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บทคัดย6อ 

 

แม<นิยามของคำวGา “สงคราม” จะแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพียงใด แตGผลลัพธ1ที่ได<รับ

กลับมาน้ันล<วนเปNนความสูญเสียและส้ินหวังเสมอ ผ<ูคนที่อยูGภายใต<สงครามต<องเผชิญหน<ากับความ

รุนแรงหลากหลายรูปแบบ การสร<างสรรค1ผลงานแสดงให<เห็นถึงภาพความขัดแย<งของสงครามจาก

ประวัติศาสตร1 คำบอกเลGา ภาพยนตร1 และรูปแบบของวีดิโอเกม ผสานกับความรู<สึกสGวนตัวที่ต<องการ

ทำลายล<างสิ่งมีชีวิตอยGาง “แมลงสาบ” ซึ่งเปรียบเสมือนสงครามที่อยูGภายในใจ สัตว1ชนิดน้ีสะท<อน

กลับไปถึงประสบการณ1สGวนตัวที่ข<าพเจ<ามีตGอมัน เมื่อใดก็ตามที่ได<พบเห็นมักกGอให<เกิดความรู<สึกนGา

กลัวและอยากทำลาย เมื่อแมลงสาบอยูGรวมตัวกันเปNนกลุGมขนาดใหญGน้ันยิ่งทำให<เพิ่มความนGากลัวอีก

เปNนเทGาทวี เสมือนวGากลุGมแมลงสาบน้ีจะทำให<เกิดการทำลายล<างท่ีย่ิงใหญGได<  

ข<าพเจ<าได<เชื่อมโยงให<เห็นสิ่งที่มีความเหมือนกันระหวGาง ‘สงคราม’ และ ‘แมลงสาบ’ 

สองส่ิงน้ีล<วนทำให<เกิดความนGากลัวท้ังทางกายภาพและจิตใจ แม<วGาเราต<องการทำลายแมลงสาบให<ส้ิน

สุดท<ายกลับพบวGามันมีจำนวนมากจนไมGสามารถทำลายได<หมด จึงเปรียบเสมือนสงครามบนโลก แม<

ในปgจจุบันสงครามที่มีการเขGนฆGาโดยการใช<อาวุธตGาง ๆ ไมGได<ปรากฏให<เห็น แตGความเคลื่อนไหวจาก

ความขัดแย<งและผลประโยชน1ของมนุษย1ก็นำมาซึ่งสงครามในรูปแบบหนึ่ง รวมไปถึงผลพวงที่เกิดน้ัน

ไมGสามารถลบให<หายไปเหมือนการมีอยูGและเปNนสGวนหน่ึงของมนุษย1ก็วGาได<  
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Abstract 

 

In each era, the definitions of “Battlefield” changes, however the outcome 

of it is always full of hopelessness and lost, as it makes people live under all kinds of 

violence. The artwork expresses to the story of wars in the history, by combining the 

use of movies and games as a model and the artist’s personal feelings of wanting to 

destroy living creatures, such as “cockroach”, like an internal battle. This creature 

always reminds me of all my personal experiences. Every time I see them, I always 

feel scared and disgusted to the point of wanting to destroy them, and when they 

assemble in a large group it multiples all the feelings as if there will be a big 

destruction. 

There is a connection between wars and cockroach as they both give off 

fear, both mentally and physically. Even if we try to destroy all cockroaches, in the 

end we realize there are too many to destroy; just like wars, even in this era where 

killing with weapons isn’t common, but there are still movements of conflicts. Human 

has conflicts because of greed and benefits, which is a sort of war that cannot be 

ended, as it exists in all human beings.   
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ข<าพเจ<าขอน<อมรำลึกถึงพระคุณ บิดามารดา ผู<เปNนบุพการี คุณพระศรีรัตนตรัย องค1พระ

พิฆเนศวร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทั่วสากลโลกท่ีคุ<มครองข<าพเจ<า และดลบันดาลให<ข<าพเจ<าพบ

ประสบแตGความสำเร็จในการศึกษาศิลปะ อีกทั้งยังชี้นำแนวทางในการดำเนินชีวิตให<ไปในทางท่ีถูกท่ี

ควร การสร<างสรรค1ผลงานศิลปะของข<าพเจ<าไมGอาจสำเร็จลุลGวงไปได< หากขาดกำลังใจจากครอบครัว 

อันเปNนสิ่งที่สำคัญอยGางหาที่สุดมิได< และที่ขาดไปไมGได<เลยคือคณาจารย1ทุก ๆ ทGานในภาควิชาภาพ

พิมพ1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ1 ที่คอยให<ความรู< และคำชี้แนะแนวทางในการ

สร<างสรรค1ผลงานศิลปะ ตลอดจนการอบรมบGมนิสัยให<เปNนผู <ตรงตGอเวลาแกGข<าพเจ<าเสมอมา 

โดยเฉพาะอยGางยิ่งทGานศาสตราจารย1ถาวร โกอุดมวิทย1 อาจารย1ผู<ควบคุมศิลปนิพนธ1 คอยดูแล ให<

ความรู< และคำปรึกษาในเรื่องของการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1ในชุดนี้ รวมถึงผู<อื่นท่ีไมGได<กลGาวถึง

ท่ีได<มีสGวนรGวมชGวยให<การสร<างผลงานชุดน้ีสำเร็จลุลGวงในทุกประการ 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น<อง ๆ ที่คอยมอบความชGวยเหลือ และความสุขในชGวงของเวลา

การทำงาน และสุดท<ายนี้ต<องขอขอบคุณ ภาพยนตร1และบทเพลงที่เปNนแรงขับเคลื่อน และแรง

บันดาลใจตGอการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1ชุดน้ี 

สุดท<ายนี้ข<าพเจ<าหวังเปNนอยGางยิ่งวGา ผลงานและเอกสารประกอบผลงานศิลปนิพนธ1ฉบับ

น้ี จะเปNนประโยชน1ให<แกGผู<ท่ีสนใจศึกษาในทางด<านศิลปะ ท้ังความรู<ในด<านแนวความคิด รูปแบบ และ

เทคนิค รวมถึงกGอให<เกิดประโยชน1แกGสังคมตGอไป 



ช 
 

คำนำ 

 

เอกสารฉบับนี ้ เปNนเอกสารประกอบการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1ภายใต<หัวข<อ 

“สัญลักษณ1ภายใต<สมรภูมิแหGงความขัดแย<ง (Symbols on the Battlefield of Conflict)” ตาม

หลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปS กลุGมวิชาเอกภาพพิมพ1 ป\การศึกษา 2562 คณะ

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ1 โดยมีวัตถุประสงค1เพื่ออภิปรายรายละเอียดเชิงข<อมูลท่ี

เกี่ยวข<อง เพื่อรองรับและให<การทำงานเปNนไปอยGางสมบูรณ1 ตามระบบแบบแผนโดยสามารถเข<าถึง

เนื้อหาและขั้นตอนในการทำงานตั้งแตG ความเปNนมาของความคิด การวิเคราะห1รวบรวมข<อมูล ที่เปNน

องค1ความรู<ในการสร<างผลงาน และมีข<อมูลทางด<านศิลปกรรม การวิเคราะห1ผลงานของศิลป�นอัน

นำไปสูGการพัฒนามาเปNนการสร<างสรรค1ผลงานศิลปนิพนธ1 เรื่อยไปจนถึงการพัฒนาผลงานตามทัศนะ

ของผู<เขียนได<อยGางชัดเจนและมีประสิทธิผล โดยหวังวGากระบวนการทางความคิดและผลสัมฤทธิ์ของ

ผลงานจะเกิดประโยชน1แกGผู<ท่ีศึกษาและผู<ท่ีสนใจในผลงานศิลปะไมGมากก็น<อย 

หากปรากฏข<อผิดพลาดประการใด ผู<เขียนขอน<อมรับความผิดทุกประการ 
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บทท่ี 1 

 

บทนำ 

‘สงคราม คือ การทำลาย’ เป4นนิยามท่ีบ:งบอกอย:างตรงไปตรงมาที่สุดเกี่ยวกับการกระทำ

ของมวลมนุษยDในการหยิบอาวุธขึ้นมาต:อสูKฆ:าฟNนกัน กล:าวไดKว:าสงครามเป4นบ:อเกิดของความรุนแรง 

ผลลัพธDซึ่งหลังเกิดจากสงครามแลKวนั้นสิ่งที่ตามมาในทุกสังคม คือความรุนแรงอันเนื่องมาจากผลของ

การผ:านสมรภูมิสงครามการเข:นฆ:ากัน เป4นผลของการกระทำท่ีโหดรKายและทารุณ 

 

ความเป/นมาและความสำคัญของป9ญหา  

ในสงครามและความขัดแยKง มนุษยDเรียนรูKเมื่อประสบอยู:บนสถานการณDของความเสี่ยง 

สำหรับคนส:วนใหญ:การอ:อนขKอนั้นมิใช:ทางเลือก เมื่อสิทธิของประชาชนถูกลิดรอน เมื่อประเทศถูกยึด

ครองรวมไปถึงการถูกกดขี่หรือรุกล้ำความเป4นมนุษยชนกัน มนุษยDตKองการต:อตKานและตอบโตK น่ัน

หมายความว:า ไม:ว:าจะนำมาซึ่งความรุนแรง ความโหดรKายและอันตรายมากเพียงใดก็ตาม หากน่ันคือ

ทางเลือกที่มีพวกเขาไดKตัดสินใจกระทำ มนุษยDส:วนใหญ:มีความกังวลเรื่องระดับความรุนแรงที่เกิดข้ึน

ทั่วโลกแต:เราจะไม:หยุดทำสงครามดKวยการบอกผูKคน ว:า “ความรุนแรงเป4นสิ่งที่ผิดศีลธรรม” กล:าวคือ 

การทำสงครามต:างฝ_ายต:างตKองการเป4นผูKชนะ สุดทKายแลKวศีลธรรมจึงเป4นสิ่งที่ถูกมองขKามไป อัน

นำไปสู:ความรุนแรงและความโหดรKายของสงครามท่ีมนุษยDไม:สามารถหลีกเล่ียงการเผชิญหนKาไดK        

ดังท่ีไดKเกร่ินไวKขKางตKนในการสรKางสรรคDผลงานของขKาพเจKาจากประเด็นท่ีมีต:อความขัดแยKง

นั้นจึงเป4นบทสรุปไดKว:า การหยิบยกรูปลักษณDของ “แมลงสาบ” มากล:าวถึงนั้นเป4นการแสดงออกต:อ

ความขัดแยKงที่เกิดขึ้นภายในใจ ดKวยสัญญะของสัตวDชนิดน้ีที่แฝงไปดKวยความน:ากลัว และน:ารังเกียจ

ตามความคิดของมนุษยDส:วนใหญ:และมีผลต:อความรูKสึกหวาดกลัวของมนุษยDที่ไดKพบเห็น โดยเฉพาะ

อย:างยิ่งเมื่ออยู:รวมตัวพรKอมกันเป4นหมู:คณะยิ่งสรKางความน:ากลัว น:าขยะแขยง และความตKองการท่ี

อยากทำลายเพิ่มไปอีกมากขึ้น ประกอบการเปรียบเทียบกับภาพความรุนแรงของสงครามมาเป4นแรง

บันดาลใจในการสรKางสรรคDผลงาน เพื่อเปaดเผยถึงภาพความน:ากลัวของสงครามออกมาร:วมกับ

แมลงสาบไดKในมุมมองใหม:ท่ีมีอรรถรสมากย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค?ของการสรAางสรรค?  

ในศิลปนิพนธDชุดน้ี เป4นการนำเสนอผลงานภาพพิมพDในรูปแบบของการเช่ือมโยงใหKผูKชมไดK

เขKาถึงความรูKสึกที่เกิดขึ้นจากความขัดแยKงภายในใจต:อสัตวDอย:างแมลงสาบ การบอกเล:าถึงความน:า

กลัว และความรูKสึกน:ารังเกียจจากในความรูKสึกเพียงเสี้ยววินาทีแรกที่ไดKพบเห็น นำไปสู:การต:อตKาน

และตKองการทำลายแมลงสาบเฉกเช:นเดียวกับการสรKางสงคราม เพียงแต:สิ่งนี้เป4นสงครามที่ไดKเกิดข้ึน

ภายในจิตใจ และนำเสนอผ:านการจำลองลักษณะทางกายภาพของสงคราม เพื่อชี้ใหKเห็นประเด็นของ

ความขัดแยKงท่ีมีความสัมพันธDเก่ียวเน่ืองไปพรKอมกัน 

 

แนวความคิดในการสรAางสรรค?  

ความรูKสึกกลัวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เป4นสิ่งที่มนุษยDไดKสรKางขึ้นมาเอง สำหรับขKาพเจKาแลKว

แมลงสาบเป4นความกลัวหนึ่งที่ทำใหKเกิดความตKองการในการทำลายมัน เสมือนเป4นสงครามรูปแบบ

หนึ่งซึ่งก:อตัวขึ้นภายในจิตใจ ภายใตKบริบทเดียวกับกับสงครามทางกายภาพที่แสดงใหKเห็นถึงความ

รุนแรงและขัดแยKง การตKองการทำลายลKางและความตKองการเอาชนะ ทั้งสองสิ่งนี้มีจุดเชื่อมโยงท่ี

สัมพันธDเกี่ยวเนื่องกัน ในการนำเสนอภาพศิลปนิพนธDไดKหยิบยกภาพที่แสดงลักษณะทางกายภาพจาก

สงครามขนาดใหญ: เพื่อเป4นการเปรียบเทียบไปพรKอมกับระหว:างภาพสงครามที่เกิดขึ้นภายจิตใจ ซ่ึง

แสดงออกถึงความขัดแยKงไดKเช:นกัน 

 

ขอบเขตของโครงการ  

ขอบเขตดAานเน้ือหา  

นำเสนอมุมมองของความรุนแรง และความขัดแยKงงจากสงครามมาเป4นแรงบันดาลใจ 

ร:วมกับการศึกษาลักษณะทางกายภาพของแมลงสาบที่แสดงออกผ:านการศึกษาร:วมกับพฤติกรรม

ความกลัวของมนุษยD และศึกษาในเรื่องของสงครามหรือความขัดแยKงที่มีผลเชื่อมโยงกับความกลัว

ภายในจิตใจของมนุษยD 

ขอบเขตดAานรูปแบบ  

รูปแบบการนำเสนอนั้นมีลักษณะแบบเหนือจริง นำสนอการสรKางสรรคDเชิงสัญลักษณDผ:าน

ภาพสงครามจากประวัติศาสตรD ภาพยนตรD รวมถึงวีดิโอเกมสงคราม ประกอบกับการใชKแมลงสาบเป4น

รูปสัญญะหลักภายในผลงาน  
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ขอบเขตดAานเทคนิค  

ผลงานภาพพิมพDใชKเทคนิคภาพพิมพDดิจิทัล (Digital Print) ท่ีเป4นกระบวนการในการทำ

ผลงานใหKมีรูปแบบท่ีสมบูรณDโดยรวม และแสดงสถานะของภาพจำลองของสงครามไดKออกมาเสมือน

จริงอย:างสมบูรณD โดยผสานกับภาพพิมพDตะแกรงไหม (Screen Print) ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ

การสรKางสรรคDผลงานภาพกราฟaก (Graphic)  
 

ข้ันตอนและวิธีการสรAางสรรค? 

