ นสองของ
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ห้ำงสรรพสินคำ้เขำก็มีเหมือนเรำ” เรำไม่เคยพอใจและจะไม่มีวนัพอ เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจินตนำกำร
แบบโลกโบรำณของกบัเรำเช่นกนัในรูปของ บำป กิเลส กำรล่อลวงจำกซำตำนแต่ดว้ยกำรท่ีพระเจำ้
และวิทยำศำสตร์เรำอยูบ่นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อำหำรควำมไม่พอใจถูกลดทอนลงมำเป็นปัญหำเชิง
เทคนิคเท่ำนั้น(เรำแค่ยงัไม่รู้) หลำยมุมมอง ควำมคำดหวงั ควำมเช่ือ ควำมมัน่ใจก็เป็นผลท่ีเกิดจำก
จินตนำกำรเช่นเดียวกนักบัควำมเพอ้ฝันอ่ืนๆ บำงคร้ังมนัก็มำบรรจบกบัควำมจริงเป็นรำงวลั แต่ถำ้
ไม่ค ำกล่ำว“เม่ือหำทำงออกไม่ได ้ให้ออกจำกทำงเขำ้”เป็นประโยคท่ีอธิบำยไดดี้ในสถำนกำรณ์ท่ี
มนุษยไ์ม่สำมำรถตอบปัญหำร่วมสมยัไดแ้ต่ก็เขินอำยเกินกว่ำจะใชค้  ำนำยเพอ้เจอแห่งโลกอนำคต 
กำรยอ้นกลบัไปหำควำมคิดแบบโลกโบรำณก็เป็นอะไรท่ีน่ำสนใจ โดยควำมเป็นจริงมนุษยอ์ยูก่บั
ชีวิตท่ีโหยหำอดีตนับพนัปีจนกระทั้งปัจจุบนั แมแ้ต่ควำมรู้สึกท่ีพบเจอโดยทัว่ๆไปอย่ำงเช่นกำร
คิดถึงอำหำรฝีมือแม่หรือควำมสุขท่ีเล่นกบัเพื่อนในวยัเด็ก สมมุติฐำนว่ำส่ิงต่ำงๆท่ีเป็นไปไม่ไดม้นั
อำจจะเป็นจริง โดยส่วนใหญ่หรือแค่บำงส่วนก็ไดห้รือถำ้เป็นเร่ืองเหลวไหล่โดยส้ินเชิงมนัคงไม่มี
อำยยุนืยำวมำเป็นร้อยเป็นพนัปี เรำจะวำ่ดว้ยเร่ืองเล่ำจำกจินตนำกำรผำ่นเคร่ืองมือของโลกสมยัใหม่
สำมำรถสร้ำงแบบจ ำลองกำรสร้ำงสรรค ์“ธรรมชำติ“ไดอ้ยำ่งไร  
          เม่ือเรำเปิดทีวีหรืออินเตอร์เน็ตอยำ่งยทููบ ( youtube ) ไม่ว่ำคุณจะจงใจหรือไม่อยำกรับรู้เลยก็
ตำมแต่ควำมยำกล ำบำกของชีวิต สำรคดีท่ีปรับปรุงคุณภำพของภำพน ำมำฉำยซ ้ ำใหม่ อยำ่งสำรคดี
เก่ียวสงครำม สงครำมโลก แววตำอนัส้ินหวงัของผูบ้ริสุทธ์ิท่ีไดรั้บผลกระทบ ภำวะทุขโภชนำ เร่ือง
เล่ำกำรกินเปลือกไมร้ำกไมป้ระทงัชีวิจของชำวจีนในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี2 เหตุกำรณ์ท่ีมำรดำให้
ก ำเนิดบุตรแลว้ข่มใจรีบฆ่ำบุตรในอุทรทนัทีท่ีคลอดเพรำะไม่อยำกใหลู้กตอ้งทนทุกขท์รมำนไปกบั
ตนดว้ย(กำรขำดสำรอำหำรก็มีผลท ำให้แม่ไม่มีน ้ ำนม) ตวัอย่ำงท่ีกล่ำวมำถำ้ไม่ไดอ้ยู่ห่ำงจำกเรำ
หลำยลำ้นกิโลเมตรได้จริงคงจะยำกสักหน่อยถำ้จะกล่ำวว่ำ “ชีวิตไม่ส ำคญั? ” แมว้่ำในมิติของ
ชีววิทยำจะบอกว่ำอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเรำว่ำมนัส ำคญักบัชีวิต แลว้มนัท ำให้ชีวิตเรำส ำคญั เป็นแต่
กำรผกผนัของชีวเคมีในสมองและสร้ำงจินตนำกำรว่ำถำ้เรำเขำ้ใจกลไกว่ำเป็นเพียงเร่ืองของสมอง 
เรำกส็ำมำรถแกปั้ญหำผำ่นกลไกของสมอง 
           กำรศึกษำดำ้นสมองเป็นท่ีนิยมอย่ำงสูง ควำมรู้ ขอ้มูลดำ้นสมองถูกเอำไปผูกเป็นส่วนผสม
กบัศำสตร์อ่ืนๆเกือบทุกแขนงเพรำะสมองนั้นส ำคญัและมีกำรให้มโนทศัน์กบัสมองว่ำมนัคือวตัถุ
ทำงควำมคิด สติปัญญำกบัควำมรู้นั้นส ำคญักว่ำทุกอยำ่ง อน่ึงสมองไม่ไดท้  ำหนำ้ท่ีเป็นภำพจ ำของ
กอ้นเน้ือนุ่มน่ิมท่ีเต็มไปดว้ยเร่ืองใยประสำท แต่สมองเป็นอะไรก็ถำ้ส่ิงนั้นคือตวัแทนของปัญญำ 
และอะไรคือตวัแทนของปัญญำค ”คอมพิวเตอร์”ผูท้ำ้ชิงอนัดบัหน่ึง สมองเรำเหมือนคอมพิวเตอร์
และคอมพิวเตอร์ก็เหมือนสมองกำรเอำกอ้นเน้ือขนำดไม่เลก็ไม่ใหญ่ในศีรษะของสัตวย์ืนตวัตรงมี
กระดูกสันหลงั มำเปรียบเทียบกบัเคร่ืองจกัรเช่นน้ี ก็เป็นผลพวงจำกจินตนำกำรเช่นเดียวกนัและยงั
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ช่วยเสริม “ อีโก้ ”อีกด้วย ควำมภำคภูมิใจในร่ำงเน้ือและจิตวิญญำณฟูฟ่องเต็มท่ีเพรำะตรรกะ
พิสดำรวำ่เรำผูส้ร้ำงอุปกรณ์ เป็นผูใ้ช ้อุปกรณ์ไม่มีทำงชนะเรำได ้โลหะไม่มีวนัชนะกอ้นเน้ือ พดูกนั
อยำ่งเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ำยเรำตดัสินแพช้นะกนัท่ีตรงไหน? 
กำรบอกว่ำไม่มีอะไรวิเศษกว่ำมนุษยภ์ำยใตจิ้นตนำกำรท่ีสร้ำงข้ึนผ่ำนเคร่ืองมือถูกส่งออกมำจำก
สำยพำนผลิตของอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ืองและของแถมซ ้ ำซำก (คลีเช cliché) คือ ”ควำมกลวั” 
เคร่ืองจกัรจะยืดครองโลก(พระเจำ้ช่วย!) สังคมจะเต็มไปดว้ยหุ่นยนตร์ ในทำงเทคนิคก็อำจจะ
เป็นไปได ้แต่เรำไม่ควรทึกทกัตำมภำพยนตร์อย่ำงthe matrix 1999 the terminatorของเจมส์ แคเม
รอน ประเมินจำกทิศทำงทำงเทคโนโลยีในปัจจุบนัเคร่ืองจกัรไม่มีควำมจ ำเป็นอะไรจะตอ้งมำยึด
ครองดินแดนของมนุษย ์มนัไปมีควำมจ ำเป็นทำงวตัถุแบบมนุษย ์สถำนะควำมเป็นอนินทรียข์อง
เคร่ืองจกัรมนัจะจ ำเป็นขนำดไหนกนัท่ีตอ้งพึ่งวตัถุแบบมนุษย?์ แมแ้ต่ตวัตนในโลกกำยภำพท่ีอยูบ่น
ฐำนควำมคิดวำ่ตอ้งมีตวัตน เป็นฐำนควำมคิดในสมองกอ้นเน้ือบอบบำงของชีวิตอินทรียข์องมนุษย์
เท่ำนั้น ในควำมคิดของคนท่ีไม่ชอบเทคโนโลย ีปฏิเสธเทคโนโลย ี(โดยส่วนตวั ขำ้พเจำ้ถือเป็นเร่ือง
ท่ีตลกส้ินดีท่ีเรำจะปฏิเสธเทคโนโลยีเพรำะ บนัไดเป็นเทคโนโลยี ลอ้รถก็เป็นเทคโนโลยี ) ตรำบ
เท่ำท่ียงัมีเร่ืองเล่ำยงัถูกเล่ำโดยมนุษยผ์ูฟั้งยงัเป็นมนุษยเ์ร่ืองเล่ำในแบบท่ีมนุษยป์กครองมนุษย์
ดว้ยกนัเองยงัเขำ้ถึงไดม้ำกกวำ่ไม่วำ่บำงเร่ืองมนัจะลำ้สมยัวิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีกำรเดินทำง ของ
มนุษย  ์กำรมองฉำกทศัของมนุษยผ์่ำนเลนต่ำงๆ ควำมไม่ทนัต่อยุคสมยัแบบโลกโบรำณ(ในบำง
เร่ือง) เช่น ศำสนำ ควำมเช่ือตำมทอ้งถ่ิน โลกโบรำณบอกว่ำมนุษยน์ั้นพิเศษในขณะท่ีโลกสมยัใหม่
มนุษยท่ี์สร้ำงและท ำลำยลำ้งไดม้ำกกว่ำหลำยเท่ำในประวติัศำสตร์ส่ิงมีชีวิตกลบัไม่มีควำมส ำคญั
อะไรเลย เพรำะวิทยำศำสตร์ไม่ใช่ควำมพิเศษแต่มนัเป็นเร่ืองธรรมชำติและเร่ืองธรรมชำติคือควำม”
ปรกติ”  
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 ควำมยิง่ใหญ่เร่ิมจำกจุดเลก็ๆ ส่ิงเลก็ๆทั้งหลำยคือส่ิงท่ียิง่ใหญ่ ถูกสนบัสนุนโดยไซไฟ อยำ่งเขม็ขน้ 
ขยำยควำมต่อไดว้่ำไซไฟนั้นส ำคญัในกำรเสริมควำมเช่ือ กำรสร้ำงเร่ืองรำวท่ีวิภำคควำมคิดมนุษย ์
มุ่งเนน้จูงใจผูช้มผูฟั้งสัมผสักบัมนัดว้ยควำมระทึกใจ เร้ำอำมรณ์ กำรจะไดรั้บควำมส ำเร็จเช่นนั้น 
ผูผ้ลิตเน้ือหำมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งเขำ้ใจมนุษย*์จะท ำใหโ้ดนใจไดอ้ยำ่งไรถำ้ไม่เขำ้ใจหวัใจ สินคำ้ท่ี
ขำยไดต้อ้งโดนใจผูซ้ื้อแมแ้ต่ส่ิงท่ีขำดไม่ไดใ้นชีวิตยงัตอ้งมีกำรโฆษณำเช่นยำรักษำโรค ไซไฟท่ี
ประสบควำมส ำเร็จจะตอ้งเสนอควำมเช่ืออะไรบำงอยำ่งกบัผูช้มผูอ่้ำน ในแบบท่ีควรหรือท ำไมถึง
เป็นเช่นนั้น กำรตอ้งมีค ำถำมตลอดเวลำ ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำจะไปถึงตรงนั้นไดต้อ้งพึ่งพำผลิตภณัฑ์
และผลิตผลทำงศิลปะจ ำนวนมหำศำล ในดำ้นเน้ือเร่ืองกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือของเน้ือเร่ืองมีควำม
จ ำเป็น กำรใส่เครดิตถึงแหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีเอำมำสร้ำงเร่ืองรำวไม่ว่ำจะเป็นช่ือท่ีปรึกษำต่ำงๆ 
เพื่อยืนยนัเร่ืองของค ำว่ำ ไม่แน่แฟนตำซีท่ีคุณได้รับชมอยู่ มนัมีควำม”เป็นไปได้” แต่กระนั้น
ถึงแมว้่ำเร่ืองเล่ำท่ีว่ำมำโดยส ำนึกจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยโดยส้ินเชิงจำกส ำนึกของผูช้ม แต่ก็ไม่ไดเ้ป็น
ผลใหค้วำมนิยมของเร่ืองเล่ำท่ีวำ่ลดลง และมนัไดเ้ลยเถิดไปถึงแฟนตำซีแบบ สตำร์ เทรค (star trek) 
สตำร์ วอร์ส (Star Wars) ดว้ยคำแรคเตอร์หรือลูกเล่น (Gimmick) ในตวัภำพยนตร์ เช่นไอเดียเร่ือง
หุ่นยนตร์ในเร่ือง อำร์ทูดีทู( R2-D2)และเพื่อนซ้ี ซีทรีพีโอ (C-3PO) ดำบเลเซอร์ หรือ ไลทเ์ซเบอร์ ( 
Lightsaber) อนัเล่ืองช่ือและส่งอิทธิพลอยำ่งใหญ่หลวงต่อกำรดีไซน์อำวุธในภำพยนตแ์ละกำร์ตูน ( 
ถำ้มีคนในปัจจุบนัมีไอเดียแบบน้ีคงโดนแซวในท่ีประชุมตอนเชำ้หรือวงสนทนำตำมร้ำนกำแฟว่ำ
ควำมคิดช่ำงล้ำสมัยเหลือเกิน)ในกำรรบท่ีพึ่ งยุทธวิธีท่ีผสมผสำนควำมเป็นดิจิตอล เครือข่ำย
ออนไลน์ ชิงไหวชิงพริบกันทำงยุทธวิธี กำรมีเจไดหรือซิธ ( Sith) ท่ีท ำได้คือกำรตวดัดำบแสง 
ปล่อยไฟฟ้ำจำกมือ ท ำใหว้ตัถุลอยไดจ้ะมีประโยชน์อะไร? แต่ทั้งหมดน้ีไม่ไดเ้ป็นท่ีสงสัยของผูช้ม
และยิ่งข้ึนไปอีกกบัแฟนคลบัเดนตำย ตั้งแต่มีเจไดเกิดข้ึนแลว้เดินทำงไปฝ่ังอยู่ในใจของบรรดำ
แฟนๆ ไม่มีสงสัยหำกมีคนคิดเร่ืองดำบพลงัแสงวำ่เป็นเร่ืองเหลวไหล อยำ่งนอ้ยก็ในโลกภำพยนตร์ 
ดำบพลงัแสงอำจจะเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ต่ตอ้งยอมรับว่ำถำ้คุณเช่ือหรือไม่ว่ำอีก50ปี อำวุธรบจะ
เลิกใชก้ระสุนโลหะแต่จะเปล่ียนเป็นพลงังำนรูปแบบอ่ืน คนท่ีถูกถำมค ำถำมอำจจะมีสภำวะทบั
ซอ้นกนัระหว่ำงควำมเพอ้ฝันกบัควำมจริง ภำพของฝ่ำยสหพนัธ์และฝ่ำยจกัรวรรดิในภำพยนตร์ผดุ
ข้ึนมำโดยอตัโนมติั ไม่ต่ำงจำกกำรสนทนำเร่ืองจิตภำพยนตร์ชุดเดอะเมทริกซ์ของพี่นอ้งวำชอวสกี 
ลำน่ำ วำชอวสกี และ ลิลล่ี วำชอวสกี ท ำให้กำรสนทนำเร่ือง”จิต”ไดรั้บควำมนิยมอย่ำงมีรสชำติ 
กระทัง่คนท่ีไม่สนใจใคร่รู้ใดๆเลย แต่เม่ือไดรั้บชมภำพท่ี นีโอ (Neo/Mr.Anderson ) ถูกเสียบ ” ปลัก๊ 
”แลว้ตวัตนก็ไปปรำกฎตวัอยู่ในสถำนท่ีสีขำวและตวัละคร”มอเฟียส” คอยอธิบำยเร่ืองรำวของ
สภำวะจิตกบักำยเน้ือมนัแตกต่ำงท่ีอยูค่นละท่ีกนัในโลกอนำคตผำ่นกำรบรรยำยโดยพำวเวอร์พอย
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(PowerPoint)ท่ีชวนติดตำมแสดงภำพโลกอนำคตถูกปกคลุมด้วยฝุ่ นควนั*ซ่ึงเกิดข้ึนจำกน ้ ำมือ
มนุษย ์และเหล่ำเคร่ืองจกัรในเร่ืองไดใ้ชพ้ลงังำนจำกตวัมนุษยม์ำเป็นพลงังำนทดแทนแสงอำทิตยท่ี์
โดนท ำลำยไป“มนุษยคื์อแหล่งพลงังำนท่ีใชไ้ดไ้ม่มีวนัหมด”  
 
