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ทัสนะ กอนดี : ในหองเรียนฯ  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล 
และ ผศ.ณัฐฏพล สุวรรณกุศลสง, 55 หนา.

    ผลงานวิทยานิพนธหัวขอในหองเรียน( IN CLASS) นี้ขาพเจาไดแรงบันดาลใจจาก
หองเรียนของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะลักษณะนิสัยการเรียน พฤติกรรมการเลนและกิจกรรมทาง
ศิลปะ สิ่งเหลานี้มีประโยชนกับขาพเจาทั้งดานจิตใจ แนวความคิดและอารมณความรูสึก ทําให
ขาพเจารูจักและเขาใจเด็กมากขึ้น

  “ในหองเรียนฯ” หองนี้เปนที่แรกที่สอนใหเด็กๆรูจักระบบของชีวิตที่เปนระเบียบ 
เปนจุดเริ่มตนที่จะไดเรียนรูการอยูรวมกัน เรียนรูความสัมพันธของตนและคนอื่นในสังคม เรียนรู
การปรับตัวใหเขากับสภาพความเปนจริงของโลกผานกฎเกณฑที่ผูใหญมอบใหโดยไมรูตัวและ
ยอมรับวากฎนั้นเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ตองผูกติดอยางแยกไมออก อันนําสูความเขาใจรวมกัน
ถึงความซับซอนของสังคมและทําใหเด็กรูจักหนาที่และรูจักแพชนะ

  ขาพเจาตระหนักถึงผลกระทบของสภาพการณความเปนจริงของสังคมที่มีตอเด็กวา
ความเปนจริงของสังคมนั้นไมอํานวยใหเด็กมีอิสระอยางเต็มที่ดวยมีความจําเปนที่จะพัฒนา
คุณภาพของเด็กใหเปนรากฐานในการดํารงอยูของสังคมในอนาคต

  ขาพเจาจึงพยายามถายทอดผลงานวิทยานิพนธชุดในหองเรียนนี้เพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาและเขาใจความเปนเด็กที่มีความไรเดียงสาและการทําความเขาใจในความคิดของเด็กให
ละเอียดถี่ถวนนั้นเปนเรื่องเปราะบางและยากตอการทําความเขาใจ

  ขาพเจาหวังวาลักษณะวิธีและสีสันที่ขาพเจาใชสรางสรรคผลงานนี้จะตรงตอ
ความรูสึกของผูที่เคยมีประสบการณการเรียนการสอนในรูปแบบนี้บาง

ภาควิชาภาพพิมพ      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร       ปการศึกษา  2550
ลายมือชื่อนักศึกษา.............................................................
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Children’s study, play behavior and their art activities inspired me to create art 

thesis “IN CLASS”. In my opinion, student’s action in classroom are useful my concept and 

emotions and those make me know and understand more about children.

“IN CLASS” is the first place that the children are taught how to live society 

system. They are taught to stay together and to make relationship. They will learn to adept 

themselves to reality unawares and accept that those are rules of society and cannot be 

denied. It will lead to understanding together about society complication. Eventually, children 

will learn their obligation and learn to compete and to accept the result.

I relay student’s concept and imagination for your school’s rules which effect 

student’s behavior. I also realize that society does not permit children to be free enough with 

development reason.

According to that reason, I try to create art thesis “IN CLASS” to be a tendency to 

study and to understand further about children’s innocence also it’s fragile to understand 

children’s thought carefully

I hope the way I create this art work will be the same as someone’s experience.
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บทที่  1

บทนํา

สภาพสังคมในปจจุบันประเทศของเรามุงแตพัฒนาประเทศใหกาวหนา จนเกิดการกาว
กระโดดของวัฒนธรรมขึ้นประชาชนใหความสําคัญวัฒนธรรมตางชาติมากกวาวัฒนธรรมเดิม
เพราะมักคิดวาวัฒนธรรมของประเทศอื่นดีกวาของตนเอง  จนลืมรากฐานของวัฒนธรรมที่เราอาศัย
อยูและความไมใสใจของผูใหญที่ เห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวา  ประกอบกับเทคโนโลยีที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทําใหชีวิตประจําวันของเรามีความรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น ทั้งเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณสมัยใหม เทคโนโลยีอยางโทรศัพทมือถือกลายเปนสิ่งที่ขาดไมไดอีกตอไป  ทําให
พฤติกรรมของมนุษยไดเปลี่ยนไปอยางถาวร จากการใชชีวิตอยางสะดวกสบาย ทําใหมนุษย ขาด
ความอดทนตอปญหาและ สถานการณที่ยากลําบาก ทําใหออนแอเกิดความเครียดงาย จึงทําให
ปญหาการฆาตัวตายมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมแบบใหมนี้ ยังกระทบตอการละเลนของเด็กๆ ของ
สังคมไทย ทําใหวัฒนธรรมขาดชวง ความรูที่ดีแบบเกาไมไดถูกสานตอ สูญหายเหลืออยูบันทึกเปน
ตัวหนังสือ เพราะรูปแบบของครอบครัวใหญ แตกแยกเปนครอบครัวเดี่ยว เด็กๆ ขาดการอบรมจาก
ผูใหญ  เด็กยุคใหมถูกปลูกฝงใหมีความคิดเปนของตัวเองมากไป เด็กสมัยนี้จึงไมคอยออนโยน
เพราะขาดสายสัมพันธที่ดี ถูกเลี้ยงแบบไมเอาใจใสจากพี่เลี้ยงและสถานรับเลี้ยงเด็กออน เพราะพอ 
แม มีภาระหนาที่การงานมากจึงปลอยเด็กอยูตามลําพัง แตคาดหวังในตัวเด็กสูง สงลูกเรียนใน
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง คาเลาเรียนแพงๆ เพื่อเชิดชูวงศตระกูล สรางแรงกดดันใหกับเด็กในการ
ดําเนินชีวิต  ถูกกําหนดพฤติกรรมตามอุดมการณของครอบครัว เกิดระบบคานิยมแบบชนชั้น 

