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 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีห่งโลกยุคไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวตัน์เป็นสาเหตุ
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นัยหน่ึงปัจจยัอนัเป็นปัจจยัแห่งชีวิตภายใตน้วตักรรมและกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตหรือบา้งก็มี
อิทธิพลต่อทั้งความคิด ทศันคติและจิตใจ รวมถึงยงัเป็นส่ิงก าหนดสร้างเง่ือนไขแห่งวถีิทางของการ
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Advancement of technology in the globalization era is an important factor that changes 
lifestyles of people nowadays. There are 4 basic needs for human which are food, cloth, 
accommodation and medicine. However, with the new lifestyles of people which tend to depend 
more on technology, it became the new basic need to some people. Technology had influenced 
thoughts, attitudes and minds of people, and it also became something that define lifestyles too.   
It is undeniable that online media has became a part of today people’s lives. This type of media is 
known as “ Social Network ” Social Network causes most people, no matter who or how old they 
are, to be more “ Social Ignore ” and it rapidly continues to engulf people with its soulless culture. 

The aftermaths of this network boom are not only to physical health, but it also causes 
relationship between people to be shaken, which make some people to entirely cut off contacts, 
both physical and mental, between themselves. “ Bluelight : Formless harmed by technology ” is 
a work that creates unity of art objects or physical type works. And, this thesis also gives shapes 
according to abstract meanings to this invisible crisis by using process and method of Visual and 
Graphic Arts. In conclusion, formless things such as light can be dangerous to those who use 
technology. In reality, people still carelessly live their lives with no regard to some invisible 
threats such as “ Bluelight ” the threat that comes from monitor of computers or mobile phones. 
Therefore the purpose of “ Bluelight ” is to be a kind reminder to humankind to these invisible 
threats. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

 คงไม่มีใครปฏิเสธความเจริญกา้วหนา้ของสงัคมในโลกยคุปัจจุบนั แมก้ารสร้างส่ิงที่เคยคิด
วา่จะเป็นไปไม่ไดท้วา่ก็กลายเป็นรูปธรรมไดใ้นยคุน้ีและมีหลายส่ิงหลายอยา่งที่ถูกพฒันาขึ้นตาม
ความตอ้งการของสังคมหรือเพื่อตอบสนองต่อการใชชี้วติที่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์และส่ิงที่จะ
กล่าวต่อไปน้ีก็สามารถยอ่โลกใบน้ีไวใ้หอ้ยูแ่ค่เพยีงในฝ่ามือของเราและมีศกัยภาพสามารถท าทุกส่ิง
ไดง่้ายๆเพยีงปลายน้ิวสัมผสั ตวัอยา่งเช่น การติดต่อส่ือสารจากการใชค้นในการส่ือสารกนั ก็เร่ิมมี
การใช้สัตวม์าเป็นส่ือน าสารแทนเช่น นกพิราบ โดยนัยน้ีเจตนาก็เพื่อความสะดวกในการติดต่อ    
จวบจนการพัฒนาการที่ได้ด าเนินมาสู่ระบบโทรเลขและจดหมายตามล าดับในที่สุดก็มาถึง            
ยุคปัจจุบันที่  “ สมาร์ทโฟน ” เข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของเราหรืออาจเรียกว่า           
ไดก้ลายเป็นปัจจยัที่ 5 ของมนุษยใ์นสงัคมยคุน้ีไปโดยปริยาย  
 กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้ น ย่อมมีทั้ งข้อดีและข้อเสียซ่ึงจะมากหรือน้อยนั้ น
ยอ่มขึ้นอยูก่บัพฤติกรรมการใชง้านของแต่ละบุคคล แต่ถา้เรายอมรับและเรียนรู้ถึงในผลกระทบที่
จะตามมาแล้วก็จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือที่จะโน้มน้าวไปสู่ความฉุกคิดและความ
ตระหนักรู้ถึงภยัร้ายที่แฝงมากับเทคโนโลยหีรือดว้ยเพราะความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิตที่
จะต้องอยู่ร่วมกับมันอย่างผูรู้้เท่าทันเพื่อให้การด าเนินชีวิตของเราเป็นรูปแบบชีวิตของผูรู้้ตื่น            
รู้เบิกบานและมีความสุขไดก้บัการไม่เป็นชีวติที่อยูภ่ายใตเ้ทคโนโลยนี าทางในทุกขณะจิตที่หายใจ 
  
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 สังคมมนุษยท์ุกวนัน้ีนอกเหนือจากปัจจัยหลักทั้ง 4 แห่งการด ารงชีวิต ที่ได้แก่ อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยัและยารักษาโรคแลว้นั้นยงัพบว่ามีความตอ้งการหรือความพยายามที่จะ
แสวงหาในทุกส่ิงรอบตวัอยา่งไม่ส้ินสุดดว้ยมนุษยถื์อเป็นส่ิงมีชีวิตทางสังคมที่ตอ้งพึ่งพาอาศยักนั      
ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองเพียงล าพัง ประกอบกับเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย ์             
ที่ตอ้งการการมีปฏิสัมพนัธ์หรือมีสังคมนั่นเองก็ดว้ยเพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ดงันั้นส่ิงที่ท  าให้
เกิดสงัคมไดจึ้งยอ่มตอ้งเร่ิมที่การส่ือสารทางกายภาพก่อน ซ่ึงเป็นวธีิการส่ือสารที่กระท าไดง่้ายที่สุด  
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และเพื่อให้การส่ือสารไดเ้ขา้ถึงกันและกันหรือก่อเกิดเป็นความเขา้ใจในอารมณ์และความรู้สึก   
มากยิ่งขึ้ นดังนั้ นรูปแบบของการส่ือสารจึงถูกพฒันาขึ้ นเร่ือยมานับตั้ งแต่ยงัไม่มีเทคโนโลย ี         
การส่ือสารที่ตอ้งอาศยัทั้งดว้ยภาษาพดูและภาษากาย ต่อมาววิฒันาการดา้นการส่ือสารส าหรับผูท้ี่อยู่
ห่างไกลกันก็ไดเ้ปล่ียนรูปแบบมาสู่ภาษาเขียน เช่น การเขียนจดหมาย แต่ทว่าบริบทและขอ้จ ากัด
ของจดหมายนั้ นต้องใช้เวลานานเคร่ืองมือส าหรับการส่ือสารจึงถูกสร้างและพัฒนาขึ้ นอย่าง
หลากหลายเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของมนุษย ์จะเห็นได้จากพฒันาการของการส่ือสารทาง
สังคม (Social Media) กลายเป็นรูปแบบของการส่ือสาร (Communication) ที่มีทั้ งเสียง (Sound) 
รูปภาพ (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) หรือแม้กระทัง่ส่ือสัญลกัษณ์ (Emoticon symbol) ที่
สามารถแสดงออกให้เห็นอารมณ์และความรู้สึกในขณะกระท าการนั้นๆ ผา่นโปรแกรมการส่ือสาร 
(Chatting Apps) เช่น  ไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์  (Email) เฟสบุ๊ค  (Facebook) ไลน์  (Line) และ        
ทวิสเตอร์ (Twitter) เป็นต้น เน่ืองจากเป็นความนิยมและง่ายต่อการติดต่อส่ือสารกันจึงท าให้
รูปแบบวิธีการของการติดต่อส่ือสารต่างๆเหล่าน้ีแพร่หลายไปทัว่ทุกมุมโลกไม่เวน้แมก้ระทัง่เด็ก
และผูใ้หญ่ ทุกเพศทุกวยัยอ่มรู้จกักนัดีและมกันิยมใชติ้ดต่อส่ือสารกนัผา่นวธีิการดงักล่าวแทนการ
พดูคุยต่อหนา้กนัหรือการใชโ้ทรศพัทบ์า้นเหมือนแต่ก่อน  
 การด าเนินชีวิตภายใต้บริบทแห่งโลกยุคไร้พรมแดนทุกวันน้ีเป็นเหตุปัจจัยให้ผู ้คน        
ส่วนใหญ่ในสังคมมีรูปแบบของการใชชี้วิตเคียงคู่อยูก่บัเครือข่ายสังคม (Social Network) ผ่านส่ือ
ทางสังคมมากยิ่งขึ้นจนมีนิยามเปรียบเปรยเชิงพฤติกรรมของผูใ้ช้ว่าเป็นพวก “ สังคมก้มหน้า ” 
(Social Ignore) แต่พอพูดหรือถามถึงว่า “ Social Media ” คืออะไร หลายคนที่ใชห้รือคุน้ชินอยูก่ ับ
ส่ือเหล่าน้ีก็ยงั   ให้นิยามเป็นภาษาที่เขา้ใจง่ายๆไม่ได้หรือไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไร 
กล่าวคือค  าว่า “ Social ” ในที่น้ีนิยามถึงสังคมออนไลน์ ส่วนค าว่า “ Media ” นั้นนิยามถึง เน้ือหา 
เร่ืองราว หรือบทความ ดงันั้นค  าว่า “ Social Media ” จึงมีนิยามความหมายถึง สงัคมออนไลน์ที่ผูใ้ช้
เป็นผูส่้งสารหรือเขียนเล่าเน้ือหา เร่ืองราว ประสบการณ์ที่ส่ือผ่านบทความ รูปภาพและวิดีโอที่ซ่ึง
ผูใ้ชเ้จตนาสร้างขึ้นเองหรือน ามาจากส่ือแหล่งอ่ืนๆโดยนยัน้ีจึงเปรียบเป็นเสมือนการผลิตซ ้ าขอ้มูล 
“ ส่ือ ” แลว้ส่งต่อ “ สาร ” หรือน ามาแบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้นต่อๆไป1  

                                                             

 1 Tukk nathida. Social Media มันคืออะไร?.  เขา้ถึงเม่ือ 20 พฤษภาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.marketingoops.com/media-ads/social-media/what-is-social-media/ 
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“Social Media” ในยคุสมยัน้ีจึงกลายเป็นเหมือนปัจจยัหลกัส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์
ไปโดยปริยาย กล่าวไดว้่าส่ิงที่ไดป้รากฏบนโลกออนไลน์ บา้งมีทั้งเร่ืองจริงที่เช่ือถือไดแ้ละบา้งคือ  
เร่ืองราวอนัเป็นเท็จ (หลอกลวง) ซ่ึงช่วงเวลาทุกวนัน้ีจะเห็นไดว้่าส่ือออนไลน์นั้นทรงอิทธิพลต่อ    
ภาวะจิตใจของมนุษยเ์หนือส่ิงอ่ืนใดรวมถึงความคิดและทศันคติที่อาจถูกสัน่คลอนจากผลกระทบ   
ของสังคมแห่งขอ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็นตวัแปรที่ผกผนัไปกบักระแสเสียงแห่งสังคม แต่กระนั้น      
ส่ิงที่ปรากฏจึงมิใช่เป็นความย ัง่ยนืไม่ ทวา่เป็นเพียงแค่การด ารงอยูช่ัว่คราวหรือชัว่ขณะหน่ึงเท่านั้น 
และในทางตรงกนัขา้มโลกออนไลน์มกัเป็นแหล่งที่กระจายส่ิงเหล่าน้ีให้แพร่หลายไปอยา่งรวดเร็ว   
บา้งมีสาระเน้ือหาที่เกิดขึ้นใหม่สลับเปล่ียนหมุนเวียน เป็นเหมือนการผลิตซ ้ าและส่งต่อๆกนัไป
เร่ือยๆอยา่งไม่มีที่ส้ินสุด ท าใหเ้รากลายเป็นทั้งผูส้ร้างสารและในขณะเดียวกนัก็เป็นผูรั้บสารรวมถึง
กลายเป็นเหยือ่ของส่ือและสารที่แฝงมาเสียเองโดยไม่รู้ตวั อาจกล่าวไดว้า่เวลาชีวติส่วนใหญ่ของเรา
ทุกวันน้ี  ล้วนหมดไปกับการมีกิจกรรมในรูปแบบของการพึ่ งพาอยู่แต่บนโลกออนไลน์              
หรือการท่องโลกอินเตอร์เน็ต (serving internet) มากกว่ากิจกรรมอ่ืนใดรวมถึงการมีเวลาที่น้อยลง 
ส าหรับบุคคลอนัเป็นที่รักดว้ย 

