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55901301: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
คําสําคัญ: ความฝนสวนตัว 
 กรรณิการ สระทองพูน: โลกแหงความฝนสวนตัว. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: รศ.สุธี 
คุณาวิชยานนท  และ อ.ดร.อภินถัศ  จิตรกร. 76 หนา. 
 

 ปจจุบันชีวิตมนุษยในทุกวันน้ีมีการดํารงชีวิตมักสวนทางกับความสุข ด้ินรนกับการทํางาน หาเงิน
ทอง เพ่ือแลกกับสิ่งที่ตนเองอยากไดมา ซึ่งงานทุกอยางลวนเปนภาระและปญหา ใหกับผูรับผิดชอบทั้งสิ้น แตชีวิต
ปจจุบันของหลายๆคน ที่มีงานหลักที่ไมช่ืนชอบ เบื่อหนายกับการทํางาน แตตองทําเพ่ือเปนรายไดใหกับตนเอง 
แตในเมื่อโลกแหงความจริงชีวิตตองเผชิญกับสิ่งที่ไมไดสรางความสุข สิ่งเหลาน้ีจึงทําใหเกิดโลกใบใหมใหเห็นภาพ 
“ความฝนสวนตัว” ที่มีอยูมากมายในโลกแหงจินตนาการ จิตใตสํานึกที่ถายทอดสิ่งที่อยูในความฝนออกมาให
เหนือกวาโลกแหงความเปนจริงที่ตองเผชิญอยูเพ่ือใหเกิดความสุขกับสิ่งที่ตนเองเพอฝนแมวาอาจไมมีอยูจริงก็ตาม 
 วิทยานิพนธช่ือ “โลกแหงความฝนสวนตัว” มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการแสดงออกถึงแนวความคิด 
จินตนาการ โลกแหงความฝนสวนตัว ความหวัง ความสนุกสนานที่มีทั้งเรื่องจริงและไมจริง ผสมปนเปกันไป 
ผานการสรางสรรค และการสรางอัตลักษณที่ชัดเจนของตนเอง ซึ่งมีความเหมาะสมและตอบสนองความตองการ
สื่อสารทางดานความคิด ความรูสึก ของขาพเจามากที่สุด โดยผานทางสื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบของ Animation 
Art ซึ่งขาพเจาคาดหวังวาในวิธีการนําเสนอเชนนี้ จะสามารถกระตุนใหผูชมเกิดการรับรูถึงความสุข 
ความสนุกสนาน ความเพอฝน จินตนาการจากจิตไรสํานึกซึ่งนําไปสูการสรางสรรคผลงานทางศิลปะได 
วิธีการศึกษา คือ 1.ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะหของ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) 2.ศึกษานิยามของความฝนและ
จินตนาการของ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud), ชลูด น่ิมเจริญ, ชาญณรงค พรรุงโรจน และ เกรียงศักด เจริญ
วงศศักด์ิ 3.ศึกษาแนวศิลปะเหนือจริง (Surrealism) และศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art) จากผลงานของ ซัลวาดอร 
ดาลี (Salvador Dali),ฮวน มีโร (Juan Miro),แอนดริว ไวเอธ (Andrew Wyeth) และเดลโวซ (Paul Delvaux)
การศึกษาทั้งทางทฤษฎีและผลงานสรางสรรคชวยทําใหผูวิจัยเขาใจความหมายของความฝนและจิตนาการ และ
องคประกอบของกระบวนการท่ีทําใหโลกแหงความฝนสวนตัวปรากฏขึ้น 
 ผูวิจัยไดนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาเพื่อเกิดกระบวนการสรางสรรคในทางทัศนศิลป โดยเริ่มจาก
กําหนดประเด็นเน้ือหาแนวความคิด ขอบเขตการสรางสรรคโดยเลือก 1.ศึกษาจากสภาพแวดลอมจริงรอบตัว เพ่ือ
หารูปแบบเฉพาะท้ังทางดานเน้ือหาและเทคนิควิธีการ 2.ศึกษารูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 3.ประมวลขอมูล
จัดทําแบบรางผลงานเพ่ือใหเห็นภาพกอนทําเปนรูปแบบ Animation art 4.สรางสรรคผลงานประกอบไปดวย
ผลงาน 6 ชุด ไดแก 1.At the Japanese Airport 2.Travel Around the World 3.My Home and My Dream 4.Baby 
Room 5.Snow Town และ 6.Coffee Break 
 ผูวิจัยไดนําเสนอผลงานสรางสรรคชุด “โลกแหงความฝนสวนตัว” เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงโลกแหง
ความจริงที่เบื่อหนาย เจอะเจอกับสิ่งที่ไมชอบมาสรางโลกใบใหมที่เกิดจากความฝนและจินตนาการใหมีความ
สนุกสนาน มีความสุข โดยผานสื่อและภาษาทางทัศนศิลป อันไดแก Animation Art 
 

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา                       บัณฑิตวิทยาลัย   มหาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................................               ปการศึกษา  2558 
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KEY WORD: MY LITTLE DREAM WORLD 

 KANNIKA SRATONGPOON:  MY LITTLE DREAM WORLD. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF: 

SUTEE KUNAVICHAYANONT AND APINAPAT CHITTAKORN, Ph.D. 76 pp. 
 

  At present, human’s life usually against happiness, struggling with work, earn one's living to change to 

what they want which all is their burden and responsibility. However, many people tiresomely work and just to do to 

earn for themselves. As the real life world they faced with displeasure works that cannot initiate happiness. These things 

cause a new world, "A LITTLE DREAM WORLD" in which, is plentifully in the world of imagination. The 

subconscious, beyond the fact in the real world, that people can be happy on their own imagination, even though they 

may not exist at all 

 Thesis under titled " My Little  Dream World ", is intended to demonstrate the thought and imagination of 

my personal dream world including  my hope, my joyous, mixed with real and unreal by creativity and my own explicit 

identity creation, which is appropriate to transfer my idea and feeling for the most via multimedia in the form of 

Animation Art, which I hope that this presentation can encourage the audience to be delight, fun and imagine by their 

unconscious, which lead to the artistic works creation.  

 Research methodology: 1. Analysis of the theory of the mind by Sigmund Freud Psychoanalysis. 2. Study 

on the definition of the dreams and imagination Sigmund Freud Psychoanalysis,  Chalood Nimsamer, Channarong 

Pornrungrote, and Dr.Kriengsak Chareonwongsak 3. Study surrealisms and fantasy art from the works of Salvador Dali, 

Juan Miro, Andrew Wyeth, and Paul Delvaux. From both theoretical and creative works study made me understand the 

meaning of dreams and imagination including the factors of the process that makes the dream world. 

 I have used the acquired knowledge to develop creative process in the visual arts, starting by defining 

concepts, scope of work by select the items as follow ;1. Study from the real environment around to find out the specific 

patterns in both content and technique. 2. Study computer selected program 3. Data prepared for contribution to depict a 

model before Animation Art process 4. The art works comprising of the 6 sets include; 1.At the Japanese Airport 

2.Travel Around the World 3.My Home and My Dream 4.Baby Room 5.Snow Town and 6.Coffee Break.  

 I have proposed a series of creative works under titled " MY LITTLE DREAM WORLD," to reflect the 

boring in the real world, which is unfavorable and create a new world of the dream and imagination with happiness and 

joyous  via the Visual Arts  media such as Animation art. 

 
Program of Visual Arts Education                                            Graduate School,  Silpakorn University  

Student’s Signature........................................................            Academic Year 2015 

Thesis Advisors' signature 1. ................................................. 2. ................................................. 
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เหน็ดเหนื+อยในการอบรมสั+งสอน การมองเห็นสิ+งต่างๆ รอบตวัดว้ยความพินิจพิจารณาผา่นมุมมอง

ความคิดทางดา้นศิลปะนั3น และคอยเป็นกาํลงัใจห่วงใยให้ความช่วยเหลือ ถือเป็นเครื+องมือบ่มเพาะ

ทางความคิดชั3นดีที+ทาํใหข้า้พเจา้ไดน้าํมาปรับใชแ้ละพฒันาตนเองต่อไป 

 ทา้ยที+สุดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของขา้พเจา้ ที+คอยสนบัสนุน

และเป็นกาํลงัใจโดยตลอดมาจนสาํเร็จการศึกษา 
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บทที� 1 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
 ในวิถีชีวิตมนุษยปั์จจุบนัขา้พเจา้เชื�อวา่การดาํเนินชีวิตกบัความสุขมกัสวนทางกนัเสมอ 
ปัจจยัสําคญัที�มนุษยพ์ยายามดิ&นรนขวนขวายให้ไดม้าก็คือ เงินทอง ซึ� งดูเหมือนอาจจะซื&อความสุข
ทางกายให้ได้บา้งตามความปรารถนาแต่สิ� งที�ตอ้งแลกกบัการไดม้าซึ� งเงินทองนั&น คือ เวลา เวลา
ส่วนตวั เวลาพกัผ่อน เวลาท่องเที�ยว เวลาที�หลายๆคนโหยหา จึงกลายเป็นว่ามนุษยต์อ้งทาํงาน
เพราะจะตอ้งทาํ มิใช่ทาํเพราะอยากทาํจากใจจริง 
 ในทศันะของขา้พเจา้งานทุกอย่างล้วนสร้างภาระและปัญหา ให้กบัผูรั้บผิดชอบเสมอ 
แมข้า้พเจา้จะเป็นคนหนึ�งที�งานหลกัที�ทาํทุกวนันี&  มิใช่งานที�ชื�นชอบ เบื�อหน่ายเป็นบางครั& งคราว แต่
ก็เป็นงานสุจริตที�สร้างรายไดใ้นเมื�อความจริงของชีวิตที�ตอ้งเผชิญในแต่ละวนั ไม่ไดส้ร้างความสุข 
ขา้พเจา้จึงสร้างโลกใบใหม่ขึ&นมาเองเป็นโลกแห่งจินตนาการ โลกแห่งความฝันที�มีอยูม่ากมายในตวั
ของขา้พเจา้ โดยยึดหลกัลทัธิศิลปะ (Surrealism) ลทัธิศิลปะเหนือจริง ศิลปะแนวเซอเรียลิสม์ มี
ความหมายวา่ เหนือความจริง เพราะศิลปะแนวนี& ถ่ายทอดเรื�องราวเหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดสิ�งที�อยู่
ในความฝันออกมา งานเซอเรียลิสมมี์ความสําคญัอยูที่�การแสดงออกของจิตใต้สํานึกอย่างอิสระ
ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์จินตนาการ ค่อนขา้งโน้มเอียงไปในทาง
กามวสิัย หลกัการของเซอเรียลิสม ์คือ จินตนาการเป็นส่วนสําคญัของการแสดงออก จินตนาการคือ
จิตไร้สํานึก และจิตไร้สํานึกเป็นภาวะของความฝันที�มีขบวนการของการแสดงออกจินตนาการ
ต่อเนื�องกนั ซึ� งนาํไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานงานศิลปะได ้งานศิลปะประเภทนี& จึงมกัเกี�ยวขอ้งกบั
ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ของซิกมนัต ์ฟรอยดที์�วา่ มนุษยทุ์กคนอยูภ่ายใตอิ้ทธิผลของจิตไร้สํานึก ซึ� งเราฝัง
ความอยากอนัมิได้ขดัเกลาเอาไวแ้มว้่าความฝันนั&นจะเกิดขึ&นจริงหรือไม่ก็ตาม และลทัธิศิลปะ
แฟนตาซี (Fantasy art) หรือ “ความเพอ้ฝัน”สื�อถึงจินตนาการ ความรู้สึกที�หลุดพน้ไปจากโลกแห่ง
ความจริง 
 ขา้พเจา้มีความสุขเมื�อมีความฝันลอยอยู่ในภาพจินตนาการจึงเป็นแรงบนัดาลใจสําคญั
ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดนี&  
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื�อตอ้งการแสดงออกถึงแนวความคิด จินตนาการ โลกแห่งความฝันส่วนตวั ความหวงั 
ความสนุกสนานที�มีทั&งเรื� องจริงและไม่จริง ผสมปนเปกนัไป ผ่านการสร้างสรรค์ และการสร้าง           
อตัลกัษณ์ที�ชดัเจนของตนเอง ซึ� งมีความเหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการสื�อสารทางดา้น
ความคิด ความรู้สึก ของขา้พเจา้มากที�สุด โดยผา่นทางสื�อมลัติมีเดีย ในรูปแบบของ Animation Art 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
 สามารถสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์เสร็จสิ&นโดยสมบูรณ์ และสามารถส่งผ่านความคิด 
ความฝัน จินตนาการของขา้พเจา้ไปถึงผูที้�ชมผลงาน เพื�อให้ผูช้มเกิดความประทบัใจและเกิด
ความสุขเป็นรอยยิ&มจากความฝันจินตนาการของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตทางด้านความคิด 
 เนื&อหาจะนาํเสนอมุมมองของการดาํเนินชีวิตกบัความสุขซึ� งมกัสวนทางกนัอยู่เสมอ 
ขา้พเจา้จึงสร้างโลกใบใหม่ขึ&นมา ซึ� งเป็นโลกแห่งจินตนาการ โลกแห่งความฝัน โดยนาํเนื&อหาผา่น
ตวัการ์ตูนกราฟิกแสดงออกถึงโลกแห่งความฝันอนัมากมาย และจินตนาการที�ขดัแยง้แห่งโลกแห่ง
ความจริงที�จาํเจ ซํ& าซาก  
 ขอบเขตทางด้านการสร้างสรรค์ 
 สร้างสรรค์ผลงานผ่านรูปแบบ Animation art ดว้ยการทาํการ์ตูนอนิเมชั�นให้สื�อถึง
เนื&อหาของโลกแห่งความฝันมากขึ&น ดว้ยวิธีการใชเ้ทคนิค Computer animation ผา่นตวัการ์ตูนให้
เป็นสัญลกัษณ์ที�บ่งบอกถึงตนเองแสดงออกมาทางความรู้สึก และถ่ายทอดอารมณ์แห่งความฝัน 
ความสนุกสนาน จินตนาการของขา้พเจา้ไดอ้ยา่งชดัเจนที�แสดงออกมาจากโลกแห่งความจริงที�จาํเจ 
ซํ& าซาก 
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ภาพที� 1 กรอบแนวความคิด 
 
วธีิการศึกษาและสร้างสรรค์ 
 วธีิการสร้างสรรคผ์ลงานชุด โลกแห่งความฝันส่วนตวัมีขั&นตอนสรุปโดยสังเขป ดงันี&  

1. กาํหนดประเด็นเนื& อหาแนวความคิด ขอบเขตการสร้างสรรค์โดยศึกษาจาก
สภาพแวดลอ้มจริงที�อยูร่อบตวั เพื�อหารูปแบบเฉพาะทั&งทางดา้นเนื&อหาและเทคนิควธีิการ 

อทิธิพลจากศิลปกรรม 
1.นิยามของความฝันและ
จินตนาการ 

2. อิทธิพลของศิลปะในการ
ออกแบบกราฟิกและอนิเมชั�น 

3.อิทธิพลที� ได้รับจากผลงาน
ของศิลปิน 

อทิธิพลที�ได้รับจาก

สภาพแวดล้อมจริงรอบตวั 

1.อิทธิพลที�ไดรั้บจาก
สิ�งแวดลอ้มจริงรอบตวั 

 

 

การสร้างสรรค์ 

Animation art 

ผลงานสร้างสรรค์ชุด 

“โลกแห่งความฝันส่วนตวั” 

แนวความคดิทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง 

1.อิทธิพลจากทฤษฎีจิตวเิคราะห์ 
(Psychoanalysis) 
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2. ศึกษาการพฒันารูปแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงผลงานของศิลปินที�มี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ 

3. ประมวลขอ้มูลจดัทาํแบบร่างผลงานเพื�อให้เห็นภาพก่อนทาํเป็นรูปแบบ Animation art 
4. สร้างสรรคผ์ลงานจริง โดยใชเ้ทคนิควธีิการที�ไดศึ้กษาคน้ควา้ 
5. นาํเสนอผลงานและรูปแบบที�เกี�ยวขอ้ง 

 

แหล่งข้อมูลในการศึกษา 
1. สภาพแวดลอ้มที�มีอยูร่อบตวั 
2. ขอ้มูลที�ไดจ้ากการรวบรวมจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 

2.1 หนังสือ บทความที�เกี�ยวกบัการวาดภาพประกอบการจดัรูปแบบองคป์ระกอบ
ของภาพ 

2.2 อินเทอร์เน็ต ศิลปินที�งานเกี�ยวกบัการวาดภาพประกอบ 
3. ขอ้มูลที�ไดจ้ากภาคสนาม 

3.1 สาํรวจ ถ่ายภาพ และดูงานศิลปินตามนิทรรศการแสดงงานผลงาน 
 

วสัดุ/อุปกรณ์ที�ใช้ในการสร้างสรรค์ 
1. อุปกรณ์ที�ใชค้น้ควา้ในรวบรวมขอ้มูล 

1.1 กลอ้งถ่ายรูป 
1.2 คอมพิวเตอร์ 

2. วสัดุที�ใชใ้นการคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.1 ปากกา 
2.2 สมุดบนัทึก 

 3. วสัดุที�ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
               3.1 วสัดุ/อุปกรณ์ ที�ใชใ้นการร่างผลงาน 
                      3.1.1 ภาพถ่ายจากสภาพแวดลอ้มจริง 
                     3.1.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                  3.2 วสัดุ/อุปกรณ์ ที�ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานจริง 
      3.2.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ โดยการถ่ายทอดผา่นโลกแห่งความฝัน และจินตนาการ

ที�มีอยูใ่นภาพของโลกแห่งความเป็นจริง ใหดู้สนุกสนานน่าสนใจไปกบัตวัการ์ตูนอนิเมชั�น 
2. สามารถสร้างสรรคผ์ลงานรูปแบบ Animation art  ดว้ยวิธีการที�ใชต้วัการ์ตูนให้เป็น

สัญลกัษณ์ที�บ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของขา้พเจา้แสดงออกมาทางความรู้สึกไดอ้ยา่งชดัเจน 
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บทที�  2 

ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของชุด “โลกแห่งความฝันส่วนตวั”ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรค์ผลงาน
ชุดนี'จากการดาํเนินชีวติในปัจจุบนั สิ,งแวดลอ้มรอบตวั ที,มีแต่การทาํงานและภาระที,ตอ้งรับผิดชอบ  
ที,ตอ้งแลกกบัเวลา ความสุข ความปรารถนา ความตอ้งการในสิ,งที,อยากได ้ 
 ขา้พเจา้เป็นคนหนึ, งที,มิได้ชื,นชอบหน้าที,การงานที,ทาํอยู่ทุกวนั มีความเบื,อหน่ายใน
บางครั' งบางคราว ในเมื,อความจริงของชีวติที,ตอ้งเผชิญในแต่ละวนัที,ไม่ไดส้ร้างความสุขโดยแทจ้ริง 
แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานจึงตอ้งการแสดงออกผา่นทางความรู้สึก จินตนาการ ความหวงั ความ
สนุกสนานที,ขดัแยง้กบัโลกแห่งความเป็นจริงที,จาํเจ ซํ' าซาก  โดยสร้างโลกแห่งความฝันขึ'นมาเอง 
ขา้พเจา้จึงจาํแนกขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งกบัการสร้างสรรคด์งัต่อไปนี'  

1. นิยามของความฝันและจินตนาการ 
2. อิทธิพลที,ไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มจริงรอบตวั 
3. อิทธิพลจากทฤษฏีจิตวเิคราะห์ (Psychoanalysis) 
4. อิทธิพลที,ไดรั้บจากผลงานของศิลปิน 
5. อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิกและอนิเมชั,น 

 
นิยามของความฝันและจินตนาการ 
 ความฝันมาจากจิตใตส้ํานึก มโนทศัน์ และวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ ความฝันเป็น
กุญแจสาํคญัที,ไขความลบัอนัยิ,งใหญ่ที,อยูภ่ายในจิตใจ และจิตไร้สาํนึกที,แฝงเร้นอยูใ่นตวัมนุษย ์ 
 ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) ผูส้ร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ซึ, งเป็นทฤษฎีทางดา้นการ
พฒันา Psychosexual ได้ให้นิยามเกี,ยวกับ “ความฝัน” ไวว้่า ความฝันมิได้เป็นลางสังหรณ์หรือ
ข่าวสารที,แจง้เหตุการณ์ล่วงหนา้ใหม้นุษยท์ราบ แต่การที,มนุษยเ์รามีความฝันเป็นหลกัฐานแสดงให้
เห็นอยา่งชดัเจนวา่ จิตไร้สํานึกของมนุษยม์ีจริงและทาํงานอยู่ตลอดเวลาทั'งในยามหลบัและตื,น 
เรื,องราวหรือเนื'อหาของความฝัน ตามทศันะของฟรอยด์ ช่วยชี' ให้เราเห็นกระบวนการทาํงานของ 
จิตไร้สาํนึกได ้นอกจากนั'นฟรอยดย์งัชี' ให้เห็นวา่ จิตไร้สํานึกของมนุษยมิ์ไดท้าํงานภายใตห้ลกัของ
เหตุผลหรือกฎเกณฑท์างตรรกวิทยา ในความฝัน จิตไร้สํานึกของมนุษยอ์าจเสนอความคิดที,ขดัแยง้
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กนัออกมา หรือความคิดเหล่านั'นอาจถูกเสนอออกมาในรูปของสัญลกัษณ์ (symbol) ซึ, งเป็นตวัแทน
ของสิ,งอื,น1 
 จินตนาการเป็นการสร้างภาพภายในใจ เป็นสิ,งเราสมมติขึ'นมาเองอาจไม่เป็นจริงเสมอไป 
แต่มีพลงัมากพอที,จะปล่อยสู่โลกแห่งความจริงไดแ้ละเป็นเรื,องที,เราสามารถฝึกให้มีได ้บางคนอาจ
คิดวา่การจินตนาการเป็นเรื,องยากในขณะที,บางคนกลบัคิดวา่มนัเป็นเรื,องง่ายๆ  จินตนาการไม่ยาก
อย่างที,หลายคนเขา้ใจ เนื,องจากมนัเป็นทกัษะพื'นฐานที,เราตอ้งใช้ในการทาํสมาธิและถ่ายทอด
ความคิดจากนามธรรมสู่รูปธรรม อนัที,จริงจินตนาการนั'นมีอยูร่อบๆตวัเรา ทั'งภายในและภายนอก  
 ชลูด  นิ,มเสมอศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (ประติมากรรม) ประจาํปี พ.ศ. 2541     
ให้ความหมายของ“จินตนาการ” ไวว้่า พลงัของจิตที,สร้างภาพขึ'นใหม่ภายในใจ ให้น่าพอใจกว่า 
สวยกวา่ เป็นระเบียบกวา่ หรือร้ายกาจกวา่สิ,งที,มีอยูใ่นธรรมชาติทั,วไป จินตนาการจะทาํให้เกิดภาพ
ขึ'นในสาํนึกเราเรียกภาพชนิดนี'วา่ จินตภาพ (Image) จินตภาพเหล่านี'จะเชื,อมโยงกบัประสบการณ์ที,
ไดรั้บทนัทีจากเหตุการณ์ภายนอกหรือไม่ก็ได ้หลายครั' งทีเดียวที,จินตนาการเกิดขึ'นจากการกระตุน้
ของธรรมารมณ์ หรืออารมณ์ที,เกิดจากประสบการณ์ที,สะสมอยูภ่ายใน2 
 ชาญณรงค์พรรุ่งโรจน์ผู ้อ ํานวยการสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน)ให้ความหมายของ “จินตนาการ” ไวว้า่ จินตนาการมีที,มาตามรูปศพัท์
วา่ จินต + อาการ หมายถึง การสร้างภาพขึ'นในจิตใจ จินตนาการก็เป็นกระบวนการก่อรูปขึ'นใน
สาํนึกโดยแรงขบัจากจิตใจ ซึ, งรูปลกัษณ์ที,สร้างจากจินตนาการนั'นอาจเหมือน แตกต่าง หรือพิสดาร
ไปจากสิ,งที,เคยเห็นอยู่หรือมีอยูต่ามธรรมชาติก็เป็นได ้แหล่งที,มาของจินตนาการอาจเกิดจากการ
กระตุน้ของประสบการณ์ภายนอกหรือจากการกระตุน้ของอารมณ์ซึ, งเป็นประสบการณ์ที,สะสมอยู่
ภายใน3 

 เกรียงศกัด̀ิ เจริญวงศศ์กัด̀ินกัวชิาการอาวุโสศูนยศึ์กษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวทิยาลยั
ฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหค้วามหมายคาํวา่ “จินตนาการ” ไวว้า่การ
ฝึกจินตนาการเพื,อขยายขอบเขตความเป็นไปไดข้องสิ,งนั'น ช่วยใหค้วามคิดของเราไม่ยึดติดกบัการ

                                                           

 1ยศ สันตสมบติั, ฟรอยด์และพฒันาการของจิตวเิคราะห์, พิมพค์รั' งที, 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 32. 
 2ชลูด  นิ,มเสมอ,  องค์ประกอบของศิลปะ  (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2531), 308. 
 3ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์, การวิจัยทางศิลปะ (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2543), 106. 
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ตีความสิ,งนั'นเพียงมุมเดียวตามประสบการณ์ ความรู้หรือความเคยชิน แต่เกิดความพยายามออกแรง
คิด เพง่พินิจในสิ,งเดียวกนันั'นใหเ้ห็นความเป็นไปไดใ้หม่ที,หลากหลาย4 
 การใชจิ้นตนาการของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์และขึ'นอยู่
กบัปัจจยัหลายๆอยา่งดว้ยกนั การศึกษาระบบโครงสร้างการทาํงานของสมองก็เป็นตวัอยา่งหนึ,งที,
ทาํให้ทราบถึงหน้าที,และการทาํงานของสมอง ซึ, งสมองส่วนต่างๆ ก็จะมีลกัษณะการทาํงานที,
แตกต่างกนัดว้ย 
 
ตารางที, 1 สมองซีกซา้ยและซีกขวา 
 

สมองซีกซา้ย สมองซีกขวา 

1. การใชภ้าษา 
2. ทกัษะดา้นตวัเลข 
3. การใชเ้หตุผล 
4. ทกัษะการพดู 
5. ทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

1. ความเขา้ใจอยา่งลึกซึ' ง 
2. การเห็นภาพสามมิติ 
3. ศิลปะ 
4. การจินตนาการ 
5. ทกัษะดา้นดนตรี 

 
ที,มา: เกรียงศกัด̀ิ เจริญวงศศ์กัด̀ิ, ลายแทงนักคิด (กรุงเทพฯ: ซคัเซสมีเดีย, 2544), 13. 
 
 จากนกัวชิาการที,กล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้า่จินตนาการเป็นส่วนหนึ,งในการทาํงาน
ของสมอง ซึ, งในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์จะมีการใชง้านในส่วนของสมองทั'งสองซีกแตกต่างกนัไป 
แต่ทั'งนี'ก็ขึ'นอยูก่บัวา่ในช่วงของกระบวนการคิดหรือเรื,องที,กาํลงัเผชิญอยูน่ั'น สมองถูกใชง้านเน้น
ไปทางทิศทางใด อย่างไรก็ตามในกระบวนการคิดต่อสิ,งต่างๆที,จะเป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน  การทาํงานในส่วนสร้างสรรค์นั'น นอกจากมีการใช้จินตนาการแล้ว 
จะตอ้งมีเรื, องการใช้หลกัการหรือเหตุผลเขา้มาเป็นส่วนประกอบในกระบวนการคิด จึงจะทาํให้
ผลงานการสร้างสรรคชิ์'นนั'นมีความรูปธรรมหรือมีความเป็นไดสู้งสุด 
 
 จะเห็นได้ว่าสมองซีกขวามีบทบาทและหน้าที,ในเรื, องของการสร้างสรรค์ ซึ, งเป็น
จุดสําคญัในการทาํงานของจินตนาการ และสมองทั'งสองซีกนอกจากมีหนา้ที,การทาํงานที,แตกต่าง

                                                           

 4เกรียงศกัด̀ิ เจริญวงศศ์กัด,์ ลายแทงนักคิด (กรุงเทพฯ: ซคัเซสมีเดีย, 2544), 11. 



9 
 

กนัแลว้ ในความเป็นจริงการใชค้วามคิดสร้างสรรคห์รือจินตนาการนั'น สมองซีกซ้ายที,มีหนา้ที,ใน
เรื, องการใช้หลักการหรือเหตุผลต่างๆก็มีส่วนจาํเป็นที,จะต้องมีการใช้งานร่วมกันเพื,อให้การ
สร้างสรรคน์ั'นมีความเป็นไปได ้
 

อทิธิพลที�ได้รับจากสภาพแวดล้อมจริงรอบตัว 
 สิ,งแวดลอ้มรอบตวัของขา้พเจา้ส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานทั'งทางตรงและทางออ้ม 
สิ,งแวดลอ้มรอบขา้งที,เกิดขึ'นจริงนั'น เกิดจากความเบื,อหน่าย ความไม่ชื,นชอบในอาชีพที,ทาํอยู่ใน
ปัจจุบนัที,ตอ้งแลกดว้ยเวลา แลกดว้ยเงินทอง เมื,อขา้พเจา้ไดส้ัมผสัจากสิ,งแวดลอ้มเหล่านั'น ส่งผล
ต่อความคิดและความรู้สึกของขา้พเจา้ในแนวทางที,หลากหลาย ซึ, งเป็นแรงบนัดาลใจ  และพฒันา
ไปสู่แนวความคิด ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ,งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้คาํ
นิยามของ “สิ,งแวดลอ้ม” ไวว้า่ สิ,งต่างๆ ที,มีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพที,อยูร่อบตวัมนุษย ์ซึ, ง
เกิดขึ'นโดยธรรมชาติและสิ,งที,มนุษยไ์ดท้าํขึ'น5 
 ชุติมา มาลยั พยาบาลวิชาชีพ ชาํนาญการพิเศษ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ผูท้รงคุณวุฒิคณะกรรมการเขตพื'นที,การศึกษาเขต 1 จังหวดัราชบุรี ได้ให้ความหมายของ 
“สภาพแวดล้อม” หมายถึง ทุกสิ, งทุกอย่างรวมทั'งหมดที,อยู ่ล ้อมรอบบุคคลหรือกลุ่ม ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สังคมหรือวฒันธรรม ซึ, งต่างก็มีอิทธิพลและความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
ไดท้ั'งสิ'น6 
 กล่าวถึงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที,เกิดจากมนุษยส์ร้างขึ'น ขา้พเจา้คิดวา่สภาพแวดลอ้ม
ที,เกิดจากการทาํงานส่งผลให้เกิดภาวะกดดนัต่อผูท้าํงาน เหนื,อยล้า อาจมาจากสภาพแวดล้อมที,
เป็นอยู ่ 

                                                           

 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั,วไป, สิ�งแวดล้อม

เทคโนโลยีและชีวติ,  พิมพค์รั' งที, 2 (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542),1. 
 6ชุติมา มาลยั, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการทาํงานและ
ความยึดมั,นผูกพนัต่อองค์การกบัการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเครือสมิติเวช.” 
(วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2538), 37. 
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ภาพที, 2  ภาพบรรยากาศรอบตวัของการทาํงาน อิทธิพลจากแรงบนัดาลใจในสิ,งแวดลอ้มในปัจจุบนั 
(จากการถ่ายภาพของผูว้ิจยั เมื,อ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558) 

 

 
 
ภาพที, 3  ภาพบรรยากาศรอบตวัของการทาํงาน อิทธิพลจากแรงบนัดาลใจในสิ,งแวดลอ้มปัจจุบนั 

(จากการถ่ายภาพของผูว้ิจยั เมื,อ 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558) 
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ภาพที, 4  ภาพบรรยากาศรอบตวัของการทาํงาน อิทธิพลจากแรงบนัดาลใจในสิ,งแวดลอ้มปัจจุบนั 
(จากการถ่ายภาพของผูว้ิจยั เมื,อ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558) 

 

 
 

ภาพที, 5  ภาพสถานที,รอบตวั ข้อมูลจากแรงบนัดาลใจในสิ,งแวดล้อมจริงในปัจจุบนั              
(จากการถ่ายภาพของผูว้ิจยั เมื,อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
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ภาพที, 6  ภาพสถานที,รอบตัว ข้อมูลจากแรงบนัดาลใจในสิ, งแวดล้อมจริงในปัจจุบนั                  

(จากการถ่ายภาพของผูว้ิจยั เมื,อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
 

อทิธิพลจากทฤษฎจิีตวเิคราะห์ (Psychoanalysis) 
 การสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ตอ้งอาศยัอารมณ์ความรู้สึกจากจิตใตส้าํนึก ความรู้สึก
ภายใน ความฝันที,ขบวนการของการแสดงออก ซึ, งนาํไปสู่การสร้างสรรคง์านศิลปะได ้ดงันั'นจึงมี
ความจาํเป็นที,ต ้องทาํความเข้าใจ เกี,ยวกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ศึกษานักจิตวิทยาที,สําคญั คือ 
ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ริเริ,มแนวความเรื,องจิตวิเคราะห์ ดว้ยวิธีการศึกษาความผิดปกติ
ทางจิตหรือระบบปราสาทของคนไข้ของเขาและหาทางรักษาดว้ยวิธีทางการแพทย ์ซึ, งเรียกว่า
จิตวเิคราะห์ (Psychoanalysis) 
 วิธีที,ฟรอยด์ใชใ้นการวิเคราะห์รักษาคนไขส่้วนใหญ่ ไดแ้ก่ การกระตุน้ให้ผูป่้วยไดคิ้ด 
ไดพ้ดู หรือระบายความรู้สึกต่างๆที,นึกขึ'นไดห้รืออยากพดูออกมา วธีินี'ฟรอยดเ์รียกวา่ความสัมพนัธ์
อยา่งอิสระ (Free-association) โดยตั'งขอ้สังเกตวา่ปัญหาทางจิตของคนมีความสัมพนัธ์กนัในแบบมี
เหตุมีผล โดยมีสาเหตุขึ'นมาก่อนและจะมีผลตามมากบัเหตุนั'น ทั'งนี' โดยผูป่้วยเองก็ไม่เคยรู้ตวั        
หรือนึกถึงวงจรเช่นนี'มาก่อน 
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 จิตวทิยากลุ่มนี'ไดแ้บ่งลกัษณะของจิตออกเป็น 3 ส่วน คือ 
1. จิตสาํนึก (Conscious) เป็นส่วนของจิตที,แสดงออกโดยการรู้ตวัตลอดเวลา 
2. จิตใตส้าํนึก (Subconscious) เป็นจิตส่วนที,ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมที,มองเห็นได้ 

เช่น ความกดดนัต่างๆ ในจิตใจ 
3. จิตไร้สาํนึก (Unconscious) เป็นส่วนหนึ, งของจิตใจที,มิได้แสดงพฤติกรรมออกมา

อยา่งจงใจ เป็นพฤติกรรมที,เราไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การฝัน (Dream) 
 ฟรอยดเ์ชื,อวา่ มโนทศัน์เรื,องจิตไร้สาํนึกเป็นพื'นฐานสาํคญัของทฤษฎีจิตวเิคราะห์ มโนทศัน์

นี'ทาํให้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์มีลกัษณะโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และแตกต่างไปจากแนวทาง
การศึกษาแนวอื,นๆ ที,มุ่งอธิบายพฤติกรรมของมนุษยเ์ช่นเดียวกนั7 