เมื่อเด็กเริ่มเขาโรงเรียนมักพบปญหา การปรับตัวเขากับกฎระเบียบใหมๆ สถานที่ และ
เพื่อนใหม เพื่อพัฒนาการใชชีวิตแบบสังคม เด็กชวงนี้ไมคอยมีความเปนตัวของตัวเอง ยอมคลอย
ตามเพื่อนๆ อยูเสมอ เริ่มมีการแขงขันทุกดานเพื่อใหเปนที่ยอมรับของทุกคน เพราะสงผลถึงความ
รักที่เพิ่มขึ้นของคนรอบขาง 
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ความเปนมาและความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา

จากความสนใจที่มีมาในเรื่องของเด็ก  ทําใหขาพเจาเริ่มสังเกตพฤติกรรมในการใช
ชีวิตประจําวันของเด็กแตละวัยที่มีพัฒนาการที่ตางกันไปเรื่อยๆ จนขาพเจารูสึกแปลกใจในการ
พัฒนาการเหลานี้ ที่สามารถทําในสิ่งหลายๆ อยางที่เราคาดคิดไมถึงการทดลองในเวลาเลนของเด็ก
กลายเปนประสบการณล้ําคาของชีวิต ทําใหเด็กเรียนรูวิธีอยูในสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ
ปจจุบันการเขาสังคมมีบทบาทสูงมาก เพราะสังคมไดสรางรูปแบบหนึ่งใหมีการแขงขันกันแมแต
เด็กก็ไมสามารถหนีพนสภาวะนี้ทําใหเด็กในสังคมเกิดการแขงขันกันเองในหมูเด็กซึ่งมีกฎระเบียบ
ของครอบครัวและโรงเรียนเปนการควบคุมในพฤติกรรม ทําใหความออนโยนไรเดียงสาของเด็ก
คอยๆ เลือนหายจากสังคมถาเปรียบเทียบในวัยเด็กของขาพเจาเวลาอิสระที่ไดวิ่งเลนกับเพื่อนๆ ใน
สังคมนี้หาดูไดยาก ขาพเจาเสียดายความสัมพันธของเพื่อนวัยเด็กและคุณคาของวัฒนธรรมเกาของ
สังคมไทย 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

เปนที่นาสังเกตวาเด็กรุนใหม แทบไมเคยไดรับความอิสระอยางแทจริงเพราะเด็กถูก
ปลูกฝงคานิยมทางความคิดมาโดยตลอดทุกสิ่งที่เขาคิดตองยืนอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรม และศาสนา
ของครอบครัวและสังคมที่เขาอาศัยอยูทั้งสิ้น ระบบการศึกษาก็เปนปจจัยหนึ่งที่ตีกรอบทางความคิด
ของเด็กๆไดอะไรจากการศึกษาที่มีกฎระเบียบอยางหนักหนวง จําเจ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
ของการศึกษามีการตอสู ชิงดีชิงเดนและความขัดแยง ขาพเจารูสึกวาเด็กๆ มีหนาที่แบกรับภาระ
สังคมตั้งแตเกิดโดยไมรูตัวขาพเจาจึงนําความคิดเรื่องรูปแบบของชีวิตเด็กในวัยเรียนที่เริ่มมี
กฎระเบียบเขามาในชีวิตมีความขัดแยงของพื้นฐานความเปนเด็กที่มีความบริสุทธิ์ สนุกสนาน 
การศึกษาของเด็กจึงควรมีการปรับปรุงจากหลักสูตรที่เหมาะสมกับวัยและความพรอมของเด็กแต
ละคนโดยไมใชเกณฑของอายุ เพราะเด็กแตละคนมีพัฒนาการที่ตางกัน ควรไดรับการดูแลและ
การศึกษาพัฒนาที่ตางกัน 

จากการเรียนรูในพฤติกรรมเด็ก และปญหาทําใหขาพเจานํามาสรางสรรคเปนงานศิลปะ
ที่สะทอนแงมุมหนึ่งของเด็ก ซึ่งเปนเหตุการณของชีวิตประจําวันในโรงเรียนที่เราพบเห็นจนชินตา
และไมคอยใหความสนใจ 
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ขอบเขตของการศึกษา

1. เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตประจําวันของเด็ก
2. รูปแบบของผลงานเปนการสรางสรรค ขึ้นตามแนวคิดอุดมคติที่มีลักษณะคลาย

การตูน
3. ใชสัญลักษณ เปนการแสดงออกของพฤติกรรมเด็กและวิธีการเรียนรูของเด็กโดย

ศึกษาจาก แบบฝกหัด สมุดเรียน สมุดภาพและผลงานดานศิลปะของเด็ก
4. เทคนิค ผลงานสรางสรรค โดยผานระบบกระบวนภาพพิมพ แมพิมพโลหะ

