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บทคัดย่อ 

 
กิเลสของมนุษย์นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ยั่วยวน ล่อลวงเราให้ไปยึดติดกับมันดังเช่นกับดักอันหอมหวาน 

กล่าวได้ว่ามนุษย์นั้นมีความต้องการไม่สิ้นสุด เพ่ือที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง แต่ความต้องการที่มากมายนั้นเองเป็นกิเลสส่วนเกินของชีวิต เมื่อเราไปยึดติดกับมันแล้วจากสิ่งที่
เสพเพ่ือความสุขนั้นอาจน่ามาซึ่งความทุกข์ เปรียบได้กับของหวานที่ดูหยาดเยิ้ม ชุ่มฉ่่าชวนให้หลงใหล 
เป็นสิ่งที่ล่อลวงเพ่ือดึงดูดเราเข้าไปติดกับด้วยความหวานที่รับประทานแล้วมีความสุขนั้นท่าให้เราเสพติด
ในรสชาติของมันแต่กลับแฝงไปด้วยอันตราย โดยน่าเสนอผ่านศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรง
ไหมผ่านการวาดเส้นในการสร้างแม่พิมพ์ เพ่ือสร้างรูปแบบของผลงานที่สร้างความรู้สึกรับรู้รสสัมผัสความ
หวานอันเป็นกิเลส ประกอบกับร่างกายของมนุษย์ ที่ติดอยู่กับขนมหวานนั้นเองเพราะความลุ่มหลงใน
รสชาติอันหอมหวานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของขนมหวานนั้น เพ่ือแสดงถึงกิเลสที่เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
เองที่ท่าให้ลุ่มหลงในรูป รสอันหอมหวานนั้นซึ่งน่าไปสู่การยึดติดจนกลืนกินตัวตนของเราไปจนกระทั่ง
กลายมาเป็นสิ่งที่ควบคุมตัวตนของเราในที่สุด เพ่ือน่าไปสู่ความฉุกคิดหรือย้อนกลับมาพิจารณาตนเอง 
ตระหนักถึงสาเหตุแห่งความทุกข์นั้นที่ไปยึดติดลุ่มหลงในกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูด ล่อลวงให้เราไปหลงใหล 
ยึดติดอันเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในชีวิต 
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Abstract 

 
Human desire is a temptation that deludes people to adhere to it like a beautiful 

trap. In other words, the human has an unlimited demand to find anything to satisfy 
themselves, but lots of demands are also a surplus desire for life. When we adhere to it, 
from things that we are seeking for pleasure might turn to misery. Like a luscious sweet 
that deludes us into a trap. When we eat it, it sweet made us happy and addicted yet 
hidden with danger. I present the through graphic arts. Using silkscreen by drawing to 
make a mold, in order to create a style of work that shows a sense of sweet which is a 
desire. This sweet sensation leads to the adherence that can consume and control 
ourselves. The thesis conduces us to realize or examine ourselves. It also conduces us to 
aware of the reason of misery that we adhere to the desire. Which is deluding us to 
fascinate and adhere to things that are always in our life. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ บิดา มารดา และครอบครัวที่ได้ให้การสนับสนุนรวมทั้งเป็นก่าลังใจในการ
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ความรู้ อบรม สั่งสอน อันมีส่วนให้ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ส่าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจงานศิลปะและสังคมได้ ทั้งด้านแนวคิด รูปแบบและเทคนิค 
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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก 
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วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ตามหัวข้อเรื่อง “กับดักอัน
หอมหวาน” ตั้งแต่ข้ันตอนการศึกษาหาข้อมูลและแรงบัลดาลใจและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน การ
แก้ปัญหา การพัฒนาผลงาน จนถึงบทสรุปของการสร้างสรรค์ผลงาน โดยคาดหวังว่าเอกสารประกอบการ
ท่าศิลปนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นข้อมูลให้แก่ผู้สนใจในผลงานศิลปะในภายภาคหน้าต่อไป 
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บทที ่1 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

ความสุขของคนเรานั้นเกิดขึ้นได้ด้วยหลายสาเหตุ ด้วยการกระท่าของตัวเราเอง ความหวานจาก
น้่าตาลนั้นคือสิ่งหนึ่งที่ท่าให้เรามีความสุขได้ เนื่องจากเมื่อบริโภคน้่าตาลเข้าไปแล้วสมองจะหลังสาร  
โดพามีน (Dopamine) เมื่อหลังออกมาจะท่าให้เรารู้สึกพึงพอใจ มีความสุข แต่หากมากเกินไปแล้วนั้น
ย่อมน่าไปสู่โทษ นั้นคือโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันและอ่ืนๆ รวมทั้งยังสามารถน่าไปสู่การเสพติดได้
เนื่องจาก สมองส่วนหน้านั้นมีตัวรับโดพามีน (Dopamine Receptor) อยู่มาก แต่พวกมันกระจายตัวอยู่
ไม่เสมอกัน มีเฉพาะบางจุดที่พวกมันรวมตัวกันหนาแน่น และจุดที่ตัวรับโดพามีนชุมนุมกันนั้นมีส่วนใน
ระบบที่ตอบสนองความต้องการของเรา สิ่งเสพติด เช่น แอลกอฮอล์ ,นิโคติน,เฮโรอีน ส่งผลให้เกิดการ
กระตุ้นโดพามีนออกมามากเกินไป จึงท่าให้บางคนแสวงหาโดพามีนในระดับสูงอยู่เรื่อยๆที่เรียกกันว่า เสพ
ติดน้่าตาล1 ซึ่งมนุษย์มีความอยาก ความต้องการ อยู่แล้วที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพ่ือความสุขของตน แต่
ความต้องการที่มีมากเกินพอดีนั้นเป็นกิเลสส่วนเกินของชีวิต จากสิ่งที่ให้ความสุขนั้นอาจกลับมาท่าร้ายเรา
ได้ เช่นเดียวกับความหวานหากเราบริโภคมากเกินไปนั้นจะน่าไปสู่การเสพติดได้  เช่นเดียวกับที่เราไปยึด
ติดกับกิเลส ซึ่งน่าไปสู่ความทุกข์นั่นเอง 

ซึ่งข้าพเจ้าเองนั้นมีความชื่นชอบในการรับประทานของหวาน เมื่อรับประทานแล้วนั้นท่าให้เกิด
ความสุขเช่นกัน จึงได้น่าสิ่งที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความหวานนั้นมาเชื่อมโยงกับกิเลสของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่
คนเรานั้นยึดติด โดยได้น่ารูปทรงของหวานนั้น มาประกอบกับรูปทรงของมนุษย์ที่มีลักษณะติดหนึบและ
เป็นส่วนหนึ่งของขนมหวานนั้นด้วย เพ่ือสื่อถึงกิเลสที่ตัวเรานั้นเป็นคนสร้างมันข้ึนมาและไปยึดติดกับมัน 
  

                                           
1 Constantly Curious, How does sugar affect your brain?, เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561 เข้าถึง

ได้จาก https://www.facebook.com/BeConstantlyCurious/videos/124743974858320/?t=2 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

สร้างผลงานเพ่ือสื่อประเด็นถึงการยึดติดของมนุษย์อันเนื่องมาจากกิเลส โดยน่า เสนอผ่าน
กระบวนของศิลปะภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) เพ่ือน่าไปสู่ความฉุกคิดหรือย้อนกลับมา 
พิจารณาตนเอง เพื่อตระหนักถึงสาเหตุแห่งความทุกข์นั้นที่ไปยึดติดลุ่มหลงในกิเลส ผ่านขนมหวานซึ่งเป็น
รูปแทนของกิเลสที่หอมหวาน อันเป็นสิ่งที่ดึงดูด ล่อลวงให้เราไปหลงใหล ยึดติดอยู่กับมัน 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 