ดงันั้น เม่ือมนุษยส์ร้างนวตักรรมเพื่อการส่ือสาร ประกอบกบัการคิดคน้สร้างเทคโนโลย ี  
เพื่อประยุกต์ใช้เขา้ไวด้้วยกันจนกลายเป็นอุปกรณ์ “ ปัญญาประดิษฐ์ ” (Artificial Intelligence)          
ที่สามารถตอบโจทยค์วามต้องการของการส่ือสารหรือความสุขในการด าเนินชีวิตได้อย่าง             
เป็นที่น่าพอใจของหลายๆคน แมก้ระนั้นขอ้ควรตระหนกัถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาก็ยงัมิได ้  
ท  าให้ผูใ้ชเ้กิดความฉุกคิดและความตระหนักแต่อยา่งใด จนกระทัง่มีการนิยามถึง “ ภยัไร้รูปร่าง ”   
ที่แฝงมาและปรากฏให้ประจกัษ์ถึงผลลัพธ์ในเชิงลบกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อร่างกาย 
ความคิด ทศันคติ จิตใจหรือแม้กระทัง่บริบทแวดล้อมในสังคมก็ตาม กล่าวคือภยัไร้รูปร่าง เช่น       
“ แสงสีฟ้า ” ที่สะทอ้นผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศพัทเ์คล่ือนที่ (มือถือ) จึงเป็นเหตุ
ปัจจยัหน่ึงที่จดัว่าเป็น “ ภัยเงียบ ” ที่เราต่างก็ก าลังเผชิญกันอยู่อย่างไม่รู้เท่าทนัในทุกขณะที่ใช้
เทคโนโลยี ข้าพเจา้ในฐานะผูใ้ช้เทคโนโลยีเหล่าน้ีและในฐานะเป็นนักศึกษาศิลปะที่มีเจตนา         
จะน าเสนอประเด็นสาระของแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์รวมทั้งเป็น
ประเด็นทางศิลปะดว้ยนั้นโดยอาศยัเร่ืองราวดงักล่าวเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสมัฤทธิผลของ
การสร้างสรรค์ (ผลงาน) ที่ ส่ือสะท้อนเน้ือหา (ความหมาย ความคิด) ด้วยการให้ก่อรูปอันเป็น
รูปแบบเชิงสญัลกัษณ์ หรือเป็นกายภาพของผลงานที่อาศยักลวธีิและดว้ยกระบวนการทางทศันศิลป์
งานศิลปะภาพพิมพ์เป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้าง “ ส่ือ ” ที่ใช้เป็นส่ือกลางหรือกุศโลบายอันจกัเป็น          
อานุสติให้กบัตนเองและเพื่อนมนุษยใ์นสังคมไดฉุ้กคิดและตระหนักรู้หรือเพื่อให้รู้เท่าทนัถึงภยั
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อันตรายที่แฝงมากับความต้องการในแบบที่ ลุ่มหลงพึงพอใจและปรารถนาเลือกที่จะใช้ชีวิต          
อยูร่่วมกบัมนัเสมือนใหเ้ป็น “ GPS ” น าทางการด าเนินชีวติไปดว้ยโดยปริยาย  
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 สร้างสรรค์ผลงานด้วยบริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจกหรือกระบวนการทาง
ทัศนศิลป์งานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หินและภาพพิมพ์ดิจิทัล (Digital Print) อันเป็น
สมัฤทธ์ิผลของการสร้างสรรคท์ี่ส่ือสารประเด็นสาระแห่งความหมายทางนามธรรมดว้ยรูปแบบที่
เหมือนจริงและเป็นสัญลักษณ์ทางเน้ือหา อีกนัยหน่ึงเพื่อให้เป็นส่ือกลางหรือกุศโลบายซ่ึงเป็น         
อานุสติกบัตนเองและเพื่อนมนุษยใ์นสงัคมออนไลน์ของโลกยคุไร้พรมแดนไดฉุ้กคิดและตระหนัก
รู้หรือเพื่อให้รู้เท่าทนัถึงภยนัตรายของ “ แสงสีฟ้า ” ที่มาพร้อมกบันวตักรรมหรือแฝงอยูใ่นบริบท
แห่งวตัถุเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารดงัที่เราพึงพอใจและปรารถนาเลือกที่จะใชชี้วติอยูร่่วมกบัวตัถุ
อนัปราศจากจิตวญิญาณทวา่กลายเป็นภยัร้ายที่ไร้รูปร่างแห่งเทคโนโลยไีปโดยปริยาย 
  
สมมติฐานของการศึกษา 
 สร้างรูปแทนทางสัญลักษณ์ของเน้ือหาที่ ให้ความหมายทางนามธรรมถึงภัยเงียบ             
แห่งเทคโนโลยขีองลกยคุไร้พรมแดนดว้ยบริบทแห่งศิลปะร่วมสมยัหรือกลวิธีและกระบวนการ      
ทางทศันศิลป์อันเป็นกุศโลบาย “ ส่ือ ” แห่งศิลปะที่จกัโน้มน้าวตนเอง บุคคลอนัเป็นที่รักรวมถึง         
ใหเ้พือ่นมนุษยใ์นสังคมจกัไดฉุ้กคิดและตระหนกัรู้หรือรู้เท่าทนัถึงภยนัตรายของชีวติที่ตอ้งสมัพนัธ ์  
กับส่ือวตัถุแห่งโลกยคุใหม่ซ่ึงเป็นลกที่ปราศจากพรมแดนและเป็นโลกของภยัเงียบที่ไร้รูปร่าง        
ทวา่แฝงมาพร้อมกบันวตักรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนองต่อความตอ้งการความสุขในการด าเนินชีวิต   
ของตนเอง 
 ประเด็นเหล่าน้ีขา้พเจา้แสดงออกด้วยรูปแทนทางสัญลักษณ์ในบริบทของ “ แสงสีฟ้า ”       
ที่สะทอ้นผ่านวตัถุและรูปแบบชีวิตของเด็กที่ไร้เดียงสาในห้วงขณะที่เสมือนอยูภ่ายใตบ้รรยากาศ
ของมนต์สะกดแห่งพลงังานร้ายที่เสมือนมีเสน่ห์ชวนให้จดจ่อหลงไหลอันเป็นบรรยากาศของสี   
แสงเงาในความหมายทางนามธรรมหรือเป็นพฤติกรรมเชิงประจกัษท์ี่อุปมาอุปมยัเปรียบแทนคุณค่า       
แห่งความรู้สึกถึงสาระนามธรรมของการบ่มเพาะ มอบความรักความสุขและความอบอุ่นจากพอ่แม่
สู่ลูกอนัเป็นที่รักดว้ยความประมาทไม่รู้เท่าทนัหรือเป็นการส่ือสารถึงการให้ความสุขทางจิตใจดว้ย
ภาษาแห่งภยนัตรายของความตายแทนการให้เวลาและจิตใจดว้ยภาษานามธรรมของอารมณ์และ



5 

 

ความรู้สึกแห่งจิตซ่ึงคือการสร้างสมัพนัธภาพทางจิตใจของสงัคมครอบครัวระหวา่งบุคคลอนัเป็นที่
รัก 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์ไดก้  าหนดขอบเขตของการแสดงออกอนัเป็นบริบท   
แห่งศิลปะร่วมสมยัในระบบปัจเจกหรืออยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบของศิลปะดา้นเน้ือหา (ความหมาย 
ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการซ่ึงจะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการสร้างสัมฤทธิผลของการ
สร้างสรรคแ์ละเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดว้ย ดงันั้นโดยนัยน้ีจึงผนวกไวด้ว้ยความหมายและ
ความส าคญัที่เป็นประเด็นทางศิลปะและเป็นเน้ือหาสาระของผลงานที่ส่ือสะทอ้นความหมายทาง
นามธรรมแห่งความรู้สึกของจิตใจดว้ยบริบทแห่งศิลปะดงักล่าวอนัประกอบดว้ยประเด็นดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี คือ  
 1. ดา้นเน้ือหา 
 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ ส่ือประเด็นสาระของเน้ือหา อันมีนัยเป็นรูปแทนทาง
สญัลกัษณ์แห่งความหมายทางนามธรรมของจิตใจและเจตนาที่ใหเ้ป็นอานุสติกบัตนเองและเพื่อน
มนุษยใ์นสังคมออนไลน์เดียวกนัที่อาศยั “ ส่ือ ” ทางทศันศิลป์หรือวตัถุแห่งศิลปะเป็นกุศโลบาย     
น าทางหรือเป็นเคร่ืองมือที่โน้มน้าวไปสู่การส่ือสารทางจิตใจและสติปัญญาหรือเพื่อกระตุน้การ
เขา้ถึงด้วยความฉุกคิดและความตระหนักรู้ รวมทั้งให้รู้เท่าทนัต่อภยัเงียบที่แฝงมาพร้อมกับส่ือ
เทคโนโลยนีวตักรรมของโลกยคุไร้พรมแดนดงัเช่น ส่ือออนไลน์ในปัจจุบนั 
 2. ดา้นรูปแบบ 
  เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพแห่งวตัถุทางศิลปะในรูปแบบที่เสมือนจริงอันมี      
นยัยะเป็นรูปแทนหรือเป็นสญัลกัษณ์ทางเน้ือหาที่ใชก้ลวธีิและกระบวนการทางทศันศิลป์งานศิลปะ
ภาพพิมพห์รือการอาศยัใชภ้าษาของทศันศิลป์ที่ผสมผสานให้ก่อเกิดเป็นรูปแบบหรือกายภาพของ
ผลงานอันเป็นภาษาของจิตใจที่ส่ือแสดงออกถึงบรรยากาศของสีแสงเงาและเร่ืองราวเน้ือหาที่มี
เสน่ห์ชวนให้หลงไหลและจดจ่อหรือเป็นเสมือนบรรยากาศของหว้งขณะแห่งการถูกมนตส์ะกดให้
จ  านนอยู่ภายใตพ้ลังงานร้ายของส่ือนวตักรรมทางเทคโนโลยีในบริบทรูปแบบที่ลวงตาเข้าไป       
ในระนาบ 2 มิตขิองผวิภาพ  
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3. ดา้นเทคนิค 
  เป็นการสร้างสัมฤทธิผลของสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพห์รือเป็นการสร้างเอกภาพ   
ทางสุนทรียภาพแห่งรูปแทนทางสัญลกัษณ์ของภยัเงียบหรือเป็นการให้รูปของภยัร้ายที่ไร้รูปร่าง           
แห่งเทคโนโลยีในบริบทของ “ แสงสีฟ้า ” ด้วยการผสมผสานกระบวนการภาพพิมพ์เทคนิค           
ระหวา่งภาพพมิพหิ์น (Lithograph) และกระบวนการภาพพมิพดิ์จิทลั (Digital Print) 
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ค านิยามศัพท์ 
 
Smart Phone     โทรศพัทมื์อถือ 

Social Network      การส่ือสารทางสงัคมออนไลน ์

Communication     การส่ือสาร 

Sound     เสียง 

Image      รูปภาพ 

Animated     ภาพเคล่ือนไหว 

Emoticons Symbol    ส่ือสญัลกัษณ์ 

Chatting Application    โปรแกรมการส่ือสาร 

Email      ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์

Social Ignore     สงัคมกม้หนา้ 

Devices     อุปกรณ์ทางเทคโนโลย ี

Lithograph     ภาพพมิพหิ์น 

Digital Print      ภาพพมิพดิ์จิทลั 

Artificial Intelligence    ปัญญาประดิษฐ ์

Global Positioning System (GPS)  ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 

 



8 
 

บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

 การสร้างสรรคง์านผลงานชุดวทิยานิพนธ์ไดรั้บอิทธิพลจากรูปแบบของการใชชี้วิตภายใต้

บริบทแห่งสังคมโลกยคุไร้พรมแดน อนัเป็นรูปแบบของชีวิตซ่ึงมีเทคโนโลยอีันทรงอิทธิพลต่อ

ทศันคติ ความคิดและจิตใจเป็นส่ือกลางหรือเคร่ืองมือที่คอยช้ีน าทางการด าเนินชีวิตที่เหมือนกับ

การมี GPS (Global Positioning System) ซ่ึงหมายถึงระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกที่คอยติดตามตวั

หรือเป็นเสมือนเข็มทิศน าทางการขบัเคล่ือนด าเนินชีวิต ทั้งทางความคิด ทศันคติทางจิตใจและ

สติปัญญา ความนัยยะดงักล่าวเป็นประเด็นสาระของผลงานที่เปรียบแทนถึงอนัตรายที่แฝงมากับ

การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผูใ้ช้และในการสร้างสรรค์ที่เป็นการ

ตีความขอ้มูลแรงบลัดาลใจด้วยจิตวิญญาณและความรู้สึกอันโน้มน้าวไปสู่การสร้างรูปแบบเชิง

สญัลกัษณ์หรือรูปแทนของภยัเงียบซ่ึงเป็นรูปแบบทางศิลปะหรือเป็นกายภาพของผลงานที่สะทอ้น

ผ่านเร่ืองราวเน้ือหาและความหมายทางนามธรรมเพื่อเป็นอานุสติกับตนเองและเพื่อนมนุษยใ์น

สงัคมออนไลน์ไดฉุ้กคิดและตระหนักถึงภยนัตรายของ “ ภยัเงียบ ” ที่เกิดขึ้นพร้อมนวตักรรมและ

แฝงอยูใ่นเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารซ่ึงเราพึงพอใจหรือปรารถนาเลือกที่จะใช้ชีวิตอยูร่่วมกับมัน 

อยา่งผูจ้  านนโดยดุษฎีโดยนยัของที่มา ที่เป็นและที่ไปอนัเป็นเสมือนสจัธรรมแห่งรูปแบบชีวติของผู ้

ประมาทต่อการใชชี้วติที่อยูภ่ายใตน้วตักรรมของโลกยคุใหม่ ประเด็นสาระเหล่าน้ีลว้นเป็นขอ้มูล

แรงบลัดาลใจที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธท์ี่สามารถวิเคราะห์แตกประเด็น

ขอ้มูลที่น าไปสู่การก่อเกิดรูปและความหมายหรือก็เพือ่การให้รูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ของ“ ภยัเงียบ ” 

หรือภยัร้ายที่ไร้รูปร่างแห่งเทคโนโลย ีดงันั้นส่ือแห่งวตัถุทางศิลปะจึงเป็นกุศโลบายหรือเคร่ืองมือที่

เป็นสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรคท์ี่อนัเน่ืองดว้ยจากการตีความขอ้มูลในบริบทต่างๆที่จะกล่าวถึง

หรือสามารถวิเคราะห์แหล่งขอ้มูลเชิงอิทธิพลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ได้เป็นลักษณะ คือ 

อิทธิพลทางดา้นเน้ือหาและอิทธิพลทางดา้นรูปแบบทางศิลปกรรม ซ่ึงมีรายละเอียดขอ้มูลของดา้น

ต่างๆดงัน้ี        
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อิทธิพลทางด้านเน้ือหา 

 1.จากสภาพแวดลอ้ม 

 อิทธิพลทางด้านเน้ือหาหรืออีกนัยหน่ึงเป็นอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมของสังคมนั้ น     

กล่าวไดว้่ารูปแบบการใชชี้วิตของมนุษยท์ุกวนัน้ีตอ้งปรับเปล่ียนบริบทแห่งการด าเนินชีวติหรือให้

สอดคล้องกับภาวการณ์ โดยนัยน้ีคือวิถีการด าเนินชีวิตที่เคยมีเพียงปัจจยัหลักทั้ ง 4 คือ อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยูอ่าศยัและยารักษาโรคแลว้ ทว่าในภาวการณ์ของโลกยคุปัจจุบนัยงัมีอีกส่ิงหน่ึงที่

นิ ยามถึงข้อ เท็จจริงแห่งความส าคัญส าหรับการใช้ชีวิตมนุษย์ในยุค ปัจจุบันนั้ นย่อมคือ                     

“ สามร์ทโฟน ” เป็นอุปกรณ์การส่ือสารที่ไร้สายซ่ึงสามารถพกพาไปในที่ต่างๆและมาพร้อมกับ

ศกัยภาพแห่งเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารผนวกกบัการใชง้านที่ตอ้งร่วมกบัพลงังานไร้พรมแดน

อย่างระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงยงัเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการส่งขอ้ความ (SMS) และศกัยภาพ     

ในการรองรับโปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือแอปพลิเคชัน่ต่างๆ 

 ปัจจุบนัการใชส้มาร์ทโฟนไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัชีวิตของผูค้นจนอาจเปรียบไดว้า่มากกว่า    

ส่ิงอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสาร การสืบคน้หาข้อมูลหรือแม้แต่การส่ือสารในแบบของ     

การเห็นหน้าซ่ึงกันและกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารจะอยูห่่างไกลกนัคนละมุมของโลก ทว่า

การติดต่อส่ือสารด้วยวิธีและบริบทรูปแบบดังกล่าวก็สามารถลบเส้นพรมแดนของเวลาและ

ระยะทางให้ผสานเช่ือมโยงเขา้หากนัไดอ้ยา่งง่ายดาย เพยีงแต่ขึ้นอยูก่บัเจตนาและเป้าหมายในการ

ใช้งานของแต่ละบุคคล กล่าวคือในความเป็นจริงนั้ นการใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนย่อมมี

มากมายเกินกวา่จะบรรยายไดค้รบถว้นและดว้ยเพราะประโยชน์ที่ท  าให้การด าเนินชีวติง่ายขึ้นน้ีเอง           

ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท  าให้หลายๆคนมิได้ใส่ใจเก่ียวกับโทษอันเป็น “ ภัยเงียบ ” ของมันเลย เช่น             

การเขา้ถึงเวบ็ไซตใ์นแบบที่ง่ายและอาจท าให้ผูใ้ชร้วมถึงเด็กที่ไร้เดียงสาหรือที่ยงัรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สามารถเขา้ถึงส่ืออนัตรายในบริบทรูปแบบต่างๆไดง่้ายมากขึ้นหรือแม้แต่การจดจ่ออยูก่บัเฉพาะ

หนา้จอของสาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆ ก็เป็นอนัตรายต่อดวงตาดว้ยเช่นกนั  

  คงไม่มีใครปฏิเสธ ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนการส่ือสารที่ล  ้ าสมยัจนเหลือเช่ือ

ว่าจะเกิดขึ้ นจริง ในอดีตนั้ นการส่ือสารเป็นเพียงการพูดคุยและต่อมาก็พ ัฒนาจนถึงเป็นการ            

ส่งจดหมาย โทรเลขและโทรศัพท์บ้าน  เป็นต้น  ทว่าในยุค ปัจจุบันอัน เป็นยุคสมัยของ                       
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“ สมาร์ทโฟน ” (Smart Phone) สมาร์ทโฟน หมายถึงโทรศพัทมื์อถือหรือโทรศพัทเ์คล่ือนที่ยคุใหม่

ซ่ึงไม่ใช่โทรศพัทท์ี่มีความสามารถเพียงแค่โทรออกหรือรับสาย แต่สมาร์ทโฟนนั้นมีแอพพิเคชัน่

(Application) มากมายหรือเรียกว่าคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ก็ว่าได้ ซ่ึงข้อดีก็มีอยู่มากมายด้วย

เช่นกนัแต่ทวา่ในขอ้ดีนั้นยอ่มตอ้งมีขอ้เสียร่วมแฝงอยูด่ว้ยเสมอและผลกระทบของมนัจึงขึ้นอยูก่บั

วยัและความจ าเป็นของผู ้ใช้งาน กล่าวคือมีผลงานการวิจัยทั้ งในรูปแบบของหนังสือและ

อินเตอร์เน็ตหลายบทความที่ได้กล่าวถึง อนัตรายของการใชส้มาร์ทโฟนและอันตรายที่จะส่งผล

กระทบมากที่สุดนั้นยอ่มเกิดขึ้นกบัทุกคนโดยเฉพาะกบัเด็กเล็ก โดยทัว่ไปแลว้มีขอ้บ่งช้ีระบุไวว้่า

ไม่ควรให้เด็กที่มีอายตุ  ่ากว่า 3 ขวบใช้สมาร์ทโฟน แต่คงเป็นไปได้ยากเพราะจากประสบการณ์

ตรงที่ไดส้มัผสั รับรู้ผนวกกบัผูเ้ป็นพ่อแม่ในยคุปัจจุบนัที่มกัไม่ค่อยมีเวลาหรือที่โนม้ไปสู่การขาด

การมีปฏิสมัพนัธ์ทางจิตใจระหว่างกนัมากขึ้นและกลายเป็นเหตุผลเชิงขอ้อา้งอนัปฏิเสธไดย้ากที่จะ

ไม่ให้ลูกใชส้มาร์ทโฟน จากการสังเกตพฤติกรรมปรากฏว่าเด็กมกัมีสมาธิจดจ่ออยูก่บัสมาร์ทโฟน

ได้เป็นระยะเวลานานๆและยงัท าให้ง่ายต่อการโน้มน้าวให้ท  ากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การป้อนข้าว       

พอ่แม่ผูป้กครองจึงตอ้งหาอุบายวธีิเพือ่หลอกล่อดว้ยการเปิดคลิปในยทููป (YouTube) ใหดู้ซ่ึงวธีิการ

ดงักล่าวมกัพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปโดยเฉพาะกบัวธีิการดูแลเล้ียงดูลูกๆอาจเขา้ใจไดว้า่ผูเ้ป็นพอ่แม่นั้น

ย่อมห่วงใยต่อลูกๆจะไม่รับประทานอาหารจนลืมฉุกคิดไปว่าผลเสียจากการเพ่งดูที่หน้าจอ           

สมาร์ทโฟนประกอบกบัถา้ยงัเป็นเด็กเล็กดว้ยแลว้ยอ่มจึงมีความเส่ียงต่อการเป็นสาเหตุท าให้เด็กมี

สมาธิสั้น พูดชา้และไม่แข็งแรงหรือบางคร้ังก็ดว้ยเพราะธรรมชาติของวยัเด็กที่เป็นช่วงวยัของการ

อยากรู้อยากเห็นและอยากลองส่ือโดยนยัน้ีจึงกลายเป็นช่องทางใหก้บัตวัเด็กเองที่สามารถอาจเขา้ถึง

ส่ือและขอ้มูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมกบัวยัไดง่้ายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์รวมถึงการขาดความ

เอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ดการใหค้  าปรึกษาแนะน าที่ถูกตอ้งจากพอ่แม่ผูป้กครองดว้ย 

 เด็กยคุใหม่เติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยโดยเฉพาะโทรศพัทมื์อถือที่ผูใ้หญ่ใช้

เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมต่อสัมพนัธภาพระหว่างกันส าหรับคนซ่ึงอยู่ไกลให้ไดใ้กล้ชิดกนัมาก

ยิง่ขึ้น แต่ทวา่ช่องทางดงักล่าวก็มีโทษแฝงรวมอยูด่ว้ยเสมอหากปล่อยให้เด็กๆหรือผูใ้ชท้ัว่ไปที่ตอ้ง

ใชชี้วติอนัสัมพนัธก์บัส่ิงเหล่าน้ีจนเกินความจ าเป็น หลงัจากเกิดกระแสการแชร์ภาพและขอ้มูลใน

โซเชียลเน็ตเวิร์คที่ระบุว่า คล่ืนความถ่ีหรือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศพัท์มือถือสามารถทะลุ
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ทะลวงเขา้สู่เน้ือเยือ่สมองของเด็กและก่อให้เกิดผลเสียมากมายโดยเฉพาะในเด็กเล็ก (อาย ุ5 ขวบ)  

ที่คล่ืนความถ่ีของโทรศพัทมื์อถือสามารถท าลายเน้ือเยือ่สมองไดม้ากกว่าผูใ้หญ่ถึง 5 เท่าดงันั้นเอง

จึงเกิดกระแสจากผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองดงักล่าวอยา่ง

มากมายและบางคนยงัไดเ้ช่ือมโยงประเด็นของภยัเงียบที่ไร้รูปดงักล่าวไปถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา

อันเน่ืองจากนโยบายแท็บเล็บ(Tablet) ป.1ว่าไม่ควรให้เด็กๆ พกมือถือหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ต 

เพราะสญัญาณ wifi อาจเป็นสาเหตุของการท าลายสมองของเด็กได ้ทั้งน้ีไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูล

ดังกล่าวและพบว่ามีรายงานเร่ือง “ Cell Phones For Kids Death Traps To Hasten Their Deaths ” 

จริงโดยเป็นผลงานการศึกษาวิจยัของ Dr.Om Ghandhi จากมหาวิทยาลัยยูทาห์ ในปี 1996 ซ่ึงใน

รายงานระบุว่าคล่ืนความถ่ีที่อยูใ่นโทรศพัทมื์อถือจะทะลวงเขา้สู่เน้ือเยือ่สมองท าใหเ้กิดอาการปวด

ศีรษะและอาจเป็นสาเหตุที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงระดบัชั้นพนัธุกรรม (DNA) หรือการกลาย

พนัธุข์อง DNA และชั้นเซลลซ่ึ์งอาจก่อใหเ้กิดเน้ืองอกในสมองหรือโรคมะเร็งได ้ 

 

ภาพที่ 1 ภาพตวัอยา่งตารางแสดงระดบัคล่ืนที่เขา้สู่สมองของแต่ละวยั 
 

 จากตารางขา้งตน้เป็นการเปรียบเทียบปริมาณการดูดซบัคล่ืนความถ่ีหรือคล่ืนกระแสไฟฟ้า

ในคน 3 ช่วงวยั คือ เด็กอาย ุ5 ขวบ เด็กอาย ุ10 ขวบและผูใ้หญ่ พบว่าปริมาณคล่ืนมีผลกบัเน้ือเยือ่

สมองเด็กอาย ุ5 ขวบมากที่สุด โดยเน้ือเยื่อสมองของเด็กจะดูดซึมรังสีได้มากกว่าผูใ้หญ่ถึงเกือบ      

5 เท่า1 

                                                             

 1 ลีโอ พอล. เผยผลวิจัย คล่ืนมือถือ ส่งผลท าลายเน้ือเย่ือสมอง ในเด็กน่าห่วง ?. เขา้ถึงเม่ือ           

14 พฤษภาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก http://news.mthai.com/webmaster-talk/572835.html 

http://news.mthai.com/app/uploads/2012/12/research-Untitled-1.jpg
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 เด็กยคุใหม่ไดถู้กเล้ียงดูและเติบโตมาพร้อมกบัความทนัสมยัของโลกยคุไร้พรมแดนรวมถึง

พฒันาการของการส่ือสารบริบทแวดลอ้มหรือสภาวะการณ์ที่ลว้นเป็นเงีย่นไขหรือเหตุปัจจยัให ้พ่อ 

แม่ หรือผูป้กครอง ตอ้งท างานและแสวงหาหนทางแห่งอาชีพเพือ่การวางรากฐานชีวิตที่มัน่คงหรือ

ไวเ้พือ่อนาคตของตนเอง ครอบครัวและบุคคลอนัเป็นที่รัก หรือก็เพือ่ความสุขสบายกบัชีวติปัจจุบนั          

และอนาคตที่ไม่ต้องเผชิญหน้าต่อสู้ด้ินรนกับความล าบากเฉกเช่นดังที่ตนเองก าลังประสบอยู ่

โดยนยัน้ีลว้นเป็นสาเหตุท าให้เกิดช่องว่างของความใกลชิ้ดและเป็นสุขส่ิงหน่ึงที่ถูกน ามาชดเชยใน

ส่ิงที่ขาดหายไปรวมถึงเพื่อทดแทนค าว่า “ เวลา ” ส่ิงที่กล่าวถึงน้ียอ่มก็คือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลย ี

(Devices) ซ่ึงเป็นทั้งเคร่ืองมือในการส่ือสาร ส่ือการเรียนและส่ือบนัเทิงเจตนาความมุ่งหวงัก็เพือ่ให้

อุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์เหล่าน้ีมาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีการด าเนินชีวิตเพื่อทดแทนหรือเติมเต็ม

ช่องวา่งระหวา่งตนเอง ( พอ่ แม่ ) กบัลูกหรือระหว่างบุคคลอนัเป็นที่รักหากแต่เวลาที่ล่วงเลยไปนั้น 

เด็กๆก็ไดใ้ชเ้วลาส่วนใหญ่อยูก่บัส่ิงเหล่าน้ีดงัตามที่ผูใ้หญ่เจตนาไวเ้ช่นนั้น เพียงแต่ดว้ยเพราะความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่ือเทคโนโลยกี็ไดก้ลายเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงของชีวิตของคนใกลชิ้ดตนเองไปโดย

ปริยายแต่ทวา่ก็ตอ้งยอมรับวา่บริบทของโลกยคุไร้พรมแดนโดยนยัน้ีไดถู้กยอ่ขนาดลงเหลือเพยีงแค่

บนฝ่ามือซ่ึงขอ้ดีย่อมมีอยู่มากมายและในข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียแฝงเร้นร่วมอยู่ด้วยเสมอหากแต่

ผลกระทบที่ตามมาจะชา้หรือเร็วย่อมขึ้นอยูก่บัวุฒิภาวะของผูใ้ชส่ื้อนั้นเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กับ

อุปกรณ์ส่ือสาร เช่น โทรศพัทมื์อถืออนัมีเครือข่ายเช่ือมโยงให้คนที่อยูไ่กลเสมือนไดม้าอยูใ่กลชิ้ด

กนั แต่ทว่าหากอยูใ่นมือของผูท้ี่มีวฒิุภาวะไม่เพยีงพอ (เด็กๆ) ก็ยอ่มกลายเป็นโทษหรือมีภยนัตราย

ที่มากกวา่คุณประโยชน์ กล่าวคือการใชชี้วติที่ตอ้งสัมพนัธ์กบัส่ิงเหล่าน้ีจึงเหมือนเป็นการหยบิยืน่

ความตายให้เด็กกลายเป็นเหยือ่หรือผูรั้บผลร้ายด้วยเพราะความไม่รู้เท่าทนัของผูใ้หญ่ (พ่อ แม่) 

แทนที่จะเป็นการเติมเต็มบ่มเพาะอบรมจิตใจและสติปัญญาด้วยการให้พลังชีวิตแห่งความรัก    

ความอบอุ่นและเวลารวมถึงถ้อยค าในการส่ือสารที่ เป็นภาษาแห่งความรู้สึกของจิตใจซ่ึงมี