 กัดกรด (Etching) และแมพิมพแกะไม (Woodcut) 
5. รูปแบบ การแสดงออกเปนงานประเภทภาพพิมพ แบบจัดวาง 3 มิติ 
6. เปนการนําเสนอพฤติกรรมของเด็กในหองเรียน โดยการจําลองหองเรียน หนังสือ

ของเด็กขึ้น 1 หองในรูปแบบ 3 มิติ

คํานิยาม ศัพทเฉพาะ 

Etching ภาพพิมพแมพิมพโลหะที่สรางแมพิมพดวยการใช
น้ํากรด

Woodcut ภาพพิมพแมพิมพไม สรางแมพิมพดวยการแกะไม 
Materials & Equipment วัสดุและอุปกรณ
Etching Plate แผนแมพิมพโลหะ
Copper Plate แผนทองแดง
Etching needle เหล็กปลายแหลม
Dermatograph Colored Soft ดินสอไข
Ferric Chloride Acid กรดเกลือสําหรับกัดแมพิมพทองแดง
Tray อางใสน้ํากรด
Cup แกวตวงน้ํา
Asphaltum Powder วานิชดําหรือผงแอลฟรัลตัม
Spray Color สีสเปรย
Brushes พูกันและแปรงสําหรับทาวานิช
Thinner น้ํามันทินเนอร
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Turpentine น้ํามันสน
Waterless Hand Cleaner น้ํายาลางจานสําหรับลางมือและแผนแมพิมพทองแดง
Black Soy Sauce ซีอิ้ว สําหรับลางคราบแผนแมพิมพทองแดง
Paper Print กระดาษสําหรับพิมพ
Newsprint กระดาษพรูฟ
Etching ink หมึกพิมพ
Tracing Paper กระดาษลอกลาย
Presses แทนสําหรับพิมพ
Blankets ผาสักหลาด
Spatulas เกรียงสําหรับผสมหมึกพิมพ
Cleaning Cream ครีมสําหรับลางมือ
Rosin Box ตูโรยผงยางสนบริสุทธิ์หรือผงแอลฟรัลตัม
Hot Plates เตาความรอนสําหรับยางเพลท
Woodcut Knife เครื่องมือแกะไมขนาดตางๆ
Roller ลูกกลิ้ง
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บทที่  2

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค

ในการทําวิทยานิพนธชุดนี้ ขาพเจาไดรับอิทธิพลจากเด็กนักเรียนซึ่งอยูในระบบ
การศึกษาที่ขาพเจาไดมีสวนรวมในการสอนและสังเกตการณ เพื่อใหเขาใจและเรียนรูถึงพฤติกรรม
ของเด็กอยางถองแท จากการคนควาขาพเจาไดเรียนรูวาสาระสําคัญของการเรียนไมไดอยูที่
ความสําเร็จของผลการเรียนความสําเร็จไมมีอะไรแนที่จะเปนเกณฑ พื้นฐานในการวัดความเปนเด็ก 
เด็กจะไดรับอะไรในการศึกษาเลาเรียนที่ดูจะไมมีวันจบสิ้นนี้  ชีวิตตองอาศัยสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย 
กวาการทองจําบทเรียน 

ผลงานศิลปะชุดนี้ ขาพเจาไดสะทอนแงมุมหนึ่งของสังคมในหลายทัศนะและหลาย
เรื่องราวของเด็กๆ ในภาวะเชนนี้การจะหลุดพนจากคานิยมของกระแสวัฒนธรรมแบบประเมินคา
ดวยเงินแบบนี้คงไมใชเรื่องงายจากระบบการศึกษาที่เปนองคประกอบของสังคมทําใหเกิด ความคิด
สรางสรรค การสรางผลงานโดยอิงโครงสรางเรื่องเล็กจากสภาพแวดลอมจริงของโรงเรียนกับ
ชีวิตประจําวันและความเขาใจในบทเรียน การเชื่อมโยงระหวางเด็กเขากับสวนประกอบของโตะ 
อุปกรณการศึกษา รวมถึงความคิดสรางสรรคของเด็กในงานศิลปะ 

อิทธิพลจากแนวความคิด ความเชื่อและปรัชญา 

จากสิ่งที่ขาพเจาไดศึกษาและสรางสรรคขึ้นจากแนวคิดอุดมคติกับความรูสึกตอเด็กใน
วัยเรียน สิ่งที่ขาพเจาเรียนรู กฎ ระเบียบ มีผลกับพฤติกรรมเด็ก ทําใหระยะเวลาความเปนเด็กนั้น   
สั้นลง  เด็กมีหนาที่รับผิดชอบเร็วขึ้นตลอดการศึกษาเด็กไดสูญเสียเวลาแหงความเปนเด็กไป     
ตลอดกาล 

การศึกษาที่ถูกตองประกอบขึ้นดวยความเขาใจในสภาพที่เด็กเปนอยูโดยไมตองไปคิด  วาด
ภาพอุดคติ ใหเขาเปนในสิ่งที่เขาควรจะเปน การจัดเด็กใสลงไปใหเปนตามแบบแผนบางอยางมแีต
จะผลักดันใหเขาคอยทําตามคนอื่นซึ่งกอความกลัวและสรางความขัดแยงระหวางสิ่งที่เขากําลัง
เปนอยูกับสิ่งที่เขาควรจะเปนขึ้นภายในใจและความขัดแยงภายในทั้งหมดก็จะระบายออกมาเปน
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การกระทําในสังคมอุดมคติตางๆ เปนอุปสรรคอันแทจริงที่ทําใหเราไมเขาใจจิตใจของเด็ก และ
ขัดขวางไมใหเด็กไดเขาในตนเองดวย 1 

