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          The objectives of this research were 1) to create a mixed media sculpture on the  theme of 

"the Virtual World of Youth with Gaming Disorder" by studying behaviourism and psychoanalytic 

theory, 2) to create works using the technique of mixed media sculpture by making fiber molds 

together with the finished material and creating an atmosphere with lights and videos, and 3) to 

create works reflecting the condition of children's game addiction by creating a simulated play world 

in various ways, like a mirror reflecting the problem of children's game addiction. 

The study results showed that children’s game addiction was caused by the brain's addiction 

to things that trigger feelings of happiness. This negatively impacted learning and caused a lack of 

interaction with others. Based on such problems, the creator was inspired to invent a virtual world 

for children who are addicted to games using the concept of behaviourism that describes the instinct 

of human struggle against stimuli, resulting in escaping into a fantasy world in games. This is in line 

with the theory of Escapist, which requires the study of psychoanalytic theory as well to understand 

the behaviour of children to create forms of children addicted to games in different gestures to 

communicate with the audience through the use of lights, colours, sounds, and animations by 

simulating the atmosphere of children who are addicted to games, thus creating a work that reflects 

the problem of children’s game addiction so that society recognizes the importance of the solution. 
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สากลโลก และขอน้อมรำลึก ถึงคุณบิดามารดาและคุณครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และ

ความเมตตาปราณี อันเป็นที่พึ่งพิงให้ผู้สร้างสรรค์ มีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดทำ
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บทท่ี 1 

บทนำ 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

  ในโลกยุคไซเบอร์ที่ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย  ทำให้เป็นทางเลือกในการ

ผ่อนคลายสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเกมซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากกับเด็ก และ

เยาวชน ด้วยวุฒิภาวะที่ยังไม่สามารถแยกแยะโลกของเกม และโลกของความเป็นจริงได้ นำมาสู่

ปัญหาที่นำมาสู่ความรุนแรงจนสามารถพัฒนาไปสู่ปัญหาอาชญากรรม 

จากสภาวะเด็กติดเกมในหมู่เยาวชนและวัยรุ่น เกิดจากเด็กมีความสุขสนุกสนาน จากการ    

มีอำนาจที่ได้จากการเป็นผู้ควบคุม ตามหลักจิตวิทยาความสุขที่ได้จากการควบคุม อันเป็นผลตาม

สัญชาตญาณของมนุษย์นั้นส่งผลมาสู่เด็กในช่วงวัยรุ ่น เพราะเป็นการกระตุ้นด้วยระดับฮอร์โมน      

ในร่างกายให้พลุ ่งพล่านและอยากปลดปล่อยพลังงานด้วยการต่อสู ้ เพราะในชีวิตจริงแล้วนั้น          

ไม่สามารถกระทำได้ เพราะมีกฎระเบียบในชีวิตที่คอยขีดกรอบควบคุม จนทำให้วันรุ่นต้องการหาทางออก 

จึงหันเข้าหาโลกเสมือนในเกม เพราะมนุษย์มีสัญชาติญาณสุขที่ได้จากโลกเสมือนในเกม ซึ่งผู้เล่น

สามารถสร้างรูปลักษณ์ตามที่ตนเองต้องการ เป็นการจินตนาการที่เกินจากความเป็นจริง เพราะแท้จริงแล้ว

มนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ถูกระบบควบคุมแต่เมื่ออยู่ในโลกเสมือนในเกมแล้ว ทำให้ผู้เล่นสามารถเป็น

ตัวละครสมมุติได้อวตารลงมาจากดินแดนที ่แสนไกล ในขณะเล่นเกมนั ้น ผู ้เล่นสามารถ รับรู้

ประสบการณ์ และอารมณ์เดียวกันกับตัวละครที่ตัวเองบังคับความตื่นเต้นของการแข่งขัน ทำให้สารโดพามีน

หลั่งออกมากระตุ้นการเต้นของหัวใจ ทำให้เด็กเกิดความสุข ก่อให้เกิดการเสพติด เด็กบางคนเลือกที่

จะเล่นเกมมากกว่าจะเผชิญกับโลกความเป็นจริง เพราะสามารถควบคุมตัวละครในสถานการณ์จำลอง

ได้โดยง่าย เติมเต็มความฝัน หลบหนีจากปัญหาในโลกความจริงที่ตนเองได้พบเจอถึงแม้ในความจริง

จะล้มเหลวแต่ตัวตนในเกมอาจเป็นวีรบุรุษก็ได้ ทำให้เด็กหลงติดอยู่ในโลกเสมือนเกม นำมาสู่ปัญหาการ

ควบคุมเวลา การเล่นเป็นเวลานานทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ ส่งผลเสียต่อการเรียนขาดการเชื่อม

สัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว เมื่อถูกบังคับจากครอบครัวให้เลิกเล่น เด็กมักจะเกิดอาการต่อต้าน 

ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่าง ๆ อารมณ์รุนแรงขึ้น นำมาซึ่งปัญหาการทำร้ายร่างกายถึงชีวิตได้ 
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การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแสดงถึงปัญหาเด็กติดเกม โดยได้รับ

แรงบันดาลใจมาจากการปัญหาความรุนแรงที่มีผลสืบเนื่องมาจากการติดเกมในสังคมปัจจุบัน ทำให้

เกิดผลกระทบต่อการเรียน ความสัมพันธ์ของครอบครัวและสังคม การแยกตัวจากสังคม ก่อให้เกิด

ปัญหาภาวะอารมณ์ความรุนแรง ซึ่งผู้สร้างสรรค์นำเรื่องราวที่ได้รับจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับ

ตัวผู้สร้างสรรค์เอง เป็นแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการจำลองภาพเสมือนของเด็กติดเกม 

ด้วยกระบวนการทางเทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม เพื่อแสดงถึงการเปรียบเทียบ ประชดประชัน 

เปรียบเหมือนกระจกเงาสะท้อนประเด็นปัญหา เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงโทษภัยของภาวะ

เด็กติดเกม 

 

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

2.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมกลุ่มในหัวข้อ “โลกเสมือนเกม” ตามทฤษฎีจิต

วิเคราะห์ ประสบการณ์นิยม เพ่ือสะท้อนปัญหาเด็กติดเกม 

2.2 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยการปั้นหล่อไฟเบอร์ ร่วมกับ

วัสดุสำเร็จรูป และการสร้างบรรยากาศด้วยแสงและวีดีโอ 

2.3 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนให้เห็นถึงภาวะเด็กติดเกม ด้วยรูปแบบการสร้างโลกจำลอง

ของเกมในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนประเด็นปัญหา เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้คน

ตระหนักถึงโทษภัยของภาวะเด็กติดเกม 

 

3. คำถามในการสร้างสรรค์ 

 ผู้สร้างสรรค์สามารถแสดงผลงานโดยใช้เทคนิคประติมากรรมสื่อผสม (sculpture Mixed Media) 

ที่แสดงกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงโทษภัยของภาวะเด็กติดเกม ได้หรือไม่  

 

4. ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

 เพ่ือดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” ที่เป็น

ผลงานประติมากรรมสื่อผสม (Group sculpture Mixed Media) ด้วยการนำเสนอในแนวทางศิลปะ

จัดวาง (Installation) โดยแสดงถึงลักษณะดังต่อไปนี้ 
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4.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” ที่เป็น

ปัญหาเด็กติดเกมอันเป็นปัญหาร้ายแรงกับเยาวชนในยุคปัจจุบัน 

4.2 เพื่อสร้างสรรค์เทคนิคงานประติมากรรมสื่อผสม (Group sculpture Mixed Media)  

ด้วยการนำเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง ( Installation) เช่น เรซิ่นผสมด้วยแสง และเสียง ที่แสดง

ลักษณะรูปแบบของเด็กที่ติดอยู่ในโลกเกม 

4.3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน แสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้สร้างสรรค์ที่สะท้อนข้อเสียของการ

ติดเกม และผลกระทบจากปัญหาเด็กติดเกมในปัจจุบัน  

นอกจากนี้ผลงานชุดโลกเสมือนเกม จำนวน 4 ชิ้น จะนำเสนอผลงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ  

เพื่อเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวให้แก่วงการศิลปะร่วมสมัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สังคม

ตระหนักถึงผลพวงของปัญหาเด็กติดเกม 

4.3.1 จัดนิทรรศการศิลปะในหอศิลป์ของสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะ และจัดพิมพ์

หนังสือสูจิบัตร 

4.3.2 นำเสนอผลงานผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 

4.3.3 นำเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์และบทความทางวิชาการ 

 

 5. ขั้นตอนการสร้างสรรค ์

 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” ประกอบด้วย

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการทั้งจากตำรา และศึกษาดูผลงานที่เกี่ยวข้องเรื่องที่มีเนื้อหาด้าน

ปัญหาเด็กติดเกม เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานเรื่องทฤษฎีจิตวิเคราะห์ จากการศึกษา

หนังสือ ตำรา อินเทอร์เน็ตและการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง รวมถึงศึกษาจากผลงาน และแนวคิด

จากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานลักษณะดังกล่าว ขั้นตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์จะเริ่มขึ้น

จากการศึกษา เพื่อการนำเสนองานหัวข้อ “โลกเสมือนเกม” ที่สมบูรณ์ในฐานะผลงานวิทยานิพนธ์  

โดยสามารถจัดแบ่งข้ันตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

 5.1.1 ทฤษฎีประสบการณ์นิยม (Experimentalism) 

 5.1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism/Behaviourism) 

  5.1.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
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 5.1.3 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory) 

 5.1.3.1 ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct Theory) 

 5.1.3.2 กลไกการป้องกันทางจิต (Defense mechanism) 

 5.1.3.3 การหลบ/หนี (Escapist) 

 5.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกม 

 5.1.5 เก็บข้อมูลศิลปินที่ได้รับแรงบัลดาลใจ ได้แก่ อเล็กซานโดร แกลโล (Alessandro 

Gallo), เทปเป คาเนอุจิ (Teppei Kaneuji), มาร์ค ไรเดน (Mark Ryden), เดเมียน เฮิสต์ (Damien Hirst) 

และกฤช งามสม 

5.2 เรียนรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์ 

5.2.1 ศึกษาเทคนิคการหล่อเรซิ่น 

5.2.2 ศึกษาเทคนิคการใช้แสงในงานศิลปะ 

5.2.3 ศึกษาเทคนิคการใช้เสียงในงานศิลปะ 

5.2.4 ศึกษาและทดลองการติดตั้งด้วยเทคนิควิธีการ ดังต่อไปนี้ 

                 5.2.4.1 ติดตั้งบนฐาน 

 5.2.4.2 ติดตั้งกับฝาผนัง 

 5.2.4.3 ติดตั้งแบบห้อยแขวน 

5.3 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อนำมาวิเคราะห์สร้างเป็นภาพร่างของผลงานที่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 

5.4 สร้างสรรค์ผลงานจริง ตามภาพร่าง 

5.5 เสนอ และเรียบเรียงผลงานการค้นคว้าในรูปแบบของงานวิจัย 

5.6 นำเสนอผลงาน โลกเสมือนเกม ในพ้ืนที่สาธารณะ 

 

6. วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ 

6.1 ศึกษาการสร้างสรรค์รูปแบบประติมากรรม สื่อผสมด้วยเทคนิคหล่อเรซิ่น และประสาน

ด้วยเทคโนโลยี แสง เสียง 

6.2 ศึกษาการสร้างสรรค์รูปแบบประติมากรรมภายใต้หัวข้อ โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม 

เพ่ือเสียดสีปัญหาเด็กติดเกมในสังคมปัจจุบัน 
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6.3 ศึกษาประวัติความเป็นมาของเทคนิคทางประติมากรรม และเทคโนโลยีแสง เสียง ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้เห็นถึงลักษณะหลากหลาย 

6.4 ศึกษาข้อมูลจากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม ที่แสดงออก

ถึงการล้อเลียน เสียดสี ในรูปแบบศิลปะประเภทต่างๆ 

6.5 ศึกษาหลักทฤษฎีและกรอบแนวคิดของนักปรัชญาระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและนำมา

พัฒนาแนวความคิดให้มีลักษณะเฉพาะตัว รวมถึงเพ่ือพัฒนาผลงานให้มีระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

6.6 เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างภาพร่าง เพ่ือ

เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์เบื้องต้น เป็นที่มาของแนวความคิดหลัก และเรียนรู้เทคนิควิธีการใน

การสร้างสรรค์ทางประติมากรรม เพ่ือหาลักษณะเฉพาะที่แสดงออกได้ตรงตามหัวข้อ 

6.7 นำผลงานภาพร่างที่สร้างสรรค์มาวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

ทัศนศิลป์ เพ่ือให้ผลงานมีการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ผลงานที่มีระดับสูงต่อไป 

6.8 ทำการสร้างสรรค์ผลงานจริงด้วย กระบวนการทางเทคนิคทางประติมากรรมภายใน

หัวข้อที่กำหนด โดยศึกษาเทคนิคและลักษณะการนำเสนออย่างมีระบบ เพ่ือให้ผลงานตรงตามแนวคิด

มากที่สุด 

6.9 ทำการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบขั้นตอนในภาคเอกสาร (วิทยานิพนธ์) 

และผลงานจริง นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที ่เสร็จสมบูรณ์ออกเผยแพร่สู ่สาธารณชนในรูปแบบ

นิทรรศการ 

6.10 ศึกษาความเป็นมาของเทคนิคหล่อเรซิ่น และแสง เสียงในงานศิลปะ จากข้อมูลใน

ประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นมาของงานประติมากรรม 

 

7. สมมติฐานการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะแสดงถึงการเปรียบเทียบ ประชดประชัน 

สะท้อนประเด็นปัญหา เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงโทษภัยของภาวะเด็กติดเกม  
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมกลุ่มสื่อผสมภายใต้หัวข้อ “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” 

ที่มีลักษณะเสียดสี เยอะเย้ย ถากถาง เพ่ือสะท้อนปัญหาเด็กติดเกมในปัจจุบัน 

8.2 กระตุ้นเตือนให้สังคมให้ตระหนักถึงปัญหา เด็กติดเกมซึ่งส่งผลเสียต่อสังคมจนสามารถ

พัฒนาไปถึงข้ันก่ออาชญากรรม 

8.3 สร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณะชน เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวให้กับวงการศิลปะร่วม

สมัยในประเทศไทย 

 

 9. นิยามศัพท์เฉพาะ 

เด็กติดเกม หมายถึง เยาวชนที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมมากเกินไป จนไม่สามารถควบคุม

เวลา อารมณ์ และจิตใจของตนเองได้ 

 โลกเสมือน หมายถึง โลกที่จำลองพื้นที่เหมือนความเป็นจริงทางสภาพแวดล้อม และความ

เป็นอยู่อาศัย 

 เกม หมายถึง การเล่นชนิดหนึ่งถูกสร้างมาเพ่ือความบันเทิง และถูกพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน 

 ประติมากรรมสื่อผสม หมายถึง ผลงานประติมากรรมมากกว่าหนึ่งชิ้น ที่มีวัสดุสองอย่างที่

ต่างชนิดขึ้นไปมาประกอบกัน 

 



 
 

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์ 

ชุด โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม 

 

 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในชุด “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” นั้นเป็นการสร้างสรรค์

ที่จำเป็นต้องทำการศึกษาทางด้านแนวคิดเทคนิควิธีการนำเสนอ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์  

ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับงานในชุดนี้และจำเป็นต้องทำการศึกษา ผลงานของศิลปินศึกษาผลงานใน

รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ นำมาวิเคราะห์ทำให้เห็นลักษณะเฉพาะของศิลปิน และเทคนิคที่น่าสนใจ 

และสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาทางความคิดให้กับผู้สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ 

 

1. ความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

 ผู้สร้างสรรค์เกิดในครอบครัวเดี่ยว ซึ่งพ่อแม่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลเอาใจใส่ได้ตลอดเวลา 

เนื่องจากการมีภาระหน้าที่ที ่ต้องรับผิดชอบในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว จากที่กล่าวมานั้น

ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นลูกคนเดียว ทำให้เกิดความเว้าเหว่ เหงา และหาทางออกในแบบเด็ก ๆ โดยออกไป

เล่นกับเพ่ือนนอกบ้านจนได้พบกับโลกใบใหม่ที่ให้ความสุขสนุกสนานจนลืมความเหงาลืมหน้าที่ที่ต้อง   

รับผิดชอบ และอยากขังตนเองไว้ในโลกของเกม เกมทำให้พบกับเพ่ือนและสังคมใหม่ทำให้รู้สึกว่าเกม

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาที่ดึงดูดผู้สร้างสรรค์เข้าไปสู่โลกเสมือนที่มีความสุขสนุกมากกว่าพูดคุยกับ

คนในสังคมปกติ ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ก็เป็นคนที่ติดเกมคนนึงตั้งแต่วัยเยาว์ การหลงใหลในโลกเสมือน

ของเกม ทำให้ผู ้สร้างสรรค์ใช้เวลาส่วนมากกับสังคมในเกมขาดจากการติดต่อสัมพันธ์กับคนใน

ครอบครัวและคนในสังคม การเรียนเริ่มถดถอยลงเนื่องจากสมองได้จดจ่อกับการเล่นเกม เมื่อผู้

สร้างสรรค์พ่ายแพ้ในเกมทำให้เกิดภาวะเครียดกดดัน ฉุนเฉียว จนทำให้อยากเอาชนะในเกมที่พ่ายแพ้

แต่เนื่องจากยังเป็นเด็กจึงไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ทางเดียวคือต้องจำเป็นต้องขโมยเงินของพ่อ แม่ 

เพื่อนำมาต่อเวลาในการเล่นเกมที่ร้าน ซึ่งนับเป็นภาวะที่ถดถอยของจิตใจผู้สร้างสรรค์ เมื่อผู้สร้างสรรค์

เติบโตขึ้นได้ทำงานและมีโอกาสสัมผัสกับเยาวชนที่มีภาวะติดเกม เสมือนได้มองย้อนเข้าไปสู่อดีตที่

เลวร้ายของผู้สร้างสรรค์ในวัยเด็ก จึงอยากถ่ายทอดความรู้สึกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเด็กติดเกม  
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-  ข้อมูลทางวิชาการ  “เด็กติดเกม” 

-  ทฤษฎีการหลบหนี    

-  ทฤษฎีสัญชาตญาณ       

-  ทฤษฎีการป้องกันตนเอง  

-  อิทธิพลของเกม                      

ปัญหาจากสถาวะเด็กติดเกมซึ่งนำมาซ่ึงปัญหาทางสังคม 

เก็บข้อมูลศิลปินที่ได้รับแรงบัลดาลใจ 

-  อเล็กซานโดร กัลโล(Alessandro Gallo) 

-  เทปเป คาเนอุจิ (Teppei Kaneuji) 

-  มาร์ค ไรเดน (Mark Ryden) 

- เดเมียน เฮิสต์ (Damien Hirst) 

- จิตร ภูมิศักดิ ์

-  กฤช งามสม 

กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมให้เห็นความสำคัญของปัญหาเด็กติดเกม 

อันนับเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ร้ายแรง เพราะเด็กติดเกมนั้น จะตัดทิ้งซึ่งความเป็นจริงต่าง  ๆ ในชีวิต 

ทำให้ขาดการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เกิดภาวะแยกตัว ท้ายที่สุดทำให้การเรียนเสีย ผล

การเรียนแย่ลง สมาธิสั ้น นับเป็นปัญหาที่ภาครัฐควรรีบแก้ไข จากแนวคิดดั งกล่าวนั้นการศึกษา

อิทธิพลจากเกมจึงมีความสำคัญที่มีส่วนช่วยให้พัฒนาผลงานได้ตรงตามแนวคิดมากท่ีสุด 

 

2. ทฤษฎีและกรอบความคิดในการสร้างสรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ทฤษฎีและกรอบความคิดในการสร้างสรรค์                                                          

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

ผลงานประติมากรรมกลุ่มสื่อผสม ชุด “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” 
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3. ประสบการณ์จากผู้สร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์มีประสบการณ์เป็นเจ้าของร้านการ์ดเกม อินเดอะบ็อกซ์ (In The Box) รูปแบบ

ของร้านเป็นการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน การ์ดเกมลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และมีพื้นที่สนามในการเล่นและ

แข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ ลูกค้า โดยส่วนมากจะอยู่ในช่วงเยาวชน 9 – 18 ปี อยู่ในระดับประถมปลาย

ถึงมัธยมปลาย เด็กจะมาเล่นการ์ดที่ร้านหลังเลิกเรียน และในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งทางร้านจะมี

การจัดแข่งขันที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ในทุกสัปดาห์ และบางการ์ดเกมของ

รางวัลจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในระดับประเทศทำให้เด็กกระตือรือร้นและตื่นเต้นกับของรางวัลและ

กดดันกับการแข่งขัน ถึงการ์ดเกมจะมีข้อดีในการสร้างความสนุกสนาน สร้างมิตรภาพระหว่างผู้เล่น 

เพ่ิมพูนทักษะมีส่วนช่วยในพัฒนาการทางสมองในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาที่แอบแฝงอยู่ เพราะในเกมทุก

ประเภทมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะชนะ ซึ่งการตลาดของการ์ดเกมส่วนมากมักจะมีการออกสินค้าใหม่ที่มีตัว

ละครที่เก่งการ์ดข้ึน หรือเพ่ือสนับสนุนตัวละครเก่าให้เก่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้เด็กต้องหาเงินมาเพ่ือ

ซื้อการ์ดใหม่เหล่านั้นเรื่อย ๆ เมื่อเด็กไม่สามารถหาทางซื้อได้ทำให้เกิดการขโมยของเกิดขึ้นเมื่อทาง

ร้านสืบหาตัวคนร้ายได้และเข้าไปคุยกับผู้ปกครองของเด็กที่ขโมยของ ทำให้ทราบว่าเด็กได้ขโมยเงิน

ของผู้ปกครองมาซื้อสินค้าอีกด้วย ในการแข่งขันของการ์ดเกมในแต่ละครั้งใช้เวลานานมักอยู่ในช่วง    

2 - 5 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน เมื่อการแข่งขันยาวนานทำให้เกิดความกดดันมากขึ้ น เมื่อ

เด็กเล่นไม่ได้ดังใจหวังทำให้เกิดอารมณ์รุนแรงเช่นกล่าวด่าทอผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม หรือขว้างปาสำรับ

การ์ดของตนเองไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ร้านของผู้สร้างสรรค์ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโซน

ตู้เกม (Arcade Zone) มักพบเห็นนักเรียนมัธยมหนีเรียนออกมาเล่นเกม และซื้อการ์ดอยู่เป็นประจำ

ทางห้างสรรพสินค้าและทางร้านจึงได้ออกกฎกำหนดเวลาการเข้าพื้นที่ของเด็กนักเรียนให้เข้าได้หลัง

15.30 น. การเล่นการ์ดและเกมต่าง ๆ ควรมีการควบคุมจากครอบครัว ผู้ปกครองควรรู้เท่าทันเด็ก

และสามารถพูดคุยกับเด็กได้เพื่อให้เด็กสามารถเล่นได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาตนเองจากข้อดีของ

เกมได้มากกว่าข้อเสียของเกม 
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ภาพที่ 2  ภาพร้านการ์ด In The Box ร้านของผู้สร้างสรรค์                                                          

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  

 

4. โรคติดเกม (Gaming Disorder) 

           ความสนุกสนานเพลินในโลกของเกมจนมากกว่าการเล่นเป็นงานอดิเรก ก่อให้เกิดผลกระทบ

ด้านลบผู้เล่นไม่ควบคุมตนเองทำให้ใช้ระยะเวลาเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อย  ๆ 

โดยไม่สนใจการทำภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบของตน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะปัญหา

ติดเกมในเด็กและเยาวชนสามารถส่งผลกระทบตั้งแต่ตนเอง ส่งต่อไปถึงครอบครัวและสามารถพัฒนา

กลายเป็นความรุนแรงในการสร้างปัญหาอาชญากรรมซึ่งมีผลกับสังคมเป็นลักษณะลูกโซ่ได้ องค์การ

อนามัยโลก (WHO) จึงจัดให้การติดเกมเป็นโรคชนิดหนึ่ง (Gaming disorder) เป็นอาการทางจิต     

ที่รุนแรง และต้องได้รับการบำบัดรักษาเช่นเดียวกับโรคอ่ืน ๆ (World Health Organization, 2020) 

โดยให้สัญญาณบ่งชี้ผู้เป็นโรคติดเกมมีการดังนี้ 

 1) เมื่อต้องหยุดเล่นหรือถูกขัดจังหวะ จะรู้สึกโกรธ และหงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างรุนแรง แสดง

พฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 

 2) แยกตัวออกจากสังคม ตัดขาดจากโลกภายนอก เลือกที่จะใช้เวลาอยู่หน้าจอมากกว่าจะมี

ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว และเพ่ือนฝูง 

 3) ละเลยการเรียน การทำงาน ตลอดจนกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ 
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 4) คิดและหมกมุ่นอยู่แต่กับการเล่นเกม วางแผนเพื่อที่จะเอาชนะในการเล่นเกมครั้งต่อไป 

จะโมโหฉุนเฉียวมากถ้าเล่นเกมแพ้ 

 5) ไม่สามารถหยุดเล่นได้ทั้ง ๆ ที่ทราบดีว่ามีผลกระทบต่อตนเองอย่างมาก พยายามและ   

ดิ้นรนอย่างมากเพ่ือให้ได้เล่นเกม 

 6) ไม่ยอมรับความจริงว่าตนเองมีปัญหาติดเกม 

 7) พฤติกรรมทางด้านลบอื่น ๆ เช่น พูดโกหก หรือขโมยเงินเพื่อเอาไปเล่นเกม ไม่ยอมไป

โรงเรียน หรือเล่นจนกลายเป็นการติดการพนันในที่สุด 

 

 4.1 อันตรายของโรคติดเกม 

 อาการติดเกมมีลักษณะอาการคล้ายกับการติดยาเสพติด ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย

และจิตใจไม่ทางตรงก็ทางอ้อม และเมื่อหยุดการเล่นจะเกิดอาการโหยหาอยากเล่นอีก แบบเดียวกับ

อาการที่เกิดจากการหยุดยาเสพติด (World Health Organization, 2020) โดยมีผลกระทบในหลายด้าน

ตามท่ีสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้แบ่งผลกระทบของโรคติดเกมดังนี้ 
 

 1) ด้านการเรียน เด็กจะไม่ไปโรงเรียนหรือไปโรงเรียนสายเพราะเอาเวลาไปเล่นเกม ซึ่ง

เป็นผลทำให้มีผลการเรียนตกต่ำ ไม่ยอมทำการบ้าน ไม่อ่านหนังสือ ไม่มีสมาธิในการเรียน สมองเฉื่อย 

สุดท้ายส่งผลให้เด็กเรียนไม่จบ 

 2) ด้านสุขภาพร่างกาย เด็กจะทรุดโทรม ซูบผอม ซึ่งเกิดจากอุปนิสัยการบริโภคอาหาร

เปลี ่ยนไป ชอบอดมื้อกินมื ้อ ส่งผลให้เกิดการปวดท้อง ในบางรายจะเกิดโรคอ้วนเพราะไม่ได้         

ขยับเขยื้อนร่างกายหรือออกกำลังกาย การเข้านอนและการตื่นผิดปกติ มักจะปล่อยปละละเลยเรื่อง

อนามัยและการรักษาความสะอาด นอกจากนั้นอาจจะทำให้เด็กมีปัญหาด้านสายตา ลูกตาก็จะแห้ง

และล้าเพราะแสงจ้าจากที่ต้องจ้องจอคอมพิวเตอร์ มีอาการปวดหัว ปวดหลัง ปวดเมื่อยข้อมือ การรับ

รู้สึกที่มือถูกสะเทือน เพราะเส้นประสาทจากข้อมือไปยังมือถูกกดเป็นเวลานานจากการนั่งเล่นเกม

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ยังทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น 

โดยมีผลการศึกษาจากต่างประเทศที่พบว่า การตอบสนองของหัวใจและหลอดเลือดต่อการเล่นเกม 

สามารถทำนายความดันโลหิตและการเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ ในร่างกายของเด็กติดเกมจะมี  

การกระตุ้นของสารโดปามีน ซึ่งออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอีกต่อหนึ่ง ทำให้เด็กสนุกเกินความ

พอดี มีแรงมากเหมือนใช้ยาบ้า ทำให้เด็กเกิดอาการโหยหาการเล่นเกมตลอดเวลา 
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 3) ด้านสุขภาพจิต ทำให้โอกาสที่จะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนน้อยลง กลายเป็นคน

แปลกแยก ไม่มีสังคมเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นเกม ทำให้เด็กอาจมีพฤติกรรมกลัวสังคมได้ ซึ่ง

จะมีอาการปิดตัวไม่สุงสิงกับใครเก็บตัวอยู่ในห้องเพียงลำพัง เล่นเกมทั้งวันไม่หลับไม่นอน ซึ่งจะมี

ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเด็ก การที่เด็กเล่นเกมที่รุนแรงมากและใช้เวลาในการเล่นติดต่อกัน

ต่อครั้งนานเกินไปทำให้เกิดผลเสียทางด้านอารมณ์ เด็กจะก้าวร้าวรุนแรง ชอบเอาชนะ โมโหร้าย ซึ่ง

อาจจะมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการเลียนแบบจากเกมโดยเฉพาะพวกเกมการต่อสู้ นอกจากนั้นยังจะ

ทำให้เด็กมพีฤติกรรมดื้อ ต่อต้าน และหดหู่ ซึมเศร้าหากไม่ได้เล่นเกม 

 4) ด้านพฤติกรรม เกิดปัญหาเด็กโกหก ลักขโมย ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เกิดปัญหาภายใน

ครอบครัว เพราะเด็กจะติดเกมจนไม่เชื ่อฟังผู้ปกครอง หรือเด็กอาจขโมยหรือหลอกเอาเงินจาก

ผู้ปกครองไปเล่นเกม ทำให้ขาดความสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่มีเวลาให้กัน ขาดความเข้าใจ โกรธใส่กัน

อาการเสพติดเกม ก็คล้ายกับการเสพติดยา คือก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจไม่ทางตรง    

ก็ทางอ้อม เมื่อต้องหยุดเล่นก็จะเกิดอาการคล้ายอาการที่เกิดจากการหยุดยาเสพติด ผลเสียทาง

ร่างกาย เช่น เมื่อต้องเพ่งสายตาไปที่หน้าจอเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้ดวงตาเกิดความอ่อนล้า ตาพร่ามัว 

ตาแห้ง การนั่งเล่นเกมเป็นเวลานานทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามตัว คอ ไหล่ และข้อมือ เกิดอาการ

ขาดน้ำ และขาดสารอาหาร หรือบางรายอาจเป็นโรคอ้วน เนื ่องจากร่างกายเคลื ่อนไหวน้อยลง       

ขาดการออกกำลังกาย ตลอดจนได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสม ดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังซึ่งส่วนใหญ่

ประกอบด้วยน้ำตาลและคาเฟอีนมากเกินไป ขาดการพักผ่อนนอนหลับ หลายคนต้องทนทุกข์ทรมาน

จากการอดหลับอดนอน เกมที่รุนแรงจะทำให้ผู้เล่นเคยชินกับพฤติกรรมที่รุนแรง เกิดอาการก้าวร้าว

จากการที่ไม่สามารถเอาชนะเกม หรือในบางกรณีผู้เล่นสามารถเอาชนะเกมได้ทุกครั้ง แต่ชีวิตจริง    

ไม่เหมือนกับในเกม ทำให้เกิดอาการหงุดหงิดฉุนเฉียว ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ   

ผลการเรียนเลวลง ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เช่น เกิดความวิตกกังวล ซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น ในกรณี

ที่รุนแรงอาจถึงขั้นทำร้ายตัวเอง หรือผู้อื่น เกิดอาการวิตกกังวลชนิดหนึ่งที่กลัวการออกจากบ้าน กลัว

ที่ชุมชน (agoraphobia) ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ที่แยกตัวเองออกจากสังคม (สถาบันสุขภาพจิต

เด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์, ม.ป.ป.) 
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5. การหลบ/หนี Escapist 

ทฤษฎี Escapist หรือทฤษฎีการหลบหนีตามที่ นักจิตวิทยาชาวนอร์เวย์ Frode Stenseng 

(Workman, Leslie J, 1994) การหลบหนีออกจากโลกของความเป็นจริงอันเกิดมาจากภาวะจิตใจ

ของมนุษย์ที่ไม่พร้อมจะตอบรับกับความเป็นจริงของโลกของปัจจุบันที่ตัวเองต้องประสบอยู่

การหลบหนีนี้เป็นการรักษาทางจิตประเภทหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของซิกมันฟอยด์เรื่องของทฤษฎี

การแทนที่การย้ายที่ความเจ็บปวดดังนั้นทฤษฎีการหลบหนีนั้นเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานที่ทุกคนมักพบกับอยู่

ในชีวิตประจำวันเป็นประจำ เพื่อต้องการปกป้องตนเองออกจากปัญหา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของ

เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน เมื่อการเรียนในโรงเรียนมีความรู้สึกยุ่งยากและซับซ้อน เป็นสิ่งที่ไม่มี

ความสุขเด็กจึงเลือกที่จะหนีออกจากโรงเรียน จากระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบของการเล่นหรือเรียก

กันว่าการเล่นเกม การเล่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กเท่านั้นยังคงส่งผลถึงเยาวชนและคนที่เป็ นมี

ภาวะวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่ ก็สามารถเข้าสู่ระบบ Escapist ได้เพราะการหลบหนีถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ

เป็นกลไกในการรักษาทางจิตประเภทหนึ่ง ที่ต้องการบำบัดภาวะอึดอัดหรือเจ็บปวดความไม่สมหวัง

ไม่ใช่ประจำวัน และหลบลี้หนีเข้าสู่โลกเสมือนแห่งจินตนาการ ที่มนุษย์วาดฝันไว้ว่าสามารถที่จะทำให้

ตนเองประสบพบกับความสุขดังจะดูได้จากการมีครอบครัวของผู้ชายและผู้หญิงสถิติการหย่าร้าง

เกิดขึ้นจากการที่คนเราไม่มีออมที่พร้อมที่จะปรับตัวเมื่อเจออยู่ด้วยกันพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ ที่ถาโถม

เข้ามาทำให้คนเริ่มเรียนรู้ว่าการมีชีวิตคู่อาจไม่ใช่ความสุขหรือบทสรุปสุดท้ายของคนทั่วไปจะมีชีวิตอยู่

ร่วมกัน ดังนั้นผู้ชายบางคนจึงเลือกท่ีจะหนีออกจากบ้านเพ่ือไปแสวงหาความสุขนอกบ้าน อาจจะเป็น

ครั้งคราวหรือท้ายที่สุดกลับกายเป็นการทำลายครอบครัวตนเองก็มี จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า

สภาวะ Escapist เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กและเยาวชนอาจหนีเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการ 

"การหลบหนี" มักจะมีความหมายแฝงในแง่ลบโดยอาจกล่าวว่าการหนีภัยจากภาวะไร้สุขหรือไร้

ความสามารถที่จะเชื่อมโยงความ หมายกับโลกที่ใครก็ไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงหรือแย้งไปได้ 

ความสุขอันเกิดจากความอ่ิมเอมกับการบริโภคจินตนาการจากโลกเสมือนจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนถวิลหา 

 

6. ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct Theory)    

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ฟรอยด์เชื่อว่า พลังผลักดันทางบุคลิกภาพมาจากพลังงาน 2 ด้าน คือ 

พลังทางร่างกาย (Physiologocal energy) และพลังจิต (Psychic energy) พลังทั ้งสองชนิดนี้        

จะเชื่อมโยงกัน พลังงานทางจิตอยู่ภายใต้จิตไร้สํานึก และเป็นตัวพฤติกรรมในคน โดยพื้นฐานของเกม   
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มีจุดมุ่งหมายที่หวังจะเอาชนะกัน ด้วยการแข่งขัน ในผู้เล่นเกมส่วนมาก ผู้เล่นต้องฆ่าฟันกันเอง 

เพื ่อให้ตนเองชนะหรือขึ ้นเป็นที่  1 เป็นการแสดงถึง สัญชาตญาณในทางก้าวร้าว (Aggressive 

Instinct of Death Instinct of Mortido) กระตุ้นความรู้สึกรุนแรงภายในจิตใจ เด็กที่มีวุฒิภาวะ    

ไม่เพียงพอ มักจะขาดวิจารณญาณในการตัดสินใจ แต่มักจะเลือกทำตามใจตามอารมณ์มากกว่าเหตุผล 

มักจดจำ และลอกเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครภายในเกม การเล่นเกมอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้

เด็กเกิดความเคยชินกับการต่อสู้ฆ่าฟันกันได้โดยง่ายในโลกของเกม ส่งผลต่อการแสดงออก สอดคล้อง

กับคำกล่าวของ Walter “เมื่อมีปัจจัยมากระตุ้นในภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน เด็กจึงแสดงความ

ก้าวร้าวและรุนแรงที่ได้รับอิทธิพลมาจากเกม โดยจะแสดงออกมาให้เห็นเป็นปฏิกิริยาทางกายที่ตอบสนอง

ต่อเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเป็นอันตราย เสี่ยงต่อถูกทำร้าย หรือเสี่ยงต่อชีวิต” (ดร.เมธา หริมเทพาธิป, 2017) 

การตอบสนองตามสัญชาตญาณเริ่มตั้งแต่รูปแบบการทำลายข้าวของ ตะโกนโวยวายด่าทอทั้งฝ่ายตรงข้าม

และผู้คนที่อยู่รอบ ๆ ตัว เมื่อระดับอารมณ์เพิ่มระดับพลุ่งพล่านขึ้น มักเกิดการทำร้ายร่างกายคู่อริ     

ที่เป็นผู้เล่นด้วยกัน หรือแม้กระทั่งคนบริสุทธิ์ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ ด้วยความเคยชินกับการต่อสู้  

และการฆ่าฟันในโลกของเกม เมื่อคู่ต่อสู้ตายลงแต่กลับสามารถฟื้นคืนกลับมามีชีวิตเล่นต่อได้จนจบเกม 

แต่ด้วยการขาดความรู้ความเข้าใจของเด็ก ทำให้เกิดภาวะสับสนระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกของเกม 

จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นชนวนให้เกิดอาชญากรรมได้ เพราะเด็กขาดศีลธรรม และความยับยั้งชั่งใจ 

จากที่กล่าวมานั้นทำให้เห็นถึงสาเหตุแห่งความรุนแรงอันเกิดจากการเล่นเกมเป็นเวลานาน ดังนั้น   

การจะทำความเข้าใจในหนทางของจิตที่มีความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากผลกระทบจากภายนอก     

แต่หากจะทำความเข้าในให้ลึกซึ้งถึงที่มาของปมปัญหา จึงมีความจำเป็นต้องทำการศึกษาทฤษฎี     

จิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ เรื่อง กลไกป้องกันทางจิต ดังต่อไปนี้        

 

7. กลไกการป้องกันทางจิต (Defense mechanism) 

 ซิกมันด์ ฟรอยด์ เชื่อว่า มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลได้ เพราะในชีวิตจริง

มนุษย์จะไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลา ตามเป้าหมายของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ คือ 

การช่วยให้บุคคลออกจากระดับจิตใต้สํานึกไปสู่จิตรู้สํานึก เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าใจพฤติกรรมที่

เกิดข้ึนทั้งอดีตและปัจจุบันด้วยการลดพฤติกรรมเก็บกดและการต่อต้าน ช่วยสํารวจความคิดความรู้สึก 

วิเคราะห์ประสบการณ์ในวัยเด็ก เพื่อเปิดเผยสาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในปัจจุบันอันนําไปสู่

ความเข้าใจ ตระหนักรู้ และยอมรับการเจ็บป่วยอันเกิดความรู้จักตน (Insight) ช่วยลดการมีพฤติกรรม
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ที่แสดงถึงความพ่ายแพ้ตนเอง เมื่อมนุษย์มีความคับข้องใจ เกิดความขัดแย้งในตนเอง (Ego) จนไม่

สามารถทําหน้าที่ควบคุมสัญชาตญาณ (Id) และมโนธรรม (SuperEgo) ได้อย่างเหมาะสม มนุษย์จึง

ต้องพยายามหาทางผ่อนคลาย Ego จึงแสวงหาวิธีลดภาวะไม่พึงปรารถนา โดยวิธีการที่เรียกว่า กลไก

การป้องกันทางจิต (Defensee mechanism) ซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือปิดบังความจริง อันเป็นกลไกที่

อยู่ในจิตใต้สํานึกมากกว่าทางจิตสํานึก เหมือนดั่งผลงาน “โลกเสมือนเกม” (Game Virtual World) 

เมื่อเด็กพบกับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงจึงหาทางออกในการผ่อนคลายระบายอารมณ์กับ      

การเล่นเกม อันเป็นโลกเสมือนที่เด็กอยากขังตนเองอยู่ในนั้น เพราะในโลกของเกมส์ เด็กสามารถเป็น

สิ ่งใดก็ได้ที ่ในชีวิตจริงไม่สามารถเป็นได้  เช่น เป็นฮีโร่ที ่มีร่างกายแข็งแรง มีพลังมากมาย             

มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ สามารถเอาชนะใคร ๆ ก็ได้ วิ่งเร็ว เหาะเหินเดินอากาศได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่

เป็นจินตนาการวาดในที่สร้างความสุข ความเพลิดเพลินให้กับเด็ก ทั้งท่ีความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่

มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เก่งเหนือใคร ไปโรงเรียนอาจถูกเพื่อนแกล้ง ดังนั้น กลไกทางจิตจึงทำการหาทางออก

ด้วยการสร้างกลไกการป้องกันทางจิต (Defense mechanism) ขึ้นมาทดแทนปมด้อยหรืออีกนัยหนึ่ง

อาจเรียกได้ว่าเป็นที่หลบภัยอันผาสุกและไม่มีวันตาย ตามหลักจิตวิทยาแล้ว ที่ใดมีความสุขมนุษย์ย่อม

โหยหา และที่ใดมีความทุกข์มนุษย์ย่อมหลีกหนี ดังนั้น กลไกป้องกันทางจิตจึงมีความสำคัญมาก และ

อีกหนึ่งกลไกที่สำคัญต่อมา คือ การชดเชย 

 การชดเชย (Compensation) เป็นกลไกการปรับตัวเพื่อข่มลักษณะด้อยของตนเองโดยการ

สร้างปมเด่นเพื่อแทน ปมด้อยเดิม เพื่อให้ตนรู้สึกสบายใจขึ้น กลไกนึ้จะช่วยให้บุคคลเกิดความรู้สึก

ยอมรับนับถือตนเอง ซึ่งเป็นกลไกทางจิตที่ค่อนข้างดี ถ้าหาสิ่งชดเชยไปในทางสร้างสรรค์ และบุคคล

ประสบความสําเร็จ เช่น คนที่เรียนไม่เก่งก็หันไปเอาดีด้านกีฬา คนตัวเล็กแสดงความสามารถจนได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างาน แต่ถ้าสิ่งชดเชยนั้นเป็นไปในทางเสียหาย เช่น ร่างกายพิการมาได้

สัดส่วนไปเป็นหัวหน้าโจร วางแผนก่ออาชญากรรม หรือคนมาสวยหันไปทุ่มเทกับการเรียนจนร่างกาย

เจ็บป่วยและสุขภาพจิตเสีย เป็นต้น 

 จากที่กล่าวมานั้น นับได้ว่าการทำความเข้าใจทฤษฎีจิตวิเคราะห์ในเรื่องกลไกป้องกันทางจิต  

ร่วมกับการชดเชย ล้วนแล้วแต่เป็นความฉลาดของจิตมนุษย์ ที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะเสพสุขนิยม 

และอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้พบความสุข คือ การทดแทน 

           การทดแทน (Sublimation) เป็นกลไกที่ประนีประนอมกับสถานการณ์ เช่น ไม่สามารถ

แสดงพฤติกรรมบางอย่างที่สังคมไม่ยอมรับให้เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้ เช่น คนที่มีความต้องการทาง
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เพศก็แสดงออกมาในทางศิลปะที่สร้างสรรค์ เช่น เขียนบทกลอน นวนิยาย วาดภาพ เป็นต้น ความ

ก้าวร้าวหรือความไม่เป็นมิตร แสดงออกมาในการเล่นกีฬา โต้วาที เป็นต้น   

 การย้ายที่ (Displacement) คือ การเคลื่อนย้ายอารมณ์ที่มีต่อสิ่งที่เป็นต้นตอที่ทําให้เกิด

อารมณ์ไม่ดี ไปสู่สิ่งที่ปลอดภัยกว่าและสามารถแสดงความรู้สึกนั้นได้ เช่น โกรธแม่ จึงกระแทกประตู

อย่างแรง ถูกครูด่า โกรธมากแต่ทําอะไรไม่ได้ เห็นหมานอนอยู่ข้างถนนก็เลยเตะหมาเพื่อให้หายแค้น 

เด็กถูกเพื่อนแกล้ง แต่เพื่อนตัวใหญ่กว่า ในชีวิตจริงไม่สามารถสู้ได้ เด็กจึงหันสู่โลกของเกมโดยการ

ระบายอารมณ์ในเกมต่อสู้ ซึ่งมีตัวเองเป็นผู้ที่แข็งแรงกว่าเตะต่อยศัตรูเพื่อหวังระบายแค้นการกระทำ

เช่นนี้ จึงเป็นการย้ายที่ทางอารมณ์ จากที่กล่าวมานั้น จิตพยายามหาทางออกเพ่ือผ่อนปลนความทุกข์ 

หนทางหนึ่งคือการเล่นเกม ตังข้อมูลต่อไปนี้ 

 

8. อิทธิพลจากเกม 

           จากสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่าเยาวชนจำนวนมากมีภาวะขาดรัก 

ต้องการหลักยึด แต่เนื่องมาจากผู้ปกครองเองมีความจำเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยง

ครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลากวดขัน เอาใจใส่ ตักเตือน และตัวเด็กเองก็สามารถหาข้ออ้างเพื่อ สร้าง

ระยะห่างจากพ่อแม่ด้วยข้อแม้ต่าง ๆ จนท้ายที่สุด เกิดปัญหาช่องว่างที่ถมไม่เต็ม เด็กมั่วสุมกัน      

โดยขาดความยั้งคิด บ้างเสพสิ่งเสพติด บ้างติดยา บ้างติดเกม ล้วนเป็นปัญหาที่แก้ยากเพราะขาดการ

ควบคุมจากภาครัฐ ที่ไม่มีการควบคุมกวดขัน เกมแบ่งได้หลายประเภท แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกม        

ที่มุ่งเน้นการใช้ความรุนแรง แฝงด้วยกลโกง อุบาย ซึ่ งล้วนเป็นการกล่อมเกลาเด็กให้หลงผิดคิดว่า

ความรุนแรงคือการแก้ปัญหา แต่แท้จริงแล้วเกมคือภัยร้ายที่บ่อนทำลายชาติ และดึงเอาเวลาที่ควรไปศึกษา

เล่าเรียนมา เล่นเกมที่ต้องเสียทั้งเวลา เสียเงิน เสียอนาคตในที่สุด จากที่กล่าวมาแล้วนั้นทำให้ผู้สร้างสรรค์

ที่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวังวน ได้เห็น และสัมผัส ได้ถึงการดำรงชีวิตที่ต้องพบเจอกับสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น

จากเกมซึ่งเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ที่ถูกสร้างเพื่อสนองตอบความสนุกสนานบันเทิง เพ่ื อ

การเรียนรู้และเพ่ิมพูนทักษะต่าง ๆ เกมมีเป้าหมายมุ่งหาชัยชนะ ด้วยกลยุทธทางจิตใจ และทักษะทาง

ร่างกาย โดยอยู่ภายใต้กติกาของเกม ปัจจุบันเกมถูกพัฒนาแตกแขนงในหลากหลายรูปแบบตาม

เทคโนโลยีของยุคสมัย ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้น ผ่านรูปแบบของเกมในสมาร์ทโฟน                    

รูปแบบเกมท่ีให้อิทธิพลกับงานวิจัย “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” มีดังต่อไปนี้ 
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 8.1 ชนิดของเกม 

 8.1.1 เกมแอคชั่น (Action Game) เป็นเกมที่เน้นการใช้ความสามารถทางกายภาพ 

โดยบังคับตัวละคร ให้เคลื่อนไหวประสานกับการใช้สายตา และปฏิกิริยาด้านเวลา โดยประกอบด้วย

การเคลื่อนไหวในการใช้ต่อสู้ที่สมจริงประกอบกับฉากที่สวยงามเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับผู้เล่นมากขึ้น 

ในปัจจุบันเกมแอคชั่นถูกพัฒนาแตกแขนงออกมามากมาย อาทิเช่น 

  8.1.1.1 เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (FPS: First-Person Shooter) เกมยิง

มุมมองบุคคลที่หนึ่ง คือเกมประเภทที่ผู้เล่นควบคุมตัวละครในมุมมองสายตาของตัวละครเองมุมกล้อง

จะเห็นมือถืออาวุธของตัวละคร กระตุ้นอารมณ์ให้ผู้เล่นเหมือนกับสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นจริง ๆ 

เกม FPS ในปัจจุบันถูกพัฒนาทั้งอาวุธ การกระโดด การหมอบ การซุ่มยิง เกิดการโดนศัตรูฆ่า หรือ

การแสดงออกทางกายภาพต่าง ๆ ที่สร้างความตื่นเต้นและสมจริง และแพร่หลายมากขึ้นจนกลายเป็น

กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport: electronic sports) เกมที่เป็นที ่นิยมเช่น Call of Duty, Special 

Force เป็นต้น 
 

 

  
                           (1)                                                       (2)                       

 

ภาพที่ 3  ภาพการต่อสู้ภายในเกม 

 (1) ภาพการต่อสู้ภายในเกม Call of Duty                                                                                    

 (2) ภาพการต่อสู้ภายในเกม Special Force 2 

  ที่มา: (1) Call of Duty (ออนไลน์, https://www.businessinsider. 

com/call-of-duty-mobile-ios-android-announcement) 

    (2) Special Force 2 (2557, ออนไลน์, https://www.metalbridges. 

com/special-force-2/) 

https://www/
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 8.1.1.2 เกมยิงมุมมองบุคคลที่สาม (Third-person shooter: TPS) มีลักษณะ

มุมกล้องที่มองเห็นตัวละครที่ตนเองควบคุมจากด้านหลัง ทำให้มีทัศนวิสัยในการมองและควบคุม

กว้างขวางขึ้น และสามารถมองเห็นการแสดงออกทางกายภาพของตัวละครที่ตนเองควบคุม เกมที่

ได้รับความนิยม เช่น Ghost Recon Phantoms, Gunz 
 

 

  
(ก)                             (1)                                                      (2) 

 

ภาพที่ 4  ภาพการต่อสู้ภายในเกม 

   (1) ภาพการต่อสู้ภายในเกม Ghost Recon Phantoms 

    (2) ภาพการต่อสู้ภายในเกม Gunz 

 ที ่มา: (1) Ghost Recon Phantoms (2554, ออนไลน์, https:// 

www.mmorpg.com/ghost-recon-phantoms/screens/display/23817) 

  (2) Gunz (2556, ออนไลน์, https://www.youtube.com 

/watch?v=KRsIxJKumUg)             

 

8.1.1.3 เกมยุทธวิธีมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First-Person Shooter Tactical: 

FPS Tactical) เป็นเกมท่ีมีระบบการควบคุมตัวละครแบบเดียวกับกับเกม FPS/TPS แต่มีจุดเด่นตรง

ระบบเกมเป็นแบบ Battle Royal ผู้เล่นสามารถเล่นแบบเดี่ยว (Solo) แบบคู่ (Duo) แบบกลุ่มสี่คน 

(Squad) โดยผู้เล่นจะถูกให้รอผู้เล่นคนอ่ืนในระบบห้องพัก เมื่อผู้เล่นเข้ามาครบแล้วจะถูกปล่อยตัวลง 

ในตัวเกมมักจะเป็นการกระโดดร่มลงในจุดต่าง ๆ ในแผนที่ผู ้เล่นจะต้องค้นหาอาวุธ ชุดเกราะ         

ยารักษาโรค ยานพาหนะ และฆ่าฝ่ายตรงข้าม ยกทีมเดียวกันเองภายในเวลาที่กำหนดถึงจะเป็นผู้ชนะ

ในการแข่งขัน เกมที่นิยมเช่น PUBG 

https://www/
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ภาพที่ 5  ภาพการต่อสู้ภายในเกม PUBG 

ที่มา: PUBG (2563, ออนไลน์, https://www.metabomb.net/pubg/gameplay-guides/pubg-

the-best-sniper-rifle-pc-xbox-one-3) 

 

8.1.1.4 เกมแพลตฟอร์ม (Platformer Game) คือ เกมต่อสู้พื้นฐาน ที่ผู้เล่น

จะเป็นผู้ควบคุมตัวละครในการแสดงปฏิกิริยาต่าง ๆ เช่น การเดิน การกระโดด โดยเน้นให้ผู้เล่นผ่านเกม

ไปทีละฉากส่วนมากจะเป็นเกมรูปแบบ สองมิติ (2D) เกมที่นิยม ได้แก่ New Super Mario Bros 

 8.1.1.5 เกมลอบสังหาร (Stealth-based game: SB) คือ เกมต่อสู้ที่มีลักษณะเฉพาะ

มีรูปแบบในการลอบสังหาร หลอกล่อฝ่ายศัตรูด้วยการวางแผน และซ่อนตัวเพื่อหลบเลี่ยงการปะทะ

กับศัตรู ไม่เน้นการปะทะโดยตรง เกมที่นิยม ได้แก่ Splinter Cell, Metal Gear Solid 
 

 
 

ภาพที่ 6  ภาพการต่อสู้ภายในเกม Splinter Cell 

ที่มา: Splinter Cell (ออนไลน์, http://blog.ubi.com/en-GB/splinter-cell-blacklist-spies-vs-

mercs-in-action-videos/) 

https://www.metabomb.net/pubg/gameplay-guides/pubg-the-best-sniper-rifle-pc-xbox-one-3
https://www.metabomb.net/pubg/gameplay-guides/pubg-the-best-sniper-rifle-pc-xbox-one-3
http://blog.ubi.com/en-GB/splinter-cell-blacklist-spies-vs-mercs-in-action-videos/
http://blog.ubi.com/en-GB/splinter-cell-blacklist-spies-vs-mercs-in-action-videos/
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 8.1.1.6 เกมต่อสู้รูปแบบผจญภัย (Action Adventure: AA) คือ เกมที่ที ่มี

ความโดดเด่นด้วยฉากท่ีอลังการสวยงาม การต่อสู้ที่เหมือนจริง ตัวเกมจะมีการผสมผสานระหว่างเกม

รูปแบบต่อสู้และเพิ่มอรรถรสด้วยเนื้อหาเรื่องราวการผจญภัย ที่มีปริศนาให้ผู้เล่นได้แก้ไขเพื่อที่จะ

ดำเนินเนื้อเรื่องของเกมไปในฉากต่อไป โดยคล้ายกับเล่นเกมในเนื้อหาของภาพยนตร์ เกมที่นิยม ได้แก่ 

Tomb Raider, Resident Evil 2 
 

 

  
(1)                                                        (2) 

 

ภาพที่ 7  เกมต่อสู้รูปแบบผจญภัย 

   (1) ฉากต่อสู้ในเกม Tomb Raider  

   (2) ฉากต่อสู้ในเกม Resident Evil 2 

   ที ่มา: (1) Tomb Raider (2557, ออนไลน์, https://www.macgames 

tore.com/product/3158/Tomb-Raider/)  

 (2) Resident Evil (ออนไลน์, https://www.expert-tech 

nomarkt.de/Adventure/ Resident-Evil-2-PC-25-99,99) 

 

เกมประเภท FPS โดยพื้นฐานแล้วเป็นเกมที่ได้รับความนิยม เนื่องจากความตื่นเต้นที่ผู้เล่น

เองได้มีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันในการต่อสู้ ประสบการณ์ในการล่าสังหารหรือแม้กระทั่งความ

ตื่นเต้นที่ผู้เล่นเองได้สวมบทบาทเป็นฆาตกร ยิ่งในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่ยังมีวิจารณญาณแยกแยะ     

ผิดชอบชั่วดีได้ไม่เต็มที่ เมื่อใช้เวลาเล่นมากเกินไปอาจทำให้สมองจดจำประสบการณ์การฆ่า การลอบ

สังหารเหล่านั้นซึมซับกลายเป็นสัญชาตญาณ โดยไม่สามารถแบ่งแยกโลกของความจริงและโลกจำลอง

ของเกมได้ เมื่อถูกกระตุ้นกดดันโดยปัจจัยต่าง ๆ ความรุนแรงที่ถูกซึมซับไว้เหล่านี้จะปะทุความรุนแรง



21 
 

ออกมา ดังจะเห็นได้จากข่าวต่าง ๆ เช่น ในปี 2550 วัยรุ่นก่อเหตุนองเลือด ใช้มีดสปริงแทงเจ้าหน้าที่

ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส และใช้ปืนอาก้า (AK47) ยิงผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิตอีก 2 ศพ หลังจากนั้นได้

มีการต่อสู้กับตำรวจโดยที่ทางตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายนาย ก่อนจะโดนวิสามัญฆาตกรรม จากการ

สอบสวนพบว่า ผู้ก่ออาชญากรรมชอบเล่นเกม และเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนในเกมออนไลน์ Counter – 

Strike และ Special Force (เกม FPS) โดยมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับคดีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ก่อคดี

สังหารหมู่เพื่อนนักศึกษากว่า 30 ศพในปเีดียวกนั (ไทยรัฐออนไลน์, 2555) 
 