รูปของกิเลสที่เป็นสิ่งสนองความต้องการของมนุษย์ เมื่อเราเชื่อมโยงยึดติดกับมันแล้วก็ย่อม 
น่าไปสู่ความทุกข์ ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบถึงกิเลสของมนุษย์โดยใช้ของหวานที่ดูหยาดเยิ้ม ชุ่มฉ่่าชวนให้
หลงใหล และล่อลวงเพ่ือดึงดูดเราเข้าไปติดกับ ด้วยความหวานที่รับประทานแล้วมีความสุขนั้นท่าให้เรา
เสพติดในรสชาติของมันแต่กลับแฝงไปด้วยอันตราย โดยรูปของหวานที่น่ามาสื่อนั้นมีร่างกายมนุษย์ ที่ติด
อยู่กับขนมหวานนั้นเองเพราะความลุ่มหลงในรสชาติอันหอมหวานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของขนมหวาน
นั้นเอง เพ่ือแสดงถึงกิเลสที่เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองที่ท่าให้ลุ่มหลงในรูป รสอันหอมหวานนั้นซึ่งน่าไปสู่
การยึดติดจนกลืนกินตัวตนของเราไปจนกระทั่งกลายมาเป็นสิ่งที่ควบคุมตัวตนของเราในที่สุด 
 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
 

สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงการยึดติดกับกิเลสของมนุษย์ โดยอาศัยการประกอบกันของรูปทรง
ของหวานที่ดูหยาดเยิ้ม ชุ่มฉ่่าชวนให้ความรู้สึกหลงใหลในรสชาติผนวกกับร่างกายของมนุษย์ โดยมี
รูปแบบเหนือจริง ผ่านการสร้างสรรค์ในรูปแบบ 2 มิติ  ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)
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บทที ่2  

 

ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบัลดาลใจ 
 
 เมื่อได้รับประทานของหวานเข้าไปแล้ว จะท่าให้อารมณ์ดีขึ้นหรือรู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้น 
จากน้่าตาลในของหวานนั้นเองที่เกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายซึ่งส่งผลต่อสมองเป็นผลท่าให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกต่างๆที่ดีนั้นน่าไปสู่ความสุข ซึ่งเมื่อเสพเข้ามามากแล้วย่อมน่าไปสู่การเสพติด ซึ่งประเด็นนี้เอง
เมื่อน่ามาเปรียบเทียบกับเรื่องของกิเลสของมนุษย์ในศาสนาพุทธแล้วนั้นจะเห็นว่ามีความเหมือนกัน คือ 
กิเลสที่เราเสพนั้นเป็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความสุขแต่สักพักมันก็ผ่านไป เราต่างคอยมองหาไขว่คว้าหาสิ่ง
ต่างๆมาตอบสนองความต้องการจนบางครั้งมันเกินพอดีเปรียบกับความหวานที่รับประทานแล้วมีความสุข
แต่เมื่อสารในสมองหมดฤทธิ์ลงแล้ว มันก็ท่าให้เราอยากได้มันอีกมากยิ่งข้ึนไป 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

ผลของน้ าตาลต่อสมอง 
น้่าตาล (Sugar) คือ ค่าท่ัวไป ที่ใช้อธิบายกลุ่มโมเลกุลชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรต ซึ่งพบได้

ในอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด เมื่อเราบริโภคอาหารที่มีน้่าตาลเป็นส่วนประกอบ น้่าตาลที่มีอยู่
ในนั้นจะกระตุ้นตุ่มรับรสหวานที่อยู่บนลิ้น ตุ่มเหล่านี้จะส่งสัญญาณไปยังก้านสมอง จากตรงนั้นมันจะแยก
ออกไปสู่หลายบริเวณบนสมองส่วนหน้า  (Forebrain)  ซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสมอง  หนึ่งในนั้นคือ 
เซรีบรัล คอร์เทกซ์ (Cerebral Cortex) เปลือกสมอง หรือส่วนนอกสุดของสมองใหญ่ ต่าแหน่งที่ต่างกัน
จะท่างานเรื่องรสชาติที่ต่างกัน เช่น รสขม รสเค็ม รสอร่อย และในกรณีนี้ คือรสหวานที่เปลือกสมอง 
สัญญาณที่ส่งมานี้จะกระตุ้นระบบรางวัลของสมอง (Reward System) ระบบนี้ คือ ชุดของเส้นทาง
กระแสไฟฟ้าและทางเคมีที่ข้ามไปยังส่วนต่างๆของสมอง ซึ่งถ้าเกิดกระตุ้นมากเกินไปจะเริ่มส่งผลร้าย เช่น 
ควบคุมตัวเองไม่ได้ มีความอยากมากขึ้น เมื่อเรารับประทานอาหารที่มีน้่าตาล ในกระเพาะและล่าไส้จะมี
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ตัวรับรู้น้่าตาลอยู่ด้วย มันไม่ใช่ตุ่มรับรสแต่มันจะส่งสัญญาณบอกให้สมองรู้สึกถึงความอ่ิม หรือเป็นการส่ง
สัญญาณให้ร่างกายสร้างอินซูลินเพ่ิมเพ่ือที่จะจัดการกับน้่าตาลส่วนเกิน สารหลักของระบบการให้รางวัล  
นี้คือ โดพามีน  (Dopamine) นั่นเองซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความส่าคัญและท่าหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท 
(Neurotransmitter) เมื่อหลังออกมาจะท่าให้เรารู้สึกพึงพอใจ มีความสุข ในสมองส่วนหน้านั้นมีตัวรับโด
พามีน (Dopamine receptor) อยู่มากมาย แต่พวกมันกระจายตัวอยู่ไม่เสมอกัน มีเฉพาะบางจุดที่พวก
มันรวมตัวกันหนาแน่น และจุดที่ตัวรับโดพามีนชุมนุมกันนั้นมีส่วนในระบบรางวัลเช่นกัน สิ่งเสพติด เช่น 
แอลกอฮอล์,นิโคติน,เฮโรอีน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นโดพามีนออกมามากเกินไป จึงท่าให้บางคนแสวงหา
โดพามีนในระดับสูงอยู่เรื่อยๆที่เรียกกันว่า เสพติดน้่าตาลท่าให้เกิดการขับโดพามามีนออกมาเช่นกัน แต่ไม่
รนุแรงเท่ากับสิ่งเสพติด ถ้าหากร่างกายไม่ค่อยได้รับน้่าตาล หรือได้รับมาน้อยในแต่ละครั้ง ผลที่ออกมาจะ
คล้ายกับการกินอาหารที่มีความสมดุล แต่ถ้ารับน้่าตาลมากเกินไป การตอบสนองของโดพามีนยังคงมีอยู่ 
จึงท่าให้ระบบการใหร้างวัลนั้นคงอยู่เรื่อยๆ ในแง่นี้น้่าตาลจะเหมือนสิ่งเสพติด มันคือสาเหตุหนึ่งที่ผู้คนติด
อยู่กับอาหารที่มีน้่าตาล การบริโภคน้่าตาลมากเกินไปจึงเป็นการกระตุ้นให้สมองเริ่มการท่างานของระบบ
การให้รางวัล และนั่นจะท่าให้เกิดการเสพติดน้่าตาลได้2 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่าความหวานจากน้่าตาลนั้นสามารถน่าไปสู่การเสพติดได้ซึ่งก่อผลเสียต่อร่างกาย
และน่าไปสู่โรคต่างๆได้ ประเด็นนี้เองท่ีเป็นข้อมูลและแรงบัลดาลใจในด้านของความรู้และความรู้สึกนึกคิด
ที่ข้าพเจ้าสามารถถ่ายทอดมุมมองความคิดในด้านลบหรือผลเสียของความหวานเองทีเปรียบได้กับกิเลส
ของมนุษย์ แต่ในด้านดีของน้่าตาลนั้นก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย หากบริโภคในปริมารที่เหมาะสม ซึ่งท่า
ให้เห็นว่าทุกสิ่งล้วนมีทั้งด้านที่มีประโยชน์และโทษซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญตามธรรมชาติของชีวิต ล้วน
อยู่ที่การกระท่าของเราให้อยู่ในความพอดี ท่าให้สามารถย้อนมองชีวิตของตนให้ด่ารงอยู่กับความพอดีได้ 
 