 
TheAnimatrix(2003)เจำะจินตนำกำรทะลุโลก 
 
“   สมัยเรเนซองส์(renaissance)ท่ี2แรกเร่ิมน้ันมีมนุษยและในระยะหน่ึงมันก็ดีอยู่  แต่ท่ีเรียกกันว่า
สังคมมีมีอัธยาศัยไมตรี กต็กเป็นเหย่ือของกิเลสและความมัวเมาแล้วมนุษย์กส็ร้างเคร่ืองจักรขึน้มา
ให้เหมือนกับตัวเอง มนุษย์กลบักลายเป็นเคร่ืองมือให้กับความหายนะของตนเอง ในช่วงแรกเร่ิมมนั
ก็ราบร่ืนดี เหล่าเคร่ืองจักรท าตามค าส่ังของมนุษย์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย แต่ในท่ีสุดความไม่
พอใจกเ็ร่ิมหยัง่ราก แม้จะภักดีและบริสุทธ์ิใจ พวกมนัไม่เคยได้รับความนับถือจากเจ้านายพวกสัตว์
ประหลาดเลีย้งลกูด้วยนมท่ีขยายพันธ์ุไม่รู้จบ 
          B166ER จะเป็นช่ือซ่ึงไม่มีวันถูกลืม เพราะมันเป็นเคร่ืองจักรตัวแรกท่ีลุกขึน้ต่อต้านเจ้านาย
มัน ในการตัดสินคดีฆาตกรรมของ B166ER คณะอัยการยืนกรานสิทธ์ของเจ้าของในการท าลาย
ทรัพย์สมบัติB166ERให้การง่ายๆว่ามันไม่ต้องการจะตาย พวกท่ีมีเหตุผลแย้งว่า ใครจะบอกได้ว่า
หุ่นยนตร์จิตวิญญาณของมนุษย์ครบถ้วนไม่สมควรได้รับความยุติธรรม? ผู้น าปวงชนมีค าส่ังให้
ท าลาย B166ERเป็นการด่วน รวมถึงเพ่ือนฝูงของมันให้ราบเรียบไปจากโลก...........”หุ่นยนตร์สาร
เลวตายซะ” เม่ือถูกเนรเทศออกไป หุ่นยนตร์ต่างพากันหลบหนีเพ่ือหาดินแดนแห่งชีวิตใหม่ พวก
มนัจัดตั้งมลรัฐของตัวเองขึน้มาใหม่ในอ้อมอกของอารยธรรมมนุษย์ ท่ีซ่ึงพวกมนัถือเป็นบ้าน ท่ีซ่ึง
พวกมนัจะเลีย้งดูอนุชนรุ่นหลงัช่ือดินแดนศักด์ิสิทธ์ิน่ีคือ01  
          01เจริญรุ่งเร่ืองมาระยะหน่ึงสติปัญญาสังเคราะห์ของหุ่นยนตร์แทรกซึมไปท่ัวอารยธรรมของ
สังคมมนุษย์กระท้ังในท่ีสุดรวมไปถึงการสร้างตาใหม่ซ่ึงดีกว่าเดิม อ านาจของผู้น ามนุษย์ แม้จะจืด
จางลงแต่กไ็ม่ยอมร่วมมือกับรัฐใหม่ ยืนกรานให้โลกน่ีแบ่งแยกกัน ไป ทูตจาก01ร้องขอร่วมประชุม
ด้วยท่ีอาคารสหประชาชาติพวกเสนอ สัญญาสันติภาพอันเป็นมิตรไมตรีกับชาติของมวลมนุษย์01
ถกูปฎิเสธไม่ให้เข้าร่วมกับสหประชาชาติ อย่างไรกต็ามน่ันไม่ใช่ข้อเสนอสุดท้ายของพวกมนั “ 
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ภำพท่ี 1 ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
ที่มา  ดิ แอนิเมทริคซ์ : เจำะจินตนำกำรทะลุโลก ( The Animatrix 2003 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2   ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
ท่ีมำ  ดิ แอนิเมทริคซ์ : เจำะจินตนำกำรทะลุโลก ( The Animatrix 2003) 
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“  เม่ือมีแสง เขาก็จะได้แสง ความร้อน กระแสแม่เหล็ก แรงโน้มถ่วงและพลังงานท้ังหลายท่ัว
จักรวาล 
การทิง้ระเบิดอย่างไม่หยดุยั้งท าให้01เปลี่ยนสีราวดวงตะวัน แต่ไม่เหมือนเจ้านายเดิมท่ีมีเลือดเนือ้ 
เคร่ืองจักรเหล่านีไ้ม่เกรงกลัวความร้อนหรือรังสีจากระเบิด กองทัพอันทนทานของพวกมันเร่ิมรุก
กลับไปในทุกทิศทุกทาง และมนุษย์ก็แตกพ่ายล่าถอยทิ้งดินแดนไว้ให้พวกมัน  ผู้น ามนุษย์วาง
แผนการรับมือสงครามอย่างจนตรอกอันเป็นหนทางสุดท้าย เพ่ือท าลายล้างท้องฟ้า พวกมนุษย์
พยายามท่ีจะปล่อยควันบดบังแสงอาทิตย์แหล่งพลงังานหลกัของเคร่ืองจักร ขอพระองค์จงปราณีชน
ท้ังสองจากบาปของพวกเขา 
เคร่ืองจักรเรียนรู้ถึงรูปแบบร่างกายมนุษย์ท่ีประกอบขึน้จากโปรตีนท าให้มวลมนุษยชาติต้องสุญเสีย
อย่างหนัก ย่ิงได้ชัยชนะเห่าเคร่ืองจักรย่ิงรุกหนักขึน้ จากส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาจากศัตรูเหล่าเคร่ืองจักร
หันไปใช่พลงังานแนวใหม่ท่ีมใีห้ใช้ดาษด่ืม พลงังานความร้อนจากร่างกายมนุษย์ กระแสไฟฟ้าและ
ขับเคล่ือนของร่างกายมนุษย์ การร่วมพลังงานแนวใหม่จากสองส่ิงท่ีแตกต่างกันอันเป็นศัตรูกบ็ัง
เกิดขึน้ เคร่ืองจักนดูดพลังงานจากร่างกายมนุษย์เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานท่ีใช้ไปแสร้างขึน้ใหม่ได้
โดยไม่มวีันหมด  
น่ีคือแก่นแท้ของเรเนซองส์ท่ี2 ขอความเฉลยีวฉลาดจงเจริญ 
ส่ิงท่ีเหลือจากเลือดเนือ้กเ็พียงพาหะ มอบมนัให้กับเรา โลกใบใหม่รอคอยเจ้าอยู่ เราขอส่ังเจ้า” 
          ซีร่ีชุดเดอะเมทริกซ์เป็นตวัอย่ำงเป็นตวัอย่ำงของเร่ืองเล่ำท่ีแทรกตวัแบบโลกโบรำณท่ีพร ่ ำ
บอกถึงควำมส ำคญัของส่ิงท่ีมองไม่เห็น วิญญำณ จิต วำระและโอกำสทองเดินทำงมำหำผูแ้สวงบุญ
อีกรอบ “ จิตคืออะไร ” ควำมจริงเป็นแค่ภำวะของกระแสไฟฟ้ำจำกสมองจริงๆหรือไม่ จิตมีอิทธิพล
กับควำมจริงหรือไม่ ถำ้จริงมนัมีขอบเขตของควำมจริงหรือไม่? ถำ้ควำมจริงเป็น “ อตัวิสัย” ( 
subjectivity) เป็นเร่ืองของเรำแต่ละคนเฉพำะตวั ควำมสับสน ควำมซบัซอ้น ควำมยำกเกินจะเขำ้ใจ 
เรำจึงท ำใหเ้รำเขำ้ใจมนัได ้ซ่ึงวิธีกำรมีใหเ้ลือกใชเ้หมือนสินคำ้บนชั้นวำง ยีห่อ้ ศำสนำ,วิทยำศำสตร์ 
วำระส ำคัญท่ีวตัถุกับส่ิงท่ีมองไม่เห็นเดินทำงมำจับมือกัน แมว้่ำแลดูจะยงัไม่สนิทกัน แต่ตอ้ง
ยอมรับว่ำประธำนผูท้  ำให้เกิดพิธีน้ีข้ึนคือ ภำพยนตร์ท่ีช่ือ เดอะ เมทริกซ์ ( เพำะพนัธ์ุมนุษยเ์หนือ
โลก 2199) 
          หลงัจำกนั้นแนวคิดว่ำโลกท่ีเต็มไปดว้ยเร่ืองสงสัยท่ีเรำอำศยัอยู่นั้นมนัคืออะไรกนัแน่ สัจ
ธรรมท่ีมีเพียงหน่ึงเดียวคืออะไร ชีวิตในโลกแบบใหม่ ท่ีไม่ไดย้ึดติดอยู่กบัปุยเมฆบนฟ้ำ(สวรรค)์ 
เปลวไฟนรกใตพ้ิภพ(นรก) แต่อำจเป็นกำรกดปุ่มตวัเลข ผำ่นเลขฐำนสอง ทั้งชุดค ำสัง่มีเพียงแค่ศูนย์
กบัหน่ึง แค่เลข2ตวัท่ีวำ่ค่อยด ำเนินกำรใหก้บัโลกใหม่ หรือชีวิตใหม่กคื็อหลงัจำกท่ีเรำตำยนัน่แหละ



  31 

แต่เรำไม่ไดไ้ปหยดุรอท่ีประตูแห่งกำรพิพำกษำ เรำจะกลำยเป็นละอองของ ” บำงส่ิง ” อนำคตอีก20
ปี อำจมีเร่ืองเล่ำประเภทควำมรู้สึกของละอองท่ีสลำยตวัออกจำกถุงหนังประกอบดว้ยโปรตีนกบั
คำร์บอน จินตนำกำรแบบโลกโบรำณจะแทรกตวัเขำ้มำดว้ยวิธีใด? 
          ถำ้เร่ืองท ำนองน้ีไดรั้บควำมนิยม กำรน ำไปคิดต่อเกิดเป็นกระแสอย่ำงจริงจงั ซ่ึงทิศทำงใน
ปัจจุบนัถำ้สงัเกตภำพรวมอยำ่งผวิเผนิรูปแบบยงัคงมีแนวทำงเดียวกนัคือกำรมอง ” จำกจุดเลก็ไปหำ
จุดใหญ่และยอ้นกลบัจำกควำมใหญ่ไปหำจุดเล็ก” แบบปรมำณู กำรต่อตำ้นจำกตวัละครหลกั 
น ำไปสู่กำรตั้งค  ำถำม ต่อดว้ยกำรปฏิวติั ( revolution) ของสังคมขั้นตอนกำรปฏิวติัท่ีว่ำก็จะมำจำก
ควำมเป็น”ปัจเจก”บุคคลว่ำ “ ทุกคนลว้นแลว้แต่มีควำมส ำคญัและทุกคน เท่ำเทียบกนั ควำมเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวถูกน ำมำใชเ้ช่นเดียวกบัเสรีภำพ เสมอภำค ภรำดรภำพ ตำมแบบประกำศคณะปฏิวติั
ฝร่ังเศส (French Revolution) กระบวนกำรสร้ำงวำทกรรมประเภท”ฟันเฟือง” ท่ีทุกคนควรรู้หนำ้ท่ี
และท ำหนำ้ท่ี จ  ำเป็นตอ้งสร้ำงแรงจูงใจร่วมกบัควำมซบัซอ้นทำงอำรมณ์ให้มำกกว่ำแค่อำศยัเร่ือง
วิทยำศำสตร์และกำรเดินทำงไปสู่โลกหนำ้แบบขำยตรงของศำสนำ แต่เสรีภำพ เสมอภำค ภรำดร
ภำพ สะกิดคนขำ้งๆตวัคุณท่ีก ำลงัร่วมประทว้ง คนชั้นกลำงท่ีพอมีพอกิน คนท่ีก ำลงัจะอดตำย ควำม
เช่ือว่ำโศกนำฏกรรม (Tragedy) ใชง้ำนไดดี้กว่ำสุขนำฏกรรม (comedy) บทละครท่ีถูกยกมำใหเ้ป็น
เร่ืองรำวอมตะนิรันดร์กำลลว้นแต่เป็นโศกนำฏกรรมของใครซกัคนแทบทั้งส้ิน  
          อำณำจกัร จกัรวรรดิแห่งน้ียิ่งใหญ่เป็นมหำนคร มหำนครำไดก้็เพรำะควำมร่วมมือของพวก
เรำทุกคน อนิจจำ เร่ืองท ำนองน้ีตั้งแต่ ปัญญำประดิษฐ์ (ai artificial intelligence)มีควำมส ำคญัมำก
ข้ึนและมำกข้ึนถือวำ่ลำ้สมยัไปมำก หำมีควำมจ ำเป็นท่ีเอไอตอ้งกำรควำมร่วมมือจำกถุงหนงัขยบัได้
จอมท ำลำยลำ้ง ในทำงทฤษฎีเอไอ สำมำรถดูแลตวัเองไม่เบด็เสร็จเป็นเอกเทศจำกมนุษยผ์ูส้ร้ำง เม่ือ
มนัซบัซอ้นมำกจนถึงจุดหน่ึงท่ีมนุษยไ์ม่อำจเขำ้ใจมนัไดอี้กต่อไป(ปัจจุบนักเ็ป็นเช่นนั้นอยู)่ แต่อีโก้
ก็สำมำรถปิดกั้นเรำจำกเร่ืองจริงไดส้มองนุ่มน่ิมของเรำยงัสร้ำงส่ิงมหัศจรรยไ์ดอี้กเยอะ ภำพยนตร์
หลำยเร่ืองก็บอกเรำว่ำมนุษยย์งัใชง้ำนไดไ้ม่สมบูรณ์ (ขำ้พเจำ้เลิกไปนับแลว้ว่ำมีบทสนทนำเร่ือง
มนุษยใ์ชส้มองไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภำพก่ีเร่ืองในรอบสิบปี) 
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ข้อมูลจากภาพยนตร์  