 ในการแปลความฝันนั'น ฟรอยด์ใชข้อ้มูลจากความฝันของคนไขแ้ละความฝันของท่าน
เองเป็นพื'นฐาน แต่ความฝันเป็นเพียงส่วนหนึ, งของการพฒันามโนทศัน์เรื, องจิตไร้สํานึกเท่านั'น 
หลงัจากที,ฟรอยดตี์พิมพ ์Interpretation of Dreams ไดเ้พียงปีเดียว ท่านก็ไดเ้ขียนหนงัสืออีกเล่มหนึ,ง 
คือ The psychopathology of Everyday Life (1901) ซึ, งเป็นการวิเคราะห์ความผิดปกติที,เกิดขึ'นใน
ชีวติประจาํวนัของคนทั,วๆไป เช่น การพลั'งปาก (slip of the tounge) การหลงลืม เช่น การลืมกุญแจ
ไวใ้นรถ การลืมชื,อและคาํบางคาํ เป็นตน้ การพลั'งเผลอเหล่านี' มิไดมี้ส่วนเกี,ยวขอ้งกบัอาการป่วย
ทางจิตแต่อย่างใด หากเป็นเรื,องสามญัธรรมดาเช่นเดียวกบัความฝันซึ, งอาจเกิดขึ'นไดก้บัคนทุกคน 
ฟรอยด์เป็นนักคิดท่านแรกที,นาํเอาเรื,องสามญัธรรมดาเหล่านี'  ซึ, งแต่เดิมมาไม่เคยมีผูใ้ดใส่ใจ มา
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัจิตไร้สาํนึก8 
 

อทิธิพลที�ได้รับจากผลงานของศิลปิน 
 อิทธิพลที,ไดรั้บจากผลงานของศิลปิน ขา้พเจา้ไดน้าํลทัธิทางศิลปะมาอา้งอิงมีอยูส่องลทัธิ
ดว้ยกนั คือ ลทัธิเหนือจริง (Surrealism) และศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art) ซึ, งในแต่ละลทัธิดงักล่าว
ลว้นมีรูปแบบที,เฉพาะในแต่ละลัทธินั' นๆ แต่แนวทางการสร้างสรรค์ของขา้พเจา้ไดซึ้มซบัใน

                                                           

 7ยศ สันตสมบติั, ฟรอยด์และพฒันาการของจิตวเิคราะห์, พิมพค์รั' งที, 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 31. 
 8ยศ สันตสมบติั, ฟรอยด์และพฒันาการของจิตวเิคราะห์, พิมพค์รั' งที, 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 33. 
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ผลงานของศิลปินที,ขา้พเจา้ชื,นชอบ และไดรั้บอิทธิพลบางประการในลทัธินั'นๆมาประยุกต์ให้
สอดคลอ้งกบัการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ 
 ศิลปะเหนือจริง (Surrealism) มีความหมายว่า “เหนือความจริง” เพราะศิลปะแนวนี'
ถ่ายทอดเรื,องราวที,เหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดสิ, งที,อยู่ในความฝันออกมา ศิลปะเหนือจริงนี' มี
ความสําคญัอยูที่,การแสดงออกของจิตใตส้ํานึก (Subconscious) อย่างอิสระปราศจากการควบคุม
ของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์ จินตนาการ หลกัการของเซอเรียลิสม ์คือ จินตนาการเป็นส่วน
สําคญัของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้สํานึก (Unconscious) และจิตใตส้ํานึกเป็นภาวะของ
ความฝันที,มีขบวนการต่อเนื,องกนัซึ, งนาํไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได ้สิ, งที,เราเห็นจากโลก
ภายนอกขณะตื,น เป็นเพียงปรากฏการณ์ ทางการแทรกแซงความงามของพวกเขาคือความมหศัจรรย ์
ความมหัศจรรยอ์ย่างเดียวที,สามารถสร้างศิลปะให้สมบูรณ์ได้ และยงัให้ความรู้สึกที,เต็มไปด้วย
ความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย ์ 
 ศิลปะแบบเหนือจริงได้พฒันาแนวคิดมาจากศิลปะแนวดาดาผสมผสานกับทฤษฎี      
จิตวเิคราะห์ของซิกมนัด ์ฟรอยด ์ที,เนน้ในเรื,องจิตใตส้ํานึก โดยเชื,อวา่จิตใตส้ํานึกของมนุษยเ์ป็นบ่อ
เกิดสาํคญัในการสร้างสรรคง์านศิลปะปล่อยใหจิ้นตนาการเลื,อนไหลอยา่งอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้รอบ
จาํกดัของเหตุผล หรือความสมจริง ลกัษณะศิลปะในแนวเหนือจริงนี'  จึงแสดงออกมาในลกัษณะ
ความฝัน แปลกประหลาด มหัศจรรย ์เป็นมายาทั'งในดา้นเนื'อหาและรูปทรง เช่น นาฬิกาบิดเบี'ยว9 
ตวัอยา่งผลงานของศิลปินซัลวาดอร์ ดาลี(Salvador Dali)ผลงานที,สร้างขึ'นจากแนวความคิดที,
สื,อสารให้มนุษยไ์ดรั้บรู้ถึงความตอ้งการและพฤติกรรมที,ซ่อนเร้นอยูใ่นสภาวะภายใตจิ้ตไร้สํานึก 
โดยใชจิ้นตนาการและสื,อถึงรูปลกัษณ์ที,ไม่อาจ9เป็นจริงไดใ้นชีวิตประจาํวนั ภาพจินตนาการของ 
ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) เป็นการแสดงถึงสภาวะจิตไร้สํานึก มีการปลดปล่อย ความ
ปรารถนา ความตอ้งการบางอย่างที,มีความลํ' าลึก ซ่อนเร้นอยู่ภายใน โดนใช้จินตนาการเป็นตวั
ขบัเคลื,อนความฝันออกมาเป็นรูปธรรมในงานศิลปะ  ผลงานส่วนใหญ่ของเขาแสดงจากจินตนาการ 
ความฝัน ของพฤติกรรมจิตไร้สาํนึกของมนุษย ์ซึ, งเป็นกา้วแรกของงานศิลปะในยคุต่อๆมา 

                                                           

 9ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์, การวิจัยทางศิลปะ (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2543), 26. 
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ภาพที, 7  ผลงานของซลัวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali), THE PERSISTENCE OF MEMORY, 1931 
ที,มา: กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2528), 269. 
 
 สิ,งที,เกิดขึ'นในผลงานเกิดจากความฝันและจินตนาการ ที,มาจากโลกแห่งความเป็นจริง
ผลงานของเขามีความคิดที,โดดเด่น มีจินตนาการ มีความฝัน ที,คลา้ยคลึงกบัผลงานของขา้พเจา้ คือ 
ผลงานของเขาเต็มไปด้วยสัญลกัษณ์ มีบรรยากาศราวกบัความฝัน มุ่งหวงัเขา้ไปให้ผูช้มผลงาน
เขา้ใจความหมายของผลงาน ในแนวทางศิลปะแนวเหนือจริงตามแบบของเขาเอง ดว้ยการนาํความฝัน 
จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึกที,อยูใ่นสภาวะจิตไร้สาํนึกมาถ่ายทอดใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 
 การสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปินเซอเรียลลิสต์อีกท่านหนึ, ง 
คือ “ฮวน มีโร” (Juan Miro) ผลงานของเขาไดส้ร้างสรรคม์าจากอารมณ์ จินตนาการ และความงาม 
ผลงานของมีโรส่วนใหญ่แล้วชอบใช้รูปทรงเรขาคณิตของเซลล์ต่างๆ มีการเคลื,อนไหว ตดัทอน
รูปทรงธรรมชาติออกไปเหลือเพียงรูปลกัษณ์ที,นาํมาแทนค่าและนาํมาจดัเป็นองค์ประกอบอย่าง
ง่ายๆให้เข้าด้วยกัน นิยมใช้สีที,สว่าง เรียบง่าย สดใส รุนแรง เพื,อสะท้อนความฝันและความ
ปรารถนาที,ออกมาจากจิตใตส้าํนึกอยา่งเป็นอิสระ 
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ภาพที, 8  ผลงานของฮวน มีโร (Juan Miro), คน สุนขั และดวงอาทิตย,์ 1949 
ที,มา: กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2528), 270. 

  
 ในการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ก็เช่นกนัที,นาํความฝัน จินตนาการที,เหนือความจริง
นาํมาถ่ายทอดสู่งานศิลปะที,เกิดจากอารมณ์ จิตใตส้ํานึกที,มีอยูภ่ายในจิตใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
และไดป้ลดปล่อยความคิด ความรู้สึกที,มีอยู่ในตวัของขา้พเจา้ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมในการ
สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดนี'  
 ศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art)ไม่ใช่เพียงเพราะวา่ความหมายที,พลิกผนัอยูต่ลอดเวลาคาํ
วา่ “แฟนตาซี” มาจากภาษากรีกความหมายที,แทจ้ริงของมนั คือ “ทาํให้มองเห็นได”้ ในขณะที,เมื,อ
ร้อยปีก่อนมนัมีความหมายวา่ “ความคิดเพอ้ฝัน” หรือ “เปลี,ยนแปลงตามอาํเภอใจ” ศิลปะรูปแบบนี'
มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน แต่ไม่มีศิลปินท่านใดออกมากล่าวถึงเพราะมีตัวแปรที,ซับซ้อนที,
แยกกนัไม่ออกของการนาํความคิดฟุ้งฝันที,แทรกอยู่ในศิลปะหลายๆแนวทาง โลกของภาพเขียน
แนวแฟนตาซีไม่ไดมุ้่งเนน้เรื,องของวตัถุแต่มุ่งเนน้ตวับุคคลและสภาวะทางจิตแบบปักเจก ซึ, งเท่ากบั
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เป็นการบ่งบอกวา่ ศิลปะแฟนตาซีพนัธนาการตวัเองเขา้กบัจิตวิทยา จิตวิทยามองวา่ความฟุ้งฝันใน
รูปของจินตนาการอนัเป็นเสรี บุคลิกลกัษณะที,โดนเด่นที,สุดของความเป็นแฟนตาชีคือการรวบรวม          
สัญชานในหลายลาํดบัชั'น10 (ความรู้ที,เกิดจากประสาทสัมผสัทั'งหา้  ไดแ้ก่  ตา  หู  จมูก  ลิ'น  และ
ผวิกาย  เป็นเกณฑต์ดัสินความจริงที,สาํคญัที,สุด) 
 ข้าพเจ้าจึงนําผลงานศิลปะแนวแฟนตาซีที,มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของ
ขา้พเจา้ที,ถ่ายทอดความรู้สึกมาจากจินตนาการและความคิดฝัน ทั'งทางดา้นเนื'อหาแนวคิด ซึ, งไดแ้ก่
ผลงานของ แอนดริว ไวเอธ (Andrew Wyeth)ชื,อภาพว่า “Christina’s World” โลกของคริสตินา 
ภาพผลงานชิ'นนี'ไวเอธไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ภาพวาดที,สวยงามไดมี้อะไรบา้งอยา่งปิดบงัซ่อนเร้นความ
จริงอยู่ภายใน และความตอ้งการของผูค้นที,ตอ้งการเห็นสิ,งนั'นจากอีกแง่มุมหนึ, ง ที,มีความขดัแยง้
ของโลกแห่งการความจริงอนัสงบสุข จะเห็นว่าตวัศิลปินไดส้ะทอ้นความขดัแยง้ในดินแดนบา้น
เกิดของเขาไวใ้นภาพอนังดงาม เนื'อหาภายในภาพไดแ้ฝงเนื'อหาบางอยา่งในโลกแห่งความจริงที,มี
ส่วนสําคญัในการสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ขา้พเจา้ คือ โลกแห่งความจริงไม่ไดส้วยงามอยา่งที,คิด
ไว ้ทุกคนตอ้งเผชิญกบัปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหนา้ที,การงาน เวลา สุขภาพ ครอบครัว ฯลฯ แต่ทุกคน
ลว้นมีความฝัน ความคิด ที,จะทาํใหต้วัเองมีความสุขไดเ้ช่นกนัและผลงานของ Paul Delvaux ผลงาน
ของศิลปินท่านนี' แสดงถึงธาตุความเป็นแฟนตาสติกมากมาย ทั'งองค์ประกอบที,กระจดักระจายและ
เนื'อหาที,คลุมเคลือ ภาพคน สิ, งมีชีวิต ไม่สมจริง มีการใช้สีที,กลมกลืนมาจากการเลือกสรรอย่าง
ประณีต ชื,อภาพวา่ “All the Light” ภาพนี' มีมนตข์ลงัจากบรรยากาศที,คลุมเครือ แสงคือปัจจยัสําคญั
ที,ทาํให้เกิดความรู้สึกเช่นนี' แมว้่า “ไฟทั'งหมด” จะทาํให้มีแสงสว่างแต่ก็ไม่อาจรู้ที,มาของแสงคือ
อะไร และน่าจะส่องไปยงัที,ใด สถานที,ในภาพทาํใหผู้ช้มรู้สึกเหมือนกาํลงัมองดูฉากละครอนัแหวก
แนวที,สะทอ้งถึงความไร้สาระของชีวิต ทุกสิ,งไม่เป็นเช่นที,เห็น ทุกสิ,งเกิดมาจากเงาที,สาดส่องของ
แสง เพียงเพื,อที,จะหายลบักลบัไปสู่ความมืดมิดอีกครั' งหนึ, ง11 เปรียบเสมือนผลงานของขา้พเจา้ที,
สุดทา้ยแลว้ตอ้งกลบักลายมาสู่โลกแห่งความจริงที,ตอ้งพบเจออยา่งน่าเบื,อหน่าย 

                                                           

 10วอลเตอร์ซูเรียน, ศิลปะแฟนตาสติก (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 2552), 13-14. 
 11วอลเตอร์ซูเรียน, ศิลปะแฟนตาสติก (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 2552), 76. 
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ภาพที, 9 ผลงานของ แอนดริว ไวเอธ (Andrew Wyeth),Christina’s World, 1948. 
ที,มา: วอลเตอร์ซูเรียน, ศิลปะแฟนตาสติก (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 2552), 64. 
 

 
 
ภาพที, 10 ผลงานของพอล เดลโวซ์ (Paul Delvaux), All the light, 1936. 
ที,มา: วอลเตอร์ซูเรียน, ศิลปะแฟนตาสติก (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 2552), 77. 
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 จากเนื'อหาและคุณลกัษณะที,หลากหลายที,แฝงดว้ยเนื'อหาสาระที,ถ่ายออกมาจากจิตนา
การ ความเพอ้ฝัน ต่างจากโลกแห่งความเป็นจริง จึงมีส่วนสําคญัที,เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความสนใจและชอบการผสมผสานระหวา่งความฝันและโลกแห่งความจริง ที,สามารถตดั
ทอนรูปร่าง รูปทรงต่างๆ ใหเ้กิดเป็นจินตนาการที,มีความสนุกสนาน และผลงานศิลปินที,ขา้พเจา้ได้
แรงบนัดาลใจมาจากลายเส้น รูปทรงสีสันที,สดใส เป็นผลงานการวาดภาพประกอบ ใชเ้ทคนิคการ
วาดภาพสมยัใหม่ และเป็นอิทธิพลในการสร้างสรรคง์านของขา้พเจา้  

 ศิลปินที,มีชื,อว่า ยศนนัท์  วุฒิกรสมบติักุล หรือ ซันเต๋อเกิดเมื,อ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2532 
สาํเร็จการศึกษามาจากคณะมณัฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  เกียรติ
นิยมอนัดบั 2 ปัจจุบนั เป็นครีเอทีฟโฆษณา และเป็นนกัวาดภาพประกอบ รวมถึงทาํงานศิลปะ12เกิด
แรงบนัดาลใจมาจากตวัการ์ตูนที,เป็นเอกลกัษณ์ในตวัของศิลปิน โดยใชล้ายเส้นในการวาดไดม้า
จากการใชชี้วติ แต่มกัมองทุกอยา่งใหเ้ป็นศิลปะ ทาํใหไ้ดเ้อกลกัษณ์ของงานนั'นสะทอ้นความเรียบง่าย
ที,เป็นเขาออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนใชสี้สันที,สดใส รวมทั'งผลงานของเขาเกิดจากสิ,งรอบๆตวัสอดคลอ้ง
กบังานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ เพราะผลงานของศิลปินท่านนี' มีความสนุกสนาน ความเพอ้ฝัน ใส่
จินตนาการลงไปในผลงาน 

 

 
 

ภาพที, 11 ผลงานภาพประกอบของ (ซนัเต๋อ) ยศนนัท ์ วฒิุกรสมบติักุล 
ที,มา: ยศนนัท์  วุฒิกรสมบติักุล, ผลงานภาพประกอบของ (ซันเต๋อ) ยศนันท์  วุฒิกรสมบัติกุล, 
เขา้ถึงเมื,อ 9 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttps://www.facebook.com/suntur.studio?_rdr 
                                                           

 12ยศนนัท ์ วฒิุกรสมบติักุล, ข้อมูลศิลปิน, เขา้ถึงเมื,อวนัที, 10 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://th-th.facebook.com/notes/486526578036752/ 



20 
 

 
 
ภาพที, 12 ผลงานภาพประกอบของ (ซนัเต๋อ) ยศนนัท ์ วฒิุกรสมบติักุล 
ที,มา: ยศนนัท ์ วฒิุกรสมบติักุล, ผลงานภาพประกอบของ (ซันเต๋อ), เขา้ถึงเมื,อ 9 เมษายน 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/suntur.studio?_rdr 
 

 
 