ความคิดและทัศนคติที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 
 

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่กับกิเลส ซึ่งคือสิ่งที่ท่าให้จิตใจเศร้าหมองหรือเครื่องมือที่ท่าให้
เกิดความเศร้าหมอง มีความหมาย 3 อย่าง คือ ให้เกิดความสกปรก หรือ เศร้าหมองอย่างหนึ่ง ให้เกิด
ความมืดมิดไม่สว่างไสวอย่างหนึ่ง ให้เกิดความกระวนกระวายไม่มีความสงบอีกอย่างหนึ่ง3 ซึ่งกิเลสนั้นเป็น
                                           

2 SignorScience, น้ าตาลมีความส าคัญต่อสมองอย่างไร,  เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.signorscience.com/สุขภาพ/น้่าตาลมีความส่าคัญกบัสมอง 

3 Buddhadasa, กิเลส, เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก

http://www.buddhadasa.com/rightstudydham/kires.html 
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สิ่งที่ล่อตาล่อใจให้เราไปติดกับมัน ดูแล้วเป็นเหมือนความสุขแต่สุดท้ายน่ามาสู่ความทุกข์ ทุกข์เมื่อต้อง
สูญเสีย ทุกข์ที่ความสุขนั้นผ่านไปแล้วไม่กลับมาท่าให้ผู้คนต่างแสวงหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองกิเลสนั้น  
ท่าให้ความอยากความต้องการนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ หากเราไม่มีความยับยั้งชั่งใจหรือปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่
ควบคุมตัวตนของเรา นั่นคือเราไปยึดติดกับมันซึ่งย่อมน่ามาสู่ความทุกข์ 
 

ความยึดติด ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมวาง คือสาเหตุหลักที่ท่าให้คนเรามีความทุกข์ใจ ยึดติดเรื่อง
อะไรบ้าง ก็ยึดติดเรื่องราวในอดีต เช่น ความสูญเสียในอดีต โดยเฉพาะสูญเสียของรัก สูญเสียคนรัก รวมไปถึง
ความเจ็บปวดรวดร้าวที่ถูกกระท่าโดยใครบางคน ที่จริงมันผ่านไปนานแล้ว แต่พอยึดเอาไว้ที่ใจ ไม่ยอมปล่อย
วาง ก็เลยทุกข์ เจ็บปวด โกรธแค้น เสียดาย อาลัย ถ้าไม่ทุกข์เพราะยึดในอดีต ก็กังวลกับอนาคต เหตุร้ายยังไม่
เกิดขึ้น แต่ก็กังวลหรือตีตนไปก่อนไข้เสียแล้ว บางทีก็นึกถึงอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้า บางคนเจ็บป่วยเพียง
เล็กน้อย แต่ก็นึกปรุงแต่งไปไกลว่าฉันจะตายแล้วหรือนี่ ความกังวลกับอนาคตก็เป็นความยึดติดอีกแบบที่ท่าให้
เราทุกข์ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่นึกถึงอนาคต ความกังวลก็ไม่เกิด ความกลัวก็เช่นกัน ส่วนใหญ่เรากลัวสิ่งที่ยังไม่
เกิด ตอนนี้ยังสบายดีอยู่ แต่นึกถึงเหตุร้ายล่วงหน้า อันนี้เรียกว่าคิดข้ามช็อต ก็เลยท่าให้เป็นทุกข์4 

 

ซึ่งการยึดติดกับกิเลสนั้นเองเป็นสิ่งที่น่าไปสู่ความทุกข์ แม้อย่างไรก็ตามมนุษย์ทุกคนย่อมมี
ความรู้สึก รัก โลภ โกรธ หลงเป็นธรรมดา แต่หากเราพึงระลึก รู้ตัว มีสติอยู่เสมอ รู้จักยับยั้งชั่งใจ รวมถึง
การปล่อยวาง มีความเข้าใจสัจธรรมในชีวิตว่าแต่ละสิ่งล้วนมีด้านมืดและด้านสว่าง ไม่มีสิ่งใดล้วนจีรังยั่งยืน
หากเราไม่ยึดติดสามารถปล่อยวางได้แล้วด่าเนินชีวิตให้อยู่ในความพอดีแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนั้นเอง
สามารถน่าพาความสุขมาสู่ชีวิตของเราได้มากกว่า  
 

อิทธิพลและแรงบัลดาลใจที่ได้รับจากศิลปิน 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้รับแรงบัลดาลใจหรืออิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม ในรูปแบบของการ
สร้างงานในแบบเหมือนจริง (Realistic) ในบริบทของหุ่นนิ่ง (Still Life) หรือ Vanitas Art ซึ่งคือการ
ตีความวัตถุที่มีความน่าสนใจเพื่อหาความหมายทางสัจธรรมของชีวิต หรือสะท้อนมุมมองของชีวิตที่เป็นไป
ตามธรรมชาติรวมไปถึงความว่างเปล่า ความไม่ยั่งยืนและความไม่มีตัวตน ทั้งยังได้รับอิทธิพลจากศิลปะ
เหนือจริง (Surrealism) ซึ่งเป็นเรื่องของสัญชาติญาณและจิตใต้ส่านึก ซึ่งผลงานของข้าพเจ้ามีความ

                                           
4 Visalo, ทุกข์เพราะยึด,  เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.visalo.org/article/dhammamata55_14.html 
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สอดคล้องกับความเหนือจริงที่แฝงไปด้วยจินตนาการที่ผิดแปลกออกจากความจริงอันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่
ภายใน 

 

แมร์รี่ เอล์เลน จอห์นสัน (Mary Ellen Johnson) 
แมร์รี่ เอล์เลน จอห์นสัน (b.1967) จิตรกรชาวนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา ผลงานของเธอนั้นจะน่า

สิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ่าวันมาสร้างผลงาน ซึ่งรวมไปถึงอาหาร ขนมต่างๆในชีวิตประจ่าวัน แมร์รี่ชื่นชอบ
ความสัมพันธ์ของอาหารกับความรู้สึกต้องการหรือความหิวของผู้ชม ซึ่งสื่อออกมาในผลงานของเธอ และ
ภาพวาดแต่ละภาพไม่เพียงแค่ดูอร่อยอย่างเดียว แต่ยังแสดงถึงการใช้เทคนิคสีน้่ามันที่มีฝีมือเป็นอย่างมาก 
ซึ่งความสามารถของการจับแสงในภาพนั้นเป็นจุดเด่นของเธอ ด้วยการเลือกพ้ืนหลังสีด่าช่วยให้ผู้ชมโฟกัส
ไปที่สาระส่าคัญของภาพ รวมไปถึงความสามารถในการท่าให้งานจิตรกรรมดูเหมือนเกินความจริง ซึ่ง 
แมรร์ี่เองได้เตรียมต้นแบบที่ใช้วาดเกือบทุกชิ้นด้วยตัวของเธอเอง โดยที่อาหารที่ใช้นั้นเป็นของจริง รวมไป
ถึงขนาดของผลงานที่ใหญ่มากนั้นเธอกล่าวว่า “ฉันท่าผลงานชิ้นใหญ่เพ่ือให้รู้สึกถึงพลังที่เปรียบได้กับ
อนุสาวรีย์ ภาพขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ปะทะกับผู้ชมด้วยขนาดที่ใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีความรู้สึกถึง
ความมากจนเกินความพอดี ทั้งยังสื่อถึงความรู้สึกดึงดูดของวัตถุที่น่ามาใช้ เช่น น้่าเชื่อมที่หยด ก้อนครีมที่
ดูน่ารับประทาน ผลไม้ที่สุกงอม งานของฉันส่ารวจลึกไปถึงความเชื่อมโยงของอาหารกับความเป็นมนุษย์  
ฉันพบพลังความลึกลับที่ไม่ได้เข้าใจยากจนเกินไปซึ่งเป็นเสน่ห์ ภาพวาดของฉันเจาะลึกถึงความสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนและน่าสนใจของมนุษย์กับอาหารผ่านการด่ารงชีวิตของมนุษย์”5 

