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บทคัดย่อ 
 

ความงามกับผู้หญิงเรียกได้ว่าเป็นของคู่กันมาตลอด นิยามของความงามปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัยแสดงถึงมายาคติที่คอยสร้าง และก าหนดทิศทางของรสนิยมในสังคมที่ในแต่ละที่ก็มีรูปแบบ
แต่งต่างกัน ความงามของผู้หญิงถูกน าเสนอโดยการมองและผู้หญิงได้มีการน าเสนอผ่านรูปลักษณ์
ภายนอกต่าง ๆ ในการสร้างตัวตน   

ข้าพเจ้าได้ตั้งค าถามต่อมาตรฐานความงามแบบพิมพ์นิยมในสังคมว่า แท้จริงแล้วมาตรฐาน
เหล่านั้นใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์วัด และสิ่งนี้ก าลังส่งผลอย่างไรต่อสังคม ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึง
ทัศนคติส่วนตัวที่มีต่อมาตรฐานความงามในสังคม โดยน ารูปแบบการผลิตซ้ าของความงามต้นแบบนี้
มาเปรียบเทียบ ผ่านการใช้ใบหน้าของตนเองเป็นต้นแบบแทนภาพมายาคติของสังคมที่มีภาพแทน
ของความงามต้นแบบ ผลงานแสดงออกด้วยเทคนิคภาพถ่ายดิจิตอลพริ้นท์ ผ่านสื่อร่างกาย – ใบหน้า 
ที่เปรียบเสมือนพ้ืนที่ในการแสดงความสร้างสรรค์ เพ่ือถ่ายทอดทัศนคติเรื่องมาตรฐานความงามของ
มนุษย์ ตามมุมมองคติความงามกระแสหลัก การใช้ตนเองเป็นต้นแบบในการสร้างมาตรฐานความงาม
ขึ้นมาใหม่เปรียบถึงการแสดงทัศนะการตัดสินความงามที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีภาพความงามในอุดมคติ
ขัดต่อการยอมรับความงามหลากหลาย 
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Academic Years 2019 
 

Abstract 
 

 Women are usually mentioned along with beauty, which changes constantly 
as time flies. Ideal beauty is defined by those myths that are often created 
differently according to each period of time to determine the ideal beauty in each 
society.  
 The question about the standard of ideal beauty are: What are the criteria of 
this ideal beauty and how does this affect our society? The opinion towards our 
society’s ideal beauty nowadays is expressed by the reproducing pattern using the 
artist’s face as a prototype. Expressing the idea towards the ideal beauty of a human 
by using myself as an example to create another kind of ideal beauty represents the 
way people determine what makes an ideal beauty, which contrasts with the diverse 
beauty. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิดและทุก ๆ คนในครอบครัว ที่คอยให้การ
สนับสนุน การอบรมสั่งสอนรวมถึงการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและเป็นก าลังใจแก่ข้าพเจ้าทั้งในด้าน
การศึกษา การสร้างสรรค์งานศิลปะและให้แก่ข้าพเจ้า ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ และทีมงานทุกคนที่มีส่วน
ร่วมและช่วยเหลือในการสร้างสรรค์ผลงาน   
 ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์และคณาจารย์
ทุกท่านในภาควิชาภาพพิมพ์ ที่ให้วิชาความรู้ทางด้านทัศนศิลป์แก่ข้าพเจ้าจนน ามาสู่ผลสัมฤทธิ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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ค าน า 
 

 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก   
ภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า  
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นิยม”(The Ideal of Beauty) โดยอาศัยผลงานทางทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) เทคนิคดิจิตอลพริ้นท์
(Digital Print), เทคนิคหล่อซิลิโคนเป็นสื่อ 
 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานชุดนี้จะสามารถให้ประโยชน์หรือหลักคิดกับผู้ชมงานหรือ
ผู้รับสาร หรือเกิดสุนทรียะและทัศนะใหม่ ๆ ต่อเรื่องมายาคติความงามตามแต่มุมมองเฉพาะตน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ 

ความงามเป็นสิ่งที่ถูกนิยามคู่กับผู้หญิง นิยามของความงามนั้นถูกปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละ
ยุคสมัย ซึ่งแสดงถึงมายาคติที่สร้างขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางหลักของรสนิยมในสังคม ที่แต่ละสังคมนั้นมี
รูปแบบของมาตรฐานความงามที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบรรทัดฐานความสวยงามเหล่านั้นถูกก าหนดผ่าน
ภาพเสนอทางการมอง เมื่อสังคมก าหนดให้ผู้หญิงต้องมีความงาม จึงเกิดความพยายามต่าง ๆ ในการ
สร้างตัวตนให้สังคมยอมรับผ่านรูปลักษณ์ภายนอก ประกอบกับในยุคทุนนิยมมีส่วนกระตุ้นให้บุคคล
น าเสนอตัวตนผ่านรูปลักษณ์ภายนอก และเชื่อว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ดัดแปลงเสริมเติมแต่งได้ ท าให้ผู้คน
หมกมุ่นกับการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับความต้องการของสังคมกระแสหลัก     

ข้าพเจ้าจึงเกิดการตั้งค าถามต่อมาตรฐานความงามแบบพิมพ์นิยมในสังคม ว่าแท้จริง
แล้วมาตรฐานเหล่านั้นใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์วัด และสิ่งนี้ก าลังส่งผลอย่างไรต่อสังคม ซึ่งในมุมมองของ
ข้าพเจ้า การมีอยู่ของสิ่งนี้ส่งผลต่อการปลูกฝังทัศนคติด้านความงามในสังคม ท าให้เห็นมายาคติ 
(Myth) ของภาพเสนอรูปลักษณ์ ที่ด ารงอยู่ในวัฒนธรรมท าให้เกิดอุดมการณ์ของการเหมารวมให้เป็น
แบบแผนเดียว ซึ่งน าไปสู่การกดทับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก การเปรียบเทียบ การเหยียดรูปร่าง
หน้าตา  อันเป็นประสบการณ์ที่คนในสังคมล้วนประสบพบเจอไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่ ซึ่งในการกระท า
นั้นอาจจะเป็นไปด้วยเจตนาใดก็ตามล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระท า   

ข้าพเจ้าได้น ารูปแบบการผลิตซ้ าของความงามต้นแบบนี้มาเปรียบเทียบ โดยการใช้ใบหน้า
ของตนเองเป็นต้นแบบแทนภาพมายาคติของสังคมที่เชิดชูความงามในรูปแบบเดียว ครอบทับใบหน้าของ
บุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างหลากหลายของความงาม ในอีกมุมมองแสดงถึงการกดทับของมุมมองความ
งามท่ีเกิดข้ึนในสังคม การน ามาตรฐานอุดมคติความงามของตนเองมาตัดสินผู้อื่น  