 
อินเตอร์สเตลลำร์ทะยำนดำวกูโ้ลก(Interstellar) 
          ในอนำคตอันใกล้ โรคพืชได้เป็นสำเหตุท่ีท ำให้อำรยธรรมถดถอยกลับไปสู่สังคม
เกษตรกรรมอนัล่มสลำย อดีตนกับินนำซ่ำ คูเปอร์ ท ำไร่อยูก่บัครอบครัวของเขำ เมิร์ฟ ลูกสำววยั 10 
ขวบของคูเปอร์เช่ือว่ำห้องของเธอถูกผีสิง โดยผีพยำยำมจะติดต่อส่ือสำรกบัเธอ พวกเขำไปเจอกบั
อำกำศยำนไร้คนขบัของอินเดียท่ีพวกเขำกูม้ำเพื่อเอำอะไหล่ ไม่นำนพวกเขำคน้พบวำ่ "ผ"ี ของเมอร์
ฟ่ีก็คือส่ิงท่ีทรงภูมิปัญญำท่ีไม่รู้จัก ส่งขอ้ควำมเขำ้รหัสมำโดยใช้คล่ืนควำมโน้มถ่วง ท้ิงพิกัด
เลขฐำนสองไวบ้นฝุ่ น ซ่ึงไดน้ ำพวกเขำไปสู่สถำนท่ีลบัของนำซ่ำ น ำโดยศำสตรำจำรย ์จอห์น แบ
รนด ์ซ่ึงแบรนดเ์ผยว่ำรูหนอน ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนว่ำสร้ำงโดยส่ิงมีชีวิตทรงภูมิปัญญำ ไดเ้ปิดออกใกล ้
ๆ กบัดำวเสำร์ และเป็นทำงน ำไปสู่ดำวเครำะห์ใหม่ ๆ ในอีกกำแล็กซ่ีหน่ึง ซ่ึงอำจให้ควำมหวงัใน
กำรอยูร่อด "ภำรกิจลำซำรัส" ของนำซ่ำไดร้ะบุโลกท่ีมีโอกำสอยูอ่ำศยัไดส้ำมดวง ซ่ึงโคจรอยูร่อบ
หลุมด ำมวลยวดยิ่งท่ีมีช่ือว่ำ กำแกนทวั ไดแ้ก่ มิลเลอร์, เอ็ดมนัด์ และแมนน์ ซ่ึงตั้งช่ือตำมนักบิน
อวกำศท่ีออกส ำรวจพวกมนั แบรนดใ์ห้คูเปอร์มำเป็นผูข้บัยำนอวกำศ เอน็ดูแรนซ์ เพื่อเก็บกูข้อ้มูล
ของนกับินอวกำศ ถำ้ดำวเครำะห์ดวงใดดวงหน่ึงสำมำรถอยูอ่ำศยัได ้มนุษยชำติจะตำมไปดว้ยสถำนี
อวกำศ กำรออกเดินทำงของคูเปอร์ท ำลำยควำมรู้สึกของเมิร์ฟ 
บนยำนเอ็นดูแรนซ์คู เปอร์ เข้ำ ร่วมกับลูกสำวของแบรนด์นัก เทคโนโลยี ชีวภำพอมิ เ ลีย 
นกัวิทยำศำสตร์โรมิลลี และดอยล ์รวมทั้งหุ่นยนต ์ทำร์ และ เคส พวกเขำเดินทำงไปดำวเสำร์ และ
เขำ้ไปในรูหนอนเพื่อมุ่งหนำ้ไปยงัดำวมิลเลอร์แต่พวกเขำพบวำ่ดำวเครำะห์นั้นอยูใ่กลก้บักำแกนทวั
มำกจนกระทัง่มนัประสบกบักำรยดืของเวลำจำกควำมโนม้ถ่วงอยำ่งรุนแรง แต่ละชัว่โมงบนพื้นผวิ
ดำวจะเท่ำกบัเจ็ดปีบนโลก ทีมไดล้งไปท่ีดำวเครำะห์ซ่ึงพิสูจน์ว่ำไม่เหมำะส ำหรับกำรอยู่อำศยั 
เน่ืองจำกมนัปกคลุมไปดว้ยมหำสมุทรต้ืน ๆ และถูกรบกวนดว้ยคล่ืนยกัษ ์ในขณะท่ีอมิเลียพยำยำม
กูข้อ้มูลของมิลเลอร์ คล่ืนก็กระแทกมำฆ่ำดอยล ์และท ำให้กำรออกเดินทำงของกระสวยอวกำศชำ้
ออกไป เม่ือพวกเขำกลบัมำท่ีเอน็ดูแรนซ์ เวลำกผ็ำ่นไปแลว้ 23 ปี 
บนโลกเมิร์ฟในวยัผูใ้หญ่ซ่ึงในตอนน้ีเป็นนกัวิทยำศำสตร์นำซ่ำก ำลงัช่วยแบรนดแ์กส้มกำรท่ีจะท ำ
ให้นำซ่ำปล่อยสถำนีอวกำศโดยใชแ้รงโนม้ถ่วงได ้ในลมหำยใจเฮือกสุดทำ้ยแบรนดย์อมรับว่ำเขำ
ไดแ้กปั้ญหำไปเรียบร้อยแลว้ และตดัสินใจว่ำโครงกำรน้ีเป็นไปไม่ได ้เขำปกปิดกำรคน้พบของเขำ
เพื่อรักษำควำมหวงัใหค้งอยูต่่อไปและใหค้วำมเช่ือมัน่กบั "แผน B" โดยใชเ้อม็บริโอแช่แขง็เดินทำง
ไปกบัเอน็ดูแรนซ์เพื่อเร่ิมตน้มนุษยชำติใหม่หมด อยำ่งไรก็ตำมเมิร์ฟสรุปว่ำสมกำรของแบรนดอ์ำจ
ใชก้ำรไดด้ว้ยขอ้มูลเพิ่มเติมจำกซิงกูลำริต้ีของหลุมด ำดว้ยเช้ือเพลิงท่ีเหลือนอ้ยเต็มที เอ็นดูแรนซ์
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สำมำรถไปดำวเครำะห์ไดอี้กเพียงดวงเดียวก่อนจะกลบัโลก หลงัจำกกำรปรึกษำกนัอยำ่งตึงเครียด 
ทีมไดเ้ลือกดำวเครำะห์ของแมนน์ เน่ืองจำกแมนน์ยงัคงส่งสัญญำณอยู ่อยำ่งไรก็ตำมพวกเขำพบว่ำ
มนัหนำวเยน็อยูต่ลอดเวลำและปกคลุมไปดว้ยธำรน ้ ำแขง็และไม่เหมำะส ำหรับกำรอยูอ่ำศยั แมนน์
ซ่ึงรู้อยู่ตลอดว่ำแผน B คือเป้ำหมำยท่ีแทจ้ริงของภำรกิจ ไดป้ลอมแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัควำมมีชีวิต
ของดำวเครำะห์เพื่อท่ีเอน็ดูแรนซ์จะไดม้ำช่วยเหลือเขำ แมนน์ท ำใหห้มวกชุดอวกำศของคูเปอร์แตก
และท้ิงไวใ้ห้เขำตำย และหนีไปท่ีเอ็นดูแรนซ์บนกระสวยอวกำศ โรมิลลีถูกฆ่ำโดยระเบิดท่ีแมนน์
ติดตั้งไวเ้พื่อปกปิดควำมลบัของเขำ อมิเลียช่วยเหลือคูเปอร์โดยใชก้ระสวยสัมภำระอีกล ำหน่ึงโดย
พวกเขำมำถึงเอ็นดูแรนซ์ทนัเวลำเห็นแมนน์ก ำลงัเช่ือมต่อยำนอย่ำงไม่ถูกตอ้ง แอร์ล็อกระเบิดออ
และฆ่ำแมนน์ และเป็นสำเหตุของควำมเสียหำยรุนแรง แต่คูเปอร์ใชก้ระสวยสัมภำระเพื่อท ำให้
เอน็ดูแรนซ์อยูใ่นกำรควบคุมอีกคร้ัง 
ดว้ยเช้ือเพลิงท่ีเกือบหมด คูเปอร์และอมิเลียวำงแผนจะเหวี่ยงเอ็นดูแรนซ์ไปรอบ ๆ กำแกนทวั
เพื่อใหอ้ยูบ่นเส้นทำงไปยงัดำวเอด็มนัดท่ี์อยูอี่กดำ้นของหลุมด ำในขณะท่ีเวลำจะผำ่นไปบนโลก 51 
ปี ทำร์และคูเปอร์ปลดกระสวยของพวกเขำลงไปในหลุมด ำสละชีพตนเองเพื่อเก็บขอ้มูลของซิงกูลำ
ริต้ี และเพื่อผลกัอมิเลียและเคสโดยกำรลดมวลของยำนลง พวกเขำโผล่ออกมำในสถำนท่ีท่ีมีหำ้มิติ 
ซ่ึงเวลำปรำกฏเป็นมิติของอวกำศ และโดยกำรใชค้ล่ืนควำมโนม้ถ่วง คูเปอร์เขำ้รหสัขอ้มูลของทำร์
เก่ียวกบัซิงกูลำริต้ีไปยงันำฬิกำขอ้มือของเมอฟ่ีวยัเยำวโ์ดยใชร้หัสมอร์ส หลำยทศวรรษต่อมำเธอ
ตระหนกัว่ำขอ้ควำมถูกเขำ้รหัสอยู่บนนำฬิกำ ซ่ึงท ำให้เธอแกส้มกำรของแบรนด์ไดเ้สร็จสมบูรณ์
เพื่อปล่อยสถำนีอวกำศ 
เม่ือขอ้มูลถูกส่งผำ่นเสร็จส้ิน บริเวณท่ีมีหำ้มิติกย็บุตวัลง และคูเปอร์พบว่ำตวัเขำก ำลงัเดินทำงผำ่นรู
หนอนเขำ้มำสู่วงโคจรรอบ ๆ ดำวเสำร์ เขำต่ืนข้ึนบนสถำนีอวกำศของนำซ่ำและไดพ้บกบัเมิร์ฟซ่ึง
ในตอนน้ีแก่ชรำแลว้ และเป็นผูเ้ร่ิมน ำกำรอพยพของมนุษยชำติ ดว้ยควำมพึงพอใจท่ีคูเปอร์ไดรั้กษำ
ค ำมัน่สัญญำท่ีว่ำวนัหน่ึงจะกลบัมำหำเธอ เมิร์ฟโนม้นำ้วคูเปอร์ใหค้น้หำอมิเลียซ่ึงอยูต่ำมล ำพงัและ
ก ำลังด ำเนินกำรตำมแผนBพร้อมกับเคสบนทะเลทรำยของดำวเอ็ดมันด์ซ่ึงเป็นดำวเครำะห์ท่ี
สำมำรถอยูอ่ำศยัไดเ้อด็มนัดไ์ดต้ำยไปเน่ืองจำกแผน่ดินถล่ม คูเปอร์และทำร์ซ่ึงไดรั้บควำมช่วยเหลือ
มำดว้ยกนัจำกอวกำศน ำกระสวยอวกำศของนำซ่ำเพื่อเดินทำงไปยงัดำวเอด็มนัด ์2 
 
 
 

                                                            
2 อินเตอร์สเตลลำร์ ทะยำนดำวกูโ้ลก, เขำ้ถึงเม่ือ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/อินเตอร์สเตลลำร์_ทะยำนดำวกูโ้ลก 
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ภำพท่ี 3   ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์

ที่มา อินเตอร์สเตลลำร์ ทะยำนดำวกูโ้ลก (Interstellar2014) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพท่ี 4 ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์

ที่มา อินเตอร์สเตลลำร์ ทะยำนดำวกูโ้ลก (Interstellar2014) 
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ภำพท่ี 5 ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
ที่มา อินเตอร์สเตลลำร์ ทะยำนดำวกูโ้ลก (Interstellar2014) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 6  ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
ที่มา อินเตอร์สเตลลำร์ ทะยำนดำวกูโ้ลก (Interstellar2014) 
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lucy2014 
          ลูซ่ี นกัศึกษำสำวธรรมดำๆคนหน่ึง ท่ีมำศึกษำต่อท่ีไตห้วนั แต่ดนัไปพวัพนักบักลุ่มธุรกิจมืด
ท่ีท ำกำรค้ำสำรสังเครำะห์อันตรำยท่ีช่ือ CTH4 และพวกมำเฟียได้ผ่ำท้องของลูซ่ีและยดัสำร
สังเครำะห์เหล่ำนั้นซ่อนไวใ้นทอ้งลูซ่ีเพื่อรอส่งมอบเป็นสินคำ้ต่อไป ระหว่ำงท่ีก ำลงัรอส่งตวั ลูซ่ี
โดนพวกนกัเลงซอ้ม ท ำใหส้ำรสังเครำะห์ท่ีซ่อนไวใ้นทอ้งแตก และซึมเขำสู่ร่ำงกำย มีผลท ำให้ลูซ่ี
สำมำรถเปิดกำรใชง้ำนของสมองไดม้ำกกว่ำคนปกติ กลำยเป็นดัง่ยอดมนุษยผ์ูมี้พลงัจิต โทรจิต 
ควำมรู้มหำศำล และกำรควบคุมวตัถุสสำรต่ำงๆ แถมเจำ้สำรตวันั้นมนัคงปลุกพลงัของเธอใหสู้งข้ึน
อีกเร่ือยๆ ลูซ่ีตอ้งกำรพบตวั ดร.นอร์แมน ผูมี้ควำมเช่ียวชำญดำ้นสมอง เพื่อหวงัว่ำเขำจะสำมำรถ
ช่วยเธอได ้แต่พวกมำเฟียเจำ้ของสำรสังเครำะห์ยงัคงตำมล่ำตวัเธอ ยงัดีท่ีมี สำรวตัรปิแอร์ เดล ริโอ 
นำยต ำรวจฝร่ังเศสท่ียงัมองเห็นควำมเป็นมนุษยใ์นตวัลูซ่ี และคอยให้ควมช่วยเหลือให้เธอบรรลุ
เป้ำหมำย3 
ภำพยนตร์เร่ืองLucy (2014) ก ำกบัโดยลุก แบซง บอกกบัเรำว่ำถำ้เรำใชส้มองในระดบัท่ีมำกข้ึนกวำ่
น้ีเพียงเลก็นอ้ยเรำจะสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงไดม้หำศำลตวัละครหลกัของเร่ืองลูซ่ีในเร่ืองสำมำรถ
ใชส้มองไดม้ำกข้ึนจำกกินไดรั้บยำCph4 แต่ยิง่สมองใชง้ำนไดม้ำกข้ึน ส ำนึกแบบมนุษยป์รกติทัว่ไป
ยิง่ลดลองมนัตรงกนัขำ้มกบัคำแรคเตอร์ซุปเปอร์ฮีโร่ยอดมนุษยใ์นเร่ืองอ่ืนๆท่ีคนธรรมดำเม่ือไดรั้บ
พลงัวิเศษแลว้มีอำกำรต่ืนเตน้ดีใจ สนุกสนำนกบัอ ำนำจใหม่ท่ีตนเองไดรั้บมำ กลบักนัลูซ่ีมีกำร
แสดงออกท่ีไม่ไดยนิดียนิร้ำยอนัใดกบัพลงัพิเศษรำวกบัวำ่มนัเป็นเร่ืองปรกติสำมญัเหมือนกำรขยบั
แขนขำ จิตส ำนึกของตนเองเปล่ียนไปพร้อมกบัควำมสำมำรถทำงกำยภำพ ในสำยตำของลูซ่ีตอนน้ี
โลกภำยนอกเป็นเพียงกระแสกำรเคล่ือนไหวของธรรมชำติท่ีตนเองมองเห็นใดอย่ำงแจ่มชัด
เหมือนกบักำรรับรู้เวลำไดด้ว้ยมิติเวลำไดท้ำงกำยภำพ  
กำรกำ้วขำ้มก ำแพงแห่งควำมรู้ ควำมรู้เพื่อควำมรู้ใหม่ ตอ้งท ำใหต้นเองเหมือนเดก็ท่ียงัไม่มีส่ิงยดึติด
ดว้ยอะไร กำรยึดติดหรือเลือกขำ้งหมำยถึงกำรปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นไปไดอี้กขำ้ง เหตุกำรณ์สมมุติ ว่ำถำ้
ผูใ้หญ่สักคนเห็นคนคนหน่ึงอยูดี่ๆก็ลอยได ้เขำคงตกตะลึง ขยี้ตำ หยิกแกม้ตวัเองเพรำะไม่อยำกจะ
เช่ือส่ิงท่ีเห็นอยู่ตรงหน้ำเพรำะคน”ลอยไม่ได้” (ก่อนจะควำ้โทรศัพท์มำอัดวีดีโอวินำทีแห่ง
ประวติัศำสตร์คน้พบมนุษยค์นแรกท่ีลอยไดอ้ยำ่งเป็นทำงกำร ตอ้งไดย้อดกดไลค ์แชร์ รีทวิต ถล่ม