 
 

ภาพที่ 8  ภาพข่าวคดีอาชญากรรมที่มีสาเหตุจากเกม 

ที่มา: ทีมข่าวอาชญากรรม (2550, ออนไลน์, https://mgronline.com/crime/detail/9500000059181) 

 

              8.1.2 เกมประเภทจำลองผู้เล่นสมมุติรับบทเป็นตัวละคร (RPG: Role-Playing Game) 

คือ เกมที่จำลองให้ผู้เล่นอยู่ในโลกแฟนตาซี ที่ผู้เล่นสามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตัว

ละคร (Avatar) รวมถึงบทบาทหรืออาชีพของตนได้ตามที่ต้องการ ผู้เล่นจะต้องเก็บค่าประสบการณ์     

(EXP/Experience) ด้วยการฆ่าสัตว์ประหลาด และทำภารกิจต่าง ๆ เพ่ือมีจุดมุ่งหมายให้ตัวละครของ

ผู้เล่นเก่งข้ึน มีอิสระที่จะเลือกดำเนินเนื้อเรื่องของตนเอง ร่วมกับตัวละครที่เกมกำหนดบทบาทมา (AI) 

ด้วยการป้อนคำสั่งและเลือกเงื่อนไขท่ีเกมกำหนด นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนแตกต่างกัน ตามเงื่อนไข

ที่ผู้เล่นเลือก เกม RPG ในยุคแรกจะมีรูปแบบเหมือนเกมกระดาน (Board Game) มีผู้เล่นตั้งแต่สองคน

ขึ้นไปเป็นผู้ควบคุมตัวละครแต่ละฝ่ายในเกม ในปัจจุบันเกมประเภทนี้ ได้แตกแขนงออกไปมากมาย 

อาทิเช่น 

https://mgronline.com/crime/detail/9500000059181
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  8.1.2.1 Massive Multiplayer Online (MMORPG) ค ือ เกมในร ูปแบบ

เดียวกันกับ RPG แต่ถูกพัฒนาตามเทคโนโลยีออนไลน์ ให้ผู ้เล่นสามารถเข้าไปอยู่ในโลกของเกม

ร่วมกับผู้เล่นอ่ืนทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะรูปแบบการเล่น การควบคุมไปในทางเดียวกัน

แต่มีพื้นที่โลกเสมือนที่ใหญ่กว่า เกม MMORPG ในประเทศไทยที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Ragnarok 

Mobile, Ulala: Idle Adventure  
 

 

   
                            (1)                                                       (2) 

 

ภาพที่ 9  (1) - (2) ภาพบรรยากาศในเกม Ragnarok Mobile 

  ที ่มา: (1) Ragnarok Mobile (ออนไลน์, https://www.gamemonday.com/ 

game-news/ragnarok-mobile-thailand) 

   (2) Ragnarok Mobile (2561, ออนไลน ์ , https://www.youtube.com/ 

watch?v=bPykgj9uakg) 

 

 8.1.2.2 Action Role-Playing Game (AR) คือ เกมที่มีการเล่นเป็นตัวละคร

สมมุติที่ดำเนินด้วยการเก็บค่าประสบการณ์การฆ่าสัตว์ประหลาดหรือทำภารกิจต่าง ๆ  เก็บอาวุธ ชุดเกราะ

รวมถึงวัตถุดิบมาพัฒนาตัวละครที่ตันเองควบคุมเพื่อให้เก่งกาจขึ้น โดยมีจุดเด่นที่ฉากต่อสู้ที่สมจริง

อลังการเพิ่มความสนุกสนานให้กับการดำเนินเรื่องราวของเกม เกมที่ได้รั บความนิยม ได้แก่ Final 

Fantasy XV, MonsterHunter World 

 

 

 

https://www.gamemonday.com/%20game-news/ragnarok-mobile
https://www.gamemonday.com/%20game-news/ragnarok-mobile
https://www.youtube.com/%20watch?v=bPykgj9uakg
https://www.youtube.com/%20watch?v=bPykgj9uakg
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                            (1)                                                       (2) 

 

ภาพที่ 10  ฉากต่อสู้ในเกม  

  (1) ฉากต่อสู้ในเกม Final Fantasy XV 

  (2) ฉากต่อสู้ในเกม Monster Hunter World 

  ที่มา: (1) Final Fantasy XV (2561, ออนไลน์, https://www. 

techadvisor.co.uk/news/game/final-fantasy-xv-pc-3605303/) 

 (2) Tonygooog (ออนไลน์, https://board.postjung. 

com/1066714) 

 

 8.1.2.3 Simulation RPG (SR) คือ เกม RPG ที่มีการเก็บค่าประสบการณ์ซื้อขาย

ของในเกม เพ่ือพัฒนาตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมประเภท RPG จะมีแนวทางการเล่นเหมือนวางแผน 

การรบ โดยในกองทัพของผู้เล่นจะมีจำนวนไม่มากเหมือนเกมประเภท Turn Based Strategy (TBS) 

ลักษณะการเดินเกมคล้ายคลึงกับหมากรุกผลัดกันเดินกับฝ่ายตรงข้าม เกมรูปแบบนี้มีอีกชื่อหนึ่งคือ 

Tactical Role-playing Game (Tactical RPG) เกมที ่เป ็นที ่น ิยม ได้แก่ Final Fantacy Tactic, 

Dragon Quest 

 เกมประเภท RPG เป็นเกมที่มีลักษณะเป็นแฟนตาซีมีเนื้อหาในลักษณะเดียวกับ

นิยายหรือการ์ตูน โดยผู้เล่นจะมีการจำลองตัวละครตัวแทนของตน เข้าไปสู่โลกในจินตนาการเหล่านั้น

โดยในโลกของ RPG จะเป็นโลกที่ผู้เล่นจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากท่ีสุด ด้วยการสื่อสาร แข่งขัน ผจญภัยที่

สามารถทำร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ ในบางเกมมีการใช้ชีวิตคล้ายคลึงกับโลกความเป็นจริง เช่น  มีการ

แต่งงาน การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า เป็นต้น ผู้เล่นจะต้องเก็บค่าประสบการณ์ด้วยการฆ่าสัตว์

https://board/
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ประหลาดภายในเกม เพื่อพัฒนาตัวละครของตนเองให้เก่งขึ้น ด้วยการตลาดในเกมจึงมีการซื้อสินค้า

เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยเงินในโลกจริง โดยส่วนมากจะมีราคาที่สูงการที่เด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งนิยม

เล่นเกมประเภทนี้เนื่องจากความสุขจากโลกจำลองซึ่งต่างจากโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งเกม RPG ใช้

เวลาในการเล่นมาก ทำให้เสียเวลาในการทำกิจกรรมอ่ืน ๆ ไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียนขาดปฏิสัมพันธ์

กับคนในครอบครัว จนกระทั่งกลายเป็นพวกเก็บตัวตัดขาดจากโลกภายนอก เช่นเดียวกับขณะที่ผู้

สร้างสรรค์เป็นเด็กติดเกมประเภทนี้  ทำให้มีการแอบหนีโรงเรียนเพื่อไปเล่นเกมเหล่านี้เนื ่องจาก      

ในสมัยนั้นอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการต่อเชื่อมเกมออนไลน์ในร้านจะมีความประสิทธิภาพสูงกว่าตาม

ครัวเรือนทั่วไปทำให้ต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อเล่นเกม เมื่อเงินหมดจึงเริ่มมีการลักขโมยเงินของพ่อแม่ 

เพื่อมาเติมเกมเพื่อซื้อของเพิ่มความแข็งแกร่งและนำมาจ่ายค่าชั่วโมงเล่นเกม การใช้เวลาไปกับเกมมาก  

ทำให้ผลการเรียนของผู้สร้างสรรค์ตกต่ำ จึงถูกตักเตือนและลงโทษอยู่เสมอ โทษของการเล่นเกม     

เป็นเวลานานจะเห็นได้จากข่าว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เกิดเหตุเด็กนักเรียนวัย 17 ปี เสียชีวิต

อยู่ในท่านั่งคุกเข่า ข้างเก้าอ้ีนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ ใบหน้าฟุบลงมาทางเตียงนอน ไม่พบร่องรอยการต่อสู้

และถูกทำร้าย แพทย์ระบุเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 8 - 10 ชั่วโมง จากอาการหัวใจล้มเหลวเนื่องจาก

เล่นเกมโดยไม่หยุดพักเป็นเวลานาน (ไทยรัฐออนไลน์, 2562) 
 

 
 

ภาพที่ 11  ภาพข่าวคดีการเสียชีวิตจากการเล่นเกม                                                                 

ที่มา: เรื่องเล่าเช้านี้ (2562, ออนไลน์, https://www.youtube.com/watch?v=YXd4WkQzbPw) 
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 8.1.3 Adverture Game (AG) คือ เกมที่ผู ้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครที่ต้องทำ

ภารกิจแก้ไขปริศนาโดยการใช้ตรรกะประกอบกับการตัดสินใจในการผจญภัย ถ้าแก้ไขปริศนาได้จะ

สามารถผ่านไปสู้ฉากต่อไปได้ ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ความสามารถการเข้าใจในภาษาอย่างมากและใช้การ

วิเคราะห์เพื่อที่จะจบเกมได้ เกมที่นิยม ได้แก่ Gibbous - A Cthulhu Adventure, Observation - 

Emma - Bring Emma Back [EAS-11] 

 8.1.4 Simulation Game (SG) คือ เกมที่ผู้เล่นสวมบทบาทจำลองเป็นตัวละครที่อยู่

ในสถานการณ์ที ่ถูกกำหนดขึ ้น เพื ่อให้ผู ้เล่นตัดสินใจในการเผชิญปัญหาและหาแนวทางแก้ไข         

เกมประเภทนี้มีการแยกย่อยที่หลากหลายตัวอย่างเช่น จำลองสถานการณ์การขับขี่ยานพาหนะที่ถูก

พัฒนาใช้ในการฝึกหัดการขับข่ีคล้ายคลึงกับโลกความจริง จำลองการวางแผนธุรกิจ จำลองการใช้ชีวิต

ที่สามารถติดตั้งฟังชั่นการมีเพศสัมพันธ์ได้ในหลากหลายรูปแบบ แม้กระท่ังจำลองการเลี้ยงสัตว์ เกมที่

เป็นที่นิยม ได้แก่ The sims 
 

 
 

ภาพที่ 12  ภาพฟังชั่นการร่วมเพศภายในเกม The Sims 4 

ที่มา: The Sims 4 Sex Mod (ออนไลน์, https://melmagazine.com/en-us/story/making-sims-

have-freaky-sex-is-a-tough-job-but-somebody-has-to-do-it) 

 

 เกมประเภท SG โดยส่วนมากจะเป็นเกมที่มีประโยชน์กับผู้เล่นเนื่องจากเป็นการจำลอง

สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถนำมาฝึกหัดในการขับยานพาหนะได้ จะเห็นได้จากการจำลองสถานการณ์

การบิน การขับรถ แต่ก็มีบางเกมที่จำลองสถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ถูกต้องตามศีลธรรม

เช่น การมีเพศสัมพันธ์แบบหมู่ ทำให้เด็ก หรือเยาวชนที่ยังไม่สามารถแยกแยะได้ทั้งหมดอาจนำไปเป็น

เยี่ยงอย่างได้ 

https://melmagazine.com/en-us/story/making-sims-have-freaky-sex-is-a-tough-job-but-somebody-has-to-do-it
https://melmagazine.com/en-us/story/making-sims-have-freaky-sex-is-a-tough-job-but-somebody-has-to-do-it
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 8.1.5 เกมวางแผนเชิงกลยุทธ Strategy Game (SG) คือ เกมที่ใช้การวางแผนกล

ยุทธโดยการควบคุม และบริหารทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเล่นในฝ่ายของตน โดยมักจะเป็นเกมแนว

สงครามโดยตัวผู้เล่นจะเป็นผู้ควบคุมกองทัพด้วยการสั่งการด้วยคำสั่งต่าง  ๆ หรือเป็นตัวละคร ฮีโร่ที่

เข้ามามีอิทธิพลในสงคราม เกมประเภทวางแผนกลยุทธแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 

 8.1.5.1 เกมวางแผนเรียลไทม์ (ARTS: Action real-time strategy/MOBA: 

Multiplayer Online Battle Arena) คือ เกมที่ผู้เล่นแต่ละคนจะควบคุมหนึ่งตัวละคร ตัวละครที่

ผู้เล่นเลือกนั้นจะมีสกิล (Skill) ตามที่ผู้เล่นเลือก มีการแบ่งฝ่ายเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน แต่ละฝ่ายมี

ฐานที่จะต้องคอยป้องกันอาณาเขตของฝ่ายตนเอง จุดมุ่งหมายในการทำลายฐานของฝ่ายตรงข้ามเพ่ือ

นำมาซึ่งชัยชนะ ร่วมกับทหารอัตโนมัติ (AI ) ตัวละครที่ผู้เล่นเลือกจะมีผลต่อการต่อสู้รวมถึงยุทธศาสตร์

ภายในฝ่ายของตนโดยแข่งขันกับเวลา 
 

 

  
                             (1)                                                    (2) 

 

ภาพที่ 13  ภาพการต่อสู้ภายในเกม 

 (1) ภาพการต่อสู้ภายในเกม LOL 

 (2) ภาพการต่อสู้ภายในเกม ROV 

  ที่มา: (1) LOL (ออนไลน์, https://appleinsider.com/articles/19 

/05/22/tencent-riot-games-working-on-mobile-) 

  (2) kjajeck1 (ออนไลน์, https://steemit.com/garena/ 

@kjajeck1/garena-rov-mobile-moba) 

 

 

https://appleinsider.com/articles/19%20/05/22/
https://appleinsider.com/articles/19%20/05/22/
https://steemit.com/
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 8.1.5.2 Turn Based Strategy (TBS) คือ เกมที่ผู้เล่นเป็นผู้ควบคุมกองทัพ

โดยพัฒนาจากขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่ มีการเล่นโดยผลัดการบังคับบัญชากองทัพของตนเพื่อเอาชนะ

ฝ่ายตรงข้ามมักมีเนื้อหาอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ รูปแบบการเล่นใช้เวลานาน มีลักษณะการวางแผน

คล้ายหมากรุก เกมที่เป็นที่นิยม ได้แก่ Civilization, Heroes of Might & Magic 
 

 
 

ภาพที่ 14  ภาพการต่อสู้ใน Battle Royal Mode ของเกม Civilization 6                                    

ที่มา: Colin Campbell (2562, ออนไลน์, https://www.polygon.com/2019/9/19/20873029 

/civilization-6-red-death-battle-royale-review-strategies) 

 

 เกมประเภท MOBA เป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยเพราะสามารถสุ่มร่วมเล่นเป็นทีม

กับอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งรวมทีมเข้าไปต่อสู้เองได้ เป็นเกมที่ใช้เวลาไม่มากเพื่อตัดสินแพ้ชนะของทีม 

แต่ข้อเสียที่เห็นได้ชัดเจนคือปัญหาจากการสื่อสารของผู้เล่น ตัวอย่างเช่น ทีมของตนมีผู้เล่นที่อ่อนแอ

ทำให้เล่นไม่ได้ดั่งใจ ไม่สามารถเอาชนะเกมได้ ผู้เล่นมักจะด่าทอกันเองด้วยฟังชั่น ไมโครโฟน ที่ตัวเกม

ออกแบบมาเพื่อสื่อสารและประสานงานกันในทีม แต่ส่วนมากจะถูกใช้ในการกล่าว ท้าทาย เยอะเย้ย 

ด่าทอ ฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายตนเอง ทำให้ผู้เล่นเกิดอารมณ์โมโหและรุนแรงได้           

           8.1.6 Sport Game คือเกมที่ผู้เล่นจำลองเป็นนักกีฬาในประเภทต่าง ๆ โดยอ้างอิง

จากกฎกติกาของกีฬาจริง ผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานในการแข่งกีฬาชนิดต่าง  ๆ ในยุคหลังมีการ

พัฒนาให้ผู้เล่นสามารถเป็นผู้ควบคุมทีมกีฬาได้อีกด้วย เกมประเภทนี้มักขายความนิยมของนักกีฬา 

เกมที่เป็นที่นิยม ได้แก่ FIFA, Madden NFL 

https://www.polygon.com/2019/9/19/20873029
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 8.1.7 Arcade Game (AG) คือ เกมที่สร้างมาเพื่อใช้กับตู้เกม ส่วนมากเป็นเกมจำกัด

เวลาไม่มีการบันทึกความต่อเนื่องของการเล่นเกม แต่จะมีการบันทึกสถิติคะแนนที่ผู้เล่นทำได้แทน 

เกมประเภทนี้จะท้าทายผู้เล่นที่ชอบการแข่งขันให้เล่นซ้ำไปซ้ำมาเพื่อทำลายสถิติเป็นที่ 1 ของเกม 

เกมที่ได้รับความนิยม เช่น Burnout, Hose of the Dead 
 

 
 

ภาพที่ 15  ภาพขณะเล่นเกม Burn Out 5 

ที่มา: Colin Campbell (2562, ออนไลน์, https://undubzapp.com) 

 

 8.1.8 Board Game คือ เกมที่มีพื้นฐานการเล่นบนกระดานเกมหรือที่ราบโดยจำลอง

ว่ากระดานคือพ้ืนที่ในสถานการณ์นั้น ๆ มีส่วนประกอบการเล่น เช่น ลูกเต๋า การ์ดระบุจุดประสงค์ต่าง ๆ 

มีผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในบางเกมสามารถเล่นได้จำนวนมาก รูปแบบเกมมีหลากหลายประเภท

ส่วนมากมักเป็นเกมที่ใช้หลักการกลยุทธในการเอาชนะเกม เกมที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Werewolf, 

Splendor 
 

 
 

ภาพที่ 16  ภาพ Board Game Splendor 

ที่มา: Splendor (2559, ออนไลน์, https://boardgameviet.vn/blogs/cach-choi-luat-

choi/1000136179-review-splendor-thu-thap-da-quy) 
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 8.1.9 Card Game คือ เกมมีลักษณะเป็นไพ่ที่พัฒนามาจากไพ่ที่เล่นในคาสิโน สู่รูปแบบ 

TCG (Trading Card Game) เป็นการ์ดเกมที่ใช้ลักษณะภาพมาจากตัวการ์ตูน มีค่าการต่อสู้ การ

ป้องกัน และความสามารถที่แตกต่างกันในการ์ดแต่ละใบ ซึ่งสามารถจัดสำรับมาต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม

ภายใต้กติกาของเกม มีการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเพ่ือชิงรางวัลในระดับโลก และมีการซื้อขายกัน

ในราคาสูง การ์ดเกมที ่ได ้ร ับความนิยม ได้แก่ Magic: The Gathering, Yu Gi Oh!, Cardfight! ! 

Vanguard, Pokémon TCG 
 

 

  
                             (1)                                                      (2) 

 

ภาพที่ 17  ภาพการแข่งขันการ์ดเกม 

  (1) ภาพการแข่งขันการ์ดเกม Pokémon TCG 

  (2) ภาพการแข่งขันการ์ดเกม Cardfight!! Vanguard 

 ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 8.1.10 Open World คือ เกมที่ให้อิสระกับผู้เล่นในการเปิดโอกาสให้ทำอะไรก็ได้ มัก

ดำเนินเนื้อเรื่องหลักก่อน และสามารถรับภารกิจได้มากมาย ไม่จำกัดเวลา เกมที่สร้างความนิยมมาก

ได้แก่ GTA (Grand Theft Auto) ซึ่งมีเนื้อหารุนแรงขัดต่อศีลธรรม มีทั้งการค้าประเวณี การซื้อขาย

ยาเสพติด เนื่องด้วยตัวเอกของเกมดำเนินเรื่องด้วยการเป็นอาชญากร ผู้เล่นจะตื่นตาตื่นใจไปกับฉาก

ต่อสู้ และเหล่าภารกิจที่เป็นลักษณะการก่ออาชญากรรม เช่น ปล้นธนาคาร ลอบสังหาร เป็นต้น                     

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี จับกุม

เยาวชนอายุระหว่าง 13 - 17 ปี รวม 5 คนมาสอบสวน ภายหลังก่อเหตุปล้นทรัพย์และทำร้ายร่างกาย
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมอ้างว่าได้เลียนแบบวิธีการก่อเหตุจากเกม GTA ที่ผู้ชนะจะต้องใช้

อาวุธทำร้ายร่างกาย  
 

 

   
                                   (1)                                         (2) 

 

ภาพที่ 18  Open World  

 (1) ภาพการต่อสู้ภายในเกม GTA 6 

 (2) ภาพอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบเกม GTA 

  ที่มา: (1) GTA 6 (ออนไลน์, https://www.pcgamesn.com/grand-

theft-auto-vi/gta-6-release-date-setting-map-characters-gameplay-trailers) 

   (2) 5 เยาวชน เลียนแบบ GTA (2559, ออนไลน์, https:// 

news.thaipbs.or.th/content/250107) 

 

9. ศิลปินศึกษา 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมกลุ่มสื่อผสมในชุด “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” 

ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาผลงานของศิลปิน       

อเล็กซานโดร กัลโล (Alessandro Gallo), เทปเป คาเนอุจิ (Teppei Kaneuji), ฮิโรชิ ฟูจิ (Hiroshi Fuji), 

มาร์ค ไรเดน (Mark Ryden), กฤช งามสม เพ่ือหาจุดร่วม ความต่าง และการพัฒนาต่อยอดทางความคิด

ด้วยกระบวนการทางเทคนิค วิธีการ แนวความคิดดังต่อไปนี้   

           9.1 อเล็กซานโดร กัลโล (Alessandro Gallo) 

            อเล็กซานโดร กัลโล (Alessandro Gallo) เกิดเม่ือปี 2517 งานของเขาใช้ความเชื่อมโยง

ระหว่างการกระทำตามสัญชาตญาณสัตว์ในแต่ละชนิดเข้ากับลักษณะทางพฤติกรรมของมนุษย์ เพ่ือใช้

https://www.pcgamesn.com/grand-theft-auto-vi/gta-6-release-date-setting-
https://www.pcgamesn.com/grand-theft-auto-vi/gta-6-release-date-setting-
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เป็นสัญลักษณ์วิภาควิจารณ์การกระทำของมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าสัตว์ประเสริฐแต่กลับมีแนวทางเดียวกับ

สัตว์ ด้วยประติมากรรมกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนจริงผสมด้วยหัวสัตว์แต่ละประเภท ตัวอย่าง เช่น 

ประติมากรรม แร้งไก่งวง ซึ่งโดยสัญชาตญาณของแร้งจะหากินของประเภทซากสัตว์ และของเศษขยะ

ที ่ม ีกลิ ่นเหม็นเน่า เช ื ่อมต่อกับรูปร่างมนุษย์ซ ึ ่งกำลังแสดงท่าทางคุ ้ยขยะอยู ่ แสดงให้เห็น                

การเปรียบเทียบระหว่างสัตว์กับมนุษย์ในรูปแบบ ตลกร้าย เย้ยหยัน เช่นเดียวกับประติมากรรม 

รถไฟฟ้าใต้ดินลอนดอน สายเหนือ (Metro) ที่แสดงการเปรียบเทียบการเดินทางไปทำมาหากิน     

ของคน และสัตว์ โดยท่าทางของมนุษย์หัวสัตว์จะมีเอกลักษณ์ของท่าทางที่แตกต่างกันตามพฤติกรรม

ทางชีววิทยาของสัตว์เหล่านั้นด้วย 

 สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินศึกษา คือรูปแบบการจัดวางประติมากรรมกลุ่ม และ

การใช้สัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบต่าง ๆ ในงานประติมากรรม 

 

 

  
                         (1)                                           (2) 

 

ภาพที่ 19  ผลงานประติมากรรมของ อเล็กซานโดร กัลโล (Alessandro Gallo) 

 (1) TURKEY VULTURE (Turkey Vulture) 

 (2) METRO (LONDON UNDERGROUND NORTHERN LINE) 

 ที่มา: Artaxis (2005 - 2022, ออนไลน์, https://artaxis.org/alessandro-gallo/) 
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9.2 เทปเป คาเนอุจิ (Teppei Kaneuji) 

 เทปเป คาเนอุจิ (Teppei Kaneuji) เกิดเมื่อปี 2519 งานของศิลปินสะท้อนถึงความลุ่มหลง

ในสังคมวัตถุนิยมของประเทศญี่ปุ ่นที่มีวัฒนธรรมจากการ์ตูนมังงะ (Manga) เป็นรากฐาน ทำให้    

เกิดฟิกเกอร์ โมเดลจำลองตัวละครในการ์ตูนหรือเกมในขนาดที่เล็กลงสามารถตั้งโชว์และสะสม      

ในจำนวนมาก ความหลงใหลเหล่านี้ย่อมเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาเนื ่องจากมีการ์ตูนเรื ่องใหม่       

เกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงทำให้เกิดฟิกเกอร์ โมเดลใหม่ขึ้นตลอดเวลาเพื่อตอบสนองผู้ที ่หลงใหลคลั่งใคล้    

ในการ์ตูนเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ศิลปินจึงรวบรวมฟิกเกอร์โมเดลตัวละครผู้หญิงในส่วนผมที่สร้างขึ้น

จากเรซิ่น โพลีเอสเตอร์ (Resin Polyester) สีสันหลากหลายสร้างขึ้นใหม่เป็นประติมากรรมกลุ่มสัตว์

ประหลาดในชุด Teenage Fan Club (2015) นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลทาง

วัฒนธรรมแล้วยังแฝงไปด้วยเรื่องราวทางเพศ ซึ่งในญี่ปุ่นจะมีคนประเภทที่ยึดถือและหลงรักเหล่า

ผู้หญิงในการ์ตูนไม่สนใจคนจริงถึงขนาดใช้ชีวิตอยู่กินกับฟิกเกอร์ฉันท์สามีภรรยา 

           สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพื่อเป็นเเนวทางในการสร้างงาน คือ แนวความคิดการสร้างงาน

ประติมากรรมกลุ่มสื่อผสมจากความหลงใหลคลั่งไคล้ ด้วยการนำวัสดุที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวข้อง      

กับเรื่องราวมาเชื่อมต่อผสมผสานให้เกิดงานศิลปะ 
 

 
 

ภาพที่ 20  ผลงานประติมากรรมของ เทปเป คาเนอุจิ (Teppei Kaneuji) 

Teenage Fan Club (#66–72), 2015 

ที่มา: PLAYTIME (ออนไลน์, http://playtime.pem.org/teppei-kaneuji/) 
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 9.3 มาร์ค ไรเดน (Mark Ryden) 

            มาร์ค ไรเดน (Mark Ryden) เกิดเมื่อปี 2506 เป็นศิลปินกลุ่ม ศิลปะใต้ดิน (lowbrow art) 

หรือ ป๊อป เซอเรียลลิสซึ่ม (pop surrealism) ที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านจิตรกรรมและประติมากรรม โดย

ลักษณะงานของศิลปินมีความสดใส ร่าเริง มักเป็นตัวการ์ตูนผู้หญิงที่มีหน้าตาน่ารักสวมชุดสวยงาม

คล้ายกับตัวละครในนิทาน แต่มักแฝงไว ้ด้วยการประชดประชันเสียดสีสังคม ความโหดร้าย  

ตัวอย่างเช่น ประติมากรรม ชุดเดรสเนื้อสัตว์ (Meat Dress) ศิลปินใช้เทคนิคแกะสลักไม้ เป็นตัวคน  

ที่มีลักษณะคล้ายตุ๊กตาที่น่ารัก แต่สวมชุดเดรสสีชมพูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นการแสดงถึง

การเสียดสี ประชดประชันสังคมบริโภคนิยมที่โหดเหี้ยมของมนุษย์ที่เรียกตนเองว่าผู้มาอารยธรรมและ

วัฒนธรรมสูงส่ง แต่แท้จริงแล้วจิตใจไร้ความเมตตา 

           สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพื่อเป็นเเนวทางในการสร้างงาน คือ แนวความคิด   

การนำเอาตัวละครที่มีลักษณะเป็นเด็กไร้เดียงสา แต่แฝงไว้ด้วยการประชดประชันเสียดสีได้อย่าง

กลมกลืน 
 

 
 

ภาพที่ 21  ผลงานประติมากรรมของ มาร์ค ไรเดน (Mark Ryden)  Meat Dress, 2009 

ที่มา: Mark Ryden (2559, ออนไลน์, https://www.spankystokes.com/2016/12/mark-rydens-wood-

meat-dress-sc ulpture.html) 

https://www.spankystokes.com/2016/12/mark-rydens-wood-meat-dress-sc%20ulpture.html
https://www.spankystokes.com/2016/12/mark-rydens-wood-meat-dress-sc%20ulpture.html
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9.4 เดเมียน เฮิสต์ (Damien Hirst) 

           เฮิร์สต์จัดเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Young British Artists หรือ YBAs ที่มีบทบาทอย่าง

มากต่อการกําหนดทิศทางของวงการศิลปะอังกฤษมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง 

และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แถมยังเป็นศิลปินที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ งานของเขา

มักจะพูดถึงความตาย และมักใช้ซากศพจริง ๆ มาสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยผลงานที่โด่งดังและเป็นที่

รู้จักที่สุดของเขาชิ้นหนึ่งก็คือ The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone 

Living (1991) ที่เอาซากของฉลามเสือขนาดยักษ์มาลอยอยู่ในแท็งก์กระจกใสใส่ฟอร์มาลีน จนเป็นที่

ตื่นตะลึงจากผู้ชมงาน และเขย่าวงการศิลปะ ส่งผลให้เขากลายเป็นศิลปะอังกฤษที่โด่งดังไปทั่วโลก

และถ้าซากฉลามกับซากวัวในตู้กระจกของเฮิร์สต์จะทําให้คนดูได้จ้องหน้ากับความตายในระยะ

ประชิดแล้วผลงาน A Thousand Years (1990) ของเขาก็ทําให้คนดูได้เป็นประจักษ์พยานถึงวงจร

ชีวิตและความตายไปพร้อม ๆ กัน โดยผลงานศิลปะที่จัดวางในแกลเลอรี เทต โมเดิร์น (Tate 

Modern) กรุงลอนดอนชิ้นนี้ ประกอบไปด้วยตู้กระจกใสภายในบรรจุซากส่วนหัวของวัวที่ถูกตัดขาด

วางจมกองเลือดนองอยู่บนพ้ืน ในตู้มีฝูงแมลงวันจํานวนนับไม่ถ้วนบินว่อน พวกมันไต่ตอมซาก วางไข่ 

ฟักตัวเป็นหนอนชอนไชหัววัวและเติบโตกลายเป็นแมลงวันรุ่นใหม่ มาบินว่อนอยู่ในตู้กระจกแทนตัวเก่า 

ที่ตายไปตามอายุขัย (ยกเว้นตัวที่ตายเพราะเครื่องดักแมลงที่แขวนอยู่ในตู้) เป็นวัฏจักรซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ในนั ้นจนจบนิทรรศการ ศิลปะแห่งความตายของเขา แสดงความรุนแรงทางความคิด คุณค่าใน

สิ่งมีชีวิตผู้พลีกายให้งานศิลปะของ เดเมียน เฮิสต์  ในอดีตกาลมนุษย์เป็นเจ้าชีวิตเหนือสรรพสัตว์

ทั้งหลาย และสามารถทำอะไรกับพวกมันก็ได้ตามใจปรารถนา จะกดขี ่ใช้แรงงาน เลี้ยงเป็นเพ่ือนเล่น

หรือเป็นอาหาร ไล่ล่าฆ่าฟัน หรือเชือดชำแหละเพื่อบูชายัญ บวงสรวงทวยเทพ หรือแม้แต่ศิลปินและ

นักสร้างสรรค์จะหยิบเอาเลือด เนื้อ กระดูก หนัง เขา เขี้ยว งา ของสัตว์นานามาทำเป็นศิลปะ ก็หาใช่

เรื่องซีเรียสแต่อย่างใด 

 แต่ในยุคสมัยใหม่ จวบจนยุคสมัยปัจจุบัน เกิดกระแสเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบ

ต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมาย นอกจากกระแสเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่แพร่ขยายไปทั่วโลกแล้ว 

กระแสเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิของสัตว์ ก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เช่น เดียวกัน การที่

ศิลปินในปัจจุบันจะหยิบเอาสัตว์มากระทำเป็นงานศิลปะตามอำเภอใจได้อย่างในอดีตนั้นไม่ใช่เรื ่อง

ง่ายดายอีกต่อไป ดังเช่นตัวอย่างล่าสุด ในนิทรรศการ Art and China after 1989: Theater of the 

World ในพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ นิวยอร์ก ปี 2017 ที่ถูกองค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์ประณามว่ามีการ
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ทารุณสัตว์ในงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการนี้ จนเกิดเป็นการประท้วงลุกลามใหญ่โตในวงกว้าง 

จนทำให้ทางพิพิธภัณฑ์ตัดสินใจถอดงานออกในที่สุด 

 ผู้สร้างสรรค์สนใจการที่ศิลปินนำเสนอความรุนแรงในการจัดการกับรูปทรงของสัตว์ เป็น

ความตายที่ตั้งคำถามมักใช้ซากศพจริง ๆ มาสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองก็แสดงแง่มุม

ความรุนแรงเช่นเดียวกัน 
 

 

  
                                           (1)                                             (2) 

 

ภาพที่ 22  A Thousand Years (1990) [Online].Accessed 10 September 2021  

 (1) The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (1991) 

 (2) A Thousand Years (1990) 

  ที ่มา: (1) - (2) ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์ (2563, ออนไลน์, https://www.gqthailand.com/ 

culture/article/damien-hirst-x-fashion) 

 

9.5 กฤช งามสม 

 กฤช งามสม เกิดเมื่อปี 2526 มีชื่อเสียงด้วยงานสื่อผสมจัดวางที่นำวัสดุสำเร็จรูปใน

ชีวิตประจำวันมาประดิษฐ์ดัดแปลง เพื ่อสื ่อประสบการณ์และมโนทัศน์ของตน ซึ ่งโดดเด่นด้วย

จินตนาการที่ประกอบขึ้นมาจากข้าวของเครื่องใช้เหล่านั้น การแปลงรูปของเขาเล่นล้อกับหน้าที่หรือ

สัญลักษณ์และสร้างความหมายใหม่ขึ้นมาศิลปินนำโครงสร้างของสถานีรถไฟหัวลำโพงที่เริ่มก่อสร้าง

ตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลที่ 5 แสดงถึงการพัฒนาด้านการเดินทาง โดยเชื่อมกับส่วนล่างที่ถอดแบบมาจาก

ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลที่มีอิทธิพลมาจากอาคารเก่าแก่ในอิตาลี ด้านในกล่องมีเนื้อหาแสดงความ

เชื่อมโยงระหว่างประเทศทางตะวันออก และตะวันตก ตัวกล่องแห่งความสุขนี้สร้างขึ้นจากอคริลิก ทำให้

https://www.gqthailand/
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มองเห็นข้างในอย่างทะลุปรุโปร่งไฟที่ศิลปินเลือกใช้แสดงถึงงานรื่นเริงที่เต็มไปด้วยความสุขและ

ความหวัง กล่องทั้งหมดถูกเชื่อมต่อกันด้วยชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่หมุนวน สร้างความเคลื่อนไหว

ให้กับงานของศิลปิน 

            สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากศิลปินเพื่อเป็นเเนวทางในการสร้างงาน คือ แนวทางการใช้

วัสดุที่มีลักษณะโปร่งแสงผสมผสานกับการจัดวางพื้นที่ของไฟในงาน พร้อมทั้งกลไกการเคลื่อนไหว

ของงานที่สร้างมิติทับซ้อนจนเกิดความรู้สึกร่วมกับผู้ดูให้เกิดการตีความในเชิงลึกได้ 
 

 

 

ภาพที่ 23 ผลงานสื่อผสมของ กฤช งามสม Carbinet of History, 2019 

ที่มา: มติชนออนไลน์ (2562, ออนไลน์, https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1444904) 
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ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของ  

ผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา  
 

ชื่อศิลปนิ/ภาพผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 

อเล็กซานโดร กัลโล 

(Alessandro Gallo) 

 
แนวคิด ใช้ความเช่ือมโยงระหว่าง

การกระทำตามสัญชาตญาณ

สัตว์ในแต่ละชนิดเข้ากับลักษณะ

ทางพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อ

ใช้เป็นสัญลักษณ์วิภาควิจารณ์

การกระทำของมนุษย์ท ี ่ถูก

เรียกว่าสัตว์ประเสริฐแต่กลับมี

แนวทางเดียวกับสัตว์ 

1. เหมือนด้านแนวคิดในการ

เสียดสีประชดประชันสังคม

ในการสร้างสรรค์โดยการ

นำรูปหัวของสัตว์ร่วมกับ

รูปทรงของมนุษย์เกิดเป็น

รูปทรงที่มีความ หมายใหม่ 

2. เหมือนด้านการนำเสนอ 

รูปแบบการจัดวางกับพ้ืนท่ี 

1. ศิลปินศึกษาใช้เทคนิค

เซรามิคในการสร้างสรรค์   

- ศิลปินศึกษาใช้รูปแบบ

เหมือนจริงของมนุษย์ผสม

กับหัวสัตว์   

2. ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิค

การหล่อเรซิ่นใส 

- ผู ้สร้างสรรค์ใช้รูปแบบ

ลักษณะตัวคนในสัดส่วนที่

ผิดปกติไปจากความเป็น

จริงตามจินตนาการของผู้

สร้างสรรค์  

1. แนวความคิดการ

ใช้ส ัญลักษณ์เพื่อ

เสียดสีสังคม 

2. การนำเสนอใน

รูปแบบศิลปะจัดวาง 

เทปเป คาเนอุจิ 
(Teppei Kaneuji) 

 
แนวคิด สะท้อนถึงความลุ่มหลง

ในสังคมวัตถุนิยมของประเทศ

ญี่ปุ่นที่มีวัฒนธรรมจากการ์ตูน  

มังงะ (Manga) 

1. เหมือนด้านการนำเอา
ความหลงไหลคลั่งใคล้มา
สร้างสรรค์งาน จนเกิดเป็น
รูปทรงของตัวละครที ่ไม่
ปรากฏความหมายแต่แฝง
นัยทางเพศ 
 

1. ศิลปินศึกษาใช้เทคนิค
นำเอาวัสดุสำเร็จ วิกผม
ของตุ๊กตา มาประกอบกัน
ขึ้นเป็นประติมากรรม 
2. ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิค
การหล่อเรซิ่นใส 

1. แนวความคิด
ของการสร้างสรรค์
ผลงานของศิลปิน 
2 .  ก า ร น ำ ว ั ส ดุ
ส ำ เ ร ็ จ ม าส ร ้ า ง
ประติมากรรม 
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ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของ  

ผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา (ต่อ) 
 

ชื่อศิลปนิ/ภาพผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 

มาร์ค ไรเดน  

(Mark Ryden)

 
แนวคิด ใช้ความน่ารักไร้เดียงสา 

ของตัวการ์ตูน แต่แฝงไว้ด้วย

เรื่องราวเสียดสี ประชดประชัน

สังคม 
 

1. เหมือนด้านแนวคิดใน

การใช้ตัวละครที ่มีความ

น่ารักแฝงไว้ด้วยการความ

ร ุนแรงและการ เส ียดสี

สังคมในการสร้างสรรค์ 

 

1. ศิลปินศึกษาใช้เทคนิค

การแกะสล ักไม ้ในการ

สร้างสรรค์   

2. ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิค

การหล่อเรซิ่นใส 

 

1. แนวความคิดการ 

ใช ้ส ัญล ักษณ์ ใช้

ความรุนแรงในคราบ

ของความสวยงาม 

เพื่อเสียดสีสังคม 

 

เดเมียน เฮิสต์ 

(Damien Hirst) 

 
แนวคิด แสดงให้เห็นถึงความ

รุนแรงในการจัดการกับรูปทรง

ของสัตว์ เป็นความตายที่ตั้ง

คำถามมักใช้ซากศพจริง ๆ มา

สร้างสรรค์งานศิลปะ 

1. เหมือนกันด้านความ

รุนแรงในการจัดการกับ

รูปทรงของสัตว์ มาสร้างสรรค์

งานศิลปะซึ่งผู้สร้างสรรค์

เองก ็แสดงแง ่ม ุมความ

รุนแรงเช่นเดียวกัน 

 

1. ศิลปินศกึษาใช้ซากสัตว์

ในงาน โดยแช่ฟอมาลีน 

เพื่อหยุดการย่อยสลาย 

2. ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิค

การหล่อเรซิ่นเป็นประติมากรรม 

จัดวาง 

 

1. แนวทางวิธีการ

จัดวางประติมากรรม

ที่มีลักษณะโปร่งใส 

2. แนวความคิดเกีย่ว 

กับความรุนแรง 
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ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของ  

ผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา (ต่อ) 
 

ชื่อศิลปนิ/ภาพผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 

กฤช งามสม 

 
แนวคิด แสดงความสัมพันธ์

เช ื ่อมโยงระหว ่างประเทศ

ตะวันตก และตะวันออก โดย

แสดงออกถึงความทรงจำแห่ง

ความส ุขด ้ วยเทคน ิคว ัสดุ

สื่อผสม 

1. เหมือนด้านการใช้เทคนิค

วัสดุลักษณะโปร่งแสง 

2 .  เหม ือนด ้ านการใ ช้

เทคนิคนำแสงไฟมาประกอบ

ในตัวงาน 

1. ศิลปินศึกษาใช้อะคริลกิ

ใสเป็นหลัก เพื่อสร้างโครง 

สร้างโดยรวมของงาน 

2. ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิค

การหล่อเรซิ่นใสเป็นโครง 

สร้างหลัก 

3. ผู้สร้างสรรค์ใช้การฉาย

ภาพด ้วยโปรเจคเตอร์

ประกอบในงาน   

1. เทคนิคการใช้

วัสดุโปร่งแสง เช่น

อะคริลิกใส 

 

2. การใช้กลไกแสดง

ความเคล ื ่อนไหว

ของงาน 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

1. ความเป็นมาแนวคิดแรงบันดาลใจ 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการนำเสนอภาวะของเด็กติดเกม ที่ได้รับแรงบัลดาลใจ

มาจากตัวผู้สร้างสรรค์เอง ที่เป็น 1 ในคนติดเกมเพราะเกมเป็นโลกเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูด  

ผู้เล่น มีกุศโลบายแนวคิดในการกระตุ้นระบบประสาท ให้เกิดการตื่นตัวหลังสารอดีนาลีนขค้นมาทุกครั้ง 

ที่ได้ร่วมเล่น และเมื่อเล่นแล้วก็ยากที่จะถอนตัว เพราะเกมคือความสุขของจิต สอดคล้องกับแนวคิด

ตามทฤษฎีของจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ ที่กล่าวไว้ว่าหากมนุษย์ผู ้ใดพบความทุกข์ ย่อม

แสวงหาทางออก กลไกลป้องกันทางจิต จึงเป็นหนทางออกให้มนุษย์ผู้หวาดกลัวปัญหาหลีหนีความ

รับผิดชอบ หลีกหนีความเป็นจริงของภาวะปัจจุบันของชีวิต โดยการย้ายที่ความเจ็บปวดเข้าไปหลบ

ซ่อนปิดบัง แทนที่ เช่นในชีวิตจริงเป็นเด็กอ่อนแอถูกรังแกโดยคนรอบข้าง  จนเกิดภาวะเก็บกดอยาก

ระบายออก เมื่อเข้าสู่โลกของเกมโลกแห่งสิ่งสมมุติ เด็กจะเป็นอะไรก็ได้ เป็นฮีโร่ก็ได้ เหาะเหิน

เดินอากาศก็ได้ ฆ่าคนก็ได้ การติดอยู่ในโลกของเกมในระยะเวลานานนั้น ก่อให้เกิดความคุ้นชิน ชินกับ

การอยากเอาชนะ ชินกับการทำลายร้าง ท้ายที่สุดไม่มีขีดจำกัดใดสามารถกักขังสัญชาตญาณดิบเถื่อนได้  

จากที่กล่าวมานั้น เกมจึงเปรียบเสมือนบทเรียนที่ฝึกสอน ให้คนละท้ิงซึ่งศีลธรรม เกิดอุดมคติแบบใหม่  

“อะไรก็เกิดขึ ้นได้ในโลกของเกม” จนท้ายที ่สุด เกมเป็นตัวกระตุ ้นให้เกิดปัญหาอาชญากรรม         

อันร้ายแรงที่ถูกบ่มเพราะให้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ 

 

2. ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 2.1 ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์ 

 ผู้สร้างสรรค์เกิดและเติบโตมาที่เป็นบุตรชายคนเดียวของพ่อและแม่ ในช่วงเวลาที่พ่อแม่

จำเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว อันเกิดจากภาวะของสังคมในปัจจุบันที่นิยม

วัตถุสูง ส่งผลให้ผู้คนต่างแก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่ 5 ที่เกินกว่าความจำเป็นในการดำรงชีวิต 

จากที่กล่าวมานั้นผู้สร้างสรรค์เติบโตมาด้วยความว้าเหว่ มีเพ่ือนเท่านั้นที่คอยชี้นำ ตามประสาเด็ก ๆ
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ที่ขาดวิจารณญาณในการติดสินใจ จึงชวนกันเข้าร้านเกมฝังตัวอยู่ในร้านเกมโดยที่พ่อแม่ผู้ปกครอง 

ไม่เคยรู้ เพราะท่านมัวแต่ทำงานหาเงิน จนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ปล่อยให้ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ชีวิต

เพียงลำพังกับเพ่ือน เมื่อเพ่ือนมีอิทธิพลเหนือพ่อแม่นั้นหมายความว่าพ่อแม่ไม่มีความหมาย หนทาง

ของความสุขของผู้สร้างสรรค์ในช่วงเวลานั้น คือการเล่นเกม คือการอยากเอาชนะ เป็นการเอาชนะ 

ที่ไม่มีสิ้นสุด เอาชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนกลายเป็นการเสพติดเอาเป็นการชนะ และเมื่อ

ปลูกฝังนิสัยเช่นนี้ให้กับตัวเอง ผู ้สร้างสรรค์จึงกลายเป็นคนที่แพ้ไม่เป็น และเมื ่อเวลาผ่านไป         

เมื่อจำเป็นต้องพบเจออุปสรรคในชีวิต และไม่สามารถหาหนทางแก้ไขได้ ทางออกคือการไประบายออก

ใส่ในเกม ตามแนวคิดจิตวิเคราะห์การย้ายที่เรื่องความเจ็บปวด จึงยิ่งทำให้ติดเกมหนักไปกว่าเดิม 

ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจในแนวคิดการสร้างสรรค์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษา

หาข้อมูลเพิ่มดังต่อไปนี้ 
 

 

  
                           (1)                                                     (2) 

 

ภาพที่ 24  ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์ 

  (1) ภาพผู้สร้างสรรค์คลายเครียดด้วยเกมขณะทำงานวิจัย 

  (2) ภาพอาวุธในเกมที่ผู้สร้างสรรค์เล่น 

 ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  

 

 2.2 ข้อมูลจากประสบการณ์จากการสัมภาษณ์เด็กติดเกม 

 การหาข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “โลกเสมือนเกม” ผู้สร้างสรรค์

ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ นักเรียนชาย วัย16 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะติดเกม ใช้ชื่อในการสัมภาษณ์เรียกว่า ผู้ให้ข้อมูล บทสัมภาษณ์ข้อมูล เมื่อวันที่ 

28 ตุลาคม 2562 ใช้ระยะเวลา 10 นาที จ.ฉะเชิงเทรา 
 

 ผู้สร้างสรรค์: ชอบเล่นเกมประเภทไหนครับ 

 ผู้ให้ข้อมูล:  ผมชอบเล่นเกม FPS เช่น พวก Call of Duty, PUBG 

 ผู้สร้างสรรค์: ทำไมถึงชอบเกมประเภทนี้ 

 ผู้ให้ข้อมูล:  เวลาเล่นเหมือนตัวเราเป็นตัวละครในเกม เหมือนได้สวมบทบาท

    เป็นทหารจริง ๆ เกมสนุกตื่นเต้น บางทีมีศัตรูออกมาในระยะประชิด 

    ทำให้ต้องตัดสินใจ ได้ใช้ไหวพริบและได้ระบายอารมณ์ด้วย  

 ผู้สร้างสรรค์:  เล่นเกมวันละกี่ชั่วโมง 

 ผู้ให้ข้อมูล :   หลัก ๆ ผมเล่นตอนช่วงพัก หรือตอนไหนแอบครูเล่นได้ก็จะเล่นเพราะ

    เกมทีเ่ล่นเป็นเกมในมือถือครับ เล่นเมื่อไหร่ก็ได้ ส่วนมากเล่นหลัง

    เลิกเรียน คิดว่ามากกว่า 2 – 3 ชั่วโมง 

 ผู้สร้างสรรค์:  เคยเติมเงินในเกมไหม 

 ผู้ให้ข้อมูล :   เติมครับ ยิ่งช่วงมีกิจกรรมของเกมหรือตอนมีโปรโมชั่นใหม่ บางทีต้อง 

    อดข้าวกลางวันกันเลย 

 ผู้สร้างสรรค์:  อดข้าวแล้วแบบนี้จะเรียนไหวเหรอครับ 

 ผู้ให้ข้อมูล:   มีเพลียบ้างครับ 

 ผู้สร้างสรรค์:  พ่ีขอถามหน่อยว่าเล่นเกมแล้วการเรียนตกลงไหม 

 ผู้ให้ข้อมูล:   เกรดลงมาบ้างครับช่วงไหนที่เล่นเกมเพลินก็ลืมอ่านหนังสือบ้าง 

 ผู้สร้างสรรค์: คำถามสุดท้ายครับน้องคิดว่าเกมมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน 

 ผู้ให้ข้อมูล:   ผมว่าเกมมีทั้งข้อดีข้อเสียครับแต่ผมเองรู้สึกว่า การเล่นเกมช่วยให้คลาย

    เครียด ปลดปล่อยได้มากทีเดียว 
 

 จากที่สัมภาษณ์ข้อมูลข้างต้นนั้น ผู้สร้างสรรค์ได้มีเรียนรู้ และเข้าใจถึงพฤติกรรมของ

เด็กติดเกม จึงนำมาดัดแปลงแนวความคิด พัฒนา รูปแบบ รูปทรง ในการสร้างผลงาน 
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ภาพที่ 25  เด็กนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขณะเล่นเกม 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

2.3 การหาข้อมูลจากเอกสาร 

 2.3.1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร การหาข้อมูลสำหรับทำงาน

สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “โลกเสมือนเกม” ผู้สร้างสรรค์ต้องมีการค้นคว้าข้อมูลทางทฤษฎี

ต่าง ๆ จากตำราวิชาการ ทั้งหนังสือ สิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการนำทฤษฎี มาพัฒนาเป็น

แนวความคิด และดังแปลงเป็นผลงานสร้างสรรค์ 

 2.3.2 ข้อมูลจากแหล่งหนังสือ และเอกสารทางวิชาการ ผู้สร้างสรรค์ทำการศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ  และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาสรุปองค์ความรู้ 

 2.3.3 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ผู้สร้างสรรค์ทำการศึกษาข้อมูลทางด้านทฤษฎี จาก

บทความทางวิชาการ เอกสารออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนภาพผลงานศิลปะจากศิลปินไทยและ

ต่างประเทศ 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำการศึกษาเบื้องต้น อันประกอบไปด้วยข้อมูล

ทางภาคทฤษฎี ข้อมูลทางภาคปฏิบัติ และข้อมูลของศิลปินที่ทำการศึกษาดังคำกล่าวข้างต้นผู้สร้างสรรค์

สามารถพัฒนาแนวคิดท่ีมีลักษณะเฉพาะตน จนนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้ 
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3. วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค ์

ตารางท่ี 2 วัสดุที่ใช้ในการสร้างแม่แบบ 
 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้

1. วัสดุแม่แบบ 

1.1 ดินนำ้มันสตูรแข็ง 

 

มีล ักษณะเป็นด ินน้ำม ันสูตรแข็ง 

สำหรับขึ ้นรูปประติมากรรมขนาด

เล็ก เนื้อดินละเอียด 

เหมาะสำหร ับการใช ้ข ึ ้นรูป

ผลงานประติมากรรมขนาดเล็ก 

ยึดเกาะพื้นผิวดี สามารถต่อเติม

และทำให้เรียบเนียนได้โดยง่าย 

1.2 ลวด 
 
 
 

 

ม ีล ักษณะเป ็นเส ้นม ีความแข็ง

สามารถดัดรูปร่าง และรูปทรง ให้เกิด

ความมั่นคงในการสร้างโครงสร้าง 

นำมาสร้างโครงสร้างแกนประติมากรรม 

ที่สามารถดัดได้ และทรงตัวทำ

ผลงาน มีโครงสร้าง และรูปทรง

ที่คงตัว 

1.3 อลูมิเนียมฟอยล์ 

 

ม ีล ักษณะเป ็นโลหะอล ูม ิ เน ียม       

ที ่นำมาผ่านการรีดให้เป็นแผ่นบาง   

ทำให้สามารถนำมาม้วน พับ หรือแม้แต่

ตัดให้ได้ขนาดตามต้องการอย่างสะดวก 

โดยที่ยังคงคุณสมบัติความเหนียว

และแข็งแรงของโลหะเอาไว้อย่างเดิม 

เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการ

สร้างโครงสร้างของประติมากรรม

ขนาดเล็ก ทำให้มีน้ำหนักเบา 

1.4 ไม้ปั้น 

 

มีลักษณะเป็นด้ามไม้ มีด้านหัวหรือ

ท ้ายเป ็นเหล ็กในร ูปทรงต ่าง  ๆ 

เพื ่อให้เหมาะกับการใช้งานตกแต่ง

ประติมากรรม 

เหมาะสมที่จะนำมาตกแต่งตัว

แบบของประติมากรรม ด้วยการ

ปาด ขูด ขีด กด เกลี่ย เป็นต้น 

สามารถเลือกหัวของไม้ปั ้นได้

ตามลักษณะของงาน 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 



45 
 

ตารางท่ี 3 วัสดุที่ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์  
 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้

2. วัสดุการสร้างแม่พิมพ์ 

2.1 ซิลิโคน 

 

มีลักษณะเป็นสารประกอบที่มีความ

หลากหลายในรูปร่างและการใช้งาน 

โดยทั ่วไปจะใช้กับงานที่ต้านทาน

ความร้อน และงานที ่ใช้เป็นวัสดุ

ยืดหยุ ่น ตัวอย่างการใช้งานของ

ซิลิโคน 

เหมาะกับการใช้สร้างแม่พิมพ์ 

เพื่อนำไปหล่อชิ้นงาน 

2.2 ตัวเร่งซิลิโคน 

 

 

 

 
 

ม ีล ักษณะเป ็นต ัว เร ่งปฏ ิก ิร ิยา

สำหรับยางซิลิโคน ทำให้แข็งตัวเร็ว

ขึ้น 

ผสมกับซิลิโคนเร่งการแข็งตัว   

2.3 ผ้าก็อช 

 

มีลักษณะดูดซับของเหลวได้ดี เวลา

การแข็งตัวเร็ว เหมาะสมกับการใช้

กับงานฝีมือ หลังจากเซตตัว ใช้เวลา

แห้งได้เร็ว มีความทนทานสูงกว่า 

ใช ้ เสร ิมความแข ็งแรงให ้กับ

แม่พิมพ์ รักษารูปทรงแม่พิมพ์ได้

ง่ายกว่า 

 

2.4 ฟิวเจอร์บอร์ด 

 

มีลักษณะเป็นแผ่นแข็งแรงและมี

ความยืดหยุ่น สูง ทนต่อสภาพดิน

ฟ้าอากาศไม่ดูดซับความชื้น และทน

ต่อสารเคมี มีให้เลือกหลายขนาด 

และสามารถตัดเป็นขนาดต่าง ๆ ได้

ตามความต้องการ 

เหมาะกับการตัดประกอบเป็นกล่อง 

ขนาดเล ็กเพ ื ่ อ ใช ้หล ่อแบบ

แม่พิมพ์ซิลิโคน 

 

 

 
 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ตารางท่ี 4 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้

3. วัสดุการสร้างสรรค์    

3.1 เรซิ่นใส 

 

 

 

 

 

 
 

มีลักษณะเป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง 

ปกติจะอยู่ในรูปของเหลวข้นเหนียว

คล้ายน้ำมันเครื่อง มีกลิ่นฉุน เรซิ่น

สามารถหล ่อเป ็นร ูปทรงต ่าง ๆ     

ได้ตามแบบแม่พิมพ์ได้ 

นำมาใช ้ในการหล่อตามแบบ

แม่พิมพ์โดยตัวงานจะมีลักษณะ

ใสมองเห็นภายในได้ 

3.2 ตัวเร่งเรซิ่นใส 

 
 

ม ีล ักษณะเป ็นสารเคม ีท ี ่ทำให้

เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชั่น และ

ทำให้เรซิ่นแข็งตัว  

 

 

 

 

ผสมกับเรซิ่นใส เร่งการแข็งตัว   

 

 

 

 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ตารางท่ี 5 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทอ่ืน ๆ 
 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้

4. วัสดุประเภทอื่นๆ 

4.1 วาสลีน 

 

มีล ักษณะเป็นของเหลว ทำจาก

ปิโตรเลียม เจลลี่ บริสุทธิ์ ซึ ่งเป็น

การผสมผสานกันของ ไขธรรมชาติ

และน้ำมันแร่ 

เหมาะสำหร ับทาบนแม่แบบ

หรือแม่พ ิมพ์เพ ื ่อสร้างความ 

หล่อลื่น 

4.2 แปรงทาสี 

 

 

 

 