 
 



2 

 

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
2.1 เพ่ือแสดงออกถึงมุมมองและแนวความคิดเรื่องมาตรฐานของความงามในสังคม

ปัจจุบัน สื่อสารให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงมาตรฐานความงามในสังคมที่เราอาจไม่เคยตระหนักว่ามีอยู่ 
 2.2 เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาค าตอบในประเด็นเรื่องรูปแบบความงามและความ

หลากหลาย ที่น าไปสูประเด็นการสร้างวาทกรรมในเรื่องความงามของผู้หญิงที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อ
โฆษณา อันเป็นส่วนส าคัญในวัฏจักรอุตสาหกรรมแฟชั่นและความงาม ซึ่งน าไปสู่บรรทัดฐานรูปลักษณ์
ภายนอกในสังคม  

 
3. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ความงามของผู้หญิงแต่ละยุคสมัย ไม่มีรูปแบบตายตัวชัดเจนแต่เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้น 
ทางความรู้ อ านาจเงินตรา อ านาจรัฐของวัฒนธรรมและการที่เกิดแนวคิดสังคมชายเป็นใหญ่ 
(Patriarchy) ด้วยการสร้างมายาคติความงามขึ้นมาโดยวาทกรรมความงามไม่ว่าจะเป็นความงาม
ภายนอกหรือความงามภายในให้อยู่ในกรอบควบคุมร่างกายและจิตใจ โดยการสร้างผลิตซ้ ามายาคติ
เหล่านี้รวมถึงอิทธิพลสื่อกับความงามท าให้มาตรฐานความงามของผู้หญิงไม่มีหยุดนิ่ง  

มาตรฐานความงามแบบมายาคติเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค โดยมีสื่อโฆษณาที่เป็นตัวการ
ส าคัญในการท าหน้าที่ตอกย้ ามาตรฐานความงามของผู้หญิงในสังคม การน าเสนอยกย่องความงาม
เฉพาะกลุ่มขึ้นมาและลดทอนคุณค่าความงามที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของตัวเองท าให้รู้สึกเป็นอ่ืน 
(other) ผสมผสานกับโครงการร่างกาย (Body project) การสร้างวาทกรรมในเรื่องของร่างกายและ
ความงามของผู้หญิงถูกน าเสนอผ่านสื่อโฆษณา ส่งผลให้ผู้หญิงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตา
ของตน ให้เป็นไปตามความงามอุดมคติที่สร้างและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงทัศนคติส่วนตัวที่มีต่อมาตรฐานความงามในสังคม โดยน า
รูปแบบการผลิตซ้ าของความงามต้นแบบนี้มาเปรียบเทียบ ผ่านการใช้ใบหน้าของตนเองเป็นต้นแบบ
แทนภาพมายาคติของสังคมที่มีภาพแทนของความงามต้นแบบ ผลงานแสดงออกด้วยเทคนิคภาพถ่าย
ดิจิตอลพริ้นท์ ผ่านสื่อร่างกาย - ใบหน้าที่เปรียบเสมือนพ้ืนที่ในการแสดงความสร้างสรรค์โดยใช้การ
พิมพ์หน้า (หน้ากากซิลิโคน) ที่มีตนเองเป็นต้นแบบแล้วครอบทับใบหน้าของผู้อื่นแทนความหมายของ
การตัดสินความงามที่เกิดขึ้นในสังคม เสนอมุมมองการตัดสินความงามที่แตกต่างหลากหลายของ
บุคคลกับความงามที่มีรูปแบบเดียว เปรียบกับการผลิตซ้ าของใบหน้าที่มีภาพต้นแบบ โดยการใช้
ตนเองเป็นต้นแบบในการสร้างมาตรฐานความงามข้ึนมาใหม ่
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4. ขอบเขตของโครงการ 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา แสดงออกถึงแนวความคิดเกี่ยวกับมาตรฐานความงามในสังคม

โดยการเสนอมุมมองการตัดสินความงามที่แตกต่างหลากหลายของบุคคล กับการผลิตซ้ าความงามใน
รูปแบบเดียว โดยการใช้ตนเองเป็นต้นแบบในการสร้างมาตรฐานความงามขึ้นมาใหม่ เปรี ยบถึงการ
แสดงทัศนะการตัดสินความงามที่เกิดขึ้นในสังคม 

4.2 ขอบเขตด้านรูปแบบ ใช้รูปแบบของศิลปะหลากหลายสื่อ (Multiple Art) ในการสร้าง
ชิ้นงานที่ มี ใบหน้ าของตนเองเป็นต้นแบบ (Self-Portrait Mold) โดยการหล่อซิลิ โคน (Silicone) 
ประกอบการสร้างสรรค์งานผ่านเทคนิคดิจิตอลพริ้นท์ (Digital Print) ในรูปแบบของระยะภาพถ่ายบุคคล
ตั้งแต่ครึ่งตัวถึงตัดเฉพาะใบหน้า เน้นให้เห็นถึงรายละเอียดของพ้ืนผิว สีสันและน้ าหนักของแสงเงาของ
ใบหน้า เพ่ือแสดงความแตกต่างของลักษณะพ้ืนผิวและแสงตกกระทบจากวัตถุรอบข้าง  

 
5. ขั้นตอนการศึกษา 

5.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งหนังสือ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
5.2 รวบรวมข้อมูลที่หามาได้ และน ามาวิเคราะห์ 
5.3 ร่างภาพผลงาน (Sketch) ที่จะน ามาสร้างสรรค์ 
5.4 เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
5.5 ลงมือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
5.6 วิเคราะห์ผลงาน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานสร้างสรรค์ 
5.7 สรุปผลการศึกษา และเรียบเรียงเนื้อหา 
5.8 จัดพิมพ์ และเผยแผ่ศิลปนิพนธ์ 
 

6. ค านิยามศัพท์ท่ีใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
Mixed Media Art คือ การใช้วัสดุผสมหรือการใช้วิธีการในการสร้างสรรค์ในลักษณะผสม 

“สื่อผสม” ในแง่ของการใช้วัสดุเป็นการแสดงออกของศิลปินนั้น ชนิดของวัสดุจะไม่มีข้อก าหนด วัสดุที่
ศิลปินน ามาใช้ผสมผสานกันในงาน อาจเป็นทั้งวัสดุที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ หรือวัสดุซึ่งเป็นผลผลิตของ
มนุษย1์    

                                                           