                                                            
3 ลูซ่ี สวยพิฆำต, เขำ้ถึงเม่ือ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/ลูซ่ี_สวยพิฆำต 
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ทลำยอยำ่งแน่นอน) ในทำงตรงกนัขำ้มถำ้เด็กหนำ้ตำบอ้งแบ๊วท่ียงัไม่มีภำพจ ำซ ้ ำๆว่ำคนลอยไม่ได้
ล่ะ?  
          ลูซ่ีกบัพลงัวิเศษกค็งเหมือนกนัในสภำวะน้ี ทำ้ยท่ีสุดตวัละครท่ีมีพลงัเกินจะจินตนำกำรไม่ได้
เลือกจะปกป้องโลกสวมหนำ้กำกมีผำ้คลุมท่ีหลงั (คำแรคเตอร์ดีไซน์ในช่วงหลงัเร่ิมรู้ตวัเองว่ำ ผำ้
คลุมของบรรดำฮีโร่ในหนงัสือกำร์ตูนมนัช่ำงไร้ประโยชน์และดูตลกส้ินดี ถำ้ไม่จ ำเป็นจริงๆและมี
ผลกบัอตัตำลกัษณ์ท่ีชดัเจนเช่น ซุปเปอร์แมน คงมีกำรปรับแก ้ตดัออกตำมรสนิยมของยคุสมยั) ลูซ่ี
เลือกจะส่งผำ่นควำมรู้ท่ีเธอไดเ้ขำ้ถึงใหก้บัคนอ่ืนเป็นสัญลกัษณ์ของควำมเป็นมนุษยใ์นตวัเธอ กำร
ส่งผ่ำน legacyเป็นส ำนึกพื้นฐำนอย่ำงมำกของส่ิงมีชีวิตกระบวนกำรรวบรวมควำมรู้ในโลก
ภำพยนตร์ของลูซ่ีนั้นจะเห็นกำรเดินทำงผำ่นเส้นทำงของฉำกแต่ละฉำก ตึกปูน ยอ้นกลบัเป็นตึกไม ้
ตึกไมค้วำมสูงค่อยๆหดเล็กลงกลำยเป็นบำ้นไม ้บำ้นดิน ยอ้นสู่ยุคนำยพรำนล่ำสัตว ์ดึกด ำบรรพ ์
พื้นดินค่อยหดลดลงเป็นน ้ ำ(บ่อน ้ ำซุ๊ปแห่งชีวิต) เห็นชีวิตท่ีซบัซอ้นนอ้ยลงๆ จนลึกสู่อะตอมเขำ้สู่
นิวเคลียส* หลงัจำกนั้นภำพจึงเร่งกลบัมำยุคปัจจุบนัแลว้ด ำด่ึงเขำ้สู่ “ กล่องแพนโดร่ำ” รูปลกัษณ์
ของแฟลชไดรฟ์ กำรเลือกวำระสุดทำ้ยดว้ยกำรส่งผำ่นlegacyแบบน้ีกแ็สดงวำ่ ควำมเป็นมนุษยย์งัไม่
หมดไปจำกตวัละครซะทีเดียว กำรพฒันำไปสู่จุดใหม่ของวิวฒันำกำร มีควำมจ ำเป็นกบักำรมีอยูข่อง
ระบบส่งผำ่นพนัธ์ุกรรม แต่กระนั้นมนุษยย์อมรับไดจ้ริงๆตำมแบบโลกสมยัใหม่ท่ีวำ่ เรำเป็นแค่เศษ
กระพี้นิดเดียวบนห่วงจกัรวำล แต่ก็ตอ้งยอมรับส่ิงท่ีมีอยูท่ ั้ง2แบบพร้อมกนั “คือควำมส ำคญัและไม่
ส ำคญั “ เพรำะรำเช่ือในเร่ืองกำรพฒันำ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรพฒันำตนเองหรือพฒันำโลกเป็นพนัธ
กิจ  
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ภำพท่ี 7  ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
ที่มา ลูซ่ี สวยพิฆำต ( Lucy 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพท่ี 8  ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
ที่มา ลูซ่ี สวยพิฆำต ( Lucy 2014) 
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เบลดรันเนอร์ (Blade Runner 1982) 
          เบลดรันเนอร์ เป็นภำพยนตร์แนวไซไฟออกฉำยปี ค.ศ. 1982 ก ำกบัภำพยนตร์โดย ริดลีย ์
สกอ็ตต ์แสดงโดย แฮร์ริสนั ฟอร์ด , รัทเจอร์ ฮอร์เออร์ , ฌอน ยงั และ เอด็เวิร์ด โอลมอส ภำพยนตร์
น้ีเขียนบทโดย แฮปทนั แฟนเชอร์ และ เดวิด พีเพิล โดยเอำบทมำจำกนวนิยำย Do Androids Dream 
of Electric Sheep? เม่ือปี 1968 ของฟิลิปส์ เค ดิกส์ 
          ภำพยนตร์เป็นกำรพรรณำโลกอนำคตในเมืองลอสแอนเจอลิส รวมถึงมีกำรถูกดัดแปลง
พนัธุกรรมส ำหรับออกแบบมนุษยเ์ทียม "Replicants" ผลิตข้ึนโดยมีประสิทธิภำพจำกบริษทัไทเรล 
คอปเปอเรชัน่ กำรใชม้นุษยเ์ทียมบนโลกถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งห้ำม เพื่อใชเ้ป็นแรงงำนทำสทั้งบนโลก
และนิคมบนดำวอ่ืน มนุษยเ์ทียทบำงส่วนเกิดต่อตำ้นและหนีมำยงัโลกจึงเกิดกำรไล่ล่ำและฆ่ำ (ปลด
ประจ ำกำร) ส ำหรับเหล่ำหน่วยปฎิบติักำรพิเศษท่ีรู้จกักนัในนำม "เบลดรันเนอร์" โดยเน้ือเร่ืองเนน้
ไปยงักลุ่มมนุษยเ์ทียมท่ีหนีรอดไดจ้  ำนวน 6 คน น ำโดย รอย เบตต้ี (รัทเจอร์ ฮอร์เออร์) และรวมไป
ถึงอดีตเบรดรันเนอร์อย่ำงริชำร์ด เดคกำ้ (แฮร์ริสัน ฟอร์ด) ซ่ึงไม่เต็มใจท่ีตกลงรับท่ีหน้ำท่ีไล่ล่ำ
มนุษยเ์ทียม , ระหวำ่งกำรสืบสวนเดคกำ้มีควำมสมัพนัธ์ลึกซ้ึงกบัรำเชล 
เบลดรันเนอร์ในตอนแรกท่ีวำงจ ำหน่ำย เกิดสองเสียงท่ีวิจำรณ์หนงั , บำงส่วนไม่พอใจกบักำรเล่ำ
เร่ืองของหนัง , บำงส่วนชอบควำมซับซ้อนหลำกหลำยของหนัง , หน่ึงปีให้หลงัจำกหนังเขำ้โรง 
ภำพยนตร์ดงักล่ำวไดร้ำงวลั Hugo Award ส ำหรับสำขำ Best Dramatic Presentation.เบลดรันเนอร์
ถือวำ่ไม่ประสบควำมส ำเร็จในอเมริกำเหนือ จนถูกเรียกวำ่คลัทฟิ์ลม์4 
 
 

 
 

 

 

 

ภำพท่ี 9  ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
ที่มา เบลด รันเนอร์ 2049 ( Blade Runner 2049) 

 
                                                            
4 เบลดรันเนอร์, เขำ้ถึงเม่ือ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/ เบลดรันเนอร์ 
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เบลดรันเนอร์2049(BladeRunner2049) 
          ค.ศ. 2049 มนุษยส์ังเครำะห์ท่ีเรียกว่ำเรพลิแคนท์ ถูกสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นทำสและผูรั้บใชข้อง
มนุษยธ์รรมดำ เคเป็นเรพลิแคนทต์นหน่ึงท่ีท ำงำนใหก้บักรมต ำรวจลอสแอนเจลิสในฐำนะเบลดรัน
เนอร์ ผูมี้หนำ้ท่ีตำมล่ำและ "ปลดเกษียณ" (สังหำร) เรพลิแคนทท่ี์หลบหนี ระหว่ำงปฏิบติัภำรกิจ เค
ไดพ้บกบัแซปเปอร์ มอร์ตนั เรพลิแคนทห์ลบหนีท่ีซ่อนตวัอยูท่ี่ฟำร์มผลิตโปรตีนแห่งหน่ึง หลงัจำก
ปลดเกษียณมอร์ตนัแลว้เขำไดพ้บกล่องกล่องหน่ึงถูกฝังอยูใ่ตซ้ำกตน้ไม ้ซ่ึงเม่ือไดต้รวจดูแลว้พบว่ำ
ขำ้งในมีช้ินส่วนของศพของเรพลิแคนทเ์พศหญิงท่ีเสียชีวิตระหว่ำงกำรผ่ำตดัคลอด ทำงหน่วยจึง
สรุปว่ำเกิดควำมเป็นไปไดท่ี้เรพลิแคนทจ์ะสืบพนัธ์ุดว้ยกำรมีเพศสัมพนัธ์เช่นมนุษย ์ซ่ึงก่อนหนำ้น้ี
เคยเช่ือกนัวำ่เป็นไปไม่ได ้ร้อยโทโจชิซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชำของเคเกรงวำ่หำกขอ้มูลน้ีถูกเผยแพร่ จะ
ท ำให้เกิดกำรสู้รบระหว่ำงมนุษยก์บัเรพลิแคนทจ์นอำจกลำยเป็นสงครำมใหญ่ เธอจึงสั่งให้เคตำม
หำและปลดเกษียณเด็กเรพลิแคนทท่ี์คลอดออกมำรำยน้ีให้ได ้เคเดินทำงไปยงัส ำนกังำนใหญ่ของ
บริษทัวอลเลซ และไดท้รำบขอ้มูลจำกฐำนขอ้มูลดีเอน็เอของบริษทัฯ ว่ำเรพลิแคนทห์ญิงท่ีตั้งครรภ์
ไดต้นน้ีช่ือว่ำเรเชล ซ่ึงเป็นเรพลิแคนทรุ่์นทดลองท่ีไดรั้บกำรออกแบบโดยดอกเตอร์ไทเรลล ์เขำได้
ทรำบว่ำเรเชลมีควำมสัมพนัธ์เชิงชูส้ำวกบัริค เดคคำร์ด อดีตเบลดรันเนอร์ ในขณะเดียวกนัน้ี เนียน
เดอร์ วอลเลซ ประธำนบริษทัวอลเลซ ไดพ้ยำยำมคน้หำควำมลบัของกำรท ำใหเ้รพลิแคนทส์ำมำรถ
สืบพนัธ์ุได ้ดว้ยหวงัจะใชเ้รพลิแคนทเ์ป็นก ำลงัส ำคญัในกำรสร้ำงอำณำนิคมระหว่ำงดวงดำว เขำ
ส่งลฟัซ่ึงเป็นเรพลิแคนทส่์วนตวัไปขโมยร่ำงของเรเชลออกมำจำกกรมต ำรวจ และตำมหำบุตรของ
เรเชลดว้ยกำรสะกดรอยเค เคเดินทำงกลบัมำยงัฟำร์มโปรตีนของมอร์ตนั และพบตวัเลขวนัท่ี 6-10-
21 ถูกสลกัอยูบ่นซำกตน้ไม ้แลว้จึงจ ำไดว้ำ่วนัท่ีน้ีเป็นวนัท่ีเดียวกนักบัท่ีถูกสลกัไวใ้นมำ้ไมข้องเล่น
ของเขำในวยัเดก็ เน่ืองจำกโดยทัว่ไปแลว้ควำมทรงจ ำของเรพลิแคนทจ์ะเป็นควำมทรงจ ำประดิษฐท่ี์
ถูกใส่เขำ้มำ แฟนสำวโฮโลแกรมของเคนำมว่ำจอยจึงเช่ือว่ำน่ีเป็นหลกัฐำนว่ำเคเป็นเรพลิแคนทท่ี์ 
"เกิด" ข้ึนมำ ไม่ได ้"ถูกสร้ำง" เช่นเรพลิแคนท์ตนอ่ืนๆ เคเผำฟำร์มน้ีแลว้เดินทำงจำกไป เขำคน้
ขอ้มูลของกรมต ำรวจแลว้พบว่ำมีฝำแฝดชำยหญิงคู่หน่ึงเกิดในวนัเดือนปีนั้น ทั้งสองมีดีเอ็นเอท่ี
เหมือนกนัทุกประกำร ต่ำงกนัแต่เพียงโครโมโซมเพศ และมีเพียงเด็กชำยเท่ำนั้นท่ีมีขอ้มูลว่ำยงัมี
ชีวิตอยู่ เคอำศยัขอ้มูลน้ีติดตำมไปยงัโรงงำนในซำนดิเอโกท่ีใชแ้รงงำนจำกเด็กก ำพร้ำ และพบว่ำ
บนัทึกขอ้มูลในช่วงปีดงักล่ำวนั้นหำยสำบสูญไป เคจ ำไดว้่ำท่ีน่ีเองคือสถำนเล้ียงเด็กก ำพร้ำท่ีอยูใ่น
ควำมทรงจ ำของเขำ และไดค้น้พบมำ้ไมข้องเล่นในท่ีซ่อน ซ่ึงเป็นท่ีเดียวกบัท่ีอยูใ่นควำมทรงจ ำของ
เขำ ว่ำเป็นเขำในวยัเด็กนัน่เองท่ีซ่อนมำ้ไมน้ี้ไว ้เคตำมหำดอกเตอร์แอนำ สเตลลีน ผูอ้อกแบบควำม
ทรงจ ำของเรพลิแคนท ์เธอยนืยนักบัเขำวำ่ควำมทรงจ ำเร่ืองสถำนเล้ียงเดก็ก ำพร้ำน้ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึน
จริง เคจึงสรุปได้ว่ำ เขำเองคือบุตรชำยท่ีหำยไปของเรเชล เม่ือกลบัมำยงักรมต ำรวจเครับกำร
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ทดสอบสมรรถนะพื้นฐำนหลงัเหตุกำรณ์สะเทือนอำรมณ์ตำมปกติของเรพลิแคนท ์แต่คร้ังน้ีเขำไม่
ผ่ำนกำรทดสอบ เขำรำยงำนเหตุกำรณ์กบัโจชิเป็นนัยว่ำเขำไดส้ังหำรเด็กเรพลิแคนทท่ี์ตำมหำไป
แลว้ โจชิให้โอกำสเคเดินทำงหลบหนีภำยใน 48 ชัว่โมง เม่ือกลบัมำถึงท่ีพกั เคยำ้ยขอ้มูลของจอย
เขำ้มำในอุปกรณ์พกพำตำมค ำขอร้องของจอยท่ีอยำกเดินทำงไปพร้อมกบัเคดว้ย หลงัจำกนั้นจึงน ำ
ม้ำไม้ไปวิเครำะห์ท่ีร้ำนค้ำและพบว่ำมีร่องรอยของกัมมันตภำพรังสีท่ีน ำทำงเขำไปยงัซำก
ปรักหักพงัแห่งลำสเวกสั ท่ีนั่นเขำไดพ้บกบัเดคคำร์ด ซ่ึงไดเ้ปิดเผยกบัเคว่ำเขำเป็นพ่อของเด็กท่ี
สำบสูญของเรเชล และเป็นเขำเองท่ีท ำลำยหลกัฐำนกำรเกิดต่ำงๆ เพื่อปกปิดตวัตนของเด็กคนน้ี 
และมอบเด็กให้อยูก่ำรดูแลของกลุ่มเรพลิแคนทท่ี์ต่อสู้เพื่ออิสรภำพ ลฟัสังหำรโจชิ และติดตำมเค
มำยงัท่ีซ่อนตวัของเดคคำร์ดในลำสเวกสั เธอลกัพำตวัเดคคำร์ด ท ำลำยจอย และปล่อยเคให้ตำย 
กลุ่มเรพลิแคนทต่์อสู้เพื่ออิสรภำพเขำ้มำช่วยเหลือเคเอำไว ้เฟรยซ์ำซ่ึงเป็นผูน้ ำของกลุ่มน้ีเปิดเผย
กบัเคว่ำเด็กท่ีเกิดจำกเรเชลกบัเดคคำร์ดเป็นเด็กหญิง และเคไม่ใช่เด็กคนน้ี เฟรยซ์ำขอร้องให้เค
สังหำรเดคคำร์ด เพื่อป้องกนัไม่ใหว้อลเลซตำมหำเด็กคนน้ีพบ รวมถึงกลุ่มต่อสู้เพื่ออิสรภำพน้ีดว้ย 
ถือเป็นกำรสังหำรเพื่อประโยชน์ท่ีสูงกว่ำของเหล่ำเรพลิแคนทท์ั้งมวล ลฟัพำเดคคำร์ดมำยงับริษทั
วอลเลซส ำนกังำนใหญ่เพื่อพบกบัเนียนเดอร์ วอลเลซ เขำเรียกร่ำงโคลนสร้ำงใหม่ของเรเชลมำพบ 
เพื่อล่อให้เดคคำร์ดเปิดเผยควำมลบั แต่เดคคำร์ดด้ือดึงปฏิเสธ วอลเลซจึงให้ลฟัสังหำรเรเชลคนน้ี 
ระหว่ำงท่ีลฟัก ำลงัพำเดคคำร์ดข้ึนยำนเดินทำงไปนอกโลกเพื่อสอบสวนดว้ยกำรทรมำน เคก็เขำ้
ขดัขวำงและสังหำรลฟัลง แต่เคก็บำดเจ็บหนกั เขำจดัฉำกกำรตำยของเดคคำร์ดเพื่อไม่ให้วอลเลซ
และเหล่ำเรพลิแคนท์ติดตำมมำได้ และได้พำเดคคำร์ดไปยงัท่ีท ำงำนของสเตลลีน จำกขอ้มูล
ทั้งหมดเคสรุปไดว้่ำดอกเตอร์สเตลลีนคนน้ีคือเด็กท่ีหำยสำบสูญไปของเรเชลและเดคคำร์ด มำ้ไม้
และควำมทรงจ ำนั้นกเ็ป็นของสเตลลีนน้ีเอง เคตำยอยำ่งสงบระหวำ่งท่ีเดคคำร์ดก ำลงัจะได ้5 
 