ผลงานสรางสรรคของขาพเจา ไดสะทอนรูปแบบชีวิตในสังคมเด็กที่ดําเนินชีวิตอยูบน
พื้นฐานของกฎระเบียบจนเปนการปดกั้นแนวความคิดสรางสรรคอยางอิสระ สิ่งที่เราควรคํานึงถึง
คือสภาพจิตใจของเด็กเพราะจะสงผลในระยะยาว สื่อตางๆ ในวัยเยาวของเด็กจะมีผลในการดําเนิน
ชีวิตของเด็กตอไปในอนาคต 

อิทธิพลจากสภาพแวดลอมทางสังคม 

สังคมปจจุบันมนุษยตองดิ้นรนแขงขันกันเพื่อเพิ่มโอกาสใหกับตนเองการศึกษาจึงมี
บทบาทมากในการพัฒนาสวนนี้ผูปกครองจึงสรรหาของเลนที่สงเสริมสติปญญา อาหารและ
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในลูกของตนไดเขาศึกษาและเพื่อใหมีความรูเพิ่มหลายครอบครัวสงลูกเรียน
โรงเรียนพิเศษในเวลาหลังเลิกเรียน และวันหยุด เชนเรียนกวดวิชา คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษหรือ
โรงเรียนสอนพิเศษ ดนตรี วายน้ํา  ศิลปะ จนเด็กไมมีเวลาอิสระ และเปนการสรางนิสัยที่ไมดีในการ
เรียนกับเด็ก  คือไมคอยตั้งใจเรียนในหองเรียน เพราะมีครูมาสอนพิเศษให หรือเปนนิสัยเรียนครั้ง
เดียวจะไมรูเรื่องจะตองมีการทบทวนอีก การเรียนพิเศษเชน ดนตรี หรือ กีฬา หลายๆ อยาง จะทําให
เด็กเกิดผลดีในระยะสั้น  แตทําใหเด็กสับสนในตนเองตอการเลือกสิ่งที่ชอบจริงๆ และยังทําให
วัฒนธรรมการละเลนเดิมหายไปเพราะเด็กมีเวลาพบปะกลุมเพื่อนนอยลง วิธีการเลนจึงเปลี่ยนเปน
เลนคนเดียวกับคอมพิวเตอรที่บาน ทําใหเด็กไมไดออกกําลังกายหรือขยับกลามเนื้อในกิจกรรม
กลางแจงในสวนนี้ผูปกครองจะสงลูกไปเรียนกีฬาแทนแตเราควรแยกการเลนของเด็กกับกีฬาของ
ผูใหญออกจากกัน 

ขาพเจาคิดวาถึงสังคมจะเปลี่ยนไปแตเด็กควรไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมที่เปนรากฐานของ
สังคมไทยไมใชความเจริญเขามามีบทบาทถึงขนาดนี้เพื่ออนาคตของเด็กจะไดมั่นคงและเขาใจตน
กําเนิดของชาติพันธุเดิม 

                                                
1 กฤษณมูรติ,  สาระสําคัญของชีวิต  (กรุงเทพฯ : เซนเตอร พับลิคเลชั่น, 2528), 25.
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ภาพที่ 1   ภาพเด็กในชุมชน 

อิทธิพลจากโรงเรียนรูปแบบชีวิตประจําวันของเด็ก 

การศึกษาในวัยเด็กไดรับความสนใจจากพอ แม หลายคนโดยเห็นวาเด็กที่เขาโรงเรียน
ชาจะเกิดปมดอย จึงใหลูกเขาเรียนตามเกณฑอายุที่เพื่อนบานทํากัน ไมพิจารณาความพรอมของเด็ก
กอนใชวิธีคิดแบบผูใหญอยางเดียวซึ่งไมเพียงพอเพราะเหตุผลของเด็กนั้นตางจากผูใหญมาก เราจึง
ควรมีความเขาใจในพัฒนาการของเด็ก ทั้งรางกายและการเจริญเติบโตของสมองซึ่งสามารถแบง
แบบงายๆ ไดดังนี้ สมองซีกซายใชในการเรียนภาษา วิชาการที่เกี่ยวกับการวิเคราะหกฎเกณฑ 
เหตุผล เชน ภาษาศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ สวนสมองซีกขวา  ใชในดานศิลปะ กีฬา 
ความสามารถออกแบบตางๆ ความคิดสรางสรรค ฯลฯ การจะนําความรูทางวิชาการมาใช
ประกอบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ควรใชใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน 

เด็กๆ นั้น มองหาประสบการณแปลกใหมตลอดเวลาพวกเขาตองการเรียนรูและทดสอบทุก
สิ่งทุกอยางที่ดึงดูดสายตาหรือความรูสึกของเขาถาพวกเขาพอใจในประสบการณนั้นพวกเขาก็
อยากทําสิ่งนั้นอีกจนกวาจะมีสิ่งใหม ๆ ที่ดูนาสนใจหรือทาทายกวาสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก
มักเปนสิ่งที่ผูใหญมองไมเห็นหรือก็ไมสนใจ พูดสั้น ๆ ก็คือเปนโลกสองใบที่ตางกันโลกของ
ผูใหญกับโลกของเด็กและเรื่องราวกับวิธีการของโลกสองใบนี้ก็จะเปนคนละเรื่องกัน 2