ความหมายและความส าคญัต่อการรับรู้หรือเป็นเสมือนการโอบกอดดว้ยภาษาแห่งนามธรรมของ

จิตใจอนัเป็นจิตวญิญาณแห่งความรักที่แทจ้ริงแทนการอาศยัใชส่ื้อเทคโนโลยทีี่ไร้ซ่ึงวิญญาณเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างปฏิสมัพนัธแ์ห่งความรู้สึกที่ปราศจากซ่ึงความประณีตอนัความดีงามทางจิตใจ

และปัญญาโดยส้ินเชิง  



13 

 

วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ 

 โทรศัพท์เคล่ือนที่เคร่ืองแรกถูกผลิตขึ้นและน าออกแสดงให้เป็นที่ประจกัษ์ต่อสายตา

ชาวโลกในปี ค.ศ. 1973 โดยมาร์ติน คูเปอร์ (Martin Cooper) นักประดิษฐ์นวตักรรมชาวอเมริกัน

จากบริษทัโมโตโรลาที่จดัเป็นนวตักรรมแห่งโลกยคุใหม่อยา่งแทจ้ริงเป็นโทรศพัทเ์คล่ือนที่ขนาด

ใหญ่โดยมีน ้ าหนักประมาณ 1.1 กิโลกรัม ปัจจุบนัจ านวนผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนที่ทัว่โลกเพิม่ขึ้น

จากปี ค.ศ. 2000 ที่มีจ  านวนประมาณ 12.4 ลา้นคน มาเป็นจ านวนประมาณ 4,600 ลา้นคนและเพิ่ม

มากขึ้น      อยา่งต่อเน่ืองในปัจจุบนั 

 กล่าวคือระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารในยุคปัจจุบันได้ถูกจ าแนกตามบริบท             

แห่งนวตักรรมการส่ือสารออกเป็นช่วงยุคต่างๆที่สอดรับกบัคล่ืนความถ่ีโดยนัยน้ีจึงประกอบไป

ดว้ยยคุต่างๆ ดงัน้ี 

 1.ยุค 1G (1st Generation)เป็นยุคแรกเร่ิมที่ระบบการส่ือสารยงัเป็นระบบอนาล็อก

(Analog)และมีการแบ่งคล่ืนความถ่ีออกมาเป็นช่องเล็กๆ ในยคุน้ีโทรศพัทเ์คล่ือนที่สามารถใชง้าน

ทางดา้นเสียง(Voice)ไดเ้พียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็ตามในช่วงของยคุน้ีผูใ้ชย้งัไม่ไดมี้ความตอ้งการ    

ที่จะใชบ้ริการประเภทอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพตวัอยา่งโทรศพัทใ์นยคุ 1G (1st Generation) 
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 2.ยุค  2G (2nd Generation) เน่ื อ งจากใน ช่วงขอ งยุค น้ี ผู ้ใช้บ ริก ารมี ความต้อ งการ                 

ที่หลากหลายด้าน  ประกอบกับการบริการที่มากขึ้ น จึงเป็นสาเหตุให้ มีการพัฒนาระบบ                 

การส่งสัญญาณคล่ืนความถ่ีทางคล่ืนวิทยจุากแบบอนาล็อกมาเป็นแบบ Digital เพื่อเอ้ืออ านวย

ประโยชน์ให้กับผูใ้ช้สามารถใช้งานทางด้านขอ้มูลได้ด้วยที่นอกเหนือจากการบริการทางเสียง     

เพียงอย่างเดียว ดังนั้ นจึงท าให้ยุคน้ีกลายเป็นยุคที่เฟ่ืองฟูของโทรศัพท์มือถือ และด้วยเพราะ         

การให้บริการทางด้านข้อมูลน้ีเองที่ท  าให้เกิดการบริการด้านอ่ืนๆที่เพิ่มขึ้ นตาม ไม่ว่าจะเป็น         

การ Download Ringtone Wallpaper Graphic ต่างๆแต่ทว่าการให้บริการในยุคน้ีก็ยงัมีข้อจ ากัด

โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองของความเร็วในการรับส่งขอ้มูลที่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า จึงยงัไม่สนองตอบ

ต่อความตอ้งการของผูใ้ชเ้ทคโนโลยไีดเ้ท่าที่ควร 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพตวัอยา่งโทรศพัทใ์นยคุ 2G (2nd Generation)  

 

3.ยุค  2.5G (2.5 Generation) เป็ น ช่ ว งยุค ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  2G แล ะ  3G ซ่ึ งก็ คื อ  2.5G               

และในยคุของ 2.5G น้ีเองซ่ึงเป็นยคุที่ไดมี้การน าเทคโนโลย ีGPRS (General Packet Radio Service) 

เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ให้มากขึ้ นไปกว่ายุค 2G กล่าวได้ว่า

เทคโนโลย ีGPRS สามารถส่งขอ้มูลไดท้ี่ความเร็วสูงสุดถึง 115 kbps แต่ทว่าความเร็วของ GPRS     

ในการใช้งานจริงจะถูกจ ากดัให้เหลืออยูท่ี่ประมาณ 40kbps เท่านั้นซ่ึงในยคุ 2.5G นั้นจะเป็นยคุที่  

เร่ิมมีการใชบ้ริการในส่วนของขอ้มูลมากขึ้นและการส่งขอ้ความก็พฒันาจาก SMS มาเป็น MMS 

โทรศพัทมื์อถือจึงไดเ้ร่ิมเปล่ียนจากหน้าจอขาวด ามาเป็นจอสีและเสียงเรียกเขา้จากเดิมที่เป็นเพียง 

Monotone ก็เปล่ียนมาเป็น Polyphonic แทน รวมไปถึงTrue tone ต่างๆ ดว้ย 
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ภาพที่ 4 ภาพตวัอยา่งโทรศพัทใ์นยคุ 2.5G (2.5nd Generation) 

  

 4.ยคุ 2.75G คือยุคที่ต่อเน่ืองมาจาก GPRS แต่จะมีการพฒันาระบบด้านความเร็วในการ   

ส่งขอ้มูลที่เพิ่มสูงมากขึ้น และเรียกเทคโนโลยทีี่สามารถเพิ่มความเร็วในการรับส่งขอ้มูลว่า EDGE 

(Enhanced Data rates for Global Evolution) ซ่ึงจะมีความเร็วมากกวา่ GPRS ประมาณ 3 เท่า หรือมี

ความเร็วสูงสุดประมาณ 384 kbps แต่ทว่าก็ มีความเร็วในการใช้งานได้จริงอยู่ที่ประมาณ              

80-100 kbps 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ภาพตวัอยา่งโทรศพัทใ์นยคุ 2.7G (2.7nd Generation) 
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 5.ยุค 3G (Third Generation) เทคโนโลยีการส่ือสารในยุคที่  3 นั้ นจัดเป็น เทคโนโลย ี         

ที่ผสมผสานระหวา่งการรับส่งขอ้มูลและเทคโนโลยทีี่ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเขา้ไวด้ว้ยกนั รวมทั้งส่งผา่น

ขอ้มูลในระบบไร้สาย (Wireless) ดว้ย ที่ซ่ึงมีความเร็วที่สูงกวา่ยคุ 2.75G นอกจากน้ี 3G ยงัสามารถ

ให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นการรับส่งขอ้มูล

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แอพพลิเคชั่น  (Application) รวมทั้ งการบริการระบบเสียงที่ ดีขึ้ น               

เช่น การรับส่ง File ที่มีความละเอียดสูงหรือมีขนาดใหญ่ การให้บริการ Video/Call Conference      

การดาวน์โหลดเพลง การชมภาพยนตร์แบบสั้นๆ หรือการดู TV Streaming ต่างๆได ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพตวัอยา่งโทรศพัทใ์นยคุ 3G (Third Generation) 

 

 6.ยคุ 4G เป็นระบบโทรศพัท์เคล่ือนที่(มือถือ)ที่ก  าลังอยู่ระหว่างการพฒันาและทดสอบ

ระบบ ซ่ึงเช่ือกันว่าโทรศัพท์มือถือในยุคน้ีจะสามารถสนับสนุนหรือรองรับขอ้มูลโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แอพพลิเคชันที่ตอ้งการแบนด์วิธสูงได้ เช่น รับความจริงเสมือน 3 มิติ (3D virtual 

reality) หรือ ระบบวดีิโอที่โตต้อบได ้(interactive video) เป็นตน้2 

 

 

                                                             

 2 วรากรณ์ สามโกเศศ. วิวัฒนาการโทรศัพท์มือถือ SMARTPHONE. เขา้ถึงเม่ือ                 

29 พฤษภาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก http://greenglass789.blogspot.com/ 
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ภาพที่ 7 ภาพตวัอยา่งโทรศพัทใ์นย ุ4G (Four Generation) 

 

 วิวฒันาการแบบกา้วกระโดดของโทรศพัท์เคล่ือนที่ (มือถือ) ที่สมัยเร่ิมตน้นั้นแม้ไดท้  า

หน้าที่เพียงการสร้างเพื่อการส่ือสารเพียงอย่างเดียว ทว่าการด าเนินไปของโลกจวบจนมาถึงยคุที่

โทรศพัท์มิได้มีไวเ้พื่อการส่ือสารเพียงอยา่งเดียว ด้วยเพราะนวตักรรมทางเทคโนโลยีที่ทนัสมัย

ผนวกกบัความเจริญกา้วหน้าของสังคมยคุใหม่จึงเป็นสาเหตุท  าให้มนุษยใ์นสังคมทุกวนัน้ีปฏิเสธ  

ไดย้ากที่จะไม่ใชส้มาร์ทโฟนเพราะไม่วา่จะหันหนา้ไปทางไหนยอ่มตอ้งเห็นส่ิงหน่ึงที่หลายๆคนมี

และเป็นเหมือนๆกัน ซ่ึงนั่นก็คือการก้มหน้าก้มตาจดจ่ออยู่กับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเด็ก ผูใ้หญ่       

ทุกเพศทุกวยัและทุกอาชีพลว้นมีส่ิงๆน้ีอยูใ่นมือแต่ทวา่หลายๆคนนั้นกลบัมิไดฉุ้กคิดหรือตระหนัก

ถึง “ ภัยเงียบ ” ที่แฝงมากับการจดจ่ออยู่ที่หน้าจอของสมาร์ทโฟนในทุกขณะที่ใช้แต่อย่างใด 

กล่าวคือ “ แสง ” ที่ส่งผ่านสู่ดวงตานั้ นมีผลกระทบโดยตรงต่อผูใ้ช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

ผูใ้ชง้านเป็นระยะเวลานานและยิง่นานเท่าไหร่ผลเสียก็ยอ่มตามมามากเท่านั้น  

 จากรายงานผลงานวิจยัดา้นสุขภาพตาในต่างประเทศหลายฉบบัได้ระบุว่า “ แสงสีฟ้า ”    

(Blue Light) เป็นคล่ืนแสงช่วงความยาวคล่ืนต ่า 400-500 นาโนเมตร ที่อยูใ่กล้เคียงกับรังสียูวีซ่ึง

จดัเป็นคล่ืนแสงพลงังานสูงที่ดวงตามองเห็นได ้“ High Energy Visible Light ” ประกอบกบัมีผลให้

เกิดอนุมูลอิสระที่สามารถท าลายเซลล์จอประสาทตา และเส่ียงต่อการเกิดโรคจอประสาทตา      

เส่ือมไดใ้นอนาคต รายงานทางวทิยาศาสตร์เปิดเผยวา่ แสงจากหนา้จอของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและ

แท็บเล็ตไดมี้การปล่อยคล่ืนในช่วงแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของผูใ้ชง้านมากกว่าการใช้

สายตาปกติในชีวิตประจ าวนัและยิง่ในยคุของสังคมออนไลน์ ดงัเช่นในปัจจุบนัดว้ยแลว้คงปฏิเสธ

ไม่ไดเ้ลยว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตไดก้ลายเป็นส่ิงจ าเป็นที่หลายคนมกัใชง้านอยา่งต่อเน่ืองเป็น

เวลานานๆจึงท าให้ดวงตาได้รับอันตรายจากแสงสีฟ้าโดยนัยน้ีมากกว่าปกติหรือมีความเส่ียงสูง   

ต่อการเกิดโรคจอประสาทตาเส่ือม 
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ภาพที่ 8 ภาพตวัอยา่งแสดงแสงสีฟ้ากระตุน้ใหเ้กิดอนุมูลอิสระ 

 

 “ แสงสีฟ้า ” คือ แสงที่ผสมอยูใ่นช่วงแสงสีขาวที่มนุษยม์องเห็น โดยนยัน้ีแสงสีขาวจะแบ่ง

ออกได้ 7 สี คือ ม่วง คราม น ้ าเงิน เขียว เหลือง แสดและแดง ทว่าแสงสีฟ้าจะผสมอยู่ในช่วง            

ของระหว่างสีน ้ าเงินกบัสีคราม “ แสงสีฟ้า ” คือ คล่ืนแสงพลงังานสูงของแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความ

ยาวคล่ืน 400-500 นาโนเมตร ปกติแล้วแสงสีฟ้านั้นจะมีอยู่รอบๆตวัเราหรือพบได้ในแสงแดด 

หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ แต่ที่พบมากที่ สุด คือ หน้าจอคอมพิวเตอร์ มือถือสมาร์ทโฟนและ       

แท็บเล็ตที่นิยมใช้กันตลอดเวลามากกว่าอุปกรณ์ชนิดอ่ืนๆ อุปกรณ์เทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร

เหล่าน้ีล้วนมีผลเป็นอันตรายต่อดวงตาอย่างที่ เราคาดไม่ถึงอันเป็นความประมาทต่อการใช้

เทคโนโลยนีั้นเอง3 

 

 

                                                             

 3 โอช็อปป้ิงทีวี. แสงสีฟ้าจากจอมือถือท าร้ายดวงตาได้จริงหรือ?. เขา้ถึงเม่ือ                       

29 พฤษภาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก https://mahosot.com/แสงสีฟ้า-อนัตราย.html 
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ภาพที่ 9 ภาพตวัอยา่งแสดงวถีิการด าเนินชีวติของผูค้นในสงัคมเมืองที่จดจ่อกบัสมาร์ทโฟน  

  