1. ศึกษาขKอมูลท่ีเก่ียวขKองกับภาพความรุนแรงของสงครามและรวบรวมขKอมูลต:าง ๆ  

2. หารูปภาพของวิดีโอเกมแนวสงคราม เพ่ือนำมาใชKเป4นแรงบันดาลใจในการสรKางสรรคDผลงาน  

3. ศึกษาขKอมูลทางเทคนิค และผลงานของศิลปaนที่มีความคลKายคลึงในทางเทคนิคหรือรูปแบบ 

เพ่ือนำมาสรKางเป4นแรงบันดาลใจและปรับใชKในผลงานของตนเอง  

4. ศึกษาการใหKความหมายของวัตถุต:าง ๆ ในเชิงสัญลักษณD เพ่ือแสดงการเปรียบเทียบ และ

นำไปสู:การก:อใหKเกิดความหมายในงานศิลปะ  

5. คKนหารูปภาพของแมลงสาบ ที ่แสดงท:าทางเคล่ือนไหวในรูปแบบต:าง ๆ รวมไปถึงการ

ถ:ายภาพจริงและสรKางแบบจำลองดKวยโปรแกรมคอมพิวเตอรDท่ีนำมาใชKเป4นขKอมูล  

6. สรKางภาพร:างหรือภาพตKนแบบ (Sketch) ดKวยโปรแกรมคอมพิวเตอรDจำนวนหลายช้ินแลKวจึง

เลือกแบบร:างท่ีดีท่ีสุดตามตKองการเพ่ือนำมาขยายเป4นผลงานจริง  

7. ศึกษาทดลองเทคนิคท่ีจะนำมาใชK และฝ}กฝนจนสามารถควบคุมไดKในช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ:ข้ึน 

รวมไปถึงการฝ}กฝนเทคนิคภาพพิมพDตะแกรงไหม (Screen Print) ใหKชำนาญย่ิงข้ึน  

8. วิเคราะหDและพัฒนาผลงานสรKางสรรคDใหKเป4นไปตามวัตถุประสงคD  

 

แหลJงขAอมูล  

1. ขKอมูลจากหนังสือสงครามและบทความจากส่ืออินเตอรDเน็ตท่ีเกี่ยวขKองกับสงครามรวมไปถึง

ข:าวสารต:าง ๆ ท่ีมีส:วนเก่ียวขKองกับความรุนแรงท้ังในอดีตและปNจจุบัน  

2. สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะต:าง ๆ ท้ังในประเทศและต:างประเทศ  

3. รูปภาพจากสื่ออินเตอรDเน็ต ภาพที่ใชKถ:ายดKวยตนเอง เพ่ือนำมาใชKเป4นขKอมูล ร:วมกับการ

คKนควKาขKอมูลในเร่ืองของลักษณะทางกายภาพของแมลงสาบจากหนังสือ, บทความทาง

อินเตอรDเน็ตและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับแมลงสาบ เพ่ือนำมาสนับสนุนแนวความคิดของผลงาน  

4. ศึกษาเทคนิคและกระบวนการทางศิลปะที่เลือกนำมาใชKใหKลึกซึ้งย่ิงขึ้น จากการหาขKอมูล

เพ่ิมเติมจากหนังสือ และส่ืออินเตอรDเน็ต 
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บทท่ี 2 

 

ข(อมูลท่ีเก่ียวข(องกับการสร(างสรรค7 

 

ในการสร)างสรรค,ผลงานศิลปะจำเป6นอย9างยิ่งที่ต)องมีแนวความคิดและแรงบันดาลใจ รวม

ไปถึงอิทธิพลจากสิ่งต9าง ๆ โดยรอบที่ทำให)เกิดกระบวนการทางความคิด สิ่งเหล9านี้มาจากสังคมและ

สภาพแวดล)อม เพื่อนำไปสู9การเป6นแรงผลักดันในการสร)างสรรค,ผลงานของศิลปQน และรวมไปถึงการ

สร)างความเป6นอัตลักษณ,ของผู)สร)างสรรค,ผลงาน 

 

ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

หากได)กล9าวถึงสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ,บนโลกมาอย9างช)านานแล)วนั้นคงกล9าวได)ถึง 

‘แมลงสาบ’ ท่ีสืบเชื้อสายมา 320 ล)านปZ ในโลกนี้มีแมลงสาบไม9ต่ำกว9า 4600 สายพันธุ, แมลงสาบ

เป6นสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อเสียงมานานแล)วว9า เป6นสิ่งมีชีวิตที่ทนทายาด และมีการยืนกรานแล)วว9าแมลงสาบ

สามารถรอดชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร, แต9กระนั้นก็ไม9สามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร,ได)เลยว9า

ทำไมถึงเป6นเช9นนั้น บางทีอาจเป6นเพราะเซลล,ของแมลงสาบอาจสามารถฆ9ารังสีที่เป6นตัวก9อมะเร็ง

หรืออาจเป6นเพราะมันสามารถทนอยู9กับสภาพกัมมันตรังสี ได)ช่ัวระยะเวลาหน่ึงได) 

ความสัมพันธ,ระหว9างมนุษย,และแมลงสาบนั้น คงปฏิเสธไม9ได)เลยว9า มนุษย,มีความคุ)นเคย

และพบเจอแมลงสาบภายในบ)านได)อยู9เสมอ โดยเฉพาะกับแมลงสาบที่มีลำตัวยาวรี และมีสีน้ำตาล

ไหม)เป6นเอกลักษณ, อย9างแมลงสาบสายพันธุ,อเมริกัน ซึ่งเป6นสายพันธุ,ที่ถูกพบเจอได)มาก และชอบ

อาศัยอยู9ภายในบ)านเรือนตามซอกมุมต9าง ๆ โดยคุณลักษณะหลายๆ อย9างของแมลงสาบได)กระตุ)น

ความรู)สึกขยะแขยงในตัวมนุษย, ตามที่ผู)เชี่ยวชาญได)กล9าวไว)ว9า“ความกลัวและความรู)สึกรังเกียจเป6น

อารมณ,เชิงลบสองประการของมนุษย, อันหนึ่งชี้ว9าเกิดเหตุอันตรายฉับพลัน และอีกอันบอกเราว9ามี

แนวโน)มทำให)เป6นโรคหรือติดเชื้อได)” และนอกเหนือไปจากนั้นแมลงสาบยังมีกลิ่นเหม็น อันเกิดจาก

การเก็บกรดยูริคในร9างกายท่ีเป6นองค,ประกอบสำคัญของปfสสาวะมนุษย, และยิ่งใช)เวลาในท9อนานมาก

เท9าไร พวกมันก็ยิ ่งทวีความเหม็นของปfสสาวะสะสมกับกลิ่นที่อยู 9ในท9อมากขึ้นเท9านั้น ที่สำคัญ

แมลงสาบยังเคลื ่อนไหวอย9างรวดเร็ว เมื ่อเทียบกับแมลงมีปZกชนิดอื ่น ๆ ที ่มีขนาดใกล)เคียงกัน 

แมลงสาบอาจจัดว9าเป6นหนึ่งในสัตว,ที่รวดเร็วที่สุดในโลก และอย9างที่ได)ทราบกันดีว9าพวกมันไวและ

แอบเก9งเป6นเลิศ ทั้งยังพรางตัวเก9งเพื่อเลี่ยงการถูกจับ ไม9ว9าจะตามซอกเฟอร,นิเจอร, หลังตู)เย็น หรือใต)

ตู)แคบ ๆ กระทั่งพื้นที่ส9วนตัวของมนุษย, เมื่อรวมลักษณะของพวกมันเข)าด)วยกัน จึงไม9น9าแปลกใจที่ว9า 

ทำไมมนุษย,ถึงมองว9าแมลงสาบช9างเป6นสัตว,ท่ีน9าขยะแขยง 
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ทัศนคติท่ีเก่ียวข(องกับการสร(างสรรค7 

การที่คนเราเลือกที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต9อแมลงสาบนั้น มีการตอบสนองในเชิงลบ

มากกว9าในตอนที่เราเห็น งู หรือจระเข) แม)ว9าสัตว,เหล9านั้นจะนำอันตรายมาสู9มนุษย,ได)มากกว9าสัตว,

ขนาดเล็กอย9างแมลงสาบก็ตาม เจฟฟรีย, ล็อกวูด (Jeffrey Lockwood) ศาสตราจารย,ด)านนิเวศวิทยา 

เขาเป6นผู)เขียนหนังสือ The Infested Mind: Why Humans Fear, Loathe, And Love Insects ได)

ให)ข)อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว9า ความรู)สึกเกลียดแมลงของคนเรานั้นเกิดจากการเลี้ยงดูบอกต9อที่สั่งสมกัน

มา มากกว9าการเกิดความรู)สึกกลัวตามธรรมชาติ โดยเขากล9าวไว)ว9า “เด็กเล็กมีแนวโน)วท่ีจะสัมผัสหรือ

เข)าไปเล9นกับแมลงอย9างใกล)ชิดกว9าผู)ใหญ9” แต9ถ)าหากได)กล9าวถึงจากในสภาพแวดล)อมที่เราได)เติบโต

แล)ว มนุษย,เราเรียนรู)ตั้งแต9เด็กว9าแมลงสาบไม9ใช9สัตว,เลี้ยง และไม9ใช9แขกที่น9าต)อนรับเหมือนกับแมลง

ชนิดอื่นอย9างเช9น เต9าทองและผีเสื้อ เป6นต)น จากในประสบการณ,ชีวิตแล)วผู)คนเกือบทั้งหมดคงตอบได)

อย9างเป6นเสียงเดียวกันว9ามีความฝfงใจต9อสิ่งมีชีวิตอย9างแมลงสาบ และคงหนีไม9พ)นเวลาที่มีแมลงสาบ

บินเข)าใส9 หรือไต9อยู9ในจุดท่ีไม9พึงประสงค, รวมไปถึงแมลงสาบเป6นพาหะนำโรคท่ีควรอยู9ห9างให)ไกล จึง

ไม9แปลกใจในทันทีท่ีแมลงสาบได)ปรากฏตัวข้ึน มนุษย,เราจึงรู)สึกว9าควรกำจัดมันเสีย  
 อย9างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับแมลงที่ ‘ทำร)าย’ มนุษย,ได)จริง ๆ แล)ว แมลงสาบกลับมี

แนวโน)มความอันตรายที่ต่ำมาก อาจกล9าวได)ว9าแท)ที่จริงแล)ว “ยุงกลับเป6นแมลงที่อันตรายที่สุดใน

โลก” เจฟฟรีย,กล9าวเสริมอีกว9า “แต9เห็นได)ชัดว9าปฏิกิริยาที่เรามีเมื ่อเห็นยุงไม9เหมือนที่เราเห็น

แมลงสาบ” 

ความกลัวและความรู)สึกรังเกียจอันเป6นอารมณ,เชิงลบ เมื ่อวิเคราะห,ถึงลักษณะทาง

กายภาพของแมลงสาบแล)ว มันตัวเล็กและมีน้ำอยู9ในตัว เมื่อใดที่เราเหยียบ เสียงบี้ รวมไปถึงกล่ิน

เหม็นของการเก็บกรดยูริกจากปfสสาวะเอาไว)ในร9างกายของแมลงสาบ ส9งผลให)เกิดความรู)สึกถึงคราบ

สกปรกท่ีมันท้ิงเอาไว) จึงเป6นเหตุผลท่ีว9าทำไมคนเราถึงกลัวส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กอย9างแมลงสาบกัน1 
 

อิทธิพลจากประสบการณ7สEวนตัว 

ในชีวิตของหลาย ๆ คนย9อมมีสิ่งที่ตนเองรู)สึกกลัว ไม9วางใจ หรือไม9สบายใจที่จะพบเห็น 

ไม9ว9าจะอันเนื ่องมาจากลักษณะทางกายภาพ หรือสิ ่งที ่อยู 9ภายในตัวตนของสิ่งเหล9านั ้น ทั ้งการ

แสดงออกถึงลักษณะนิสัย หรือทัศนคติต9าง ๆ สิ่งหนึ่งที่มนุษย,ล)วนหวาดระแวงคือ สิ่งมีชีวิต เพราะว9า

สิ่งมีชีวิตนั้นย9อมมีรูปร9าง การเคลื่อนไหว หรือการแสดงออกของตัวมันเอง เช9น สิ่งมีชีวิตอย9างสัตว, ท้ัง

 
1 พฤภัทร ทรงเที ่ยง, ทำไมเราถึงกลัวแมลงสาบ, เข/าถึงเมื ่อ 3 ธันวาคม 2562, เข/าถึงได/จาก 

https://thestandard.co/cockroach-phobia 
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ที่มีขนาดใหญ9ที่มนุษย,ยากที่จะสู)รวมไปถึงสัตว,ที่มีขนาดเล็กที่สามารถมอบความกลัวแก9มนุษย,ได)ไม)แพ)

กัน ในความทรงจำจากประสบการณ,ส9วนตัวของข)าพเจ)านั้น สัตว,ที่มีความสัมพันธ,อย9างหวาดกลัวคือ 

‘แมลงสาบ’ เนื่องจากแมลงสาบนั้นมีลักษณะทางชีวภาพและลักษณะการใช)ชีวิตที่ไม9ค9อยน9าอภิรมย,

นัก เช9น การอาศัยอยู9ภายในท9อน้ำที่สกปรก การหาอาหารจากกองขยะหรือซากสัตว,ที่เน9าเสีย การ

เคลื่อนไหวได)อย9างรวดเร็ว ว9องไวและพรางตัวตามซอกมุมต9าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับได)เป6นอย9าง

ดี จึงเป6นสัตว,ที่ก9อให)เกิดเชื้อโรคดังนั้นเมื่อใดที่เห็นแมลงสาบจึงกระตุ)นความรู)สึกถึงความสกปรก น9า

ขยะแขยง และน9ารังเกียจ โดยในผลการวิจัยแสดงให)เห็นว9าความเร็วที่สุดของแมลงสาบพันธุ,อเมริกัน

มีความเร็วเฉลี่ย 2.0 ไมล,ต9อชั่วโมง (75 เซนติเมตรต9อวินาที) ซึ่งถ)าหากเปรียบเทียบกับสัตว,ใหญ9จะมี

ความเร็วที่พอ ๆ กับเสือชีตาห,ที่มีความเร็ว 110-120 กิโลเมตรต9อชั่วโมงด)วยโครงสร)างที่เบา อีกท้ัง

สรีระที่แบนทำให)มันกระจายน้ำหนักได)ดี ดังนั้นเราจึงเห็นแมลงสาบวิ่งเร็วมากจนไม9สามารถกำจัดได)

ทัน ถ)าจะกล9าวได)แล)วคงไม9ต9างกับความรู)สึกกลัวที ่เหมือนอยู9ในหนังสยองขวัญ จากการที่เห็น

แมลงสาบอยู9บนพื้นนั้นก็ได)สร)างความขวัญผวาเหมือนมันได)มาขยับหนวดอยู9บนเสื้อผ)าหรือตาม

ร9างกาย อีกทั้งแมลงสาบยังมีวงจรชีวิตที่สามารถขยายเผ9าพันธุ,ของตนได)อย9างรวดเร็ว มีหลักฐานท่ี

เชื่อว9า ‘แม)นิวเคลียร,จะถล9มกวาดล)างเผ9าพันธุ,ของมนุษย, แต9พวกมันยังจะคงดำรงอยู9ต9อไป โบยบิน

ครองโลกมนุษย,ได)อย9างเสรี’ 

 

อิทธิพลจากประวัติศาสตร7 

สงครามที่ส9งอิทธิพลถึงความรุนแรงทำให)ข)าพเจ)ากลับไปค)นคว)าข)อมูลในประวัติศาสตร,

โดยเริ่มจากสงครามโลกครั้งท่ี 1 เป6นต)นมา และต9อเนื่องมาจนถึงโศกนาฏกรรมการสังหารหมู9ชาวยิว 

นับว9าเป6นฝfนร)ายของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นจากการปลูกฝfงความเกลียดชังทางเชื้อชาติ อันนำไปสู9ความ

สูญเสียของผู)บริสุทธิ ์นับล)านชีวิต ในส9วนหนึ่งมาจากความเชื่ออย9างสุดโต9งของผู)นำนาซี นั ่นคือ 

‘อดอล,ฟ ฮิตเลอร,’ ที่เชื่อว9าจำเป6นต)องกำจัดชาวยิวให)หมดไปจากโลก หากได)มองย)อนกลับไปแล)ว 

เริ่มจาก ฮิตเลอร,นั้นเติบโตขึ้นมาในสังคมที่ปลูกฝfงแนวคิดเกลียดชังชาวยิวอยู9แล)ว แนวคิดนี้มีมาตั้งแต9

ยุคกลาง เนื่องจากชาวยิวนับถือศาสนาและมีวัฒนธรรมที่แตกต9างจากชาวยุโรป ประกอบกับในช9วง

ก9อนที่ฮิตเลอร,จะขึ้นสู9อำนาจ เศรษฐกิจของเยอรมนีกำลังย่ำแย9 ผู)คนตกงานมากมาย ในขณะที่ชาว   

ยิวสามารถเอาตัวรอดหาเงินเลี้ยงปากท)องและยังคงความมั่งคั่งได) จึงเกิดเป6นทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาว9า

เพราะยิวน่ีแหละท่ีทำให)ชาวเยอรมันยากจน ไปจนถึงเพราะยิว เยอรมนีจึงพ9ายแพ)สงครามโลกคร้ังท่ี 1  

ในทรรศนะของฮิตเลอร, มนุษย,เราไม9เท9าเทียมกันตามชาติกำเนิด และชาวเยอรมันที่มี

เลือดอารยันคือมนุษย,ผู )สูงส9งที่สุด โดยคุณลักษณะของชาวอารยันแท)ๆ จะต)องมีผิวขาว ผมทอง 

ดวงตาสีฟ�า ส9วนมนุษย,เผ9าพันธุ,ที่ต่ำลงไปได)แก9 ชาวสลาฟ, ชาวเช็ก, ชาวโปลส, และชาวรัสเซีย ขณะท่ี
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ชาวยิวถูกจัดเป6นเผ9าพันธุ,ที่ต่ำที่สุด ฮิตเลอร,ยังแสดงความจงเกลียดจงชังชาวยิวออกมาอย9างชัดเจน 

และเปรียบยิวกับเช้ือโรคร)าย2 

ในข)อสรุปนี้ได)สะท)อนผ9านกระบวนการทางความคิดที่สอดคล)องไปยังผลงานสร)างสรรค,

ศิลปนิพนธ,ชุดนี้ว9า ในความรู)สึกหวาดกลัวจากประสบการณ,ส9วนตัวของมนุษย,ที่มีต9อแมลงสาบน้ัน 

ส9งผลไปถึงการแสดงออกต9อการที่ต)องการอยากทำลายและกำจัดแมลงสาบอันเป6นผลมาจากการพบ

เห็นที่ทำให)รู)สึกไม9สบายใจนั้น อาจมาจากการสั่งสมหรือบอกต9อมาอย9างต9อเนื่องว9าแมลงสาบเป6นสัตว,

ที่สกปรกด)วยรูปแบบการใช)ชีวิตของมันและการกินแต9เศษซากอาหารนั้น เป6นผลทำให)มนุษย,อยาก

กำจัดแมลงสาบให)สิ้น ดังนั้นถ)าได)มองย)อนกลับไปแล)วการสั่งสมความเกลียดชังถ)าไม9ได)เกิดขึ้นมาน้ัน 

ความรุนแรงและความขัดแย)งท่ีเกิดข้ึนก็จะไม9มีเช9นกัน 

 