มีลักษณะเป็นแปรง อ่อนนุ ่มละเอียด 

อ่อน ขนแปรงทำจากขนกระต่าย

หรือขนไนล่อน ด้ามทำด้วยไม้ 

เหมาะสำหร ับการใช ้งานทา

ซิลิโคนบนแม่แบบหรือเรซิ่นบน

แม่พิมพ์เพื่อให้เข้าถึงทุกส่วน 

4.3 ตาชั่ง 

 

 

 
 
 

มีลักษณะเป็นเครื่องชั่ง สําหรับชั่ง

สิ่งของต่าง ๆ 

เหมาะสำหรับใช้ชั ่งเรซิ ่นหรือ

ซิล ิโคนเพื ่อผสมกับตัวเร่งได้

อย่างเหมาะสม 

4.4 คีม 

 

มีลักษณะเป็น เครื่องมือจับ 2 ขาที่

มีลักษณะคล้ายกรรไกร ใช้สำหรับ

ดัด ตัด จับ งอโค้ง ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่

ทำด้วยเหล็ก และคงทนต่อการใช้งาน 

เหมาะสำหรับใช้บิดงอลวดใน

การสร้างโครงต้นแบบ 

4.5 กรรไกร 

 

มีลักษณะเป็น เครื่องมือที่ใช้สำหรับ

ตัดวัสดุบาง โดยใช้แรงกดเล็กน้อย 

โดยใช้ตัดวัสดุเช่น กระดาษ กระดาษแข็ง 

แผ่นโลหะบาง พลาสติกบาง 

เหมาะสำหร ับ ใช ้ ในงานตัด

เอนกประสงค์ 
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ตารางท่ี 5 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้

4. วัสดุประเภทอื่นๆ 

4.6 คัตเตอร์ 

 

มีลักษณะเป็น มีดขนาดเล็กสำหรับ

ตัด กรีด ใบมีดบางเลื่อนออกจากด้าม

ที ่ครอบอยู ่ได้จัดเป็นเครื ่องเขียน

อย่างหนึ่ง 

เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งแม่แบบ

หรือใช้ในงานตัดเอนกประสงค์ 

4.7 กาวอคริลิค 

 

มีความแข็งตัว ยืดหยุ่นน้อย เหมาะ

สำหรับงานปิดรอยและขัดตกแต่ง

ผิวงาน สามารถทาสีทับได้ สามารถ

เก็บงานได้สวยงาม 

 

เหมาะสำหรับใช้เชื่อมต่อเรซิ่น 

4.8 กระดาษทราย 

 

มีลักษณะเป็นกระดาษเนื้อละเอียด 

ใช้ในการขัดตกแต่งพื้นผิวต่าง ๆ 

เหมาะสำหรับการขัดตกแต่ง

รายละเอียดชิ้นงาน 

4.9 ผ้าชามัวร์ 

 

มีลักษณะเป็นผ้าที ่ทำมาจากหนัง

เลียงผา เพื่อใช้ในการทำความสะอาด 

เนื่องจากมีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้ดี 

และไม่ทิ้งรอยขีดข่วนเมื่อเช็ดหรือถู 

เหมาะสำหรับการเช ็ดขัดเงา   

เรซิ่น โดยใช้คู่กับไขปลาวาฬ 

4.10 ไขปลาวาฬ 

 

มีลักษณะเป็นก้อนใช้ปัดเงาได้ทั้ง

งานที่เป็นโลหะและอโลหะ ทำให้

เงาใสเหมือนกระจก 

เหมาะสำหรับการขัดเงาชิ้นงาน

ให้ใส 
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ตารางท่ี 5 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้

4. วัสดุประเภทอื่นๆ 

4.11 อคริลิค กระจกเงา 

 

มีลักษณะเป็นแผ่นอะคริลิก สะท้อน

แสงได้แบบเดียวกับกระจก 

เหมาะสำหรับการใช้ประกอบ

ชิ้นงาน 

4.12 เครื่องขัดไฟฟ้า 

 

ช่วยในการขัดเเต่งผิวชิ้นงานที่ขรุขระ

ให้เรียบ ใช้ขัดมุม ขัดรอยเชื่อม ขัด

ลอกสีเตรียมผิวชิ้นงาน เเละอีกหลาย

อย่างสามารถทำงานได้ทั ้งงานไม้ 

งานโลหะ หรือพลาสติก  

เหมาะสำหรับการขัดตกแต่ง

รายละเอียด ช่วยลดการใช้แรง

เนื่องจากตัวเครื่องมีมอเตอร์ที่

สามารถปรับระดับได้ตามการใช้งาน 

4.13 กระจกเงา 

 

เกิดจากการนำ กระจกสีชา สีบรอนซ์ 

หรือ สีชาดำ หรือสีอื่น ๆ ไปเคลือบ

ด้วยชั้นเงินในแบบเดียวกัน ซึ่งทำให้

เกิดภาพสะท้อนที่ด้านหลังกระจกที่

เรามองผ่านสีของกระจกที่ถูกนำไป

เคลือบ ทำให้กระจกสีกลายเป็นกระจก

เงาสีที่สวยงามได้ตามต้องการ 

เหมาะสำหรับการใช้ประกอบ

ชิ้นงาน 

4.14 กระจกใส 

 

วัสดุที่ทำมาจากแก้ว ซึ่งมีองค์ประกอบ

หลักทางเคมีคือซิลิคอน ซึ่งสามารถ

หลอมและนำไปขึ้นรูปได้ เมื ่อเย็น

ตัวแล้วมีลักษณะ โปร่งใส และเป็น

ของแข็งโดยไม่จับผลึก 

เหมาะสำหรับการใช้ประกอบ

ชิ้นงาน 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ตารางท่ี 6 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทเทคโนโลยี 
 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้

5. วัสดุประเภทเทคโนโลย ี

5.1 แผงวงจรไฟกระพริบ 

 

มี LED 2 ดวง กระพริบติดสลับกัน

ไปมาและนอกจากนั้น LED ทั้งสอง

ดวงยังสามารถปรับความเร็วในการ

กระพริบได้ 

เหมาะสำหร ับ ใช ้ ซ ่ อนและ

ประกอบในชิ้นงานเนื่องจากมี

ข น า ด เ ล ็ ก แ ล ะ ใ ช ้ ถ ่ า น ใ น

ขับเคลื่อนวงจรไฟฟ้า 

5.2 ถ่าน 9 โวลต์ 

 

ถ่านที่มีแรงดันไฟต่อก้อน 9 โวลต์ 

ลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมทรงสูง มี

ขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) อยู่ด้านบน

ของก้อนถ่าน 

เหมาะสำหร ับใช ้ให ้พลังงาน

แผงวงจรไฟกระพริบ 

5.3 ไฟประดับ LED 

 

 

 

มีลักษณะเป็นไฟขนาดเล็กมีหลาก 

หลายสีอยู ่บนสายไฟยาวเป็นเส้น

เดียว สามารถกระพริบได้ตามที่

วงจรกำหนด 

เหมาะสำหรับใช้เพิ่มแสงไฟใน

ตัวชิ้นงาน 

5.4 โปรเจคเตอร์ 

 

มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้

ในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ โดย

สามารถรองรับสัญญาณภาพจาก

คอมพ ิวเตอร์ , เคร ื ่องเล ่นว ีซ ีดี , 

เครื่องเล่นดีวีดี, และเครื่องกำเนิด

ภาพอ่ืน ๆ 

เหมาะสำหรับใช้ฉายเนื ้อหาที่

รุนแรงของเกมประกอบชิ้นงาน 

5.5 ลำโพง 

 

มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงกล

อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ 

ไฟฟ้าให้เป็นเสียง 

เหมาะสำหรับใช้เสียงประกอบ

ตัวงาน 
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ตารางท่ี 6 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้

5. วัสดุประเภทเทคโนโลย ี

5.6 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

 

มีลักษณะเป็นเครื ่องคอมพิวเตอร์

ขนาดพกพา สามารถใช้แบตเตอรี่ใน

ตัวหรือใช้ไฟในครัวเรือนได้ 

เหมาะสำหรับใช้ตัดต่อ วีดิโอ 

และเส ียงพร้อมเป็นตัวเช ื ่อม

ระหว่างโปรเจคเตอร์ และลำโพง

ประกอบตัวงาน 

5.6 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 

 

นว ัตกรรมการพ ิมพ ์ ในร ูปแบบ

อุตสาหกรรม โดยถ่ายทอดจาก

รูปแบบโปรแกรม 3 มิติจากโปรแกรม

ต่าง ๆ อย่างแม่นยำ 

เหมาะสำหรับการใช้ประกอบ

ชิ้นงานประติมากรรมขนาดเล็ก 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
 

 จากการศึกษาวัสดุอุปกรณ์ของผู้สร้างสรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 31 รายการนี้ ผู้สร้างสรรค์

ได้แบ่งเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ วัสดุที่ใช้งานที่นำมาสร้างแม่แบบ วัสดุที่ใช้งานที่นำมาสร้างแม่พิมพ์ 

วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทอื่น  ๆ และวัสดุที่ใช้ในการ

สร้างสรรค์ประเภทเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมกลุ่มสื่อผสมในครั้งนี้  
  

4. เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค ์

 4.1 เทคนิคการหล่อเรซิ่น 
 

 
 

ภาพที่ 26  ภาพขั้นตอนการสร้างแม่แบบ 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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 เทคนิคการหล่อเรซิ่นประกอบด้วยวิธีการหลัก 3 วิธี ได้แก่ การสร้างแม่แบบ การสร้าง

แม่พิมพ์ และการหล่อเรซิ่นซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1. การสร้างแม่แบบงานประติมากรรมโดยส่วนมากใช้โครงของลวด ดัดให้เป็น

โครงสร้างตามลักษณะรูปแบบที่ต้องการ ควรใช้ลวดที่เหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน หลังจากนั้นใช้

อลูมิเนียมฟอยล์หุ้มโครงสร้างเพื่อให้โครงอยู่ตัว และมีน้ำหนักเบา เสร็จแล้วใช้ดินน้ำมันชนิดแข็งขึ้นรูป 

ตกแต่งด้วยไม้ปั้นตามรูปทรงที่ต้องการ 

 2. การสร้างแม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์นี ้ใช้ 2 วิธีในการสร้าง โดยวิธีแรกใช้กับตัว

แม่แบบที่มีขนาดเล็ก และไม่มีรายละเอียดมากนักโดยนำแม่แบบขนาดเล็กยึดกับฐาน และใช้วัสดุ

เช่น ดินน้ำมันหรือฟิวเจอร์บอร์ดกั้น ทาวาสลีนให้ทั่วแม่แบบ และเทซิลิโคนที่ผสมตัวเร่งให้มิด

แม่แบบ แบบที่ 2 ใช้กับแม่แบบขนาดใหญ่กว่าโดย ใช้ดินน้ำมันกั้นกลางแม่แบบ ใส่สลัก ทาวาสลีน

ให้ทั่ว หลังจากนั้นทาซิลิโคนด้านใดด้านหนึ่งให้ทั่ว เมื่อแห้งใช้ผ้าก็อซวางให้ทั่วแล้วทาซิลิโคนทับเมื่อ

แห้งแล้วทำแบบเดียวกันกับอีกด้าน 

 3. การหล่อเรซิ่น ผสมเรซิ่นในอัตราส่วน 100 กรัม ต่อตัวเร่ง 2 กรัม คนให้เข้ากัน 

หลังจากนั้นเทส่วนหนึ่งลงแม่พิมพ์กลิ้งให้เรซิ่นเข้าสู่แม่พิมพ์ทั่วพื้นที่แล้วเทเรซิ่นให้เต็มแม่พิมพ์     

รอเรซิ่นแข็งนำออกมาตกแต่งและขัดเงาได้ 

 

5. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค ์

การสร้างสรรค์ผลงานนี้ สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมกลุ่มสื่อผสม (Group 

sculpture Mixed Media) อันประกอบไปด้วยวัสดุ เรซิ่น ผสมเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกม  

ด้วยการนำเสนอแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) ในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 4 ชิ้นดังนี้ 
 5.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ช่ือ โลกเสมือนเกม 1 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแสดงถึงปัญหาเด็กติดเกม 

โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการปัญหาความรุนแรงที่มีผลสืบเนื่องมาจากการติดเกมในสังคม

ปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน ความสัมพันธ์ของครอบครัว  และสังคม การแยกตัวจาก

สังคมก่อให้เกิดปัญหาภาวะอารมณ์ความรุนแรง ซึ่งผู้สร้างสรรค์นำเรื่องราวที่ได้รับจากประสบการณ์

จริงที่เกิดข้ึนกับตัวผู้สร้างสรรค์เอง เป็นแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการจำลองภาพเสมือน

ของเด็กติดเกม ด้วยกระบวนการทางเทคนิคประติมากรรมกลุ่มสื่อผสม เพ่ือแสดงถึงการเปรียบเทียบ 
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ประชดประชัน เปรียบเหมือนกระจกเงาสะท้อนประเด็นปัญหา เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึง

โทษภัยของภาวะเด็กติดเกม 

 

ตารางท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1  
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

1. ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 “โลกเสมือนเกม 1”  
การสร้างภาพร่าง (Sketch) ประกอบ 
ด้วย ตัว 
    - ประติมากรรม เรซิ่น 5 ตัว   
    - ตารางเดินเรซิ่น 14 แผ่น  
ล้อเลียนบอร์ดเกม “เกมเศรษฐี” ซึ่งประกอบ

กับเด็กที่เล่นเกมมือถือที่ทันสมัย 

 

 

2. ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 “โลกเสมือนเกม 1” 
    (1) – (2) ขั ้นตอนการปั ้นแม่แบบ
ของตัวประติมากรรมด้วยดินน้ำมัน
สำหร ับสร ้ า งแบบและคำนวนให้
สามารถตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่กำหนด 

 

  
                     (1)                        (2) 

3. ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน 
วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 “โลกเสมือนเกม 1” 
    (1) ขั้นตอนการหล่อเรซิ่น 
    (2) ขั้นตอนการหล่อเรซิ่น 
    (3) ขั้นตอนการรอเรซิ่นแข็งตัว 
    (4) ขั้นตอนการตกแต่งเรซิ่น 

 

  
                        (1)                  (2) 

  
                         (3)                 (4)                
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ตารางท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน

วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 “โลกเสมือนเกม 1” 

    (1) ภาพผลงานชิ้นที่ 1 

    (2) ภาพรายละเอียดผลงาน 

 

  
                       (1)                              (2) 
 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 27  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน โลกเสมือนเกม 1 

ปี พ.ศ. 2562 

เทคนิค ประติมากรรมกลุ่มสื่อผสม 

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์   
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5.2 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ช่ือ มุมมองแห่งจิตใต้สำนึก 2 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแสดงถึงปัญหาเด็กติดเกม 

โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการปัญหาความรุนแรงที่มีผลสืบเนื่องมาจากการติดเกมในสังคม

ปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน ความสัมพันธ์ของครอบครัวและสังคม การแยกตัวจาก

สังคม ก่อให้เกิดปัญหาภาวะอารมณ์ความรุนแรง ซึ ่งผู้ สร ้างสรรค์นำเร ื ่องราวที ่ได ้ร ับจาก

ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สร้างสรรค์เอง เป็นแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการ

จำลองภาพเสมือนของเด็กติดเกม ด้วยกระบนการทางเทคนิค ประติมากรรมกลุ่มสื่อผสม เพ่ือแสดง

ถึงการเปรียบเทียบ ประชดประชัน เปรียบเหมือนกระจกเงาสะท้อนประเด็นปัญหา เพื่อกระตุ้น

เตือนให้ผู้คนตระหนักถึงโทษภัยของภาวะเด็กติดเกม 

 

ตารางท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2  
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานชิ้นที่ 2 

โลกเสมือนเกม 2 

    (1) ภาพแบบร่างผลงานชิ้นที่ 2 

    (2) ภาพแบบร่างผลงานชิ้นที่ 2 

 

 

 
(1) 

 
(2) 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2
การสร้างแม่แบบ 
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ตารางท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2 

    (1) ขั้นตอนการหล่อแม่พิมพ์ 

    (2) ขั้นตอนการหล่อแม่พิมพ์ 

    (3) ขั้นตอนการหล่อเรซิ่น 

    (4) ขั้นตอนการขัดตกแต่งเรซิ่น 

    (5) ขั้นตอนการประกอบส่วนต่าง ๆ    

         ของเรซิ่น 

 

  
            (1)                                 (2) 

   
           (3)                     (4)                    (5) 

4. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงาน

ชิ้นที่ 2 

    (1) ภาพผลงานชิ้นที่ 2   

    (2) ภาพผลงานชิ้นที่ 2   

    (3) ภาพผลงานชิ้นที่ 2 

      

 

 

 
(ก) 

  
                   (ข)                                (ค)   

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 28  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน โลกเสมือนเกม 2 

ปี พ.ศ. 2562 

เทคนิค ประติมากรรมกลุ่มสื่อผสม 

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์   
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5.3 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อ โลกเสมือนเกม 3 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแสดงถึงปัญหาเด็กติดเกม 

โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการปัญหาความรุนแรงที่มีผลสืบเนื่องมาจากการติดเกมในสังคม

ปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน ความสัมพันธ์ของครอบครัวและสังคม การแยกตัวจาก

สังคม ก่อให้เกิดปัญหาภาวะอารมณ์ความรุนแรง ซึ ่งผ ู ้สร ้างสรรค์นำเร ื ่องราวที ่ได้ร ับจาก

ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สร้างสรรค์เอง เป็นแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการ

จำลองภาพเสมือนของเด็กติดเกม ด้วยกระบนการทางเทคนิค ประติมากรรมกลุ่มสื่อผสม เพ่ือแสดง

ถึงการเปรียบเทียบ ประชดประชัน เปรียบเหมือนกระจกเงาสะท้อนประเด็นปัญหา เพื่อกระตุ้น

เตือนให้ผู้คนตระหนักถึงโทษภัยของภาวะเด็กติดเกม 

  

ตารางท่ี 9 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานชิ้นที่ 3 

โลกเสมือนเกม 3 

 

 

 
2. ข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 
    (1) ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 
    (2) ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 
    (3) ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 
    (4) ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 

 

  
                      (1)                      (2) 

  
                       (3)                     (4) 
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ตารางท่ี 9 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 

    (1) ขั้นตอนการขัดตกแต่ง 

    (2) ขั้นตอนการประกอบวัสดุ 

    (3) ขั้นตอนการประกอบวัสดุ 

    (4) ขั้นตอนการประกอบวัสดุ 

 

 

  
                  (1)                             (2) 

   
               (3)                            (4) 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 29  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน โลกเสมือนเกม 3 

ปี พ.ศ. 2562 

เทคนิค ประติมากรรมกลุ่มสื่อผสม 

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์   
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5.4 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อ โลกเสมือนเกม 4 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ ้นที่  4 ผลงานชิ ้นนี ้มีแนวคิดที ่มีความลงตัวมากยิ ่งขึ ้น ผู้

สร้างสรรค์นำเสนอผลงานในแนวความคิดของการแยกแยะไม่ออกระหว่างโลกความจริงกับโลกเกม 

โดยเลียนแบบตู้เกม (Game Arcade) นำวิดีโอเกี่ยวกับความรุนแรงของเกม มาประยุกต์กับประยุกต์

กับการนำเครื่องสร้างประติมากรรม 3 มิติ ในลักษณะโปร่งแสง ร่วมกับการใช้กระจกที่ซ่อนอยู่

ภายในประติมากรรม ทำให้เกิดการสะท้อนของ วิดีโอและแสงไฟได้มากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่

เกิดการพัฒนาการอันนำไปสู้ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีแง่มุมอันน่าสนใจ แสดงสภาวะทางอารมณ์ของ

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสม (Mixed media sculpture) ได้อย่างลงตัว 

 

ตารางท่ี 10 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4  
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

1. แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

“โลกเสมือนเกม 4” ประกอบด้วย 

    - ประติมากรรมขนาดเล็ก 7 ตัว 

    - ฐานไม้สีดำลักษณะตู้เกม Arcade   

      ขนาด 80 x 100 x 160 เซนติเมตร 

    - อะคริลิคกระจกเงา บุด้านในฐาน  

      ทั้ง 4 ด้าน 

    - อะคริลิคใสรองรับตัวงาน ประติมากรรม   

      และบริเวณด้านหน้า 

    - โปรเจคเตอร์ 

 

 

 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 4 

“โลกเสมือนเกม 4” 

    (1) ขั้นตอนการสร้างแบบโครงสร้าง

ตัวละครเป็น 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Blender 

เพื่อนำไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 

 

 

     
(1) 
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ตารางท่ี 10 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

    (2) ขั ้นตอนการพิมพ์ตัวละครด้วย

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ด้วยพลาสติก Filament 

แบบใส เพื่อความโปร่งและเกิดเงาใน

การสะท้อนแสง 

 

 
 

 
(2) 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 4 

“โลกเสมือนเกม 4” 

    (1) - (2) ขั้นตอนการสร้างฐานของ

ผลงานให้มีล ักษณะเลียนแบบตู ้เกม 

(Arcade) บุด้วยแผ่นอะคลิลิคกระจก

เงาด้านในของฐาน 

    (3) ขั้นตอนการประกอบวัสดุภายนอก

เป็นตัวปุ่มบังคับใช้อะคลิลิคใสเพื่อให้

สามารถแสดงผลของวิดีโอจากภายใน

สะท้อนออกจากเครื่องโปรเจคเตอร์ สู่

ตัวละครได้โดยผสานกับแสงสีแดงที่ถูก

ติดตั้งรอบพื้นที่ก่อให้เกิดสภาวะอารมณ์

น่ากลัวและรุนแรง 

 

  
                (1)                                  (2) 
 

 
(3) 

 
 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 30  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน โลกเสมือนเกม 4 

ปี พ.ศ. 2562 

เทคนิค ประติมากรรมกลุ่มสื่อผสม 

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์   

 

 

 

 

 

 



65 
 

 5.5 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (thesis) จำนวน 4 ชิ้น 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดโลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม ในแนวทาง

การนำเสนอสภาวะทางอารมณ์ของเด็กติดเกมเปรียบเทียบกับเด็กตั้งใจเล่าเรียน แสดงให้สังคม

ตระหนักถึงอันตรายจากการเล่นเกมด้วยวัยที ่เป็นเยาวชนไม่มีวิจารณญาณที่เพียงพอ  เป็นผล

ก่อให้เกิดความรุนแรงทั้งในครอบครัว สังคม ลุกลามไปถึงการก่ออาชญากรรมได้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์

ได้มีแนวคิดเพื่อแสดงออกเป็นผลงานศิลปะโดยใช้วัสดุโปร่งใส วัสดุที่แสดงออกถึงเกมในรูปแบบต่าง ๆ  

ผสานกับแสง ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์ได้ทำการทดลองในหลายรูปแบบจัดวางทั้งติดตั้ง ด้วยกระบวนการ

ทางเทคนิคทางเทคโนโลยี ประติมากรรมที่นำวัสดุต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกันเป็น ประติมากรรม

สื่อผสม จากที่กล่าวมาจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ วัสดุรวมถึงเทคนิค

กระบวนการสร้างสรรค์เพ่ือให้ตรงตามแนวความหลักตามตารางดังต่อไปนี้ 

 5.5.1 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  1 ชื่อ ภาพจำลองโลกอันบิดเบี้ยว

จากสภาวะเกม 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิด ที่ต้องการล้อเลียนโลกเสมือน

จริง ที่ซ้อนทับกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ของเด็กติดเกม โดยผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ

ความก้าวร้าวของเด็กติดเกม ผ่านมุมมองการสะท้อนเงาของผู้เล่นกับเนื้อหาของเกมที่มีความรุนแรง 

ด้วยรูปทรงเครื่องเกมมาขยายให้มีขนาดใหญ่โดยเลียนแบบตู้เกม (Game Arcade) ด้านบนเป็นเด็ก

ทำท่าทางเล่นเกมที่มีสีหน้าบิดเบี้ยว เกร็งตัว ด้วยการปั้นมือ หล่อเรซิ่นร่วมกับการย้อมสีด้วยแสงให้

กลายเป็นสีแดง เพ่ือสื่ออารมณ์ของความตื่นตัวและความรุนแรง  
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ตารางท่ี 11 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (thesis) ชิ้นที่ 1 ภาพจำลองโลกอันบิดเบี้ยว

 จากสภาวะเกม 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

1. ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน

วิทยานิพนธ์ ชื ่อ “ภาพจำลองโลกอัน

บิดเบ ี ้ยวจากสภาวะเกม” ภาพร่าง 

(Sketch) 

    (1) ภาพร่าง (Sketch) การสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชื ่อ “ภาพจำลอง

โลกอ ันบ ิดเบ ี ้ ยวจากสภาวะเกม”

ประกอบด้วย 

       - กระจกใสหนา 5 ม ิลล ิเมตร 

ขนาด 110  x  90 เซนติเมตร จำนวน 1 บาน 

ก ัดกระจกเป็นรูปแบบคล้ายตาราง

หมากรุก เปรียบเสมือนเกมในรูปแบบ 

Tactical role-playing game 

      - กระจกเงาหนา 5 ม ิลล ิเมตร 

ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร จำนวน  

บานเพ ื ่อใช ้สะท ้อนภาพว ิด ี โอจาก

โปรเจคเตอร์ถึงรูปแบบเกมที่แฝงด้วย

ความรุนแรง และอันตราย 

       - กระจกร ูปส ี ่ เหล ี ่ยมคางหมู  

ขนาด 95 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 

บานขนาด 100  x 80 เซนต ิ เมตร 

จำนวน 2 บานเพื่อใช้สะท้อนภาพวิดโีอ

จากโปรเจคเตอร์ถึงเกมที่อันตรายกับเด็ก 

 
 

 
(1) 
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ตารางท่ี 11 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (thesis) ชิ้นที่ 1 ภาพจำลองโลกอันบิดเบี้ยว

 จากสภาวะเกม (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

      - ฐานไม้สีดำบุด้วยโฟม ลักษณะ

คล้ายเครื ่องเล่นเกม ติดด้านบนด้วย

สติ๊กเกอร์กระจกเงา ขนาด 170 x 110 

x 50 เซนติเมตร 

       - ประติมากรรมขนาดเล็กลักษณะ

เป็นตัวหมากรุกลักษณะเป็นเด็กแสดง

ท่าทางเกร็ง และรุนแรงขณะเล่นเกม 

จำนวน 20 ตัว ดำ แสดงถึงความเครียด 

ความรุนแรงที่ถ่ายทอดจากโลกของเกม

สู่โลกความเป็นจริง 

    (2) ภาพร่างชิ้นงานในรูปแบบติดตั้ง

ประกอบกับการใช้แสงสร้างสภาวะ

บรรยากาศจากภายในช ิ ้ น ง านสู่

ภายนอกทั่วบริเวณติดตั้งชิ้นงาน       

 
 

 
(2) 

 

 

3. ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน

วิทยานิพนธ์ ชื ่อ “ภาพจำลองโลกอัน

บิดเบี้ยวจากสภาวะเกม” ขั้นตอนแรก

สร้างแบบประติมากรรมขนาดเล็กด้วย

ดินเยื ่อกระดาษ เพื ่อความสะดวกใน

การทำแบบหล่อ 

 

 

 

 
 



68 
 

ตารางท่ี 11 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (thesis) ชิ้นที่ 1 ภาพจำลองโลกอันบิดเบี้ยว

 จากสภาวะเกม (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

4. ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน

วิทยานิพนธ์ ชื ่อ “ภาพจำลองโลกอัน

บิดเบี้ยวจากสภาวะเกม” 

    (1) ขั ้นตอนการสร้างโครงของฐาน

ให้โปร่ง แต่สามารถรองรับกระจกและ

หุ่นตัวละครได้ และสะดวกในการวาง

ฐานกระจกด้านใน 

    (2) ลักษณะการกัดกระจก จำลอง

ตารางหมากรุก เหมือนตารางเดินในเกม

ประเภท Tactical role-playing game 

    (3) ลักษณะการบุโครงภายในด้วย

โฟมและด้านนอกเป ็นไม ้เพ ื ่อความ

เรียบร้อยและน้ำหนักที่เบา 

    (4) ขั้นตอนการติดสติ๊กเกอร์กระจก

เงาทั้งภายใน และภายนอกฐานเพื่อการ

สะท้อนแสง และวิดีโอจากโปรเจคเตอร์ 

 

  
     (1)                                 (2) 

  
                  (3)                                (4) 

5. ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน

วิทยานิพนธ์ ชื่อ “ภาพจำลองโลกอันบิด

เบี้ยวจากสภาวะเกม” 

    (1) การติดตั้งผลงานด้วยการซ่อนไฟ

ภายในโครงของชิ้นงานเพื่อคำนวนมุมการ

หักเหของแสง 

    (2) ขั้นตอนการจัดวางชิ้นงาน และจัด

สภาวะแวดล้อมของพื้นที่ให้เหมาะสมกับ

ผลงานมากท่ีสุด 

 

  
(1)                                 (2) 