 
      ภาพที่ 10 ภาพตวัอยา่งแสดงบุคคลขณะจดจ่ออยูก่บัหนา้จอสมาร์ทโฟนในระหวา่ง 

      การด าเนินชีวติประจ าวนั 
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อิทธิพลจากงานศิลปกรรม 

งานศิลปะมีหลายแขนงต่างๆกนั ทั้งรูปแบบสองมิติสามมิติหรือส่ือผสมในแต่ละรูปแบบ มี

ลกัษณะพิเศษที่มีความหมายความคิดรวมถึงเจตนาการแสดงออกของเน้ือหารวมถึงกระบวนการ

ทางเทคนิคทีมี่ความแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัความบลัดาลใจของศิลปินในการเลือกใชเ้ทคนิคในการ

แสดงออก 

 

1.Eric Pickersgill 

 เป็นศิลปินชาวอเมริกนัซ่ึงเขาเกิดที่รัฐฟลอริดา้เม่ือปี (พ.ศ.2529) และใชเ้วลาในช่วงวยัรุ่น

อยู่ที่ เมืองชาร์ลอตต์ นอร์ทแคโรไลนา และเขาก็ได้สร้างสรรค์ผลงานอยู่ในเมืองน้ีด้วยเช่นกัน      

Eric Pickersgill ได้รับปริญญาด้านศิลปกรรมศาสตร์ระดับมหาบัณฑิตที่  University of North 

Carolina at Chapel Hill ในปี (พ.ศ.2558) เขาไดส้ร้างสรรคผ์ลงานภาพถ่ายที่สะทอ้นเร่ืองราวเน้ือหา

ของผูค้นที่มีพฤติกรรมเสพติดสมาร์ทโฟน ซ่ึงโปรเจคน้ีมีช่ือวา่ “ Removed ” โดยเขาจะลบกายภาพ

ของโทรศทัพมื์อถือออกไปจากภาพผลงาน เพื่อส่ือให้เห็นถึงความเลวร้ายของสังคมกม้หน้าที่เขา

ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากครอบครัว ครอบครัวหน่ึงที่ไดพ้บเห็นโดยบงัเอิญในร้านอาหารเป็นภาพ

เชิงพฤติกรรมที่สมาชิกทุกคนของครอบครัวต่างก็เอาแต่เล่นโทรศพัทมื์อถือโดยไม่มีใครสนใจกนั

และกนัเลยกล่าวไดว้า่พฤติกรรมเสพติดสมาร์ทโฟนก าลงัท าใหพ้ฤติกรรมการด าเนินชีวติของผูค้น

เปล่ียนไปและยงัเป็นสาเหตุที่ท  าให้หลายๆคนละเลยคนส าคญัที่ใกล้ชิดกบัตนเองไปโดยนัยน้ีจึง

เปรียบเสมือนวถีิทางแห่งการล่มสลายของสถาบนั “ ครอบครัว ” ดว้ย 
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ภาพที่ 11 ช่ือภาพ PROJECT REMOVED (2015), Digital Print  

ที่มา : Eric pickersgill. REMOVE. accessed May 14, 2016. available from 

http://www.ericpickersgill.com/removed  

 

ภาพที่ 12 ช่ือภาพ PROJECT REMOVED (2015), Digital Print 

ที่มา : Eric pickersgill. REMOVE. accessed May 14, 2016. available from 

http://www.ericpickersgill.com/removed 
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2.Antoine Geiger  

เป็นศิลปินชาวฝร่ังเศสลูกคร่ึงสวสิ เกิดเม่ือวนัองัคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2538 ที่ประเทศ

ฝร่ังเศส Geiger อาศัยและท างานทั้งในปารีส ลอนดอน อัมสเตอร์ดัมและโรม่า Antoine Geiger      

ไดส้ร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอดเร่ืองราวอนัมีประเด็นทางศิลปะเก่ียวกบัการสะทอ้นสังคมที่ผูค้น  

ผกูติดอยูก่บัอุปกรณ์พกพาต่างๆในมือจนมากเกินไป โดยเขาไดท้  าการถ่ายภาพ ที่ส่ือสะทอ้นใหเ้ห็น

อากปักิริยาของผูค้นทัว่ไปอนัเป็นรูปแบบของการด าเนินชีวิตที่ปกติตามสถานที่ต่างๆทว่าเป็นการ

ด าเนินชีวิตเชิงพฤติกรรมในขณะมีก าลงัใชส้มาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์เทคโนโลยต่ีางๆใน

มืออยา่งจริงจงั แต่ทว่า Geiger ไดน้ าเสนอรูปแบบผลงานซ่ึงไดต้กแต่งภาพดว้ยการปรับเปล่ียนให้

บริบทใหม่กบัใบหน้าของบุคคลทีก่  าลงัถูกดูดเขา้ไปในจออุปกรณ์ซ่ึงเป็นการอุปมาอุปไมยเปรียบ

แทนวา่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงักลืนกินจิตวิญญาณและความเป็นตวัตนของผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีขา้

ไปดว้ยอยา่งที่พวกเขาเองก็ไม่รู้เท่าทนัรู้ตวั 

 

 
 
ภาพที่ 13 ช่ือภาพ Lovers (2015), Digital print 2/5, 70 x 70 cm 
ที่มา : Antoine Geiger. Lovers. accessed May 14, 2016. available from 
http:// www.pissarro.art/artistdetails/231888/antoine-geiger 
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ภาพที่ 14 ช่ือภาพ SUR-FAKE (2015), Digital print 1/5, 70 x 70 cm  
ที่มา : Antoine Geiger. SUR-FAKE. accessed May 14, 2016, available from 
http:// www.pissarro.art/artistdetails/231888/antoine-geiger 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์ 

 

 กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์เร่ิมจากเร่ืองราวของแรงบลัดาลใจ   
ที่สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในสงัคมออนไลน์ยคุปัจจุบนัเพราะบุคคลต่างๆที่อยูร่อบขา้งมกัจดจ่ออยู่
กบัเทคโนโลยทีี่อยูใ่นมือ “ สมาร์ทโฟน ”โดยนยัน้ีถา้จะกล่าวถึงอนัตรายของ “ แสงสีฟ้า ” ที่แฝงมา
กบัการใชเ้ทคโนโลยปีระกอบกบัขอ้มูลความรู้เชิงวิชาการหรือก็คือมีผลงานการวจิยัที่หลากหลาย
รูปแบบช่องทางให้เราสามารถศึกษาคน้ควา้หรือเขา้ถึงขอ้มูลไดท้ั้งในรูปแบบของเอกสารหนังสือ
ส่ิงพมิพใ์นบริบทต่างๆและอินเตอร์เน็ตหลายบทความที่ไดนิ้ยามและตีความวเิคราะห์ประเด็นสาระ
ถึงอนัตรายของการใชส้มาร์ทโฟนและพบวา่อนัตรายที่ส่งผลกระทบมากที่สุดส าหรับกลุ่มของผูใ้ช้
นั้นยอ่มเกิดขึ้นกบัในวยัเด็ก 
  

 เดก็เล็กมกัจะมีประสาทสัมผสัในการรับรู้ต่อส่ิงเร้าต่างๆไดง่้าย และขาดการยบัย ั้งชัง่
ใจ เม่ือสมัผสักบัส่ือเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีทั้งแสง สี รูปภาพและเสียงท่ีน่าสนใจ บวกกบั
การท่ีคุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจกบัส่ิงนั้นเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์มือถือ 
สมาร์ทโฟน   แท็บเล็ตหรือเกมในอินเตอร์เน็ตท าให้เด็กยิ่งเช่ือตามท่ีรับรู้ว่า ส่ิงนั้นมี
ความน่าสนใจจริง และตอ้งการเล่นแบบเดียวกบัผูใ้หญ่1 

 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานที่เป็นระบบขั้นตอนและกระบวนการอนัคือเจตนาเพือ่น าไปสู่การ
สร้างสรรคส์ัมฤทธิผลของผลงานชุดวทิยานิพนธ์ เร่ิมจากรูปแบบของผลงานที่เป็นการน าลกัษณะ
ทางกายภาพของบุคคล ซ่ึงให้ความหมายทางนามธรรมหรือส่ือประเด็นสาระของเน้ือหา 
(ความหมายและความคิด)และรวมถึงมีผลต่อความรู้สึกสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์โดยนัยน้ีจึง
อาศยัใช้รูปแทนหรือเป็นเน้ือหาทางสัญลักษณ์ด้วยการน าภาพของเด็กขณะก าลังใช้เทคโนโลยี
ดงักล่าวเป็นกลวธีิของการอุปมาอุปไมยเปรียบแทนหรือเป็นเสมือนเด็กก าลงัตกอยูภ่ายใตห้ว้งแห่ง  
                                                             

 
1 ประภสัสร ปัญญาภิรมย.์ เปลีย่นเดก็ดื้อให้เป็นเดก็เลีย้งง่าย. (นนทบุรี : ธิงค ์บียอนด ์บุค๊ส์, 

2558), 195. 
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มนตส์ะกดของพลงังานร้ายที่ไร้รูปร่างซ่ึงในการสร้างสรรคน้ี์ส่ือสัญลกัษณ์ดว้ยภาษาภาพ “ เด็ก ”
ขณะถูกครอบง าอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของ ( สี แสง เงา ) พลังอ านาจแห่งมนต์สะกดของ                
“ แสงสีฟ้า ” เพื่อให้ผูรั้บ “ ส่ือ ” ที่พบเห็นรู้ผลงานไดรู้้สึกสะเทือนใจและเขา้ใจ “ สาร ” หรือที่เป็น 
“ กุศโลบาย ” การกระตุ้นเร้าให้โน้มน้าวไปสู่ความฉุกคิดและความตระหนัก “ อานุสติ ” ถึง
อันตรายจาก “ แสงสีฟ้า ” ที่แฝงมากับการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้ น กล่าวคือเด็กเป็นเหมือน
สญัลกัษณ์ของความไร้เดียงสาและง่ายต่อการรับรู้ส่ิงเร้าต่างๆหรือเป็นเสมือนผา้ขาวที่ขาดการยบัย ั้ง
ชั่งใจคือไม่มีความสามารถพอในการจะสะกดระงบัควบคุมจิตใจของตนเองได้หรือยงัควบคุม
อารมณ์ของตนเองไม่ได ้ดงันั้นการมุ่มเน้นใชเ้ด็กใหเ้ป็นรูปแทนทางสญัลกัษณ์จึงมีความหมายและ
ความส าคญัรวมถึงสามารถให้สัมฤทธิผลต่อความรู้สึกรับรู้ถึงในความหมายทางนามธรรมอนัเป็น
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ที่ส าคัญแห่งขั้นตอนและกระบวนการในการส่ือแสดงออกถึง
ประเด็นสาระของการสร้างสรรคผ์ลงานมากยิง่ขึ้นดว้ย 
 

การสร้างภาพร่างต้นแบบ ( Sketch ) 

 ในการสร้างภาพร่างต้นแบบผลงานเป็นขั้นตอนที่ตอ้งคัดสรรภาพถ่ายเด็กในช่วงวยัที่

เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ตีความข้อมูลด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกจากนั้ นถึงน าไปสู่การ

ก าหนดสร้างรูปแบบหรือเป็นกายภาพของผลงานความเป็นจริงด้วยภาษาเชิงพฤติกรรมการใช้

เทคโนโลย ี“ สมาร์ทโฟน ” ของเด็กอนัเป็นภาษาที่ใหค้วามหมายโดยนยัน้ีทางเน้ือหาภาพถ่ายขอ้มูล

เด็กจะตอ้งส่ือความหมาย ความคิดตรงตามเจตนาหรือเป็นภาพที่ใหส้าระแห่งภาษาของอารมณ์และ

ความรู้สึกผ่านบริบทของแสงจากหน้าจอสมาร์ทโฟนที่มากระทบบนใบหน้าของเด็กซ่ึงเป็น

ลกัษณะของแสงในแบบที่เร่ือเรืองหรือไม่สว่างจา้จนเกินไปรวมถึงอากปักิริยาท่าทางขณะอยูใ่น

หว้งเวลาที่จดจ่ออยูก่บัส่ิงตรงหนา้ซ่ึงเป็นกายภาพที่ส่ือความหมายทางนามธรรมหรือเป็นความรู้สึก

ที่มุ่งมัน่ในแบบของเด็ก ณ ขณะของห้วงแห่งกาลหน่ึงระหว่าง “ ส่ือและสาร ” โดยรูปลกัษณะดัง

นัยยะน้ีต้องอาศัยการจดัองค์ประกอบภาพในมุมมองที่เหมาะสมและเป็นบริบทของภาพที่ ส่ือ

ประเด็นสาระสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายและวตัถุประสงคท์ี่ไดต้ั้งไว ้
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ภาพที่ 15 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลภาพถ่ายเด็กที่ใชใ้นการสร้างภาพร่างตน้แบบ ( sketch ) 

 

 

ภาพที่ 16 ภาพตวัอยา่งขอ้มูลภาพถ่ายเด็กที่ใชใ้นการสร้างภาพร่างตน้แบบ ( sketch ) 
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ภาพที่ 17 ภาพตวัอยา่งภาพร่างตน้แบบ ( sketch ) 

 

 

ภาพที่ 18 ภาพตวัอยา่งภาพร่างตน้แบบ ( sketch ) 
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วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 

 ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้อาศยัใชก้ระบวนการเทคนิคภาพพิมพ ์Digital print 

และเทคนิคภาพพิมพหิ์น ( Lithography ) ซ่ึงในการพิมพภ์าพดิจิทลั ( Digital print ) ตอ้งใชเ้คร่ือง

อดัขยายภาพที่มีความร้อนเป็นส่ือเพื่อท าให้หมึกเกิดแรงดนัและพ่น ( หมึก ) ออกมา ส่วนเทคนิค

ภาพพิมพหิ์น ( Lithography ) นั้นเป็นกระบวนการท าภาพพิมพท์ี่สร้างค่าน ้ าหนักดว้ยกรรมวธีิของ

การพมิพท์บัซอ้นกนัเพือ่ใหเ้กิดค่าน ้ าหนกัที่หลากหลายโดยนยัน้ีจึงสรุปเป็นไดข้ั้นตอนต่างๆไดด้งัน้ี 