อิทธิพลจากส่ือ 

อิทธิพลจากส่ือท่ีได)รับคือวิดีโอเกมแนวสงครามช่ือ “Company of Heroes”  ซ่ึงเป6นเกม

ท่ีมีเค)าโครงเร่ืองในช9วงของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และฉากภายในเกมมีการจำลองเหตุการณ,ของหลายๆ

ช9วงที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากสถานที่จริง พื้นฐานของ Company of Heroes คือการ

จำลองสถานการณ,ความเป6นจริงของสนามรบ เช9นการปกปQดและการปราบปราม3 ในเกมผู)เล9นจะต)อง

มีการวางแผนการเล9น มีสองกลุ9มที่สามารถเล9นได) โดยจะตั้งเป�าที่ยึดภาคทรัพยากรเชิงกลยุทธ,ที่อยู9

รอบแผนท่ี ซึ่งใช)เพื่อสร)างโครงสร)างพื้นฐานสร)างหน9วยใหม9และกำจัดศัตรู ในเนื้อหาของเกมยัง

สอดแทรกถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสงคราม การใช)เสียงประกอบ (Sound Effect) และ

แสงสีที่เสมือนกับสงครามจริง มุมมองภายในเกมที่มีผู)เล9นเป6นผู)ควบคุม สั่งการโดยตรงให)ตัวละครใน

เกมทำตามคำสั่งต9าง ๆ เนื้อหาภายในวิดีโอเกมมุ9งเน)นการต9อสู)แบบคว)าชัยชนะและการใช)ความ

รุนแรงรวมถึงการวางแผนแบบกลยุทธ, โดยมีความเป6นไปได)สูงที่ผู )เล9นจะได)แสดงออกของความ

ต)องการในชัยชนะอันเป6นจุดสูงสุดในเกม  

 

 
2 อดอลUฟ ฮิตเลอรU, ศ.ป. แปล, การต3อสู6ของข6าพเจ6า Mein Kampf, พิมพUครั ้งที ่ 8, (กรุงเทพฯ: 

โฆษิต, 2558). 
3 Luke Plunkett, Company of Heroes was the perfect real-time strategy game, เข/าถึงเมื่อ 

15 ธันวาคม 2562, เข/าถึงได/จาก https://www.techspot.com 
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มุมมองของเกมน9าสนใจที่ตัวละครภายในเกมนั้นจะมีขนาดตัวที่เล็กมาก ๆ และการ

แสดงออกที่มีกลุ9มแมลงสาบจำนวนเยอะนั้นเหมือนกับการจำลองอยู9ในสถานการณ,แบบสงครามที่มี

กลุ9มผู)คนอยู9เป6นจำนวนมาก จึงเป6นแรงบันดาลใจที่ทำให)ข)าพเจ)าได)รับอิทธิพลจากทางด)านรูปแบบ

ของวิดีโอเกม Company of Heroes มาแสดงออกโดยเฉพาะการสร)างพื้นที่จำลองของสงครามให)

สัมพันธ,กับพ้ืนท่ีท่ีเกิดสงครามจริง 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพอิทธิพลท่ีได)รับจากส่ือวิดีโอเกม ‘Company of Heroes’ 

ท่ีมา : https://th.go-travels.com  

 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพอิทธิพลท่ีได)รับจากส่ือวิดีโอเกม ‘Company of Heroes’ 

ท่ีมา : https://store.steampowered.com 
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อิทธิพลที่ได)รับจากสื่อนอกเหนือไปจากวิดีโอเกมแนวสงครามที่ได)กล9าวมาข)างต)นไปแล)ว 

ย ังม ีส ื ่อของภาพยนตร,อย 9าง Documentary “Greatest Events of WWII in Colour” (ภาพสี

ประวัติศาสตร,ของเหตุการณ,สำคัญช9วงสงครามโลกครั้งที่ 2) ที่ข)าพเจ)าได)นำมาเป6นแรงบันดาลใจใน

การสร)างสรรค,ผลงานศิลปกรรมซึ่งเป6นการดำเนินเรื่องของเหตุการณ,สำคัญที่สุดอย9าง สงครามโลก

ครั้งที่ 2 เป6นการทำให)สงครามกลับมามีบทบาทอีกครั้งผ9านสารคดีภาพสีโดยเนื้อหาสารคดีเลือกเล9า

เฉพาะเหตุการณ,เด9น ๆ ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ให)คนท่ัว ๆ ไปเข)าใจภาพรวมสงคราม ต้ังแต9เร่ิมจนจบ

โดยไล9เรียงต้ังแต9  

- บลิทซ7ครีค สงครามสายฟ�าแลบของกองทัพเยอรมัน ยุทธวิธีใหม9ถอดด)ามซึ่งประสบ

ความสำเร็จเป6นอย9างดีในช9วงต)นสงครามภาคพื้นยุโรป ความนิ่งนอนใจและตัดสินใจ

ผิดพลาดของเหล9าบรรดาผู)นำประเทศ ส9งผลให)ไม9สามารถยับยั้งการการรุกรานของ

ศัตรูได)  

- ยุทธการบริเตน (The Battle of Britain) การรบช9วงชิงการครองน9านฟ�าเหนือ

อังกฤษก9อนแผนการที่กองทัพเยอรมันจะบุกขึ้นเกาะ ความกล)าหาญและเสียสละ

ของเหล9านักบิน ทหาร และประชาชน รวมทั้งระบบเรดาร,เตือนภัยทางอากาศ

อังกฤษซ่ึงเป6นการนำเทคโนโลยีใหม9 ๆ เข)ามามีบทบาทในทางทหาร 

- เพิร7ลฮาร7เบอร7 การเดิมพันครั ้งใหญ9ของกองทัพญี่ปุ �นที ่จะบดขยี้กองกำลังเรือ

สหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟQก ความล)มเหลวด)านข9าวกรองและการแจ)งเตือน เป6น

ข)อเท็จจริงของการล่ันกระสุนนัดแรกของสงครามคร้ังน้ีไม9ได)มาจากฝf งญ่ีปุ�น 

- ยุทธนาวีมิดเวย7 การเปล่ียนผันของโชคชะตา ข)อดีของการทำงานอย9างต้ังใจ ผลงาน

เหล9าบรรดานักถอดรหัสส9งต9อข)อมูลอันมีค9าไปสู9การวางแผนรับมือกองเรือญี่ปุ�น มิด

เวย,เกาะปะการังเล็ก ๆ จะเปลี่ยนเกมสงครามในแปซิฟQกไปตลอดกาล ยุทธนาวีแบบ

สมัยใหม9ที่ไม9ได)ใช)เรือประจัญบาน แต9รบกันด)วยเรือบรรทุกเครื่องบินในระยะนอก

สายตา 

- การยึดครองสตาลินกราด เมืองที่สำคัญทั้งชื่อและจุดสำคัญทางยุทธศาสตร, การ

โถมกำลังกองพลทหารช้ันเย่ียม ทรัพยากร ยุทธโทปกรณ,และแท)จริงแล)วความหนาว

เย็นอาจไม9ใช9ตัวการสำคัญที่ทำให)ทหารเยอรมันแพ)การรบอันดุเดือดนองเลือดของ

ทหารท้ังสองฝ�าย เป6นชัยชนะอันภาคภูมิของทหารรัสเซีย 

- วันดี-เดย7 (D-Day) การหวนกลับมาเผชิญหน)ากองทัพเยอรมันอีกครั้งในภาคพ้ืน

ยุโรปของฝ�ายสัมพันธมิตร หลังการอพยพกลับที่ดันเคิร,ก (Dunkirk) แต9เป6นการ

กลับมาเมื่อพร)อมด)วยกำลังทหาร และยุทธโทปกรณ,พร)อมมูลจำนวนมหาศาล ส9งผล

ให)การสถาปนาหัวหาดนอร,มังดีประสบความสำเร็จรับรู)ข)อมูลอีกด)านการรบที่ดี 
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เสมือนเป6นการทดลองยกพลขึ ้นบกครั ้งแรกที ่ไม9ประสบความสำเร็จของฝ�าย

สัมพันธมิตร และนำข)อมูลมาใช)ในการวางแผนแก)ไข ลบข)อด)อยที่นอร,มังดี ต)อง

เผชิญในเวลาต9อมา 

- ยุทธการตอกลิ่ม การรุกกลับของฝ�ายเยอรมันสร)างความประหลาดใจใหญ9หลวง

ให)ก ับแนวรบของฝ�ายสัมพันธมิตร กองทัพที ่ถ ูกมองว9าอ 9อนกำลัง การก9อ

อาชญากรรมสงครามที่ส9งผลให)ผู )ปฏิบัติงานถูกยิงเป�า และเหตุผลอะไรที่ทำให)

แผนการรุกรบคร้ังน้ีไม9สำเร็จ 

- ทะเลเพลิงเดรสเดิน การปฏิบัติการทางอากาศของฝ�ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดเพ่ือ

บีบบังคับให)เยอรมันยอมแพ) การท้ิงระเบิดเพลิงส9งผลสำเร็จด)านยุทธศาสตร, แต9กลับ

แลกมาด)วยเสียงวิพากย,วิจารณ,เมื่อกองทัพอากาศทำลายชีวิต และทรัพย,สินของ

ประชาชนคนธรรมดาท่ีไม9ใช9ทหาร นับว9าเป6นกรณีศึกษาท่ีน9าสนใจ 

- คEายกักกันบูเคิลวัลด7 (Konzentrationlager Buchenwald) การปลดปล9อยค9าย

กักกันโดยกองกำลังสหรัฐฯ ที่มีการบันทึกผ9านภาพและวีดีโอเผยแพร9ให)โลกรู) การ

ฆ9าในระบบอุตสาหกรรม อาชญากรรมสงครามที่ต)องตั้งศาลพิเศษขึ้นมาตัดสินเม่ือ

สงครามสงบ แท)จริงแล)วตลอดระยะเวลาที่พรรคนาซีเรืองอำนาจ บรรดาผู)นำและผู)

มีอำนาจไม9รู)ไม9เห็น การฆ9าล)างเผ9าพันธุ,ชาวยิว ชนชาติอื่น ๆ และผู)ไม9เป6นที่ต)องการ

ของชนชาติอารยันของฮิตเลอร, 

- การทิ้งระเบิดนิวเคลียร7ที่ฮิโรชิมะและนางาซากิ ปรมาณูอาวุธมหาประลัยเป6นตัว

หยุดการนองเลือดของสงครามภาคพื้นแปซิฟQกอันที่จริงแล)ว เรามีหรือไม9มีทางเลือก

ว9าจะทิ้งระเบิดปรมาณู สิ่งเหล9านี้คงตอบได)หลายมุมมอง แต9ในสงครามโลกครั้งที่ 2 

ปรมาณูเป6นเหตุผลนึงที่ทำให)ยุติสงครามจริง ๆ การยกพลบุกญี่ปุ �นในช9วงท)าย

สงครามของรัสเซียเป6นเกมการเมืองหรือความตั้งใจจะช9วยฝ�ายสัมพันธมิตรอย9าง

แท)จริง แผนการยกพลขึ้นบก (ที่ไม9มีโอกาสได)ใช)) เกาะหลักบนแผ9นดินญี่ปุ�นของ

กองทัพสหรัฐฯ ที่มีการประเมินว9าในช9วงไม9กี่วันแรกจะสูญเสียกำลังพลหลักแสนคน

เนื่องจากการต9อต)านทั้งจากทหาร รัฐบาล และพลเมืองญี่ปุ�นที่ตั้งใจว9าจะต9อสู)กับ

ศัตรูด)วย 
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สารคดีชุดนี้เป6นภาพสีที่ไม9ใช9เนื้อเรื่องที่สร)างขึ้นใหม9 แต9เป6นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ,ท่ี

เคยเกิดขึ้นจริงเพียงแต9เป6นการนำกลับมาเสนอใหม9 และสามารถช9วยลดทอนความน9าเบื่อของการดู

สารคดีสงครามในฉบับขาวดำ ด)วยการเรียงเส)นเวลา (Timeline) จะเห็นมุมมองหลายอย9างชัดเจนข้ึน 

รวมถึงการเล9าเกี ่ยวกับแต9ละยุทธการที ่เข)าใจได)ง9าย ซึ ่งเหมาะสมต9อการนำมาเป6นข)อมูลของ         

แรงบันดาลใจในการสร)างภาพในเชิงทางกายภาพของสงครามที่ได)สอดคล)องกับเนื้อหาในผลงาน  

ศิลปนิพนธ, 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพอิทธิพลท่ีได)รับจากส่ือภาพยนตร, เร่ือง Greatest Events of WWII in Colour 

ท่ีมา : https://megonecia.club 
 

อิทธิพลท่ีได(รับจากงานศิลปกรรม 

การสร)างสรรค,ผลงานศิลปะมีวิวัฒนาการทางรูปแบบและความคิดในการแสดงออก มี

ศิลปQนมากมายถือกำเนิดขึ้น การสร)างสรรค,ผลงานศิลปกรรมจึงมีปfจเจกในแนวความคิด และลักษณะ

ทางกายภาพที่หลากหลาย ข)าพเจ)าได)รับอิทธิพลทั้งทางรูปแบบ แนวความคิดจากงานศิลปกรรม และ

ศิลปQนท่ีสนใจเพ่ือมาศึกษารูปแบบ วิเคราะห, และหาจุดเช่ือมโยงเพ่ือนำมาประยุกต,ใช)ให)สอดคล)องกับ

การสร)างสรรค,ผลงาน มีดังต9อไปน้ี 

ผลงานศิลปนิพนธ,ชุดนี ้ได)รับอิทธิพลจาก ‘ศิลปะลัทธิเหนือจริง’ (Surrealism) มีต)น

กำเนิดขึ้นในฝรั่งเศสช9วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปZ 1916 ซึ่งพัฒนามาจากกลุ9มดาดา (Dada) มี

เอกลักษณ, คือใช)สิ ่งที ่เรียกว9า ความบังเอิญ (Chance) มาเป6นส9วนหนึ ่งในการนำเสนอผลงาน

โดยเฉพาะการหยิบเอาสิ่งของสองอย9างหรือมากกว9านั้น ที่ซึ่งไม9มีความเกี่ยวข)องมาวางไว)ด)วยกัน 

เหมือนเป6นการพบกันโดยบังเอิญที่ก9อให)เกิดความหมาย แม)แต9ละอย9างจะไม9มีความเกี่ยวเนื่องกันเลย 

แต9เมื่อมาอยู9ร9วมกันในพื้นที่เดียวกัน ก็ย9อมจะกระตุ)นให)ผู)ชมเกิดจินตนาการและความรู)สึกถึงเอกภาพ
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แบบใหม9 ซึ่งไม9ขึ้นกับเหตุผลหรือตรรกะใด ๆ ในโลกกายภาพ รูปแบบผลงานศิลปะจะใช)วิธีการนำเอา

สิ่งที่เป6นสภาวะปกติวิสัยตั้งแต9 2 สิ่งที่ดูเข)ากันไม9ได)มาจัดร9วมประกอบกัน และแต9งเติมผสมผสานให)ดู

เป6นสิ่งเดียวกันอย9างกลมกลืน รวมถึงการเชื่อมโยงความรู)สึกสัมผัสและประสบการณ,ทางการเห็นให)

สอดคล)องกับความคิด ด)วยการเช่ือมโยงให)เป6นเร่ืองใหม9 

ในทางรูปแบบ การใช)สีและจัดองค,ประกอบของผลงานที่ได)รับอิทธิพลจาก ‘ศิลปะใต)

ด ิน’ (Lowbrow Art) ค ือศ ิลปะป 6อปอาร ,ต (Pop Art) ท ี ่ม ีต )นกำเน ิดมาจากการ ,ต ูนใต ) ดิน 

(Underground comix), พังค,ร็อค, วัฒนธรรมข)างถนน และวัฒนธรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ศิลปะใต)

ดิน (Lowbrow Art) มีชื่อเรียกอีกชื่อว9า ‘Pop Surrealism’ ศิลปะประเภทนี้เต็มไปด)วยอารมณ,ขัน 

บ)างก็ประชดประชัน ศิลปะใต)ดิน ( Lowbrow Art ) ไม9สนใจว9าโลกศิลปะจะได)รับการยอมรับว9า

ถูกต)องตามกฎหมาย หากมีสิ่งใดพวกเขาเขียนกฎของตัวเองในลักษณะที่ไม9เกี่ยวกับคำศัพท,กฎท่ี

ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให)ความคิดสร)างสรรค,ทั ้งหมดนี ้ยืนอยู 9บนตัวของมันเองโดยไม9มีปfญหา          

ใด ๆ เนื่องจากรากเหง)าของศิลปะประเภทนี้อยู9ในวัฒนธรรมใต)ดิน Lowbrow / Pop Surrealism 

กลายเป6นเรื ่องประชานิยมซึ ่งได)รับแรงบันดาลใจจากหัวข)อและสุนทรียภาพท่ีหลากหลายที ่มี

ความสัมพันธ,กับศิลปQน และผู)ช่ืนชมจำนวนมาก 

 

อิทธิพลท่ีได(รับจากศิลปjน 

ศิลปQนที่ข)าพเจ)าได)รับอิทธิพลจากการสร)างผลงานในทางกายภาพ ศิลปQนที่ได)คัดเลือกมา

ส9วนมากจะสร)างผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข)องในเรื่องของสงคราม และแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นส9วนมาก

ศิลปQนได)รับผลกระทบในสงครามที่มีขนาดใหญ9ที่สุดอย9าง “สงครามโลกครั้งที่ 2” การแสดงออกถึง