ภาพที, 13 “หนงัสือเขม็ทิศความสุข” (ซนัเต๋อ) ยศนนัท ์ วฒิุกรสมบติักุล 
ที,มา: ยศนนัท ์ วฒิุกรสมบติักุล, หนังสือเข็มทศิความสุข (ซันเต๋อ), เขา้ถึงเมื,อ 9 เมษายน 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/suntur.studio?_rdr 
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 จิมมี, เลี,ยว (Jimmy Liao)เป็นศิลปินนกัวาดภาพประกอบชาวไตห้วนั  จบการศึกษาสาขา
ทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เขาเขียนและวาดภาพประกอบหนงัสือมาตั'งแต่ปี 1998 ดว้ยเรื,อง 
Secrets in the Woods และ A Fish that Smiled at Me ซึ, งทาํใหห้นงัสือของเขากลายเป็น
ปรากฎการณ์ทางวฒันธรรม การผสมผสานภาพพจน์กบัคาํพดูในวธีิการใหม่ จิมมี,เติมหนงัสือของ
เขาดว้ยกรอบของกวีนิพนธ์อนัมีเสน่ห์ แฟนหนงัสือของเขามีทั'งเด็ก วยัรุ่นและผูใ้หญ่ นบัวา่เขาเป็น
นกัวาดภาพประกอบที,มีชื,อเสียงมากที,สุดของเอเชีย เป็นผูจุ้ดประกายความนิยมในการสร้างสรรค์
ดว้ยรูปภาพสีสันสดใส ลายเส้นที,สนุกสนาน ปรุงแต่งจินตนาการที,จบัใจคนทุกวยั มีผลงานมาแลว้กวา่ 
20 เรื,อง ซึ, งเป็นที,ชื,นชอบอยา่งมากของผูอ่้าน หนงัสือของเขาจาํหน่ายไดม้ากกวา่ 3 ลา้นเล่มในไตห้วนั
และจีน และไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้ 8 ภาษา ทั'งภาษาจีน องักฤษ ฝรั,งเศส เยอรมนั กรีก ญี,ปุ่น เกาหลี 
และไทย 13 เรื,องราวของเขาสะทอ้นความเป็นจริงของชีวติ การรวมกนัของภาพประกอบของจิมมี, 
ผลงานของเขาถือวา่เป็นจุดเด่น และเป็นน่าจดจาํเพราะเป็นเอกลกัษณ์แสดงถึงความตวัตนไดอ้ยา่งชดัเจน  

 
 

ภาพที, 14  "Sound of Colors" book by Jimmy Liao 
ที,มา: จิมมี, เลี,ยว, “Sound of Colors" book by Jimmy Liao, เข้าถึงเมื,อ 9 เมษายน 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://eakearly.exteen.com/20080720/listen-to-the-sound-of-colors 
 

                                                           

 13 จิมมี, เลี,ยว, พบนักเขียนนักแปล, เขา้ถึงเมื,อวนัที, 10 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.nanmeebooks.com/teacher/author_inside.php?authorid=81 
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ภาพที, 15  A page from"Sound of Colors."  ตวัอยา่งหนา้หนึ,งจากหนงัสือ "Sound of Colors" 
ที,มา: จิมมี, เลี,ยว, A page from "Sound of Colors."  ตัวอย่างหน้าหนึ�งจากหนังสือ "Sound of Colors", 
เขา้ถึงเมื,อ 9 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://eakearly.exteen.com/20080720/listen-to-the-sound-
of-colors 

 
 
ภาพที, 16  "ผูช้ายที,หลงรักดวงจนัทร์" by Jimmy Liao 
ที,มา: จิมมี, เลี,ยว,  "ผู้ชายที�หลงรักดวงจันทร์" by Jimmy Liao, เขา้ถึงเมื,อ 10 เมษายน 2558, เขา้ถึงได้
จาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dream-devil&month=08-2009&date=28&group 
= 22&gblog=4 
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ภาพที, 17 Jimmy Liao Illustration & Books 
ที,มา: จิมมี, เลี,ยว,  Jimmy Liao Illustration & Books, เข้าถึงเมื,อ 10 เมษายน 2558, เขา้ถึงได้
จาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dream-devil&month=08-2009&date=28& group 
= 22&gblog=4 

ตารางที,  2 วิเคราะห์อิทธิพลที,ได้รับจากผลงานของศิลปินที,มีต่อผลงานสร้างสรรค์ชุด “โลกแห่ง
ความฝันส่วนตวั” 

 

ที� ชื�อศิลปิน อทิธิพลที�ได้รับ รูปแบบ เทคนิค 

1. ซลัวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) 

 

ศิลปินสื,อถึงรูปลักษณ์ที,ไม่อาจ
เป็นจริงไดใ้นชีวิตประจาํวนัและ
สร้างสัญลักษณ์ที,มีบรรยากาศ
ราวกบัความฝัน 

จิตรกรรม สีนํ'ามนั 

2. ฮวน มีโร” (Juan Miro) 

 

การสร้างสรรครู์ปทรง
ธรรมชาติที,ตดัทอนออกไปเหลือ
เพียงรูปลกัษณ์ที,นาํมาแทนค่า
และนาํมาจดัเป็นองคป์ระกอบ
อยา่งง่ายๆให้เขา้ดว้ยกนั 

จิตรกรรม สีนํ'ามนั 
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ตารางที,  2 วเิคราะห์อิทธิพลที,ไดรั้บจากผลงานของศิลปินที,มีต่อผลงานสร้างสรรคชุ์ด “โลกแห่ง
ความฝันส่วนตวั”(ต่อ) 

 
ที� ชื�อศิลปิน อทิธิพลที�ได้รับ รูปแบบ เทคนิค 

3. แอนดริว ไวเอธ  
(Andrew Wyeth) 

 

เรื,องราว เนื'อหาของศิลปินที,
สะทอ้นถึงความขดัแยง้กบั
โลกแห่งความจริงแฝงไปดว้ย
ความน่าสนใจของผลงาน 

จิตรกรรม สีนํ'ามนั 

4. เดลโวซ์  
(Paul Delvaux) 

 
 

การใชสี้ที,กลมกลืนใหเ้กิด
บรรยากาศภายในผลงาน
สะทอ้นใหเ้ห็นความไร้สาระ
ของชีวติ ทุกสิ,งเกิดจากการ
สาดส่องของแสง เพียงเพื,อ
กลบัไปสู่สภาพเดิมอีกครั' ง 

จิตรกรรม สีนํ'ามนั 

4. ยศนนัท ์ วฒิุกรสมบติักุล 

 
 

เทคนิค  วธีิการที,ศิลปิน 
สร้างสรรคผ์ลงานโดยใช้
ลายเส้นใหเ้กิดเป็นเอกลกัษณ์
ของงานความเรียบง่าย 
สร้างสรรคจ์ากสิ,งรอบๆตวัที,
มีความลงตวัเป็นอยา่งดี 

ภาพประกอบ รูปถ่าย/สีไม/้สีนํ' า 

5. จิมมี, เลี,ยว (Jimmy Liao) 

 

เทคนิค  วธีิการที,ศิลปิน 
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยสีสันที,
สดใส ปรุงแต่งจินตนาการ
ความฝันจากความเป็นจริง
ของชีวติ มีจุดเด่นที,เป็น
เอกลกัษณ์แสดงถึงความเป็น
ตวัตนไดอ้ยา่งชดัเจน 

ภาพประกอบ สีไม/้สีนํ' า 
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 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “โลกแห่งความฝันส่วนตวั” ขา้พเจา้ได้รับขอ้มูลจาก
ประสบการณ์สภาพแวดลอ้มรอบตวั สังคมรอบขา้ง ที,มีความเบื,อหน่าย นาํมาเล่าเป็นเรื,องราวแห่ง
ความฝันในการนาํเสนอผลงาน และทาํความเขา้ใจกบัโลกแห่งความจริงและโลกแห่งความฝัน 
นาํมาตีความในสิ,งที,ศิลปินตอ้งการสื,อความหมายออกมา และนาํมาเป็นพื'นฐานทางกระบวนการใน
การสร้างสรรคผ์ลงาน เพื,อพฒันาผลงานใหมี้ความหลากหลายมากยิ,งขึ'น 
 อิทธิพลที,ไดจ้ากซลัวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) ศิลปินไดส้ร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม
มาจากความต้องการและพฤติกรรมที,ซ่อนเร้นอยูภ่ายใตจิ้ตไร้สาํนึก โดยใชจิ้นตนาการขบัเคลื,อน
ออกมาเป็นความฝัน สื,อถึงรูปลกัษณ์ที,ไม่มีจริงในชีวติประจาํวนั มีการปลดปล่อย มีความปรารถนา 
มีความตอ้งการ ดงันั'นผลงานของขา้พเจา้จึงเต็มไปด้วยความฝันที,ออกมาจากจินตนาการของ
ขา้พเจา้เอง เพื,อตอ้งการสื,อสารออกมาเป็นรูปแบบเฉพาะตน 
 อิทธิพลที,ไดจ้าก ฮวน มีโร (Juan Miro) ศิลปินไดส้ร้างผลงานโดยการตดัทอนรูปทรง
จากธรรมชาติและนาํมาจดัองคป์ระกอบให้เกิดมาเป็นผลงาน โดยใชอ้ารมณ์ จินตนาการ ความงาม 
เพื,อสะทอ้นความฝันและความปรารถนา นอกจากนี'ขา้พเจา้ยงัสนใจรูปลกัษณ์ที,นาํมาแทนค่าใน
ผลงานใหเ้กิดจินตนาที,เหนือความเป็นจริง 
 อิทธิพลที,ไดจ้าก แอนดริว ไวเอธ (Andrew Wyeth) ศิลปินได้สร้างผลงานมาจาก
ประสบการณ์จริงที,มีความขดัแยง้ของโลกแห่งความจริงอนัสงบสุข ขา้พเจา้จึงเกิดแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดของศิลปินท่านนี' ว่าความจริงไม่ไดส้วยงามอยา่งที,คิดไว ้
ทุกคนตอ้งมีการพบเจอกบัปัญหาในชีวติทั'งนั'น 
 อิทธิพลที,ไดจ้ากเดลโวซ์ (Paul Delvaux)ศิลปินไดส้ร้างผลงานมาจากบั'นปลายชีวิตของ
ศิลปิน มีการใชสี้อนักลมกลืนที,ผลจากการเลือกสรรอย่างประณีตให้เกิดบรรยากาศอนัคลุมเคลือ 
สะทอ้นให้เห็นถึงความไร้สาระชีวิต ขา้พเจา้จึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการการใช้สีของศิลปิน
ท่านนี'  ทาํให้เห็นถึงสิ,งไม่เป็นเช่นที,เห็น และทุกสิ,งที,เห็นไม่เป็นเช่นเท่าที,ควรจะเป็น สุดทา้ยแลว้ก็
ตอ้งกลบัสู่สภาพเดิม 
 อิทธิพลที,ไดจ้าก ยศนนัท ์ วุฒิกรสมบติักุล หรือ ซนัเต๋อ ศิลปินไดส้ร้างผลงานมาจาก
สิ,งแวดลอ้มรอบๆตวั และนาํมาถ่ายทอดผ่านตวัการ์ตูนที,เป็นเอกลกัษณ์แสดงถึงความตวัตน และ
ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลมาจากลายเส้นที,ตวัศิลปินนาํมาวาดให้เกิดความสนุกสนาน โดยแต่งเติมความ
ฝัน จินตนาการลงไปในผลงาน  
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 อิทธิพลที,ได้จาก จิมมี, เลี,ยว (Jimmy Liao) ศิลปินได้สร้างผลงานมาจากเรื,องราวที,
สะทอ้นความจริงของชีวิต และนาํมารวมกนัให้เกิดภาพวาดที,น่าสนใจ สีสันสดใส มีความ
สนุกสนาน มีจุดเด่น เอกลกัษณ์แสดงถึงความตวัตนไดอ้ยา่งชดัเจน ขา้พเจา้จึงสร้างผลงานให้เกิด
เป็นเอกลกัษณ์ที,โดดเด่นด้วยการใช้สี สร้างตวัละครในผลงานให้มีสนุกสนาน โดยใส่ความฝัน 
จินตนาการ ของตนเองลงไปในผลงาน 

 ดงันั'นผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานมาจาก
ศิลปินทั'ง 5 ท่าน เพื,อนาํมาพฒันารูปแบบ ปรับใช ้ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดนี'  

 

อทิธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิกและอนิเมชั�น 

 ปัจจุบนัโลกของเรามีการเปลี,ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มีการพัฒนาทั' งทางด้านการ
ดาํรงชีวิต สภาพแวดลอ้มต่างๆ รวมทั'งเทคโนโลยีรูปแบบที,ทนัสมยัขึ'นเรื,อยๆ ในการสร้างสรรค์
รูปแบบก็เช่นเดียวกนั ตอ้งประกอบดว้ยนักออกแบบ นกัคิด นักพฒันา จึงจะทาํให้เกิดรูปแบบที,
ใหม่ๆหลากหลายมากขึ'น เพราะทางทุกอย่างลว้นมีการแข่งขนัในทุกๆ ดา้น มีความตอ้งการและ
ความสนใจในสิ,งแปลกใหม่ การพฒันารูปแบบสร้างสรรค ์ออกแบบ เป็นการเสนอแนวทางใหม่ๆ
ของกระบวนการสื,อสาร 

 งานกราฟิกเป็นส่วนสําคญัต่อกระบวนการผลิตสื,อ ที,สามารถรับรู้ไดด้ว้ยตา นกัออกแบบ
ต้องใช้หลักการทางด้านศิลปะเพื,อนาํมาสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน ให้เกิดการยอมรับ และ
สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได ้งานกราฟิกมีลกัษณะเฉพาะต่อผูอ้อกแบบ ทั'งการวาดภาพประกอบ 
รูปถ่าย สัญลกัษณ์ที,บ่งบอกการเป็นตนเอง เพื,อเกิดประโยชน์ในการนาํเสนอไดอ้ยา่งชดัเจนยิ,งขึ'น 

 ผูใ้ห้ความหมายคาํว่า “กราฟิก” ไวอ้ยู ่หลายความหมายด้วยก ัน ในสมยัโบราณ
หมายความถึงภาพลายเส้นหรือภาพที,เกิดจากการวดั การขีดเขียน การระบายสี การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะบนพื'นระนาบ ถึงกระบวนการออกแบบต่างๆในสิ,งที,เป็นวตัถุ 2 มิติ คือมีความกวา้ง
ความยาวเท่านั'น เช่นการออกแบบบา้น การเขียนภาพเหมือนจริงของจิตรกร การออกแบบภาพ
โฆษณา การออกแบบฉลาก หรือลวดลายหรือภาพประกอบ หรืออกัษร ล้วนแต่เป็นงานกราฟิก
ทั'งนั'น14 

 

                                                           

 14วรพงศ ์วรชาติอุดมพงศ,์ ออกแบบกราฟิก (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2535), 13. 
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 งานกราฟิกที,มีคุณภาพนั'นตอ้งมีคุณค่าทางดา้นความงาม มีความน่าเชื,อถือ รวมถึงการ
จดัวางองค์ประกอบของงานเพื,อช่วยทาํให้งานมีความโดดเด่นน่าสนใจ นกัออกแบบตอ้งใช้
หลกัการทางดา้นศิลปะใชห้ลกัการดงันี'  

 รูปแบบตัวอักษร/ขนาด การสร้างรูปแบบตวัอกัษรให้มีรูปแบบที,แปลกตา สวยงาม เร่ง
เร้าให้รู้สึกตอบสนองไดเ้ป็นอย่างดี มีความชดัเจน อ่านง่าย สอดคลอ้งกบัโครงการออกแบบนั'นๆ 
ขนาดตอ้งไม่ใหญ่และเล็กไป 

 การกาํหนดระยะห่างและพื]นที� ว่ าง  การจัดพื'นที, ในการออกแบบกราฟิก ต้อง
มีวตัถุประสงคเ์พื,อตอ้งการจดัระเบียบของขอ้มูล เนน้ให้เกิดความชดัเจน ความเป็นระเบียบมากขึ'น 
ระยะห่าง พื'นที,วา่ง ตอ้งดูสบายตา เหมาะสม สวยงาม 

 การกาํหนดโครงสี จะช่วยเนน้ใหเ้กิดความชดัเจน สะดุดตา เกิดความสวยงาม ความโดดเด่น 
นกัออกแบบตอ้งหลกัการทางทฤษฎีสี เพื,อกลุ่มเป้าหมายการตอบสนองใหดี้ที,สุด 

 การจัดวางตําแหน่ง การออกแบบจะตอ้งกาํหนดตาํแน่งขนาดของภาพประกอบ ขอ้ความ 
ส่วนประกอบ ควรเน้นให้เกิดจุดเด่น ความสมดุล ตลอดจนให้เกิดความสบายตา ความพอเหมาะ
พอดีขององคป์ระกอบ15 
 
 
 
 

 

                                                           

 15วรพงศ ์วรชาติอุดมพงศ,์ ออกแบบกราฟิก (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2535), 17-18. 
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ภาพที, 18 ตวัอยา่งงานกราฟิกดีไซน์ 
ที,มา: อาร์ทเฮาส์, ตัวอย่างงานกราฟิตดีไซน์, เข้าถึงเมื,อ 9 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.arthousegroups.com/newsshow.php?news_id=235 
 
 การออกแบบกราฟิกนั'น ที,ทาํให้เกิดจุดที,น่าสนใจ และจุดเด่น ตอ้งมีเอกลกัษณ์เป็นของ
ตวัเองที,ชัดเจน เพื,อเกิดการสื,อความหมายเป็นกลยุทธ์ในการออกแบบกราฟิก การสร้างสรรค์
ผลงานกราฟิกทั,วไป เสนอในรูปแบบขององคป์ระกอบศิลป์ 
 อนิเมชั,น(Animation) เป็นกระบวนการที,เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ที,ถูกผลิตขึ'น 
ต่างจากกนัทีละเฟรม แลว้นาํมาร้อยเรียงเขา้ด้วยกนั โดยการฉายต่อเนื,องกนั ไม่ว่าจากวิธีการ ใช้
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ถ่ายภาพรูปวาด หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจาํลองที,ค่อยๆขยบั เมื,อภาพ
ดงักล่าวมาฉาย ดว้ยความเร็วตั'งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ขึ'นไป เราจะเห็นภาพเหมือนวา่ภาพดงักล่าว
เคลื,อนไหวไดต่้อเนื,องกนั ทั'งนี' เนื,องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์ การจดัเก็บภาพ
แบบแอนิเมชั,นที,ใชก้นัอยา่งแพร่หลายในอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก ้เก็บในรูปแบบ GIF MNG SVG และ
แฟลช แอนิเมชั,น(Animation) รวมทั'งคาํว่า Animate และ Animator มาจากรากศพัท์ละติน
“Animare” ซึ, งมีความหมายวา่ทาํให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชั,นจึงหมายถึงการสร้างสรรคล์ายเส้น
และรูปทรงที,ไม่มีชีวติใหเ้คลื,อนไหวเกิดขึ'นมาได้16 