การพิมพ์ภาพดิจิทัล Digital print 

 กล่าวคือในการเลือกใชเ้คร่ืองพิมพแ์บบพ่นหมึกอิงคเ์จ็ท ( Ink Jet Printer )โดยหัวพิมพซ่ึ์ง

เป็นตลับหมึกของเคร่ืองพิมพ์จะมีรูเล็กๆไวพ้่นหมึกลงบนกระดาษที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพป์ระเภทน้ีมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปตามแต่ผูผ้ลิต ยกตวัอยา่ง เช่น Bubble Jet, Desk Jet 

Printer เป็นตน้ การใชเ้คร่ืองพิมพช์นิดน้ีจึงเหมาะสมกบัการพิมพล์งบนส่ือวสัดุประเภทกระดาษ

ภาพพิมพเ์น่ืองด้วยเพราะมีคุณสมบตัิในการซับหมึกไดดี้และเป็นที่นิยม ซ่ึงให้ความละเอียดของ

ภาพในการพมิพไ์ดถึ้ง ประมาณ 180-1440 จุดต่อน้ิว (Dot per inch : Dpi)1 ราคาถูกกวา่และให้ความ

คมชดัที่มากกวา่การพมิพใ์นระบบเลเซอร์ปร้ินเตอร์ (Laser Printer) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน ( Lithography ) 

 1.ขั้นตอนการเตรียมเพลทแม่พมิพอ์ลูมินั่ม น าเพลทอลูมินัม่มาลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้ าที่

ผสมกรดซัลฟูริค ( Sulfhuric Acid ) เจือจางในอัตราส่วน คือ กรดซัลฟูลิค 2 ออนซ์ต่อน ้ าสะอาด      

20 ลิตร ผสมให้เขา้กนัและใชน้ ้ าสะอาดราดให้ทัว่เพลทแม่พิมพก่์อน จากนั้นจึงเทกรดเจือจางลง

บริเวณกลางแผ่นอลูมินั่มแลว้จึงใช้ผา้ลูบในลกัษณะวนๆให้ทัว่แผ่นประมาณ 2 – 3 นาทีแล้วราด

ด้วยน ้ าสะอาดตามลงไปเพื่อขจดัส่ิงสกปรกหลังจากท าความสะอาดเรียบร้อยแล้วน าไปผึ่งลม        

ใหแ้หง้สนิททั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัถึงจะเร่ิมขั้นตอนของการเขียนแม่พมิพต่์อไป 

 2.การถอดภาพลายเส้นลงบนแม่พิมพ์หรือการคัดลอกลายเส้นลงบนเพลท ( แม่พิมพ์

อลูมินั่ม ) ดว้ยกระดาษลอกลายที่ท  าไวล่้วงหนา้แลว้โดยใชผ้งสนิมเหล็ก ( Ferric chloride ) ผสมกบั
                                                             

 1 นา้ชาติ ประชาช่ืน. “อิงค-์เจท็” ข่าวสดรายวัน (07 ธนัวาคม 2553): 24 
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แอลกอฮอล์แล้วทาลงบนกระดาษไข การถอดภาพลายเส้นโครงร่างตามแบบนั้ นจะต้องกลับ

ดา้นหน้าหลงัหรือเป็นภาพกลบัซ้ายขวาของภาพก่อนเพราะเม่ือพิมพภ์าพช้ินผลงานแลว้จะไดภ้าพ

ตรงตามแบบที่ร่างไว ้

 
ภาพที ่19 ภาพตวัอยา่งแสดงภาพกลบัดา้น ( ซา้ย – ขวา ) 

  
 3. การกั้นกาวกระถินบริสุทธ์ิ ( Arabic gum ) ในส่วนที่ไม่ตอ้งการและเพือ่ก าหนดขอบเขต
พื้นที่ของภาพผลงานดว้ย 
 4. การเขียนเพลทดว้ยวดัสุไขชนิดต่างๆเพื่อสร้างค่าน ้ าหนักรวมถึงรายละเอียดของผลงาน
ดว้ยการวาดเสน้ ( Drawing ) 
 

ภาพที ่20 ภาพตวัอยา่งของขั้นตอนการเขียนแม่พมิพด์ว้ยวสัดุไขประเภทดินสอไข 
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5. นอกจากการใช้วสัดุไขเพื่อสร้างน ้ าหนักแล้ว ข้าพเจา้ยงัใช้เทคนิคการพ่นปากกาลม           
( Airbrush ) ลงบนเพลทเพือ่สร้างน ้ านักที่แตกต่างหลงัจากนั้นใชแ้ป้งฝุ่ นลูบใหท้ัว่ผวิหนา้เพลทเพื่อ
ขจดัความช้ืนออกจากเพลทแม่พมิพ ์
 

 
ภาพที ่21 ภาพตวัอยา่งแสดงขั้นตอนการเขียนแม่พมิพด์ว้ยเทคนิคปากกาลม ( Airbrush ) 

 

 
ภาพที ่22 ภาพตวัอยา่งแสดงขั้นตอนการเขียนแม่พมิพด์ว้ยเทคนิคปากกาลม ( Airbrush ) 
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 6. ขั้นตอนการเคลือบกาวบริสุทธ์ิบนเพลทแม่พิมพ ์หลงัจากที่เขียนแม่พิมพเ์สร็จเรียบร้อย
แล้วขั้นตอนต่อไปคือการโรยแป้งฝุ่ นเพียงบางๆลูบให้ทัว่ทั้ งภาพแล้วปัดออกจากนั้นจึงเคลือบ
แม่พิมพด์ว้ยกาวบริสุทธ์ิ ( Pure Gum ) ให้ทัว่ทั้งภาพและเช็ดออกด้วยผา้สาลูที่แห้งสนิทให้เหลือ
เพียงคาบกาวบางๆที่บริเวณผิวหน้าของเพลทแม่พิมพพ์กัทิ้งไวป้ระมาณ 8 – 12 ชัว่โมง จากนั้นถึง
ท าการกดักรดแม่พมิพ ์
 7. การกดักรดบนเพลทแม่พมิพอ์ลูมินั่มนั้นประกอบไปดว้ยขั้นตอนที่ส าคญั ดงัต่อไปน้ีคือ
การเตรียมกาวกรด ( Gum Etch ) ขั้นตอนการผสมกาวกรด น าถว้ยตวง ขนาด 1 ออนซ ์ตวงวดักาว
บริสุทธ์ิ ( Pure Gum ) ในปริมาณ 1 ออนซ์ ( Oz. ) จ านวน 8 ออนซ์ ( Oz. ) ผสมกบักรดฟอสฟอริค  
( Phosphoric Acid ) ที่ปริมาณ 5.6 มิลลิลิตร ( Ml. ) จะไดก้าวกรด ( Gum Etch ) ที่มความเขม้ขน้ที่
เหมาะสมในการกดักรดในผลงานช้ินหน่ึงจะใชก้าวกรดประมาณ 60 : 40  คือการใชก้าวกรด ( Gum 
Etch ) 60 % และตอ้งผสมให้เจือจางดว้ยกาวกระถินบริสุทธ์ิ ( Pure Gum ) 40 % เทใส่แกว้ผสมกรด 
คนให้เขา้กนัและใชเ้วลาในการกดักรดประมาณ 5 นาที โดยใชแ้ปรงขนนุ่มโดยเร่ิมจากบริเวณค่า
น ้ าหนักจากเขม้สุดไปหาอ่อนสุดซ่ึงขั้นตอนน้ีจะมีผลท าให้วสัดุไขบนแม่พิมพป์รับสภาพเป็นไขที่
ส่ือรับหมึกพมิพไ์ดดี้ยิง่ขึ้นจึงเช็ดกาวส่วนเกินออกดว้ยฟองน ้ าที่หมาดน ้ าใหท้ัว่เพลทแม่พมิพแ์ลว้ถึง
น ากาวบริสุทธ์ิเทลงบนแม่พิมพอี์กคร้ังแลว้ใชฟ้องน ้ าที่หมาดน ้ าลูบกาวให้ทัว่แม่พิมพน์ าผา้สาลูที่
สะอาดและแห้งสนิทป้ันเป็นลูกประคบเช็ดในลักษณะวนให้ทัว่หน้าแม่พิมพเ์พื่อเช็ดกาวออกให้
เหลือเพียงคราบกาวที่บางที่สุดเม่ือเสร็จขั้นตอนของการกดักรดและการหยดุปฏิกิริยาของกรดแลว้
จะตอ้งพกัแม่พิมพท์ิ้งไวใ้ห้แห้งสนิทและระหว่างน้ีระวงัไม่ให้แม่พิมพโ์ดนน ้ าอยา่งเด็ดขาด ( พกั
แม่พมิพท์ิ้งไวป้ระมาณ 4 - 6 ชัว่โมง ) 
 8. การเตรียมหมึกพมิพ ์น าหมึกพิมพอ์อฟเซ็ท ( Offset Ink )ผสมกบัผงไลทแ์มกนีเซียมคาร์
บอเนท ( Light Magnesium Carbonate Powder B.P. )ในอัตราส่วน1:1หลังจากนั้ นน าลูกกล้ิงยาง      
( Roller ) ปาดหมึกเล็กนอ้ยบนแท่นกล้ิงหมึก ใหเ้ท่ากบัความยาวของลูกกล้ิง กล้ิงหมึกพมิพไ์ปกลบั 
จนหมึกเรียบเนียนตามที่ตอ้งการ 
 9. การลา้งเขม่าด าในวสัดุไขหรือเรียกวา่ “ Wash Out ” และการพิมพ ์การลา้งแม่พิมพด์ว้ย

ผา้ชุบน ้ ามนัสนลูบเบาๆจะท าใหเ้ช้ือวสัดุไขหลุดออกจนปรากฏเป็นเพียงรอยไขของภาพที่เขียนไว้

ดว้ยวสัดุไขบนเพลทแม่พิมพอ์ลูมินั่มแลว้เช็ดตามดว้ยทินเนอร์อีกคร้ังจากนั้นเช็ดแม่พิมพด์ว้ยเคมี

สร้างภาพแลดเคอร์แดง ( Red Lacquer ) ให้ทั่วทั้ งเพลทเฉพาะบริเวณภาพที่ เขียนด้วยวสัดุไข                  

เพือ่เป็นฐานชั้นล่างที่จะเป็นส่ือรับหมึกพมิพต์อ้งเช็ดออกใหเ้หลือเพยีงคราบแลดเคอร์แดงบางทีสุ่ด

จากนั้นน าหมึกพิมพท์ี่เตรียมไวซ่ึ้งเป็นสีที่ตอ้งการจะพิมพ์บนเศษผา้ ( ที่เจือด้วยน ้ ามันสน ) บน   
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เพลทบริเวณที่เป็นภาพ เม่ือลงหมึกจนทัว่ดีแลว้จึงใชฟ้องน ้ าที่ชุบน ้ าเช็ดแม่พิมพใ์ห้ทัว่เพือ่ลา้งคราบ

กาวแลคเคอร์แดงและเขม่าด าในวสัดุไขหรือหมึกพิมพส่์วนเกินออกไปแลว้จึงกล้ิงหมึกพิมพล์งบน

เพลททนัทีดว้ยวธีิกล้ิงลูกกล้ิงในวถีิทางที่กลบัไปมาบนล่างและสลบัซา้ยขวาเพือ่ใหห้มึกพมิพติ์ดทัว่

สม ่ าเสมอทั้งภาพสลับกับการใช้ฟองน ้ าที่หมาดน ้ าลูบผิวหน้าเพลทให้ช้ืนอยู่เสมอ ในการกล้ิง     

หมึกพิมพห์น่ึงรอบของการพิมพ ์3 - 5 รอบ เม่ือกล้ิงหมึกพิมพจ์นครบและไดค้่าน ้ าหนักของภาพ

แม่พิมพต์ามที่ตอ้งการแลว้หรือเน้ือสีของหมึกพิมพมี์ความเรียบเนียนเป็นอยา่งดีแลว้ เช็ดท าความ

สะอาดแม่พิมพใ์ห้เรียบร้อยจึงพิมพ์ตรวจสอบ ( Proof ) ด้วยกระดาษปรู๊ฟหรือที่เรียกว่าเป็นการ

ทดสอบการพิมพก่์อนพิมพจ์ริง จากนั้นถึงวางกระดาษพิมพแ์ละวางกระดาษปรู๊ฟปิดทบัดา้นบน

กระดาษพมิพก่์อนถึงจะวางปิดทบัดว้ยแผน่ PVC อีกคร้ังหลงัจากนั้นจึงท าการพมิพจ์ริงตามจ านวน

พิมพช้ิ์น ( Edition ) และขณะท าการพิมพต์อ้งวางกระดาษพิมพใ์ห้ตรงกับต าแหน่งเคร่ืองหมาย        

“ T ” และ “ Bar ” ( I ) หรือเส้นต าแหน่งจุดก่ึงกลางทั้งบนเพลทแม่พิมพแ์ละบนกระดาษพิมพท์ี่ท  า

ก ากบัไวก่้อนหนา้นั้นแลว้ 
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อุปกรณ์ในการท าภาพพิมพ์แม่พิมพ์อลูมิน่ัม 

 1. เพลทแม่พมิพอ์ลูมินัม่ ( Aluminum Plate ) 

 2. กาวกระถินบริสุทธ ์( Pure Gum ) 

 3. ดินสอไขตรามา้ 

 4. ปากกาหมึกเคมี 

 5. หมึกพมิพเ์ช้ือน ้ ามนั ( Offset Ink ) 

 6. เกรียงผสมสี เป็นอุปกรณ์ใชใ้นการผสมสีใหสี้เขา้กนัไดง่้าย 

 7. ปากกาลม ( Airbrush ) 

 8. น ้ ามนัสน ( Pine Oil ) ใชส้ าหรับลา้งแม่พมิพ ์กบัลา้งสีช่วงกระบวนการพมิพเ์สร็จ 

 9. ทินเนอร์ ( Thinner ) 

 10. กระดาษส าหรับภาพพมิพ ์( FABIANO Printing Paper ) 

 12. ลูกกล้ิงยาง ( Rubber Roller Printmaking ) 

 13. ผงไลทแ์มกนีเซียมคาร์บอเนท ( Light Magnesium Carbonate Powder B.P. ) 

 14. วานิสด าTOA ( Varnish Type-p ) 

 15. กรดฟอสฟอริค ( Phosphoric Acid )  

16. กระดาษปรู๊ฟ ( Proof ) 