 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 31  ภาพรายละเอียดผลงานเสร็จสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 ชื่อผลงาน ภาพจำลองโลกอันบิดเบี้ยวจากสภาวะเกม 

  ปี พ.ศ. 2564 

 เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม 

 ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

 ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์   
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 5.5.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อ โลกจำลองการเรียนรู้ 

           ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ ้นที่ 2 ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิด เสียดสีประชดประชัน

ระบบการศึกษาที่ไม่ดึงดูดใจเท่าการเล่นเกมส์ เด็กเบื่อหน่ายการเรียนเพราะเป็นกิจกรรมที่ซ้ำซากไม่

เร้าใจ ไม่สนุก ไม่ตื่นเต้น การเรียนทำให้เด็กมีความรู้สึกเหมือนถูกบังคับ เด็กจึงรู้สึกเปรียบเทียบ

ความแตกต่างทางความรู้สึกท่ีได้รับจากการเล่นเกม ว่าเกมทีความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ชวนให้ติดตาม 

และสามารถพบเพื่อนใหม่ได้จากโลกเสมือนจริงในเกม จนสามารถถูกชักนำไปในทางที่ผิดได้ง่าย เกม

จึงเป็นเสมือนทางเลือกที่ถูกต้องเป็นจริงในความรู้สึกของเด็กแต่เป็นภาพลวงของพ่อแม่ เพราะเกม

สามารถล่อลวงเด็กเข้าสู่วังวนของภาวะเด็กติดเกม  

 

ตารางท่ี 12 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (thesis) ชิ้นที่ 2 โลกจำลองการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

1. ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน

ว ิทยาน ิพนธ ์  ช ื ่อ “โลกจำลองการ

เรียนรู้” ภาพร่าง (Sketch) 

    (1) ภาพร่าง (Sketch) การสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชื ่อ “โลกทับซ้อน

ของเด็กติดเกม” ประกอบด้วย 

       - กระจกใสหนา 5 ม ิลล ิเมตร 

ขนาด 110 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1  

บาน กัดกระจกเป็นรูปแบบคล้ายตาราง

หมากรุก เปรียบเสมือนการวางหมาก

ของระบบการเรียนในปัจจุบัน 

      - กระจกเงาหนา 5 ม ิลล ิเมตร 

ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร จำนวน  

บาน เพ ื ่อใช ้สะท ้อนภาพวิด ีโอจาก

โปรเจคเตอร ์ถ ึงร ูปแบบการเร ียนรู้     

เดิม ๆ ไม่น่าสนใจกับสมัยใหม่ 

 
(1) 
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ตารางท่ี 12 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (thesis) ชิ้นที่ 2 โลกจำลองการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

     - กระจกรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 

95 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 บาน 

และขนาด 100 x 80 เซนต ิ เมตร 

จำนวน 2 บาน เพื่อใช้สะท้อนภาพวิดีโอ

จากโปรเจคเตอร์ถ ึงร ูปแบบการเร ียนรู้    

เดิม ๆ ไม่น่าสนใจกับสมัยใหม่ 

     - ฐานไม้ส ีขาวบุด้วยโฟม ขนาด 

170 x 110 x 50 เซนติเมตร 

     - ประติมากรรมขนาดเล็ก ลักษณะ

เป็นตัวหมากรุกลักษณะเป็นเด็กทำหน้า

เบื่อหน่ายจากการเรียน จำนวน 20 ตัว 

สีขาวแสดงถึงความไม่มีชีวิตชีวา และ

เบื่อหน่าย 

     - หนังสือเปรียบเหมือนสื่อการสอน

ชุดความรู้ในรุ่นเก่าซึ่งเด็กไม่ได้ให้ความ

สนใจในปัจจุบัน 

    (2) ภาพร่างชิ้นงานในรูปแบบติดตั้ง

ประกอบกับการใช้แสงสร้างสภาวะ

บรรยากาศจากภายในชิ ้นงานสู ่ภาย 

นอกทั่วบริเวณติดตั้งชิ้นงาน 

 

 
(2) 

 
 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน

วิทยานิพนธ์ ชื่อ “โลกจำลองการเรียนรู้” 

    (1) ขั้นตอนการสร้างแบบประติมากรรม

ขนาดเล็กด้วยดินเยื่อกระดาษเพื่อความ

สะดวกในการทำแบบหล่อเป็นตัวละคร

ที่ลักษณะคล้ายตัวหมากของหมากรุก 

 

 
(1) 
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ตารางท่ี 12 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (thesis) ชิ้นที่ 2 โลกจำลองการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

    (2) ขั ้นตอนการสร้างและตบแต่ง

แบบประติมากรรมขนาดเล็กด้วยดิน

เยื่อกระดาษเพื่อความสะดวกในการทำ

แบบหล่อ 

 

 

 
(2) 

4. ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน

วิทยานิพนธ์ ชื่อ “โลกจำลองการเรียนรู้” 

    (1) ขั ้นตอนการเชื ่อมภายในโครง

ของฐาน ก่อนประกอบกับโครงไม้ 

    (2) การปรับพื้นผิวโฟมภายในฐาน

ของชิ้นงาน 

 

  
                     (1)                                 (2) 

5. ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน

วิทยานิพนธ์ ชื่อ “โลกจำลองการเรียนรู้” 

    (1) การติดตั้งผลงานด้วยการซ่อนไฟ

ภายในโครงของชิ้นงานเพื่อคำนวนมุม

การหักเหของแสง 

    (2) การจัดวางองค์ประกอบแสดงถึง

การเรียนรู้ ที่ถูกบันทึกในรูปแบบเดิม ๆ 

 

 
(1) 

 
(2) 

 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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(1) 

 
(2) 

 

ภาพที่ 32  ภาพรายละเอียดผลงาน วทิยานิพนธช์ิ้นที่ 2 

(1) ภาพรายละเอียดผลงาน 

  (2) ภาพรายละเอียดผลงาน 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 33  ภาพรายละเอียดผลงานเสร็จสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 ชื่อผลงาน โลกจำลองการเรียนรู้ 

  ปี พ.ศ. 2564 

 เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม 

 ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

 ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์   

 

 

 

 

 

 



75 
 

 5.5.3 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อ โลกทับซ้อนของเด็กติดเกม 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ ้นที่ 3 ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิด การทับซ้อนและแสดงรูปทรงคน

เสมือนไร้ชีวิต โดยใช้กระจกแนวตั้ง โดยไม่มีสิ่งใดยึดติดแฝงเพื่อให้ผู้ดูขาดความมั่นคงทางอารมณ์ 

หวาดกลัว แฝงไว้ด้วยอันตราย ในแต่ละชั้นของกระจกมีการทับซ้อนของตัวรูปทรงคนที่แสดงออกถึง

ความรุนแรง ด้วยการใช้สัญลักษณ์เป็นรูปการ์ตูนเกม ด้วยการใช้ภาพถ่ายลงบนสติกเกอร์ และนำมา

ตัดแปะลงบนแผ่นอะคริลิค เพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีมิติทับซ้อนกันอย่างน่าสนใจ ถือว่าในผลงานชิ้นนี้

มีความลงตัวในการเลือกใช้สัญลักษณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยสติกเกอร์ที่แปะลงไปนั้น สามารถทับซ้อนกัน

จนเกิดเป็นมิติที่มีเรื ่องราวและน้ำหนัก สีสันเพื่อให้ผู ้ดูงานสามารถมองเข้าไป และสะท้อนตัวผู้       

ดูผลงานได้ เปรียบได้กับการแสดงถึงภาวะที่ทุกคนอาจเป็นคนเสพติดเกมได้ 

 

ตารางท่ี 13 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (thesis) ชิ้นที่ 3 โลกทับซ้อนของเด็กติดเกม 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ชื่อ “โลกทับซ้อนของเด็กติดเกม” ภาพ

ร่าง (Sketch) 

    (1) ภาพร่าง (Sketch) การสร้างสรรค์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชื ่อ “โลกทับซ้อน

ของเด็กติดเกม” ประกอบด้วย 

     - กระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร ขนาด 

92 x 5 เซนติเมตร จำนวน 12 บาน ที่วาง

โครงแบบกายวิภาคของเด็ก ในตำแหน่ง

ที่ไว้ใช้ติดภาพของตัวละครในเกม 

     - กระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร ขนาด 

92 x 5 เซนติเมตร จำนวน 22 ชิ้น 

     - ฐานไม้สีดำขนาด 150 x 150 x 50 

เซนติเมตร     

     - ภาพจำลองชิ้นงานสำเร็จ 

 

 
(1) 
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ตารางที่ 13 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (thesis) ชิ้นที่ 3 โลกทับซ้อนของเด็กติดเกม (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

    (2) ภาพร่างชิ้นงานในรูปแบบติดตั้ง

ประกอบกับการใช้แสงสร้างสภาวะ

บรรยากาศจากภายในชิ้นงานสู่ภายนอก

ทั่วบริเวณติดตั้งชิ้นงาน 

 

 

 
(2) 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ชื่อ “โลกทับซ้อนของเด็กติดเกม” 

    (1) ขั ้นตอนการคัดเลือกวัสดุเป็น

กระจกที ่มีความสามารถโปร่งใสและ

มองเห็นการทับซ้อนของตัวผลงาน

แสดงถึงโลกของเกมที่ซ้อนกับโลกจริง

ของเด็กติดเกม โดยใช้กระจกหนา 5 

มิลลิเมตร ขนาด 183 x 92 เซนติเมตร 

    (2) ขั้นตอนการเลือกภาพจากหนังสือ

นิตยสารเกม ร่วมกับการเลือกภาพจาก

ในเกมซึ่งแสดงต่อความรุนแรง เช่น การ

ฆ่าฟัน หรือฉากความลามกอนาจารที่

เกิดขึ้นภายในโลกของเกม  

    (3) ขั้นตอนการสร้างสรรค์โดยนำภาพ

จากนิตยสารเกม และภาพพิมพ์จากใน

ตัวเกมติดที่กระจกโดยจัดวางทับซ้อน

ให้เกิดโครงสร้างในรูปแบบกายวิภาคเด็ก 

ซ้อนทับกัน 12 ชั้น แสดงความซับซ้อน

ของสภาวะจิตใจของเด็กติดเกม 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 
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ตารางที่ 13 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (thesis) ชิ้นที่ 3 โลกทับซ้อนของเด็กติดเกม (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยา นิพนธ์ 

ชื่อ “โลกทับซ้อนของเด็กติดเกม” 

    (1) ขั ้นตอนการสร้างฐานเป็นโครง

ไม้ที ่แข็งแรงให้รับน้ำหนักของกระจก

จำนวน 12 แผ่น และซ่อนหลอดไฟไว้

ภายในสามารถสะท้อนแสงสีแดงจาก

ภายในฐานสู่ชิ้นงาน และพื้นที่โดยรวม

โดยรอบพื้นที่จัดแสดงได้ 

    (2) ขั ้นตอนการสร้างฐานเป็นโครง

ไม้โดยใช้สีดำเพื ่อสื ่อถึงความน่ากลัว

และสนับสนุนกับตัวชิ้นงาน 

 

 
(1) 

 
(2) 

4. ขั้นตอนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ 

ชื่อ “โลกทับซ้อนของเด็กติดเกม” โดย

ติดตั้งกระจกไว้บนฐาน โดยไม่ได้เชื่อม 

ต่อด้วยกาว ทดลองติดตั้งไฟ และติดตั้ง

ฉากเพื่อให้ชิ้นงานแสดงผลได้ดีที่สุด 

 

 
(1) 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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 (1)                                                     (2) 

 

 
(3) 

 

ภาพที่ 34  ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

(1) ภาพรายละเอียดผลงาน 

(2) ภาพรายละเอียดผลงาน 

 (3) ภาพรายละเอียดผลงาน  

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 35  ผลงานเสร็จสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 ชื่อผลงาน โลกทับซ้อนของเด็กติดเกม 

  ปี พ.ศ. 2564 

 เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม 

 ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

 ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์   
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 5.5.4 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อ โลกทับซ้อนของเด็กติดเกม 

                ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ ้นที่ 3 ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิด การทับซ้อนและแสดงรูปทรงคน

เสมือนไร้ชีวิต โดยใช้กระจกแนวตั้ง โดยไม่มีสิ่งใดยึดติดแฝงเพื่อให้ผู้ดูขาดความมั่นคงทางอารมณ์ 

หวาดกลัว แฝงไว้ด้วยอันตราย ในแต่ละชั้นของกระจกมีการทับซ้อนของตัวรูปทรงคนที่แสดงออกถึง

ความรุนแรง ด้วยการใช้สัญลักษณ์เป็นรูปการ์ตูนเกม ด้วยการใช้ภาพถ่ายลงบนสติกเกอร์ และนำมา

ตัดแปะลงบนแผ่นอะคริลิค เพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีมิติทับซ้อนกันอย่างน่าสนใจ ถือว่าในผลงานชิ้น

นี้มีความลงตัวในการเลือกใช้สัญลักษณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยสติกเกอร์ที่แปะลงไปนั้น สามารถทับซ้อนกัน

จนเกิดเป็นมิติที่มีเรื่องราว และน้ำหนัก สีสันเพื่อให้ผู้ดูงานสามารถมองเข้าไป และสะท้อนตัวผู้ดู

ผลงานได้ เปรียบได้กับการแสดงถึงภาวะที่ทุกคนอาจเป็นคนเสพติดเกมได้ 

 

ตารางท่ี 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 : โลกซับซ้อนขององค์ความรู้ 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ชื่อ “โลกซับซ้อนขององค์ความรู้” ภาพ

ร่าง (Sketch) 

    (1) ภาพร่าง (Sketch) การสร้างสรรค์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชื ่อ “โลกซับซ้อน

ขององค์ความรู้” ประกอบด้วย 

     - กระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร ขนาด 

92 x 5 เซนติเมตร จำนวน 12 บาน ที่วาง

โครงแบบกายวิภาคของเด็ก ในตำแหน่ง

ที่ไว้ใช้ติดข้อความจาดหนังสือเรียน 

     - กระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร ขนาด 

92 x 5 เซนติเมตร จำนวน 22 ชิ้น 

     - ฐานไม้สีขาวขนาด 150 x 150 x 50 

เซนติเมตร 

     - ภาพจำลองชิ้นงานสำเร็จ 

 

 

 
(1) 
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ตารางท่ี 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 : โลกซับซ้อนขององค์ความรู้ (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

    (2) ภาพร่างชิ้นงานในรูปแบบติดตั้ง

ประกอบกับการใช้แสงสร้างสภาวะ

บรรยากาศจากภายในชิ้นงานสู่ภายนอก

ทั่วบริเวณติดตั้งชิ้นงาน 

 

 

 

 
(2) 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานพินธ์ 

ชื่อ “โลกซับซ้อนขององค์ความรู้” 

    (1) ขั ้นตอนการคัดเลือกวัสดุเป็น

กระจกที ่มีความสามารถโปร่งใสและ

มองเห็นการทับซ้อนของตัวผลงานแสดง

ถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ผู้สร้างสรรค์เรียน

มาตั้งแต่ระดับประถมจนเติบโตขึ้น ซึ่ง

ยังใช้ชุดความรู้ และสื่อการเรียนการ

สอนในแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

โดยใช้กระจกหนา 5 มิลลิเมตร ขนาด 

183 x 92 เซนติเมตร จำนวน 12 แผ่น 

ซ้อนเป็นโครงสร้างทางกายภาพของเดก็

ซึ่งเป็นวัยเรียนรู้  

    (2) ขั้นตอนการวางรายละเอียดทับ

ซ้อนในแต่ละชั้นของผลงาน  

    (3) ขั้นตอนการวางรายละเอียดทับ

ซ้อนในแต่ละชั้นของผลงาน 

 

 
(1) 

  
(2)                            (3) 
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ตารางท่ี 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 : โลกซับซ้อนขององค์ความรู้ (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

    (4) ขั้นตอนการวางรายละเอียดทับ

ซ้อนในแต่ละชั้นของผลงาน 

    (5) ขั้นตอนการวางรายละเอียดทับ

ซ้อนในแต่ละชั้นของผลงาน 

 

  
                    (ง)                        (จ) 

3.ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ชื่อ “โลกซับซ้อนขององค์ความรู้” 

    (1) ขั ้นตอนการสร้างฐานเป็นโครง

ไม้ที ่แข็งแรงให้รับน้ำหนักของกระจก

จำนวน 12 แผ่น และซ่อนหลอดไฟไว้

ภายในสามารถสะท้อนแสงแบล็คไลท์ 

จากภายในฐานสู ่ช ิ ้นงาน และพื ้นที่

โดยรวมโดยรอบพื้นที่จัดแสดงได้ 

    (2) ขั ้นตอนการสร้างฐานเป็นโครง

ไม ้ โดยใช ้ส ีขาวเพ ื ่อส ื ่อถ ึงความไร้

ชีวิตชีวา ติดกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร 

ขนาด 92 x 5 เซนติเมตรโดยเว้น 5 

เซนติเมตรในทุกชิ้นเพื่อให้ติดตั้งกระจก

แผ่นหลักได้โดยง่าย 

 

 

 
(1) 

 
(2) 
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ตารางท่ี 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 : โลกซับซ้อนขององค์ความรู้ (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

5. ขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน

วิทยานิพนธ์ ชื่อ “โลกซับซ้อนขององค์

ความรู้” ขั้นตอนการติดตั้งผลงานด้วย

การซ่อนไฟภายในโครงของชิ้นงาน เพื่อ

คำนวนมุมการหักเหของแสง โดยใช้ไฟ

แบล ็คไลท ์  ซ ึ ่ งสามารถสะท ้อนกับ

สติ ๊กเกอร์ส ีขาวได้เป็นอย่างดี สร้าง

บรรยากาศอึมครึม สร้างบรรยากาศที่

รู้สึกลึกลับ เข้าหายาก เข้าใจยาก 

 

 

 
 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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                               (1)                                                    (2) 
 

 
(3) 

 

ภาพที่ 36  ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

(1) ภาพรายละเอียดผลงาน 

(2) ภาพรายละเอียดผลงาน 

 (3) ภาพรายละเอียดผลงาน  

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 37  ผลงานภาพร่างและผลงานเสร็จสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

 ชื่อผลงาน โลกซับซ้อนขององค์ความรู้ 

  ปี พ.ศ. 2564 

 เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม 

 ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

 ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์   
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สรุป 

จากการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกมภายใต้แนวคิดกรอบทฤษฎี

ส ัญชาตญาณ ( Instinct Theory) กลไกการป้องก ันทางจ ิต (Defense mechanism) ในการ

สร้างสรรค์ผลงานให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ด้วยลักษณะผลงานประติมากรรม

สื่อผสมด้วยกระจก แสง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สะท้อนสภาวะทางอารมณ์ ที่ถูกกระตุ้นด้วยความ

รุนแรงภายในเกม และช่องว่างทางการศึกษา ที่ทำให้เกิดความน่าเบื่อนำเด็กไปสู่ “โลกเสมือนเกม” 

จากที่กล่าวข้างต้นผู้สร้างสรรค์ได้ทำการทดลอง ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูลในการสร้างสรรค์

ผลงานอย่างมีระบบส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานและได้ศึกษา

ค้นคว้า ทดลอง แนวทางในการแก้ไข้ปัญหา ด้านแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิค

วิธีการ และการนำเสนอผลงานจนสามารถพัฒนาให้ผลงานมีความสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับ    

ผู้พบเห็นได้เกิดประสบการณ์ทางความคิดในรูปแบบใหม่ และช่วยกระตุ้นแนวคิดที่เกมสามารถเป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหา อาชญากรรมอันร้ายแรงที่ถูกบ่มเพราะให้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์  

 



 
 

บทท่ี 4 

การวิเคราะห์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” ผลงานจำนวน 4 ชิ้น  

โดยใช้รายละเอียดในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ที่มาแรงบันดาลใจ   

ในการสร้างสรรค์ ที่ได้จากประสบการณ์ตรง และจากศิลปินที่ทำการศึกษาร่วมกับการวิเคราะห์      

ได้ผ่านการศึกษาและการทดลองเพื่อค้นหาผ่านข้อผิดพลาดรวมถึงปัญหาในการสร้างสรรค์  ซ่ึงนำไปสู่

การพัฒนาเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์แสดงออกให้เห็นถึงแนวความคิดและทฤษฎี การค้นคว้า

เทคนิคโดยเลือกใช้วัสดุที่แสดงออกถึงแนวความคิด ผ่านทางรูปทรง และสภาวะของแสง ลักษณะ

ผลงานแบบประติมากรรมสื่อผสมที่แสดงออกถึงความงามที่เกิดจากความคิด ความรู้สึก เกิดแรง

บันดาลใจต่อการพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษา ซึ่งผู้สร้างสรรค์สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

การทดลองกระบวนการสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น

สามารถวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ออกได้ ดังต่อไปนี้ 

 

1. การวิเคราะห์ที่มาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

 จากสภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาเด็กติดเกมเกิดจากสมองที่เสพติดสิ่งที่ทำให้เกิดความสุข จึงมี

ความต้องการที่จะทำสิ่งนั้นบ่อย ๆ มักเกิดผลกระทบมากกับกลุ่มเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากสมอง       

ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะสมองในส่วนของการยับยั้งชั่งใจและการใช้เหตุผล เด็กวัยนี้จึงมักเกิด

ภาวะติดเกม ซึ่งส่งผลเสียต่อการเรียน ยิ่งในสถานการณ์โรคติดต่อโควิด -19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น   

ทำให้มีการเรียนในระบบออนไลน์เปิดช่องว่างให้เด็กว่างจากการเรียนและไม่ตั้งใจในขณะทำการเรียน

การสอน มีโอกาสให้เด็กสามารถเล่นเกมในมือถือควบคู่ไปด้วยได้ ยิ่งเล่นเกมหนักขึ้นส่งผลให้ขาดการ

เชื่อมสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว เพราะเด็กมักจะแยกตัวและหลงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน

โลกเสมือนการหล่อหลอมด้วยความรู้สึกแห่งโลกเสมือนที่มีแต่การแข่งขันและการใช้ความรุนแรงเพ่ือ

ต้องการชัยชนะ ทำให้เด็กเสพติดความรุนแรง เมื่อเกิดสถานการณ์ใดในชีวิตจริงเด็กจะใช้อารมณ์รุนแรง

มาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วย ดังจะเห็นได้จากภาวะเด็กทะเลาะวิวาทบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต   



88 
 

 จากที่กล่าวมานั้นการสร้างสรรค์งานชุด “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” เป็นการกระตุ้น

เตือนให้ผู้คนตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาเด็กติดเกม ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และ

สามารถก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ในสังคมปัจจุบัน 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค ์

 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาล

ใจมาจาก “โลกเสมือน” ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งความฝันจินตนาการ 

สถานที่ที่สามารถสร้างตัวละครเพื่อมารับบทบาทอะไรก็ได้ หลบหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงตามทฤษฎี

หลบหนี Escapist ของ Frode Stenseng ด้วยการจำลองภาพเสมือนของเด็กติดเกมเปรียบเทียบกับ

เด็กที่ตั้งใจเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาสถานการณ์เด็กติดเกมที่สังคมกำลังประสบอยู่ 

อันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข ผู้วิจัยใช้กระบวนการตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ

ซิกมันด์ ฟรอยด์มาช่วยในการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหา โดยสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม

สื่อผสมเพ่ือแสดงออกถึงภาวะเด็กติดเกมด้วยลักษณะที่เยาะเย้ย ถากถาง เปรียบเทียบ ประชดประชัน 

ผ่านรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์ได้มาจากประสบการณ์ตรง ซึ่งยังคงติดอยู่ในโลกแห่งแฟนตาซีหรือเรียกกันว่า 

“โลกเสมือน” เป็นโลกที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์เหมือนหลุดออกไปจากโลกแห่งความจริง 

 

 3. การวิเคราะห์ศิลปินที่ทำการศึกษาเกี่ยวเนื่องกับงานสร้างสรรค์     

 การเลือกศิลปินที่ทำการศึกษานั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาถึงแนวคิด เทคนิค และวิธีการ

สร้างสรรค์ของศิลปินที่มีกระบวนคิดที่สอดคล้องรวมถึงมีรูปแบบและกระบวนการที่ผู้สร้างสรรค์ให้

ความสนใจและทำการศึกษาศิลปิน อเล็กซานโดร กัลโล (Alessandro Gallo) เป็นศิลปินที่ใช้ความ

เชื่อมโยงระหว่างการกระทำตามสัญชาตญาณสัตว์  ในแต่ละชนิดเข้ากับลักษณะทางพฤติกรรมของ

มนุษย์ เป็นสัญลักษณ์วิภาควิจารณ์การกระทำของมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าสัตว์ประเสริฐแต่กลับมีแนวทางเดียว 

กับสัตว์ แสดงออกถึงการเยอะเย้ย ถากถาง โดยนำหัวของสัตว์แต่ละชนิดผสานเข้ากับร่างกาย      

ของมนุษย์ ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์สนใจและได้รับอิทธิพลทางความคิดที่มีการจัดวางแบบประติมากรรม

กลุ่มโดยใช้สัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบต่าง ๆ ในงานประติมากรรม ซ่ึงตัวผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาศิลปิน 

เทปเป คาเนอุจิ (Teppei Kaneuji) และมาร์ค ไรเดน (Mark Ryden) มีการสร้างสรรค์เป็นผลงาน

ประติมากรรมที่มีเค้าโครงภายนอกเป็นลักษณะทางภายภาพของมนุษย์ ที่มีอิทธิพลของการ์ตูน 
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เช่นเดียวกับลักษณะตัวละครในเกม และมีแนวคิดวิภาควิจารณ์สังคม  ผนวกกับ กฤช งามสม            

ที่สร้างสรรค์ผลงานแนวทางการใช้วัสดุที่มีลักษณะโปร่งแสงผสมผสานกับการจัดวางพื้นที่ของไฟ     

ในงาน พร้อมทั้งกลไกการเคลื่อนไหวของงานที่สร้างมิติทับซ้อนจนเกิดความรู้สึกร่วมกับผู้ดูให้เกิดการ

ตีความในเชิงลึกได้ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นผู้สร้างสรรค์เกิดความลงตัวทั้งความคิดและกระบวนการ

สร้างสรรค์ และสามารถเป็นแนวทางที่จะใช้พัฒนาผลงานในลำดับต่อไป 

 

4. วิเคราะห์การสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” นั้นเป็นการ

สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ในแนวทางการนำเสนอสภาวะทางอารมณ์ของเด็กติดเกม

เปรียบเทียบกับเด็กตั้งใจเล่าเรียน แสดงให้สังคมตระหนักถึงอันตรายจากการเล่นเกมด้วยวัยที่เป็น

เยาวชนไม่มีวิจารณญาณที่เพียงพอ เป็นผลก่อให้เกิดความรุนแรงทั้งในครอบครัว สังคม ลุกลามไปถึง

การก่ออาชญากรรมได้ ทำให้ผู ้สร้างสรรค์ได้มีแนวคิดเพ่ือแสดงออกเป็นผลงานศิลปะโดยใช้วัสดุ

โปร่งใส วัสดุที่แสดงออกถึงเกมในรูปแบบต่าง ๆ ผสานกับแสง ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์ได้ทำการทดลองใน

หลายรูปแบบจัดวางทั้งติดตั้ง ด้วยกระบวนการทางเทคนิคทางเทคโนโลยี ประติมากรรมที่นำวัสดุต่าง ๆ 

ประกอบเข้าด้วยกันเป็น ประติมากรรมสื่อผสม 

 

5. การค้นคว้าและทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project ระยะที่ 1)

 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 เป็นการแสดงออกถึงสภาวะทางอารมณ์

ของเด็กติดเกม ผ่านมุมมองศิลปะแบบประติมากรรมสื่อผสม ที่ใช้วัสดุโปร่งใสและวัสดุที่สามารถ

สะท้อนแสงจากสื่อทางเทคโนโลยีได้ เป็นสื่อในการกระตุ้นเตือนให้มนุษย์เกิด ความคิดตระหนักถึง

อันตรายจากการเล่นเกม ผู้สร้างสรรค์จึงค้นหา ทดลองวัสดุโดยใช้เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ที่มี

ความเหมาะสมให้ตรงตามแนวความคิด  

 

 

 

 

 



90 
 

 5.1 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (Terminal Project) 

 

 
 

ภาพที่ 38  ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ผลงานก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

 ชื่อผลงาน  โลกเสมือนเกม 1 

  ปี พ.ศ.  2562 

 เทคนิค  ประติมากรรมสื่อผสม 

 ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

 ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์   
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แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 1 

 ผลงานชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานแสดงถึงปัญหาเด็กติดเกม โดยได้รับแรงบันดาลใจ    

มาจากการปัญหาความรุนแรงที่มีผลสืบเนื่องมาจากการติดเกมในสังคมปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบ

ต่อการเรียน ความสัมพันธ์ของครอบครัวและสังคม การแยกตัวจากสังคม ก่อให้เกิดปัญหาภาวะ