                                                           

 16 Wells. Paul, Understanding animation (London: Routledge, 1998), 10. 
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 อนิเมชั,นเป็นภาพเคลื,อนไหวที,สร้างจากคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพหรือ
วาดรูป ที,ไดจ้ากลาํดบัชุดภาพนิ,ง ซึ, งเป็นการนาํภาพนิ,งหลายๆภาพมาลาํดบักนัอยา่งต่อเนื,อง เพื,อให้
ปรากฏเป็นภาพเคลื,อนไหวบนแผน่ระนาบ เช่น จอภาพ แผน่กระดาษ ฯลฯ การสร้างสรรคล์ายเส้น
รูปทรงต่างๆให้เกิดการเคลื,อนไหวตามความคิดหรือจินตนาการทาํให้เกิดความสนุกสนานมาก
ยิ,งขึ'น 
 “การสร้างภาพเคลื,อนไหว” ด้วยการนาํภาพนิ,งมาเรียงลาํดับกันและแสดงผลอยา่ง
ต่อเนื,อง ทาํให้ดวงตาเห็นภาพที,มีการเคลื,อนไหวในลกัษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) เมื,อ
ตามนุษยม์องเห็นภาพที,ฉายอยา่งต่อเนื,องจะรักษาภาพนี' ไวใ้นระยะสั'นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมี
ภาพอื,นแทรกเขา้มาในระยะเวลาดงักล่าว สมองของมนุษยจ์ะเชื,อมโยงภาพทั'งสองเขา้ดว้ยกนัทาํให้
เห็นเป็นภาพเคลื,อนไหวที,มีความต่อเนื,องกนั แมว้่าอนิเมชั,นจะใชห้ลกัการเดียวกบัวีดีโอ แต่อนิเมชั,น
สามารถนาํไปประยุกต์ใช้กบังานต่างๆได้มากมาย เช่น งานภาพยนตร์ งานโทรทศัน์ งานพฒันา
เกมส์ งานสถาปัตย ์งานก่อสร้าง งานดา้นวทิยาศาสตร์ หรืองานพฒันาเวบ็ไซต ์เป็นตน้17 

 
 
ภาพที, 19 ตวัอยา่งภาพนิ,งแสดงการเคลื,อนไหว 
ที,มา: โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา, ตัวอย่างภาพนิ�งแสดงการเคลื�อนไหว, เขา้ถึงเมื,อ 9 เมษายน 2558, 
 เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.kanlayanee.ac.th/animation/web/animation.htm 
 

 

                                                           

 17ทวีศกัด̀ิ กาญจนสุวรรณ, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย Multimedia technology (กรุงเทพฯ: 
เคทีพีคอมพแ์อนดค์อนซลัท,์ บจก., 2552), 222. 
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ภาพที, 20 ภาพเคลื,อนไหวแบบ Frame by Frame 
ที,มา: ภาพเคลื�อนไหวแบบ Frame by Frame, เขา้ถึงเมื,อ 10 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.natanimation.ob.tc/5flash.htm.html 
 
 จากขอ้มูลทั'งหมดจากอิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิกและอนิเมชั,นที,ขา้พเจา้
ไดศึ้กษามาตอ้งอาศยัรายละเอียดในการออกแบบตวัการ์ตูนอนิเมชั,น โดยอาศยัหลกัการศิลปะแนว
จินตนาการฟุ้งฝันมากกวา่แนวเหนือจริง และขั'นตอนในการผลิต มีความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ 
หรือสร้างอตัลกัษณ์แสดงจุดเด่นของตวัละครให้ดูชดัเจน ที,สมมติขึ'นในความคิด จินตนาการส่วน
บุคคล 
 ดงันั'นจึงกล่าวไดว้า่ จินตนาการมีอยูร่อบๆ ตวั สามารถเกิดขึ'นไดทุ้กที,ทุกเวลา อาจสร้าง
มาจากสภาพแวดลอ้มรอบตวั ประสบการณ์ หรือสิ,งที,พบเห็น ให้เกิดเป็นเนื'อเรื,องที,นกัออกแบบได้
สร้างขึ'นมาเพราะการออกแบบกราฟิกและอนิเมชั,นตอ้งมีจินตนาการเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ, ง
ของความคิด หรือการแกปั้ญหา หรือการสร้างสรรค์18 ซึ, งไม่เพียงแต่อาศยัประสบการณ์เท่านั'น แต่
ตอ้งอาศยัสิ,งต่างๆ นาํมาประกอบรวมเป็นองคป์ระกอบภาพดว้ยหลกัการทศันศิลป์ 
 สาํหรับผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ที,ไดศึ้กษามาจากประสบการณ์ตรง สิ,งแวดลอ้ม
รอบตวั นกัออกแบบกราฟิกตอ้งใช้ความรู้ ความเขา้ใจพื'นฐานในหลายๆดา้นมาประกอบกบัการ
สร้างสรรค์ผลงานให้สามารถดาํเนินการผลิตในกระบวนการต่อไปไดต้ามเจตนารมณ์19 และเป็น
แนวทางเลือกในการสร้างผลงานให้เป็นตวัเองมากขึ'น โดยเทคนิคการกาํหนดโครงสี รูปแบบการ
ออกแบบ รูปทรง ที,สร้างขึ'นจากจินตนาการ ดว้ยอิทธิพลที,ไดรั้บมาขา้งตน้ เป็นสิ,งจุดประกายการ
สร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ เพื,อนาํมาปรับใช ้และพฒันาต่อไป 

                                                           

 18วอลเตอร์ซูเรียน, ศิลปะแฟนตาสติก (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 2552), 14. 
 19วรพงศ ์วรชาติอุดมพงศ,์ ออกแบบกราฟิก (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2535), 17. 
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บทที� 3 

ขั	นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 

 ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดนี�ไดน้าํเสนอผลงานสร้างสรรคโ์ดยใชภ้าพคอมพิวเตอร์อนิเมชั#น
ในการนาํเสนอมีการถ่ายทอดถึงเรื#องราวจากประสบการณ์จริง สภาพแวดลอ้มรอบตวัที#เกิดขึ�นจริง
ที#มีปัญหาและภาระในการดาํเนินชีวิต เกิดความเบื#อหน่าย และไม่ไดส้ร้างความสุขให้แก่ชีวิตของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงไดส้ร้างโลกใบใหม่ขึ�นมาตามจินตนาการซึ# งเป็นโลกแห่งความฝันที#มีแต่ความ
สนุกสนาน จึงเป็นที#มาของรูปแบบในการนาํเสนอภาพคอมพิวเตอร์อนิเมชั#นชุดนี�  ขา้พเจา้ไดเ้ลือก
เนื�อหาที#ขดัแยง้กบัโลกแห่งความจริงที#ประสบพบเจออยู่ในชีวิตประจาํวนั ดงันั�นการจดัวาง
องค์ประกอบจึงมาจากการใส่ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์กราฟิกลงไปในภาพถ่ายที#มาจาก
สภาพแวดลอ้มรอบตวัของขา้พเจา้ ซึ# งภาพวาดที#เกิดขึ�นจากการวาดจากคอมพิวเตอร์นั�นเป็นการ
แสดงออกและถ่ายทอดถึงความฝันอนัมากมายที#จินตนาการลงไปในภาพถ่าย การเลือกใชภ้าพถ่าย
เป็นสถานที#ที#ข้าพเจ้าพบเจอมาตั�งแต่เด็กเพื#อต้องการให้มีความขัดแยง้กับโลกแห่งความฝันที#
ขา้พเจา้ไดใ้ส่ลงไปให้มีอารมณ์กบัเนื�อหาที#ตอ้งการสื#อความหมายตามเจตนารมณ์ ความรู้สึกของ
ขา้พเจา้ใหม้ากที#สุด 
 

วธีิการและขั	นตอนในการสร้างสรรค์ 
1. การกาํหนดรูปแบบ 
2. ดา้นเทคนิค 
3. สาํรวจการหาขอ้มูล 
4. วธีิการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 

4.1 การกาํหนดเนื�อหา / เนื�อเรื#องของภาพ 
4.2 ขั�นตอนการสร้างภาพร่าง 
4.3 ขั�นตอนการสร้างสรรค ์

 5. การวเิคราะห์ทศันธาตุที#ปรากฏในผลงาน 
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1. การกาํหนดรูปแบบ 

  ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดนี�  ในหวัขอ้ “โลกแห่งความฝันส่วนตวั” เป็น
ผลงาน Animation art มีรูปแบบการถ่ายทอดเรื#องราวเหนือความจริง ใชเ้ทคนิคคอมพิวเตอร์                 
อนิเมชั#น สร้างเป็นเรื#องราวแห่งความฝันอนัมากมายออกมาไวบ้นภาพถ่าย โดยใชรู้ปตวัการ์ตูนจาก
การวาดภาพกราฟิกเพื#อนาํมาใช้ในการกาํหนดรูปแบบ แสดงถึงอตัลักษณ์เฉพาะตน ผลงานมี
ลกัษณะเป็น 2 มิติที#มีการเคลื#อนไหวอยู่ในจอภาพ โดยมีการตดัทอนรูปร่าง รูปทรง และนาํมาจดั
วางองคป์ระกอบใหม่ใหเ้กิดความสนุกสนานแก่การสร้างสรรคผ์ลงาน  

2. ด้านเทคนิค 

  ขา้พเจา้กาํหนดรูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานโดยการใชเ้ทคนิค Computer animation 
ผา่นตวัการ์ตูนที#เป็นอตัลกัษณ์ที#บ่งบอกถึงตวัตนแสดงออกมาทางความรู้สึก ในลกัษณะผลงานแบบ 
2 มิติ ที#มีการเคลื#อนไหวได ้จาํนวน 6 ชิ�น 

3. สํารวจการหาข้อมูล 

  แหล่งขอ้มูลที#ศึกษาแบ่งเป็นแหล่งต่างๆ ดงันี�  
3.1 การศึกษาขอ้มูลขา้พเจา้ไดศึ้กษามาจากสภาพแวดลอ้มรอบตวั ประสบการณ์ที#ได้

สัมผสัมาตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดศึ้กษาหาขอ้มูลมาจากสถานที#จริงที#ขา้พเจา้ไดส้ัมผสัพบเจอ
มาเป็นเวลานาน แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงในชีวติของขา้พเจา้ โดยเก็บขอ้มูลเป็นภาพถ่ายภาคสนาม 
รูปแบบการสร้างสรรค ์เทคนิคในการถ่ายภาพ 
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ภาพที# 21 ตวัอยา่งภาพสถานที#จริงที#อยูร่อบตวัตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั (จากการถ่ายภาพของผูว้จิยั เมื#อ

8 มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
 

 
 
ภาพที# 22 ตวัอยา่งภาพสถานที#จริงที#อยูร่อบตวัตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั (จากการถ่ายภาพของผูว้จิยั เมื#อ

10 มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
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ภาพที# 23 ตวัอยา่งภาพสถานที#จริงที#อยูร่อบตวัตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั (จากการถ่ายภาพของผูว้จิยั เมื#อ

10 มิถุนายน พ.ศ. 2556)  
 
 

 
 
ภาพที# 24  ตวัอยา่งภาพสถานที#จริงที#อยู่รอบตวัตั� งแต่อดีตถึงปัจจุบนั (จากการถ่ายภาพของผูว้จิยั 

เมื#อ12 มิถุนายน พ.ศ. 2556)  
 

3.2 ศึกษาข้อมูลภาพวาดกราฟิกและการเคลื#อนไหวอนิเมชั#นจากหนังสือ และ
อินเตอร์เน็ตเพื#อนาํมาพฒันาในส่วนของผลงานและรูปแบบของเนื�อหาที#ตอ้งการแสดงออกถึงความ
ฝัน ความสนุกสนาน ความเป็นตวัตนของขา้พเจา้ 
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3.3 เมื#อไดข้อ้มูลจากการเป็นภาพถ่าย จากนั�นขา้พเจา้ไดน้าํมาวิเคราะห์สถานที#ที#ถ่าย
มาเพื#อนาํภาพกราฟิกลายเส้นมาจดัองคป์ระกอบใส่ลงไปยงัภาพถ่าย ให้เกิดโลกใบใหม่ซึ# งเป็นโลก
แห่งความฝันโดยการตดัทอนรูปร่าง รูปทรงให้ดูง่ายและสนุกสนานมากยิ#งขึ�น เนน้รูปลกัษณ์ที#
ชดัเจน โดดเด่น เพื#อนาํมาสร้างภาพร่างใหดู้เหมาะสมและสมบูรณ์ 

4. วธีิการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

4.1 การกาํหนดเนื	อหา / เนื	อเรื�องของภาพ 

   กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกแห่งความฝันส่วนตวั” โดยเริ#มจากการ
คน้หาความตอ้งการเบื�องตน้ในการทาํงานจากการนําข้อมูลที#ได้จากประสบการณ์จริงโดยตรง 
ขา้พเจา้มีความตอ้งการที#จะถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก โดยผา่นจินตนาการ ความฝัน ที#เกิดขึ�นใน
ความรู้สึกเมื#อไดส้ัมผสักบัสภาพแวดลอ้มจริงรอบตวัของขา้พเจา้ จนเกิดเป็นแรงบนัดาลใจให้เกิด
ขอ้มูลกบัผูส้ร้างสรรค ์และช่วยจุดประกายความคิดที#มีผลต่อรูปแบบและจินตนาการให้สู่การสร้าง
เนื�อหา เรื#องราวของภาพ  

   ผลงานสร้างสรรคใ์นช่วงก่อนวิทยานิพนธ์มีทั�งหมด 4 ชุด โดยมีเนื�อหาและสิ#งที#
จินตนาการ ความฝัน ที#ใส่ลงไปในแต่ละชุดแตกต่างกนัออกไป โดยภาพสถานที#ที#นาํมาสร้างสรรค์
ผลงานแบ่งออกเป็น 2 แบบ มีดงันี�  

1. สถานที#ทาํงาน 
2. สถานที#ที#อยูร่อบตวั 
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   ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ	นที� 1 
 

 
 
ภาพที# 25 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชิ�นที# 1 
 

   สถานที�  

   ภาพถ่ายจากสถานที#จริงของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ�นที# 1 มาจากที#ทาํงานของ
ขา้พเจ้า ซึ# งการทาํงานของขา้พเจ้าทุกวนันี�  คือ การขายก๋วยเตีVยว ภาพที#ได้มาเป็นภาพหน้าร้าน
ก๋วยเตีVยวที#ขา้พเจา้ทาํงานอยูทุ่กวนั  
   เนื	อหา/เนื	อเรื�อง 

   ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื�นที# 1 แสดงออกถึงการแสวงหาความสุขที#ถูก
สร้างขึ�นการประสบการณ์การทาํงานของขา้พเจา้ที#ได้พบเจอ และนาํมาสร้างเป็นเนื�อเรื# องของ
โลกแห่งจินตนาการให้เกิดเป็นความตอ้งการส่วนตน เป็นโลกที#ใส่จินตนาการไปกบัการท่องเที#ยว
และความตอ้งการจากจิตใจที#มีความเหนื#อยลา้มาจากการทาํงาน เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงสภาวะ
ความรู้สึกภายในของข้าพเจ้าที#ต้องการแสวงหาความสุข โดยใช้เทคนิค Animation Art ให้
สอดคล้องกับความรู้สึกกับภาพที#มีความเคลื#อนไหวแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นตวัตนของ
ขา้พเจา้ เตม็ไปดว้ยบรรยากาศที#มีความสนุกสนาน และมีการใชสี้สันที#สดใส 
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   ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ	นที� 2 

 
ภาพที# 26 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชิ�นที# 2 
 

   สถานที�  

   ภาพถ่ายจากสถานที#จริงของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ�นที# 2 มาจากที#ทาํงาน
ของครอบครัวขา้พเจา้ ที#มีอาชีพเป็นเกษตรกร  
   เนื	อหา/เนื	อเรื�อง 

   ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชื� นที#  2  นาํ เสนอภาพทิศทัศน์โดยมีฉากหลัง
เป็นภาพสิ#งแวดลอ้มรอบตวัจากสถานที#จริงที#มาจากการทาํงานของครอบครัวขา้พเจา้ที#มีอาชีพเป็น
เกษตรกร และนาํมาสร้างสรรคโ์ดยใส่จินตนาการออกมาจากความรู้สึกมาจากช่วงเวลาหนึ#งมีการ
จดัวางองค์ประกอบโดยมีรูปทรงของสิ#งมีชีวิต เช่น สัตว ์และพืช ส่วนคนที#เป็นผูห้ญิงเป็นตวัแทน
ของขา้พเจา้ที#ใส่เขา้ไปในผลงาน อยู่ในจินตนาการที#เต็มไปดว้ยบรรยากาศการพกัผ่อน และกาํลงั
ชื#นชมกบัธรรมชาติ โดยใส่เป็นเนื�อหาของจินตนาการที#เป็นทะเลและวิวทิศทศัน์ที#เต็มไปด้วย
ธรรมชาติ ที#อยูท่่ามกลางสภาพบรรยากาศที#สดชื#น 
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   ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ	นที� 3 

 

 
 
ภาพที# 27 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชิ�นที# 3 
 

   สถานที�  

   ภาพถ่ายจากสถานที#จริงของผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชิ�นที# 3 มาจากภาพของตลาด
ที#ขา้พเจา้คุน้เคยเป็นอยา่งดีและเป็นสถานที#ที#พบเจอมาตั�งแต่เด็ก 
   เนื	อหา/เนื	อเรื�อง 

   ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื�นที#  3 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที#มา
จากจินตนาการฟุ้งฝันของขา้พเจา้ตามแนวความคิดเดิม สื#อถึงความแปลกของรูปทรงของสิ#งมีชีวิต
และวตัถุสิ#งของที#แสดงถึงกิจกรรมที#ขา้พเจา้ไดจิ้นตนาการขึ�นมาในบรรยากาศที#แตกต่างไปจากเดิม
ที#ดูผสมผสานกลมกลืนกนักบักริยาที#แสดงออกมาผา่นตวัการ์ตูนที#เป็นผูห้ญิงที#มีลีลาท่าทางต่างๆ 
การจดัวางองค์ประกอบเต็มและเด่นชดัในระยะหน้าไปสู่ระยะหลงัเพื#อให้ความหลากหลายของตวั
ละคร และตอ้งการเนน้ความเกินจริงใหเ้กิดความเคลื#อนไหวในผลงาน 
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   ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชิ	นที� 4 

 

 
 
ภาพที# 28 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชิ�นที# 4 

 

   สถานที�  

   ภาพถ่ายจากสถานที#จริงของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ�นที# 4 เป็นภาพบรรยากาศ           
ววิทิวทศัน์สองขา้งทางที#ขา้พเจา้ประสบพบเจอมาเป็นเวลานาน 
   เนื	อหา/เนื	อเรื�อง 

   ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชื�นที# 4 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที#มาจาก
อารมณ์และจินตนาการในห้วงเวลาหนึ# งของบรรยากาศที#มีทิวทศัน์ที#ไม่มีอยูจ่ริง โครงสร้างของ
ทิวทศัน์ผิดไปจากเดิมโดยใส่จินตนาการและความฝันลงไปในผลงาน การจดัวางองค์ประกอบ
ไม่ไดอิ้งขอ้มูลมาจากสถานที#ใดๆ มีการเปลี#ยนแปลงส่งแวดลอ้มให้เกินจริงตั�งแต่ตน้ไม ้ดอกไม ้
และคนที#เป็นผูห้ญิง และการใชสี้สันที#สดใสของบรรยากาศสื#อถึงการพึงพาอาศยัซึ# งกนัและกนัระหวา่ง
สิ#งแวดลอ้มและมนุษย ์
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4.2  ขั	นตอนการสร้างภาพร่าง 

   เมื#อขา้พเจา้ไดข้อ้มูลขา้งตน้จากการวิเคราะห์และการประมวลความคิด ขอ้มูล
ภาพถ่ายจากสถานที#จริงรอบตวั โดยมีการสร้างภาพร่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกมาจดัวาง
องคป์ระกอบ จดัรูปแบบใหม่ โดยใชก้ารตดัทอนรูปทรงให้ดูง่ายยิ#งขึ�น ดูสนุกสนาน รวมทั�งการใช้
โทนสีที#สดใส เพื#อแสดงถึงความฝัน จินตนาการที#มีอยูภ่ายใตจิ้ตสํานึกให้สอดคลอ้งกบัเนื�อหาและ
ความรู้สึกใหม้ากที#สุด 

 

 
 
ภาพที# 29 ภาพร่างก่อนวทิยานิพนธ์ชิ�นที# 1 
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ภาพที# 30 ภาพร่างก่อนวทิยานิพนธ์ชิ�นที# 2 
 

 
 
ภาพที# 31 ภาพร่างก่อนวทิยานิพนธ์ชิ�นที# 3 
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ภาพที# 32 ภาพร่างก่อนวทิยานิพนธ์ชิ�นที# 4 
 

4.3 ขั	นตอนการสร้างสรรค์ 

   นาํภาพร่างที#ผ่านความคิดเห็นของอาจารยที์#ปรึกษาโดยขา้พเจา้เลือกใช้เทคนิค 
Animation artซึ# งมีความเหมาะสมในการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยการสร้างภาพกราฟิกในการเขียน
เป็นลายเส้น ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื#อสร้างรายละเอียดของรูปร่าง รูปทรงให้ดูชดัเจน และ
เป็นเทคนิคที#มีความชาํนาญ ดงันั�นจึงมีความเหมาะสมในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดนี�  
 

วสัดุอุปกรณ์ที�ใช้ในเทคนิค Animation art 

 วสัดุอุปกรณ์ที�ใช้ค้นคว้าในการรวบรวมข้อมูล 
1. กลอ้งถ่ายรูป 
2. คอมพิวเตอร์ 
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วสัดุอุปกรณ์ที�ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 วสัดุที�ใช้ในการร่างผลงาน 
1. ภาพถ่ายจากสภาพแวดลอ้มจริง 
2. ดินสอ และสีไมห้รือสีนํ�าใชส้าํหรับวาดเส้นจากภาพถ่ายสภาพแวดลอ้มจริง 
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 

ขั	นตอนการสร้างภาพกราฟิกและอนิเมชั�น 

1. นาํภาพถ่ายจากสภาพแวดล้อมจริงมาวาดเส้นและลงสี และนาํมาสแกนภาพลง
คอมพิวเตอร์เพื#อนาํมาใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. ออกแบบตวัละครโดยการวาดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากจินตนาการและความ
ฝันลงไปในภาพถ่าย 

3. นาํภาพวาดกราฟิกมาจดัวางองค์ประกอบลงบนภาพถ่ายให้เป็นเรื#องราวที#น่าสนใจ 
โดยการสื#อถึงเนื�อหาและความฝันอนัหลากหลายที#เตม็ไปดว้ยจินตนาการ 

4. นาํภาพวาดลายเส้นที#วาดจากสภาพแวดล้อมจริงมาใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จากนั�นจดัลาํดบัภาพให้เรียงซ้อนกนั โดยการทาํงานของ Layer (Layer คือ ส่วนที#เก็บของวตัถุที#
ตอ้งการให้แสดงบนฉากซึ# งเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างภาพเคลื#อนไหว ลกัษณะเหมือนกบัการนาํ
แผน่ใสมาวางซอ้นกนั โดยที#แผน่ใสแต่ละแผน่จะเป็นเหตุการณ์แต่ละชนิด)  

5. เมื#อเสร็จสิ�นการจดัลาํดบัภาพโดยการทาํงานของ Layer จากนั�นทาํการ Save ไฟล์งาน
เป็น .ai เพื#อนาํมาทาํภาพเคลื#อนไหวในโปรแกรมที#สร้างอนิเมชั#นต่อไป 

6. ทาํภาพเคลื#อนไหวในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการทาํตวัละครแต่ละตวัให้เกิดการ
เคลื#อนไหวตามจินตนาการจนครบทุกตวัละคร จากนั�น Save ไฟลง์านเพื#อไปแสดงผลต่อในจอภาพ 
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ภาพที# 33 ภาพสถานที#จริงที#นาํมาวาดลายเส้น 

 

 
 
ภาพที# 34 ภาพวาดลายเส้นจากสภาพแวดลอ้มจริง 
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ภาพที# 35 ภาพที#ลงสีดว้ยสีไมแ้ละสีนํ� าจากสภาพแวดลอ้มจริงและนาํมาใส่ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
ภาพที# 36 ภาพตวัอยา่งการสร้างตวัละครกราฟิกที#วาดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที# 37 ภาพตวัละครกราฟิกนาํมาใส่ลงภาพถ่ายจากสภาพแวดลอ้มจริง 
 

 
 

ภาพที# 38 ภาพการจดัภาพลาํดบัเหตุการณ์เพื#อนาํมาทาํภาพเคลื#อนไหวในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที# 39 ภาพอนิเมชั#นที#แสดงผลในจอภาพ 
 

การวเิคราะห์ทัศนธาตุที�ปรากฏในผลงาน  

 การสร้างสรรคผ์ลงานชุด “โลกแห่งความฝันส่วนตวั” ตอ้งอาศยัหลกัขององคป์ระกอบ
ศิลป์และทศันธาตุ เพื#อส่งเสริมให้ผลงานสร้างสรรค์มีคุณค่าทางดา้นความงามและเป็นโครงสร้าง
ของผลงานศิลปะที#ให้ความรู้สึกในการมองเห็นที#แตกต่างกนัไป ทศันธาตุเป็นสื#อการสร้างอารมณ์
ให้เกิดสุนทรียภาพ ศิลปินนาํทศันธาตุมาเป็นส่วนประกอบเพื#อสื#อความหมายตามแนวคิดของ
ศิลปิน จึงเป็นส่วนสําคญัที#สุดในการสร้างภาพให้เป็นจุดเด่นของผลงานให้ดูสมบูรณ์แบบ การ
สร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้อาศยัส่วนประกอบของทศันธาตุ ดงันี�  
 เส้น (Line) เป็นทศันธาตุที#สําคญั เกิดจากการผสานกนัอย่างต่อเนื#องของจุด เส้นเป็น
ตวักาํหนดขอบเขตของที#วา่ง รูปทรง นํ� าหนกั และสี การใชเ้ส้นแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของกลุ่ม
รูปทรงเล็กๆ ไดแ้ก่ กลุ่มสัตว ์กลุ่มดอกไม ้ฯลฯ สามารถเห็นไดต้ามจินตนาการ การเคลื#อนไหวตาม
ทิศทางของเส้นยงัให้ความรู้สึก ความหมาย แก่สายตาผูช้ม ลกัษณะของเส้นที#ใช้ในผลงาน
ประกอบดว้ยเส้นตรงและเส้นโคง้ทุกเส้นมีความสัมพนัธ์กลมกลืนกนั ส่วนใหญ่มกัใชเ้ส้นโคง้ของ
รูปทรงภายนอก ซึ# งใหค้วามรู้ถึงลีลาเคลื#อนไหว เช่น สิ#งมีชีวิตชนิตต่างๆ ยวดยานพาหนะ ส่วนเส้น
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ของรูปทรงตน้ไม ้สิ#งก่อสร้างต่างๆ มีทั�งเส้นตรงและโคง้อย่างอิสระ บางเส้นมีลกัษณะคดโคง้งอ 
บิดเบี� ยวตามแนวของรูปทรงเพื#อล้อกบัรูปทรงอื#นๆในที#ว่าง ซึ# งขา้พเจา้ไดก้าํหนดลกัษณะและ
ทิศทางของเส้นเพื#อใหค้วามรู้ที#เคลื#อนไหวไดใ้หก้บัภาพ 
 รูปทรง (Form) เป็นส่วนที#สําคัญ เกิดจากการผสานกันอย่างมีเอกของทศันธาตุอื#น 
ไดแ้ก่ เส้น สี นํ�าหนกัอ่อนแก่ ที#วา่งและลกัษณะพื�นผวิ ช่วยสร้างเนื�อหาจากตวัรูปทรงเอง รูปทรงจึง
เป็นศิลปะที#สื#อถึงเนื�อหา เรื#องราวให้ทราบวา่เกี#ยวกบัสิ#งใด รูปทรงไม่ใช่ผลของปัญญาแท้ๆ  แต่เกิด
จากการนาํของอารมณ์ไดรั้บอารมณ์สะเทือนใจจากสิ#งเร้าภายนอกหรือภายในจนเกิดความจาํเป็นใน
การแสดงออก จึงตอ้งสรรหาหรือสร้างรูปทรงขึ�นเพื #อเป็นสื#อการแสดงออกนั�น1ในผลงาน
สร้างสรรคข์องขา้พเจา้ ซึ# งส่วนใหญ่เป็นรูปทรงที#นาํมาจากสิ#งมีชีวิตและสิ#งของรอบตวั ที#ไดล้ด ตดั
ทอนรูปทรงลงจนเหลือแก่นแทเ้กิดเป็นรูปทรงหลกั ให้มีลกัษะเหมาะสมกบัการแสดงออกทาง
ศิลปะ ความงามที#แปลกใหม่ ตามจินตนาการและสื#อความรู้สึกไดด้ว้ยอารมณ์สนุกสนาน และยงั
ประกอบดว้ยรูปทรงอิสระอื#นๆ ที#ไดรั้บอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอ้มที#สร้างขึ�นมาให้เกิดมีความ
เคลื#อนไหวเพื#อใหก้ลมกลืนกบัรูปทรงอื#น 
 สีและนํ� าหนกัของสี (Color and Value) สีเป็นทศันธาตุที#สําคญัและมีบทบาทมากที#สุด 
ศิลปินมีสีเป็นวสัดุเพียงอย่างเดียว ที#สามารถสร้างงานให้สมบูรณ์ได ้เพราะในสีมีเส้น (เส้นรอบ
นอกของบริเวณสีหรือสีที#เขียนเป็นเส้น) ของสี มีความเป็นสี มีความจดั มีลกัษณะพื�นผิวและมีที#วา่ง
ของแผ่นสีอยู่ครบครัน2 สีให้ความรู้ภายในขึ�นมาทนัทีเมื#อเรามองเห็นสี สีจึงให้อารมณ์ความรู้สึก
โดยตรง ส่วนค่านํ� าหนกัมีคุณลกัษณะที#สําคญัอยา่งหนึ#ง สีทุกสีให้นํ� าหนกัในตวัเอง ให้ความสวา่ง 
ความมืด จากค่านํ� าหนกัอ่อนสุดไปจนถึงเขม้สุดในสีเดียวกนัได้ หรือให้สีที#สดใส สีกลาง สีทึบ 
ปะปนกนัไปให้เกิดความกลมกลืน และให้ความแตกต่างระหวา่งพื�นกบัรูป ค่านํ� าหนกัของสีสร้าง
มวลปริมาตรให้กับรูปทรงและความแตกต่างในเรื# องของขนาด ความกลม ความหนา เป็นต้น 
ผลงานสร้างสรรค์ของขา้พเจา้มีทั�งสีวรรณะร้อนและวรรณะเยน็เป็นสีสันที#สดใส ที#ไดจ้ากการ
เลียนแบบมาจากสิ#งแวดล้อมรอบตวั มีลกัษณะสีแบบแฟนตาซี โดยมีการใช้สีตามจินตนาการที#
เพอ้ฝัน ขา้พเจา้ตอ้งการใชสี้ที#มีความรู้สึกสดใส สนุกสนานไปกบัผลงาน และมีการลดเพิ#มไปตาม
บรรยากาศของสีภายในภาพเพื#อใหเ้กิดบรรยากาศที#สร้างขึ�นใหม่และมีความโดดเด่นตามที#ตอ้งการ
แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกที#เกิดจากจินตนาการ 
 
                                                           

 1ชลูด  นิ#มเสมอ,  องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2531), 268. 
 2ชลูด  นิ#มเสมอ,  องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2531), 82. 
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 พื�นที#ว่าง (Space) พื�นที#ว่างในงานทศันศิลป์ เป็นบริเวณโดยรอบของรูปร่าง รูปทรง 
หรือวตัถุในงานศิลปะ ซึ# ง เป็นองค์ประกอบสําค ัญที# ช่วยให้ผลงานศิลปะดูโดดเด่น และ
สมบูรณ์ ขา้พเจา้จึงจดัวางรูปทรงให้ดูเหมาะสมกบัพื�นที#ว่างภายในผลงานเพื#อให้เกิดความรู้สึก
สบายตา โดยพื�นที#ว่างในผลงานนั�นมีอยู่โดยรอบของรูปทรงที#ได้สร้างขึ� นเพื#อให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกที#ไม่คบัแคบจนเกินไป 
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บทที� 4 

การวเิคราะห์และพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ 

 

 ผลงานสร้างสรรคใ์นวิทยานิพนธ์หัวขอ้ “โลกแห่งความฝันส่วนตวั” มีการสร้างสรรค์
และพฒันาผลงานมาช่วงเวลาหนึ( ง ข้าพเจ้ามีเจตนารมณ์และความมุ่งมั(นในการแสดงออกซึ( ง
ความคิด และจินตนาการที(มีแรงบนัดาลใจมาจากสิ(งแวดลอ้มรอบตวัของขา้พเจา้ โดยผลงานมีความ
ชดัเจนในแนวความคิดและเนื0อหาสาระมาตั0งแต่ผลงานศิลปะในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ มีการคน้ควา้ 
ทดลองรูปแบบใหไ้ดแ้นวทางที( เหมาะสมในการแสดงออก และสอดคล้องกับแนวความคิด 
จินตนาการนั0น ไดน้าํผลงานมาวิเคราะห์ ทาํให้เห็นขอ้ดีและขอ้ดอ้ยในผลงาน เห็นถึงพฒันาการใน
การสร้างสรรค์ผลงาน และพฒันาการทางความคิดอื(นๆ พฒันาจนบรรลุตามวตัถุประสงค ์รวมไป
ถึงวธีิการจดัการทางทศันศิลป์ของผลงานอนิเมชั(นอาร์ท (Animation Art) ทั0ง 6 ชุด อนัประกอบไปดว้ย 

1. ผลงาน ชุด “At the Japanese Airport” 
2. ผลงาน ชุด “Travel Around the World” 
3. ผลงานชุด “My Home and My Dream” 
4. ผลงาน ชุด “Baby Boom” 
5. ผลงาน ชุด “Snow Town” 
6. ผลงาน ชุด “Coffee Break” 
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ผลงาน ชุด “At the Japanese Airport” 

 

 
 
ภาพที( 40  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 1 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ “At the Japanese Airport” 
 เทคนิค  Animation Art 
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ผลงาน ชุด “Travel Around the World” 

 

 
 

ภาพที( 41  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 2 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ “Travel Aound the World” 
 เทคนิค  Animation Art 
 
 แนวความคิด 
 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ0นที( 1-2 มีเนื0อหาเป็นเรื( องราวของ
สิ(งแวดลอ้มจากการที(ชีวิตดาํเนินไปอยา่งจาํเจ ซํ0 าซาก เจอกบับรรยากาศที(เก่าๆ อยูต่ลอดเวลาตั0งแต่
เด็กจนถึงปัจจุบนั ทาํให้เกิดความรู้สึกอยากหลีกหนีสิ(งแวดลอ้มที(คุน้เคยไปสู่โลกแห่งจินตนาการ 
ความเพอ้ฝัน ไปในสถานที(ท่องเที(ยวต่างๆ สิ(งแวดลอ้มใหม่ๆ ที(อยากพบเห็นและอยากสัมผสัไปใน
บรรยากาศที(ถูกสร้างขึ0นจากความปรารถนาส่วนตน แสดงความรู้สึกถึงการเชื(อมโยงกนัของ
สรรพชีวติ ซึ( งมีคน สัตว ์พืช ที(จะตอ้งมีวถีิชีวติที(พึงพากนั เพื(อสร้างสมดุลใหก้บัสภาพแวดลอ้มใหม่ 
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และเป็นตวัแทนในการฟื0 นฟูจิตใจใหค้ลายความทุกขที์(เผชิญอยู ่ สู่โลกที(เกินความจริงในทศันียภาพ
ที(สมมติขึ0น 
 รูปแบบ 