ข้าพเจ้าสนใจในรูปแบบรวมถึงหลักคิดของแมร์รี่ เอล์เลน จอห์นสันที่สามารถสร้างผลงานได้
เหมือนจริงมากเกินกว่าภาพถ่ายทั้งยังถ่ายทอดออกมาได้ถึงความรู้สึกที่เกินจริงของอาหารอันเป็นสิ่ง
ธรรมดาสามัญ ซึ่งท่าให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงสิ่งรอบตัวในชีวิตผ่านความธรรมดานั้นแต่กลับแฝงไปด้วย 
นัยยะที่มีคุณค่าและความหมายในทั้งสองด้าน ท่าให้ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบของการใช้สิ่งที่
บริโภคในชีวิตประจ่าวัน ทั้งในการใช้อาหารซึ่งคือขนมหวานมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งการจัด
วางที่มุ่งเน้นไปที่วัตถุเพียงสิ่งเดียวท่าให้ได้พินิจถึงรายละเอียด พ้ืนผิวต่างๆของวัตถุ รวมไปถึงขนาดของ
วัตถุที่เกินจริงที่ท่าให้สิ่งเล็กๆนั้นดูมีพลัง และวัตถุนั้นยังสื่อกระตุ้นถึงความรู้สึกที่เย้ายวนเพ่ือสร้างความ
ดึงดูดชวนให้อยากรับประทานอันเป็นรสชาติที่สร้างความอยาก ความต้องการให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงหลักคิด
ของการมองสิ่งต่างๆในชีวิตแม้เพียงสิ่งเล็กๆ แต่หากเราใส่ใจหรือได้มองมันอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นจะท่าให้เรา
มองเห็นสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตแต่ละด้านทั้งด้านบวกและลบ 

                                           
5 Sanmusone, Mary Ellen Johnson,  เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://sanmusone.me/2012/04/02/mary-ellen-johnson 
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ภาพที่ 1 Mary Ellen Johnson, Hot Fudge Sundae Cake, oil on panel, 2011.  
ที่มา : Mary Ellen Johnson Portfolio, เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://maryellenjohnson.net/pages/portfolio/big%20food%20gallery 

 

 
 

ภาพที่ 2 Mary Ellen Johnson,  Big Banana Split, oil on panel, 2011.  
ที่มา : Mary Ellen Johnson Portfolio, เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://maryellenjohnson.net/pages/portfolio/big%20food%20gallery 
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วิล ค็อตตอน (Will Cotton) 
วิล ค็อตตอน (b.1965) จิตรกรชาวสหรัฐอเมริกา เขาสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม

การบริโภคนิยมของสังคมสมัยใหม่บนพ้ืนทีใ่นจินตนาการ ผลงานของเขานั้นไม่ได้มีความหมายที่ลึกซึ้ง แต่
หลักส่าคัญอยู่ที่ความรู้สึกมีความสุขผ่านการมองด้วยสายตา ผลงานส่วนใหญ่ของเขานั้นเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์และความหลงใหลในขนมสายไหม และภาพลักษณ์ของโฆษณาที่กระตุ้นความปรารถนาของ
คน เช่น ของหวาน ลูกอม ผลงานในปี ค.ศ.2002 ค็อตตอนได้ใช้ร่างของผู้หญิงผสมผสานกับกายภาพของ
ขนมหวานโดยตั้งใจแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความปรารถนา ความรู้สึกทางเพศ ซึ่งให้ความรู้สึกเย้ายวน 
เพ่ือสื่อสารถึงความอยากอันไม่มีที่สิ้นสุด ในปี ค.ศ.2010 เขาได้ใช้แบบของเคธี่ เพอรี่ น่ามาจัดวางอยู่ใน
พ้ืนที่ของขนมสายไหมในจินตนาการ ซึ่งผลงานนี้สื่อถึงสังคมบริโภคนิยมได้อย่างชัดเจน ทั้งการใช้แบบที่
เป็นศลิปินนักร้องเพลงป๊อปชื่อดังและการจัดวางองค์ประกอบที่เป็นขนมหวานที่ดูเย้ายวนให้ความรู้สึกน่า
รับประทาน6 ผลงานของเขานั้นแสดงออมาในรูปแบบของศิลปะแนวเหนือจริงแต่ยังมีการสอดแทรก
วัฒนธรรมป๊อป อันเป็นการผสมผสานความเป็นจริงกับพ้ืนที่ในจินตนาการซึ่งให้ความรู้สึกยั่วยวน กระตุ้น
ให้ผู้ชมมีความอยากความต้องการ และแสดงออกถึงแรงปรารถนาทางเพศ 

การน่าขนมหวานมาใช้เป็นสื่อในการแสดงออกของ วิล ค็อตตอนนั้น ท่าให้ข้าพเจ้าตระหนักถึง
ประเด็นเรื่องของการน่าเอาวัตถุที่เป็นขนมหวานที่ให้ความรู้สึกยั่วยวนชวนให้หลงใหล ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้น
ความรู้สึกอยาก ความต้องการของผู้ชมอันเป็นกิเลสของมนุษย์ รวมถึงเป็นแรงบัลดาลใจให้กับข้าพเจ้าใน
การใช้ร่างกายของคนมาผสมผสานกับขนมในรูปแบบของตน รวมถึงภาพลักษณ์ของโฆษณาซึ่งเป็นสิ่งที่
น่าสนใจ อันเป็นสิ่งที่สร้างแรงกระตุ้นและดึงดูดซึ่งสามารถน่ามาใช้ในการจัดองค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย 

 

                                           
6
 Jasmine Lark, Will Cotton : biography, เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://sanmusone.me/2012/04/02/mary-ellen-johnson 
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ภาพที่ 3 Will Cotton,  Candy Clouds (Hannah), oil on linen, 2011.  
ที่มา : Will Cotton, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก  
http://www.willcotton.com/paintings/2008.html 

 

 
 

ภาพที่ 4 Will Cotton,  Luilukkerland, oil on linen, 2002.  
ที่มา : Will Cotton, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก  
http://www.willcotton.com/paintings/2002.html
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บทที ่3  