 1 สมพร รอดบญุ, วารสารวจิิตรศลิป์ ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2557, 165 
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Discourse หมายถึงวาทกรรมหรือกระบวนการในการสร้างผลิตเอกลักษณ์  และ
ความหมายให้กับสิ่งต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตัวตนของเราเองนอก 
จากนี้ยังท าหน้าที่ควบคุมสิ่งที่สร้างขึ้นให้ด ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้างในขณะเดียวกัน
วาทกรรมก็ท าหน้าที่เก็บหรือปิดกั้นไม่ให้เอกลักษณ์และความหมายของอย่างอ่ืนเกิดขึ้นหรือท าให้
เอกลักษณ์และความหมายบางอย่างที่ด ารงอยู่แล้วในสังคมเลือนหายไปได้พร้อมกัน2                                                       

Digital Print หมายถึงเป็นระบบการพิมพ์โดยตรงจากข้อมูลไฟล์งานไม่มีขั้นตอนใน การ
เตรียมแม่พิมพ์ระยะเวลาในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้สั้นลง สามารถพิมพ์บนวัสดุต่างๆ ที่มี
ความหลากหลาย ให้ภาพพิมพ์ที่มีความคมชัดสีสันสวยงามรวม ทั้งยังลดข้อจ ากัดด้านจ านวนการผลิต
ขั้นต่ า3 

Silicone  เป็นสารประกอบที่มีความหลากหลายในรูปร่างและการใช้งาน โดยทั่วไปจะใช้
กับงานที่ต้านทานความร้อน และงานที่ใช้เป็นวัสดุยืดหยุ่น ตัวอย่างการใช้งานของซิลิโคน เช่น กาวยา
แนว เครื่องครัว ฉนวน และงานทางการแพทย์ (หน้าอกซิลิโคน) ซิลิโคนเป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วย 
ซิลิคอน คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และสารเคมีประเภทอ่ืน รูปแบบทั่วไปของซิลิโคนได้แก่ ยาง
ซิลิโคน น้ ามันซิลิโคน และ เรซิ่นซิลิโคน4 

Photo Retouch หมายถึงการตกแต่งภาพให้ดูดีกว่าภาพต้นฉบับ หรือเพ่ิมกราฟิกที่ใช้
ร่วมกันกับภาพ เพ่ือให้ดูดีกว่าภาพต้นฉบับและน าไปใช้ในงานตามความต้องการในการตกแต่งภาพ5 

Canvas Fabric  ผ้าใบเป็นผา้ทอธรรมดาที่ มีความทนทานสูง ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดย
ศิลปินในฐานะท่ีเป็นพื้นผิวภาพวาดซึ่งโดยทั่วไปมักจะทอดยาวข้ามกรอบไม้ผ้าใบสมัยใหม่มักจะท า
จาก ผ้าฝ้าย หรือ ผ้าลินิน พร้อมกับ โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) แต่ในอดีตท าจาก ป่าน มัน6 

                                                           

 2 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา (2540), ศูนย์วิจัยและพัฒนาต ารามหาวิทยาลัยเกรกิ, 9 
 3 Thaiprint, Blog: พิมพ์ดิจิตอล Digital Printing โรงพิมพ์ดิจิตอล,16/02/2018                                                           
[Online],  Accessed 17 April 2019, Available from:www.thaiprintshop.com/พิมพ์
ดิจิตอล/                                                                  
 4 Greenwood, Norman,Earnshaw, Alan, Chemistry of the Elements. Oxford: Butterworth-
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บทที่ 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัย ตั้งแต่ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานความงาม ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา อิทธิพลจากโครงสร้าง
สังคมเพ่ือท าความเข้าใจไปจนถึงการอธิบายถึงผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินที่ส่งอิทธิพลถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในแบบของผู้วิจัย โดยจะจ าแนกออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 
1. อ านาจและความงาม 

ความงามของผู้หญิงแต่ละยุคสมัยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ไม่มีรูปแบบตายตัว
ชัดเจน เลยท าให้เกิดวามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ ความงามของผู้หญิงอาจจะ
เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดข้ึนมากับตัวตนของร่างกาย แต่ความงามเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้น (Socially 
constructed) โดยผู้มีอ านาจ (Power) ที่สร้างมายาคติ (Myth) อ านาจทางชนชั้น อ านาจทางความรู้ 
อ านาจเงินตรา อ านาจรัฐของวัฒนธรรมของชาติหนึ่งกดดันกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง (Cultural 
Superiority And Inferiority) ในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงอ านาจท าให้ผู้หญิงมีความรู้สึกยอมรับ
ค่านิยมความงามอย่างง่ายดายไม่โต้แย้ง และครอบง าผู้หญิงให้รู้สึกคุ้นเคยเหมือนเป็นสิ่งปกติท่ีติดตัว
ผู้หญิงมาตั้งแต่เกิด7 
 
2. สังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) 

การสร้างมายาคติความงามขึ้นมาโดยวาทกรรมความงาม ไม่ว่าจะเป็นความงามภายนอก
หรือความงามภายใน ให้อยู่ในกรอบควบคุมร่างกายและจิตใจของผู้หญิง เป็นระบอบการคิดแบบชาย
โดยการสร้างมายาคติเหล่านี้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น สื่อในยุคปัจจุบันหรือในอดีต เพราะหลั กการ
สร้างอ านาจให้เกิดขึ้นจะต้องใช้อ านาจนั้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือครอบง าควบคุม ดังนั้นระบอบชายเป็น
ใหญ่จึงต้องท าให้ผู้หญิงรู้สึกว่าวาทกรรมความงาม เป็นเรื่องธรรมชาติผู้หญิงสมยอมไม่ขัดขืน และ
ยอมรับได้ง่ายขึ้น และด้วยระบอบแบบชายเป็นใหญ่จะแทรกซึมอยู่ในชีวิตคอยครอบคลุมบทบาท 
พฤติกรรม วิธีคิด ให้กับคนในสังคมไม่ว่าจะเพศไหนรวมถึงเรื่องความงามของผู้หญิงในสังคมไทยถูก

                                                           