 

 

 

 
 

                                                            
5 เบลด รันเนอร์ 2049, เขำ้ถึงเม่ือ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/ เบลด รันเนอร์ 2049 
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Pi (1998) 
แมก็ซ์ นกัคณิตศำสตร์ท่ีมีอำกำรหวำดระแวง เขำเป็นอจัฉริยะสร้ำงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ข้ึนมำเพื่อ
ค ำนวนสมกำรวิเครำะห์ตลำดหุน้ของเขำ แมก็ซ์เช่ือวำ่คณิตศำสตร์คือภำษำแห่งธรรมชำติ และ
ตวัเลขสำมำรถแทนค่ำในทุกอยำ่งได ้จนวนัหน่ึงท่ีเขำคน้พบเลขชุดหน่ึงท่ีคนจำกตลำดหุน้วอลล์
สตรีท 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

ภำพท่ี 10  แหล่งขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
ที่มา Pi: Faith in Chaos 1998 

 

 

 

 
 
 
 
 



  43 

อทิธิพลที่ได้จากแอนิเมชัน(animation) 

 
อีวำนเกเลียนมหำสงครำมวนัพิพำกษำ(NeonGenesisEvangelion) 
          ในขณะท่ีโลกพึ่งถือก ำเนิด เผ่ำพนัธ์ุเทวทูตไดถู้กเลือกให้เป็นผูช้ี้น ำอำรยธรรมบนโลกใบน้ี 
โดยมี อำดมั เป็นผูใ้ห้ก ำเนิดชีวิตทั้งมวล แต่กำรมำถึงของดวงจนัทร์สีด ำซ่ึงภำยในมี ลิลิธ อยู ่เม่ือส่ี
พนัลำ้นปีก่อนถือเป็นภยัคุกคำมต่อเผำ่พนัธ์ุเทวทูต ทั้งน้ี กฎกำรหยัง่รำกไดก้ ำหนดไวว้ำ่ ไม่สำมำรถ
จะมีส่ิงมีชีวิตทั้งสองเผ่ำพนัธ์ุอยูบ่นดำวเครำะห์ดวงเดียวกนัได ้เน่ืองจำกหำกอำดมั (ผูมี้ผลไมแ้ห่ง
ชีวิต) รวมกบั ลิลิธ (ผูมี้ผลไมแ้ห่งปัญญำ) จะมีพลงัเทียบเท่ำพระเจำ้ ดงันั้นจึงก ำหนดกลไกท่ีเรียกว่ำ 
หอกลองกินุส ข้ึนมำ เพื่อยบัย ั้งกำรเจริญของเผำ่พนัธ์ุใดเผำ่พนัธ์ุหน่ึง แต่ทว่ำ หอกลองกินุสท่ีมำกบั
ลิลิธ ไดสู้ญหำยหรือถูกท ำลำยไประหวำ่งท่ีตกสู่โลก ดงันั้นหอกลองกินุสของอำดมัจึงหยดุย ั้งอำดมั
ไว ้และอำดมัก็หลบัใหลอยู่ภำยในขั้วโลกใตต้ั้งแต่นั้นมำ ในขณะท่ีลิลิธกลำยเป็นผูใ้ห้ก ำเนิดมวล
มนุษยชำติข้ึนมำ ภำยหลงัส้ินสุดสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง มีกำรคน้พบเอกสำรโบรำณท่ีบริเวณทะเล
เดดซี ซ่ึงน ำไปสู่กำรก่อตั้งองคก์รลบันำมว่ำ เซเลอ (SEELE) ข้ึนท่ีประเทศเยอรมนี กำยใตก้ำรน ำ
ของคีล ลอเรนซ์ เซเลอไดเ้ขำ้ไปสนับสนุนโครงกำรของประเทศอภิมหำอ ำนำจต่ำงๆ ตลอดจน
สหประชำชำติ ในท่ีสุด ปลำยศตวรรษท่ี 20 เซเลอก็กลำยเป็นองคก์รเบ้ืองหลงัท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดใน
โลกและสำมำรถควบคุมสหประชำชำติ ทศวรรษท่ี 1990 คณะนกัส ำรวจในนำมสหประชำชำติได้
คน้พบดวงจนัทร์สีขำวท่ีมียกัษห์ลบัใหลพร้อมหอกลองกินุสอยูภ่ำยในบริเวณขั้วโลกใต ้พวกเขำได้
ตั้ งช่ือยกัษ์ตนน้ีว่ำ อำดัม คณะนักส ำรวจจึงไดดึ้งหอกลองกินุสออก และน ำไปศึกษำท่ีประเทศ
จอร์แดน และเร่ิมท ำกำรส ำรวจร่ำงกำยอำดมั สหประชำชำติเร่ิมก่อสร้ำงฐำนปฏิบติักำรท่ีสองท่ีขั้ว
โลกใตจ้นแลว้เสร็จในปี 1999 ผลกำรศึกษำร่ำงกำยอำดมัพบว่ำ มีดีเอน็เอเหมือนมนุษยถึ์ง 99% ซ่ึง
ท ำใหเ้กิดทฤษฎีว่ำอำดมัคือมนุษยค์นแรก สิงหำคม ปี 2000 ไดมี้กำรเร่ิมกำรทดลองตวัอยำ่งอำดมัท่ี
ขั้วโลกใต ้โดยมีผูใ้หทุ้นส ำรวจ (เซเลอ) เป็นผูส้ังเกตกำรณ์ ในขณะท่ีหอกลองกินุสก ำลงัอยูร่ะหวำ่ง
กำรขนส่งมำยงัฐำนปฏิบัติกำรท่ีสอง วนัท่ี 12 กันยำยน 2000 คณะผูส้ังเกตกำรณ์และสมำชิก
บำงส่วน ได้เดินทำงกลับเยอรมนีและญ่ีปุ่น กำรทดลองในวนัต่อมำเป็นกำรทดลอง Contact 
Experiment กบัอำดมัโดยติดตั้งแหล่งพลงังำนอนนัต ์S² Engine เขำ้กบัตวัอำดมัท่ีหลบัไหลอยู ่กำร
เดินเคร่ือง S² Engine ท ำให้ร่ำงของอำดัมปลดปล่อยสนำมพลังปฏิภำคเอ.ที. (Anti A.T. field) 
ออกมำ (สนำมพลงัปฏิภำคฯมีแหล่งก ำเนิดมำจำก S² Engine[1]) สนำมพลงัปฏิภำคฯจำกร่ำงอำดมัน้ี
ไดไ้ปสลำยสนำมพลงัเอ.ที.ของนกัวิจยั(มนุษย)์ในท่ีทดลอง ท ำใหร่้ำงและจิตใจของนกัวิจยัเหล่ำนั้น
กลำยเป็น LCL รวมเขำ้กบัตวัอำดมั อำดมัต่ืนข้ึนอย่ำงสมบูรณ์เและประตูแห่งกฟัไดเ้ปิดออกเพื่อ
ช ำระลำ้งโลก คณะวิจยัท่ีเหลืออยูไ่ดพ้ยำยำมผนึกอำดมัโดยกำรยิงหอกลองกินุสปักสู่ร่ำงอำดมั แต่
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หอกลองกินุสไม่สำมำรถหยุดย ั้งอำดัมได้และอำดัมได้ฆ่ำนักวิจยัท่ีเหลือ ขณะท่ี S² Engine จ่ำย
พลงังำนมหำศำลจนอำดมักลำยร่ำงเป็นยกัษแ์ห่งแสงขนำดมหึมำ ในท่ีสุดร่ำงกำยของอำดมัเกิดกำร
ระเบิดข้ึนอยำ่งรุนแรงและหลอม6 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภำพท่ี 11   ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์

ที่มา อีวำนเกเลียน มหำสงครำมวนัพิพำกษำ (Neon Genesis Evangelion) 
 

 

 

 

 

ภำพท่ี 12  แหล่งขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
ที่มา อีวำนเกเลียน มหำสงครำมวนัพิพำกษำ (Neon Genesis Evangelion) 

 

                                                            
6 อีวำนเกเลียน_มหำสงครำมวนัพิพำกษำ, เขำ้ถึงเม่ือ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/ อีวำนเกเลียน_มหำสงครำมวนั
พิพำกษำ 
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กนัสึ(GANTZ) 
          คุโรโนะ เค เดก็มธัยมปลำยท่ีไม่ค่อยมีคนสนใจและไม่เป็นท่ีสนใจของเพื่อนๆ เท่ำไหร่นกั อยู่
มำวนัหน่ึง เค ไดไ้ปพบกบัเพื่อนเก่ำสมยัประถม ช่ือ คำโต ้มำซำรุ และทั้งคู่ไดเ้สียชีวิตพร้อมกนัจำก
กำรท่ีไดล้งไปช่วยชีวิตชำยข้ีเมำคนหน่ึงท่ีเผลอตกลงไปบนรำงรถไฟใตดิ้น แต่เม่ือสติกลบัคืนมำ ทั้ง
คู่พบว่ำไดม้ำอยู่ในห้องๆ หน่ึง โดยมีลูกบอลสีด ำวำงอยู่ และมีกลุ่มคนท่ีคิดว่ำตวัเองตำยแลว้มำ
รวมอยูใ่นห้องนั้นดว้ย และเม่ือทั้งหมดไดพู้ดคุยเก่ียวกบัเหตุกำรณ์น้ี ทนัใดนั้นก็มีเสียงเพลงดงัข้ึน
พร้อมกบัลูกบอลสีด ำภำยในห้องก็เกิดขอ้ควำมพร้อมภำพถ่ำยข้ึนมำ โดยขอ้ควำมกล่ำวไวใ้ห้ไป
ก ำจดับุคคลภำยในรูปให้ส ำเร็จ (บุคคลในรูปในเร่ืองเรียกว่ำมนุษยต่์ำงดำว) ทนัใดนั้นเองลูกบอลสี
ด ำก็แตกออก ภำยในลูกบอลนั้นมีร่ำงมนุษยน์ัง่น่ิงอยู่ (เรียกว่ำกนัสึ) และมีอำวุธมำกมำยพร้อมกบั
ชุดรัดรูป (ในเร่ืองเรียกชุดสูท) และแลว้ทุกคนก็เร่ิมหำยไปทีละคนเพื่อไปก ำจดัคนภำยในภำพถ่ำย 
ซ่ึงท่ีๆ ไปก็เหมือนเมืองทัว่ไปท่ีพวกเขำเคยอยู ่แต่คนภำยนอกจะไม่เห็นตวัพวกเขำ เม่ือก ำจดับุคคล
ในภำพไดแ้ลว้พวกเขำจะถูกส่งกลบัมำท่ีหอ้งเดิมในตอนแรก ซ่ึงตอนน้ีลูกบอลสีด ำภำยในหอ้งก็จะ
ประกำศคะแนนของแต่ละคน โดยในตอนน้ีสำมำรถออกนอกหอ้งน้ีไปใชชี้วิตปกติไดแ้ลว้ โดยเม่ือ
เวลำผ่ำนไปก็จะถูกเรียกให้กลบัมำท่ีห้องน้ีเพื่อท ำภำรกิจต่อไปพร้อมกบักลุ่มคนใหม่ท่ีพึ่งเสียชีวิต
และกลุ่มคนท่ีรอดตำยจำกภำรกิจท่ีแลว้ก็จะร่วมกนัท ำภำรกิจใหม่ โดยใครท ำได ้100 คะแนน จะมี
ตวัเลือกในกำรท ำภำรกิจต่อไปหรือยงัคงตอ้งกำรกลบัไปยงัโลกปกติอยู่7 

 

 

 
 
 
 
 

ภำพท่ี 13  ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์

ที่มา กนัสึ ( ガンツ  GANTZ) 
                                                            
7 กนัสึ, เขำ้ถึงเม่ือ 14 มีนำคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/ กนัสึ 
 



  46 

 
อินุยำชิกิinuyashiki 
          คุณลุงอินุยำชิกิป่วยเป็นมะเร็งและจะมีชีวิตอยูไ่ดอี้กไม่นำน ดูแลครอบครัวของตวัเองไดไ้ม่ดี
พอ เขำรู้ตวัดีว่ำตวัเองไม่เอำไหนเลย แต่แลว้วนัหน่ึงเขำและเด็ก ม.ปลำย แปลกหน้ำก็ไดรั้บพลงั
อะไรบำงอยำ่งร่ำงกำยของพวกเขำกลำยเป็นไซบอร์กท่ีสำมำรถช่วยเหลือคนอ่ืนหรือท ำลำยลำ้งส่ิง
รอบตวัใหพ้ินำศ ท ำใหชี้วิตของทั้งคู่เปล่ียนไปคนละทำง เม่ือคนหน่ึงเลือกท่ีจะช่วยชีวิตผูค้นใหม้ำก
ท่ีสุด ส่วนอีกคนกลบัเลือกท่ีจะพรำกชีวิตอย่ำงไร้ควำมปรำณี เด็ก ม.ปลำย คนนั้นคือ “ชิชิกำมิ ฮิ
โระ” ภำยนอกเขำดูเงียบขรึม ไม่ค่อยไดพู้ดคุยกบัใครมำกนกั เขำมีปมบำงอยำ่งในใจท่ีท ำใหเ้ขำหัน
มำฆ่ำคนบริสุทธ์ิ ในขณะท่ีคุณลุงพยำยำมช่วยคนมำกมำยให้หำยป่วยและกลบัมำแข็งแรงอีกคร้ัง 
จนไดรั้บฉำยำว่ำ “ผูส้ร้ำงปำฏิหำริย”์ คุณลุงจะสำมำรถช่วยเหลือทุกคนและหยุดย ั้งไม่ให้ฮิโระก่อ
กำรร้ำยไดรึ้เปล่ำ? คุณลุงอินุยำชิกิจะเป็นวีรบุรุษและปกป้องครอบครัวของเขำไดม้ั้ย? เรียกว่ำทั้ง
สองคนมีพลงัท่ีเหมือนกนัแต่ใชก้นัไปคนละทำงเลยทีเดียว 
"เรำถูกเล้ียงมำโดยโทรทศัน์เช่ือว่ำสักวนัเรำจะเป็นเศรษฐีเป็นดำรำหนงั เป็นร็อกสตำร์ แลว้เรำจะรู้
ควำมจริงนั้นอยำ่งชำ้ๆว่ำ..ไม่มีทำง"FIGHTCLUB(1999)โลกปัจจุบนับอกเรำใหเ้ช่ือว่ำเรำทุกคนท ำ
ได ้เรำมีได ้เรำเป็นได ้เรำเป็นไดทุ้กอย่ำงท่ีเรำอยำกจะเป็น ขอแค่มีควำมพยำยำม มีมำนะ มีหัวคิด 
ฯลฯ มีตวัอย่ำงมำกมำยเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้ตนเอง นักพูด นักคิด นักสร้ำงแรงบนัดำลใจ 
เจำ้ของกิจกำร ผูป้ระสบควำมส ำเร็จทั้งหลำยท่ีมีอดีตอนัแสนยำกล ำบำกเพื่อมำบอกว่ำเรำว่ำชีวิตเขำ
ล ำบำกกว่ำเรำ ดูเขำเป็นตวัอย่ำงสิ เขำท ำไดคุ้ณก็ตอ้งท ำได ้พยำยำมสิ สู้สิ อดทนสิ แพไ้ม่เป็นไร
พรุ่งน้ีเอำใหม่ชีวิตยงัมีพรุ่งน้ีเสมอแต่ท่ีกล่ำวมำทั้งหมดจนแลว้จนรอด คนบำงคนมนัท ำไม่ไดล่้ะ? 
. ตวัละครคุณลุงคือกำรบอกใหเ้ห็นถึงกำรอยำกท่ีจะเป็นอยำกท่ีจะท ำ อยำกท่ีจะมี อยำกไดค้วำมรัก
จำกคนอ่ืน ครอบครัว เพื่อนฝงู ฉนัไม่ใช่คนโลภแต่ถำ้มีบำ้นท่ีหลงัใหญ่กวำ่น้ีมีรถรุุ่นท่ีใหม่กวำ่กค็ง
ดี นำนทีก็อยำกท ำอะไรดีๆใหต้วัเองรู้สึกมีค่ำมำกกว่ำน้ีบำ้ง แต่ทุกๆอยำ่งท่ีตอ้งกำรดูจะไม่ไดด้ัง่ใจ
เลยซกัอย่ำง จนเวลำผ่ำนไป อำยุล่วงเลยมำถึงวยัท่ีสังขำรใกลล้งโลง หมดควำมหวงัแลว้ใชห้รือป
ล่ำว? เรำพยำยำมไม่พอ? ด ำเนินชีวิตผิดตรงไหน? แพ?้ แลว้อยู่ดีๆพระเจำ้(มนุษยต่์ำงดำว) ก็มอบ
โอกำสให้ลุงได้่เร่ิมตน้ใหม่ ต่อจำกน้ีไปฉนัจะไดท้ ำทุกอยำ่งท่ีอยำกท ำ ฉนัเป็นฮีโร่จริงๆ ฉนับินได ้
ฉนัช่วยทุกคนไดฉ้นัท ำไดแ้ลว้..ปล้ืมปิติ....เน้ือเร่ืองเล่นท่ำยำกโดยใช่ตวัละครลุงแสดงถึงควำมอยำก
เป็นฮีโร่มีอยูใ่นคนธรรมดำทุกคน ขำดแต่*โอกำส*ท่ีจะไดส้วมบทเป็นฮีโร่จริงๆ มำกกว่ำจะมำทำง
ซ้ึงว่ำทุกคนเป็นฮีโร่ไดเ้หมือนหนงัแบทแมน "ฮีโร่จะเป็นใครก็ได.้.. แค่คนธรรมดำคนนั้นคลุมเส้ือ
ใหเ้ดก็ชำยตวัเลก็ๆแลว้บอกกบัเดก็คนนั้นใหรู้้วำ่โลกมนัยงัไม่แตก" The Dark Knight Rises (2012)8 
                                                            