                                                
2 เทวี  ประสาท, ศิลปะรากฐานแหงการศึกษา (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, 2546), 41.
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สิ่งที่นาพิจารณาเรื่องระบบการศึกษาของโรงเรียน คานิยมที่สังคมไดวางไว เพื่อเปน
ตนแบบแผนทางพฤติกรรมของสมาชิกในสงคมใหเตรียมพรอมที่จะนําอุดมการณนําไปปฏิบัติ แต
บางครั้งเราก็ยอมผูกติดอยูกับสังคมนั้น 

   ภาพที่  2      ภาพเด็กนักเรียน

อิทธิพลจากโครงสรางการจัดระเบียบในหองเรียน 

การศึกษาในหองเรียนโดยเนนการศึกษาโครงสรางของโตะ เกาอี้ ของนักเรียน การจัด
ระเบียบของหองเรียนที่มีการจัดโตะ ในหลายๆ รูปแบบทั้งแบบแถว แบบกลุม หรือแบบวงกลมแต
ละแบบมีความสําคัญที่ใหความหมายแตกตางกันตามประโยชนและโอกาสดวยเหตุผลบางประการ 
เชน 

- การจัดแบบโตะกลุม  เพื่อใหเด็กนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู ความสัมพันธใน
กลุมเพื่อน

- การจัดแบบโตะเดี่ยว เกิดขึ้นในชวงตนเทอมหรือชวงสอบ ซึ่งทําใหเด็กเกิด
ความรูสึกอิสระจากกลุมเพื่อน  เรียนรูการพึ่งตนเอง 
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หลายสิ่งในการจัดโตะไดบอกถึงลักษณะทางสังคมเล็กๆ ในผลงานนี้จึงใหความหมาย
ของโตะเรียนมากเปนพิเศษ    ซึ่งตําแหนงของโตะแตละตัวสามารถบอกลักษณะของเด็กไดอีกดวย 
เชน เด็กที่นั่งอยูดานหนาจะเปนเด็กเรียนดี สวนเด็กที่อยูถัดไปทางหลังหองจะเปนเด็กเกเรไมตั้งใจ
เรียน แอบหลับ หรือเลนในหองเรียน เปนตน การสรางสรรคผลงานนี้ จึงนําโครงสรางที่สําคัญของ
โตะ  นําเสนอการจัดเรียงคุณลักษณะตางๆ มาพัฒนาเปนโครงสรางขึ้นใหมเพื่อแสดงวิธีคิดเปน
กระบวนการตอเนื่องมาไมรูจบ 

ภาพที่ 3    ภาพการจัดโตะ เกาอี้ของเด็กนักเรียน

อิทธิพลจากงานศิลปะเด็ก 

แนวความคิดของเด็กในงานศิลปะไดมีผลตอการสรางสรรควิทยานิพนธของขาพเจา
มาก จากลายเสนที่เด็กใชอาจไมมีความหมายอะไรเลย แตเสนนั้นเด็กใชแทนจิตนาการ ซึ่งเปน
หนทางหนึ่งที่เด็กสามารถแสดงออกไดนอกจากการเลนและเรียนหนังสือเพื่อเปนการปลดปลอย
จินตนาการและความเพลิดเพลินจากกิจกรรมสรางสรรคเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งของการพัฒนาเด็ก 
จากการศึกษามีหนังสือและบุคลากรหลายทานใหความสนใจศึกษาคนควาความคิดของเด็กผาน
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กระบวนการสรางสรรคศิลปะ ขาพเจาเปนอีกคนหนึ่งที่ใหความสนใจงานศิลปะเด็กแตศึกษา 
“ศิลปะเพื่อศิลปะ” 

ดร. มาเรียน มอนเตสเชอรี่ แพทยสตรีชาวอิตาเลี่ยนไดใหขอคิดเกี่ยวกับการแสวงหาความรู
ของเด็กไววา เด็กจะใชความรูสึกนึกคิดของตนเอง ดูดซึมรับเอาความรูเขาสูตนเองโดยตรง ซึ่งใคร
ก็ไมสามารถอธิบายกระบวนการเหลานี้ได เชน การเรียนรูในเรื่องการใชภาษา เปนตน ทั้งนี้
เปนไปเพื่อการดํารงชีวิตอยูนั่นเอง และระหวางกระบวนการดูดซึมเอาความรูมานั้น มีการรับรูของ
จิตอยู 2 ระดับ คือระดับจิตใตสํานึก กับระดับจิตสํานึก 
ขอคิดของ ดร.มอนเตสเชอรี่ ดังกลาวนับวาสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กเล็กๆ อยางมากซึ่ง
กิจกรรมศิลปะจะชวยเสริมการเรียนรูตามธรรมชาตินี้ไดเปนอยางดี กลาวคือ

1. เสริมการเรียนรูเชิงวิเคราะห หมายถึง การสงเสริมใหเด็กไดรวบรวมประสบการณจาก
การสัมผัสเขาจัดรวมกันไวอยางมีเอกภาพ เชน เมื่อใหเด็กวาดภาพ เด็กก็จะนําเอาประสบการณ
ยอย ๆ ของเสนสี รูปรางตาง ๆ มาประกอบกัน ใหเกิดเปนรูปทรงตามความรูสึกและจินตนาการ 
เปนตน 