 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้รับแรงบัลดาลใจส่วนตน จากความชื่นชอบในการบริโภคขนม
หวานที่เมื่อรับประทานแล้วให้ความรู้สึกมีความสุข น่าไปสู่การวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องถึงเหตุ
แห่งความสุขอันเกิดจากความหวานนั้นที่น่าไปสู่การเสพติด ซึ่งเปรียบได้กับกิเลสที่น่าไปสู่การยึดติดอัน
เป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ ประเด็นเหล่านี้น่าไปสู่การสร้างสรรค์กายภาพของผลงานด้วยการใช้รูปทรง
ของขนมหวานอันประกอบกับรูปทรงของร่างกายมนุษย์ที่ ติด ยึดเกาะ อยู่กับขนมหวานนั้น รวมถึงเป็น
ส่วนประกอบของขนมหวานนั้นเอง เพ่ือสื่อถึงภาพแทนการยึดติดของกิเลส ถ่ายทอดอารมณ์ที่ยั่วยวน 
ชวนให้หลงใหล ความน่าลิ้มรสของขนมหวานที่ดูหยาดเยิ้มนั้น ประกอบกันเป็นรูปแบบของผลงานที่
สะท้อนถึงปัญหาและความทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดจากความสุขชั่วคราวอันเป็นสิ่งที่สื่อสารความรู้สึก และ
ความหมายของผลงานออกมาผ่านกายภาพที่ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกลวิธีและกระบวนการทาง
ทัศนศิลป์ที่มีระบบขั้นตอนและการพัฒนาผลงานที่สะท้อนความคิด รูปแบบ รวมถึงเทคนิควิธีการในการ
สร้างสรรค์ 
 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 

ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
ข้าพเจ้าหาข้อมูลโดยการเริ่มจากการพบเห็น การได้สัมผัสลิ้มรสชาติอัน หอมหวานของขนมหวาน

ซ่ึงน่ามาสู่การตีความไปถึงกิเลสของมนุษย์กับความหวานจากการที่ได้รับประทานขนมหวาน โดยรวบรวม
ข้อมูลจากทั้งประสบการณ์ที่เคยรับประทานรวมทั้งข้อมูลภาพทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือน่ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์และตีความถึงความรู้สึกยั่วยั่ว หลงใหลของกิเลสมนุษย์ ทั้งยังเป็นข้อมูลที่น่าไปสู่แนวทางการ
จัดวางองค์ประกอบและการจัดการกับวัตถุท่ีน่ามาใช้ในการสร้างภาพร่างอีกด้วย 
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ภาพที่ 5 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า (บิงซู) 
ที่มา : Favy, เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก https://favy-jp.com/topics/1572 

 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า (Strawberry Cheese Cake) 
ที่มา : Wellplated, เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก   
https://www.wellplated.com/greek-yogurt-cheesecake/print 
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ภาพที่ 7 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า (Apple Crisp Cheesecakes) 
ที่มา : Delish, เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก  
https://www.delish.com/cooking/recipe-ideas/recipes/a56584/apple-crisp-
cheesecakes-recipe 

 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพประกอบข้อมูลการค้นคว้า (Chocolate Covered Strawberry Cupcakes) 
ที่มา : Countryliving, เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก  
https://www.countryliving.com/food-drinks/g1138/valentine-day-         
desserts/?slide=9 

file:///C:/www.delish.com/cooking/recipe-ideas/recipes/a56584/apple-crisp-cheesec
file:///C:/www.delish.com/cooking/recipe-ideas/recipes/a56584/apple-crisp-cheesec
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วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 
 
 วิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เลือกใช้กระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรง
ไหม (Silkscreen) ซึ่งสามารถตอบสนองทางด้านรูปแบบและความคิด รวมไปถึงการใช้สีตามท่ีข้าพเจ้า
ต้องการได้ 
  

ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 
 
 ในขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าใช้วิธีการถ่ายภาพของหวานที่มีวิธีจัดการโดยเติมแต่งด้วยซอสเพื่อเพ่ิมความ
ฉ่่าเยิ้มและจัดแสงเพ่ือถ่ายในฉากรวมถึงถ่ายภาพร่างกายของคนที่อยู่ในท่าทางที่ให้ความรู้สึกถึงการเกาะ 
หรือยึดติด เพ่ือน่ามาสร้างแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมตกแต่งภาพ (Photoshop) 
เพ่ือให้ได้รูปแบบและองค์ประกอบตามที่ต้องการ โดยตกแต่งภาพและสร้างพ้ืนผิวเพ่ิมเพ่ือให้ลักษณะของ
ร่างกายมนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งกับขนมหวานและน่ามาประกอบกันกับรูปทรงขนมหวานให้ดูแนบเนียนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 
 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพถ่ายขนมหวานที่น่ามาสร้างภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที่ 10 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 
 
ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานศิลปนิพนธ์ 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
- กาวอัดสเีขียว/น้่ายาไวแสง     
- บล็อกตะแกรงไหม   
- แผ่นฟิล์มหรือกระดาษไข 
- หมึกร้อตติ้ง/ดินสอไขด่า    
- ดินสอ/ยางลบ 
- เทปกาว 
- ผงล้างบล็อก (Strip) 
- คอมพิวเตอร์ 
- มีดตัดกระดาษ 
- กระปุกใส่สี 
- สีสกรีนเชื้อน้่า 
- ยางปาดสี 
- เกรียงผสมสี 
- กระดาษฟาเปียโน่  
- กระดาษอาร์ตแป้ง 
- ผงซักฟอก 
- ฟองน้่า 

 

 
 
ภาพที่ 12 ภาพอุปกรณ์ที่ใช้เขียนฟิล์มเพ่ือน่าไปสร้างแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 13 ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 

 

 
 
ภาพที่ 14 ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ล้างแม่พิมพ์ 
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ขั้นตอนการสร้างผลงานจริง 
 

 การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ 
 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ใช้วิธีการสร้างแม่พิมพ์ด้วยการเขียนด้วยมือ (Hand Draw Stencil) เริ่ม
ด้วยการน่าภาพร่างไปขยายให้ได้ตามขนาดที่ต้องการและน่ามาเขียนเส้นรอบนอบ (Outline) เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน และขีดเส้นตัดกันที่ท้ัง 4 มุมของภาพเพ่ือใช้ในการระบุต่าแหน่งของแม่พิมพ์เพ่ือความสะดวก
ในการวางต่าแหน่งการพิมพ์และแก้ไขฟิล์ม จากนั้นก่าหนดสีที่ใช้ในการพิมพ์ แล้วจึงเริ่มเขียนฟิล์ม เริ่ม
จากการวางแผ่นฟิล์มลงบนภาพร่างที่ขยายแล้วและท่าการวาดจุดตัด 4 จุดตามแบบเพ่ือระบุต่าแหน่ง 
และเริ่มการวาดเส้นลงบนแม่พิมพ์โดยเริ่มจากน้่าหนักสีอ่อนสุดไปจนถึงเข้มสุด โดยใช้ดินสอไขในการวาด
เส้นลงบนแผ่นฟิล์มซึ่งสามารถสร้างรายละเอียดได้ดี โดยเนื้อของดินสอไขจะไปอุดพ้ืนผิวละเอียดที่มีความ
ขรุขระบนแผ่นฟิล์ม รวมถึงบริเวณที่ต้องการให้ทึบนั้นเลือกใช้อุปกรณ์ที่สร้างความทึบแสง เช่น หมึก
ปากกา Marking Pen สีด่า ปากกาเคมีสีด่า หรือ สีอะคริลิกชนิดทึบแสง 
 

 
 
ภาพที่ 15 ภาพขั้นตอนการเขียนดินสอไขและหมึกด่าลงบนแผ่นฟิล์ม 
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ภาพที่ 16 ภาพฟิล์มแต่ละน้่าหนักด้วยวิธีการสร้างแม่พิมพ์ด้วยการเขียนด้วยมือ เมื่อน่ามาซ้อน
กันจะเห็นน้่าหนักที่ชัดเจน 

 

ขั้นตอนในการสร้างแม่พิมพ์ 
1. น่าบล็อกตะแกรงไหมมาปาดเคลือบกาวอัดเพ่ือเตรียมฉายแสง 