 ผลงานสร้างสรรค์โดยรวมไดอิ้ทธิพลรูปแบบของศิลปะแนวแฟนตาซีอาร์ท (Fantasy 
Art) สร้างสรรค์ขึ0นโดยการผสมผสานและบิดเบือนไปจากขอ้มูลจริงมีการตดัทอนรูปร่าง รูปทรง 
ให้ดูแปลกตาเขา้ไปในรูปทรงหลกัดว้ยเทคนิค Animation Artนาํมาจดัองคป์ระกอบอยา่งง่ายๆ เขา้
ด้วยกนั และอิทธิพลของศิลปะเหนือจริง (Surrealism) รูปแบบผลงานที(ไม่อาจเป็นจริงได้ใน
ชีวิตประจาํวนัและสร้างสัญลกัษณ์ที(มีบรรยากาศราวกบัความฝันผ่านตวัการ์ตูนที(แทนอตัลกัษณ์
ความเป็นตวัตนของขา้พเจา้ 
 องค์ประกอบ 
 ในผลงานวิทยานิพนธ์ชิ0นที( 1-2 ดว้ยแนวความคิดมาจากสภาพแวดลอ้มที(พบเจอทุกวนั 
ซึ( งทศันธาตุที(ประกอบในผลงาน ไดแ้ก่ รูปทรงของสิ(งมีชีวิตที(เกิดจากการผสมผสาน ตดัทอน ลด
เพิ(ม ปรับเปลี(ยนรูปร่าง รูปทรงให้บิดเบือนไปจากความจริงเพื(อให้รูปทรงมีความหมายตรงตาม
ตอ้งการ มีการเปลี(ยนขนาดของรูปทรงให้เกินจากความเป็นจริงเพื(อให้ได้ตามแนวทางที(กาํหนด 
ส่วนรูปทรงของคนที(เป็นเพศหญิงสื(อถึงตนเองแสดงออกถึงอารมณ์ที(มีความสุข หลีกหนีจากโลก
แห่งความจริงที(เผชิญอยู่ มาสู่โลกแห่งจิตนาการที(เต็มไปดว้ยความฝัน รูปทรงที(เป็น คน สัตว ์พื0น 
สถานที( แสดงให้เห็นถึงเรื( องราวของผลงานที(แสดงออกมาตามวตัถุประสงค์ สี ซึ( งมีอยู่ทั0งกลุ่ม
วรรณะเย็นและวรรณะร้อนบรรยากาศที(สร้างขึ0นในผลงานจะมีสีสันที(เกินจริง สามารถส่งผลต่อ
อารมณ์ความรู้สึกใหมี้ความกลมกลืนและขัดแยง้ได้ เส้นที(ใช้กาํหนดขอบเขตของรูปทรงให้ดู
ชดัเจนขึ0นมีทั0ง เส้นเฉียง เส้นตรง และเส้นโคง้ เป็นเส้นที(แสดงโครงสร้างของรายละเอียดต่างๆ 
ภายในภาพ ที(เกี(ยวกบัสิ(งมีชีวิต และมีพื0นหลงัเป็นสถานที( ทาํให้เกิดบรรยากาศระหว่างโลกแห่ง
ความฝันและโลกแห่งความเป็นจริง ลกัษณะของเส้นมีการเคลื(อนไหวเป็นการกาํหนดรูปทรงกบั
พื0นที(วา่งใหมี้ปฏิกิริยาต่อกนั ใหผ้ลทางความรู้สึกแก่ผูช้ม 
 สรุปการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ9นที� 1-2 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ0นที( 1-2 มีรูปแบบเป็น Animation Art ตอ้งการแสดงออกถึง
ความสุข ความสนุกสนานในโลกของจินตนาการ ความเพอ้ฝัน ส่วนตวั ในบรรยากาศของการ
ท่องเที(ยวไปยงัดินแดนที(มีแต่ความสุข ในบรรยากาศใหม่ๆ ที(ใชชี้วิตแตกต่างกบัโลกแห่งความจริง
ที(ซํ0 าซาก และจาํเจ โดยการใชโ้ทนสีที(สดใสแสดงออกถึงความรู้สึกสนุกสนานในตวัของผลงาน 
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ผลงานชุด “My Home and My Dream” 

 

 
 
ภาพที( 42  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 3 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ “My Home and My Dream” 
 เทคนิค Animation Art 
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ผลงาน ชุด “Baby Room” 

 

 
 
ภาพที( 43  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 4 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ “Baby Room” 
 เทคนิค  Animation Art 
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ผลงาน ชุด “Snow Town” 

 

 
 
ภาพที( 44  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 5 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ “Snow Town” 
 เทคนิค  Animation Art 

 
 แนวความคิด 

 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ0นที( 3, 4 และ 5 มีเนื0อหาเรื(องราวที(
สนุกสนานแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศสถานที(อยูอ่าศยั มีความเชื(อมโยงความผกูพนัระหว่างความ
เป็นครอบครัวที(สร้างสรรคจ์ากอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการในช่วงเวลาหนึ(ง ผา่นรูปทรงที(เป็น
คนที(แสดงถึงความเป็นส่วนตน เพื(อให้สอดคลอ้งกบัเรื(องจินตนาการฟุ้งฝัน และมีรูปทรงของสัตว์
จากจินตนาการ เช่น สุนขั กระต่าย นก ปลา ให้เกิดความงามแสดงออกดว้ยท่าทางเคลื(อนไหว ให้
ความรู้สึกถึงบรรยากาศของความเป็นครอบครัวที(อบอุ่น 
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 รูปแบบ 

 ผลงานสร้างสรรค์โดยรวมมีรูปแบบของศิลปะแนวแฟนตาซีอาร์ท (Fantasy Art) 
สร้างสรรคขึ์0นโดยการผสมผสานและบิดเบือนไปจากขอ้มูลจริงมีการตดัทอนรูปร่าง รูปทรง ให้ดู
แปลกตาเขา้ไปในรูปทรงมีการใชสี้สันที(สดใสสะทอ้นถึงความขดัแยง้กบัโลกแห่งความจริงแฝงไป
ด้วยความน่าสนใจ ปรุงแต่งจินตนาการ ความฝันจากความเป็นจริงของชีวิต สร้างสรรค์จากสิ( ง
รอบๆตวั และไดอิ้ทธิพลศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism) ที(ถ่ายทอดเรื(องราวเหนือธรรมชาติ 
ถ่ายทอดสิ(งที(อยูใ่นความฝันออกมาอย่างอิสระ และมีเนื0อหาที(สะทอ้นถึงความขดัแยง้กบัโลกแห่ง
ความจริงที(พบเจออยูทุ่กวนั โดยใชเ้ทคนิค Animation Art 
 องค์ประกอบ 

 ในผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 3, 4 และ 5 มีความเด่นในการใชเ้ส้นสร้างรูปทรง เส้นโคง้ที(
คู่ขนานกบัเส้นในรูปทรงของสิ(งมีชีวิต ทาํให้รูปทรงมีลกัษณะที(ผสมผสานระหวา่งจินตนาการกบั
ความเป็นจริงใหเ้กิดความหลากหลายของรูปทรงที(บิดเบือนไปจากความจริง พื0นที(วา่งกบัรูปทรงใน
งานช่วยส่งเสริมซึ( งกนัและกนัไดดี้ การจดัวางองค์ประกอบในผลงานมีมุมมองที(น่าสนใจ โดยใช้
รูปทรงของสิ(งชีวิต เช่น คน สัตว ์ตน้ไม ้ให้กลมกลืนกบัสถานที(ที(ได้มาจากภาพจริง จะเห็นว่ามี
รูปทรงบา้นซึ(งมีขนาดใหญ่นั0นเป็นจุดเด่นภาพ และมีการใชเ้ส้นอยา่งอิสระทาํให้เกิดความเคลื(อนไหว
ใหผู้ช้มเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามผลงานศิลปะชิ0นนี0  
 สรุปการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ9นที� 3, 4 และ 5 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ0นที( 3, 4 และ 5 มีแนวคิดที(แสดงถึงความเป็นครอบครัวซึ( งมาจาก
ภาพถ่ายสถานที(พกัอาศยับ่งบอกถึงความสุข ความสนุกสนาน ที(เกิดขึ0นกบัผลงาน โดยใช้เทคนิค 
Animation Art   แสดงออกถึงความรู้สึกของการเคลื(อนไหวของภาพ และมีการกาํหนดโครงสีทั0งสี
วรรณะร้อน วรรณะเยน็ แลว้แต่เนื0อหาของผลงาน เพื(อแสดงถึงสีสันที(สดใสและส่งเสริมให้รูปทรง
เกิดความชดัเจนยิ(งขึ0น มีเส้นที(แสดงการเคลื(อนไหวให้สอดคล้องกบัภาพ ผลงานมีแบบอย่าง
แสดงออกเฉพาะตวั ช่วยสร้างความรู้สึกถึงความฝันที(มีอยูใ่ห้เกิดความหลากหลายของเรื(องราวและ
รูปทรงเพื(อใหมี้มุมมองที(สนใจมากขึ0น 
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ผลงาน ชุด “Coffee Break” 

 

 
 
ภาพที( 45  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 6 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ “Coffee Break” 
 เทคนิค  Animation Art 

 
 แนวความคิด 

 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ0นที( 6 มีเนื0อหาเรื( องราวจินตนาการ
เกี(ยวกบัการดาํเนินชีวติเกี(ยวกบัการทาํงานที(ไดใ้ฝ่ฝันไว ้ในการดาํเนินชีวิตผา่นมาของขา้พเจา้มีการ
ทาํงานที(ไม่ไดชื้(นชอบมากนกั และเป็นงานที(น่าเบื(อหน่าย โดยมีฉากหลงัเป็นภาพที(มาจากความจริง
จากการทาํงานที(ทาํอยูใ่นปัจจุบนั ครั0 งนี0 จึงนาํจินตนาการจากสภาวะจากจิตใตส้ํานึกมาร่วมสร้างสรรค ์
เพื(อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตวัของขา้พเจา้กบัการทาํงานที(ตอ้งการทาํ ให้ความเปรียบเทียบ
ถึงชีวิตการทาํงานปัจจุบนัและการทาํงานโดยจินตนาการแสดงออกผ่านสัญลกัษณ์ด้วยรูปทรง
สิ(งมีชีวติและรูปทรงของวตัถุสิ(งของที(ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงออกมาให้รับรู้ถึงหนา้ที(การงานที(อยาก
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ทาํในปัจจุบนัจนถึงอนาคต เช่น คนที(เป็นผูห้ญิงเป็นตวัแทนของขา้พเจา้ที(มีการทาํงานอยากเปิดร้าน
กาแฟเล็กๆ เป็นตน้ โดยผา่นตวัการ์ตูนกราฟิกใหมี้เรื(องราวของความสนุกสนาน 
 รูปแบบ 

 ผลงานสร้างสรรค์โดยรวมมีรูปแบบของศิลปะแนวแฟนตาซีอาร์ท (Fantasy Art) 
สร้างสรรคขึ์0นโดยการผสมผสานและบิดเบือนไปจากขอ้มูลจริงมีการตดัทอนรูปร่าง รูปทรง ให้ดู
แปลกตาเขา้ไปในรูปทรงมีการใชสี้สันที(สดใสสะทอ้นถึงความขดัแยง้กบัโลกแห่งความจริงแฝงไป
ด้วยความน่าสนใจ ปรุงแต่งจินตนาการ ความฝันจากความเป็นจริงของชีวิต สร้างสรรค์จากสิ( ง
รอบๆตวั และได้อิทธิพลศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism) ที(ถ่ายทอดเรื(องราวเหนือธรรมชาติ 
ถ่ายทอดสิ(งที(อยู่ในความฝันออกมาอยา่งอิสระ และมีเนื0อหาที(สะทอ้นถึงความขดัแยง้กบัโลกแห่ง
ความจริงที(พบเจออยูทุ่กวนั โดยใชเ้ทคนิค Animation Art 
 องค์ประกอบ 

 ในผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 6 มีจินตนาการที(ถ่ายทอดความคิดเห็นและความคิดส่วนตน
ลงบนโครงสร้างของภาพ หากมองภาพรวมแลว้จะเห็นว่าโครงสร้างของภาพเกิดจากเส้นใน
ลกัษณะที(เป็นอิสระไปตามรูปร่าง รูปทรง และลอ้ไปกบักริยาท่าทางของเส้นรอบนอกของรูปทรง
ของสิ(งมีชีวิต เช่น คน สัตว ์และชนิดของดอกไมที้(มีความหลากหลาย มีจุดเด่นโดยการใช้สีมีทั0ง
โทนวรรณะร้อน และวรรณะเยน็ ให้มีสีสันที(สดใสเพื(อให้ความสนุกสนาน ความสุขที(จินตนาการ
ลงไปในผลงาน การจดัวางในตาํแหน่งต่างๆ มีการประสานกันเป็นอย่างดีของรูปทรง ช่วยให้
รูปทรงในผลงานสื(อถึงเนื0อหาเรื(องราวได ้การใชรู้ปร่างและรูปทรงที(หลากหลายช่วยลดความเบื(อ
จากความรู้สึกที(เป็นอยู่ภายใตจิ้ตใจ มีความน่าสนใจมากขึ0น ให้จินตนาการถึงความตอ้งการ รูป
สัญลกัษณ์ที(ใชใ้นการสร้างสรรคอ์า้งอิงเปรียบเทียบกบัทศันคติส่วนตวัและให้ความหมายตามความ
เป็นจริงที(เขา้ใจไดง่้าย 
 สรุปการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ9นที� 6 

 ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 5-6 มีแนวความคิดมาจากการทาํงานที(เผชิญอยู ่ทาํให้เกิดความ
ไม่ชื(นชอบต่องานที(ทาํ แต่ตอ้งทาํไปเพราะหนา้ที(และความผิดชอบ ซึ( งเป็นแรงบนัดาลใจจากสิ(งที(
สวยงามและจินตนาการส่วนตน นาํมาสร้างสรรคผ์ลงานผา่นตวัการ์ตูนกราฟิกที(มีความเคลื(อนไหว
ของภาพแสดงออกมาใหเ้ห็นถึงความรู้สึกที(สนุกสนาน และมีความสุขในการดาํเนินจากจินตนาการ
ที(ใส่ลงไปในภาพ ซึ( งมีลกัษณะเฉพาะตนโดยถ่ายทอดผลงานสร้างสรรคด์ว้ยเป็นเทคนิค Animation 
Art 
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ตารางที( 3 ตารางวิเคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

ภาพที� ผลงานสร้างสรรค์ แนวความคิด เทคนิค/การพฒันาผลงาน 

 
1 
 
 
 
 

2 

 

 
 

 
 
 

สิ(งแวดลอ้มจากการที(ชีวิต
ดาํเนินไปอย่างจาํเจ 
ซํ0 าซาก เจอกบับรรยากาศ
ที(เก่าๆ อยูต่ลอดเวลาตั0งแต่
เด็กจนถึงปัจจุบนั ทาํให้
ขา้พเจา้เกิดความรู้สึกอยาก
หลีกหนีสิ(งแวดลอ้มที(
คุน้เคยไปสู่โลกแห่ง
จินตนาการ ความเพอ้ฝัน 
ไปในสถานที(ท่องเที(ยว
ต่างๆ สิ(งแวดลอ้มใหม่ๆ ที(
อยากพบเห็นและอยาก
สัมผสัไปในบรรยากาศที(
ถูกสร้างขึ0นจากความ
ปรารถนาส่วนตน 

-เทคนิค Animation Art 
-การจดัวางองคป์ระกอบ
โดยมีรูปทรงของ
สิ(งมีชีวติที(เกิดจากการ
ผสมผสาน ตดัทอน ลดเพิ(ม 
ปรับเปลี(ยนรูปร่าง 
รูปทรงใหบิ้ดเบือนไป
จากความจริงเพื(อให้
รูปทรงมีความหมายตรง
ตามตอ้งการ และมีสีสันที(
เกินจริง สามารถส่งผลต่อ
อารมณ์ความรู้สึกใหมี้
ความกลมกลืนและ
ขดัแยง้ได ้

 วเิคราะห์จุดเด่น เส้นมีการเคลื(อนไหวเป็นการกาํหนดรูปทรงกบัพื0นที(วา่งใหมี้ปฏิกิริยาต่อกนั 
ปัญหา ศิลปะแฟนตาซีที(ปรากฏในผลงานสามารถใส่จินตนาการได้อีกมากมาย จน
ไม่คาํนึงถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลจริง 
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ตารางที( 3 ตารางวิเคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
 

ภาพที� ผลงานสร้างสรรค์ แนวความคิด เทคนิค/การพฒันาผลงาน 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 

 

 
 

 
 

 
 

สิ(งแวดลอ้มที(แสดงให้
เห็นถึงบรรยากาศ
สถานที(พกัอาศยั มีความ
เชื(อมโยงความผกูพนั
ระหวา่งความเป็น
ครอบครัวที(สร้างสรรค์
จากอารมณ์ความรู้สึก
และจินตนาการใน
ช่วงเวลาหนึ(งให้
ความรู้สึกถึงบรรยากาศ
ของความเป็นครอบครัว
ที(อบอุ่น 

-เทคนิค Animation Art 
-การจดัวางองคป์ระกอบโดย
มีโครงสร้างของภาพเกิดจาก
เส้นในลกัษณะที(เป็นอิสระ
ไปตามรูปร่าง รูปทรง และ
ลอ้ไปกบักริยาท่าทางของ
เส้นรอบนอกของรูปทรง
ของสิ(งมีชีวติมีการใชสี้สันที(
สดใสเพื(อใหค้วาม
สนุกสนาน ความสุขที(
จินตนาการลงไปในผลงาน 