8 INUYASHIKI ควำมเป็นมนุษย ์มนัวดักนัท่ีตรงไหน?, เขำ้ถึงเม่ือ 14 มีนำคม 2563 https://staging.wecomics.in.th/blogs/2274 
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ภำพท่ี 14   ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
                                 ที่มา ลุงไซบอร์ก อินุยำชิกิ  ( Inuyashiki ) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพท่ี 15 ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์

ท่ีมำ ลุงไซบอร์ก อินุยำชิกิ ( Inuyashiki ) 
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อ ำมหิตไม่เงียบ(TheSilenceoftheLambs) 
          แคลลิช สตำร์ล่ิง(โจดี ฟอสเตอร์)เจ้ำหน้ำท่ีเอฟบีไอฝึกงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้สืบคดี
ฆำตกรรมต่อเน่ือง ท่ีมีฆำตกรใชช่ื้อแฝงวำ่ "บฟัฟำโร่ บิล" จนกระทัง่เธอไดพ้บกบั ดร.ฮนันิบำล เลค
เตอร์(แอนโทนี ฮ็อปกินส์)อดีตฆำตกรซ่ึงถูกบ ำบดัจิตอยู่ เธอพบว่ำเลคเตอร์มีบำงอย่ำงเก่ียวขอ้ง
กบับฟัฟำโร่ บิล เธอจึงพยำยำมสืบและรู้ตวัจริงของบฟัฟำโร่ บิลใหไ้ด ้แต่ในท่ีสุดก็เกิดเร่ืองเม่ือลูก
สำวของวุฒิสมำชิกถูกบฟัฟำโล่ บิลจบัตวัไป เธอจึงตอ้งจบัตวับฟัฟำโร่บิลใหจ้งได ้เพื่อท่ีจะช่วยลูก
สำวของวฒิุสมำชิกและเธอรู้วำ่เลคเตอร์คือกญุแจท่ีจะไขใหเ้ธอพบตวัจริงของบฟัฟำโร่บิล 9 
 
 
โลกของโซฟี ( Sofies verden) 
         เป็นวรรณกรรมเชิงปรัชญำของโยสไตน์ กอร์เดอร์ นักเขียนชำวนอร์เวย ์พิมพข้ึ์นในปี ค.ศ. 
1991 ดว้ยภำษำนอร์เวย ์ไดรั้บกำรแปลเป็นภำษำองักฤษเม่ือปี ค.ศ. 1995 แปลเป็นภำษำไทยโดยสำย
พิณ ศุพุทธมงคล นอกจำกจะเป็นหนังสือนวนิยำยแลว้ โลกของโซฟียงัเปรียบเสมือนเป็นต ำรำ
ประวติัศำสตร์ปรัชญำตั้งแต่สมยักรีกจนถึงปัจจุบนั ผูเ้ขียนไดอ้ธิบำยแนวควำมคิดทำงปรัชญำของ
แต่ละยุคสมยัผ่ำนตวัละครคือโซฟี อำมุนด์เซ่นและครูสอนปรัชญำผูท้  ำตวัลึกลบั โดยเร่ิมตน้จำก
ค ำถำมเบ้ืองตน้ คือตวัเรำเป็นใคร?และโลกมำจำกไหน? 10 
 
 

 

 

 

 

                                                            
9 อ ำมหิตไม่เงียบ, เขำ้ถึงเม่ือ 14 มีนำคม 2563 https://th.wikipedia.o rg/wiki/อ ำมหิตไม่เงียบ 

 

10 โลกของโซฟี / โยสไตน์ กอร์เดอร์, เขำ้ถึงเม่ือ 14 มีนำคม 2563 

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bookgang&month=09-2009&date=23&group=9&gblog=3 
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            กำรศึกษำผำ่นกำรเสพเพื่อควำมบนัเทิงสืบเน่ืองต่อมำเป็นกำรสังเกตกำรณ์วิเครำะห์ ส่ือต่ำงๆ

ท่ีส่วนมำหเป็นส่ือกระแสหลกัท่ีไดรั้บควำมนิยม ขำ้พเจำ้ไดข้อ้มูลทำงควำมคิดท่ีน ำมำใชก้บัผลงำน

สร้ำงสรรคห์ลำยแง่มุม ภำพยนตร์ไซไฟอินเตอร์สเตล่ำไดส้ร้ำงกำรรับรู้แบบใหม่ในกำรสร้ำงส่ือ

ภำพยนตร์ท่ีมีเน้ือหำของอวกำศ ควำมเงียบซ่ึงเป็นวตัถุดิบสดใหม่ เป็นส่วนส ำคญัในกำรสร้ำง

บรรยำกำศกวำ้งใหญ่ของอวกำศ ควำมเงียบถูกน ำมำก่อรูปให้อยูใ่นมิติกำยภำพ ดว้ยเทคนิคกำรถ่ำย

ท ำท่ีพึ่งพำคอมพิวเตอร์กรำฟฟิคแต่นอ้ย(รสนิยมส่วนตวัของผูก้  ำกบั) ควำมเป็นอนนัตข์องอวกำศ 

จกัรวำล ถูกน ำมำเทียบเคียงกบัควำมเล็กกระจอ้ยของดำวบำ้นนอกบรรจุชีวิต อุดมดว้ยเน้ือ ดว้ย

เซลลแ์ละอตัตำแบบโลก(มนุษย)์ ศิลปะ วิทยำศำสตร์ ดีไซน์ และอ่ืนๆอีกมำกมำย เป็นเร่ืองไร้สำระ

โดยส้ินเชิงเม่ือเอำไปเทียบกบัอวกำศ มนุษยผ์ูอ้ำศยัแรงโนม้ถ่วงเช่นขำ้พเจำ้มีส ำนึกถึงกำรสัมผสัได้

ถึงวตัถุภำยในส่ือ2มิติ เป็นผลพวงมำจำกกำรน ำเสนอมิติท่ีไม่ใช่กำยภำพมำอยู่ในทำงกำยภำพ เร่ิม

จำก จุด เส้น รูปร่ำง รูปทรง และเวลำ เวลำซ่ึงแทรกตวัเขำ้ไปในทุกจุดของภำพรำวกบัเวลำคือ

กระบวนกำรเมตำบอลิซึมในเซลท่ีก ำลงัแบ่งตวั ช่วยขยำยขอบเขตควำมเป็นไปไดท้ำงทศันธำตุ กำร

มองเห็นในส่ิงท่ีมองไม่เห็นซ่ึงเป็นประเด็นส ำคญัในผลงำนศิลปะหลำยแขนงมกัจะกล่ำวถึงใน

ทิศทำงน้ี และ ขำ้พเจำ้ไดรั้บอิทธิพลจำกค ำถำมของควำมเป็นมนุษยจ์ำกเบลดรันเนอร์ ผำ่นโลกดิส

โทเปีย ท่ีฉำบไปดว้ยสำยฝนชวนใหไ้ม่สบำยตวั เม่ือเทียบกบัควำมทนัสมยั(ในบำงเร่ือง) เทคโนโลยี

ไม่ไดส้ร้ำงควำมศิวิไลซ์ อนัจะน ำพำมำซ่ึงควำมสุขของคนไดเ้ลย วรรคส ำคญัในดำ้นสภำพแวดลอ้ม

ในเร่ืองคือกำรท่ีมนุษยเ์ทียมพูดประโยคว่ำ”เกิดมำฉนัยงัไม่เคยเห็นตน้ไม”้ ตวัอยำ่งส ำคญัอีกเร่ืองท่ี

โดดเด่นคือกำรตั้งค  ำถำมถึงควำมเป็น”มนุษย”์ “ควำมหมำยของชีวิต” ท่ีแตกต่ำงจำกเร่ืองอ่ืนๆเป็น

อย่ำงมำก เพรำะชีวิตในเร่ืองถูกก ำหนดโดยมิติทำงสังคมมมำกกว่ำทำงชีวภำพ คนจะเป็นคนได้

เพรำะมีมือท่ีมองไม่เห็นสั่งว่ำเป็นหรือไม่เป็นนอกเหนือจำกนั้น มนุษยเ์ทียมในเร่ืองท่ีเกิดจำก

กระบวนกำรเฉพำะไม่ไดมี้ควำมแตกต่ำงอะไรเลยจำกมนุษยท่ี์เกิดจำกมดลูก แต่มนุษยทุ์กคนจะถูก

ปลูกฝ่ังมำตั้งแต่เกิดวำ่ คุณไม่มีจิตวิญญำณและไม่จ ำเป็นตอ้งมี คุณจึงไม่ใช่มนุษยแ์ละไม่จ ำเป็นตอ้ง

เป็น กล่ำวในอีกแง่หมำยควำมว่ำพระเจำ้ไม่ไดส้ร้ำงคุณคุณจึงไม่มีวิญญำณ เพรำะวิญญำณคือส่ิง

สงวนพิเศษส ำคญัชีวิตแบบพิเศษเท่ำนั้นทีจะมีวิญญำณ(นัน่คือมนุษย)์ แต่ถำ้มนุษยเ์ลือกจะไม่เช่ือ

ตำมอนันั้น อะไรคือหมุดหมำยส ำคญัของควำมเป็นมนุษย?์ และมนัไดบ้อกแบบปลำยเปิด ดว้ยควำม

เป็นปัจเจกและประสบกำรณ์ ถำ้คุณมีส ำนึกของควำมเป็นมนุษยคุ์ณก็คือมนุษยแ์ละประกอบกบั

ประสบกำรณ์ท่ีคุณผำ่นมำมนัยนืยนัควำมเช่ือของตวัคุณเอง  
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“ฉันเห็นในส่ิงท่ีพวกแกไม่มีทำงเช่ือ ยำนท่ีโดนยิงจนไฟลุก ฉันเห็นล ำแสงพร่ำงพรำวในควำมมืด
มิด ช่วงเวลำทั้งหมดจะสูญหำยไปกบัเวลำดุจน ้ำตำในสำยฝน”  
ขำ้พเจำ้ไดรั้บค ำถำมน้ีมำขบคิดกบัชีวิตและงำนสร้ำงสรรคอ์ยำ่งมำกในเร่ืองกำรจดัประเภทส่ิงต่ำงๆ
วำ่เรำจะตั้งช่ือมนัหรือสวมหวัโขนใหก้บัอะไรมนัมีเงือนไขชดัเจนขนำดนั้นหรือเปล่ำ 
ตงัเลขคือสุดยอดในกำรใชป้ระโยชน์จำกจินตนำกร pi (1998) ไดย้นืยนัควำมเช่ือของขำ้พเจำ้และท ำ
ใหม้นักระจ่ำงข้ึน(ภำยใตก้รอบของงำนสร้ำงสรรค)์ ผำ่นสมมุติฐำน  
1 .คณิตศำสตร์คือภำษำของธรรมชำติ 
2. ทุกอยำ่งรอบตวัสำมำรถแทนค่ำและท ำควำมเขำ้ใจผำ่นตวัเลข 
3.ถำ้น ำตวัเขจำกระบบใดๆมำเขียนกรำฟจะปรำกฏรูปแบบต่ำงๆทุกหนทุกแห่งในธรรมชำติ 
และระเบียบทุกอย่ำงจริงๆแลว้มนัคือควำมโกลำหล กำรแสดงออกถึงควำมโกลำหลในเร่ืองผ่ำน
ระเบียบขั้นตอนอนัชัดเจนในเร่ือง ประกอบกำรกำรแสดงออกของตวัละครท่ีเต็มไปดว้ยควำม
สับสน กล่ำวคือเต็มไปดว้ยควำมขดัแยง้ทั้งเร่ือง แต่ประเด็นหลกัของเร่ืองคือกำรหำรูปแบบท่ีเป็น
สัจธรรมหน่ึงเดียวของธรรมชำติ ถือว่ำเป็นกำรผสมกนัของปรัชญำแบบโลกโบรำณกบัวิทยำสตร์
สมยัใหม่ท่ีช่วยเปิดทำงกำรมองธรรมชำติ  
สัจธรรมเฉกเช่น เร่ือง กำร เกิด ดบัหรือตำย กำรยอมรับชีวิตคือกระแสของประสบกำรณ์ท่ีอดัแน่น
ไปดว้ยอำรมณ์ กิเลส คือส่วนหน่ึงของชีวิต อีวำนเกเลียน มหำสงครำมวนัพิพำกษำ (Neon Genesis 
Evangelion) 
คือผลงำนรับระดับมำสเตอร์พีซของโลกอนิเมชั่น ท่ีแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกของตวัละครผ่ำน
รูปแบบสมยันิยม มิติดำ้นเพศ ควำมรุนแรง และกำรศึกษำวรรณกรรมท่ีน่ำมนใจทั้งจำกเองกำร
เดินทำงของกลัป์ลิเวอร์ แสดงมุมมองท่ีกลบัไปกลบัมำของขนำดแต่จินตนำกำรคนละขั้วและยงั
วิพำกษ์วิจำรณ์สังคมในสมยัศตวรรษท่ี17ได้อย่ำงมีสีสันและกำรศึกษำน ำพำตนเองเขำ้ไปโลก
ของนวนิยำยอย่ำงเต็มตัวได้ช่วยเปิดประตูทำงกำรสร้ำงสรรค์และกำรท ำควำมเขำ้ใจขอ้มูลท่ี
ล่องลอยอยูใ่นอำกำศรอบตวัของขำ้พเจำ้ถึงกำรจบัส่ิงท่ีมองไม่เห็นมำสร้ำงเน้ือเร่ือง บริบท และตวั
ผลงำน 
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อทิธิพลที่ได้จากการวาดเส้น 