  2. น่าบล็อกท่ีเคลือบไว้ไปอบความร้อนให้แห้งในที่พ้นจากแสงอาทิตย์ 
  3. เมื่อบล็อกตะแกรงไหมแห้ง น่าแผ่นฟิล์มที่เขียนวางบนเครื่องฉายแสง แล้วน่าบล็อก
ไปวางทับแผ่นฟิล์ม แล้วจึงฉายแสงตามเวลาที่ก่าหนด 
  4. หลังจากฉายแสงเสร็จแล้วน่าบล็อกไปล้างด้วยน้่าสะอาด เพ่ือให้ส่วนของกาวที่อยู่ใน
พ้ืนทีบ่ริเวณงาน ที่ไม่โดนแสงลอดผ่านหลุดออก แล้วน่าไปอบให้แห้ง 
  5. น่าเทปกาวมาติดบล็อกตะแกรงไหมในส่วนที่กาวไม่ได้เคลือบไว้ เพ่ือไม่ให้สีเล็ดลอด
ออกมา ให้สีออกมาในส่วนของผลงานเท่านั้น 
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ภาพที่ 17 ขัน้ตอนการปาดเคลือบกาวอัดเพ่ือเตรียมฉายแสง 

 

 
 
ภาพที่ 18 ขั้นตอนการฉายแสงเพ่ือสร้างแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 19 ขั้นตอนการล้างบล็อกเพ่ือให้กาวบริเวณท่ีต้องการหลุดออก 

 

ขั้นตอนในการพิมพ์งาน 
1. เตรียมกระดาษและตัดขอบกระดาษทั้ง 4 ด้านให้ตรงและเป็นมุมฉาก 

  2. น่าฟิล์มที่จะพิมพ์มาวางเพื่อก่าหนดต่าแหน่งส่าหรับการพิมพ์ 
  3. น่าบล็อกตะแกรงไหมที่พร้อมพิมพ์มายึดติดไว้กับโต๊ะด้วยตัวจับบล็อกเพ่ือความมั่นคง 
แล้ววางกระดาษที่วางฟิล์มไว้นั้นให้ตรงกับภาพบนตะแกรงไหม 
  4. ตัดกระดาษแข็ง ขนาดประมาณ 3 X 5 ซม. จ่านวน 3 ชิ้น เพ่ือน่ามาติดไว้มุมกระดาษ 
(Register Mark) ทั้ง 3 ด้านเพื่อการใส่กระดาษครั้งต่อไปในต่าแหน่งเดียวกัน 
  5. น่าฟิล์มออกแล้ววางกระดาษกลับไปตามต่าแหน่งเดิม 

6. ใช้เกรียงตักสีสกรีนเชื้อน้่า เพ่ือน่าไปผสมสีกับแปง้น้่า เพ่ือให้สีมีความใสและควบคุม 
ความเข้มข้นของสีตามน้่าหนักสีที่ต้องการ 
  7. น่าสีที่ผสมแล้วเทลงบนบล็อกตะแกรงไหม แล้วน่ายางปาดแตะสีให้ทั่วหน้ายาง โดย
เริ่มปาดจากด้านบนลงมาเข้าหาตัวโดยเอียงหน้ายางประมาณ 45 องศา สีจะผ่านตะแกรงไหมในบริเวณที่
ไม่มีกาวอัดอยู่ลงไปบนกระดาษ จากนั้นน่ากระดาษท่ีพิมพ์เรียบร้อยออกไปเพ่ือรอให้แห้ง 
  8. เสร็จ 1 สี น่าบล็อกไปล้างกาวอัดด้วยผงล้างบล็อกและผงซักฟอก จากนั้นพิมพ์สี
ต่อไปตามข้ันตอนที่ 2 จนครบตามจ่านวนสีที่ต้องการ 
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ภาพที่ 20 ขั้นตอนการวางกระดาษเพ่ือพิมพ์งาน 

 

 
 

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการพิมพ์งาน 
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ภาพที่ 22 ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพ์สีต่างๆ 
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ภาพที่ 23 ภาพการพิมพ์สีที่ 11 
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ภาพที่ 24 ภาพแสดงขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์ 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 

รูปทรง (Form) 
 

 รูปทรงที่น่ามาใช้สื่อความหมายในผลงานศิลปนิพนธ์เป็นรูปทรงเดี่ยวของขนมที่ให้ความหวาน
เพ่ือให้เน้นความส่าคัญไปที่วัตถุเพียงสิ่งเดียวท่าให้ได้พินิจถึงรายละเอียด พ้ืนผิวต่างๆของวัตถุ และสร้าง
ความโดดเด่นให้กับวัตถุ รวมไปถึงขนาดของรูปทรงที่เกินจริงท่าให้มีพลังมากขึ้น ขนมหวานที่น่ารูปทรงมา
ใช้นั้นเป็นวัตถุที่มีอยู่จริง ซึ่งมีการจัดองค์ประกอบการและจัดวางรูปทรง แต่งเติมองค์ประกอบเพ่ิมเติม 
เช่น ซอสสตอเบอรี่ ที่มีการควบคุมรูปทรงการหยดย้อยของซอสที่ให้ความรู้สึกยั่วยวนหรือเป็นกับดัก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปทรงของร่างกายมนุษย์ซึ่งน่ามาประกอบรวมกันให้มีความสัมพันธ์กันได้สมบูรณ์ 
โดยรูปทรงของร่างกายมนุษย์ที่ใช้นั้นอยู่ในท่าทางที่แสดงถึงความรู้สึก ตึด หนึบ กับขนมหวานนั้นเอง เพ่ือ
สื่อถึงการยึดติดกับกิเลสอันเป็นสาระท่ีต้องการสื่อในผลงาน 
 

  
 
ภาพที่ 25 ภาพแสดงรูปทรงและการถอดแบบรูปทรงในผลงานศิลปนิพนธ์ 
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 เส้น (Line) 
  

ใช้วีธีการวาดเส้นเพื่อสร้างรายละเอียดและสร้างค่าน้่าหนักของผลงาน รวมถึงพ้ืนผิวของวัตถุและ
การแสดงออกทางด้านรูปทรงในวัตถุที่มีลักษณะและชนิดต่างกัน รวมถึงการใช้เส้นในการสร้างน้่าหนัก
อ่อนแก่ซึ่งทับซ้อนกัน โดยไม่ได้แสดงลักษณะของเส้นที่เด่นชัดเพ่ือสร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติ ซึ่ง
ก่อให้เกิดเป็นรูปแบบทางกายภาพของผลงาน และเส้นที่แสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวของผลงาน ที่เป็น
เส้นตรงในลักษณะตกลงไป แสดงถึงความเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกถึงการหยดของซอสในผลงาน 
 

 
 
ภาพที่ 26 ภาพแสดงเส้นในลักษณะต่างๆในผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

น้ าหนัก (Value) 
 
น้่าหนักอ่อนแก่ในวัตถุและรูปทรงของผลงานเป็นสิ่งที่สร้างแสงและเงาของรูปทรง และสร้าง

ปริมาตรให้แก่รูปทรง ท่าให้เกิดมิติในผลงาน สร้างค่าน้่าหนักตั้งแต่อ่อนสุดไปจนถึงเข้มสุดเพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกถึงปริมาตร และลักษณะทิศทางของแสงเงาที่กระทบวัตถุที่เป็นจริง ซึ่งในผลงานใช้ลักษณะของ
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แสงเงาที่มีทิศทางเดียวท่าให้แสดงถึงส่วนที่ถูกแสงกระทบและส่วนที่อยู่ในเงาของวัตถุ ค่าน้่าหนักอ่อนแก่
จะสร้างมิติของแสงที่กระทบวัตุนี้เอง รวมถึงสร้างระยะและระนาบของวัตถุในนผลงานอีกด้วย 

 

 
 
ภาพที่ 27 ภาพแสดงน้่าหนักในผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

พื้นที่ว่าง (Space) 
  