 7 กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์, วาทกรรมความงามของผู้หญิงในสังคมไทย : มุมมองพหุมิติ, วิทยานิพนธ์, 
(2551), 2-3. 
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สร้างเบ้าหลอมที่คอยก าหนดคุณค่าความงาม ด้วยการพิจารณาให้ค่าความงามในมิติทั้งภายนอกและ
ภายใน นอกจากนี้สังคมชายเป็นใหญ่มีวิธีคิดแบบแผนปฏิบัติที่ให้ความส าคัญคุณค่าแก่เพศชาย
เหนือกว่าเพศหญิงจึงเกิดความเหลื่อมล้ ากันระหว่างบุคคลและเพศ มักจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเพศหญิง
ในการตีกรอบวางวิธีคิดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่เพศชายได้ครอบง าไว้โดยหากผู้หญิงคนไหนที่ประพฤติ
ตนอยู่ในกรอบวัฒนธรรมที่สังคมก าหนดไว้ จะท าให้ได้รับการยกย่องเชิดชู และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม แต่กลับกันถ้าผู้หญิงที่ประพฤติที่แตกต่างกันก็อาจจะท าให้เกิดข้อพิพาทขึ้นมาได้จากวาทกรรม
ที่ถูกสร้างขึ้นมา8 
 
3. สื่อกับความงาม 

มาตรฐานความงามของผู้หญิงไม่มีหยุดนิ่งขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับมุมมอง สถานที่ เวลา และบริบททางความงามนั้น ๆ รวมไปถึงมาตรฐานความงามแบบมายา
คติท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุค จะเห็นได้ว่าวาทกรรมความงามของผู้หญิงมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
ท าให้มีการตั้งค าถามอะไรคือปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวาทกรรมในสังคมแต่ละยุค และใคร
เป็นผู้ก าหนดวาทกรรมความงามของผู้หญิง และผู้หญิงในแต่ละยุคมีปฏิกิริยาตอบรับความงามนั้น 
อย่างไรจึงไม่สารถปฏิเสธได้ว่าสื่อโฆษณา คือตัวการส าคัญในการท าหน้าที่ตอกย้ ามาตรฐานความงาม
ของผู้หญิงในสังคมการน าเสนอยกย่องความงามเฉพาะกลุ่มขึ้นมา และลดทอนคุณค่าความงามที่ไม่ได้
อยู่ในมาตรฐานของตัวเองท าให้รู้สึกเป็นอ่ืน (other) ท าให้ไม่มีจุดยืนสังคม เช่น การสร้างวาทกรรม
ความงามเรื่อง ความสวย ความขาว ความผอมและมีสิ่งตรงข้ามกันคือ ขี้เหร่ ด า อ้วน และสื่อโฆษณา
ก็จะน าเสนอทางเลือกให้คนกลุ่มนี้ได้กลับมาอยู่จุดที่สังคมต้องการ โดยจะน าเสนอสื่อโฆษณาต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นเหมือนการให้โอกาสให้ได้มาตรฐานบ้างสิ่งหนึ่งที่ได้รับฟังกันมานานเกี่ยวกับเรื่องความ
สวยงามกับผู้หญิงคือ เพศหญิงเป็นเพศที่รักสวยรักงาม ความงามกับผู้หญิงเป็นของคู่กัน หรือการรัก
สวยรักงามถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหญิง (Femininity) สังคมทั่วโลกเก็บความคิดนี้ให้กับผู้หญิง
ทั้งโลก เพราะสังคมชายเป็นใหญ่ก าหนดให้ความงามเป็นเรื่องเฉพาะส าหรับผู้หญิง ดังที่นักสตรีนิยม
ในยุคแรก Simone de Beauvoir ที่เขียนหนังสือ Second Sex ที่เขียนแนวความคิดพ้ืนฐานว่า “เรา
ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิง หากแต่เราได้กลายมาเป็นผู้หญิงเมื่อภายหลัง นั่นคือเธอคิดว่าโดยธรรมชาติ
แล้วผู้หญิงและผู้ชายเกิดมาโดยมีความแตกต่างกันที่อวัยวะเพศเท่านั้น ต่อเมื่อเราเติบโตขึ้นมาในสังคม
ที่ท าการก าหนดความแตกต่างระหว่างเพศท้ังสองโดยการครอบง าความคิดของแต่ละเพศ จึงท าให้เกิด
ความแตกต่างระหว่างเพศในที่สุด” ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในมิติเพศสภาพแม้ผู้หญิงจะได้สิทธิในทาง
การเมืองที่นักสตรีนิยมรุ่นแรก ๆ เรียกร้องเรื่องทางกฎหมายสิทธิทางกฎหมายต่าง ๆ แต่เธอก็เห็นว่า

                                                           

 8 บุญยงค์ เกศเทศ, “สถานภาพสตรีไทย”, 2532, 320-324. 
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ผู้หญิงที่ยังคงยึดติดกับความสวยงามของร่างกายก็ยังอยู่ในวังวนแห่งการครอบง าของสังคมชายเป็น
ใหญ9่ 

 
4. โครงการร่างกาย (Body Project)  

การสร้างวาทกรรมในเรื่องของร่างกายและความงามของผู้หญิง ถูกน าเสนอผ่านสื่อ
โฆษณา เช่น เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ชะลอริ้วรอย สถาบันลดน้ าหนัก ความสวยที่วัดกันที่ความ
ขาว ความผอม ส่งผลให้ผู้หญิงต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของตน ความงามที่สร้างและ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอด ความรู้สึกมีปมด้อยของผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาไม่เป็นไปตามความงามในอุดม
คติท่ีใช้ความงามแบบตะวันตกเป็นเกณฑ์มาตรฐาน และจากการที่วัฒนธรรมเป็นผู้สร้างวาทกรรมหลัก
เกี่ยวกับร่างกาย รวมถึงเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานความงามในนิยามของตนเอง ท าให้ไม่จบสิ้น  

Chris Shilling กล่าวไว้ว่า “ร่างกายเป็นหน่วยหนึ่ ง หรือสิ่งหนึ่ง (entity) ที่อยู่ใน
กระบวนการ กลายเป็นบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นโครงการ ร่างกายไม่ใช่สิ่งที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
แต่ร่างกายอยู่ในภาวะของการต้องกลายเป็นสิ่งอ่ืนที่ไม่มีวันจบสิ้นเรียกว่า โครงการร่างกาย (body 
project) เพ่ือให้ร่างกายบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนาและเป็นการสื่อถึงตัวตนหรือ อัตลักษณ์ของ
ปัจเจกชนที่เป็นเจ้าของร่างกายนั้น”10  
 