ความรุนแรงในผลงานท่ีแตกต9างกันไป พอจะอธิบายได)ดังน้ี 

ผลงาน ‘War’ โดย มาร,ก ชากาล (Marc Chagall) ที่นำมาผสมผสานกับความทรงจำใน

วัยเด็ก ทำให)เขาเริ่มวาดภาพที่มีแก9นจากคัมภีร,ไบเบิลด)วยสีที่หนาและมีชีวิตชีวา ระหว9างสงครามโลก

ครั้งที่ 1 เขาถูกเรียกตัวไปรับใช)กองทัพแต9เพื่อหลีกเลี่ยงการประจำการแนวหน)า เขาเลือกทำงานท่ี

ออฟฟQศในเซนต,ปZเตอร,สเบิร,ก ในปZ ค.ศ.1922 เขาเดินทางกลับปารีส และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 

เริ่มต)นขึ้นเขาก็กลายเป6นพลเมืองฝรั่งเศสแม)จะอาศัยอยู9ในอเมริกาเป6นส9วนใหญ9ในระหว9างสงคราม 

เขาวาดภาพนี้ขึ้นราวยี่สิบปZหลังสงครามสิ้นสุดลง แก9นของภาพว9าด)วยเรื่องการหลบหนี เกวียนใน

สภาพง9อนแง9นที่บรรทุกคนเต็มกำลัง เคลื่อนที่อย9างช)า ๆ ออกจากเมืองที่ลุกไหม)โดยมีชายคนหนึ่งเดิน

ตามหลังแบกกระสอบบรรจุของใช)เอาไว)บนบ9า คนส9วนใหญ9ยึดเกาะกันด)วยความสิ้นหวัง ขณะที่คน

และสัตว,ที่อยู9ในเมืองไม9อาจรอดพ)นจากเปลวเพลิง มีร9างของพระเยซูตรึงไม)กางเขนทางขวามือ และ

ลูกแกะสีขาวตัวมหึมาปรากฏขึ้นจากพื้นดิน เป6นสัญลักษณ,ของการเสียสละของพระเยซูและคน

บริสุทธิ์ ชากาลมักใช)สัตว,เป6นสัญลักษณ,ในงานแสดงภาพการหลบหนีอันยากลำบากของบรรดาคนไม9รู)          
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เรื่องราวเหตุการณ,ในสงคราม เขารู)สึกถึงความทุกข,ทรมานท่ีผู)คนเผชิญความรุนแรงและความโหดร)าย

ในช9วงสงคราม4 

ข)าพเจ)าสนใจผลงานชิ้นนี้ของ มาร,ก ชากาล (Marc Chagall) ในเนื้อหาสาระสำคัญของ

ความรุนแรงและการแสดงออกให)เห็นถึงความทุกข,ที่ได)เกิดจากสงคราม การแสดงออกของความ

ขัดแย)งในการใช)ทัศนธาตุบรรยากาศภาพแบบอึมครึม การใช)โทนสีเทาเป6นส9วนมากและมีการใช)ไฟท่ี

ลุกไหม)เป6นสีแดงเพียงแค9ส9วนเล็กแต9สามารถแสดงความกลมกลืนได)อย9างลงตัว เสมือนภาพจำลอง

ของสงครามได)เหมือนจริง และมีการใช)สัญลักษณ, (Symbolic) ที ่ศิลปQนได)นำเสนอผ9านผลงาน

จิตรกรรม  

 

 
 

ภาพท่ี 4  ภาพอิทธิพลท่ีได)รับจากงานศิลปกรรม 

Marc Chagall, War, 1964-1966, Oil on Canvas,  

163 x 231 cm, Kunsthaus Zürich, Switzerland 

ท่ีมา : https://www.marcchagall.net 

 

ผลงานศิลปกรรมช้ินต9อมาคือ ผลงาน Café Deutschland โดยยอร,จ อิมเมนดอร,ฟ (Jorg 

Immendorff) ศิลปQนลัทธิสำแดงพลัง (Expressionism) ชาวเยอรมัน เขาเติบโตในยุคหลังสงคราม 

และเป6นที่รู)จักในเรื่องความหนาแน9นฉากแปลกประหลาดที่เต็มไปด)วยอิทธิพลของสัญลักษณ,ที่ดึงมา

จากประวัติศาสตร,ศิลปะ ตำนานและประวัติศาสตร,เยอรมัน โดยผลงานของเขาสะท)อนให)เห็นถึง

 
4 สตีเฟน ฟารUธิง เขียน, รติพร ชัยปoยะพร แปล, 1001 ภาพเขียนที่ต6องเห็นก3อนตาย, (กรุงเทพฯ: 

บริษัท เดอะเกรทไฟนUอารUท จำกัด, 2558), 818. 
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ความวุ9นวายทางการเมืองและจิตวิทยาที่ฝfงอยู9ในชีวิตหลังสงครามเยอรมัน เขาแสดงให)เห็นตัวละคร

จากทั้งชีวิตส9วนตัวและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ9กว9าในภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ9ที่วุ9นวาย ซึ่งขอยืมการ

แสดงละครและองค,ประกอบจากโรงละคร ในฐานะศิลปQนที่มีความเชื่ออันแรงกล)าต9อการรับผิดชอบ

ทางสังคมและการเมืองของตน อิมเมนดอร,ฟเคยกล9าวไว)ว9า “ความชั่วร)ายหยั่งรากและเบ9งบานใน

สังคมท่ีศิลปะกับเสรีภาพในการแสดงออกถูกปQดก้ัน”5 

ผลงาน Café Deutschland จะเห็นได)ชัดว9ามีการใช)ทั้งวรรณสีโทนร)อนและสีโทนเย็นอยู9

ในผลงาน และในการสร)างพ้ืนผิวท่ีทำให)เกิดร9องรอยน้ัน สามารถแสดงความอารมณ,รู)สึกหดหู9ควบคู9ไป

พร)อมกับความวุ9นวายและความขัดแย)งออกมาได)อย9างชัดเจน 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพอิทธิพลท่ีได)รับจากงานศิลปกรรม 

JÖRG IMMENDORFF, Café Deutschland: Contemplating The Question - 

Where Do I Stand, 1987, Oil on Canvas, 250 x 330 cm, Hamburger 

Kunsthalle, Hamburg, Germany 

ท่ีมา : https://www.saatchigallery.com 
 

ถัดมาผลงานของ จอร,จ โกรซ (George Grosz) นับว9ามีอิทธิพลในด)านเนื้อหาเรื่องราวท่ี

เกี่ยวกับสงครามต9อการสร)างผลงานศิลปนิพนธ, รวมถึงรูปแบบ การจัดองค,ประกอบ สีและบรรยากาศ

ของวรรณะสีโทนร)อนที่มีสีโทนเย็นมาตัดกันอย9างขัดแย)งในบางจุดอยู9บ)างนั้น ได)แสดงออกถึงความ

 
5 สตีเฟน ฟารUธิง เขียน, รติพร ชัยปoยะพร แปล, 1001 ภาพเขียนที่ต6องเห็นก3อนตาย, (กรุงเทพฯ: 

บริษัท เดอะเกรทไฟนUอารUท จำกัด, 2558), 879. 
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รุนแรงของภาพออกมาได)อย9างชัดเจน ส9งผลให)ข)าพเจ)าได)นำมาประยุกต,ใช)ร9วมในผลงานศิลปนิพนธ,

ชุดนี้ ผลงานชื่อ Metropolis โดยเขาได)พัฒนาความชอบในสิ่งวิลักษณ, (grotesque) กับงานเสียดสีท่ี

ได)รับอิทธิพลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังประสบปfญหาความเจ็บป�วยทางจิตในปZ ค.ศ. 1917 

ทางการประกาศว9าเขาไม9พร)อมสำหรับเข)าเกณฑ,ทหาร ทรรศนะในแง9ลบท่ีเขามีต9อเพ่ือนมนุษย,ปรากฏ

อยู9ชัดเจนในงานทุกชิ้น เขาใช)สีน้ำมันกับผ)าใบ ซึ่งเป6นวัตถุดิบดั้งเดิมสำหรับศิลปะชั้นสูงแม)จะเกลียด

ชังขนบการสร)างงานศิลปะก็ตาม หัวเรื่องของเขานั้นห9างไกลจากคำว9า “ดั้งเดิม” มาก: Metropolis 

เป6นฉากจากนรกที่เต็มไปด)วยสีแดงเลือด องค,ประกอบในภาพถูกจัดวางรอบ ๆ แกนกลางที่มีลักษณะ

แนวตั้งแสดงถึงความสูงชัน และแสดงภาพสิ่งมีชีวิตที่ดูราวกับภูตผีขณะวิ่งหนีจากความน9าพรั่นพรึงท่ี

ได)เห็น แม)ว9าเขาจะตั้งตัวออกห9างจากลัทธิเอ็กซ,เพรสชันนิสม, (Expressionism)  รูปทรงเหลี่ยมที่บิด

เบี้ยวกับทัศนมิติอันหลุดโลกก็มีที่มาจากผลงานของศิลปQนอย9าง เคิร,ชเนอร, จินตภาพใน Metropolis 

บอกถึงหายนะครั้งใหญ9: เมืองทั้งเมืองกำลังพังทลาย และสีโดยรวมของภาพก็บอกถึงอัคคีภัย ด)วยการ

ปฏิวัติกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กำลังใกล)เข)ามา ภาพนี้ทำนายอนาคตได)อย9างแม9นยำน9าขนลุก งาน

ช้ินน้ีเป6นท้ังภาพล)อและวิพากษ,สังคมชนช้ันกลางอย9างเปQดเผย โดยเฉพาะกลุ9มผู)มีอำนาจ6 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพอิทธิพลท่ีได)รับจากงานศิลปกรรม 

George Grosz, Metropolis, 1916-1917, Oil on Canvas, 100 x 102 cm, 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, Spain 

ท่ีมา : https://c2.staticflickr.com 

 
6 สตีเฟน ฟารUธิง เขียน, รติพร ชัยปoยะพร แปล, 1001 ภาพเขียนที่ต6องเห็นก3อนตาย, (กรุงเทพฯ: 

บริษัท เดอะเกรทไฟนUอารUท จำกัด, 2558), 637. 
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ศิลปQนอีกท9านที่มีความสำคัญอย9างมากในการมีอิทธิพลที่ทำให)ข)าพเจ)าสนใจในเรื่องการ

สร)างสรรค,ผลงานที่เกี่ยวข)องกับเนื้อหาของสงคราม นั่นคือ เดวิด เลวินธัล (David Levinthal) เขา

เกิดที่ซานฟรานซิสโกในปZ 1949 เป6นศิลปQนภาพถ9ายที่สร)างการรับรู)ใหม9 ผลงานของเขาใช)ของเล9นใน

วัยเด็กเพื่อแสดงความน9ากลัวของสงครามเป6นผลงาน “เกมสงคราม” ด)วยฝZมือที่เฉียบคมและชาญ

ฉลาดด)วยเทคนิคการถ9ายท่ีซับซ)อน ผลงานภาพถ9ายของ เดวิด เลวินธัล (David Levinthal) สามารถ

ดึงความสนใจของฉากประวัติศาสตร,จริง ๆ เพียงแค9เขาใช)สิ่งประดิษฐ,เล็ก ๆ โดยเขาจัดตั้งถ9าย

สงครามข้ึนมาเองในมาตราส9วนเพียง 14 x 11 น้ิว 
ผลงานของ David Levinthal ให)อิทธิพลต9อผลงานศิลปกรรมของข)าพเจ)าทางด)าน

รูปแบบ และการแสดงออกถึงเนื้อหาที่เกี ่ยวข)องกับสงคราม การจัดแสงสีและด)วยเทคนิคในการ

ถ9ายภาพที่ให)อารมณ,เหมือนอยู9ในสงครามจริง ความมีเสน9ห,ที่ศิลปQนสามารถถ9ายทอดเรื่องราวความ

รุนแรงเหล9านี้ลงไปที่ผลงานได)เพียงแค9ใช)สิ่งประดิษฐ,เล็ก ๆ ธรรมดา แต9ผู)ชมสามารถรับรู)ถึงความน9า

กลัว และความสะเทือนใจเหล9าน้ันผ9านผลงานได) 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ภาพอิทธิพลท่ีได)รับจากงานศิลปกรรม 

David Levinthal, Last Stand Hill from the series History, 2014, Inkjet 

Print, Smithsonian American Art Museum, Washington, D.C, USA 

ท่ีมา : https://americanart.si.edu 
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นอกเหนือจากท่ีกล9าวไปข)างต)นแล)วยังมีศิลปQนท่ีข)าพเจ)าได)รับอิทธิพลทางด)านรูปแบบของ

ผลงานและกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ,ตะแกรงไหม (Screenprint) นั่นคือ  โรเบิร,ต วิลเลี่ยม 

(Robert Williams) ศิลปQนที่ทำงานศิลปะใต)ดิน (Lowbrow Art) ได)ถูกถกเถียงและน9าเกรงขามใน

เรื ่องของอิทธิพลต9อคนรุ 9นอื ่น ๆ และส9งเสียงเรียกศิลปQนใต)ดินในอาชีพที ่ทอดยาวมาหลาย

ทศวรรษ แม)ว9าเขาจะมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลกับโลกศิลปะ แต9ด)วยนิสัยที่ดื้อรั้น (ต9อต)าน) ทำให)เขา

เป6นเหมือนกับคนนอก ในฐานะศิลปQนเขาเป6นที่รู)จักในเรื่องการใช)ภาพการ,ตูนใต)ดิน (Underground 

Comix) ประกอบกับสีประสาทหลอนท่ีตัดกันอย9างรุนแรงในความเป6นจริง  
ผลงานของโรเบิร,ต วิลเลี่ยม (Robert Williams) นั้นมีความรุนแรงแอบแฝงอยู9รวมกับ

สีสันที่ตัดกันได)อย9างรุนแรง และรูปแบบผลงานที่มีความล)อเลียนแสดงออกถึงความประชดประชัน 

เย)ยหยัน การได)เห็นงานของ โรเบิร,ต วิลเล่ียม (Robert Williams) ทำให)ข)าพเจ)าสนใจในเร่ืองการใช)สี

และองค,ประกอบของเขามาเป6นแรงบันดาลใจในการสร)างสรรค,ผลงาน การพิมพ,สกรีนที่ค9อยๆ พิมพ,

ให)เกิดการทับของสีในแต9ละช9องจนครบสมบูรณ, และรวมไปถึงรูปแบบการนำเสนอที่หยิบยกสิ่งของท่ี

ไม9มีความเก่ียวข)องกันนำมาผสานกันได)อย9างแนบเนียนเพ่ือเช่ือมโยงให)เกิดเป6นเร่ืองใหม9 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพอิทธิพลท่ีได)รับจากงานศิลปกรรม 

Robert Williams, Thumpert, the Fascist Cottontail,  

Screenprint, 50 x 63 cm 

ท่ีมา : https://www.limageriegallery.com 
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บทท่ี 3 

 

การดำเนินงานและองค5ประกอบในการสร9างสรรค5 

 

ขั้นตอนในการสร/างสรรค2ผลงานศิลปนิพนธ2ชุดนี้เริ่มจาก การค/นคว/า รวบรวมข/อมูล เพ่ือ

นำมาคิดวิเคราะห2 และกำหนดรูปแบบในการแสดงออก จากนั้นจึงเริ่มคิดหาสัญลักษณ2ที่นำมาใช/แทน

คOาเพื่อให/สอดคล/องกับผลงาน จัดวางองค2ประกอบทางทัศนธาตุตOาง ๆ เพื่อให/เกิดภาพรOางที่สมบูรณ2

และนำภาพท่ีได/มาถOายทอดผOานกระบวนการทางภาพพิมพ2 

 

การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร9างสรรค5 

ผลงานศิลปนิพนธ2ชุดนี้อยูOภายใต/รูปแบบเหนือจริง (Surrealism) ผสานกับเนื้อหาที่มี

ความเสมือนจริง (Realistic) ซึ่งใช/แมลงสาบเปdนรูปทรงหลักในการแสดงออกของแนวความคิดท่ี

เชื่อมโยงไปพร/อมกับภาพเหตุการณ2ของสงครามผOานลักษณะทางกายภาพของผลงาน โดยได/กำหนด

วิธีการสร/างสรรค2ผOานกระบวนการทางภาพพิมพ2ดิจิทัล (Digital Print) และภาพิมพ2ตะแกรงไหม 

(Screen Print) บนพ้ืนระนาบ 2 มิติ อธิบายได/ดังตOอไปน้ี 

 

เน้ือหาสาระ 

ในสOวนของผลงานศิลปนิพนธ2 มุOงเน/นไปที่ประเด็นมุมมองของความรุนแรง และความ

ขัดแย/งจากสมรภูมิรบของแมลงสาบนี้ เปรียบได/กับการกระทำของมวลมนุษย2ที่มีความขัดแย/งตOอกัน

บนโลก และภาพแมลงสาบในสมรภูมิ จึงเปdนภาพตัวแทนของการรับรู/ของมนุษย2ที่ประกอบสร/าง

ความรู/สึกขยะแขยง รู/สึกกลัว ขึ้นในจิตใจ จนถึงขั้นกOอให/เกิดความอาฆาตหมายชีวิตของแมลงสาบ ซ่ึง

ไมOตOางไปจากการกOอรOางความรู/สึกความรุนแรง ปฏิปnกษ2 ขัดแย/งตOอมนุษย2รOวมกันภายในใจของมนุษย2 

อันจะนำมาสูOความขัดแย/งทางสังคม 

 