พ้ืนที่ว่างในผลงานศิลปนิพนธ์นั้นเป็นสิ่งที่แสดงรูปร่างของวัตถุโดยพ้ืนที่ว่างนั้นล้อมรอบอยู่ ท่า
หน้าที่เป็นฉากหลัง ให้ความรู้สึกถึงมิติ และอากาศที่ล้อมรอบอยู่ของวัตถุที่ปรากฏซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้
รูปทรงมีปริมาตร มี มิติมากขึ้น และยังขับเน้นความรู้สึกของรูปทรงที่มีจุ ดเด่นและจุดรองรวมถึง
รายละเอียดที่ปรากฏให้เกิดความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น มีพ้ืนที่ว่างของฉากหลัง ซึ่งจะช่วยท่าให้เห็นถึง
บรรยากาศและส่งเสริมความรู้สึกของผลงาน และยังเป็นส่วนที่ท่าให้รูปทรงมีความโดดเด่นมากขึ้น  ทั้งยัง
สร้างระยะห่างระหว่างพ้ืนที่วางวัตถุ และพ้ืนหลังที่ไกลออกไปอีกด้วย 
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ภาพที่ 28 ภาพแสดงพ้ืนที่ว่างในผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

 สี (Color) 
 
 ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นเริ่มจากการใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) เพ่ือสร้างค่าน้่าหนัก
อ่อนและเข้มของวัตุ โดยใช้โทนสี ขาว เทา ด่า ซึ่งมีการเจือสีวัตถุลงไป เช่น แดง เหลือง ม่วง เพ่ือหลังจาก
สร้างน้่าหนักของวัตถุแล้ว เมื่อพิมพ์สีของวัตถุลงไปก็จะเกิดความทับซ้อนกันของสีท่าให้เกิดสีวัตถุและสร้าง
น้่าหนักของวัตถุนั้นขึ้น โดยในผลงานศิลปนิพนธ์นั้นจะประกอบด้วยสีจริงของขนมตามธรรมชาติ เช่น สี
เหลืองของขนมปัง สีครีมของครีม ซึ่งจะเน้นไปที่สีแดงของซอสบนขนมเพ่ือขับเน้นความรู้สึกที่แสดงถึง
ความยั่วยวน ความดึงดูด ถึงรสอันหอมหวานอันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนให้เราหลงใหล และสื่อถึงความรู้สึกอัน
เป็นกิเลสอันเป็นสาระของผลงาน รวมถึงสร้างความโดดเด่นและขับเน้นรูปทรงของผลงาน 
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ภาพที่ 29 ภาพแสดงสีในผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

พื้นผิว (Texture) 
 

 พ้ืนผิวที่ปรากฏในผลงานนั้นแสดงออกในรูปแบบของเส้นซึ่งสร้างรายละเอียดให้กับผลงานที่
ประกอบรวมกันเป็นรูปทรงของวัตถุที่มีความต่างขององค์ประกอบ เพ่ือแสดงถึงความเป็นจริงหรือความ
เหมือนจริงของต้นแบบขนมหวานชนิดนั้น รวมถึงการใช้เส้นเพ่ือสร้างสรรค์ให้ขับเน้นถึงคุณลักษณะพิเศษ
ของพ้ืนผิวที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของต้นแบบขนมหวานนั้นๆ เช่น ความนุ่ม ความชุ่มฉ่่า วัตถุที่ใส มี
ความมันวาว ซึ่งสร้างพ้ืนผิวขึ้นจากการวาดเส้นในการสร้างแม่พิมพ์เพ่ือให้เกิดความแตกต่างของพ้ืนผิวใน
แต่ละองค์ประกอบของวัตถุที่ปรากฏในผลงานให้เกิดความรู้สึกถึงการสัมผัสได้ในแต่ละองค์ประกอบของ
วัตถุนั้น 
 



30 

 

 
 

  
 

ภาพที่ 30 ภาพแสดงพื้นผิวในผลงานศิลปนิพนธ์ 
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บทที ่4  

 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานได้ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และพัฒนาทั้งในด้านแนวความคิด 
และรูปแบบ เพ่ือน่ามาพัฒนาผลงาน รวมถึงทักษะกระบวนการท่างานในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ที่มีการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติท่าให้เกิดความช่านาญที่เพ่ิมขึ้นจาก
ประสบการณ์ และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง ทั้งยังแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด และปรับปรุงส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์และความรู้ที่มากยิ่งขึ้นจนพัฒนาเป็นศิลปนิพนธ์ชุด “กับดักอันหอม
หวาน” ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์และพัฒนาผลงานได้ดังนี้ 
 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ (ปีการศึกษาปลาย / 2560) 
 
 ทางด้านแนวความคิด 
 ในช่วงแรกของการสร้างสรรค์ข้าพเจ้าได้รับแรงบัลดาลใจส่วนตัวจากความชอบในการรับประทาน
ขนมหวาน ท่าให้เกิดการสังเกตกายภาพของขนมหวานที่น่ารับประทานและมีความน่าสนใจ และเมื่อ
บริโภคแล้วท่าให้เกิดความสุข ท่าให้เกิดความสงสัยและน่าไปสู่การค้นคว้ าในเรื่องการเสพติดน้่าตาลหรือ
ความหวานอันเป็นประเด็นซึ่งน่ามาเปรียบเทียบกับกิเลสของมนุษย์อันเป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 ทางด้านรูปแบบ 
 น่าเสนอผลงานลักษณะของหุ่นนิ่ง (Still Life) ในรูปแบบเหนือจริง ของรูปทรงเดี่ยวของขนม
หวาน ผสมผสานกับร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขนมนั้น โดยรูปทรงที่เลือกใช้นั้นยังมีการ
เลือกสรรและการจัดการรูปทรงของวัตถุที่น่ามาใช้ยังไม่น่าสนใจมากนัก รวมถึงรูปทรงของขนมและ
ร่างกายมนุษย์นั้นยังคงไม่กลมกลืนกันสมบูรณ์ท่าให้ผลงานยังไม่สมจริงมากนัก 
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ทางด้านเทคนิค 
 สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ซึ่งมีการเขียนแม่พิมพ์ลงบน
แผ่นฟิล์มในการสร้างน้่าหนักให้เกิดขึ้นในผลงานซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาฝีมือในการวาดเส้นเพ่ือ
สร้างแม่พิมพ์ ซึ่งการวาดเส้นลงบนแผ่นฟิล์มนั้นยังคงขับความรู้สึกของวัตถุออกมาได้ยังไม่ดีมากนัก เช่นใน
เรื่องของพ้ืนผิวที่แข็งกระด้าง ความใสของวัตถุ และ รูปทรงขนมหวานและร่างกายมนุษย์ต่างกันเกินไปท่า
ให้ไม่เกิดความกลมกลืนของวัตถุ และทางด้านเทคนิควิธีการพิมพ์ยังคงมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเรื่องของ
การสร้างแม่พิมพ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ และการพิมพ์ที่ผิดพลาดเช่นคราบเล็กน้อยบริเวณพ้ืนหลัง 
 
 

 
 
ภาพที่ 31 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน Sweet Donut 
ขนาด  83 X 54 ซม. 
เทคนิค  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง  2561 
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ภาพที่ 32 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน  Sweet Tart 
ขนาด   83 X 50 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2561 
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ภาพที่ 33 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน  Sweet Bread 
ขนาด   50 X 83 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2561 
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ภาพที่ 34 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน Sweet Jelly 
ขนาด   83 X 54 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2561 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ (ปีการศึกษา 2561)  
 