17. ฟองน ้ า 

 

 
ภาพที ่23 ภาพตวัอยา่งแสดงอุปกรณ์ในการท าภาพพมิพหิ์นดว้ยแม่พมิพอ์ลูมินัม่ 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 ในการก่อรูปสร้างให้เป็นกายภาพของผลงานศิลปะนั้ นความคิดและอารมณ์ที่ตอ้งการ

แสดงออกนับเป็นส่วนส าคญัที่สุด ทศันธาตุ (Visual Element) จึงเป็นส่ือแห่งสุนทรียภาพที่ศิลปิน

จะน ามาประกอบกนัเขา้ใหเ้ป็นรูปทรงทางศิลปะเพือ่ส่ือความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวความคิด

ที่เป็นจุดหมายนั้น2 กล่าวคือองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีเกิดขึ้นจาก

เจตนาในการเลือกใชภ้าษาภาพซ่ึงเป็นรูปทรงของเด็กที่ผสานกบัทศันธาตุในบริบทต่างๆหรือที่ก่อ

เกิดเป็นรูปและความหมายผสานร่วมอยูใ่นอากปักริยาของเด็กในขณะที่ก  าลงัจดจ่อยูก่บัสมาร์ทโฟน

ที่ให้อารมณ์และความรู้สึกในแบบสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ ต่อผู ้พบเห็นและแฝงนัยยะ                       

อนัเป็นนามธรรมส่ือสะทอ้นความหมายที่เปรียบเป็นเสมือนห้วงเวลาขณะที่เด็กตออยูภ่ายใตม้นต์

สะกดของพลังงานร้ายที่ไร้รูปร่างหรือท่ามกลางบรรยากาศของสี แสง เงา อันเป็นเอกภาพทาง        

สุนทรียภาพแห่งรูปแบบทางสัญลกัษณ์ของเน้ือหาที่สอดคลอ้งตามแนวความคิดในการสร้างสรรค ์

ซ่ึงส่ือแสดงความหมายร่วมกบัทศันธาตุที่ประกอบดว้ย 

1. รูปทรง (Form) 

 การสร้างรูปทรงที่เกิดจากการได้พบเห็นและพบเจอกับประสบการณ์ตรงที่ไม่ว่าจะ         

หัน ไปทางไหนก็พบกับบุคคลต่ างๆที่ ก  าลังตั้ งใจจด จ่ออยู่กับสมาร์ทโฟนที่ อ ยู่ใน มื อ                       

ซ่ึงในภาพผลงานน้ีจึงหยบิยกความเป็นเด็กกบัเทคโนโลยทีี่สะทอ้นถึงอนัตรายและเพื่อผูท้ี่พบเห็น

เขา้ใจไดง่้ายจึงเกิดขึ้นรูปทรงหลกัของผลงานเป็นรูปทรงของเด็กในขณะที่จดจ่ออยูก่บัสมาร์ทโฟน 

ซ่ึงจะมีอิริยาบทที่แตกต่างกนัไป  

ภาพที่ 24 ภาพตวัอยา่งแสดงรูปทรง 
                                                             

 
2 ชลูด น่ิมเสมอ. องค์ประกอบศิลป์ (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2539), 27 
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2. เสน้ (Line) 

 เสน้อนัเป็นบริบทแห่งธรรมชาติของทั้งพื้นที่วา่งและรูปร่างรูปทรงของวตัถุผนวกกบัยงัท า

หน้าที่เป็นเส้นภายในรูปทรงหรือเส้นที่แบ่งขอบเขตของพื้นที่ว่าง ขอบเขตของรูปทรงรวมถึง

ขอบเขตของรูปร่างรูปทรงดว้ยนั้นลกัษณะที่แตกต่างกนัของเสน้ท าใหเ้กิดการแบ่งระนาบของพื้นที่

ในบริบทต่างๆและท าให้เกิดมิติที่ลวงตาลึกเขา้ไปบนระนาบสามมิติของผิวภาพดว้ยอนัส่ือแสดง

ความหมายผสมผสานสัมพนัธ์กับอารมณ์และความรู้สึกที่ตอ้งการจะแสดงออกผ่านรูปทรงทาง

ศิลปะซ่ึงเป็นทั้งเร่ืองราว เน้ือหา ความหมาย ความคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการอันเป็นเอกภาพ

ทางสุนทรียภาพของกายภาพแห่งผลงานนั้นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 ภาพตวัอยา่งแสดงเสน้ 

3. พื้นผวิ (Texture) 

 ลักษณะพื้นผิวซ่ึงส่วนใหญ่และเป็นสัมฤทธ์ิเกิดจากกรรมวิธีของเทคนิคปากกาลม               

( Airbrush ) ที่เขียนสร้างรายละเอียดของค่าน ้ าหนักต่างๆลงบนแม่พิมพแ์ละยงัการก่อเกิดเป็นมิติ

ของพื้นผิวอนัมีลกัษณะของความละเอียดอ่อนที่นุ่มนวลเบาบางทางสายตาที่แสดงความหมายทาง

อารมณ์และความรู้สึกผสมผสานกับทัศนธาตุต่างๆซ่ึงแสดงความหมายทั้ งทางวตัถุและทางจิต

วญิญาณในผลงานโดยนยัน้ีที่ส่ือสาระทั้งในความกลมกลืนและความแตกต่างขององคป์ระกอบยอ่ย

แห่งผลงานซ่ึงเป็นผลจากวธีิการเขียนดว้ยวสัดุไขประเภทดินสอไข 
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ภาพที่ 26 ภาพตวัอยา่งแสดงพื้นผิวที่เกิดจากการใชป้ากกาลม ( Airbrush ) 

 

4. สีและบรรยากาศ (Color and Atmosphere ) 

 โครงสร้างของสี แสงเงาและบรรยากาศในผลงานที่มุ่งเน้นการส่ือความหมายทางอารมณ์

และความรู้สึกดว้ยการอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบว่าเป็นฌครงสีหรือบรรยากาศแห่งมนต์สะกดของ

พลงังานร้ายที่แฝงมากบัการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยเีป็นการส่ือสาระนามธรรมแห่งความรู้สึกดว้ย

บรรยากาศที่ผสมผสานไวด้ว้ยสีขาว เทาและด าเพือ่ที่จะขบัเน้นความหมายของ “ แสงสีฟ้า ” ที่ส่อง

ผ่านจากหน้าจอของสมาร์ทโฟนที่มากระทบที่ใบหน้าของเด็กอันเป็นแสงจา้ในแบบที่เร่ือเรือง

นั้นเองที่ไดแ้สดงความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือที่เปรียบเป็นเสมือนพลงังานสีฟ้าอนัส่งผลต่อ

สภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของจิตใจโดยนัยน้ีเพื่อเป็นอานุสติให้กบัตนเองและเพื่อนมนุษย์

ในสังคมออนไลน์ที่พบเห็นได้เกิดความฉุกคิดและตระหนักถึงอันตรายที่แฝงมากับการใช้

เทคโนโลยทีี่จะเกิดขึ้นกบัตนเองและทุกๆคนที่ประมาทไม่รู้เท่าทนั 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 ภาพตวัอยา่งแสดงสีและบรรยากาศ 
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5.พื้นที่วา่ง (Space) 

 ในผลงานจะมีความแตกต่างของรูปทรงหลกัและพื้นที่วา่งอยา่งชดัเจน จึงท าให้เกิดความ

หนา้สนใจของค่าน ้ าหนกัที่ผสมผสานกลมกลืนท าใหเ้กิดเป็นพื้นที่วา่งและระยะที่แตกต่างบริบทกนั

ทวา่แสดงความหมายที่ผสมผสานร่วมกบัทศันธาตุอ่ืนๆ เช่น รูปทรง พื้นผวิ สี บรรยากาศและพื้นที่

วา่ง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 ภาพตวัอยา่งแสดงพื้นที่วา่ง 
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บทที่  4 

แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธใ์นหัวขอ้ “ แสงสีฟ้า : ภยัร้ายไร้รูปร่างแห่งเทคโนโลย ี” 

ไดมี้การคน้ควา้ ทดลองและวิเคราะห์แนวทางเพื่อการพฒันาผลงานอยา่งต่อเน่ืองทั้งในประเด็น

เร่ืองการคน้หาณุปแบบทางสัญลกัษณ์ การพฒ้นาปรับปรุงดา้นเทคนิควธีิการที่เหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัรูปแบบรวมถึงการน าเสนอประเด็นสาระอันเป็นผลจากการทดลองและการศึกษาคน้ควา้หา     

ส่ิงใหม่ๆในการสร้างสรรค์ที่ตอ้งผ่านการทดลองอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้โน้มน้าวไปสู่พฒันาการ     

การสร้างสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบโดยนัยน้ีจึงสามารถวิเคราะห์        

แนวทางและการพฒันาผลงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะดงัน้ี คือ 

 

ระยะที่ 1 การพัฒนาด้านเน้ือหาสาระ 

 ผลงานในระยะแรกที่เร่ิมตน้จากการก าหนดสร้างรูปแบบอนัเป็นกายภาพของผลงานดว้ย

การใช้ร่างกายของตนเองในขณะที่ก  าลังหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและ

แสดงออกด้วยการเน้นใช้สีสันที่ร้อนแรงเพื่อส่ือสะทอ้นถึงอันตรายของพลังงานแสงที่ส่งผ่าน

หน้าจอสมาร์ทโฟนมากระทบกับร่างกายและใบหน้า รูปลักษณะของผลงานซ่ึงได้มุ่งเน้นการ

แสดงออกผา่นทางกายภาพของวตัถุที่ผสานสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัรูปทรงของบุคคลซ่ึงเป็นเน้ือหา

สาระที่เช่ือมโยงกบัสภาวะการณ์ของความเป็นจริงในการใชเ้ทคโนโลยขีองผูค้นในสงัคมออนไลน์

ยคุปัจจุบนั  

 ในช่วงของระยะที่ 1 น้ีปัญหาของการสร้างสรรคผ์ลงาน คือ รูปลกัษณ์ของแสงที่ส่องผ่าน

มาจากหน้าจอสามร์ทโฟนนั้นยงัไม่ส่ือความหมายและความรู้สึกถึงอนัตรายต่อผูใ้ชเ้ทคโนโลยไีด้

อยา่งชดัเจนประกอบยงัไม่เป็นรูปแบบทางสัญลกัษณ์ของเน้ือหาที่สามารถจะใชส่ื้อประเด็นสาระ

แห่งความหมายนามธรรมของอารมณ์และความรู้สึกหรือเป็นความสะเทือนใจ สะเทือนอารมณ์หรือ

ยงัไม่เป็นภาษาของจิตใจที่กระตุน้ความรู้สึกรับรู้ไดต้รงกบัแนวความคิด รวมถึงสัมฤทธิผลของ
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กระบวนการทางเทคนิคที่ก้อยงัไม่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการส่ือความหมายผ่านรูปแบบเชิง

สัญลักษณ์ทางเน้ือหาได้ตามเจตนากล่าวคือเน้ือหาสาระของผลงานในระยะน้ียงัมิใช่เป็นเน้ือหา

สาระที่โนม้ไปสู่การก่อเกิดเป็นรูปแทนหรือเป็นสญัลกัษณ์ทางเน้ือหาของผลงานไดน้ัน่เอง 
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานในระยะที่ 1 การพฒันาดา้นเน้ือหาสาระ 
ช่ือผลงาน ไร้ตวัตน หมายเลข 1 
ขนาด 50 x 75 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานในระยะที่ 1 การพฒันาดา้นเน้ือหาสาระ 
ช่ือผลงาน ไร้ตวัตน หมายเลข 2 
ขนาด 50 x 75 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานในระยะที่ 1 การพฒันาดา้นเน้ือหาสาระ 
ช่ือผลงาน ไร้ตวัตน หมายเลข 3 
ขนาด 50 x 75 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานในระยะที่ 1 การพฒันาดา้นเน้ือหาสาระ 
ช่ือผลงาน ไร้ตวัตน หมายเลข 4 
ขนาด 50 x 75 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานในระยะที่ 1 การพฒันาดา้นเน้ือหาสาระ 
ช่ือผลงาน ไร้ตวัตน หมายเลข 5 
ขนาด 50 x 75 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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ระยะที่ 2 การพัฒนาด้านรูปแบบ 

 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงระยะที่  2 อันเป็นการพัฒนาด้านรูปแบบซ่ึงได้มีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบหรือรูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ที่เร่ิมตน้จากการศึกษาและการวิเคราห์เชิงพฤติกรรม

ของผูเ้สพติดโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนผนวกกบัการส ารวจพิจารณาพฤติกรรมโดยนยัเดียวกนัน้ี

ของตนเองด้วยและท าให้เกิดเป็นความเข้าใจถึงในบริบทรูปแบบเชิงพฤติกรรมของการใช ้       

สมาร์ทโฟนที่เกินความจ าเป็นรวมทั้งการวเิคราะห์ปัญหาจากการสังเกตพฤติกรรมของคนรอบขา้ง    

แล้วน ามาประมวลผลตั้งเป็นประเด็นค าถามกบัตนเองประกอบกบัการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อให้เขา้ใจ

และเขา้ถึงปัญหาที่เก่ียวเน่ืองกนัอยา่งถ่องแทแ้ละต่อเน่ือง ดงัตวัอยา่งของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ดว้ย

เพราะความวิตกกังวนภายในจิตใจบางเร่ืองจึงเป็นสาเหตุท  าให้ตอ้งหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูอยู่

ตลอดเวลาหรือแม้แต่การนอนหลับไม่สนิทที่เน่ืองด้วยเพราะการใช้งานสมาร์ทโฟนก่อนนอน 

รวมถึงอาการปวดดวงตาเวลาในขณะที่ใช้สมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆหลังจาก

วเิคราะห์ปัญหาที่เกิดดว้ยวิจารณญาณและความรู้สึกจึงพฒันารูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ในบริบทใหม่

หรือเพื่อใหส้ามารถส่ือประเด็นสาระแห่งความหมายและความรู้สึกไดส้อดคลอ้งตามแนวความคิด

ที่มุ่งเน้นประเด็นเร่ืองราวการส่ือความหมายทางนามธรรมของอารมณ์และความรู้สึกอน่ึงหลงัจาก