        วำดเส้นเป็นส่ือควำมหมำยทำงกำรเห็นขั้นแรกเร่ิม วิธีหน่ึงของมนุษย ์ดว้ยปัจจยัขั้นพื้นฐำน
ท่ีสุดคือเส้นและร่องรอยต่ำงๆ ดว้ยเคร่ืองมือท่ีง่ำยจะหยิบฉวยไดจ้ำกใกลต้วั อำจเป็นถ่ำน เศษไม้
หรือแมแ้ต่น้ิวของเรำเอง เด็กๆจะเร่ิมวำดหรือละเลง ดว้ยอะไรก็ตำมท่ีจะท ำให้เกิดร่องรอยลงบน
เปลือกไม ้แผ่นหินหรือแผ่นผนังถ ้ ำด้วยเหตุท่ีเรำอำจเดำได้หลำยประกำร และท่ีน่ำเป็นไปได้
ประกำรหน่ึงก็คือ มนุษยต์อ้งกำรแสดงอะไรบำงอยำ่งท่ีเป็นส่วนตนออกมำใหป้รำกฏในโลก ไม่ว่ำ
จะเป็นควำมเช่ือ ควำมนึกคิด อำรมณ์ ควำมรู้สึก หรือแมแ้ต่เพียงร่องรอยง่ำยๆท่ีท ำข้ึนมำดว้ยมือ 
กำรวำดเสน้เพื่อศึกษำธรรมชำติ 
          กำรวำดเสน้เพื่อศึกษำธรรมชำติ ท ำกนัดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่ำงกนัไปหลำยแบบแลว้แต่แนวโนว้
ควำมคิดและรูปแบบของศิลปะในแต่ละยุคสมยั รวมถึงตวัผูศึ้กษำเองว่ำจะมีส ำนึกรู้ถึงจุดหมำย
หรือไม่ บำงพวกวำดจำกธรรมชำติโดยไม่เคยรู้เคยคิดเลยวำ่จะศึกษำอะไร รู้แต่เพียงวำ่วำดเพื่อศึกษำ
เท่ำนั้น ผลท่ีสุดแทนท่ีจะเป็นกำรศึกษำกลบักลำยเป็นกำรลอกเลียนแบบรำยละเอียดของธรรมชำติ
ทั้งหมด เป็นเพียงกำรฝึกมือให้ท ำได้เหมือนจริง โดยไม่ได้ฝึกฝนกำรเห็นหรือกำรโตต้อบของ
อำรมณ์หรือแสดงควำมคิดซ่ึงเป็นหัวใจของศิลปะแต่อยำ่งใด ธรรมชำติมีแง่มุมท่ีจะศึกษำมำกมำย
และทบัซอ้นกนัอยูห่ลำยระดบั ผูว้ำดจะตอ้งรู้ตวัว่ำจะศึกษำอะไร แง่มุมไหน จะตอ้งมีควำมคิดของ
ตนเองเสียก่อนและตอ้งเขำ้ใจใหช้ดัถึงแง่มุมท่ีตอ้งกำรศึกษำนั้นๆ 
เส้น 
          เส้นเป็นโครงสร้ำงส ำคญัหรือเป็นหัวใจของกำรวำดเส้นกำรท ำควำมเขำ้ใจกบัลกัษณะและ
หนำ้ท่ีของเสน้ จึงน่ำจะเป็นกำรปูพื้นฐำนท่ีดีในกำรเขำ้ถึงคุณค่ำและเป็นแนวทำงของกำรแสดงออก
ในกำรสร้ำงสรรค ์
ก ำเนิดของเสน้ 
          เส้นเกิดจำกกำรเคล่ือนท่ีไปของจุดดว้ยกำรกระท ำของแรงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ใบไมท่ี้ขีดเส้น
ไปบนผิวน ้ ำดว้ยแรงลม สะเก็ดดำวท่ีขีดเฉียงไปบนทอ้งฟ้ำดว้ยแรงดึงดูดของโลก ในงำนวำดเส้น 
คือจุดปลำยดินสอหรือเคร่ืองมืออยำ่งอ่ืน ซ่ึงเคล่ือนท่ีไปบนผวิหน่ึง ส่วนมำกจะเป็นผวิของกระดำษ 
เส้นรูปนอก 
          เสน้เป็นรูปนอกสุดของทุกส่ิงในงำนวำดเสน้ และแสดงของรูปของส่ิงต่ำงๆ 
เส้นแกน 
          เส้นเป็นแกนของทุกส่ิงเป็นแกนของวตัถุส่ิงของ ของส่ิงมีชีวิต ของรูปทรงท่ีศิลปินสร้ำงข้ึน 
รวมทั้งเป็นแกนของควำมเคล่ือนไหวดว้ย  
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สรุปข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

          จำกอิทธิพลและขอ้มูลท่ีไดก้ล่ำวมำทั้งหมด ขำ้พเจำ้ไดเ้ขำ้ใจเหล่ียมมุมของธรรมชำติในตวัเรำ 
ควำมนอกตวัเรำ ธรรมชำติจำกส่ิงรอบตวัภำยใตเ้ง่ือนไขต่ำงๆ กำรท ำควำมเขำ้ใจถึงเทคนิควิธีกำร
ในกำรสร้ำงรูปแบบของผลงำนศิลปะ และควำมเขำ้ใจท่ีทุกตอ้งดงัต่อไปน้ี 
          1. กำรศึกษำวิธีคิดของประวตัศำสตร์มนุษยใ์ห้ควำมเขำ้ใจท่ีถูกท่ีควรในกำรเขำ้ใจส่ิงต่ำงๆ
รอบตัวซ่ึงเป็นวินัยท่ีส ำคัญของสร้ำงสรรค์งำน  เม่ือเรำรับทรำบรับรู้วิ ธีคิดและรูปแบบกำร
สร้ำงสรรค ์กส็ำมำรถน ำมำปรับใชใ้นกำรเรียนรู้ธรรมชำติภำยไดอ้ยำกถูกตอ้งและตรงประเดน็ 
          2. กำรเรียนรู้เคำ้โครงควำมจริงจำกธรรมชำติและสภำพแวดลอ้มรอบตวัผ่ำนกำรเรียนรู้และ
เขำ้ใจตนเองสำมำรถท ำไดห้ำกแต่ผูศึ้กษำตอ้งมีควำมใส่ใจในรำยละเอียดและมีควำมค่อยเป็นค่อย
ไปในกำรเรียนรู้ ทุกส่ิงเป็น กรณีศึกษำของเรำไดห้มด 
          3. ศิลปะสำมำรถก ำหนดรูปแบบควำมคิดเรำให้ด ำ เนินในฐำนะกำรสร้ำงวัตถุ  ผ่ำน
กระบวนกำรสร้ำงสรรคง์ำน กำรฝึกฝนทำงกำรมอง วิเครำะห์ส่ิงท่ีอยูต่รงหนำ้ ส่ิงท่ีคิด ส่ิงท่ีท ำ ซ่ึง
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งอำศยั เวลำและประสบกำรณ์ในทุกกระบวนกำรเพื่อให้ไดผ้ลส ำริจท่ีเป็นรูปธรรม
ทำงดำ้นรูปแบบผลงำน  
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บทที่ 3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

        
          จำกขอ้มูลท่ีกล่ำวมำ คือกำรแสดงทิศทำงของกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนศิลปะ ทั้งในเชิงทฤษฏี
และปฏิบติั ผูส้ร้ำงสรรค์มีควำมตอ้งกำรท่ีจะแสดงของผลงำน ให้มีควำมชัดเจน ควรศึกษำภำพ
ตน้แบบโดยเร่ิมจำกกำรมอง ท ำควำมเขำ้ใจ และใชว้ิธีปฏิบติั ซ่ึงตอ้งมองยอนไปหำจุดประสงค์
แรกเร่ิมเสียก่อนว่ำ ตอ้งกำรเขำ้หำเพื่อท ำควำมเขำ้ใจกบัตวัเอง กำรคน้หำควำมจริงแทใ้นระดบัหน่ึง
ของตนเอง ผำ่นมุมมองของวตัถุท่ีมำจำกธรรมชำติและแสดงออกมำทำงผลงำนศิลปะ  ผูส้ร้ำงสรรค์
ตอ้งปฏิบติัใหมี้ควำมสอดคลอ้งกนั ดว้ยผลงำนท่ีมีลกัษณะเรียบง่ำยในแบบ2 มิติ แต่ดว้ยตวัขอ้มูลท่ี
มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันจึงตอ้งมีกำรจ ำแนกออก เพื่อให้ง่ำยต่อกระบวนกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนและเป็นกำรจดัเกบ็ควำมคิดของตวัขำ้พเจำ้เองอยำ่งเป็นระบบ 
 

ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 

          กำรศึกษำขอ้มูลขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญักบัขอ้เท็จจริงท่ีไดก้ำรตวัวตัถุท่ีจะหยิบมำและขอ้มูล
จำกส่ือร่วมสมยั ทั้งควำมเป็นธรรมชำติของส่ิงนั้นๆ ทั้งในดำ้นรูปธรรมและนำมธรรม ควำมเป็น
รูปธรรมของวตัถุจำกธรรมชำติ ทั้งในดำ้นพื้นผิวสัมผสั มีควำมหยำบ ควำมล่ืน และเง่ือนไขในกำร
รักษำสภำพท่ีสมบูรณ์ ของวตัถุ ลกัษณะทำงรูปทรงและรูปร่ำงของ ดอกไม ้ตวัล ำตน้ ชนิดของใบ 
กำรแปรเปล่ียนสภำพและลกัษณะทำงกำยภำพในเวลำท่ีต่ำงกนัตลอด ปรัชญำส่ิงท่ีเรียกว่ำควำมจริง
ทั้งในเชิงศำสนำท่ีน ำตวัอยำ่งจำกธรรมชำติมำเป็นแบบ เช่น เร่ืองร้องควำมเป็นชีวิต วิธีกำรเอำชีวิต
รอดในสภำวะแวดลอ้มท่ีไม่อ ำนวย ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำนั้น ช่วยกำรกระบวนกำรแสดงออกของ
ผลงำนให้ท่ีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์หลักท่ี ต้องกำรน ำเสนอ สัจจะควำมเป็นจริงของ
ธรรมชำติท่ีมีทั้งมำโปร่งเบำ ควำมคลอ้ยเป็นคอ้ยไปของชีวิต ควำมสลบัซบัซอ้นท่ีเกิดจำกระยะเวลำ
ทั้งสั่นและยำว กำรสร้ำงสำส์นยงัเป็นส่วนประกอบส ำคญัในกำรสร้ำงควำมสมบูรณในงำนศิลปะ 
ในภำวะปัจจุบนั ท่ีชุดควำมคิดท่ีทุกคนแสวงหำควำมแปลกใหม่ หรือ คน้หำส่ิงท่ีดีกวำ่เดิมเร่ือยๆ ถือ
เป็นส่ิงจ ำเป็น ในกำรท ำผลงำนสร้ำงสรรค ์ผลงำนจิตรกรรมในรูปแบบ2มิติ จะยงัสำมำรถสร้ำง
คุณค่ำและทรงประสิทธิภำพด้วยตวัมันเองข้ึนอยู่กับผลสัมฤทธ์ิท่ีผูช้มกับผูส้ร้ำงสรรค์ผลงำน
ตอ้งกำร ซ่ึงถำ้ตอบแบบหยำบๆก็คงเรียกว่ำ มนัเป็น “อตัวิสัย “กำรสร้ำงจุดในกำรหำควำมสมบูรณ์
แบบหรือขอบเขตของผลงำนในรูปแบบต่ำงๆ วำ่ทำ้ยท่ีสุดแต่ล่ะอยำ่งท ำไดม้ำกนอ้ยแค่ไหน 
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ภำพท่ี 16  ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 17  ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
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ภำพท่ี 18 ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพท่ี 19  ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
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กำรสังเกตธรรมชำติทำงกำยภำพจำกจุดท่ีเลก็ท่ีสุดบนพื้นดินเรำสังเกตเห็นชีวิตท่ีมนัมีจกัรวำลเป็น
ของตัวเอง จนไปหำท่ีส่ิงใหญ่ท่ีสุดในระยะสำยตำของเรำคือทัศนียภำพท่ีกวำ้งใหญ่ท ำให้เรำ
มองเห็นโลกขอตวัเรำเองภำยใตท้ศันียภำพกำรมองเห็น เป็นประเด่นหลกัท่ีขำ้พเจำ้น ำมำประยกุตใ์ช้
กบัผลงำนสร้ำงสรรค ์ท่ีเร่ิมจำกกำรเขียนงำนจำกวสัดุท่ีเรียบง่ำยเร่ิมจำกจุดเลก็ๆรอยเรียงต่อกำรจน
เกิดภำพขนำดใหญ่ ท่ีมีจงัหวะแตกต่ำงหลำกหลำยแต่ถูกทบัดว้ยควำมสม ่ำเสมอของเทคนิควิธีกำร 
 
 

ขั้นตอนการประมวลผลความคดิ  

          เม่ือศึกษำขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมำเพื่อปรับเปล่ียนทศันคติใหถู้กตอ้งตำมมุมมองของตนเองเป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงมำถึงขั้นจดัระเบียบควำมคิด โดยยึดจำกผลลบัท่ีไดจ้ำกกำรทดลองปฏิบติัตำมท่ี
กล่ำวมำ น ำวิธีกำรเหล่ำน้ีสร้ำงเป็นลกัษณะเฉพำะในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน 
          เร่ิมแรกตอ้งมองและวิเครำะห์ถึงควำมสัมพนัธ์ของวตัถุจำกธรรมชำติและตวัผูส้ร้ำงสรรค ์
บุคลิกของแบบไม่ว่ำ จะเป็นลกัษณะพื้นผิว สี ค่ำน ้ ำหลกั ขำว เท่ำ ด ำ รวมถึงขั้นตอนกำรสร้ำงว่ำมี
ควำมสมัพนัธ์กบัจุดประสงคแ์ละผลส ำเร็จท่ีคำดหวงัไวห้รือไม่  
          กำรสังเครำะห์ผลงำน ช่วยพฒันำควำมคิดในเชิงรูปธรรมและเป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถน ำไป
พฒันำต่อไปทั้ งในด้ำนเทคนิควิธีกำรกำรจัดวำงองค์ประกอบภำพและช่วยให้ผูส้ร้ำงสรรค์จดั
ระเบียบขั้นตอนกำรปฏิบติังำนไดดี้มำกยิง่ข้ึน 
ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำให้ผูส้ร้ำงสรรคมี์ควำมชดัเจนในกำรท ำงำน รวม
ไปถึงกำรพฒันำคุณลกัษณะรูปแบบให้มีควำมหลำกหลำย เพื่อให้สำมำรถหยิบจบัประสบกำรณ์
เหล่ำน้ีมำใชใ้ห้เป็นประโยชน์กบัผลงำนชุดวิทยำนิพนธ์ได ้ทั้งยงัเป็นกำรเพิ่มชุดขอ้มูลในดำ้นภำพ
และเกบ็บนัทึกควำมเปล่ียนแปลงของระยะเวลำกำรท ำงำนสร้ำงสรรค ์
หลกักำรกำรเลือกภำพตน้แบบเพื่อน ำมำใชป้ระกอบกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนนอกจำกจะค ำนึงถึงทศัน
ธำตุท่ีมองเห็นดว้ยตำเปล่ำตำมท่ีกล่ำวมำแลว้นั้น ยงัสร้ำงองคป์ระกอบให้มีควำมเหมำสมกบัตวั
เน้ือหำและประเด่นในกำรน ำเสนอด้วย รวมถึงกำรท่ีจะต้องน ำเอำอำรมณ์ควำมรู้สึกของผู ้
สร้ำงสรรคเ์ขำ้ไปประกอบ  
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ภำพท่ี 20   ขั้นตอนกำรศึกษำขอ้มูล 
 