 ทางด้านแนวความคิด 
 จากประสบการณ์ส่วนตัวของการรับรู้น่ามาสู่การค้นคว้าข้อมูลที่สะสมขึ้นมาเรื่อยๆ ท่าให้เกิด
ความเข้าใจแนวความคิดและเหตุผลทางความคิดที่น่ามาสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือส่งสาร
ความรู้สึกและสาระของผลงานออกมา มีการเปรียบเทียบในเชิงความหมายและสัญลักษณ์ของขนมหวาน
และกิเลสของมนุษย์ท่าให้มีความเข้าใจในแนวความคิดและสาระเนื้อหาที่ส่งผ่ านกายภาพของผลงาน 
ส่งผลให้ถ่ายทอดรูปแบบของผลงานออกมามีความสอดคล้องกับแนวความคิดมากข้ึน 
 
 ทางด้านรูปแบบ 
 รูปทรงขนมหวานที่เลือกใช้ในการสร้างสรรค์นั้นมีการเลือกชนิดของขนมให้มีความเหมาะสมและ
น่าสนใจมากขึ้นท่าให้ผลงานมีความน่าสนใจรวมทั้งการจัดการและการจัดวางรูปทรงมีจังหวะและลีลาที่มี
ความเหมาะสม เช่น ส่วนของซอสสีแดงที่มีการจัดวางจังหวะการหยด การไหลให้มีความพอดีมากขึ้นเพ่ือ
สอดรับกับรูปทรงของร่างกายมนุษย์ที่มีความกลมกลืนไปกับขนมหวานชิ้นนั้นด้วยการท่าต้นแบบให้มี
พ้ืนผิวที่กลืนไปกับตัวซอสที่ให้ความรู้สึกใส และมีการขับเน้นรูปทรงของร่างกายให้เด่นขึ้นแม้จะมีความ
กลมกลืนด้วยการท่าให้มีความวาวมากขึ้น  ในส่วนของพ้ืนหลังมีการใช้สีของพ้ืนวางวัตถุให้มีความสว่างขึ้น
เพ่ือให้ขับเน้นวัตถุให้เด่นชัดขึ้นอีกด้วย 
 
 ทางด้านเทคนิค 
 พัฒนาเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ให้
มีความสมบูรณ์มากขึ้นผ่านประสบการณ์ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือในการวาดเส้นเพ่ือสร้างแม่พิมพ์โดยอาศัย
ความช่านาญจากประสบการณ์ ความประณีต  ท่าให้การวาดเส้นลงบนแผ่นฟิล์มสามารถขับเน้นความรู้สึก
ของวัตถุที่ใช้แสดงออก ท่าให้มีความกลมกลืนของวัตถุ ความเหมือนจริงของวัตถุมากขึ้น ไปจนถึง
กระบวนการพิมพ์ที่มีประสบการณ์ในการท่างานมากขึ้นท่าให้เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ลดลงส่งผลให้
ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน  Sweet Trap No.1 
ขนาด   93 X 60 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2561 
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ภาพที่ 36 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน  Sweet Trap No.2 
ขนาด   90 X 60 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2561 
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ภาพที่ 37 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน  Sweet Trap No.3 
ขนาด   90 X 60 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2561 
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ภาพที่ 38 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน  Sweet Trap No.4 
ขนาด   90 X 60 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
สร้าง   2561 
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ภาพที่ 39 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
ชื่อผลงาน   Sweet Trap No.5 
ขนาด   90 X 60 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2561 

 
 
 
 
 



42 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 40 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

ชื่อผลงาน  Sweet Trap No.6 
ขนาด   60 X 90 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2561 
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ภาพที่ 41 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 
ชื่อผลงาน  Sweet Trap No.7 
ขนาด   90 X 60 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2561 
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ภาพที่ 42 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 

ชื่อผลงาน  Sweet Trap No.8 
ขนาด   90 X 60 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2562 
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ภาพที่ 43 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 9 

ชื่อผลงาน  Sweet Trap No.9 
ขนาด   60 X 90 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2562 
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ภาพที่ 44 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 10 

ชื่อผลงาน  Sweet Trap No.10 
ขนาด   60 X 90 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2562 
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ภาพที่ 45 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 11 
ชื่อผลงาน  Sweet Trap No.11 
ขนาด   90 X 60 ซม. 
เทคนิค   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
ปีสร้าง   2562
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บทที ่5 

บทสรุป 

 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ “กับดักอันหอมหวาน” (Sweet Trap) เกิดจากแรงบัลดาลใจ

ส่วนตนที่มีความชื่นชอบในการรับประทานของหวาน ท่าให้เกิดการสังเกตและตั้งข้อสงสัยถึงความรู้สึกเมื่อ
ร่างกายตอบสนองต่อความหวานนั้น น่าไปสู่การค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับน้่าตาลซึ่งมีผลต่อ
สมองจนสามารถน่าไปสู่การเสพติดได้ เช่นเดียวกันกับกิเลสของมนุษย์ที่ดึงเราไปยึดติดกับมัน ด้วยประเด็น
เหล่านี้เองจึงน่าภาพของขนมหวานอันเป็นภาพแทนของกิเลสมนุษย์ ผสมผสานกับร่างกายมนุษย์ที่ติดกับ
ดักอยู่ในขนมหวานนั้นเพราะความลุ่มหลงในรสชาติอันหอมหวาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของขนมหวาน
นั้นเอง เพ่ือแสดงถึงกิเลสที่เราเป็นคนสร้างมันข้ึนมาเองที่ท่าให้ลุ่มหลงในรูป รสอันหอมหวานนั้นซึ่งน่าไปสู่
การยึดติดจนกลืนกินตัวตนของเราไปจนกระทั่งกลายมาเป็นสิ่งที่ควบคุมตัวตนของเราในที่สุด  โดยอาศัย
กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดผลงาน ท่าให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติ งาน ทั้งด้านการจัดการทาง
ความคิดและทางเทคนิคในการสร้างสรรค์ จนบรรลุผลเป็นผลงานที่สมบูรณ์เพ่ือสื่อสารถึงผู้ชมผลงานและ
ตัวผู้สร้างให้ได้ตระหนักถึงสาเหตุแห่งความทุกข์นั้นอันเกิดจากกิเลสที่ลุ่มหลง ยึดติดกับมัน ซึ่งเป็นธรรมดา
ที่มนุษย์นั้นต่างแสวงหาความสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง หากแต่สิ่งนั้นมันเกินความพอดี ก็
อาจน่ามาสู่โทษได้ ดังเช่นน้่าตาลที่มีประโยชน์หากบริโภคในปริมาณที่พอดี แต่เมื่อบริโภคจนเกินความ
จ่าเป็นน้่าตาลที่ดีนั้นสามารถน่าไปสู่การเสพติดได้ จะเห็นได้ว่าความพอดีในชีวิตนั้นเป็นสิ่งส่าคัญ หากเรา
ด่าเนินชีวิตให้อยู่ในความพอดี มีความต้องการในชีวิตที่ไม่มากจนเกินไป เรียนรู้และตระหนักถึงการด่าเนิน
ชีวิตในแต่ละขณะไปอย่างมีสติ มีความตระหนักรู้ถึงกิเลสของตนเองแล้วนั้นจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขมา
สู่ชีวิต  
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ชิ้นที ่ ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 

1 Sweet Trap No.01 93 x 60 ซม. ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 2561 

2 Sweet Trap No.02 90 x 60 ซม. ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 2561 

3 Sweet Trap No.03 90 x 60 ซม. ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 2561 

4 Sweet Trap No.04 90 x 60 ซม. ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 2561 

5 Sweet Trap No.05 90 x 60 ซม. ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 2561 

6 Sweet Trap No.06 60 x 90 ซม. ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 2561 

7 Sweet Trap No.07 90 x 60 ซม. ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 2561 

8 Sweet Trap No.08 90 x 60 ซม. ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 2562 

9 Sweet Trap No.09 60 x 90 ซม. ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 2562 

10 Sweet Trap No.10 60 x 90 ซม. ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 2562 

11 Sweet Trap No.11 90 x 60 ซม. ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 2562 
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