รูปแบบผลงาน 

ในการสร/างสรรค2ผลงาน นำเสนอผOานภายใต/รูปแบบของการผสมผสานระหวOาง ภาพแบบ

เหนือจริง (Surrealism) ซึ ่งเปdนการประกอบกันระหวOางสองสิ ่งที ่ดูไมOอาจมีความเข/ากันนั ่นคือ 

‘แมลงสาบ’ และ ‘สงคราม’ รOวมกับภาพเสมือนจริง (Realistic) ท่ีถูกกำหนดด/วยการสร/างเน้ือหาและ

บรรยากาศตามภาพต/นแบบของสงคราม  ในรูปแบบของผลงานมุOงเน/นการแสดงออกให/ทั้งสองสิ่งนี้มี
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จุดเชื่อมโยงที่ไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการเปdนภาพแทนของความนOากลัวทั้งทางกายภาพและ

จิตใจ และได/แสดงออกถึงความรุนแรงน้ันผOานผลงานศิลปนิพนธ2ชุดน้ี 

 

เทคนิค 

ผลงานศิลปนิพนธ2ชุดนี้แสดงออกผOานกระบวนการของ ภาพพิมพ2ตะแกรงไหม (Screen 

Print) เนื่องจากเปdนเทคนิคท่ีเน/นการใช/สีสันได/งOายและวOองไว เหมาะสมกับการเก็บรายละเอียดใน

ผลงานท่ีต/องการเน/นให/ชัดเจนมากย่ิงข้ึน ผสานกับภาพพิมพ2ดิจิทัล (Digital Print) เพ่ือให/รูปแบบของ

ผลงานมีความสมบูรณ2โดยภาพรวม และประกอบการสร/างจากประสบการณ2ตรงภายในจิตใจ

สถานการณ2ทางสังคม ตลอดจนปรากฏภาพในลักษณะดิจิทัลสมจริงสัมพันธ2กับเทคโนโลยีในปnจจุบัน 

 

ข้ันตอนการสร9างสรรค5ผลงาน 

ข้ันตอนการประมวลความคิด 

ในระยะเริ่มแรกข/าพเจ/าสนใจในความรู/สึกที่มีตOอสัตว2ชนิดหนึ่งอยOาง ‘แมลงสาบ’ ด/วย

ประสบการณ2สOวนตัวโดยตรงจากการที ่ได/พบเห็นได/สร/างความนOากลัว โดยเฉพาะอยOางยิ ่งเม่ือ

แมลงสาบรวมกลุOมกันขนาดใหญOยิ่งทวีความนOากลัวไปอีกเทOาตัว และความรู/สึกที่ต/องการอยากจะ

ทำลายเมื่อได/พบเห็นในทุกครั้ง อันนำไปสูOความรุนแรง และความขัดแย/งเหมือนสงครามที่เกิดขึ้น วOา

สงครามสร/างความบอบช้ำ และความนOากลัวให/แกOมวลมนุษยชาติ ข/าพเจ/าจึงได/หาจุดเชื่อมโยงและ

ประมวลความคิดให/ทั้งสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันโดยได/นำข/อมูลเหลOานั้นไปจิตนาการตOอและเริ่มสร/างภาพ

รOางโดยได/คำนึงหลักในการจัดองค2ประกอบศิลปs ดังน้ี 

 

1. การจัดองค5ประกอบศิลปIในผลงาน (Composition) 

รูปทรง (Form) 

รูปทรงที่นำมาใช/ในผลงานศิลปนิพนธ2 นำเสนอผOานรูปทรงของแมลงสาบเพื่อให/เปdน

จุดเดOนภายในผลงาน และสร/างความแตกตOางทางด/านรายละเอียดของแมลงสาบแตO

ละตัวที่แสดงทOาทางตOางกันออกไป โดยได/ยึดภาพตัวอยOางการแสดงออกมาจากทหาร

ในสมรภูมิรบในสงคราม และนำมาจัดองค2ประกอบเพื่อให/เกิดความเปdนเอกภาพ ซ่ึง

จะเห็นได/วOาการมีอยูOของแมลงสาบที่มีจำนวนเยอะจะสร/างภาพแทนที่ได/ให/ความรู/สึก

นOากลัวอีกทวีเทOาได/มากย่ิง ๆ ข้ึนไป 
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ภาพท่ี 9 ภาพแสดงรูปทรงหลักภายในผลงาน ด/วยโปรแกรม Zbrush 

 

พ้ืนท่ีวYางและบรรยากาศ (Space and Atmosphere) 

ในผลงานศิลปนิพนธ2ชุดนี้จะใช/พื้นที่วOางบริเวณรอบรูปทรง เพื่อชOวยสOงเสริมพื้นที่วOาง

ให/สอดคล/องไปในทิศทางเดียวกันกับรูปทรง โดยใช/ฉากของสงครามที่มีการสร/าง

จากวิดีโอเกมเพื่อให/เกิดการรับรู/แบบใหมO และถOายทอดออกมาด/วยการผสมผสาน

จินตนาการของข/าพเจ/าไปพร/อมกับสOวนประกอบตOาง ๆ ในสงคราม นั้น ๆ ออกมา 

อาทิเชOน ไฟ ระเบิด ควัน และอาวุธยุทโธปกรณ2ตOาง ๆ ท่ีจะแสดงภาพในลักษณะทาง

กายภาพของผลงานให/ออกมาเสมือนสงครามจริง ซึ่งในสOวนของพื้นฉากหลังจะเปdน

การไลOน้ำหนักของบรรยากาศ เพื่อสร/างความกลมกลืนขึ้นระหวOางรูปทรงกับพื้นท่ี

วOาง รวมถึงบรรยากาศท่ีสอดคล/องกับแสงเงาของรูปทรงหลักอีกด/วย 
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ภาพท่ี 10 ภาพแสดงพ้ืนท่ีวOางท่ีอยูOภายในผลงาน 

 

สีและน้ำหนักอYอน-แกY (Color and Tone) 

การใช/สีในผลงาน ได/อ/างอิงสีจากต/นแบบจากกายภาพแมลงสาบเปdนหลัก คือ โทนสี

น้ำตาล และมีคOาความตOางแสงที่คOอนข/างมืด เพื่อให/สอดคล/องไปกับบรรยากาศของ

ภาพ โทนสีของภาพบรรยากาศนั้น ยึดอ/างอิงตามสีภายในวิดิโอเกมที่นำมาใช/ แตOมี

การปรับให/ภาพนั้นดูมีความอึมครึมและเข/มขึ้น เพื่อให/มีความสมจริงและใกล/เคียง

กับบรรยากาศความเปdนสงครามมากที่สุด สOวนมากจะสีของบรรยากาศจะมีสีน้ำตาล

ประกอบเพื่อให/เข/ากับสีของแมลงสาบและสีโทนน้ำตาลสามารถแสดงถึงอารมณ2ของ

ความรุนแรง แห/งแล/ง วุOนวายได/ หรือในบางภาพจะใช/เปdนสีที่คOอนข/างออกไปทาง

โทนเย็น เพื่อสื่อถึงอารมณ2ของความเศร/าหมอง หดหูO และเศร/าสลดได/เชOนเดียวกัน 

ซึ่งอารมณ2ทั้งสองแบบนี้เปdนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออยูOในสภาวะของสงคราม อีกทั้งในทุก ๆ 

ภาพนั้น จะมีสีที่เปdนโทนร/อนของสีระเบิด หรือไฟ อยูOเสมอประมาณ 20% ตรงจุดน้ี

เปdนจุดสีที่คOอนข/างเดOนของภาพ เพราะแสดงถึงการกำลังเกิดขึ้นของเหตุการณ2อยOาง

รุนแรงที่ชOวยสOงผลให/ภาพนั้นเกิดความรู/สึกของความเคลื่อนไหว และสะท/อนผลพวง

ท่ีเกิดข้ึนจากสงครามได/ 
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ภาพท่ี 11 ภาพแสดงสีและคOาน้ำหนักอOอน-แกOในงานศิลปนิพนธ2 
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ภาพท่ี 12 ภาพแสดงสีและคOาน้ำหนักอOอน-แกOในงานศิลปนิพนธ2 
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พ้ืนผิว (Texture) 

ลักษณะของพื้นผิวเมื่อสัมผัสแล/วสามารถรับรู/ได/วOา หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ด/าน 

เนียน สาก ในผลงานศิลปนิพนธ2พ้ืนผิวท่ีปรากฏน้ันสOวนมากจะเปdนลวดลายท่ีปรากฏ

บนพื้นที่วOางในฉากหลังของภาพที่สร/างขึ้นมาเพื่อทำให/ภาพมีความนOาสนใจมากข้ึน 

และอีกทั้งยังชOวยเพิ่มความรู/สึกทางด/านอารมณ2และความรู/สึก เพื่อให/ผลงานมีความ

สมบูรณ2มากย่ิงข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพแสดงพ้ืนผิวท่ีปรากฎบนผลงาน 

 

2. การสร9างภาพรYาง (Sketch) 

ขั้นตอนการสร/างภาพรOางเริ่มต/นจากการวิเคราะห2และรวบรวมข/อมูล เพื่อกำหนดรูปแบบ

และแนวความคิด จากนั้นหาข/อมูลภาพที่นำมาใช/เปdนภาพต/นแบบ และการสร/างต/นแบบเองอยOาง

แมลงสาบรOวมกับการสร/างภาพรOางด/วยโปรแกรมคอมพิวเตอร2 (Adobe Photoshop) ในการชOวยหา

ความเปdนไปได/ของภาพรวมและมุมมองที่แตกตOางกันในผลงาน รวมถึงการจัดวางรายละเอียดซ้ำ ๆ ท่ี

มีจำนวนคOอนข/างเยอะ ซ่ึงเหมาะสมและงOายตOอการสร/างสรรค2ผลงานจริง พอจะอธิบายได/ดังน้ี 
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2.1 การกำหนดคYาของสีด9วยโปรแกรมคอมพิวเตอร5 

2.1.1 แสงสีแหละหมึกพิมพ5 

RGB แมYสีทางแสง ประกอบไปด/วย สีแดง (Red), สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) 

เรียกยOอวOา “RGB” แสงสีทั้งสามจะสOองมาที่จอภาพและเกิดการผสม ณ จุดแตOละจุดบนจอทำให/เกิด

เปdนสีตOาง ๆ มากมายบนจอแสดงผลทุกชนิด และเมื่อแสงสีทั้งสามมาผสมด/วยปริมาณที่เทOาจะเกิด

เปdนแสงสีขาว เรียกวOา สีพ้ืนฐานบวก (Additive Primary Color) โดยสี RGB น้ันมีจำนวนสีให/เลือกใช/

งานเปdนจำนวนมาก ทำให/ได/สีท่ีสดใสกวOาและมีตัวเลือกในงานมากกวOาสีประเภท CMYK 
CMYK แมYสีทางการพิมพ5 ประกอบไปด/วย สีฟ�า (Cyan), สีมOวง (Magenta), สีเหลือง 

(Yellow) และสีดำ (Black) เรียกยOอวOา “CMYK” โดยตามทฤษฎีแล/ว เมื่อนำหมึก 3 สี คือ สีฟ�า, สี

มOวง และสีเหลืองมาทับกันจะเกิดสีดำ แตOความเปdนจริงนั้นจะเกิดเปdน สีเทาน้ำตาล นั่นเปdนเพราะ

ความไมOบริสุทธิ์ของสาร ดังนั้นจึงต/องมีการนำหมึกสีดำมาใช/ จึงเรียกวOา สีพื้นฐานลบ (Subtractive 

Primary Color) สำหรับสี CMYK จะเปdนสีทางการพิมพ2 เปdนสีที่เกิดจากสีที่มีบนเครื่องพิมพ2ทำการ

ผสมกันทำให/เกิดสีตOาง ๆ ให/ได/เลือกใช/งาน ซ่ึงจะมีจำนวนน/อยกวOาและมีความสดใสน/อยกวOาสี RGB 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ภาพแสดงความตOางระหวOางสี RGB และ สี CMYK 

ท่ีมา : https://www.grappik.com 
 

2.1.2 อาณาบริเวณสี Gamut 

ในป� ค.ศ. 1928 W.D. Wright และ J. Guild ได/ประสบความสำเร็จในการตรวจวัดคล่ืน

แสง ซึ่งตOอมาได/มีการจัดทำผังที่เรียกวOา Color Spectrum Chart ผังดังกลOาวจะแสดงสีทั้งหมดที่ตา

มนุษย2สามารถรับรู/ได/ เม่ือทำการจัดอาณาบริเวณของสีท่ีปรากฏได/ในระบบ RGB Gamut มาเทียบกับ

อาณาบริเวณของสีที่ปรากฏได/ในระบบ CMYK Gamut บน Color Spectrum Chart จะพบวOา มี

สOวนบริเวณที่เหลื่อมกันอยูO นั่นคือหากมีการแปลงคOาของสีบางสีที่สามารถแสดงได/ในระบบ RGB แตO

อย ู Oนอกบร ิ เวณของส ี ในระบบ CMYK จะไม Oสามารถได /ค Oาของส ี เด ียวก ันในระบบ CMYK                   
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ด/วยเหตุดังกลOาว สีบางสีของภาพที่เห็นบนจอ Monitor เมื่อถูกนำไปพิมพ2บนกระดาษแล/วจะได/สีที่ไมO

ตรงบนจอ Monitor7 ดังท่ีได/กลOาวไว/ข/างต/น 

 

 
 

ภาพท่ี 15 ภาพแสดงอาณาบริเวณสี Gamut 

ท่ีมา : http://www.supremeprint.net 

 

2.2 การใช9เคร่ืองมือโปรแกรม Adobe Photoshop 

การใช/เคร่ืองมือโปรแกรม Adobe Photoshop ในผลงานศิลปนิพนธ2 มีดังน้ี 

2.2.1 การปรับ Hue/Saturation  

เปdนเคร่ืองมือใช/ปรับเฉดสี ความสดของสี และความสวOางของภาพให/ตรงตามความ

ต/องการกับผลงานศิลปนิพนธ2 มี 3 สOวนด/วยกันตังน้ี 

- Hue เปdนการปรับเฉดสีเดิม เปdนเฉดสีตOาง ๆ ประกอบด/วย สีของแสง (Color Light) 

คือความแตกตOางสั้น-ยาวของคลื่นแสงที่มองเห็นเริ่มจาก สีมOวง-สีแดง และสีของสาร 

(Color Pigment) คือสีที่มองเห็นบนวัตถุที่เกิดจากการดูดซึม และสะท/อนของความ

ยาวคล่ืนแสงจากการท่ีเรามองเห็นสีของสารตOาง ๆ 

- Saturation การปรับความเข/มข/นของสี โดยจะปรับให/มีสีสดหรือจืดลง 

- Lightness เปdนการปรับความมืด-สวOาง 

 

 
7 โรงพ ิมพ (  ส ุพร ีมพร ิ ้นท( , RGB vs CMYK, เข 2 าถ ึ ง เม ื ่ อ  26 มกราคม 2563, เข 2 าถ ึ ง ได 2จาก 

http://www.supremeprint.net 
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ภาพท่ี 16 ภาพแสดงเคร่ืองมือ Hue/Saturation 

 

2.2.2 เมนูของโปรแกรม (Menu Bar) 

เปdนแถบสำหรับควบคุมโปรแกรม ประกอบไปด/วยสOวนสำคัญ ดังน้ี 

- File ใช/จัดการกับไฟล2รูปภาพ เชOน สร/างไฟล2ใหมO เป�ด ป�ด บันทึกไฟล2 นำเข/า

  และสOงออกไฟล2 

- Edit รวมคำส่ังท่ีใช/แก/ไขภาพ และปรับแตOงการทำงานของโปรแกรม เชOน  

  คัดลอก แก/ไขเคร่ืองมือ  

- Image รวมคำส่ังท่ีใช/ปรับแตOงภาพ เชOน สี แสง ขนาดของภาพ โหมดสี หมุนภาพ 

  และอ่ืน ๆ 

- Layer คำส่ังท่ีใช/จัดการกับเลเยอร2 (Layer) ในด/านตOาง ๆ 

- Select คำส่ังเก่ียวกับการเลือกวัตถุ เพ่ือนำไปใช/งานรOวมกับคำส่ังอ่ืน ๆ  

- Filter การใสO Effects ตOาง ๆ สำหรับรูปภาพและวัตถุ 

- View คำส่ังเก่ียวกับมุมมองของภาพและวัตถุ การขยายภาพและยOอภาพให/ดูเล็ก 

- Window เปdนคำส่ังในการเลือกใช/อุปกรณ2เสริมตOาง ๆ 

- Help คำส่ังแนะนำเก่ียวกับการใช/โปรแกรม และลายละเอียดของโปรแกรม 
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2.2.3 เมนูกลYองเคร่ืองมือ (Tools Bar) 

- Move   ใช/สำหรับย/ายพ้ืนท่ีท่ีเลือก หรือย/ายภาพในเลเยอร2  

    (Layer) หรือย/ายเส/นไกด2 (Guide) 

- Lasso Tool   ใช/เลือกพ้ืนท่ีบนภาพเปdนแนวเขตแบบอิสระ 

- Quick Selection Tool ใช/ระบายเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีต/องการแก/ไข 