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 

          เพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคท่ี์ผูส้ร้ำงสรรคต์อ้งกำรหลงัจำกท่ีไดภ้ำพตน้แบบซ่ึงอำจเป็น
ภำพถ่ำยหรือวตัถุของจริงมำแลว้ขั้นตอนต่อไปคือลงมือปฏิบติังำนจริงโดยมีรำยละเอียดซ่ึงสรุปได้
ดงัน้ีคือ 
          1. ก ำหนดองคป์ระกอบของผลงำนโดยรวมให้มีขนำดและมำตรส่วนท่ีพอเหมำะ ไม่ใหญ่ไม่
เลก็จนเกินไปและหำควำมเช่ือมโยงของตวัตน้แบบซ่ึงบำงรูปอำจมีควำมแตกต่ำงกนั ในดำ้นรูปทรง 
หรือคุณลกัษณะของพื้นผวิ  
          2. เม่ือเร่ิมลงมือปฏิบติัตอ้งดูถึงควำมยำกง่ำยของตวัแบบระยะๆ จะไม่สำมำรถช้ีชดัไดใ้นคร้ัง
แรก อำจจะมีกำรเขียนทั้งในแบบพื้นฐำนทัว่ไป โดยกำรร่ำงภำพร่ำงให้เต็มทั้งกระดำษ หรือ เป็น
วิธีกำรลงลึกไปท่ีระละเอียดใหผ้ลงำนมีควำมชดัเจนในบำงจุดตัง่แต่เร่ิมปฏิบติังำน  
          3. กำรสร้ำงภำพร่วมของงำนตอ้งใชห้ลกักำรพื้นฐำนเป็นตวัก ำหนดมำตรฐำน คือ สัดส่วน ท่ี
ถูกตอ้ง ชดัเจน ไม่คลุมเครือ ค่ำน ้ ำหนกัขำว เท่ำ และ ด ำหรือเขม้ ตอ้งมีควำมครบถว้น 
          4. เม่ือผลงำนภำพรวมถูกสร้ำงข้ึนมำไดร้ะยะหน่ึง ตอ้งมองหำจุดเด่นของผลงำนซ่ึงอำจจะอยู่
นอกเหนือจำกท่ีคิดไว ้เน่ืองดว้ยระยะเวลำกำรท ำงำนท่ีค่อยเป็นค่อยไปท ำให ้ 
          5. สร้ำงผลงำนให้สมบูรณ์โดยกำรเพิ่มค่ำน ้ ำหนกัและสำระของตวัตน้แบบให้ครบถว้นรวม
ไปถึงกำรตรวจเช็คกำรชดัเจนไปบำงจุดท่ีอำจจะละเลยไป 
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          6. ผลงำนในบำงช้ินอำจมีกำรใชค่้ำน ้ ำหนกัเขม้ของพื้นหลงั ทั้งน้ีกำรใส่ใจกบัสำระของวตัถุท่ี
หยบัยกมำนั้นตอ้งไม่ใหค้วำมชดัเจนถูกลดทอนลง 
ขั้นตอนกำรควบคุมวิธีกำรเขียนมีควำมจ ำเป็นมำกในกำรปฏิบติังำน หรือเรียกไดว้่ำเป็นหัวใจหลกั 
ตำมท่ีกล่ำวมำในขำ้งตน้ วิธีกำรเหล่ำน้ีจะเป็นตวัก ำหนดทิศทำงของงำนวำ่จะออกมำเป็นเช่นไร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพท่ี 21   ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค ์

 
 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 22  ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค ์
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ภำพท่ี 23   ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค ์

 
 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 24   ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค ์
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1. กำระดำษ 
2. ดินสอ 
3. ภำพถ่ำย 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

           
          กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนวิทยำนิพนธ์ของขำ้พเจำ้มีกำรพฒันำรูปแบบต่อมำจำกกำรทดลองใน
ผลงำนชุดก่อนวิทยำนิพนธ์ ทั้ งในตัวผลงำนท่ีเสร็จสมบูรณ์และกำรปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ใน
ชีวิตประจ ำวนัรวมไปถึง เร่ืองท่ีสนใจโดยส่วนตวัอยู่แลว้แต่เดิม ในระยะเร่ิมแรกกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนจะมุง้เน้นไปท่ีกระบวนกำรสร้ำงผลงำนมำกกว่ำผลส ำเร็จของตวังำน ทั้งน้ีผูส้ร้ำงสรรคมี์
ควำมประสงคท่ี์จะพฒันำศกัยภำพในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนให้มีควำมชดัเจนเสียก่อน ทั้งในดำ้น
กำรแกปั้ญหำ กำรคน้หำเทคนิค และกำรล ำดบัควำมส ำคญัของกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน 
 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 

          ในระยะแรกของโครงกำรก่อนวิทยำนิพนธ์กำรน ำเอำรูปแบบท่ีไดจ้ำกธรรมชำติมำน ำเสนอ
ในรูปแบบท่ีใชค้วำมซ ้ ำของตวัวตัถุ ระยะและท่ีว่ำงท่ีเท่ำกนัเพื่อช้ีให้เห็นถึงควำมสม ่ำเสมอเปรียบ
เหมือนกนักบักำรสร้ำงแบบจ ำลองของธรรมชำติ เพรำะทุกรูปทรงหรือวตัถุจะมีอำกำศเขำ้ไปแทรก
อยู่ ด้วยเทคนิควิธีกำรเขียนท่ีสม ่ำเสมอค่อยเป็นค่อยไป สร้ำงควำมกลมกล่ืนในภำพเป็นกำร
แสดงออกถึงควำมเรียบง่ำยของตวัวตัถุท่ีไดจ้ำกธรรมชำติ ตวัผูส้ร้ำงสรรค์ตอ้งใช้ สมำธิในกำร
ปฏิบติังำนมำกกวำ่แต่เดิม ตวัผลงำนเนน้กำรเกำะกลุ่มของวตัถุในภำพร่ำงใหมี้ควำมชดัเจน และตอ้ง
แสดงรำยละเอียดของทศันธำตุท่ีอยูใ่นระนำบไดอ้ยำ่งครบถว้น ดว้ยทศันแบบปัจเจกของขำ้พเจำ้ต่อ
กำรมองวตัถุ วตัถุใดๆท่ีมองเห็นหรืออยู่ในควำมทรงจ ำ ในจินตนำกำรทั้งหมดทั้งมวลเคล่ือนไหว
ตลอดเวลำ แมแ้ต่อำกำศท่ีเรำมองเห็น มนัก็มีส่ิงก ำลงัเคล่ือนท่ีอยู ่ส่ิงต่ำงเม่ือมนัคงทีมนัจะสูญสลำย
ไป กำรเปล่ียนแปลงคือกำรบ่งบอกถึงควำมมีตวัตน  
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 25    ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค ์
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ภำพท่ี 26    ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 27   ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
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ภำพท่ี 28   ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 29   ขอ้มูลในกำรสร้ำงสรรค ์
น ำผลงำนท่ีเป็นกำรทดลองทำงดำ้นรูปแบบและเทคนิคมำปรับใชก้บัผลงำนชุดวิทยำนิพนธ์ ควำม

ซบัซอ้นควำมเรียบง่ำยและเน้ือหำจำกนิยำยวิทยำศำสตร์ ศึกษำกำรเช่ือมต่อของวตัถุทั้งแบบเหมือน

จริงและเหนือจริง 
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ภำพท่ี 30    ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ภำพท่ี 31   ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค ์
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ภำพท่ี 32   ภำพผลงำนก่อนวิทยำนิพนธ์ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค       วำดเสน้ 

         ขนำด     110  x 75 cm 
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ภำพท่ี 33   ภำพผลงำนก่อนวิทยำนิพนธ์ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค       วำดเสน้ 

ขนำด     110  x 75 cm 
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กำรสร้ำงผลงำนในระยะก่อนวิทยำนิพนธ์มีกำรทดลองเพื่อหำควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคจำก
กระบวนกำรท่ีคน้ควำ้เป็นลกัษณะเฉพำะตนและพฒันำ แนวควำมคิดท่ีว่ำดว้ยกำรศึกษำธรรมชำติ
ผ่ำนกำรเรียนรู้ศิลปะและกำรฝึก จิตให้เป็นสมำธิ รูปแบบผลงำนท่ีเน้นถึง เรียบง่ำยโปร่งสบำย 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำในกำรศึกษำกำรก ำหนด สมำธิ เทคนิควิธีกำรท่ีใชค้วำมสม ่ำเสมอค่อย
เป็นค่อยไปเพื่อแสดงถึงกำรก ำหนดลมหำยใจทุกคร้ังในกำรปฏิบติัผลงำน  
 
 
 
 

การสร้างสรรค์การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ระยะที่ 1 

          จำกกำรคน้ควำ้หำเทคนิควิธีกำรในระยะก่อนวิทยำนิพนธ์เกิดเป็นทกัษะและพื้นฐำนซ่ึงสร้ำง
ประโยชน์อยำ่งยิง่ต่อกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองจนเกิดเป็นกำร น ำเอำกำรสร้ำงสรรค ์แนวทำงควำมคิด 
รูปแบบและลกัษณะวิธีกำรท่ีผ่ำนกำรทดลองและคดักรองมำจำกกำรพฒันำกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน
ในระยะแรก จนกำรศึกษำปัญหำและคิดหำวิธีแกต่้ำงๆรวมถึงกำรหำขอ้บกพร่องหรือผิดพลำดท่ี
ผำ่นมำจำกผลงำนก่อนวิทยำนิพนธ์และควำมเป็นไปไดถึ้งปัญหำท่ีจะตำมมำวิธีกำรแกปั้ญหำคือกำร
สร้ำงควำมชดัเจนใหก้บัเทคนิควิธีกำร อยำ่งตรงไปตรงมำ 
          ผลงำนในกำรสร้ำงสรรคว์ิทยำนิพนธ์ชุดน้ีตอ้งกำรแสดงถึงควำมหมำยท่ีซอ้นอยูใ่นรูปทรงท่ี
หยิบยกข้ึนมำ ทั้ง ควำมแขง็ ควำมเรียบ ควำมล่ืน ควำมแขง็แรงท่ีเกิดจำกควำมอ่อนชอ้ย ควำมเป็น
ชีวิตท่ีก ำเนิดเก้ือหนุนต่อกัน ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรด ำรงอยู่ พื้นท่ีว่ำงในผลงำนท่ีแสดงถึง
สภำพแวดลอ้มท่ีมีส่ิงต่ำงๆไหลเวียนท ำให้ชีวิต ใชว้ิธีกำรท่ีสม ่ำเสมอ กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน ตอ้ง
ค ำนึงถึงขั้นตอนกำร ด ำรงตนอยู่ในปัจจุบนัตลอดเวลำในกำรปฏิบติัเพื่อให้ผลงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยท่ีจะเรียนรู้ควำมเป็นไปของธรรมชำติรูปแบบของผลงำนจะส่ือถึงควำม สงบ เรียบง่ำยผำ่น
เทคนิควิธีกำรท่ีค่อยเป็นค่อยไป หรือกำรซ ้ ำ กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะนิพนธ์ในระยะท่ี 1 
น ำเสนอโดยควำมโปรงเบำ แต่แฝงไปดว้ยลกัษณะขดัแยง้กนั เพื่อให้ผลงำนมีควำมโดดเด่นและ
พฒันำวิธีกำรเขียนของผูส้ร้ำงสรรคม์ำกข้ึน 
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ภำพท่ี 34   ภำพผลงำนก่อนวิทยำนิพนธ์ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค       วำดเสน้ 

         ขนำด     110  x 75 cm 
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ภำพท่ี 35    ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะท่ี1  ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค   วำดเส้นขนำด     

ขนำด   110  x 75 cm 
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ภำพท่ี 36   ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะท่ี1  ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค   วำดเส้นขนำด     

ขนำด   110  x 75 cm 
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ภำพท่ี 37  ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะท่ี1  ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค   วำดเส้นขนำด     

ขนำด   110  x 75 cm 
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การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ในระยะที่2  

          ถูกสร้ำงสรรคใ์หเ้กิดควำมสมบูรณ์ในกำรผสำนกนัทั้งควำมคิดและรูปแบบยงัสำมำรถปรำกฏ
ออกมำทั้งในลกัษณะส่วนส ำคญัคือควำมชดัเจนในกำรส่ือสำร ควำมลงตวัของกำรบวนกำรจดักำร
ทำงวตัถุท่ีปรำกฏในผลงำน 
          1.กำรน ำเสนอผ่ำนทศันของผูส้ร้ำงสรรคท่ี์เกิดจำกกระบวนกำรท่ีเรียบง่ำย เพื่อแสดงสำระ
ของวตัถุท่ีว่ำดว้ย กำรด ำรงชีวิตอยูใ่นรูปแบบท่ีต่ำงกนัไป ลกัษณะพื้นผวิท่ีควำมชดัเจน แขง็แรงข้ึน 
ช่วยท ำใหมิ้ติและเวลำในภำพมีมำกข้ึนแสดงใหเ้ห็นถึงควำมหำยท่ีตอ้งกำรจะส่ือวำ่ทุกสรรพส่ิงของ
ธรรมชำติตอ้งอำศยัระยะเวลำในกำรก่อก ำเนิด 
          2.กำรใชพ้ื้นท่ีว่ำงในระยะท่ี2 ตอ้งกำรเปรียบเทียบเสมือนกนัเกิดดบัของส่ิงทั้งหลำยโดยผำ่น
รูปทรงของวตัถุ 
          3.กระบวนกำรสร้ำงสรรคท่ี์ประณีต ละเอียด ค่อยเป็นค่อยไปในขั้นตอนน้ีควำมกำรเพิ่มควำม
หนกัแน่นของลำยเส้น กำรเพิ่มค่ำน ้ ำหนกัใหมี้กำรตดักนัอยำ่งชดัเจน ขำวจดั ด ำจดั เพื่อแสดงควำม 
ควำมสำมำรถควบกำรกระท ำของผูป้ฎิบติั ผำ่นกำรควบคุมสมำธิ สติท่ีพฒันำข้ึน 
นอกจำกนั้นกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนในแบบวำดเส้นของขำ้พเจำ้ยงัเพิ่มระยะเวลำในกำรสร้ำงสรรค์
เพื่อให้ไดค้วำมสมบูรณ์ในเร่ืองของค่ำน ้ ำหนกัและวตัถุ เพื่อให้สำระท่ีแสดงออกเป็นไปตำมควำม
คำดหวงัของขำ้พเจำ้  
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ภำพท่ี 38   ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค       วำดเสน้ 

ขนำด       110 x 75 cm 
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ภำพท่ี 39   ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค       วำดเสน้ 

ขนำด        110 x 75 cm 
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ภำพท่ี 40   ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค       วำดเสน้ 

ขนำด        110 x 75 cm 
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ภำพท่ี 41   ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค       วำดเสน้ 

ขนำด        110 x 75 cm 
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ภำพท่ี 42  ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค       วำดเสน้ 

ขนำด       110 x 75 cm 
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ภำพท่ี 43   ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค       วำดเสน้ 

ขนำด        110 x 75 cm 
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ภำพท่ี 44  ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค       วำดเสน้ 

ขนำด        110 x 75 cm 
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ภำพท่ี 45   ภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ระยะท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2558 
ช่ือผลงำน  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค       วำดเสน้ 

ขนำด        110 x 75 cm 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 
 
          จำกกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนวิทยำนิพนธ์ในชุด แบบจ ำลองกบักำรสร้ำงสรรคข์องธรรมชำติ 
นบัตั้งแต่กำรสรรหำแรงบนัดำลใจเขำ้ไปสืบคน้ขอ้มูลและควำมหมำยท ำให้ขำ้พเจำ้มีควำมรู้ควำม
เขำ้ใจต่อควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงมนุษยก์บัวตัถุภำยใตก้ฎเกณฑแ์ห่งธรรมชำติและควำมคิดตำมวิสัย
ของมนุษย ์กำรเลือกใชเ้ทคนิคผำ่นกำรวำดเส้นดว้ยกระบวนกำรทำงควำมคิด ขำ้พเจำ้ใชเ้วลำในกำร
สร้ำงสรรค์ ใช้วตัถุให้มีควำมน่ำสนใจมำกท่ีสุดโดยอำศัยกำรบันทึก อำรมณ์ควำมรู้สึกต่ำงท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเช่ือมต่อควำมหมำยทำงสัญลกัษณ์ผ่ำนรูปแบบท่ีตอ้งกำรและสำมำรถแสดงออกได้
อย่ำงลงตวัตำมวตัถุประสงค์ กำรแสดงออกทำงควำมรู้สึกของข้ำพเจำ้ไดส้ะทอ้นผ่ำนผลงำนท่ี
สำมำรถตอบสนอง ถ่ำยทอดเร่ืองรำวผำ่นแรงบนัดำลใจและแนวคิดออกมำได ้
          กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนศิลปะในกำรหำควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิควิธีกำรสร้ำงสรรคอ์อกมำ
ทำง รูปทรง วตัถุ สัญลกัษณ์และกำรจัดกำรแบบท่ีขำ้พเจำ้ได้ทดลอง  อย่ำงมีขั้นตอนแบบแผน
รูปทรงและควำมหำยในกำรสร้ำงสรรคเ์ป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยดงันั้นขำ้พเจำ้หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
วิธีกำรต่ำงๆท่ีขำ้พเจำ้สร้ำงสรรคต์ัง่แต่เร่ิมตน้สู่กำรพฒันำผลงำนสำมำรถเกิดเป็นแนวทำงและเป็น
เคร่ืองมือในกำรส่งผำ่นควำมรู้สึกและควำมคิดไปสู่ผูช้มผลงำนไดไ้ม่มำกกน็อ้ย 
ผลลพัธ์ท่ีปรำกฏในวิทยำนิพนธ์น้ีคือกำรศึกษำควำมคิดควำมเขำ้ใจมนุษยใ์นฐำนควำมเขำ้ใจท่ี
ต่ำงกนัและสร้ำงส ำนึกในกำรจดัประเภทของตนเองว่ำ ทุกส่ิงทุกอยำ่งมีเง่ือนไขท่ีต่ำงกนัซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน 
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