2. เสริมการเรียนรูเชิงวิเคราะห หมายถึง การสงเสริมใหเด็กไดฝกสัมผัสรับรูความรู
ประสบการณยอยๆ ระหวางกระบวนการสรางสรรคศิลปะ เชน ไดรูคําศัพทพื้นฐานทาง        
ศิลปะไดแก  ชื่อสีตาง ๆ ชื่อวัสดุ เครื่องมือ หรือไดเรียนรูและแกปญหาขั้นตอนของการทํางาน 
เปนตน 3

การสอนศิลปะไมมีกฎหรือกติกาตายตัวเหมือนการตรวจเลขแตตองมีความเขาใจ
เคารพความคิดของเด็กและเปรียบเทียบกับตนเองในวัยเยาววาตองการสิ่งใดขาดสิ่งใดเมื่อนั้น
เราจะเขาใจสิ่งที่เด็กคิดไดดียิ่งขึ้น 

                                                
3 พีระพงษ  กุลนิศาล,  3 มิติทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา  (กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนา

ตําราและเอกสารวิชาการศึกษานิเทศก กรมฝกหัดครู, 2533), 210.
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   ภาพที่ 4    ภาพงานศิลปะเด็ก

   ภาพที่ 5    ภาพงานศิลปะเด็ก 
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อิทธิพลจากงานศิลปกรรม 

งานศิลปะของ เมาริตส  คอรแนล เอสเชอร (M.C. ESCHER) ศิลปนมีแนวการ
สรางสรรคโดยใชประสบการณการเดินทาง ศึกษาและทํางานในหลายประเทศ ทําใหศิลปนมี
ความคิดที่โดดเดนในการจัดองคประกอบจากรูปทรงธรรมดามาจัดวางในตําแหนงที่เรียกความ
สนใจผูชมไดอยางดีเยี่ยม มีการเนนจุดสําคัญโดยใชสีขาวดํา ในบรรยากาศที่นุมนวล สบายตา 
ผลงานที่มีความหมายแฝงอยูในทุกอิริยาบถของรูปทรง ขาพเจาไดนําลักษณะของรูปทรงและ
กระบวนการคิดที่มีความซับซอนของศิลปนมาใชในการสรางสรรค วิทยานิพนธชุดนี้ โดยการ
กระจายน้ําหนักของจุดเดนและเนนเนื้อหาการแสดงพฤติกรรมของรูปทรงใหมีการเคลื่อนไหวเกิด
ความสัมพันธขึ้นทั้งรูปทรงและโครงสราง 

ภาพที่ 6 ภาพผลงานของ M. C. ESCHER
ชื่อผลงาน Encounter, 1944 
ขนาด 34.2 x 46.4 ซม.
เทคนิค    Lithograph

ที่มา : THAMES & HUDSON,  THE MAGIC OF M.C. ESCHER  (Germany : Joost Elffers 
Books, 2000), 169.
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1. �+�����)��)20�&��

-  �+��	�$�%$�@Copper Plate) #��%�<�dRx 16.5 D�d�

2.  �!"��$�"�-���!�!,�$���)��)2�

-   &�3�����&�� (Etching needle) 

-  %�����#�@Dermatograph Colored Soft) 

3. �7��!42-���!�!,�$���)��)2%,� ��
�

-  �!%���&!�(��%���)��)2	�$�%$�@Ferric Chloride AcidH

-  ���$-�������!% @TrayH

-  ��,���$���� @CupH

-  &�,������������!%

4. �7��!42	
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-  �����%���&!"��+$���}!������(Asphaltum Powder) 

-  %�����#�@Dermatograph Colored Soft)
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� �!2�@�Spray colorH

-  )/����������$���&!�(	�������@BrushesH

5. �7��!42-���!	�����������%���

-  �������	�� ��!2 @ThinnerH

-  ���������@TurpentineH
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6. �7��!42-�,	����������%���)��)2�

-  ��������� @Turpentine�H
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-  �!�%�8���&!�()��)2 @Paper PrintH

-  �!�%�8)!/>} @NewsprintH

-  &�5�)��)2 @Etching inkH

-  �!�%�8����� @Tracing Paper�H

-  �	�����&!�()��)2 @PressesH
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-  +$���}!����� @Asphaltum PowderH

-   ������!,�����&!�(��$ )�	 @Hot PlatesH

-  %�����#�@Dermatograph Colored Soft)
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-  &�5�)��)2 @Woodcut inkH
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บทที่ 4

แนวทางการพัฒนาผลงาน

การที่ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานมาอยางตอเนื่องทําใหเรียนรูเทคนิควิธีการใหมๆ ใน
การนําเสนอแนวความคิด โดยใชเทคนิคภาพพิมพเปนสื่อ เพื่อพัฒนางานกับความคิดใหสอดคลอง 
นาสนใจ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของเด็กและรูปแบบกระบวนความคิดที่ไดมีประสบการณใน
กิจกรรม เชน คายอาสาพัฒนาที่เปนสวนหนึ่งในการสอน เพื่อความเขาใจในสภาพความเปนจริงที่
ซับซอนของเด็ก ตามพฤติกรรมและเปนขอมูลโดยตรงในการพัฒนามาจากศิลปะ “การเรียนรูจาก
การเลน” ซึ่งเปนหัวขอจากการศึกษาวิจัยงานศิลปะของขาพเจาเพื่อเปนการตอยอดการเรียนรูเรื่อง
เด็กใหมากขึ้น ตามการเจริญเติบโตของสภาพรางกาย จิตใจ กับสภาพสังคม ตามแบบประเพณี 
วัฒนธรรมใหม ผลงานการละเลนของเด็กไดสะทอนลักษณะของสังคมไทย ซึ่งปจจุบันไดเลือน
หายไป การนําความเชื่อของวัฒนธรรมเดิมกับแนวความคิดการสรางสรรคเรื่องเด็กมาสัมพันธกัน
จนเกิดความรูสะสมในการพัฒนา ผลงานวิทยานิพนธของขาพเจาใหสมบูรณขึ้น 

การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ (พ.ศ. 2547) 

12345678ผลงานชุดนี้ นําเสนอเรื่องหนาที่รับผิดชอบของเด็กในวัยเรียน ที่เริ่มมีความรับผิดชอบใน
ภาระทางสังคม เริ่มเปลี่ยนสภาพที่จากบานเปนโรงเรียน ทําใหตองปรับตัวเขากับสถานที่และ
สภาพแวดลอม ผลงานชุดนี้จึงแสดงการปฏิบัติหนาที่ของเด็ก ตรงจุดมุงหมายของสังคมนี้ คือ 
“ภารกิจแบบเด็กๆ” ความสําคัญที่เด็กจะตองทําใหได เนื้อหาแสดงถึงเด็กกับกฎระเบียบของสังคม
ในระบบการศึกษาปจจุบัน การสรางสรรคใชเทคนิค ภาพพิมพโลหะโดยการทดลองเทคนิคใหมๆ 
อยูตลอดเวลา เพื่อแสดงอารมณความรูสึกใหไดตรงตามจุดประสงค 
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ภาพที่ 37 ผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่  1
ชื่อภาพ “ภารกิจแบบเด็กๆ 1” 
ขนาด 80 x 60  ซม. 
เทคนิค ภาพพิมพแมพิมพโลหะ (Etching) 
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การสรางสรรคผลงานกอน วิทยานิพนธ (พ.ศ. 2548)

ผลงานชุดนี้เปนการสรางสรรค ตอเนื่องจากผลงาน “ภารกิจแบบเด็กๆ” ที่แสดงลักษณะ
ของสังคมที่ขยายใหญขึ้น มีความสัมพันธกันของเด็กกับสิ่งแวดลอมใหม กอเกิดการทดสอบการใช
ชีวิตในกรอบของสังคมดวยเหตุผลอยางมีเปาหมาย การทําตามสังคมภายนอก จะทําใหขาดอิสระใน
ตัวเองทั้งหมด เพราะคนที่ปรับตัวเขาสังคมไดดีจะสูญเสียความเปนตัวตน เพื่อเขาสูระบบของสังคม 
การสรางสรรคคงสื่อถึงอารมณของเด็กดวยความสนุกสนาน ตามวันเวลาที่เหลืออยู และใชเทคนิค
ภาพพิมพโลหะเปนการนําเสนอ 

ภาพที่ 38 ผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่  2
ชื่อภาพ “ภารกิจแบบเด็กๆ 2”
ขนาด 80 x 120 ซม.
เทคนิค ภาพพิมพแมพิมพโลหะ (Etching) 
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การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ (พ.ศ. 2549) 

12345678ผลงานชุดนี้ ขาพเจาเริ่มนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับหองเรียนเด็ก โดยเนนลักษณะของชีวิต 
ประจําวันในหองเรียน ที่มีกฎเกณฑระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน แตสามารถแสดงออกถึงความ
อิสระทางความคิดที่บริสุทธิ์ไดจากลักษณะพิเศษของเด็ก จากอารมณ ความเคลื่อนไหวใหออกใน
งานไดอยางดี ทั้งยังเปนการเรียนการสอนที่สะทอนรูปแบบเกา ของโตะนักเรียนจากไม ซึ่งปจจุบัน
นั้นหาดูไดยาก การสรางสรรคของขาพเจาแสดงความเหมือนจริงดวยรูปธรรมของการตูน เรื่องราว
ของเด็กยังแสดงทั้งความสุข ความสดใส หมองหมน ในหองเรียนนี้ คือจุดเริ่มตนของการเรียนรูการ
ใชชีวิตอยูรวมกันของสังคม เทคนิคการนําเสนอโดยใชเทคนิคภาพพิมพโลหะ 

ภาพที่ 39 ผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นที่  3
ชื่อภาพ “หองเรียนเล็กๆ” 
ขนาด 80 x 120 ซม. 
เทคนิค ภาพพิมพแมพิมพโลหะ (Etching) 
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การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ

12345678การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ไดศึกษาเรื่องการดําเนินชีวิตเด็กในหองเรียน 
หนังสือหองหนึ่ง เพื่อความเขาใจในลักษณะนิสัย พฤติกรรมที่เกิดจากพื้นฐานการอบรมเด็ก จาก
การผลิตขึ้นตามอุดมคติการปลูกฝงของผูใหญ ระบบสังคมนี้ไดยัดเยียดความคิดอยูตลอดเวลา จน
เด็กขาดอิสระตอการเรียนรูประสบการณ เวลาเลน และเวลาวาง ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้แสดงการ
ทางสังคมที่มีผลกระทบกับเด็กจากการเรียนการสอนที่มากเกินพอดี การมุงพัฒนาบุคลากรใหมี
ความคิดมีคุณภาพทําใหเกิดการแขงขันกับเด็ก  แนวทางการสรางสรรควิทยานิพนธเรื่อง  “ใน
หองเรียนฯ” สื่อถึงกฎระเบียบในหองมีเด็กกําลังเรียนหนังสือแสดงพฤติกรรมการเรียนที่ออนลา 
เบื่อหนายในระบบการศึกษา เด็กๆ จะถูกหลอหลอมความคิดจากสิ่งแวดลอมระเบียบของโรงเรียน 
จากเหตุผลของความถูกผิดของผูใหญที่วิพากษวิจารณ ทั้งสภาพรางกาย อารมณความรูสึก  เกิดเปน
ลักษณะนิสัยในภายหลัง โดยเทคนิคที่ใชสรางสรรคผลงานเปนเทคนิคภาพพิมพโลหะกัดกรด และ
ภาพพิมพแกะไม มีกระบวนการทําที่หลากหลายโดยใชเทคนิคภาพพิมพโลหะในสวนที่เปน
รายละเอียดของรูปทรงเด็ก ตัวหนังสือและเสนบรรทัด สวนเทคนิคภาพพิมพแกะไมกับในสวนที่
เปนขาโตะ ไมเนนรายละเอียดมากนักใชสีสันสดใสหลากหลายแกะเปนรูปทรงตามที่เด็กวาดได 
ลักษณะการจัดผลงานเปนการจําลองภาพหองเรียนขึ้น 1 หอง ถายทอดเรื่องเด็ก ๆ จากแนวความคิด
และจินตนาการผานผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ 
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ภาพที่  40    ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่  1
ชื่อ “ในหองเรียนฯ” 

     ขนาด ผันแปรเปลี่ยนได 
เทคนิค ภาพพิมพจัดวางแบบ  3 มิติ, ภาพพิมพโลหะ, 

ภาพพิมพแกะไม
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ภาพที่ 41 ผลงานวิทยานิพนธ  ชิ้นที่  2
ชื่อภาพ “ในหองเรียนฯ” 
ขนาด ผันแปรเปลี่ยนได 
เทคนิค ภาพพิมพจัดวางแบบ  3 มิติ, ภาพพิมพโลหะ, 

ภาพพิมพแกะไม
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ภาพที่ 42 ผลงานวิทยานิพนธ “ในหองเรียนฯ” 
ชื่อ “ในหองเรียนฯ” 
ขนาด ผันแปรเปลี่ยนได 
เทคนิค ภาพพิมพจัดวางแบบ  3 มิติ, ภาพพิมพโลหะ, 

ภาพพิมพแกะไม 
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บทที่ 5

บทสรุป

ในการสรางสรรควิทยานิพนธชุดนี้ เปนการศึกษาคนควาขอมูลเพื่อความเขาใจในระบบ
การศึกษาที่มีผลกระทบกับเด็ก จากการศึกษาไดเรียนรูในพฤติกรรมและนิสัยของเด็กที่หลากหลาย
จากการสังเกต  ขาพเจารูสึกเบื่อหนายในระบบการศึกษาในปจจุบันที่มีแตการแขงขันดานความรู 
จนเด็กขาดอิสระและไดรับความเครียดจากการศึกษา แรงกดดันทางครอบครัว เด็กๆ ตองตอสูกับ
ความยากลําบากในการศึกษาและหลายครั้งไมสมความคาดหมายจนทําใหสูญเสียความมั่นใจและ
ผิดหวัง 

จากแนวความคิดเรื่องการดําเนินชีวิตของเด็กในโรงเรียน จึงเกิดจินตนาการในการ
สรางสรรควิทยานิพนธ “ในหองเรียนฯ” ขาพเจาไดถายทอดสภาพความเปนจริงของเด็กในสังคม 
การศึกษาและการเลนของเด็กที่เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู ความเขาใจในความสัมพันธของชีวิตที่
จะใชพัฒนาเปนผูใหญ อาจกลาวไดวา “ในหองเรียนฯ” นี้ เปนหองที่ใชทดสอบมนุษยนอยๆ จาก
บทเรียน และประสบการณเรียนรู วิธีอยูรวมกันทั้งการทะเลาะ การใหอภัย เปนบทเรียนที่เกิดจาก
หองเรียนหองนี้อยางครบถวน กอนการเผชิญโลกกวาง ที่จะพัฒนาเปนผูใหญที่สมบูรณในการใช
ชีวิตอยูในสังคม ขาพเจาหวังวางานวิทยานิพนธชุดนี้ จะเปนประโยชนและสรางการเปลี่ยนแปลง
ในการใชชีวิตอยูในสังคม แมเปนเพียงสวนเล็กนอยที่เขามากระทบ ความรูสึกทานผูชมก็ตาม 
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ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 51

- รางวัลพิเศษ ศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ของบริษัทโตชิบาครั้งที่ 17 
พ.ศ. 2549 - รางวัลพิเศษ ศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ของบริษัทโตชิบาครั้งที่ 18
พ.ศ. 2550 - รางวัลดีเดนศิลปกรรม ปตท. “พลังสามัคคี ความดี  แหงแผน ดิน” 

ครั้งที่ 22
- รางวัลดีเดน ศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ของบริษัทโตชิบาครั้งที่ 19 
- ทุนสงเสริมการศึกษา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก   เปรม  ติณสูลานนท
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