- Crop    ใช/ตัดขอบภาพ 

- Eyedropper  ใช/เลือกสีจากสีตOาง ๆ บนภาพ 

- Healing Brush  ใช/ตกแตOงลบรอยตำหนิในภาพ 

- Brush   ใช/ระบายลงบนภาพ 

- Clone Stamp  ใช/ทำสำเนาภาพ โดยคัดลอกภาพจากบริเวณอ่ืนมา 

    ระบาย  

- History Brush  ใช/ระบายภาพด/วยภาพของข้ันตอนเดิมท่ีผOานมา หรือ

    ภาพของสถานะเดิมท่ีบันทึกไว/ 

- Eraser   ใช/ลบภาพบางสOวนท่ีไมOต/องการ 

- Gradient   ใช/เติมสีแบบไลOระดับโทนสีหรือความทึบ 

- Blur   ใช/ระบายภาพให/เบลอ 

- Dodge   ใช/ระบายเพ่ือให/ภาพสวOางข้ึน 

- Pen   ใช/วาดเส/นพาธ (Path) 

- Horizontal Type ใช/พิมพ2ตัวอักษรหรือข/อความลงบนภาพ 

- Path Selection  ใช/เลือก และปรับแตOงรูปทรงของเส/นพาธ (Path) 

- Rectangle  ใช/วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป 

- Hand   ใช/เล่ือนดูสOวนตOาง ๆ ของภาพ 

- Zoom   ใช/ยOอหรือขยายมุมมองภาพ 

- Set Foreground Color และ Set Background Color ใช/สำหรับกำหนดสี 

- Quick Mash Mode เป�ดแสดงหน/ากระดาษแบบเต็มจอ 
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ภาพท่ี 17 ภาพแสดงการตัดภาพด/วย Lasso Tool 

 

 
 

ภาพท่ี 18 ภาพแสดงการเกิดเส/น Selection 
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2.2.4 การปรับ Curve 

เปdนเครื่องมือที่ใช/ในการปรับความสวOางและความมืด อีกทั้งยังรวมไปถึงความคมชัด 

(Contrast) ของภาพด/วยการบังคับจุดที่เส/น Curve ซึ่งเปdนเครื่องมือเพื่อคุมให/ภาพผลงานศิลปนิพนธ2

อยูOในโทนของสงครามได/เสมือนจริงท่ีสุด 

 

 
 

ภาพท่ี 19 ภาพต/นฉบับกOอนใช/เคร่ืองมือ Curve 

 

 
 

ภาพท่ี 20 ภาพแสดงการใช/เคร่ืองมือ Curve 
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ภาพท่ี 21 ภาพรOางผลงานศิลปนิพนธ2 

 

 
 

ภาพท่ี 22 ภาพรOางผลงานศิลปนิพนธ2 
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ข้ันตอนการแสดงออกด9วยเทคนิควิธีการ 

1. เทคนิคภาพพิมพ5ดิจิทัล (Digital Print) 

ภาพพิมพ2ดิจิทัล (Digital Print) เปdนเทคนิคการพิมพ2ที ่ไมOจำเปdนต/องใช/แมOพิมพ2 เปdน

ความก/าวหน/าการพิมพ2แบบยุคใหมOที่ได/รับความนิยมอยOางแพรOหลาย เครื่องพิมพ2ระบบดิจิทัลได/แกO 

เคร่ืองพิมพ2ดิจิทัลระบบพOนหมึก (Ink Jet Printer) และเคร่ืองพิมพ2เลเซอร2 (Laser Printer) 

ในการสร/างสรรค2ผลงานศิลปนิพนธ2ได/เลือกใช/เทคนิคการพิมพ2ดิจิทัลระบบพOนหมึก (Ink 

Jet Printer) เนื่องจากการประมวลผล และการพOนหมึกออกมาตรงตามจุดได/อยOางแมOนยำ โดยเฉพาะ

รูปภาพที่รายละเอียดซับซ/อนมาก ๆ เครื่องก็จะสามารถเก็บรายละเอียดได/ และรวมถึงราคาตOอหนOวย

ท่ีสามารถจับต/องได/มากกวOาเคร่ืองพิมพ2เลเซอร2 (Laser Printer) กับผลงานท่ีมีขนาดใหญO  

 

1.1 เทคโนโลยีการพิมพ5ดิจิทัลระบบพYนหมึก (Ink Jet Printing) 

โดยกระบวนการทำงานหลักคือการพOนหมึกออกมาเปdนหยดเล็กมากลงบนกระดาษเพื่อ

สั ่งพิมพ2 ตัวเครื ่องจะคำนวณตำแหนOงจุดของภาพรวมและพOนสีหมึกที่ประมวลผลไว/อยOาง

แมOนยำตามรูปแบบไฟล2งานท่ีใสOเข/าไป ระบบพOนหมึกแบOงออกเปdน 2 ประเภท8 

1.1.1 ระบบพYนหมึกแบบตYอเน่ือง (Continuous Ink Jet) 

เทคนิคการพิมพ2ที่หมึกจะถูกพOนออกมาตลอดเวลา ละอองหมึกพิมพ2จะถูกชาร2จให/มี

ประจุด/วย Charge Electrode หลังจากนั้นละอองหมึกพิมพ2จะถูกเบี่ยงเบนด/วย 

Deflection Plate ให/ตกลงบนกระดาษพิมพ2ในตำแหนOงท่ีต/องการ 

1.1.2 ระบบพYนหมึกตามส่ัง (Drop on Demand) 

หลักการทำงานของเคร่ืองพิมพ2ชนิดน้ี ละอองหมึกจะถูกพOนเม่ือได/รับคำส่ัง โดยจะ

ถูกพOนออกมาทีละหยด ทุกหยดจะถูกนำไปใช/ท้ังหมดโดยไมOจำเปdนต/องชาร2จ ประจุ

หมึกเหมือนกับระบบพOนหมึกแบบตOอเน่ือง (Continuous Ink Jet) จึงสามารถใช/

พิมพ2สีน้ำ, สีรีแอคทีฟ (Reactive dyes), สีแอซิด (Acid dyes) ได/เชOนกัน 
 

 

 

 

 

 

 
8 โรงพ ิมพ ( เจอาร( , Ink Jet Digital Printing, เข 2าถ ึงเม ื ่อ 2 ก ุมภาพันธ( 2563, เข 2าถ ึงได 2จาก 

http://www.jrprinting.net 
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1.2 การเตรียมไฟล5สำหรับอัดขยายภาพ 

การอัดขยายภาพด/วยระบบดิจิทัลควรมีความละเอียดเทOากับความสามารถในการแยก

สOวนของรายละเอียดของเครื ่องพิมพ2ภาพ เชOน เครื ่องพิมพ2มีความละเอียด 1600 dpi จะมี

ความสามารถในการแยกรายละเอียด 300 พิกเซล/นิ้ว ให/ใช/ความเอียดที่ 300 พิกเซล/นิ้ว ไมOใชOท่ี 

1600 dpi เพราะความละเอียดของเครื่องพิมพ2ของขนาดภาพเทOาไร เชOน ขนาดภาพ 4 x 6 นิ้ว ให/

สร/างต/นฉบับที่ 4 X 300, 6 X 300 คือ 1200 x 1800 พิกเซล หรือประมาณ 2 ล/านพิกเซล จะเปdน

ขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุด9 

 

 
 

ภาพท่ี 23 ภาพการพิมพ2บรูฟงาน 

 

2. เทคนิคภาพพิมพ5ตะแกรงไหม (Screen Printing) 

หลักการของภาพพิมพ2ตะแกรงไหม (Screen Printing) นั้นมีรากฐานมาจาก ภาพพิมพ2

ลายฉลุ (Stencil) ซึ่งมีการค/นพบทางประวัติศาสตร2วOาได/เริ่มใช/มาตั้งแตOมนุษย2ยุคหินจากการบันทึก

หลักฐานพบวOาได/ถูกค/นพบบริเวณถ้ำ ภาพที่ปรากฏนั้นมีลักษณะเปdนการใช/มือจุOมสีที ่หาได/จาก

ธรรมชาติ ประทับลงบนผนังจนเกิดรOองรอยของการพิมพ2ขึ้น หรือใช/มือวางทาบบนผนังถ้ำ เพื่อเปdน

 
9 Seksan Digital, การเตรียมไฟลCสำหรับอัดขยายภาพ, เข2าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ( 2563, เข2าถึง

ได2จาก http://seksandigital.blogspot.com 
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สOวนกั้นสีแล/วจึงพOนสีที่อมไว/ในปาก พOนบริเวณรอบ ๆ ฝ¦ามือนั้น เมื่อยกมือออก ก็จะปรากฏเปdนภาพ

มือ เราเรียกภาพที่เกิดขึ้นวOาภาพพิมพ2 ซึ่งกระบวนการพิมพ2ลักษณะนี้ นับวOาเปdนกระบวนการที่เกOาแกO

ท่ีสุด และได/ถูกพัฒนาข้ึนในเวลาตOอมา10 

การทำเทคนิคภาพพิมพ2ตะแกรงไหม (Screen Printing) ในผลงานศิลปนิพนธ2 เพ่ือจัดการ

ให/คOาน้ำหนักของผลงานออกมาสมบูรณ2แบบได/มากที ่สุด และเหมาะสมตOอการทำภาพกราฟ�ก 

(Graphic) เนื่องจากเทคนิคการทำภาพพิมพ2ดิจิทัลด/วยระบบพOนหมึก (Ink Jet Printing) ในผลงาน

นั้น หมึกที่พิมพ2ลงบนกระดาษภาพพิมพ2 (Fabriano) คOอนข/างมีความดูดสี จะเห็นได/วOาคOาน้ำหนักของ

ผลงาน โดยเฉพาะอยOางยิ่งในรายละเอียดที่ต/องการถOายทอดออกมาให/เห็นชัดเจนนั้นยังมีน้ำหนักและ

ความคมชัดท่ียังไมOสมบูรณ2มากเทOาท่ีควร 

 

2.1 วัสดุและอุปกรณ5ในการสร9างแมYพิมพ5สกรีน 

2.1.1 กรอบสกรีน (Screen Frames) แบOงออกเปdน 3 ประเภท คือ กรอบไม/ กรอบ

อลูมิเนียม เพื ่อเปdนโครงสร/างในการขึงผ/าสกรีน กรอบแตOละประเภทจะมี

คุณสมบัติ น้ำหนัก และความคงทนแตกตOางกันออกไป โดยเลือกใช/ให/เหมาะสม

กับขนาดและวิธีการสร/างสรรค2ผลงาน 

2.1.2 ผ9าสกรีน (Screen Mesh) มีลักษณะเปdนใยไนลOอน (Nylon) หรือ โพลีเอสเตอร2 

(Polyester) โดยนำเส/นใยมาทอเปdนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่ีมีขนาดของรูผ/าเทOากัน

ทุกรู โดยขนาดของรูผ/าสกรีนมีผลตOอการดูดซึมของสีและความละเอียดของงาน 

ยิ ่งมีเบอร2สูงจะมีความละเอียดมาก เนื ่องจากเบอร2ของผ/าสกรีนนั้นนับตาม

จำนวนเส/นด/ายตOอหนึ่งตารางเซนติเมตรหรือตารางนิ้ว ผ/าสกรีนแบOงออกได/ตาม

หลากหลายชนิดตามการใช/งาน ท้ังตามความเหมาะสมของลวดลาดที่จะพิมพ2 

และตามวัสดุท่ีรองรับการพิมพ2น้ัน ๆ 

2.1.3 การขึงผ9าสกรีน (Stretching) มีอยูO 2 วิธี คือ การขึงด/วยมือและการขึงด/วย

เครื่อง โดยการขึงด/วยเครื่องนั้นจะทำให/แมOพิมพ2สกรีนดึงตึงสม่ำเสมอกวOาขึงด/วย

มือ 

 

 

 

 
10 ปราการ จันทรวิชิต, วิชา 213 121 ภาพพิมพC 1 (Printmaking I), เอกสารประกอบการสอน 

ภาควิชาภาพพิมพ( คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ( มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 
 



35 

 

2.2 วัสดุและอุปกรณ5ในกระบวนการพิมพ5สกรีน 

2.2.1 ยางปาดสกร ีน (Squeegee) ผล ิตจากพลาสต ิกส ังเคราะห 2โพล ีย ูร ี เทน 

(Polyure-thane) มีความหนาและแข็งตOางกันตามลักษณะการใช/งานและ

ประเภทของวัสดุที ่จะพิมพ2 ใช/สำหรับปาดหมึกพิมพ2ผOานแมOพิมพ2ลงบนวัสดุ

รองรับ 

2.2.2 รางปาด (Emulsion Coater) ผลิตจากสแตนเลส ใช/สำหรับปาดเคลือบกาวอัด

ท่ีผสมน้ำยาไวแสงแล/วลงบนแมOพิมพ2สกรีน 

2.2.3 เกรียง สำหรับผสมเคมีภัณฑ2ให/เข/ากันเปdนเนื้อเดียว เชOน ผสมกาวอัดกับน้ำยาไว

แสง และการผสมตักหมึกพิมพ2 เปdนต/น 

2.2.4 ตัวจับกรอบสกรีน สำหรับยึดกรอบสกรีนให/แนOนเข/ากับโต«ะพิมพ2งาน ป�องกัน

การเคลื่อนของบล็อกขณะพิมพ2 และเพื่อกำหนดตำแหนOงพิมพ2ให/ตรงกันในทุก

ช้ินงาน 

2.2.5 ตู 9ฉายแสง สำหรับฉายแสงอุลตร/าไวโอเลต (UV) เพื ่อภาพปรากฏตามฟ�ล2ม

ต/นแบบ ปnจจุบันตู/ฉายแสงพัฒนามาใช/แสงไฟหลากหลายชนิดที่สามารถเก็บ

รายละเอียดได/ดีข้ึนและสามารถคำนวณเวลาท่ีจะฉายแสงได/อยOางแมOนยำมากข้ึน 

2.2.6 ตู9อบแมYพิมพ5สกรีน สำหรับอบแมOพิมพ2สกรีนที่เคลือบกาวอัดแล/วให/แห/งสนิท

กOอนนำไปฉายแสง และอบแมOพิมพ2ที่ทำความสะอาดแล/วให/แห/งกOอนใช/งานคร้ัง

ตOอ ๆ ไป 

2.2.7 ห9องมืด สำหรับเปdนที่ตั ้งของตู/ฉายแสงและตู/อบแมOพิมพ2สกรีน เนื่องจากเปdน

อุปกรณ2ที่ต/องเลี่ยงจากแสงภายนอก เพราะมีผลกับปฏิกิริยาเคมีระหวOางกาวอัด

น้ำยาไวแสง ภายในห/องจะติดตั้งหลอดไฟฟลูออเรสเซนต2สีเหลือง และติดฟ�ล2มสี

เหลืองบริเวณกระจกหน/าตOางเพื่อกันแสงอุลตร/าไวโอเลตหรือแสงจากภายนอก

ผOานเข/ามา  

2.2.8 วัสดุและอุปกรณ5เพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการพิมพ5 ได/แกO กระดาษสำหรับพิมพ2, 

ตัวหนุนแมOพิมพ2, ตัวฉากเข/าตำแหนOงกระดาษ 3 ด/าน (Register Mask), มีดตัด

กระดาษ, นิตโต/เทป, เทป Opp, กระปุกผสมสี, ผ/าเช็ดหมึก ฯลฯ 

2.2.9 วัสดุอุปกรณ5เพ่ิมเติมสำหรับข้ันตอนการล9างทำความสะอาดแมYพิมพ5 ได/แกO 

ฟองน้ำนุOม, ถุงมือยาง, ผ/ากันเป°±อน, เคร่ืองฉีดน้ำแรงดันสูง ฯลฯ 
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2.3 เคมีภัณฑ5ในกระบวนการพิมพ5สกรีน 

2.3.1 กาวอัด (Emulsion) สำหรับสร/างภาพต/นแบบลงบนแมOพิมพ2สกรีนด/วยวิธีการ

ฉายแสง มีหลายชนิดและหลายคุณสมบัติ สามารถเลือกใช/ตามความเหมาะสม

กับรายละเอียดของงาน 

2.3.2 น้ำยาไวแสง สำหรับใช/ผสมกาวอัดและปาดลงบนแมOพิมพ2 โดยเม่ือแห/งจะทำ

ปฏิกิริยากับแสงอุลตร/าไวโอเลต (UV) และจับตัวแข็งยึดแนOนบนผ/าสกรีน 

2.3.3 กาวทากรอบสกรีน (Screenfix) และน้ำยาเรYงแห9งเร็ว (Catalyst) ผสมกันใน

อัตราสOวน 10 สOวนกาวทากรอบสกรีน ตOอ 1 สOวนน้ำยาแห/งเร็ว ใช/สำหรับยึด   

ผ/าสกรีนกับกรอบสกรีนให/ติดแนOนถาวรในขั้นตอนการขึงบล็อก เมื่อทากาวเสร็จ

จะต/องทิ้งไว/อยOางน/อย 30 นาที กOอนนำออกจากเคร่ืองขึงบล็อก และควรท้ิงไว/ให/

แห/งสนิทอยOางน/อย 24 ช่ัวโมงกOอนการใช/งาน 

2.3.4 หมึกพิมพ5เชื้อน้ำ (Water-Based–Color) คือหมึกพิมพ2ที่สามารถผสมและล/าง

ออกด/วยน้ำ เหมาะสำหรับใช/พิมพ2ผ/าและกระดาษ หมึกพิมพ2เชื้อน้ำประกอบไป

ด/วย สีจม (หมึกพิมพ2กึ่งโปรOงแสง) สีลอย สีนูน และสียาง (หมึกพิมพ2สีทึบแสง) 