 วิเคราะห์จุดเด่น มีเส้นที(แสดงการเคลื(อนไหวให้สอดคล้องกับภาพ ผลงานมีแบบอยา่ง
แสดงออกเฉพาะตวั  
วเิคราะห์จุดดอ้ย รูปทรงมีการตดัทอน ลด เพิ(ม ออกไปเหลือเพียงรูปลกัษณ์ที(นาํมาแทนค่า 
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ตารางที( 3 ตารางวิเคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
 
ภาพที� ผลงานสร้างสรรค์ แนวความคิด เทคนิค/การพฒันาผลงาน 

 
6 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

สิ(งแวดลอ้มที(แสดงใหเ้ห็น
ถึงเรื(องราวจินตนาการ
เกี(ยวกบัการดาํเนินชีวติ
เกี(ยวกบัการทาํงาน โดยนาํ
จินตนาการจากสภาวะจาก
จิตใตส้าํนึกมาร่วม
สร้างสรรค ์เพื(อถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตวั
ของขา้พเจา้กบัการทาํงานที(
ตอ้งการทาํ ให้ความ
เปรียบเทียบถึงชีวติการ
ทาํงานปัจจุบนัและการ
ทาํงานโดยใชจิ้นตนาการ 

-เทคนิค Animation Art 
-การจดัวางองคป์ระกอบ
โดยมีการผสมผสาน
ระหวา่งจินตนาการกบั
ความเป็นจริงใหเ้กิดความ
หลากหลายของรูปทรงที(
บิดเบือนไปจากความจริง 
พื0นที(วา่งกบัรูปทรงใน
งานช่วยส่งเสริมซึ(งกนั
และกนั ช่วยสร้าง
ความรู้สึกถึงความฝันที(มี
อยูใ่หเ้กิดความ
หลากหลายของเรื(องราว
ใหมี้ความน่าสนใจมากขึ0น 
 

 วเิคราะห์จุดเด่น ใชสี้มีทั0งโทนวรรณะร้อน และวรรณะเยน็ ใหมี้สีสันที(สะดุดตา 
วเิคราะห์จุดดอ้ย ศิลปะแฟนตาซีที(ปรากฏในผลงานสามารถใส่จินตนาการไดอี้กมากมาย 
จนไม่คาํนึงถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลจริง  
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ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ9นที� 1 

 

 
 

ภาพที( 46  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 1 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ “At the Japanese Airport” 
 เทคนิค  Animation Art 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ9นที� 2 

 

 
 
ภาพที( 47  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 2 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ “Travel Around the World” 
 เทคนิค  Animation Art 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ9นที� 3 

 

 
 
ภาพที( 48  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 3 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ  “My Home and My Dream” 
 เทคนิค  Animation Art 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ9นที� 4 

 

 
 
ภาพที( 49  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 4 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ “Baby Room” 
 เทคนิค  Animation Art 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ9นที� 5 

 

 
 
ภาพที( 50  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 5 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ “Snow Town” 
 เทคนิค Animation Art 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ9นที� 6 

 

 
 
ภาพที( 51  ผลงานวทิยานิพนธ์ชิ0นที( 6 
 ชื(อศิลปิน กรรณิการ์ สระทองพนู 
 ชื(อภาพ “Coffee Break” 
 เทคนิค Animation Art 
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สรุปการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 แนวความคิด 
 แนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด “โลกแห่งความฝันส่วนตวั”  มีเนื0อหา
เรื(องราวมาจากการสภาพแวดลอ้มรอบตวั สถานที(ที(ทาํงาน สถานที(ที(อยูอ่าศยั การที(ชีวิตดาํเนินไป
อยา่งจาํเจ ซํ0 าซาก กบับรรยากาศที(น่าเบื(อหน่าย ทาํให้เกิดความรู้สึกอยากหลีกหนีสิ(งแวดลอ้มที(คุย้
เคยไปสู่โลกแห่งจินตนาการฟุ้งฝัน สร้างสรรค์มาจากอารมณ์ความรู้สึกที(มาจากจิตใตส้ํานึกผ่าน
สัญลกัษณ์ดว้ยรูปทรงสิ(งมีชีวิตและรูปทรงของวตัถุแสดงความเป็นตวัตนของขา้พเจา้ออกมาเพื(อ
เป็นตวัแทนในการฟื0 นฟูจิตใจให้คลายความทุกข์ที(เผชิญอยู่สู่โลกที(เกินความจริงในทศันียภาพที(
สมมติขึ0นใหมี้เรื(องราวของความสนุกสนาน 
 รูปแบบ 
 ผลงานสร้างสรรค์โดยรวมมีรูปแบบของศิลปะแนวแฟนตาซีอาร์ท (Fantasy Art) 
สร้างสรรคขึ์0นโดยการผสมผสานและบิดเบือนไปจากขอ้มูลจริงมีการตดัทอนรูปร่าง รูปทรง ให้ดู
แปลกตาเขา้ไปในรูปทรงมีการใชสี้สันที(สดใสสะทอ้นถึงความขดัแยง้กบัโลกแห่งความจริงแฝงไป
ดว้ยความน่าสนใจ ปรุงแต่งจินตนาการ ความฝันจากความเป็นจริงของชีวิต สร้างสรรคจ์ากสิ(ง
รอบๆตวั และได้อิทธิพลศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism) ที(ถ่ายทอดเรื(องราวเหนือธรรมชาติ 
ถ่ายทอดสิ(งที(อยูใ่นความฝันออกมาอย่างอิสระ และมีเนื0อหาที(สะทอ้นถึงความขดัแยง้กบัโลกแห่ง
ความจริงที(พบเจออยูทุ่กวนั โดยใชเ้ทคนิค Animation Art ผา่นตวัการ์ตูนกราฟิกที(แทนอตัลกัษณ์
ความเป็นตวัตนของขา้พเจา้ 
 องค์ประกอบ 
 ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “โลกแห่งความฝันส่วนตวั” ด้วยแนวความคิดมาจาก
สภาพแวดลอ้มที(พบเจอทุกวนั ทั0งสถานที(ทาํงาน ที(พกัอาศยั สถานที(คุน้เคย ซึ( งทศันธาตุที(ประกอบ
ในผลงาน ไดแ้ก่ รูปทรงของสิ(งมีชีวิตที(เกิดจากการผสมผสาน ตดัทอน ลดเพิ(ม ปรับเปลี(ยนรูปร่าง 
รูปทรงใหบิ้ดเบือนไปจากความจริงเพื(อให้รูปทรงมีความหมายตรงตามตอ้งการ มีการเปลี(ยนขนาด
ของรูปทรงให้เกินจากความเป็นจริงเพื(อให้ไดต้ามแนวทางที(กาํหนด ส่วนรูปทรงของคนที(เป็นเพศ
หญิงสื(อถึงตนเองแสดงออกถึงอารมณ์ที(มีความสุข หลีกหนีจากโลกแห่งความจริงที(เผชิญอยู ่มาสู่
โลกแห่งจิตนาการที(เต็มไปด้วยความฝัน รูปทรงที(เป็น คน สัตว์ พื0น สถานที( แสดงให้เห็นถึง
เรื(องราวของผลงานที(แสดงออกมาตามวตัถุประสงค์ รูปสัญลกัษณ์ที(ใช้ในการสร้างสรรคอ์า้งอิง
เปรียบเทียบกบัทศันคติส่วนตวัและใหค้วามหมายตามความเป็นจริงที(เขา้ใจไดง่้าย สี ซึ( งมีอยูท่ ั0งกลุ่ม
วรรณะเย็นและวรรณะร้อนบรรยากาศที(สร้างขึ0นในผลงานจะมีสีสันที(เกินจริง สามารถส่งผลต่อ
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อารมณ์ความรู้สึกให้มีความกลมกลืนและขดัแยง้ได้ เส้นที(ใช้กาํหนดขอบเขตของรูปทรงให้ดู
ชดัเจนขึ0นมีทั0ง เส้นเฉียง เส้นตรง และเส้นโคง้ เป็นเส้นที(แสดงโครงสร้างของรายละเอียดต่างๆ 
ภายในภาพ ที(เกี(ยวกบัสิ( งมีชีวิต และมีพื0นหลงัเป็นสถานที(ที(มาจากภาพจริง ทาํให้เกิดบรรยากาศ
ระหวา่งโลกแห่งความฝันและโลกแห่งความเป็นจริง ลกัษณะของเส้นมีการเคลื(อนไหวอยา่งอิสระ
เป็นการกาํหนดรูปทรงกบัพื0นที(ว่างให้มีปฏิกิริยาต่อกนั ช่วยลดความเบื(อหน่ายจากความรู้สึกที(
เป็นอยูภ่ายใตจิ้ตใจ มีความน่าสนใจมากขึ0น ให้เกิดจินตนาการที(ตอ้งการ จะเห็นว่ามีรูปทรงขนาด
ใหญ่เป็นจุดเด่นของภาพใหผ้ลทางความรู้สึกแก่ผูช้ม 
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บทที� 5 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในหวัขอ้ “โลกแห่งความฝันส่วนตวั” ตั#งแต่ที%มา
ของปัญหาที%นาํมาสร้างสรรค ์ซึ% งตอ้งคน้ควา้และหาที%มาของแรงบนัดาลใจ จึงนาํมาเรียบเรียงและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแนวความคิดที%ต้องการนํามาถ่ายทอดเพื%อนํามากําหนดขอบเขตในการ
สร้างสรรค์ ภายใต้ปัญหาของสภาพแวดล้อมรอบตวั จนเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้า
พยายามใชค้วามรู้ที%ไดศึ้กษาและคน้ควา้มา ตลอดจนคาํวิจารณ์คาํแนะนาํของอาจารยที์%ปรึกษาและ
คณาจารยท์ั#งหลายมาคลี%คลาย ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆที%เกิดขึ#นเพื%อนาํมาพฒันาผลงานไปในทาง
ที%ดีขึ#น 
 ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ตลอดปีการศึกษามีจาํนวนผลงานทั#งหมด 6 ชุดนาํเสนอ
ในรูปแบบภาพเคลื%อนไหว ใชเ้ทคนิค Animation Art มีเนื#อหาเรื%องราวของจินตนาการ ความคิดฟุ้ง
ฝัน มีความคิดฝันถึงรูปร่าง รูปทรง ที%แปรผนัไปจากความเป็นจริง ใหสี้และบรรยากาศที%สดชื%น และ
ในสภาวะที%แปรเปลี%ยนไปจากความจริง มีการบิดเบือนไปจากขอ้เท็จจริงของรูปร่าง รูปทรงของ
สิ%งมีชีวิต เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ดว้ยความรู้ในขอ้มูลพื#นฐานทางดา้นศิลปะ นาํมาเชื%อมโยง
กบัความคิด จินตนาการ ของตนเอง เพื%อให้เกิดเนื#อหาเรื%องราว รูปแบบ และเทคนิคโดยยึดหลกัการ
ของเซอเรียลิสม ์คือ จินตนาการเป็นส่วนสําคญัของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้สํานึก และ
จิตไร้สํานึกเป็นภาวะของความฝันที%มีขบวนการของการแสดงออกจินตนาการต่อเนื%องกนั 
ซึ% งนาํไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานงานศิลปะได ้งานศิลปะประเภทนี# จึงมกัเกี%ยวขอ้งกบัทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของซิกมนัต ์ฟรอยดที์%วา่ มนุษยทุ์กคนอยูภ่ายใตอิ้ทธิผลของจิตไร้สาํนึก ซึ% งเราฝังความอยากอนัมิได้
ขดัเกลาเอาไวแ้มว้า่ความฝันนั#นจะเกิดขึ#นจริงหรือไม่ก็ตาม และลทัธิศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art)
หรือ “ความเพอ้ฝัน”สื%อถึงจินตนาการ ความรู้สึกที%หลุดพน้ไปจากโลกแห่งความจริง มี
ความสัมพนัธ์และประสานกนัได้อย่างเหมาะสม เพื%อแสดงให้เห็นผลจากการสร้างสรรคผ์ลงาน
วทิยานิพนธ์ชุดนี#  ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงันี#  
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 เพื%อตอ้งการแสดงออกถึงแนวความคิด จินตนาการ โลกแห่งความฝันส่วนตวั ความหวงั 
ความสนุกสนานที%มีทั#งเรื% องจริงและไม่จริง ผสมปนเปกนัไป ผ่านการสร้างสรรค์ และการสร้าง   
อตัลกัษณ์ที%ชดัเจนของตนเอง ซึ% งมีความเหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการสื%อสารทางดา้น
ความคิด ความรู้สึก ของขา้พเจา้มากที%สุด โดยผา่นทางสื%อมลัติมีเดีย ในรูปแบบของ Animation Art 
 ในการพฒันาผลงานสร้างสรรค์ กระบวนการจดัการและแนวความคิด ที%ส่งผลต่อโลก
แห่งความฝัน ของผลงานทั#ง 6 ชุดนี#  ขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลเรื%องนิยามแห่งความฝันและจินตนาการ
จากผูส้ร้างทฤษฎีจิตวเิคราะห์ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud)ใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจเกี%ยวกบันิยาม 
“ความฝัน” ช่วยชี# ให้เราเห็นกระบวนการทาํงานของจิตไร้สํานึกได้ ซึ% งทาํให้เห็นถึงการสร้าง
จินตนาการภายในใจเป็นสิ% งที%เราสมมติขึ# นมาเองอาจไม่เป็นจริงเสมอไป แต่มีพลงัมากพอที%จะ
ปล่อยสู่โลกแห่งความจริงได ้ดงัที%ขา้พเจา้มองเห็นทกัษะพื#นฐานที%ต ้องใช้ในการทาํสมาธิและ
ถ่ายทอดความคิดจากนามธรรมสู่รูปธรรม จินตนาการนั#นมีอยูร่อบๆตวัขา้พเจา้จึงนาํจินตนาการจาก
จิตใตส้าํนึกมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานทั#ง 6 ชุด 
 ลกัษณะการสร้างสรรค์ผลงานดว้ยสื%ออนิเมชั%นอาร์ท (Animation Art) ทั#งหมด 6 ชุด 
ขา้พเจา้ได้องค์ความรู้และไดรั้บอิทธิพลทางดา้นแนวความคิดและวิธีการทางดา้นเทคนิคมาจาก
ศิลปินต่างประเทศ ขา้พเจา้ไดน้าํลทัธิทางศิลปะมาอา้งอิงมีอยู่สองลทัธิดว้ยกนั คือ ลทัธิเหนือจริง 
(Surrealism) และศิลปะแฟนตาซี (Fantasy art)จากศิลปินทั#งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ซัลวาดอร์         
ดาลี (Salvador Dali), ฮวน มีโร(Juan Miro), แอนดริว ไวเอธ (Andrew Wyeth)และเดลโวซ์ (Paul 
Delvaux)ขา้พเจา้ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากตวัการ์ตูนที%เป็นเอกลักษณ์ในตวัของศิลปินโดยใช้
ลายเส้นในการวาดได้มาจากการใช้ชีวิต แต่มกัมองทุกอย่างให้เป็นศิลปะ จากศิลปิน 2 ท่าน คือ 
ยศนันท์  วุฒิกรสมบติักุล และจิมมี% เลี%ยว (Jimmy Liao) อิทธิพลของศิลปินทาํให้เกิดแนวการ
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยจินตนาการและความเป็นไปจากสภาพแวดลอ้มรอบตวัโดยสร้างสรรค์ผา่น
ทศันคติและผา่นมุมมองเฉพาะตน บอกเรื%องราวและเนื#อหาเป็นไปตามจินตนาการ ความคิดฟุ้งฝัน 
โดยการสร้างรูปทรงใหม่ๆ ในความรู้สึกส่วนตน 
 ผลงานวทิยานิพนธ์ทั#งหมด 6 ชุด เป็นการนาํเสนอจากมุมมองจากสภาพแวดลอ้มที%เป็น
ความจริงในชีวิต และนาํจินตนาการที%มีอยู่ภายใตจิ้ตใจนาํมาสร้างสรรค์ออกเป็นผลงาน โดยผ่าน
ภาพเคลื%อนไหวที%ให้ความรู้สึกถึงโลกแห่งจินตนาการ ที%ขดัแยง้กบัโลกแห่งความจริง ดงันั#นการ
วิเคราะห์และการประเมินผลเบื#องตน้ดว้ยตวัเอง ทาํให้ขา้พเจา้เห็นขอ้ดีและขอ้ดอ้ยในผลงาน เพื%อ
นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “โลกแห่งความฝันส่วนตวั” ย่อมมีปัญหา
เกิดขึ#นซึ% งตอ้งมีการแกไ้ข ปรับปรุงเพื%อใหเ้กิดความสมบูรณ์ของผลงาน โดยอาศยัประสบการณ์จาก
การสร้างสรรคผ์ลงานและคาํแนะนาํจากอาจารยที์%ปรึกษา ดงันี#  

1.ศึกษารูปแบบผลงานทางด้านศิลปกรรมจากศิลปินต่างชาติเพิ%มเติม เพื%อมุมมองที%
กวา้งไกล ในการพฒันาเทคนิค รูปแบบ แนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

2.ศึกษารูปแบบการจัดวางองค์ประกอบภายในผลงานจากสภาพแวดล้อมที%นํามา
สร้างสรรคใ์หเ้กิดรูปแบบใหม่ๆ เพิ%มเติม เพื%อสามารถตอบสนองตามความรู้สึกและจินตนาการ 
 การสร้างสรรค์ผลงาน Animation Art ชุด “โลกแห่งความฝันส่วนตวั” แสดงให้ถึง
ขั#นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานตั#งแต่ จุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค์ ขอบเขตการสร้างสรรค ์อิทธิพล
ในการสร้างสรรค์ผลงาน แนวทางในการพฒันาในผลงาน ตลอดจนสรุปกระบวนการสร้างสรรค ์
โดยมีเนื#อเรื%องแสดงออกมาถึงเรื%องราวของความตนเองในแง่ของการดาํเนินชีวิตในจินตนาการ หวงั
วา่การถ่ายทอดประสบการณ์ผา่นผลงานศิลปะชุดนี#คงเป็นประโยชน์แก่ผูช้ม และเป็นแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัตนเองเพื%อเป็นขอ้มูลในการพฒันาผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ได ้
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