5. มาตรฐานความงาม 

ความงามสามารถแยกออกเป็นหลายมิติได้ท าให้สังคมต้องมีการก าหนดมาตรฐานของ
ความงามขึ้นมา เพ่ือแยกแยะได้ว่าใครเป็นผู้ที่มีความงามที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็น
ผู้หญิงงาม ความงามของผู้หญิงเราจะพบว่าในยุคก่อนและสมัยใหม่ผู้หญิงจะถูกก าหนดมาตรฐาน
ความงาม เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันจะมองหาผู้หญิงในอดีตนั้นจะหาได้ยากจึงเกิดการตั้งค าถามว่า ท าไมถึง
เป็นแบบนั้น ผู้หญิงในยุคนี้ไม่มีความสวยแล้วหรือ ค าตอบคือ ไม่ใช่ว่าผู้หญิงยุคนี้ไม่มีความงามและ
ผู้หญิ งยุคปัจจุบันยังคงสนใจเรื่องความสวยงาม แต่ เรียกได้ว่ามาตรฐานความงามในยุคนี้ ได้
เปลี่ยนแปลงไปเพราะผู้หญิงสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคของตัวเองเพราะถ้าเกิดผู้หญิงสมัยใหม่
ท าผิวทองแบบผู้หญิงยุคก่อนอาจะถูกมองว่าป่วยบ้างหรือดูว่าไม่ธรรมชาติบ้างเพราะผิวสวยของผู้หญิง
ในปัจจุบันมาตรฐานคือ ต้องขาวไว้ก่อนทั้งแบบขาวอมชมพู ขาวสุภาพดีดังภาพโฆษณาต่าง ๆ ที่

                                                           

 
9 อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, วาทกรรม “ความสวย” และการต่อรองอัตลักษณ ์วัฒนธรรมบริโภค วารสาร

สังคมศาสตร์ ฉบับท่ี 2 / 2549, 135 
 10 Shilling (1993), สายพิณ ศุพุทธมงคล และคณะ, (2541), โครงการแห่งความเจ็บปวด, 4 - 5, 17, 
 [Online], Accessed 08 April 2019, Available: http://www.artbangkok.com/?p=6278 
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น าเสนอให้กับผู้หญิงในยุคปัจจุบัน มาตรฐานอีกอย่างคือ สัดส่วนทรวดทรงที่ดูบอบบางนั้นยังพอจะ
เห็นได้บ้างของผู้หญิงยุคปัจจุบันแต่ก็ไม่เหมือนกับผู้หญิงสมัยก่อนเลยทีเดียว ปัจจุบันจะตั้งมาตรฐาน
ว่า สูงยาวเข่าดี ขาวสวยหมวย และรวมถึงการออกก าลังเพ่ือให้ร่างกายกระชับ และผู้หญิงยุคปัจจุบัน
ก าลังถูกบังคับให้ต้องเลือกเพ่ือที่จะเป็นตามมาตรฐานของความงามที่ถูกสร้างขึ้นตัวอย่าง เช่น  การ
เสริมความงามโดยการศัลยกรรมด้วยวิทยาการทางการแพทย์ การลดความอ้วน และการลดสัดส่วน
ร่างกายให้เพรียวบางอย่างรวดเร็วของสถาบันลดน้ าหนัก โดยการน าเสนอผ่านพรีเซ็นเตอร์ที่เป็นดารา 
นางแบบ นางงาม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางทั้งลดเลือนริ้วรอย เพ่ิมความ
เต่งตึง ความขาวเนียนของใบหน้า นี้ก็คือ ทางเลือกที่ผู้หญิงจะเลือกหยิบใช้เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้กับ
ตัวเอง เพ่ือสร้างความน่าพึงพอใจและท าให้ความสวยงามของรูปร่างหน้าตากลายเป็นสิ่งที่ถูกน ามาให้
คุณค่าและประเมินคุณค่าความเป็นผู้หญิง แต่ในทางกลับกันผู้ที่ไม่มีความงามตามมาตรฐานดังกล่าว
จะถูกท าให้เป็นคนอ่ืน (other) หรือ ตกมาตรฐาน อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการพิจารณาวาทกรรม
ความงามในมุมมองพหุมิติข้างต้นแล้วเรายังพบว่าความงามของผู้หญิงยังถูกควบคุมโดยมิติอ่ืนๆ11 

 
6. โรลองด์ บาร์ธส์ (Roland Barthes)  

นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศสได้อธิบายไว้ว่า มายาคติ (myth) คือความคิด ความเชื่อที่คนส่วน
ใหญ่ในสังคมยอมรับโดยไม่ตั้งค าถาม และเป็นความคิด / ความเชื่อที่สอดรับกับระบบอ านาจที่ด ารง
อยู่ในสังคมขณะมายาคติก าหนดความรับรู้ในสังคมโดยวิธีการอ าพราง บิดเบือน จนเรื่องหนึ่ง
กลายเป็นเรื่องธรรมชาติ ผู้คนจะเข้าใจเรื่องโดยปราศจากค าถามและเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ หาก
ความจริงแล้วเรื่องเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มคนในสังคม ซึ่งหวังผลประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง  

การสร้างงานโฆษณาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารมีเจตนาเพ่ือขายผลิตภัณฑ์
เป็นส าคัญ การจัดรูปแบบของข้อความและภาพประกอบ ผู้โฆษณาจึงจ าเป็นต้องท าให้ชิ้นงานของตน
เป็นที่สนใจต่อผู้รับสาร โดยเฉพาะการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้บริโภคให้มากท่ีสุด 

  
 
 
 
 

                                                           

 11 บุญยงค์ เกศเทศ, “สถานภาพสตรีไทย”, 2532, 320-324 
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7. จูดิธ บัทต์เลอร์ (Judith Butler) 
ที่บอกว่า “ผู้หญิง” หรือ “ความเป็นผู้หญิง” เป็นเพียงสิ่งที่สร้างทางสังคมอันเนื่องมาจาก

การศึกษางานของ Judith Butler (1990, 132) ใน Theory of Performance ที่บอกว่า “We are 
not gender, but rather we do gender” “Without social conventions that prescribe 
masculinity and femininity, we could not perform gender” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ว่ามีความ
เป็นผู้หญิงที่แท้จริงคงอยู่เรื่องของเพศสภาพเป็นเรื่องที่ประดิษฐ์ขึ้น และเกิดจากกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมมาจากองค์ความรู้ (knowledge) ของมนุษย์ในการพยายามอธิบายความจริงด้านความ
แตกต่างทางชีววิทยา โดยการใช้สรีระเป็นตัวก าหนดบทบาท ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ของ 
“ความเป็นผู้ชาย” และ “ความเป็นผู้หญิง” ของคนในสังคมก่อนจะเข้าสู่ยุคแนวคิดหลังสมัยใหม่ 
(Post Modernism) ซึ่งปฏิเสธโครงสร้างต่าง ๆ ที่เคยมีมาในยุคสมัยใหม่หรือยุคอุตสาหกรรม มนุษย์
ถูกครอบง าให้อยู่ภายใต้กรอบความรู้ซึ่งเชื่อว่าความจริงสามารถค้นหาได้ผ่านทางเหตุผล และเชื่อเรื่อง
ของการมีอยู่ของกฎซึ่งแน่นอนตายตัว ในขณะที่ความคิดยุคหลังสมัยใหม่นั้นปฏิเสธความเชื่อและ
ระบบความคิดในยุคสมัยใหม่ทั้งหมด ไม่เชื่อในเรื่องของการมีค าอธิบายตายตัวในแบบเดียวเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ต่างๆในโลก  
  