สำหรับเคมีภัณฑ2ที ่ใช/ผสมหมึกเชื ้อน้ำ ได/แกO แป�งน้ำ และแป�งน้ำนูน ซึ ่งมี

สOวนผสมของกาวไบเดอร2 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะกับวัสดุรองรับ สามารถเจือจางสี

ให/อOอนใส และเพ่ิมความเหลวของเน้ือหมึกพิมพ2เพ่ือให/งOายตOอการพิมพ2 

2.3.5 หมึกพิมพ5เชื้อน้ำมัน (Oil-Based-Color) คือ หมึกพิมพ2ที่สามารถผสมและล/าง

ออกด/วยน้ำมัน สามารถพิมพ2ลงบนพื้นผิวและวัสดุได/หลากหลาย ได/แกO ผิวเรียบ 

ขรุขระ หยาบ ด/าน มัน พลาสติก ไม/ กระจก และเซรามิก เปdนต/น โดยมีน้ำมัน

กันตันเปdนตัวผสมหมึกพิมพ2ให/เหลว และมีเดียมใสสำหรับเจือจางสีให/อOอนใส 

สำหรับการล/างคราบน้ำมันให/ใช/น้ำมันโซเวน สำหรับล/างคราบหมึกพิมพ2เช้ือ

น้ำมัน 

2.3.6 น้ำยาล9างคราบหมึกพิมพ5 (Screensolve) มีลักษณะเปdนเน้ือครีมข/น ใช/สำหรับ

ล/างคราบหมึกพิมพ2ที่ตกค/างบนแมOพิมพ2 โดยทาให/ทั่วแมOพิมพ2แล/วทิ้งไว/สักครูO 

กOอนถูเพ่ือทำความสะอาดผ/าสกรีนตOอไป 

2.3.7 ผงล9างแมYพิมพ5 (Screenstrip Powder) มีลักษณะเปdนเกล็ดผงละเอียดสีขาว

ผสมน้ำในอัตราสOวนผงล/างแมOพิมพ2 1 ช/อนชา ตOอน้ำ 1 ลิตร ใช/สำหรับล/างคราบ

กาวอัดบนแมOพิมพ2 
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2.3.8 น้ำมันทินเนอร5 สำหรับล/างคราบกาวอัดและคราบหมึกพิมพ2ท่ีตกค/างหรือล/าง

ออกยากกวOาปกติ อันเนื่องมาจากการทิ้งแมOพิมพ2ไว/เปdนเวลานานโดยไมOได/ทำ

ความสะอาดในเบ้ืองต/น 

2.3.9 ผงซักฟอก ใช/ทำความสะอาดแมOพิมพ2เพื่อล/างคราบมันและคราบสกปรกตกค/าง 

จากน้ันล/างน้ำออกเปdนข้ันตอนสุดท/าย 

 

 
 

ภาพท่ี 24 ภาพแสดงอุปกรณ2การสร/างต/นแบบแมOพิมพ2 

 ประกอบด/วย ดินสอไข, หมึกจีน, สีอะคลิลิค, ปากกาเคมีทึบแสง, ยางลบ, พูOกัน, 

 ฟองน้ำ, คัตเตอร2, เทปนิตโต/ 
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ภาพท่ี 25 ภาพแสดงอุปกรณ2การสร/างแมOพิมพ2 

 ประกอบด/วย รางปาด, กาวอัด, น้ำยาไวแสง, เกรียง 

 

 
 

ภาพท่ี 26 ภาพแสดงอุปกรณ2การพิมพ2  

 ประกอบด/วย ยางปาด, เกรียง, กระป²องสี, เทป Opp, นิตโต/เทป, เศษผ/า,  

 ตัวจับกรอบสกรีน, หมึกพิมพ2สีเช้ือน้ำ 
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ภาพท่ี 27 ภาพแสดงอุปกรณ2การล/างแมOพิมพ2 

 ประกอบด/วย เกรียง, ผงล/างบล็อค, ผงซักฟอก, น้ำมันทำความสะอาดแมOพิมพ2 

 

2.4 ข้ันตอนการเตรียมแมYพิมพ5 

นำเอาแบบรOางมาแยกเปdนเส/นรอบนอกของวัตถุตOาง ๆ แล/วจึงนำไปถOายเอกสารขยาย

ขนาดให/ได/ตามที่ต/องการ เพื่อเปdนต/นแบบในการเขียนฟ�ล2มสกรีน จากนั้นจึงนำฟ�ล2มสกรีนมาทาบ

และติดเทปกระดาษกาวให/ทั่วสี่มุมเพื่อป�องกันการเคลื่อนที่ แล/วจึงถมลงไปด/วยปากกาทึบแสง และ

หมึกทึบแสงตามรูปทรงที่ต/องการ จากนั้นจึงเขียนฟ�ล2มสกรีนในแผOนถัดไปให/ตรงกับแผOนกOอนหน/า

โดยทำตำแหนOงให/เทOากันไว/และยึดการเขียนของแผOนแรกเปdนหลักจนครบทุกสีตามต/องการ 
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ภาพท่ี 28 ภาพประกอบข้ันตอนการสร/างต/นแบบแมOพิมพ2 

 

2.5 การสร9างแมYพิมพ5 

- ผสมกาวอัดแตOละสี (อยูOที่การเลือกใช/งาน) เข/ากับน้ำยาไวแสง คนให/เข/ากันแล/วพัก

ท้ิงไว/จนกวOาฟองอากาศจะหมด 

- นำกาวอัดที่ผสมไว/ปาดลงบนบล็อกสกรีนด/วยรางปาดกาวอัดท้ังสองด/าน จากนั้นนำ

ใสOตู/อบบล็อกให/กาวอัดแห/งสนิท 

- นำฟ�ล2มสกรีนที่เขียนไว/แล/ววางบนเครื่องฉายบล็อก นำบล็อกสกรีนวางทับและฉาย

แสงตามเวลากำหนดไว/ 

- เมื ่อฉายแสงเรียบร/อยแล/ว ให/นำบล็อกสกรีนไปล/างน้ำเปลOาเบาๆ เพื่อหยุดการ

ทำงานของสารไวแสง สOวนของฟ�ล2มที่เขียนแล/วฉายลงไปบนบล็อกจะหลุดออก 

จากน้ันจึงล/างให/สะอาดจนหมดคราบกาวอัด 

- นำบล็อกสกรีนไปอบให/แห/งสนิทอีกคร้ัง จากน้ันติดด/วยเทป Opp ในสOวนท่ีมีรอยร่ัว 

และไมOต/องการพิมพ2 รวมไปถึงขอบบล็อกที่ไมOได/ปาดกาวไว/เพื่อความเรียบร/อยและ

สะอาดในการพิมพ2สี 
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ภาพท่ี 29  ภาพประกอบข้ันตอนการสร/างแมOพิมพ2 

 

2.6 ข้ันตอนการพิมพ5 

- นำบล็อกสกรีนท่ีพร/อมใช/งานมายึดกับโต«ะด/วยตัวจับบล็อก 

- นำกระดาษพิมพ2งานมาวางบนโต«ะสกรีน โดยวางตำแหนOงให/ตรงกับลวดลายบนบล็อก

ตามต/องการ จากนั้นกำหนดตำแหนOงเข/ามุมของกระดาษพิมพ2งาน (Register Mask) ให/

เรียบร/อยเพ่ือสะดวกในการพิมพ2สีตOอ ๆ ไป 

- ตักสีสกรีนที่ผสมกับแป�งน้ำที่เตรียมไว/ด/วยเกรียงลงบนบล็อกสกรีน ในปริมาณที่ไมOมาก

หรือน/อยเกินไป เพ่ือสีจะได/เพียงพอตOอการพิมพ2งาน 

- เริ ่มการพิมพ2สีโดยการคOอย ๆ ลากยางปาดเข/าหาตัวผู /พิมพ2 สีจะผOานผ/าสกรีนไปสูO

กระดาษตามลวดลายบนบล็อก จากนั้นนำกระดาษที่พิมพ2ออก และนำแผOนกระดาษ

ตOอไปใสOเข/ามุมเดิม และทำตามวิธีการเดียวกันจนได/จำนวนช้ินท่ีต/องการ 

- เริ่มพิมพ2สีตOอ ๆ ไปโดยวิธีการเดิม โดยกำหนดตำแหนOงจากสีแรก พิมพ2ตOอไปเรื่อย ๆ จน

ครบทุกสี เปdนอันเสร็จสมบูรณ2 
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- เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการภาพพิมพ2 หากต/องการเก็บบล็อกไว/ใช/งานอีก ให/นำบล็อกไป

ล/างสีออกด/วยน้ำเปลOาและผงซักฟอกให/สะอาด แล/วนำใสOตู /อบจนแห/งสนิท จึงจะ

นำมาใช/ในการพิมพ2ได/อีกครั้ง แตOถ/าหากเสร็จจากการใช/บล็อกน้ัน ๆ แล/ว ให/นำบล็อกไป

ล/างกาวอัดออกด/วยผงล/างบล็อกสกรีน (Screenstrip Powder) โดยผสมกับผงซักฟอก

และน้ำเปลOา จากนั้นแชOทิ้งไว/สักครูOจนกาวอัดเริ่มหลุดออกแล/วล/างด/วยน้ำเปลOารOวมกับ

เครื่องฉีดแรงดัน เสร็จแล/วนำบล็อกไปอบในตู/ให/แห/งจนสนิท เพื่อเตรียมพร/อมสำหรับ

การทำงานในคร้ังตOอ ๆ ไป 

 

 
 

ภาพท่ี 30 ภาพการติดเทป Opp บนแมOพิมพ2 
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ภาพท่ี 31 ภาพการตักสีใสOแมOพิมพ2 

 

 

 
ภาพท่ี 32 ภาพประกอบแสดงการสกรีน 
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ภาพท่ี 33 ภาพแสดงการพิมพ2สกรีนทับภาพพิมพ2ดิจิทัลเสร็จสีแรก 

 

 
ภาพท่ี 34 ภาพประกอบการล/างแมOพิมพ2 
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บทท่ี 4 

 

การวิเคราะห0และพัฒนาผลงาน 

 

การสร(างสรรค+ผลงานศิลปนิพนธ+ภายใต(หัวข(อ “สัญลักษณ+ภายใต(สมรภูมิแหDงความ

ขัดแย(ง” (Symbols on the Battlefield of Conflict) ได(ผDานการสร(างสรรค+มาอยDางตDอเนื่อง เร่ิม

จากการค(นคว(าข(อมูล หารูปแบบที่เหมาะสม และมีการพัฒนาทางด(านเทคนิควิธีการของภาพพิมพ+

ตลอดจนการกลั่นกรองแนวความคิดให(มีความสมบูรณ+ โดยในการสร(างสรรค+ได(แก(ไขข(อบกพรDอง  

ตDาง ๆ เพื่อให(ผลงานมีความสมบูรณ+ และบรรลุตามวัตถุประสงค+ที่ตั้งไว( โดยได(แบDงการสร(างสรรค+

ผลงานศิลปนิพนธ+ตามชDวงระยะเวลา ดังน้ี 

 

การพัฒนาการสร:างสรรค0และการพัฒนาผลงานก;อนศิลปนิพนธ0 

ผลงานก;อนศิลปนิพนธ0ระยะท่ี 1 (ปCการศึกษาต:น / 2561) 

เริ ่มต(นจากเนื ้อหาและเรื ่องราวกDอนเปkนอันดับแรก เนื ่องจากมีความสนใจในเรื ่อง

ประวัติศาสตร+ของสงครามที่ได(รับอิทธิพลจากภาพยนตร+ และขDาวสารตDาง ๆ โดยใช(ภาพถDายจาก

สงครามมาอ(างอิงถึงเหตุการณ+ที ่มีชื ่อเสียงในชDวงสงครามโลกครั ้งที ่ 2 รDวมกับลายเส(นและสีท่ี

แสดงออกตามเอกลักษณ+เฉพาะตน ด(วยเทคนิคการเขียนมือแบบ Freehand เพื่อให(ผลงานไมDมีความ

นDาเบ่ือจนเกินไป 

การหยิบยกรูปทรงของแมลงสาบแสดงเปkนสัญญะหลักภายในงาน ด(วยจากประสบการณ+

สDวนตัวของความนDากลัวที่มีตDอรูปลักษณ+ของแมลงสาบ ความรู(สึกรังเกียจและอยากทำลาย สDงผลทำ

ให(แมลงสาบเข(ามามีอิทธิพลในชีวิต และยังมีผลตDอมนุษย+หลาย ๆ คน ความรู(สึกนั้นได(ถูกกลั่นกรอง

รDวมกับแนวคิดในเรื่องของสงคราม และหาจุดเชื่อมโยงของความเปkนไปได(ที่ต(องการนำเสนอผDาน

ผลงาน 

ลักษณะทางกายภาพของผลงานในชDวงแรกนั้น นำเสนอผDานกระบวนการทางภาพพิมพ+

ตะแกรงไหม (Screen Print) ด(วยวิธีการวาดด(วยมือ (Hand-Draw Stencil) โดยการเขียนแยกสีแตD

ละสีแล(วนำมาพิมพ+ทับกันให(ครบจนเกิดความสมบูรณ+ ซึ่งในการแยกชDองของกราฟyกแบบขอบคมที่มี

ความเอียดอยDางชัดเจนที่ต(องอาศัยการวางบล็อคให(ตรงกันในทุก ๆ ชDอง อาจยังมีการพลาดใน

บางสDวนอยูDบ(าง และข(อจำกัดของเทคนิคในการแสดงออกของรูปแบบที่มีความท(าทาย ผลงานใน

ชDวงแรกจึงไมDได(นำเสนอภาพสงครามท่ีมีรายละเอียดเยอะมากนัก 
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ภาพท่ี 35 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1  

 ช่ือผลงาน “Letter from War no.1” 

 เทคนิค Screen Print 

 ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 

 ป�ท่ีสร(าง 2561   
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ภาพท่ี 36 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2  

 ช่ือผลงาน “Letter From War no.2” 

 เทคนิค Screen Print 

 ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร 

 ป�ท่ีสร(าง 2561 
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ภาพท่ี 37 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3  

 ช่ือผลงาน “Letter From War no.3” 

 เทคนิค Screen Print 

 ขนาด 40 x 80 เซนติเมตร 

 ป�ท่ีสร(าง 2561 
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ผลงานก;อนศิลปนิพนธ0ระยะท่ี 2 (ปCการศึกษาปลาย / 2561) 

สDวนของเนื้อหาและเรื่องราว รวมถึงภาพของเหตุการณ+สงครามโลกครั้งที่ 2 ยังคงใช(

ภาพถDายที่ถูกบันทึกไว(จากประวัติศาสตร+มาเปkนแรงบันดาลใจ สืบเนื่องมาจากผลงานศิลปนิพนธ+ใน

ระยะที่ 1 ในการสร(างสรรค+ผลงานศิลปนิพนธ+ในระยะที่ 2 นั้นเริ่มจากการนำความผิดพลาดที่เกิดข้ึน

ในชDวงระยะแรกมาปรับปรุง และแก(ไขให(มีความสมบูรณ+มากขึ้นในด(านของรูปแบบ จะเห็นได(วDา

บรรยากาศของภาพสงคราม และลักษณะทางกายภาพของแมลงสาบเร่ิมมีการพัฒนาให(มีความสมจริง

มากกวDาผลงานชDวงต(น เริ่มมีการผสานกับจินตนาการสDวนตัว การใช(สีสันโทนร(อนและการตัดกันอยDาง

รุนแรงกับสีโทนเย็นเข(ามารDวมด(วย เพื่อแสดงถึงความขัดแย(งไปพร(อมกับภาพของสงคราม ลักษณะ

การใช(รูปทรง (Form) ที่นำเสนอในผลงานมีการทำงานสัมพันธ+รDวมกันกับพื้นที่วDาง (Space) ในทาง

ของเน้ือหาแนวความคิดท่ีเช่ือมโยงกันของท้ังสองส่ิงท่ีแสดงออกถึงภาพของความนDากลัว 

ในเชิงกายภาพได(มุ(งเน(นการทดลองเชิงเทคนิคและวิธีการทางภาพพิมพ+ เพื่อให(ได(ผลงาน

ที่มีความสมบูรณ+ มีการนำเทคนิคภาพพิมพ+ดิจิทัล (Digital Print) มาใช(รDวมกับภาพพิมพ+ตะแกรงไหม 

(Screen Print) ในชDวงแรกของการทดลองจะมีความกังวลของหมึกพิมพ+สีที่พิมพ+ทับลงบนพื้นของ

ภาพดิจิทัลปริ้น ซึ่งได(มีการทำชDองวDางไว(สำหรับพิมพ+สกรีน จะสังเกตได(ถึงความไมDแนบเนียน ในเวลา

ตDอมาจึงได(ทดลองพิมพ+ทับบนพื้นดิจิทัลปริ้น และผสมเนื้อสีกับแป�งน้ำในอัตราสDวนเทDา ๆ กันเพื่อให(สี

มีความบางพอสมควร เมื่อเวลาพิมพ+ทับจึงมีความแนบเนียนมากขึ้น ซึ่งต(องอาศัยความชำนาญในการ

วางบล็อคสกรีนให(พอดีกับผลงาน เพื่อไมDให(เกิดความคลาดเคลื่อนในการพิมพ+ทับบนพื้นดิจิทัลปร้ิน 

จึงได(ข(อสรุปวDาการพิมพ+ทับพื้นดิจิทัลปริ้นนั้นเพียงเพื่อให(ผลงานมีองค+ประกอบโดยรวมที่สมบูรณ+ 