อารมณ์ความรุนแรง ซึ ่งผ ู ้สร ้างสรรค์นำเรื ่องราวที ่ได้ร ับจากประสบการณ์จริงที ่เก ิดขึ ้นกับ                

ตัวผู้สร้างสรรค์เอง เป็นแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการจำลองภาพเสมือนของเด็กติดเกม 

ด้วยกระบวนการทางเทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม เพื่อแสดงถึงการเปรียบเทียบ ประชดประชัน 

เปรียบเหมือนกระจกเงาสะท้อนประเด็นปัญหา เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงโทษภัยของภาวะ

เด็กติดเกม แต่การสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ยังมีข้อจำกัดทางกระบวนการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การ

สร้างแบบแม่พิมพ์เพื่อหล่อเรซิ่น ขาดความชำนาญในการใช้วัสดุ ผู้สร้างสรรค์ยังต้องศึกษาเทคนิค   

การสร้างประติมากรรมด้วยเรซิ่น ผลงานอาจไม่สามารถดึงดูดใจผู้ชมได้ ผู้สร้างสรรค์จึงทำการศึกษา

และทดลอง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป  
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม ผลงานแสดงออกถึงลักษณะของบอร์ดเกม

ประเภทหนึ่ง โดยใช้การหล่อเรซิ่นเป็นตัวละครเด็กติดเกม และตารางเดิน แสดงถึงการเยาะเย้ย 

ล้อเลียนการเล่นเกม  
 

วิธีการนำเสนอ 

จัดวางผลงานในลักษณะติดตั้งจากพ้ืนที่มันวาว สามารถสะท้อนตัวงาน แสดงถึงโลกท่ีสะท้อน

ระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกเสมือน สามารถชมได้รอบด้านตามลักษณะผลงานประติมากรรม 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์จากการสร้างชิ้นงานโดยขาดประสบการณ์

ด้วยเรซิ่น ทำให้เกิดความเสียหาย และใช้เวลาในการสร้างมากเกินไป ทำให้สร้างชิ้นงานได้น้อยกว่า    

ที่ควร รูปแบบผลงานที่ตรงตามแนวคิด ปัญหาอีกอย่างและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์  เพราะ    

ผู้สร้างสรรค์ยังไม่มีประสบการณจ์ึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้และพัฒนาต่อไป  
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 5.2 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (Terminal Project) 

 

 
 

ภาพที่ 39  ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิ้นที่ 2 

 ชื่อผลงาน  โลกเสมือนเกม 2 

  ปี พ.ศ.  2562 

 เทคนิค  ประติมากรรมสื่อผสม 

 ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

 ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์   
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แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 2  

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ผู้สร้างสรรค์มีการพัฒนาเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม ด้วย

วิธีการนำสื่อประเภท สื่อวิดีโอ ฉายสะท้อนกับตัวละคร ซึ่งสร้างจากเรซิ่นใส สะท้อนสภาวะทาง

อารมณ์ ที่ก้าวร้าว รุนแรง ซึ่งเป็นผลพวงจากการการเล่นเกม จัดวางให้สามารถชมได้ 3 ด้าน นับว่า

ผลงานชุดที่ 2 นี้ มีการดึงดูดที่น่าสนใจมากขึ้นโดยการใช้สื่อเข้ามาผสมผสาน อันนำไปสู่การพัฒนา

ผลงานในลำดับสูงต่อไป 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื ่อผสม โดยใช้การหล่อเรซิ ่นเป็นตัวละคร        

เด็กติดเกม ที่แสดงลักษณะอารมณ์โกรธ ผสานกับวิดีโอของเกมที่มีเนื้อหารุนแรง ฉายสะท้อนกับ      

ตัวละคร เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงตามแนวคิดได้มากที่สุด  
 

วิธีการนำเสนอ   

จัดวางผลงานในลักษณะติดตั้งวางจากพื้นด้วยฐานสูง ในระดับสายตา ในลักษณะผลงาน

ประติมากรรมสื่อผสม 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์จากการใช้เลือกใช้วัสดุที่ยังไม่มีความเข้าใจ

นำมาใช้กับแนวคิด การจัดเตรียมฐานที่ไม่เหมาะสม อุปสรรคอีกด้านคือ การสะท้อนของวิดีโอที่ยังไม่

สมบูรณ์ตามที่ต้องการ ข้อดีคือมีการเรียนรู้และฝึกฝนการหล่อเรซิ่นและพร้อมจะพัฒนาผลงานต่อไป  
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 5.3 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 (Terminal Project)  

 

 
 

ภาพที่ 40  ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิ้นที่ 3 

 ชื่อผลงาน  โลกเสมือนเกม 3 

  ปี พ.ศ.  2562 

 เทคนิค  ประติมากรรมสื่อผสม 

 ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

 ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์   
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แนวความคิดก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 3  

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3  มีการพัฒนาเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม ด้วยการนำข้อดี  

ในผลงานชิ้นแรก และชิ้นที่ 2 โดยวางรูปแบบชิ้นงานเป็นลักษณะกระดานหมากรุก และมีตัวละคร

เป็นเด็กติดเกมในอิริยาบถกำลังต่อสู้ แสดงถึงปัญหาเด็กติดเกมที่ไม่สามารถแยกแยะโลกแห่งความจริง

และ “โลกเสมือน” ได้ ผนวกกับการใช้แสงที่กระตุ้นอารมณ์ความรุนแรงสร้างเป็นสภาวะความกดดัน

ที่มีผลต่อสัญชาตญาณของติดเกมซึ่งเป็นปัญหาในสังคมปัจจุบัน 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

สร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยใช้การหล่อเรซิ่นเป็น

ตัวละครเด็กติดเกมที่แสดงลักษณะอารมณ์โกรธ ผสานกับวิดีโอของเกมที่มีเนื้อหารุนแรง ฉายสะท้อน

กับตัวละคร เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงตามแนวคิดได้มากที่สุด  
 

วิธีการนำเสนอ 

จัดวางผลงานในลักษณะติดตั้งวางจากฐาน เพ่ือให้ผลงานสามารถชมได้รอบด้านตามลักษณะ

ผลงานประตมิากรรมและเพ่ิมแสงแสดงถึงอารมณ์ความรุนแรงของผลงาน 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์จากการใช้เลือกใช้วัสดุที่ยังไม่มีความเข้าใจ

นำมาใช้กับแนวคิด อุปสรรคอีกด้านคือการเชื่อมต่อของวัสดุที่นำมาใช้ ไม่สามารถรับน้ำหนักของเรซิ่น

ได้ทั้งหมด ข้อดีคือ มีการเรียนรู้ในการคำนวณ วางแผนการติดตั้งงานและพร้อมจะพัฒนาผลงานต่อไป  
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 5.4 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (Terminal Project) 

 

 

ภาพที่ 41  ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิ้นที่ 4 

 (1)  รายละเอียดผลงาน 

 (2)  รายละเอียดผลงาน 

 ชื่อผลงาน โลกเสมือนเกม 4 

  ปี พ.ศ.  2562 

 เทคนิค  ประติมากรรมสื่อผสม 

 ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

 ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                 (1)                                                     (2)                                        
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แนวความคิดก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 4 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิดที่มีความลงตัวมากยิ่งขึ้น ผู้สร้างสรรค์

นำเสนอผลงานในแนวความคิดของการแยกแยะไม่ออกระหว่างโลกความจริงกับโลกเกม โดย

เลียนแบบตู้เกม (Game Arcade) นำวิดีโอเกี่ยวกับความรุนแรงของเกม มาประยุกต์กับประยุกต์กับ

การนำเครื่องสร้างประติมากรรม 3 มิติ ในลักษณะโปร่งแสง ร่วมกับการใช้กระจกที่ซ่อนอยู่ภายใน

ประติมากรรม ทำให้เกิดการสะท้อนของ วิดีโอและแสงไฟได้มากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่เกิดการ

พัฒนาการอันนำไปสู้ผลงานวิทยานิพนธ์ที ่มีแง่มุมอันน่าสนใจ แสดงสภาวะทางอารมณ์ของการ

สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสม (Mixed media sculpture) ได้อย่างลงตัว 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยใช้การใช้เครื่องสร้าง

ประติมากรรม 3 มิติ เป็นตัวละครเด็กติดเกมที่แสดงลักษณะอารมณ์รุนแรง ผสานกับวิดีโอของเกมที่มี

เนื้อหารุนแรง ฉายสะท้อนกับตัวละคร เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงตามแนวคิดได้มากที่สุด  
 

วิธีการนำเสนอ 

จัดวางผลงานในลักษณะติดตั้งวางจากฐาน เพ่ือให้ผลงานสามารถชมได้รอบด้านตามลักษณะ

ผลงานประติมากรรมและเพ่ิมแสงแสดงถึงอารมณ์ความรุนแรงของผลงาน 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ผลงานมีความบอบบางเนื่องจาก

มีการซ่อนกระจกไว้ด้านใน อุปสรรคอีกด้านคือการคำนวนการสะท้อนของแสงยังไม่ดีพอ ผู้สร้างสรรค์

ได้แก้ปัญหานี้โดยการเปลี่ยนจากกระจกเป็นแผ่นพลาสติกกระจกเงา เพื่อสะดวกในการค้นย้ายและ

ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ ผลงานชิ้นนี้มีการพัฒนาโครงสร้างให้ดูเรียบง่ายแต่สามารถซ่อนเนื้อหา และการ

ฉายวิดีโอจากภายใน ปัญหาที ่เกิดคือการการกระจายของแสงสะท้อนในวัสดุที ่มีขนาดจำกัด           

ไม่เพียงพอทำให้ผลงานไม่ตรงตามแนวคิดที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ ปัญหาเหล่านี้ผู้สร้างสรรค์พร้อมที่จะ

เรียนรู้และพัฒนาในผลงานชุด Thesis ต่อไป  
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6. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) จำนวน 4 ชิ้น (ผลงานชิ้นที่ 1) 

 6.1 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 1 

 

 
 

 

ภาพที่ 42  ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

  ชื่อผลงาน ภาพจำลองโลกอันบิดเบี้ยวจากสภาวะเกม 

   ปี พ.ศ. 2564 

  เทคนิค ประติมากรรมสื่อผสม 

  ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

  ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์   
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แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 1 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิด ที่ต้องการล้อเลียนโลกเสมือนจริง ที่ซ้อนทับ

กันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ของเด็กติดเกม โดยผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอความก้าวร้าว

ของเด็กติดเกม ผ่านมุมมองการสะท้อนเงาของผู้เล่นกับเนื้อหาของเกมที่มีความรุนแรง ด้วยรูปทรง

เครื่องเกมมาขยายให้มีขนาดใหญ่โดยเลียนแบบตู้เกม (Game Arcade) ด้านบนเป็นเด็กทำท่าทางเล่นเกม

ที่มีสีหน้าบิดเบี้ยว เกร็งตัว ด้วยการปั้นมือ หล่อเรซิ่นร่วมกับการย้อมสีด้วยแสงให้กลายเป็นสีแดง เพ่ือ

สื่ออารมณ์ของความตื่นตัวและความรุนแรง  
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื ่อผสม โดยใช้การสร้าง

ประติมากรรม 3 มิติเป็นตัวละครเด็กติดเกมด้วยการปั้นหล่อ ด้วยเรซิ่นใส ที่แสดงลักษณะอารมณ์

รุนแรง ผสานกับวิดีโอของเกมที่มีเนื้อหารุนแรง ฉายสะท้อนกับตัวละคร เพ่ือสร้างบรรยากาศให้กับ

ผลงาน 
 

วิธีการนำเสนอ 

 จัดวางผลงาน 3 มิติ ในลักษณะวางบนฐาน เพื่อให้ผลงานสามารถรับชมได้รอบด้านตาม

ลักษณะผลงานประติมากรรม และเพิ่มแสงสีแดงแสดงถึงอารมณ์ความรุนแรงของผลงานร่วมกับ   

การใช้เสียงที่แสดงการต่อสู้ กดดันจิตใจ เพ่ือเร้าอารมณ์ 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

 ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ในเรื่องของเทคนิคในการจัดการ

กับโครงสร้างรูปทรงที่เป็นการขยายขนาดของเครื่องเล่นเกมให้มีขนาดใหญ่ ผู้สร้างสรรค์ได้พัฒนาเรื่อง

การเลือกใช้วัสดุอะคริลิคร่วมกับกระจกเงา เพ่ือแก้ปัญหามิติในผลงานให้สามารถสะท้อนเรื่องราวที่ถูก

ฉายลงไปได้ดียิ่งขึ้น 
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 6.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 43  ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

    ชื่อผลงาน โลกจำลองการเรียนรู้ 

     ปี พ.ศ.  2564 

   เทคนิค  ประติมากรรมสื่อผสม 

   ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

   ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์   

 

 

 

 

 

 



101 
 

แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 2 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิด เสียดสีประชดประชันระบบการศึกษาที่

ไม่ดึงดูดใจเท่าการเล่นเกมส์ เด็กเบื่อหน่ายการเรียนเพราะเป็นกิจกรรมที่ซ้ำซากไม่เร้าใจ ไม่สนุก ไม่

ตื่นเต้น การเรียนทำให้เด็กมีความรู้สึกเหมือนถูกบังคับ เด็กจึงรู้สึกเปรียบเทียบความแตกต่างทาง

ความรู้สึกที่ได้รับจากการเล่นเกม ว่าเกมที่ความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ชวนให้ติดตาม และสามารถพบ

เพื่อนใหม่ได้จากโลกเสมือนจริงในเกม จนสามารถถูกชักนำไปในทางที่ผิดได้ง่าย เกมจึงเป็นเสมือน

ทางเลือกที่ถูกต้องเป็นจริงในความรู้สึกของเด็กแต่เป็นภาพลวงของพ่อแม่  เพราะเกมสามารถล่อลวง

เด็กเข้าสู่วังวนของภาวะเด็กติดเกม 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยใช้การใช้การขึ้นรูปทรง

ด้วยขี้ผึ้งเป็นตัวละครเด็กติดเกมที่แสดงลักษณะอารมณ์รุนแรงจากนั้นถอดแบบและนำหล่อด้วยเรซิ่นใส

เพ่ือให้สามารถสะท้อนสีและโปร่งแสงดูดซับสีที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ ผสานกับวิดีโอของเกมที่มีเนื้อหารุนแรง 

ฉายสะท้อนกับตัวละคร เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงตามแนวคิดได้มากที่สุด 
 

วิธีการนำเสนอ 

จัดวางผลงานในลักษณะติดตั้งวางบนฐาน ในมุมต่ำ เพื่อให้คนดูงานสามารถมองได้จาก

ด้านบน พบรายละเอียดของหนังสือ ตัวอักษรที่สะท้อนแสงด้วยไฟแบล็คไลน์ จนเกิดเป็นตัวอักษรที่

สะท้อนแสง เป็นการสื่อความหมายถึงการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่ปฐมวัย เป็นการใช้สัญลักษณ์ที่ช่วย

ประชดประชัน เสียดสีการเรียนที่เด็กมองข้าม 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาไฟที่ใช้ส่องในการนำเสนอนั้นสว่างไม่เพียงพอ ทำให้ต้องเพ่ิมไฟ ให้มี

ความสว่างเพียงพอที่จะสะท้อนชิ้นงานได้ทั้งหมด การกำหนดแสงนั้น ผู้สร้างสรรค์ต้องทำการทดลอง

กำหนดค่าของแสงจนกว่าจะเกิดความลงตัวตรงตามแนวคิดมากท่ีสุด  
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 6.3 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 44  ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

  ชื่อผลงาน โลกทับซ้อนของเด็กติดเกม 

   ปี พ.ศ.  2564 

   เทคนิค  ประติมากรรมสื่อผสม 

   ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 

   ที่มา:   ผู้สร้างสรรค์   
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แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 3 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิดการทับซ้อน และแสดงรูปทรงคนเสมือนไร้

ชีวิต โดยใช้กระจกแนวตั้ง โดยไม่มีสิ่งใดยึดติดแฝงเพื่อให้ผู้ดูขาดความมั่นคงทางอารมณ์ หวาดกลัว 

แฝงไว้ด้วยอันตราย ในแต่ละชั้นของกระจกมีการทับซ้อนของตัวรูปทรงคนที่แสดงออกถึงความรุนแรง 

ด้วยการใช้สัญลักษณ์เป็นรูปการ์ตูนเกม ด้วยการใช้ภาพถ่ายลงบนสติกเกอร์ และนำมาตัดแปะลงบน

แผ่นอะคริลิค เพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีมิติทับซ้อนกันอย่างน่าสนใจ ถือว่าในผลงานชิ้นนี้มีความลงตัว

ในการเลือกใช้สัญลักษณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยสติกเกอร์ที่แปะลงไปนั้น สามารถทับซ้อนกันจนเกิดเป็นมิติ  

ที่มีเรื่องราวและน้ำหนัก สีสันเพื่อให้ผู้ดูงานสามารถมองเข้าไปและสะท้อนตัวผู้ดูผลงานได้ เปรียบได้

กับการแสดงถึงภาวะที่ทุกคนอาจเป็นคนเสพติดเกมได้ 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยใช้กระจกใสนำมาปะ

ติดกับรูปทรงที่ถ่ายลงบนสติกเกอร์ใส เป็นรูปการ์ตูนที่แสดงอาการต่อสู้ หยาบคาย ลามก เป็นการ

นำเสนอในมุมมองด้านลบของเกม การใช้กระจกใสนั้นถือว่าทำให้ผลงานมีความลงตัว น่าสนใจเพราะ

กระจกใสนั้นสามารถซ้อนทับผลงานให้ตรงตามแนวคิดได้มากที่สุด  
 

วิธีการนำเสนอ 

 จัดวางผลงานในลักษณะติดตั้งวางจากฐานในระดับสายตา ขนาดเท่าคนจริง ยืนประจันหน้า 

ในมุมมองที่พร่าเลือน จากการซ้อนทับของรูปทรงการ์ตูนจนเกิดมิติ จากสีที่เคลือบฉาบไว้ด้วยสีแดง  

แสดงถึงอารมณ์ความรุนแรงของเด็กติดเกม 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

 ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ผลงานมีความลงตัวมากขึ้นแต่มี

ปัญหาเรื่องการขนย้ายที่อันตรายเพราะวัสดุเป็นกระจกที่สามารถแตกได้ จึงมีข้อจำกักในการติดตั้ง 

การสะท้อนของแสงยังไม่ดีพอ ผลงานชิ้นนี้มีการพัฒนาโครงสร้างให้มีความลงตัวมากขึ้นด้วยการ

สามารถควบคุมแสงที่ทะลุผ่านจากด้านล่างทำให้ผลงานมีบรรยากาศโปร่ง และเป็นมิติที่เกิดจากแสง 

ที่กำหนด 
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 6.4 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 45  ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

   ชื่อผลงาน โลกซับซ้อนขององค์ความรู้ 

   ปี พ.ศ.  2564 

  เทคนิค  ประติมากรรมสื่อผสม 

  ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่ 

  ที่มา:    ผู้สร้างสรรค์   
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แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 4 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ผลงานชิ้นนี้มีแนวคิด เสียดสีประชดประชันระบบการศึกษาที่ไม่

ดึงดูดใจเท่าการเล่นเกมส์ เด็กเบื่อหน่ายการเรียนถึงการเรียนจะมีคุณค่ามากแค่ไหน แต่ความเข้าถึง

ยากและน่าเบื่อหน่ายของการศึกษา ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการ สอนตั้งแต่ในอดีต ถึง

ปัจจุบันทำให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงการเรียนที่ถูกต้อง ยิ่งในช่วงเกิดโรคโควิด -19 เด็กไม่สามารถ

ควบคุมความต้องการที่จะนั่งนิ่งเพ่ือรับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้ แต่การศึกษาใช้วิธีการแบบเดิม 

ให้เด็กวิ่งเข้าไปหา แทนที่จะเข้าไปหาเด็กเอง เป็นการล้อเลียนโลกเสมือนจริง ที่ซ้อนทับกันจนไม่

สามารถแยกออกจากกันได้ของเด็กติดเกม โดยผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอความก้าวร้าวของเ ด็ก  

ติดเกม ผ่านมุมมองการทับซ้อนด้วยรูปทรงของตัวหนังสือที่เป็นวลี โครง ฉันท์ กาพย์กลอน ตัวอักษร

ที่แสดงการเสียดสี ประชดประชันระบบการศึกษาของเด็กที่ไม่สนใจการเรียน จนกลายเป็นเด็กติดเกม 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยใช้กระจกใสย้อมสี

ด้วยแบรคไลท์สีฟ้า เพื่อให้ไฟสะท้อนสีตัวอักษรเกิดเป็นตัวรูปทรงคนที่มีมิติจากตัวอักษรภาษาไทย 

ร่วมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษในขนาดท่ีแตกต่างกัน 
 

วิธีการนำเสนอ 

 จัดวางผลงานในลักษณะติดตั้งวางบนฐาน เพื่อให้ผลงานสามารถชมได้รอบด้านตามลักษณะ

ผลงานประติมากรรมและใช้ไฟแบรคไลน์แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของผลงานคล้ายคนไร้ชีวิต สีฟ้า

แสดงความเย็น ไร้ชีวิตของรูปทรง 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

 ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ผลงานเป็นวัสดุกระจกแผ่นใหญ่

นำมาซ้อนกันหลายชั้น โดยการแปะสติกเกอร์ตัวอักษรในขนาดแตกต่างกันเป็นวลีที่เสียดสีการเรียน

ของเด็ก แต่สติกเกอร์นั้นมีกาวด้านในทำให้การทับซ้อนเกิดสีขุ่นบนกระจก อุปสรรคอีกด้านการขนย้าย

และติดตั้งอย่างสมบูรณ์ ผลงานชิ้นนี้มีการพัฒนาโครงสร้างให้ เป็นทรงเหลี่ยม มีไฟจากด้านล่าง        

มีมิติมุมมองในระดับสายตาเพื่อให้เกิดพลังในรูปทรง 
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7. การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม”   

 เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “โลกเสมือน” ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโลกแห่ง

ความจริงกับโลกแห่งความฝันจินตนาการ สถานที่ที่สามารถสร้างตัวละครเพื่อมารับบทบาทอะไรก็ได้ 

หลบหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงตามทฤษฎีหลบหนี Escapist ของ Frode Stenseng ด้วยการ

จำลองภาพเสมือนของเด็กติดเกม เปรียบเทียบกับเด็กที่ตั้งใจเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึง

ปัญหาสถานการณ์เด็กติดเกม ที่สังคมกำลังประสบอยู่ อันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน

แก้ไข ผู้วิจัยใช้กระบวนการตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์มาช่วยในการวิเคราะห์ ถึง

ต้นเหตุของปัญหา โดยสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสมเพื่อแสดงออกถึงภาวะเด็กติดเกมดว้ย

ลักษณะที่เยาะเย้ย ถากถาง เปรียบเทียบ ประชดประชัน ผ่านรูปทรงที ่ผู ้สร้างสรรค์ได้มาจาก

ประสบการณ์ตรง ซึ่งยังคงติดอยู่ในโลกแห่งแฟนตาซีหรือเรียกกันว่า “โลกเสมือน” เป็นโลกที่ ทำให้

ผู้สร้างสรรค์เหมือนหลุดออกไปจากโลกแห่งความจริง 

 

ตารางท่ี 15 วิเคราะห์แนวคิดด้วยข้อมูลเด็กติดเกม 
 

เรื่อง การวิเคราะห์ 

1. วิเคราะห์แนวคิดด้วยข้อมูลเด็กติดเกม  ผลงานชิ้นที่ 1, 2, 3, 4 การสร้างสรรค์ผลงานชุด

โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกมได้นำประสบการณ์ตรงของ  

ผู้สร้างสรรค์ ที่มีความคุ้นเคยกับการเล่นเกมเป็นเจ้าของร้าน

การ์ดเกม จากการศึกษาพบว่า เกมสร้างความสนุกสนาน

เพลินในโลกของเกมจนมากกว่าการเล่นเป็นงานอดิเรก 

ก่อให้เกิดผล กระทบด้านลบ ผู้เล่นไม่ควบคุมตนเองทำให้ใช้

ระยะเวลาเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง อาการติดเกมมีลักษณะ

อาการคล้ายกับการติดยาเสพติด ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจไม่ทางตรงก็ทางอ้อม และเมื่อหยุดการ

เล่นจะเกิดอาการโหยหาอยากเล่นอีก แบบเดียวกับอาการที่

เกิดจากการหยุดยาเสพติด (World Health Organization. 

2018) ซึ่งผู ้สร้างสรรค์พบว่าเกมเป็นหนทางของการการ

หลบหนีตามที่ นักจิตวิทยาชาวนอร์เวย์ Frode Stenseng  
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ตารางท่ี 15 วิเคราะห์แนวคิดด้วยข้อมูลเด็กติดเกม (ต่อ) 
 

 

ทีม่า: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 

 (Workman, Leslie J, 1994) การหลบหนีออกจากโลกของ

ความเป็นจริงอันเกิดมาจากภาวะจิตใจของมนุษย์ที่ไม่พร้อม

จะตอบรับกับความเป็นจริงของโลกของปัจจุบันที่ตัวเองต้อง

ประสบอยู่การหลบหนีนี้เป็นการรักษาทางจิตประเภทหนึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของซิกมันฟอยด์เรื่องของทฤษฎีการ

แทนที่การย้ายที่ความเจ็บปวดดังนั้นทฤษฎีการหลบหนีนั้น

เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่ทุกคนมักพบกับอยู่ในชีวิตประจำวัน

เป็นประจำ เพื ่อต้องการปกป้องตนเองออกจากปัญหา      

ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน 

เมื่อการเรียนในโรงเรียนมีความรู้สึกยุ่งยากและซับซ้อน เป็น

สิ่งที่ไม่มีความสุขเด็กจึงเลือกที่จะหนีออกจากโรงเรียน จาก

ระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบของการเล่นหรือเรียกกันว่าการ

เล่นเกม การสร้างสรรค์ผลงานเด็กติดเกมนี้เป็นแนวทางทีมุ่ง่

ชี้ประเด็นปัญหาสังคมให้ผู้คนตระหนักถึงโทษของการติด

เกม และปัญหาของระบบการศึกษาที่ไม่สามารถดึงเด็กเข้า

สู่การเรียนได้ 
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ตารางที ่16 การวิเคราะห์ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct Theory) กลไกการป้องกันทางจิต (Defense mechanism) 
 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 

1. วิเคราะห์ทฤษฎีสัญชาตญาณ 

(Instinct Theory) กลไกการป้องกันทาง

จิต( Defense mechanism) 

        ผลงานชิ้นที่1, 2, 3, 4 การสร้างสรรค์ผลงานชุดโลก

เสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม 

        จากการศึกษาทฤษฎีสัญชาตญาณ โดยใช้จิตวิเคราะห์

ซิกมันต์ ฟรอยด์ พบว่าพลังผลักดันทางบุคลิกภาพมาจาก

พลังงาน 2 ด้าน คือ พลังทาง ร่างกาย (Physiologocal energy) 

และพลังจิต (Psychic energy) พลังทั้งสองชนิดนี้จะเชื่อมโยงกัน 

พลังงานทางจิตอยู่ภายใต้จิตไร้สํานึก และเป็นตัวพฤติกรรม

ในคน โดยพื้นฐานของเกมมีจุดมุ่งหมายที่หวังจะเอาชนะกัน 

ด้วยการแข่งขัน ในผู้เล่นเกมส่วนมาก ผู้เล่นต้องฆ่าฟันกันเอง 

เพื ่อให้ตนเองชนะ เป็นการแสดงถึงสัญชาตญาณในทาง

ก้าวร ้าว (Aggressive Instinct of Death Instinct of Mortido) 

กระตุ้นความรู้สึกรุนแรงภายในจิตใจ เด็กที่มีวุฒิภาวะไม่

เพียงพอ มักจะขาดวิจารณญาณในการตัดสินใจ แต่มักจะ

เลือกทำตามใจตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลการสร้างสรรค์

ผลงานชุดนี้จึงเน้นไปที่การนำสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงเด็ก

ติดเกม โดยเลือกใช้รูปทรงหลายประเภท เช่น ตัวการ์ตูนในเกม 

ที่แสดงความรุนแรงก้าวร้าวอันเป็นการชักจูงเด็กตามหลัก

ทฤษฎีสัญชาตญาณในทางก้าวร้าว 

        การศึกษากลไกการป้องกันทางจิต (Defense mechanism) 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ เชื่อว่ามนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความ

วิตกกังวลได้ เพราะในชีวิตจริงมนุษย์จะไม่ได้รับการตอบ 

สนองความต้องการได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือ

ปิดบังความจริง อันเป็นกลไกที่อยู่ในจิตใต้สํานึกมากกว่า

ทางจิตสํานึก เหมือนดั่งผลงาน “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็ก