8. ฟูโก (Foucault) 

ฟูโก เป็นนักปรัชญานักประวัติศาสตร์ความคิด มักจะถูกน ามาอ้างถึงในงานด้านสตรี
นิยมอยูบ่อยครั้งในเรื่องของ “อ านาจและความรู้” (Power and Knowledge) และเรื่องของระบอบ
ความจริง (The Regime of Truth) ฟูโกเสนอว่า อ านาจมีอยู่ทุกที่ในสังคม ผ่านทางความรู้ ความเป็น
บุคคลได้ถูกควบคุมผ่านการเป็นเพศใดเพศหนึ่ง โดยเฉพาะผ่านการสร้างองค์ความรู้ในความเห็นของฟู
โก “อ านาจกับความรู้” แม้จะไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่สองสิ่งนี้มีเป้าหมายที่แยกออกจากกันไม่ได้คือ ถ้ามี
ความรู้ก็น าไปสู่การควบคุม แม้อ านาจกับความรู้จะเป็นอิสระต่อกันแต่ก็ต้องไปควบคู่กันเสมอ  

ฟูโกมองว่า อ านาจท างานในสองระดับพร้อมกัน ด้านหนึ่งอ านาจท าให้เรากลายเป็นวัตถุ
เพ่ือการควบคุม ตรวจตราของอ านาจ แต่อีกด้านหนึ่งอ านาจท าให้เราในฐานะบุคคลคนที่ต้องควบคุม
ตัวเองไม่ให้ล้ าเส้นกฏเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในการนิยาม “ความเป็นปกติ” ของคนในสังคมและ
วิเคราะห์จากนี้เพศก็ไม่ต่างจากอาชญากรรมในสังคมสมัยใหม่เป็นแค่เพียงวัตถุเพ่ือการศึกษา และถูก
จ้องมองของความรู้ที่ไว้ศึกษา ฟูโกเสนอว่าความรู้เกี่ยวกับความเป็นเพศต่างหากที่เป็นแก่นแท้ในการ
ยึดกุมการท างานของอ านาจไม่ใช่ตัวพฤติกรรมทางเพศเอง             

ฟูโกชี้ให้เห็นว่าตลอดช่วงเวลาในประวิติศาสตร์ จะมีเงื่อนไขกฎชุดหนึ่งที่ก าหนดว่าอะไร
คือสิ่งที่ ยอมรับได้หรือไม่ก็คือ “วาทกรม” (Foucault, 1970,48 - 78) เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
แม้แต่ตัวของมนุษย์ ก็เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ของประวัติศาสตร์ยุคหนึ่งจากนั้นก็หายไป   
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ฟูโกให้ความสนใจกับสิ่งที่เรียกว่า ถ้อยแถลง (Statement) ซึ่งถือเป็นหน่วยพ้ืนฐานของ
วาทกรรมถ้อยแถลงคือ ตัวก าหนดให้การพูดมีความหมายขึ้นมา ถ้อยแถลงคือชุดของกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดให้อะไรมีความหมาย กฎเกณฑ์ก็คือพ้ืนฐานของการพูดความหมายของถ้อยแถลงขึ้นอยู่ว่าที่มี
มาก่อนหน้านี้และคงอยู่ในปัจจุบันที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต นั้นก็คือการที่ฟูโกพยายามบอกว่าสิ่ง
เหล่านี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่เป็นตัวผลิต  ก าหนด
สร้างความหมายและความจริงนั้น หมายความว่ากรอบความรู้ของแต่ละยุคสมัยสร้างสิ่งที่เรียกว่า 
“วาทกรรม” (Discourse)  

ในความหมายของฟูโก นั้นวาทกรรมหมายถึงการแสดงออกทางวาจาเกี่ยวกับความคิด 
(Expression Verbale de la Pensee) ในภาษาไทยหากแปลความหมายคือ กรอบความคิดเฉพาะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สืบทอดกันมาโดยแสดงออกทางการพูดหรือการเขียนนั่นเอง (จริงทางสังคมนั้นไม่ใช่
เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและในปัจจุบันก็ยังเชื่อสื่อมวล Foucault, 1970) จะเห็นได้ว่า
ความมีบทบาทส าคัญในการสร้างรูปแบบความเป็นจริง ซึ่งการสร้างความเป็นจริงทางสังคมของ
สื่อมวลชนจะส่งผลกระทบได้หลายระดับ ในระดับแรกเป็นขั้นตอนของการเก็บข้อมูลสู่คลังความรู้ 
(Stock of Knowledge)  

ซึ่งคลังความรู้นี้ Peter Berger และ Thomas Luckman อธิบายว่าโลกนั้นแบ่งเป็นสอง
ส่วน คือโลกแห่งความจริง (World of Reality) และโลกแห่งความหมาย (World of Meaning) โลก
แห่งความจริงคือโลกที่เราสัมผัสได้ เช่น สิ่งแวดล้อม ตึกอาคาร สิ่งอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่อาจหา
ความหมายที่ชัดเจนได้ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละคนหรือสังคม ดังนั้น จึงสร้างโลกแห่งความหมาย
เพ่ืออธิบาย ความหมายจึงเป็นความรู้ที่ได้ การรับรู้เพียงบางส่วนจากโลกแห่งความจริงมาสร้างเป็น
คลังความรู้ขึ้น (บงกช เศวตาม์, 2533) ในระดับที่สองคือ มีปฏิกิริยาตอบสนองหรือต่อต้านสิ่งที่ได้รับ
ในระดับสุดท้ายข่าวสารที่สะสมไว้มากก็จะถูกจัดระบบและปกป้องผู้รับสาร จนกลายเป็นโลกแห่ง
ความเป็นจริง เช่นที่ Stuart Hall เคยกล่าวว่าสื่อเป็นกลไกด้านอุดมการณ์ของสังคม โดยไม่ได้ท าการ
ครอบง าสังคมหรือเพียงสะท้อนอุดมการณ์ในสังคมเท่านั้นแต่สื่อท าหน้าที่เป็น “ตัวประกอบสร้าง
ความเป็นจริงของสังคม”12 
 
 
 
 
 

                                                           

 12 Humez, Gail Dines and Jean M (1995), 18-9. 
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9. แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะ 
ผลงานศิลปะและศิลปินที่ผู้วิจัยมีความสนใจและได้ค้นคว้ามาคือ ผลงานศิลปะที่มีประเด็น

