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 ชีวติฉนัในอนิเมชัน่ เกิดจากแนวความคิดของขา้พเจา้ท่ีน ามาสร้างสรรคเ์ป็นงานศิลปะ
ในลกัษณะของการสร้างตวัแทนตนเองในจินตนาการใหม่ เพื่อถ่ายทอดความทรงจ าในวยัเด็กให้ 
เป็นชีวติของตวัการ์ตูนท่ีตอ้งเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ต่างๆ โดยเนน้ภาพท่ีแสดงความกดดนัทาง
อารมณ์ของเด็กในแต่ละสถานการณ์ สร้างเป็นภาพเคล่ือนไหวจ านวน 4 เร่ือง ส่ือสารดว้ยตวัการ์ตูน 
ท่ีช่ือ “หนูดี” เป็นตวัเช่ือมเน้ือเร่ือง อาทิเช่น 
 ผลงานชุดท่ี 1 เร่ือง “ยางลบ” มีสภาวะท่ีแสดงอารมณ์โกรธ ความกลวัจากการถูก
กดดนัในสังคม จนเกิดสภาวะหลีกหนีจากโลกแห่งความจริง อนัเป็นสัญชาตญาณของเด็ก 
 ผลงานชุดท่ี 2 เร่ือง “ฉนักบัแมว” แสดงออกถึงเร่ืองความตอ้งการครอบครองในส่ิงท่ี
ไม่เหมาะสม เช่น เด็กเป็นภูมิแพข้นสัตวแ์ต่ช่ืนชอบท่ีจะเล่นกบัสัตวมี์ขนอยา่งเช่นแมว ผลลพัธ์จึง
ก่อใหเ้กิดอาการแพอ้ยา่งรุนแรง 
 ผลงานชุดท่ี 3 เร่ือง “กระโดด” เป็นจินตนาการจากประสบการณ์ในวยัเด็กท่ีมีความ
เพอ้ฝัน และเลียนแบบตวัละครหรือวีรบุรุษในภาพยนตร์ จนในบางคร้ัง อาจก่อใหเ้กิดอาการ
บาดเจบ็หรือสูญเสียชีวติได ้หากไม่ไดรั้บการช้ีแนะจากผูป้กครอง 
 ผลงานชุดท่ี 4 เร่ือง “เดินเล่นในความฝัน” เป็นแนวคิดเก่ียวกบัความฝันและความสุข
ในจินตนาการของเด็ก ซ่ึงมีความฝันท่ีดีจนไม่อยากต่ืนจากความฝันและความพยายามท่ีจะหนีจาก
ฝันร้าย กลายเป็นฝันซอ้นฝัน จนกลายเป็นบ่วงผกูมดัตนเอง โดยไดรั้บอิทธิพลจากความเพอ้ฝันของ
เด็ก ท่ีไม่ตอ้งการเผชิญหนา้อยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง 
 ผลงานทั้ง 4 เร่ืองในวทิยานิพนธ์ชุดน้ีน าเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะโดยใชส่ื้อภาพเคล่ือนไหวแบบ 2 มิติ (Animation 2D) 
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 My Life in Animation was created by my thought desiring to illustrate my childhood 
memories via an animated character called “Nudee”. Nudee is my representative in the new world 
which prominently displays the pictures of children’s emotional pressure in various situations. 
 There are four animated series which Nudee acts as a main character connecting all 
the stories. The first animation is “Rubber” expressing children’s anger and fear. They escape 
from the real world because they cannot handle the pressure from the society, which is a regular 
children’s response. The second story called “Cat and me” tells about the desire to possess 
something which is not proper or compatible. For instance, children who are allergic to animal 
hair love to play with animals, thus they have severe allergic reactions. The third animation is 
“Jump” inspired by the childhood thoughts which are full of fantasy. Children imitate super 
heroes’ actions in movies without supervisory which it might cause severe injuries or even loss of 
lives. The last one named “Wander in Dream” shows the idea of children’s dream and happiness. 
 Their dream is so good that they do not want to wake up and try hard to avoid 
nightmares. That makes them being trapped into a dream within a dream since they do not want to 
face the reality. All stories of this thesis will be presented in 2D animation. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 ขา้พเจา้ขอนอ้มร าลึกถึงพระคุณของบุพการี ผูใ้หก้  าเนิด อาจารยค์งศกัด์ิ กุลกลางดอน 
และ อาจารยน์พไชย องัควฒันะพงษ ์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวชิา  ครอบครัว เพื่อน และบุคคลอนัเป็นท่ี
รัก  และ ยงวทิย ์สันธนะพานิช ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงคอยช้ีแนะแนวทางในการสร้างสรรค ์ท าใหข้า้พเจา้
ไดเ้ขา้ใจ กระบวนการสร้างสรรคท์ั้งในเชิงเทคนิควธีิการ และทศันศิลป์มากยิง่ข้ึน  ขอขอบคุณ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและคณาจารยใ์นสาขาวชิาทศันศิลป์ผูค้อยสนบัสนุนใหค้ าปรึกษาและสละเวลาอนั 
มีค่า ท่ีมีส่วนส าคญัยิง่เพื่อช่วยใหว้ทิยานิพนธ์ชุดน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดีทุกประการ
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