เนื่องจากการทำดิจิทัลปริ้นบนกระดาษภาพพิมพ+ (Fabriano) คDอนข(างมีความดูดสี ในรายละเอียดท่ี

ต(องการแสดงออกให(เดDนชัดได(หายไป ดังน้ันการจัดการตDอด(วยเทคนิคภาพพิมพ+ตะแกรงไหม (Screen 

Print) ทำให(ผลงานออกมาสมบูรณ+แบบตามความต(องการท่ีได(คาดหวังไว(ตามวัตถุประสงค+ 
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ภาพท่ี 38 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1  

ช่ือผลงาน “Letter From War no.4” 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 56 x 80 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2561 
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ภาพท่ี 39 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2  

ช่ือผลงาน “Letter From War no.5” 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 47 x 80 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2561 
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ภาพท่ี 40 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3  

ช่ือผลงาน “Destroy the World” 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 56 x 80 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2561 
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ภาพท่ี 41 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4  

ช่ือผลงาน “Letter from 1942 no.1” 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 56 x 80 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2561 
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ภาพท่ี 42 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 5  

ช่ือผลงาน “War of Ten Thousand Legs Rebels” 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 50 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2561 
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ภาพท่ี 43 ภาพผลงานกDอนศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 6  

ช่ือผลงาน “Letter from 1942 no.2” 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 60 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2561 
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การสร:างสรรค0ผลงานศิลปนิพนธ0 (Art Thesis) 

การสร:างสรรค0ผลงานศิลปนิพนธ0ช;วงท่ี 1 (ปCการศึกษาต:น / 2562) 

1. ทางด:านเน้ือหาและเร่ืองราว 

การสร(างสรรค+ผลงานศิลปนิพนธ+ยังคงได(รับอิทธิพลตDอเนื่องจากในสDวนของเนื้อหาของ

ผลงานกDอนศิลปนิพนธ+ เพียงแตDในสDวนนี้เริ่มมีการคิดวิเคราะห+ กลั่นกรองทางด(านของเนื้อหาและ

เรื่องราวมากขึ้นด(วยการใช(ภาพแทนของสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อให(เปkนการแสดงออกที่ชัดเจนและ

เข(าใจได(งDายกับสงครามที่มีขนาดใหญDและมีผลตDอมวลมนุษยชนที่ได(รับผลกระทบกันทั่วโลก แตDจะ

เห็นได(วDามีการเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข(องกับป�จจุบันเข(ามาเพื่อแสดงการรับรู(เกี่ยวกับผลงานได(มากข้ึน 

โดยอิทธิพลจากวิดีโอเกมแนวสงครามด(วยนวัตกรรมที่มนุษย+ประดิษฐ+ขึ้นมานำเสนอใหมD ที่สะท(อน

ภาพของความรุนแรงออกมาได(อยDางชัดเจนสอดคล(องไปถึงภาพสงครามและความขัดแย(งในอดีตที่จะ

กลDาวได(วDา การมีอยูDของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามนั้นยังคงเพ่ิมระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย 

ๆ จนถึงป�จจุบัน อันเปkนจุดเชื่อมโยงที่นำไปสูDการต(องการทำลายความนDาขยะแขยงของแมลงสาบให(

หมดไป แตDสุดท(ายแล(วกลับพบวDาจำนวนของการมีอยูDอยDางมากมาย ไมDสามารถกำจัดให(หมดสิ้นไปได(

เชDนกัน 

2. รูปแบบทางศิลปะ 

นำเสนอรูปแบบของการผสมผสานระหวDาง รูปแบบเหนือจริง (Surrealism) และรูปแบบ

เสมือนจริง (Realistic) ที่ถูกกำหนดด(วยการสร(างเนื้อหาและบรรยากาศตามภาพต(นแบบของสงคราม 

ในเชิงทางกายภาพเปkนภาพของวิดีโอเกมแนวสงครามที่มาเปkนแรงบันดาลใจด(วยเนื้อหาที่ได(กลDาวไว(

ข(างต(น เพื่อเปรียบเทียบกับกลุDมแมลงสาบออกมาได(อยDางชัดเจน การสร(างสรรค+ผลงานศิลปนิพนธ+มี

การพัฒนาเพิ่มจำนวนรูปทรงของแมลงสาบมากขึ้นเรื่อย ๆ จากผลงานชDวงกDอนศิลปนิพนธ+ เนื่องจาก

ต(องการ การแสดงออกที่เดDนชัดกับการมีอยูDของกลุDมแมลงสาบที่มีจำนวนมาก ซึ่งได(สร(างภาพแทน

ของความนDากลัวได(มากขึ้นไปพร(อมกับการแสดงออกของภาพของสงคราม และเห็นความเปkนไปได(

ของพ้ืนท่ีวDางและรูปทรงท่ีแสดงออกรDวมกันได(อยDางชัดเจนและลงตัว 

3. เทคนิค 

มุDงเน(นการพัฒนาด(วยกระบวนการทางภาพพิมพ+ดิจิทัล (Digital Print) และภาพพิมพ+

ตะแกรงไหม (Screen Print) บนพื้นระนาบ 2 มิติ ให(มีความสมบูรณ+และสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยใช(

ประสบการณ+ที่ผDานมาทางด(านเทคนิคจากผลงานกDอนศิลปนิพนธ+มาปรับใช(ในเรื่องของขั้นตอนการ

เขียนที่ต(องอาศัยความชำนาญและความประณีตกับรูปทรงที่มีขนาดเล็กลงกวDาเดิมมาก และการพิมพ+

ทับที่มีความแนบเนียนมากขึ้น มีการเพิ่มเทคนิคของการสร(างพื้นผิวบนพื้นที่วDางของภาพ เพื่อเพ่ิม

ความนDาสนใจมากย่ิงข้ึน สDงผลให(ผลงานศิลปนิพนธ+ในชDวงแรกน้ันมีความสมบูรณ+มากข้ึนในระดับหน่ึง 
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ภาพท่ี 44 ภาพผลงานศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1  

ช่ือผลงาน World War ‘C’ 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 50 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2562 
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ภาพท่ี 45 ภาพผลงานศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2  

ช่ือผลงาน War of the Cacaroach Cyborg 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 60 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2562 
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ภาพท่ี 46 ภาพผลงานศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3  

ช่ือผลงาน War of the Cacaroach Cyborg no.2 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 50 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2562 
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ภาพท่ี 47 ภาพผลงานศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4  

ช่ือผลงาน Enemy Assault 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 45 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2562 
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ภาพท่ี 48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5  

ช่ือผลงาน War of Tank 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 50 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2562 
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ภาพท่ี 49 ภาพผลงานศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 6  

ช่ือผลงาน Battle Royale 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 50 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2562 
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ภาพท่ี 50 ภาพผลงานศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 7  

ช่ือผลงาน Battle Royale no.2 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 50 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2562 
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การสร:างสรรค0ผลงานศิลปนิพนธ0ช;วงท่ี 2 (ปCการศึกษาปลาย / 2562) 

1. ทางด:านเน้ือหาและเร่ืองราว 

การสร(างสรรค+ผลงานศิลปนิพนธ+ในชDวงปลายนั้น มีแนวคิดที่เชื่อมโยงสืบเนื่องมาจาก

ผลงานศิลปนิพนธ+ชDวงต(นทุกประการ และได(มีการพัฒนาการสอดแทรกจินตนาการของตนเองเพิ่มเข(า

มามากขึ ้น แตDทั ้งหมดนี ้ไมDได(หลุดไปจากกรอบความคิดแบบเดิมและยังคงอยู Dในภายใต(หัวข(อ 

“สัญลักษณ+ภายใต(สมรภูมิแหDงความขัดแย(ง” 

 

2. รูปแบบทางศิลปะ 

รูปแบบการนำเสนอยังคงเปkนการผสมผสานระหวDาง ภาพแบบเหนือจริง (Surrealism) 

รDวมกับภาพเสมือนจริง (Realistic) ตDอเนื่องมาจากชDวงต(น แตDการนำเสนอมุมมองในภาพจากชDวงต(น

ที่นำเสนอเปkนภาพแบบมุมกว(าง (Panorama) เปkนสDวนใหญD ในชDวงปลายได(มีการนำเสนอมุมมอง

ภาพแบบซูมเข(ามาเพื่อให(เห็นรายละเอียดของแตDละสDวนที่ต(องการนำเสนอเชDน แมลงสาบ ได(เดDนชัด

มากย่ิงข้ึน 

 

3. เทคนิค 

การสร(างสรรค+ผลงานยังคงใช(กระบวนการเทคนิคทางภาพพิมพ+ดิจิทัล (Digital Print) 

และภาพพิมพ+ตะแกรงไหม (Screen Print) ที่ต(องอาศัยทักษะความชำนาญ พิถีพิถัน และประณีตใน

การเขียนแบบแมDพิมพ+ รวมถึงขั้นตอนการพิมพ+ โดยใช(ข(อผิดพลาดที่ผDานมาแก(ไข เพื่อสร(างผลงาน

ศิลปนิพนธ+ท่ีมีความสมบูรณ+มากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 51 ภาพผลงานศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 8  

ช่ือผลงาน World War ‘C’ no.2 

เทคนิค  Digital Print, Screen Print 

ขนาด      50 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง  2562 
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ภาพท่ี 52 ภาพผลงานศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 9  

ช่ือผลงาน World War ‘C’ no.3 

เทคนิค  Digital Print, Screen Print 

ขนาด      50 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง  2562 
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ภาพท่ี 53 ภาพผลงานศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 10  

ช่ือผลงาน World War ‘C’ no.4 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 50 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2562 
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ภาพท่ี 54 ภาพผลงานศิลปนิพนธ+ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 11  

ช่ือผลงาน End of War 

เทคนิค Digital Print, Screen Print 

ขนาด 50 x 90 เซนติเมตร 

ป�ท่ีสร(าง 2562 
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บทท่ี 5 

 

บทสรุป 

 

สรุปผลงานสร-างสรรค/ศิลปนิพนธ/ภายใต-หัวข-อ “สัญลักษณ/ภายใต-สมรภูมิแหEงความ

ขัดแย-ง” (Symbols on the Battlefield of Conflict) นำเสนอผEานกระบวนการของภาพพิมพ/

ดิจิทัล (Digital Print) ผสมผสานกับเทคนิคภาพพิมพ/ตะแกรงไหม (Screen Print) บนพื้นระนาบ 2 

มิติ จากการสร-างสรรค/ผลงานศิลปนิพนธ/ชุดนี้ทำให-ข-าพเจ-าได-เรียนรู-การจัดการระบบความคิดใน

ข้ันตอนการดำเนินงานท่ีเปmนระบบอยEางชัดเจน นำไปสูEการค-นหาการผสมผสานของเทคนิคเพ่ือให-ผลง

งานเกิดความลงตัวมากท่ีสุด เรียนรู-ในการนำส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณ/มาผสมผสานกับเน้ือหาท่ีสนใจ 

โดยนำความรู-สึกจากประสบการณ/ที่มีตEอ ‘แมลงสาบ’ จากการศึกษาทั้งในด-านกายภาพ และลักษณะ

การใช-ชีวิต รวมไปถึงการมีอยูEอยEางไมEหมดสิ้นของสัตว/ชนิดนี้ เมื่อรวมกันอยูEเปmนกลุEมขนาดใหญEน้ัน

สามารถสร-างความรู-สึกที่รุนแรง เสมือนสัตว/ชนิดนี้อาจกEอให-เกิดการทำลายล-างที่ยิ่งใหญE ประกอบกับ

ความสนใจในเรื่องของ ‘สงคราม’ ซึ่งเปmนสิ่งที่มนุษย/กEอให-เกิดขึ้น การทำลายล-างและความขัดแย-งน้ัน 

นำไปสูEผลลัพธ/ในทิศทางลบแกEทุกฝuายเสมอ ผลงานของข-าพเจ-าจึงได-เชื่อมโยงสองสิ่งนี้ที ่มีความ

เหมือนกันบางประการ การสร-างภาพผลงานในชุดนี้จึงเสมือนภาพแทนของความนEากลัวทั้งทาง

กายภาพและจิตใจ แม-เราต-องการขจัดความขัดแย-งหรือความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นบนโลกให-

หมดไปจนมีแตEความสันติสุข แตEสุดท-ายเราต-องกลับมาพบกับความจริงที่วEา ความขัดแย-งรุนแรง

เหลEาน้ันได-ฝvงรากลึกลงไปในความเปmนมนุษย/ ยากท่ีจะกำจัดให-หมดส้ินไป หากแม-วันหน่ึงได-หายไปจน

หมดสิ้น แตEรEองรอยและผลพวงของการกระทำยังคงมีผลตEอคนรุEนหลังไมEเสื่อมคลาย เฉกเชEนเดียวกับ

การมีอยูEของแมลงสาบ แม-วEาจะต-องการทำลายความนEารังเกียจและนEาขยะแขยงของมันให-หมดไป 

แตEพวกมันก็ยังคงอยูE และไมEสามารถกำจัดให-หมดสิ้นไปได-เชEนกัน สุดท-ายข-าพเจ-าหวังเปmนอยEางยิ่งวEา

ผลงานจะสามารถสร-างจิตสำสำนึกถึงเรื่องการใช-ความรุนแรง ผลลัพธ/ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย-ง หรือ

สะท-อนถึงแงEมุมผลลัพธ/ของสงครามที่เกิดขึ้นในทิศทางลบเสมอแกEผู-ชม และเปmนสEวนหนึ่งที่กระตุ-น

ความตระหนักรู-ให-เกิดข้ึนภายในจิตใจของผู-ชมผEานสุนทรียะของศิลปนิพนธ/ชุดน้ี 
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บรรณานุกรม 

 

หนังสือภาษาไทย 

ปราการ จันทรวิชิต. วิชา 213 121 ภาพพิมพ@ 1 (Printmaking I). เอกสารประกอบการสอน 

ภาควิชาภาพพิมพ/ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ/ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.

สตีเฟน ฟาร/ธิง เขียน. รติพร ชัยป�ยะพร แปล. 1001 ภาพเขียนท่ีตPองเห็นกRอนตาย. กรุงเทพฯ:  

บริษัท เดอะเกรทไฟน/อาร/ท จำกัด, 2558. 

อดอล/ฟ ฮิตเลอร/. ศ.ป. แปล. การตRอสูPของขPาพเจPา Mein Kampf. พิมพ/ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: โฆษิต, 

 2558. 

 

สารสนเทศภาษาไทย 

พฤภัทร ทรงเท่ียง. ทำไมเราถึงกลัวแมลงสาบ. เข-าถึงเม่ือ 3 ธันวาคม 2562. เข-าถึงได-จาก  

https://thestandard.co/cockroach-phobia 

โรงพิมพ/ สุพรีมพร้ินท/. RGB vs CMYK. เข-าถึงเม่ือ 26 มกราคม 2563. เข-าถึงได-จาก  

http://www.supremeprint.net 

โรงพิมพ/ เจอาร/. Ink Jet Digital Printing. เข-าถึงเม่ือ 2 กุมภาพันธ/ 2563. เข-าถึงได-จาก  

http://www.jrprinting.net 

Seksan Digital. การเตรียมไฟล@สำหรับอัดขยายภาพ. เข-าถึงเม่ือ 19 กุมภาพันธ/ 2563. เข-าถึงได- 

จาก http://seksandigital.blogspot.com 

 

สารสนเทศภาษอังกฤษ 

Luke Plunkett. Company of Heroes was the perfect real-time strategy game. 

เข-าถึงเม่ือ 15 ธันวาคม 2562. เข-าถึงได-จาก https://www.techspot.com 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ@ 

 

ผลงานกRอนศิลปนิพนธ@ระยะท่ี 1 (ปxการศึกษาตPน / 2561) 

       ช่ือผลงาน          ขนาด      เทคนิค 

Letter from War no.1   60 x 80 เซนติเมตร  Screen Print 

Letter from War no.2   50 x 70 เซนติเมตร   Screen Print 

Letter from War no.3   40 x 80 เซนติเมตร   Screen Print 

 

ผลงานกRอนศิลปนิพนธ@ระยะท่ี 2 (ปxการศึกษาปลาย / 2561) 

       ช่ือผลงาน          ขนาด      เทคนิค 

Letter from War no.4    56 x 80 เซนติเมตร Digital Print, Screen Print 

Letter from War no.5    47 x 80 เซนติเมตร Digital Print, Screen Print 

Destroy the World   56 x 80 เซนติเมตร Digital Print, Screen Print 

Letter from 1942 no.1   56 x 80 เซนติเมตร Digital Print, Screen Print 

War of Ten Thousand Legs Rebels 50 x 90 เซนติเมตร Digital Print, Screen Print 

Letter from 1942 no.2   60 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 
 
ผลงานศิลปนิพนธ@ชRวงท่ี 1 (ปxการศึกษาตPน / 2562) 

       ช่ือผลงาน          ขนาด      เทคนิค 

World War ‘C’    50 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 

War of the Cacaroach Cyborg  60 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 

War of the Cacaroach Cyborg no.2 50 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 

Enemy Assault    45 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 

War of Tank    50 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 

Battle Royale    50 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 

Battle Royale no.2   50 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 
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ผลงานศิลปนิพนธ@ชRวงท่ี 2 (ปxการศึกษาปลาย / 2562) 

       ช่ือผลงาน          ขนาด      เทคนิค 

World War ‘C’ no.2   50 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 

World War ‘C’ no.3   50 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 

World War ‘C’ no.4   50 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 

End of War    50 x 90 เซนติเมตร  Digital Print, Screen Print 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