พบปัญหาเชิงพฤติกรรมของบุคคลผูใ้ช้เทคโนโลยีประเภทน้ี ซ่ึงในระยะแรกมักเป็นการให้

ความส าคัญไปที่กายภาพของบุคคลที่ มีพฤติกรรมเสพติดสมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่

ตรงไปตรงมาดงันั้นจึงน าภาษาของทศันศิลป์ เช่น สีหรือเป็นการผสมผสานเพิ่มเติมสีสันเพื่อใหส่ื้อ

แทนอารมณ์และความรู้สึกถึงความอนัตรายของการใชเ้ทคโนโลยทีี่เกินความจ าเป็น 

 กล่าวคือปัญหาที่ เกิดขึ้ นในช่วงระยะน้ี  คือ  การน าเสนอภาพบุคคลขณะที่ เสพติด        

สมาร์ทโฟนนั้นยงัไม่สามารถส่ือสาระถึงความอันตรายหรือมีผลต่อความรู้สึกรับรู้ทางจิตใจได้

เพราะโดยนัยน้ี เป็นเพียงรูปแบบทางกายภาพของรูปทรง ( บุคคล ) ผนวกกับการตัดทอน

รายละเอียดของความเหมือนจริงที่มากเกินไปในขณะเดียวกนัรูแปบบลกัษณะของแสงที่ส่องผ่าน

จากหน้าจอสมาร์ทโฟนนั้ นยงัมีบริบทที่ไม่สัมพันธ์กับเน้ือหาสาระด้านความรู้สึกและการ

แสดงออกทางอารมณ์ที่ก็ยงัไม่ชดัเจนตรงตามเจตนาความคิดดว้ย ซ่ึงก็คือยงัคงเป็นปัญหาทางดา้น

รูปแบบที่เป็นการน าเสนอทางกายภาพเชิงพฤติกรรมของผูใ้ชท้ี่ตรงไปตรงมาอยา่งเดียว 
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  ภาพที่ 35 ภาพผลงานในระยะที่ 2 การพฒันาดา้นรูปแบบ 
  ช่ือผลงาน ภยัไร้รูป หมายเลข 1 
  ขนาด 86 x 55 ซม. 
  เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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  ภาพที่ 36 ภาพผลงานในระยะที่ 2 การพฒันาดา้นรูปแบบ 
  ช่ือผลงาน ภยัไร้รูป หมายเลข 2 
  ขนาด 86 x 55 ซม. 
  เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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  ภาพที่ 37 ภาพผลงานในระยะที่ 2 การพฒันาดา้นรูปแบบ 
  ช่ือผลงาน ภยัไร้รูป หมายเลข 3 
  ขนาด 86 x 55 ซม. 
  เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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     ภาพที่ 38 ภาพผลงานในระยะที่ 2 การพฒันาดา้นรูปแบบ 
    ช่ือผลงาน ภยัไร้รูป หมายเลข 4 
    ขนาด 86 x 55 ซม. 
    เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 



50 

 

 
 

ภาพที่ 39 ภาพผลงานในระยะที่ 2 การพฒันาดา้นรูปแบบ 
ช่ือผลงาน ภยัไร้รูป หมายเลข 5 
ขนาด 55 x 86 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานในระยะที่ 2 การพฒันาดา้นรูปแบบ 
ช่ือผลงาน ภยัไร้รูป หมายเลข 6 
ขนาด 55 x 86 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานในระยะที่ 2 การพฒันาดา้นรูปแบบ 
ช่ือผลงาน ภยัไร้รูป หมายเลข 7 
ขนาด 55 x 86 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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ผลงานชุดวทิยานิพนธ ์

 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ภายใตช่ื้อ “ แสงสีฟ้า : ภยัร้ายไร้รูปร่างแห่งเทคโนโลยี ” เป็นการ

สร้างสัมฤทธิพลของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบที่เร่ิมตน้จากการวิเคราะห์เร่ืองราว 

เน้ือหา ความหมาย ความคิดไปสู่แนวความคิดและพฒันาความคิดให้ก่อเกิดเป็นรูปแบบดว้ยกลวิธี

และกระบวนการทางทศันศิลป์งานศิลปะภาพพมิพอ์นัเป็นการให้รูปแบบทางกายภาพกบัผลงานที่

ส่ือสะทอ้นความหมายทางนามธรรมของอารมณ์ซ่ึงเป็นภาษาของจิตใจที่ส่ือประเด็นสาระถึงภยัร้าย

ที่แฝงมาพร้อมกบัเทคโนโลยหีรือเร้นรูปที่มากบัความเพลิดเพลินอนัเป็นเสทอนภาพมายาซ่ึงที่ถูก

พลางไวด้้วยแสงสีที่ชวนให้โน้มน้าวจิตใจและง่ายและประทบัใจหรือเพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ถึง

กล่าวคือผลงานในระยะน้ีไดส่ื้อสาระแสดงออกดว้ยกุศโลบาย “ ส่ือ ” อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเชิง

สมมุติคือการให้รูปแบบทางกายภาพกับพลังงานร้ายที่ไร้รูปในบริบทของ “ แสงสีฟ้า ” ที่มา

สัมพนัธ์กับกายภาพทางรูปทรงของบุคคลผูใ้ชซ่ึ้งอยูใ่นช่วงวยัที่ไร้เดียงสาอนัเป็นเหยือ่แห่งความ

ประมาทของผูใ้หญ่หรือพอ่แม่ผูป้กครองเพือ่เน้นย  ้าใหส้อดคลอ้งตรงตามเจตนานและแนวความคิด   

ไดม้ากที่สุดรวมถึงยงัเป็นการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงของระยะเวลาต่างๆที่ผ่านมาไดต้รงจุด

ดว้ยโดยนัยเหล่าน้ีจึงสามารถสรุปการวิเคราะห์ความหมายและความส าคญัของประเด็นสาระหลกัที่

ผสมผสานและสร้างสมัฤทธิผลของผลงานชุดวทิยานิพนธอ์อกเป็นดา้นต่างๆดงัน้ี คือ 

 1. ดา้นเน้ือหาทางสญัลกัษณ์ที่เจาะจงเลือกใชส้ัญลกัษณ์ภาพบุคคลผูใ้ชใ้นวยัเด็กดว้ยเพราะ

เป็นช่วงวยัที่เปรียบเสมือนตวัแทนของความบริสุทธ์ิที่ไร้เดียงสารวมถึงเป็นสัญลกัษณ์ที่สามารถจะ

กระตุน้ความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ไดม้ากที่สุดและยงัเป็นภาษาภาพของความรู้สึกที่จะท าให้

เขา้ใจถึงความอนัตรายของเทคโนโลยทีี่แฝงมากบัความทนัสมยัประกอบกบัเป็นเร่ืองราวที่เกิดขึ้น

จริงส าหรับสงัคมออนไลน์ยคุปัจจุบนั 

 2. ดา้นกระบวนการทางเทคนิค การใชอุ้ปกรณ์ปากกาลม ( Airbrush ) เขา้มาช่วยสร้างความ

ผสมผสานให้กลมกลืนและนุ่นนวลของทศันธาตุทุกตวัหรือก่อให้เกิดเป็นมิติที่ลวงตาบนระนาบ

สองมิติของผิวภาพผลงานที่ให้ผลเป็นที่พอใจสอดรับกบัเน้ือหาแนวความคิดในการสร้างสรรคไ์ด้

มากกวา่วธีิการเขียนในบริบทอ่ืนๆ 



54 

 

 3. ดา้นบรรยากาศสีแสงเงาของผลงานที่ส่ือแสดงความหมายทางนามธรรมแห่งอารมณ์และ

ความรู้สึกอนัเป็นภาษาของจิตใจที่ให้รับรู้ไดถึ้งพลงังานร้ายของการใชส้มาร์ทโฟนในที่มืดไดต้รง

ตามเจตนาและความรู้สึกหรือเปรียบเป็นเสมือนบรรยากาศในห้วงขณะแห่งการถูกมนตส์ะกดของ

พลงังานทางเทคโนโลยทีี่จะโน้มนาวไปสู่ความฉุกคิดและความตระหนักถึงในประเด็นที่ว่าแสงที่

ส่องผา่นสมาร์ทโฟนนั้นเป็นภยนัต่อผูใ้ชทุ้กคนที่ประมาทไม่รู้เท่าทนั 

 จากการแกไ้ขปัญหาที่พบในทุกระยะที่ผ่านมาท าให้เกิดความเขา้ใจและเขา้ถึงในแนวทาง

วธีิการที่โนม้น าไปสู่การพฒันา ปรับปรุงการสร้างสรรคผ์ลงานที่ส่ือสาระและสามารถแสดงออกได้

ตรงตามเจตนาความมุ่งหมายและวตัถุประสงคท์ี่ไดก้  าหนดไวภ้ายใตเ้ร่ืองราวเน้ือหาแนวความคิด

รูปแบบ และเทคนิควิธีการอันเป็นบริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยหรือเป็นแนวทางวิธีการแห่งการ

สร้างสรรคข์องผลงานใหส่ื้อประเด็นสาระแห่งอารมณ์และความรู้สึกหรือเป็นภาษาของจิตใจที่โน้ม

นา้วไปสู่ความฉุกคิดและความตระหนักรู้รวมถึงยงัเป็นอานุสติกบัทั้งตนเองและเพือ่นมนุษยภ์ายใต้

สงัคมเดียวกนัไดรั้บรู้ถึงภยัร้ายที่ไร้รูปร่างอนัแฝงมากบัเทคโนโลยแีห่งโลกยคุไร้พรมแดน 
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานวทิยานิพนธ ์หมายเลข 1 
ช่ือผลงาน ภยัร้ายไร้รูปร่าง หมายเลข 1 
ขนาด 86 x 110 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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ภาพที่ 43 ภาพผลงานวทิยานิพนธ ์หมายเลข 2  
ช่ือผลงาน ภยัร้ายไร้รูปร่าง หมายเลข 2 
ขนาด 86 x 110 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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         ภาพที่ 44 ภาพผลงานวทิยานิพนธ ์หมายเลข 3 
         ช่ือผลงาน ภยัร้ายไร้รูปร่าง หมายเลข 3 
         ขนาด 110 x 86 ซม. 
         เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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ภาพที่ 45 ภาพผลงานวทิยานิพนธ ์หมายเลข 4 
ช่ือผลงาน ภยัร้ายไร้รูปร่าง หมายเลข 4 
ขนาด 86 x 110 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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      ภาพที่ 46 ภาพผลงานวทิยานิพนธ ์หมายเลข 5 
      ช่ือผลงาน ภยัร้ายไร้รูปร่าง หมายเลข 5 
      ขนาด 110 x 86 ซม. 
      เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 



60 

 

 

ภาพที่ 47 ภาพผลงานวทิยานิพนธ ์หมายเลข 6 
ช่ือผลงาน ภยัร้ายไร้รูปร่าง หมายเลข 6 
ขนาด 86 x 110 ซม. 
เทคนิค ภาพพมิพดิ์จิทลัและภาพพมิพหิ์น 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

 “ ความบริสุทธ์ิใจหรือความจริงใจในการแสดงออกของศิลปินนั้นหมายถึง ความจริงใจ

และตรงใจจริงกบัส่ิงที่เกิดขึ้นภายในและแสดงออกตรงกบัส่ิงที่มีอยูภ่ายใน ”1 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ  “ แสงสีฟ้า : ภัยร้ายไร้รูปร่าง               

แห่งเทคโนโลย ี” เป็นสมัฤทธิผลของการสร้างสรรคท์ี่ผา่นขั้นตอนของการศึกษาคน้ควา้ถึงประเด็น

สาระของเร่ืองราวเน้ือหาความหมายความคิดดว้ยการส่ือแสดงความรู้สึกอนัมีต่อบริบททางสังคม

ในยคุที่เทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทกบัการด าเนินชีวิตโดยนัยน้ีจึงเป็นประเด็นทางศิลปะที่ถ่ายทอด

ทศันคติความคิดและประสบการณ์ของการใชชี้วิตที่ภายใตก้ระแสหลักของสังคมในยคุปัจจุบนั 

ผนวกกบัวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นสาระของเน้ือหาที่เปรียบแทนถึงอนัตรายที่แฝงมากับ

การใชเ้ทคโนโลยีซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผูใ้ชทุ้กคนและในการสร้างสรรค์เป็นการวิเคราะห์

ตีความขอ้มูลแรงบลัดาลใจดว้ยจิตวิญญาณและความรู้สึกอนัโน้มน้าวไปสู่การก่อเกิดเป็นรูปแบบ

เชิงสัญลกัษณ์ของภยัเงียบที่ไร้รูปร่างทว่าส่ือสะทอ้นอารมณ์และความรู้สึกที่สะเทือนใจสะเทือน

อารมณ์อนัเป็นนยัยะแห่งภาษาของจิตใจซ่ึงในการแสดงออกของกายภาพของผลงานหรือรูปแบบที่

สะทอ้นเน้ือหาทางสัญลกัษณ์ถึงภยัอนัตรายของ “ แสงสีฟ้า ” ที่สะทอ้นผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน

และอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐใ์นบริบทต่างๆอนัเป็นเหตุปัจจยัของภยัร้ายที่ไร้รูปหรือเป็น “ ภยัเงียบ ”

ที่เราต่างก็ก าลงัเผชิญอยูอ่ยา่งไม่รู้เท่าทนัในทุกขณะที่ใชเ้ทคโนโลยใีนอีกนยัหน่ึงของความมุ่งหมาย

และวตัถุประสงค์ในการส่ือประเด็นสาระเพื่อให้เป็นอานุสติกับตนเองและเพื่อนมนุษยใ์นสังคม

ออนไลน์ไดฉุ้กคิดและตระหนกัถึงภยนัตรายของ “ แสงสีฟ้า ” หรือเพือ่ใหรู้้ต่ืนเท่าทนั “ ภยัเงียบ ”  

                                                             

 1 ชลูด น่ิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ Composition of Art (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 
2557) 340. 



62 

 

ที่เกิดขึ้นมาพร้อมนวตักรรมและแฝงอยูใ่นเทคโนโลยเีพือ่การส่ือสารซ่ึงเราพึงพอใจหรือปรารถนา

เลือกที่จะใชชี้วติอยูด่ว้ยความลุ่มหลงนั้นหรือยอมรับอยา่งผูจ้  านนโดยดุษฎี 
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