ติดเกม” (Game Virtual World) เมื่อเด็กพบกับปัญหาใน 
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ตารางท่ี 16 การวิเคราะห์ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct Theory) กลไกการป้องกันทางจิต (Defense 

 mechanism) (ต่อ) 
 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 

 โลกแห่งความเป็นจริงจึงหาทางออกในการผ่อนคลาย

ระบายอารมณ์กับการเล่นเกมอันเป็นโลกเสมือนที่เด็กอยาก

ขังตนเองอยู่ในนั้น เพราะในโลกของเกมส์ เด็กสามารถเป็น

สิ่งใดก็ได้ที่ในชีวิตจริงไม่สามารถเป็นได้  เช่น เป็นฮีโร่ที่มี

ร่างกายแข็งแรง มีพลังมากมาย มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ 

สามารถเอาชนะใคร ๆ ก็ได้ วิ่งเร็ว เหาะเหินเดินอากาศได้  

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจินตนาการวาดในที่สร้างความสุข ความ

เพลิดเพลิน ให้กับเด็ก เด็กจึงเลือกการชดเชย (Compensation) 

เป็นกลไกการปรับตัวเพื่อข่มลักษณะด้อยของตนเอง โดย

การสร้างปมเด่นเพื่อแทนปมด้อยเดิม เพื่อให้ตนรู้สึกสบาย

ใจขึ้น กลไกนี้จะช่วยให้บุคคลเกิดความรู้สึกยอมรับนับถือ

ตนเอง จากที่กล่าวมานั้นเกมจึงเป็นทางออกทางความรู้สึก

ของเด็กติดเกม 



110 
 

 7.1 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ 

ตารางท่ี 17 วิเคราะห์ทิศทางของเส้น 
 

 

 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 1 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 2 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 3 

 

 

ทิศทางของเส้นผลงานชิ้นที่ 1   

        มีลักษณะเป็นเส้นนอนซึ่งเป็นฐานรองรับเส้นทแยง

นำสายตาเข้าสู่การสะท้อนของแสงจากวิดีโอแสดงถึงความ

รุนแรงของสภาวะอารมณ์ของเด็กติดเกม 

 

 

 

ทิศทางของเส้นผลงานชิ้นที่ 2  

        มีลักษณะเป็นเส้นนอนซึ่งเป็นฐานรองรับแสดงการ 

ศึกษาในยุคปัจจุบันรองรับกับเส้นทแยงแสดงความไม่มั่นคง 

และเส้นตรงสะท้อนวิดีโอแสดงปัญหาของการศึกษาใน

ปัจจุบัน 

 

 

ทิศทางของเส้นผลงานชิ้นที่ 3 

        มีลักษณะเป็นเส้นนอนซึ่งเป็นฐานรองรับเส้นทแยง

นำสายตาเข้าสู่เส้นตรงแสดงอารมณ์ที่ทับซ้อนกันของโลก

แห่งเกม 
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ตารางท่ี 17 วิเคราะห์ทิศทางของเส้น (ต่อ) 
 

 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

ตารางท่ี 18 วิเคราะห์รูปทรงและขนาด 
 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

 

ทิศทางของเส้นผลงานชิ้นที่ 4 

        มีลักษณะเป็นเส้นนอนซึ่งเป็นฐานรองรับเส้นทแยง

นำสายตาเข้าสู่เส้นตรงแสดงอารมณ์หยุดนิ่งของการศึกษา

ในปัจจุบัน 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 1 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 2 

 

รูปทรงผลงานชิ้นที่ 1   
        ผลงานมีโครงสร้างที ่เป็นรูปทรงสี ่เหลี ่ยมผืนผ้ามี
ลักษณะเป็นเลขาคณิตแสดงออกให้เห็นถึงเครื่องเล่นเกมใน
ปัจจุบันถูกผลิตพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่น
ล่อลวงให้เด็กอยากกลับมาอยู่ในโลกเสมือนอยู่ตลอดเวลา 
และใช้เวลานานในการอยู่ในโลกเสมือนนี้ 
 
 

รูปทรงผลงานชิ้นที่ 2  
        ผลงานมีโครงสร้างที ่เป็นรูปทรงสี ่เหลี ่ยมจัตุรัสมี

ลักษณะเป็นเลขาคณิตที่คงรากฐานมั่นคงยากที่จะเปลี่ยน 

แปลง เช่น การศึกษาในปัจจุบันที ่ ขาดการพัฒนาอย่าง

ถูกต้องเกิดความน่าเบื่อแก่ผู้เรียน 
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ตารางท่ี 18 วิเคราะห์รูปทรงและขนาด (ต่อ) 
 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 3 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

 

รูปทรงผลงานชิ้นที่ 3 

         ผลงานมีโครงสร้างที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี

ลักษณะเป็นเลขาคณิตที่ทับซ้อนกันดั่งโลกเสมือนของเกม 

ซึ่งเด็กไม่สามารถแยกแยะได้จึงแยกตัวจากโลกความจริงเข้า

สู่ความท้าทายของโลกแห่งเกม 

 

 

 

 

รูปทรงผลงานชิ้นที่ 4 

        ผลงานมีโครงสร้างที่เป็นรูทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทับ

ซ้อนกันเป็นกรอบของการศึกษาที่แสดงถึงความน่าเบื่อใน

การรับรู้ 
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ตารางท่ี 19 วิเคราะห์สี 
 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 1 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 2 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 3 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

 

สีผลงานชิ้นที่ 1   

        ลักษณะผลงานเป็นสีดำแสดงถึงความมืดมิดของโลก

แห่งเกมที่ไม่มีกฎเกณฑ์มากำหนดพฤติกรรมของเด็กที่แสดง

เป็นสีแดงซึ่งกระตุ้นอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ซึ่งเป็นผลพวง

จากผู้เล่นด้วยกันและเนื้อหาในเกม  

 

สีผลงานชิ้นที่ 2  

        ลักษณะงานเป็นสีขาวตรงข้ามกับผลงานชิ ้นแรก

แสดงถึงความบริสุทธิ์ของเด็กและองค์ความรู้ต่าง  ๆ แต่

แสดงร่วมกับสีม่วงซึ่งแสดงถึงความยากในการเข้าหาเนื้อหา

ของบทเรียนและความน่าเบื่อ 

 

สีผลงานชิ้นที่ 3 

        มีการใช้สีของตัววัสดุซึ่งเป็นตัวละครในเกมร่วมกับ

กระจกใสที่แสดงถึงโลกทับซ้อนของเกมที่สะท้อนด้วยแสงสี

แดงที่เป็นการบอกถึงความรุนแรง และอันตรายที่แฝงอยู่ใน

โลกแห่งเกม 

 

 

สีผลงานชิ้นที่ 4 

        มีการใช้สีขาวในตัววัสดุซึ ่งแสดงถึงองค์ความรู้  ที่

บริสุทธิ์ที่มีมากมายและทับซ้อนกันด้วยกระจกใสประกอบ

กับแสงสีน้ำเงิน ม่วง แสดงความหยุดนิ่งน่าเบื่อไม่มีการ

เคลื่อนไหว 
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ตารางท่ี 20 วิเคราะห์พื้นผิว 
 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 1 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 2 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 3 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

 

พื้นผิวผลงานชิ้นที่ 1   

        เป็นการใช้วัสดุที ่เป็นกระจกและพลาสติกในการ

สร้างสรรค์ที่มีผิวมันวาว เรียบเงา และมีการสะท้อนของการ

ใช้งาน โดยแสดงออกให้เห็นถึงความงามในตัววัสดุให้ตรง

ตามแนวความคิด 

 

พื้นผิวผลงานชิ้นที่ 2 

       เป็นการใช้วัสดุที ่เป็นกระจกและพลาสติกในการ

สร้างสรรค์ที่มีผิวมันวาว เรียบเงา และมีการสะท้อนของการ

ใช้งาน โดยแสดงออกให้เห็นถึงความงามในตัววัสดุให้ตรง

ตามแนวความคิด 

 

พื้นผิวผลงานชิ้นที่ 3  

        เป็นการใช้วัสดุที่เป็นกระจกที่ทับซ้อนจำนวนมาก ใน

การสร้างสรรค์ที่มีผิวโปร่งใส มันวาว เรียบเงา แสงสามารถ

ส่องถึง สะท้อนกับตัวละคร โดยแสดงออกให้เห็นการทับ

ซ้อนและอันตราย 

 

 
 

พื้นผิวผลงานชิ้นที่ 4 

        เป็นการใช้วัสดุที่เป็นกระจกที่ทับซ้อนจำนวนมาก ใน

การสร้างสรรค์ที่มีผิวโปร่งใส มันวาว เรียบเงา แสงสามารถ

ส่องถึง สะท้อนกับตัวอักษร ขององค์ความรู้โดยแสดงออก

ให้เห็นการทับซ้อนและกรอบการศึกษา 



115 
 

ตารางท่ี 21 วิเคราะห์พื้นที่ว่าง 
 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 1 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 2 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 3 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

 

พื้นที่ว่างผลงานชิ้นที่ 1  

       รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงออกให้เห็นถึงเครื่องเล่น 

เกมในปัจจุบันถูกผลิตพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการ

เล่นล่อลวงให้เด็กอยากกลับมาอยู่ในโลกเสมือนอยู่ตลอด 

เวลาและใช้เวลานานในการอยู่ในโลกเสมือนนี้และมีที่ว่าง

ทุกรอบด้าน  
 

พื้นที่ว่างผลงานชิ้นที่ 2 

        ผลงานมีโครงสร้างที ่เป็นรูปทรงสี ่เหลี ่ยมจัตุรัสมี

ลักษณะเป็นเลขาคณิตที่คงรากฐานมั่นคงยากที่จะเปลี่ยน 

แปลง เช่น การศึกษาในปัจจุบันที ่ ขาดการพัฒนาอย่าง

ถูกต้องเกิดความน่าเบื่อแก่ผู้เรียน และมีที่ว่างทุกรอบด้าน 
 

พื้นที่ว่างผลงานชิ้นที่ 3 

        พื้นที่ว่างของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามรูปทรงภายนอก

ของตัวละคร พื้นที่ว่างรอบด้านของตัวผลงานและยังมีที่ว่าง

ในตัวงานที่สามารถมองทะลุให้เห็นที่วางภายนอกได้ตาม

จังหวะการซ้อนของมิติงานอย่างซับซ้อน 

 
 
 

พื้นที่ว่างผลงานชิ้นที่ 4 

       พื้นที่ว่างของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามรูปทรงภายนอก

ของตัวละคร พื้นที่ว่างรอบด้านของตัวผลงานและยังมีที่ว่าง

ในตัวงานที่สามารถมองทะลุให้เห็นที่วางภายนอกได้ตาม

จังหวะการซ้อนของมิติ 
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ตารางท่ี 22 วิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ 
 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค ์

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 1 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 2 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 3 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

 

เทคนิคและวิธีการผลงานชิ้นที่ 1   

         ผลงานมีการผสมผสานระหว่างกระจก เรซิ่น และ

พลาสติก โดยมีลักษณะจัดวางเป็นกลุ่มของวัสดุ แสดงออก

ถึงลักษณะผู้เล่น และเครื่องเกม ผสานกับการสะท้อนของ

วิดีโอ 
 
 

เทคนิคและวิธีการผลงานชิ้นที่ 2 

         ผลงานมีการผสมผสานระหว่างกระจก เรซิ่น และ

พลาสติก โดยมีลักษณะจัดวางเป็นกลุ่มของวัสดุ แสดงออก

ถึงลักษณะผู้เล่น และการศึกษาที่น่าเบื่อในปัจจุบัน 
 

 
 

เทคนิคและวิธีการผลงานชิ้นที่ 3 

        เป็นการซ้อนกันของกระจกในลักษณะวางตั้งไม่ได้มี

การยึดติดด้วยกาวเพื่อแสดงถึงความไม่มั่นคงและอันตราย 

ผนวกกับสามารถช่วยในการสะท้อนของแสงสร้างสถาวะ

ทางอารมณ์ที่ รุนแรงไม่มั่นคง อันตรายของเด็กติดเกมอีก

ด้วย 
 
 

เทคนิคและวิธีการผลงานชิ้นที่ 4 

       เป็นการซ้อนกันของกระจกในลักษณะวางตั้งไม่ได้มี

การยึดติดด้วยกาวเพื่อแสดงถึงความไม่มั่นคงและเป็นกรอบ

ที่เด็กโดนขังทางความคิด จากระบบการศึกษาทำให้เครียด

และต้องหาทางออกสะท้อนกับแสงจากแบล็คไลน์ แสดง

ความนิ่งสงบที่น่าเบื่อตอบสนองรูปแบบของผลงานเป็นอย่างดี 
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สรุป 

จากการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกมภายใต้แนวคิดกรอบทฤษฎี

สัญชาตญาณ (Instinct Theory) กลไกการป้องกันทางจิต (Defense mechanism) ในการสร้างสรรค์

ผลงานให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ด้วยลักษณะผลงานประติมากรรมสื่อผสมด้วย

กระจก แสง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สะท้อนสภาวะทางอารมณ์ ที่ถูกกระตุ้นด้วยความรุนแรงภายในเกม 

และช่องว่างทางการศึกษา ที่ทำให้เกิดความน่าเบื่อนำเด็กไปสู่ “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” 

 จากที่กล่าวข้างต้นผู้สร้างสรรค์ได้ทำการทดลอง ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูลในการสร้างสรรค์

ผลงานอย่างมีระบบส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานและได้ศึ กษา

ค้นคว้า ทดลอง แนวทางในการแก้ไข้ปัญหา ด้านแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ 

และการนำเสนอผลงานจนสามารถพัฒนาให้ผลงานมีความสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้พบเห็นได้

เกิดประสบการณ์ทางความคิดในรูปแบบใหม่และช่วยกระตุ้นแนวคิดที่เกมสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้

เกิดปัญหา อาชญากรรมอันร้ายแรงที่ถูกบ่มเพาะให้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์  

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลงานสร้างสรรค์ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี ้ ผู ้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค

ประติมากรรมสื่อผสม ในหัวข้อ “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” แสดงถึงปัญหาเด็กติดเกม เป็น

ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “โลกเสมือน” ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโลกแห่งความจริงกับ

โลกแห่งความฝันจินตนาการ สถานที่ที่สามารถสร้างตัวละครเพ่ือมารับบทบาทอะไรก็ได้ หลบหนีจาก

โลกแห่งความเป็นจร ิงตามทฤษฎีหลบหนี Escapist ของ Frode Stenseng ด ้วยการจำลอง

ภาพเสมือนของเด็กติดเกมเปรียบเทียบกับเด็กที่ตั้งใจเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหา

สถานการณ์เด็กติดเกมที่สังคมกำลังประสบอยู่ อันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข 

ผู้วิจัยใช้กระบวนการตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์มาช่วยในการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของ

ปัญหา โดยสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสมเพื่อแสดงออกถึงภาวะเด็กติดเกมด้วยลักษณะที่

เยาะเย้ย ถากถาง เปรียบเทียบ ประชดประชัน ผ่านรูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์ได้มาจากประสบการณ์ตรง 

ซึ่งยังคงติดอยู่ในโลกแห่งแฟนตาซีหรือเรียกกันว่า “โลกเสมือน” เป็นโลกที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์เหมือน

หลุดออกไปจากโลกแห่งความจริง เพื่อแสดงถึงการเปรียบเทียบ ประชดประชัน เปรียบเหมือนกระจกเงา

สะท้อนประเด็นปัญหา เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงโทษภัยของภาวะเด็กติดเกม 

จากที่กล่าวมานั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองค้นคว้ากระบวนการคิด กระบวนการสร้างสรรค์

อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาจากประสบการณ์ ส่งผลให้เกิดผลงานที่มีความเฉพาะตัว

ตรงตามแนวคิดมากที่สุด รวมถึงการนำเสนอผลงานที่แสดงให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหา
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1. สรุปแนวความคิดผลการศึกษาการสร้างสรรค์ 

          จากสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองทุกวันนี้  จะเห็นได้ว่า เยาวชนจำนวนมากมีภาวะขาดรัก 

ต้องการหลักยึด และมีภาวะติดเกม ซึ่งนับเป็นปัญหาระดับชาติ อันเนื่องมาจากผู้ปกครองมีความ

จำเป็นต้องประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาดูแล เอาใจใส่ กวดขัน ตักเตือน

จนท้ายที่สุด เกิดปัญหาเด็กมั่วสุม หาทางออกด้วยการเล่นเกมออนไลน์ จนทำให้เสียการเรียน เสีย

สมาธิเพราะอดนอนมายาวนาน ปัญหานี้หากยังไม่ถูกแก้ไขจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก จาก

ปัญหาดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์จึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกให้เห็นถึงภาวะเด็กเสพติดเกม 

อันมีโทษ และมุ่งกระตุ้นเตือนผู้ปกครองให้ตระหนักถึงคุณค่าของครอบครัว ที่ควรหันมาให้เวลากับ

เด็กให้มากข้ึน  

 

2. สรุปทฤษฎทีี่ใช้ในการสร้างสรรค ์

การทำวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการ  

“เด็กติดเกม” ในโลกของเกมจนมากกว่าการเล่นเป็นงานอดิเรก ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบผู้เล่นไม่

ควบคุมตนเองทำให้ใช้ระยะเวลาเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมระยะเวลาขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่สนใจการ

ทำภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบของตน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาติดเกมในเด็กและ

เยาวชนสามารถส่งผลกระทบตั้งแต่ตนเอง ส่งต่อไปถึงครอบครัวและสามารถพัฒนากลายเป็นความ

รุนแรงในการสร้างปัญหาอาชญากรรมซึ่งมีผลกับสังคมการติดเกมเป็นโรคชนิดหนึ่ง (Gaming disorder) 

เป็นอาการทางจิตที่รุนแรง ผู้เล่นมักโกรธ และหงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างรุนแรง แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว

มากขึ้น และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้แยกตัวออกจากสังคม ตัดขาดจากโลกภายนอกละเลย

การเรียน การทำงาน ตลอดจนกิจวัตรประจำวันคิดและหมกมุ่นอยู่แต่กับการเล่นเกมอาการติดเกม    

มีลักษณะอาการคล้ายกับการติดยาเสพติด สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Escapist หรือทฤษฎี       

การหลบหนีตามที่ นักจิตวิทยาชาวนอร์เวย์ Frode Stenseng (Workman, Leslie J, 1994) การ

หลบหนีออกจากโลกของความเป็นจริงอันเกิดมาจากภาวะจิตใจของมนุษย์ที่ไม่พร้อมจะตอบรับกับ

ความเป็นจริงของโลกของปัจจุบันที่ตัวเองต้องประสบอยู่การหลบหนีนี้เป็นการรักษาทางจิตประเภทหนึ่ง 

ซึ่งการหลบหนีนั้นสอดคล้องกับทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct Theory) ของ ซิกมัน ฟรอยด์  พบว่าพลัง

ผลักดันทางบุคลิกภาพมาจากพลังงาน 2 ด้าน คือ พลังทางร่างกาย (Physiologocal energy) และพลังจิต 

(Psychic energy) พลังทั้งสองชนิดนี้จะเชื่อมโยงกัน พลังงานทางจิตอยู ่ภายใต้จิตไร้สํานึก และ    
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เป็นตัวพฤติกรรมในคน โดยพื้นฐานของเกมมีจุดมุ่งหมายที่หวังจะเอาชนะกัน ด้วยการแข่งขันในผู้เล่น

เกมส่วนมากผู้เล่นต้องฆ่าฟันกันเอง เพื่อให้ตนเองชนะการแสดงถึงสัญชาตญาณในทางก้าวร้าว 

(Aggressive Instinct of Death Instinct of Mortido) กระตุ้นความรู้สึกรุนแรงภายในจิตใจ เด็กที่มีวุฒิภาวะ

ไม่เพียงพอ มักจะขาดวิจารณญาณในการตัดสินใจ แต่มักจะเลือกทำตามใจตามอารมณ์มากกว่าเหตุผล 

เด็กติดเกมจึงสร้างกลไกการป้องกันทางจิต (Defense mechanism) ฟรอยด์ เชื่อว่า มนุษย์ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงความวิตกกังวลได้ เพราะในชีวิตจริงมนุษย์จะไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลา 

การช่วยให้บุคคลออกจากระดับจิตใต้สํานึกไปสู่จิตรู้สํานึก เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าใจพฤติกรรม       

ที่เกิดขึ้นทั้งอดีตและปัจจุบันด้วยการลดพฤติกรรมเก็บกดนั้น มนุษย์จึงหาทางออกจากความเก็บกด   

ได้หลายวิธี จากการทำความเข้าใจในทฤษฎีที่กล่าวมานั้น จึงพบว่าเด็กติดเกมจึงหาทางออกด้วยการ

เล่นเกมซึ่งเป็นทางออกท่ีผิด เพราะเด็กขาดวิจารณญาณในการคิด แยกแยะ ถูกผิด ใช้แต่สัญชาติญาณ

แต่พียงอย่างเดียวทำให้ขาดจิตสำนึกที่ถูกต้องผู้สร้างสรรค์ได้นำแนวคิดนี้มาทำการวิเคราะห์และ

สร้างสรรค์เป็นรูปทรงตามภาวะอาการของเด็กติดเกม แนวคิดนี้ทำให้ทราบอารมณ์ความรู้สึกของเด็ก

ติดเกม สีที่ใช้เพ่ือสร้างอารมณ์และรูปทรงที่สามารถนำมาเป็นสัญลักษณ์แทนเด็กติดเกมได้ 

 

3. อภิปรายผล 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมกลุ่มสื่อผสมในชุด “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม”

ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว ตามที่อเล็กซานโดร กัลโล (Alessandro Gallo) งาน

ของเขาใช้ความเชื่อมโยงระหว่างการกระทำตามสัญชาตญาณสัตว์ในแต่ละชนิดเข้ากับลักษณะทาง

พฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าสัตว์

ประเสริฐแต่กลับมีแนวทางเดียวกับสัตว์ ด้วยประติมากรรมที่มีลักษณะเหมือนจริง ผสมด้วยหัวสัตว์แต่ละ

ประเภทการเปรียบเทียบระหว่างสัตว์กับมนุษย์ในรูปแบบ ตลกร้าย เย้ยหยันอันเป็นการสร้างสรรค์ที่

แสดงอารมณ์ถากถามความเป็นมนุษย์ที่ชอบทำตามสัญชาติญาณสัตว์ป่าที่อยู่ในตัวออกมาเช่นเดียวกับ

เด็กติดเกมที่มีการดึงเอาสัญชาตญาณของการต่อสู้ ในแนวทางเสียดสี เปรียบเปรย สอดคล้องกับ  

มาร์ค ไรเดน (Mark Ryden) ศิลปินกลุ่ม ศิลปะใต้ดิน (lowbrow art) หรือป๊อป เซอเรียลลิสซึ่ม        

(pop surrealism) ที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านจิตรกรรมและประติมากรรม โดยลักษณะงานของศิลปินมี

ความสดใส ร่าเริง มักเป็นตัวการ์ตูนผู้หญิงที่มีหน้าตาน่ารักสวมชุดสวยงามคล้ายกับตัวละครในนทิาน 

แต่มักแฝงไว้ด้วยการประชดประชันเสียดสีสังคม ความโหดร้าย ตัวอย่างเช่น ประติมากรรม ชุดเดรส
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เนื้อสัตว์ (Meat Dress) ศิลปินใช้เทคนิคแกะสลักไม้ เป็นตัวคนที่มีลักษณะคล้ายตุ๊กตาที่น่ารัก แต่สวม

ชุดเดรสสีชมพูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นการแสดงถึงการเสียดสี ประชดประชันสังคม

บริโภคนิยมที่โหดเหี้ยมของมนุษย์ที่เรียกตนเองว่าผู้มีอารยธรรมและวัฒนธรรมสูงส่ง แต่แท้จริงแล้ว

จิตใจไร้ความเมตตา ผู้สร้างสรรค์สนใจแนวคิดในด้านรูปทรงและการเสียดสีประชดประชันด้วยใบหน้า

ไร้เดียงสาของเด็กสาว เป็นการดึงเอาความรู้สึกที่บริสุทธิ์มาสร้างให้เกิดความรู้สึกที่ตรงข้าม โหดร้าย  

ที่สามารถพบได้จากศิลปิน เทปเป คาเนอุจิ (Teppei Kaneuji) ที่นำเอาความลุ่มหลงในสังคมวัตถุ

นิยมของประเทศญี่ปุ่นที่มีวัฒนธรรมจากการ์ตูนมังงะ (Manga) เป็นรากฐาน ทำให้เกิดฟิกเกอร์ โมเดล

จำลองตัวละครในการ์ตูนหรือเกมในขนาดที่เล็กลงสามารถตั้งโชว์และสะสมในจำนวนมาก ความ

หลงใหลเหล่านี้ย่อมเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาเนื่องจากมีการ์ตูนเรื่องใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงทำให้เกิด

ฟิกเกอร์ โมเดลใหม่ขึ้นตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองผู้ที่หลงใหลคลั่งไคล้ในการ์ตูนเหล่านี้เป็นจำนวนมาก

ศิลปินจึงรวบรวมฟิกเกอร์โมเดลตัวละครผู้หญิงในส่วนผมที่สร้างขึ้นจากเรซิ่น โพลีเอสเตอร์ (Resin Polyester) 

สีสันหลากหลายสร้างขึ้นใหม่เป็นประติมากรรมกลุ่มสัตว์ประหลาดในชุด Teenage Fan Club (2015) 

นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลทางวัฒนธรรมแล้วยังแฝงไปด้วยเรื่องราวทางเพศ ซึ่งในญี่ปุ่น

จะมีคนประเภทที่ยึดถือและหลงรักเหล่าผู้หญิงในการ์ตูนไม่สนใจคนจริง อันแสดงออกถึงการติดอยู่ใน

โลกเสมือนจริงในชีวิตจริง ที่โหดร้ายแบบแอบแฝง แต่ศิลปินที่แสดงความจริงของชีวิตมานำเสนอด้วย

การผ่า ตัด เฉือน เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับรูปทรงสิ่งมีชีวิต เช่น ศิลปินเดเมียน เฮิสต์ (Damien Hirst)  

ที่เกิดข้อถกเถียงกันมากมายถึงแนวทางการนำเสนอที่โหดร้าย ความตาย ซากศพจนเป็นที่ตื่นตะลึง

จากผู้ชมงาน ทำให้ผู้สร้างสรรค์นำเอาความรู้สึกด้านลบที่เกิดขึ้นในการสร้างบรรยากาศมาใช้ เพ่ือ

ดึงดูดใจผู ้ชมให้เกิดอารมณ์ความรู ้สึกร่วมกับผลงาน นอกจากนั้น การศึกษาแนวคิดของนักคิด 

นักเขียนคนสำคัญกฤช งามสมโดดเด่นด้วยจินตนาการที่ประกอบขึ้นมาจากข้าวของเครื่องใช้เหล่านั้น 

การแปลงรูปของเขาเล่นล้อกับหน้าที่หรือสัญลักษณ์ และสร้างความหมายใหม่ในแนวทางการใช้วัสดุ 

ที่มีลักษณะโปร่งแสงผสมผสานกับการจัดวางพื้นที่ของไฟในงาน พร้อมทั้งกลไกการเคลื่อนไหวของ

งานที่สร้างมิติทับซ้อนจนเกิดความรู้สึกร่วมกับผู้ดูให้เกิดการตีความในเชิงลึกได้ 
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4. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ 

1. ผลที่ได้จากวิทยานิพนธ์ชุด “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” สามารถนำไปพัฒนาการ

สร้างสรรค์ผลงานแนวศิลปะสื่อผสม ที่เลือกใช้กระจกที่ทับซ้อนกันและแสงสีซึ่งสะท้อนให้เกิดสภาวะ

อารมณ์ และ นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับผู้สนใจต่อไป 

2. ผลงานสร้างสรรค์ในโครงการนี้สามารถนำไปช่วยในการพัฒนาแนวทางการใช้วัสดุสะท้อนแสง 

การเลือกแสงที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีประเภทวิดีโอซึ่งส่งผลสะท้อนกันและกัน 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าได้ 

3. จัดแสดงเผยแพร่ ผลงานศิลปกรรมเพ่ือเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวของศิลปกรรมร่วมสมัยไทย 

 

5. ข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างสรรค์ครั้งต่อไป 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม” ผู้สร้างสรรค์สามารถนำผลงาน

มาพัฒนาได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 ศึกษาข้อมูลจากศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะงานใน

แนวทางสื่อผสม เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ที่แปลกแตกต่างในการรับรู้ จนเกิดเป็นแนวคิดที่มีความร่วมสมัย  

5.2 ต้องการแสดงออกให้เห็นถึงสภาวะทางอารมณ์ของเด็กติดเกม ผ่านเทคนิควิธีการแบบ

ใหม่เพื่อเกิดทิศทางใหม่ในการสร้างสรรค์ ควรทำการทดลองเทคนิค รวมทั้งกระบวนการทางเทคนิค

ให้มีลักษณะเฉพาะตัว และสามารถค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน 

5.3 ผู้สร้างสรรค์หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อผู้ที่มีความสนใจใน

ลำดับต่อไป 
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พ.ศ. 2553   ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2564  ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

    กระทรวงวัฒนธรรม
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