ข้องเกี่ยวความงามอ านาจหรือมาตรฐานความงาม จากการค้นคว้าและประสบการณ์ส่วนที่ท าให้
พบว่ามีผลงานศิลปะมากมาย เช่น ภาพถ่ายงานและประติมากรรม จึงเลือกยกตัวอย่างเป็นศิลปินมา
ทั้งหมด 2 ท่าน คือ ซินดี้ เชอร์แมน (Cindy Sherman) และเทรซ ีเอมิน (Tracey Emin)  
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพของซินดี้ เชอร์แมน (Cindy Sherman)                                                                                
ที่มา www.thebroad.org/art/cindy-sherman 

                                                                                                                                               
 9.1 ซินดี้ เชอร์แมน (Cindy Sherman)       

ศิลปินชาวอเมริกันที่ถูกยอมรับในช่วงปี 1980 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความโดดเด่นในการ
ขยายภาพสื่อมวลชนอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย ในครั้งแรกในสไตล์สุดยอดนิยมในช่วงสตรีนิยมและ
ได้ส ารวจความหลากหลายของบทบาททางสังคมของผู้หญิงทั่วไปหรือตัวละคร จึงพยายามตั้งค าถาม
เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน ที่มักกดขี่ต่อตัวตนและส่วนรวมเช่น บทบาทสมมุติ ของฮอลลีวูด , 
แฟชั่น, โฆษณา และด้วยความตั้งใจในก็สามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมด้วยการแต่งหน้า เป็นภาพ
หมุนเวียนต่อสาธารณะเป็นจ านวนมาก                                                

การถ่ายภาพบุคคลการแสดงบทบาทสมมุติในศิลปะของ Sherman คือ การใช้กล้องและ 
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การแต่งหน้าเครื่องแต่งกายหรือฉากเพ่ือสร้างภาพลวงตาหรือสัญลักษณ์และการ 
Snapshot ที่แสดงแนวคิดต่าง ๆ ความมั่นใจทางเพศความบันเทิงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ถูกตัดสินจาก
สังคมและยังเป็นการแสดงความคิดของตนเองในการมองสังคม 
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ภาพที่ 2 ผลงานของ Cindy Shermanชื่อ Untitled #126 
ที่มา www.thebroad.org/art/cindy-sherman/untitled-126 

 
Cindy Sherman เป็นศิลปินที่มักจะไม่ตั้งชื่อภาพของตัวเองแต่เป็นการใช้เป็นตัวเลขใน

การระบุชิ้นงานแต่ละชิ้นกับผลงาน ที่ตั้งใจท าให้มีความคลุมเครือมีการขัดแย้งเพ่ือเป็นการท าให้ผู้ชม
สามารถตีความได้อย่างอิสระไม่ตีกรอบความคิด 

ผลงานที่นับว่าท าให้ Sherman มีชื่อเสียงคือ Untitled#126 โดยเป็นการเสียดสีวงการ
แฟชั่น ในภาพจะเป็นตัวของเธอเองสวมชุดหรูหรามีการแต่งหน้าแล้วท าหน้าของเธอให้ดูอัปลักษณ์จน
ท าให้รู้สึกว่าน่าสมเพช ซึ่งจะขัดแย้งกับเครื่องแต่งกายที่ดูหรูหรา และโพกผ้าที่หัวให้ดูคล้ายกับชาว
อาหรับและมีการยกเท้าข้างหนึ่งมาเหยียบเก้าอ้ีหวายแฮนด์เมด เพ่ือเป็นการเสียดสีการหยิบเอา
วัฒนธรรมที่แต่งต่างกันมาใช้แบบฉวยโอกาสโดยสไตลิสต์ของวงการแฟชั่น  Sherman เคยกล่าวว่า
อยากเล่นตลกกับวงการแฟชั่นว่า “ฉันรู้สึกขยะแขยงกับการที่คนท าให้ตัวเองดูสวยงาม ฉันรู้สึก
หลงใหลในสิ่งที่ตรงกันข้ามากกว่า”13 

                                                           

 13 ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ,์ คอลัมอ่านแฟชั่น: ศิลปะแห่งการแปลงกายของ 'ซินดี้ เชอร์แมน' [Online], 
Accessed 10 April 2019, Available from: https://www.gqthailand.com/style/article/its-all-about-bag 

http://www.thebroad.org/art/cindy-sherman/untitled-126
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ภาพที่ 3 ภาพของเทรซี เอมิน (Tracey Emin) 
ที่มา https://www.seditionart.com/users/tracey-emin 

 
 9.2 เทรซี เอมิน (Tracey Emin)  

ศิลปินร่วมสมัยชาวอังกฤษแห่งกลุ่ม YBAs มีพฤติกรรมห้าวหาญ กล้าคิดกล้าท าทีแสดงต่อ
สาธารณชน ผลงานที่แสดงถึงตัวตนและความรู้สึกถึงของเพศหญิงอย่างตรงไปตรงมาไปจนเลยเถิดเกิน
กว่าที่สังคมอนุรักษ์นิยมของอังกฤษจะทนรับไหว เป็นผู้สร้างผลงานหลากหลายทั้งภาพวาด ลายเส้น 
ประติมากรรม ภาพยนตร์ ภาพถ่าย ไปจนถึงงานเย็บปักจนถูกเรียกขานว่าเป็น ‘แม่สาวสุดแสบแห่ง
วงการศิลปะอังกฤษ’ (Bad girl of British art)  

เอมิน โด่งดังจากการท างานที่ตีแผ่ชีวิตและความสัมพันธ์ส่วนตัวต่อสาธารณชนผ่านสื่อ
สมัยนิยมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลและความทรงจ าอันเลวร้ายของตัวเธอเอง สิ่งเหล่านี้มักจะเป็น
หัวข้อในการท างานอยู่เสมอ เธอมักใช้ร่างกายตัวเองเป็นสื่อในการแสดงออกทางศิลปะไม่ว่าจะเป็น
ภาพของตัวเอง ศิลปะการแสดงสดหรือวิดีโอ เธอจึงเป็นเสมือนการส ารวจ การร าลึกถึงตนเองแนวคิด
และเนื้ อหาในผลงาน  ด้วยบุคลิกภาพอันโดดเด่น เฉพาะตัวของเธอนั้น  เป็นอะไรที่ ฝ่ าฝืน
ขนบธรรมเนียมของสังคม ชื่อเสียงและความอ้ือฉาวมักมาจากเสียงซุบซิบนินทาของสื่อมวลชน
มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเธอถูกนิยามอยู่ในรูปแบบศิลปะ  Confessional Art (งาน
ศิลปะเฉพาะของศิลปินหญิงที่ใช้ผลงานศิลปะเป็นเสมือนเครื่องมือในการถ่ายทอดภาพชีวิต)  เธอเคย
กล่าวว่า “ฉันตระหนักดีว่าตัวฉันคืองานศิลปะ เป็นหัวใจส าคัญของงาน ฉันมักจะพูดว่า หลังจากที่ฉัน
ตายแล้ว งานของฉันคงดีได้ไม่ถึงครึ่งของตอนที่มีชีวิตอยู่” 
                   
 

https://www.seditionart.com/users/tracey-emin
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 ผลงานของ เทรซี เอมิน Tracey Emin  
 

 
 

ภาพที่ 4 ผลงานของ Tracey Emin ชื่อ To Meet My Past (2002) 
ภาพจาก : www.traceyeminstudio.com 

 
            เป็นงานศิลปะที่ถูกจัดวางในรูปแบบเตียงนอนสี่เสาที่ดูสวยงามดูมีราคามีความสะอาดมีผ้า
คลุมเตียงและผ้าม่านที่มีการปักด้วยมือให้ดูหรูหรา เป็นรูปภาพหรือถ้อยค าที่เกี่ยวกับประสบการณ์
ตอนวัยรุ่นต่าง ๆ แล้วน าการใช้เทคนิคการเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นกิจกรรมดั้งเดิมของผู้หญิงที่คนส่วน
ใหญ่มักมองว่าเป็นงานฝีมือของผู้หญิงมากกว่างานศิลปะ และมักถูกตีความว่าเป็นงานของผู้หญิง 
ผู้หญิงควรท าและอยู่ในสถานที่เหล่านี้ 
 ผลงานนี้มีเจตนาที่จะกระตุ้นให้ผู้ชมมองถึงประเด็นที่แท้จริงของผู้หญิง ที่จะเป็นเรื่อง
ต้องห้ามและน่าอับอายในสังคมที่แม้จะเรียกว่าสมัยใหม่ และเป็นการสร้างนิยามใหม่เพ่ิมขอบเขต
ความเป็นไปได้ของผู้หญิง ที่ส าคัญคือมันส่งอิทธิพลอย่างสูงต่อศิลปินหญิงในยุคหลังที่ส ารวจความเป็น
ผู้หญิง และท างานในประเด็นเกี่ยวกับสตรีนิยม (feminism) มักถูกตีความว่ามีลักษณะเป็นส่วนหนึ่ง
ของลัทธิสตรีนิยม ที่มีความเชื่อว่าผู้หญิงสามารถนิยามและก าหนดเพศสภาวะได้ด้วยตนเอง ผลงาน
ศิลปะท่ีตรงไปตรงมา14 

                                                           

 14 Panu Boonpipattanapong, ตัวฉันคืองานศิลปะ ! Confessional Art ฉีกกฎกลุสตรีผู้ดีอังกฤษ
ของ เทรซี เอมิน, Posted On 26 January2018, [Online], Accessed 17 April 2019, Available from: 
hematter.co/thinkers/tracey-emin-confessional-art 

http://www.traceyeminstudio.com/
https://thematter.co/author/panu
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บทที่ 3 
การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ 

 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการใช้แนวความคิดเป็นเป้าหมาย

หลักผนวกกับกระบวนการสร้างสรรค์ที่ผ่านขั้นตอนที่หลากหลายทั้งขั้นตอนการศึกษาข้อมูล การ
ประมวลความคิด การแสดงออกเป็นรูปธรรมผ่านสื่อและเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือความสมบูรณ์ของ
ผลงานศิลปะ 
 
1. ข้ันตอนการประมวลความคิด 

ผลงานของข้าพเจ้าใช้ความหมายที่นิยาม “สื่อ” หน้ากากซิลิโคน ในการแทนค่า
ความหมายที่เชื่อมโยงกับแนวความคิดเรื่อง มาตรฐานความงามในสังคม โดยใช้ใบหน้าของตนเองเป็น
ต้นแบบของหน้ากาก ที่ครอบทับใบหน้าของนางแบบ ประกอบกับจินตนาการและความรู้สึกท่ี
ผสมผสานอยู่ในการจัดองค์ประกอบ เกิดเป็นเอกภาพของทัศนธาตุ เส้น สี รูปทรง พ้ืนที่ว่างที่สื่อสาร
ใต้แนวความคิดหลักผลงานศิลปนิพนธ์ 
 
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

2.1 รปูร่างและรูปทรง (Form) 
ข้าพเจ้าเลือกใช้รูปทรงของใบหน้าที่ซ้้ากัน แสดงถึงการผลิตซ้้ารูปแบบความงาม รูปแบบ 

(Pattern) ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างใบหน้าต้นแบบและใบหน้าซิลิโคนที่ท้าการถอดแบบ (copy) 
ผสานเรียงกันในลักษณะประจันหน้ากับผู้ชม ในอารมณ์ของใบหน้าที่เรียบเฉย ในการจัดองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ผสานกับองค์ประกอบของท่าทางที่สร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

                                    

  
 

ภาพที่ 5 รูปภาพแสดงรูปทรง 
 



16 
 

2.2 พื้นที่ว่าง (Space) 
พ้ืนที่ว่างในผลงาน สื่อความหมายถึงการเป็นพ้ืนที่ว่างที่ไม่เฉพาะเจาะจงทางกายภาพ 

เป็นพ้ืนที่ว่างเชิงนามธรรมที่แสดงถึงความรู้สึก และช่วยขับเน้นรูปทรงและสัญญะในงาน พ้ืนที่ว่าง
ส่วนใหญ่ในผลงานแสดงถึงบรรยากาศรอบรูปทรงในลักษณะของเงามืดที่แทรกตัวกระจายอยู่ในภาพ 
พ้ืนหลังสีด้าที่ไม่แสดงถึงขอบเขตของพ้ืน – ผนัง จุดสิ้นสุด เป็นส่วนที่เสริมให้รูปทรงในงานมีความ
เด่นชัดขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศในงาน  

 

 
 

ภาพที่ 6 รูปภาพแสดงพ้ืนที่ว่าง 
 

2.3 พื้นผิว (Texture) 
พ้ืนผิวในงานที่ต้องการขับเน้น คือพ้ืนผิวของผิวหน้าจริงของต้นแบบ และผิวของหน้ากาก

ซิลิโคนที่เน้นให้เห็นถึงความแตกต่างในแง่ของกายภาพที่สื่อถึงต้นแบบกับการเลียนแบบ ลักษณะ
พ้ืนผิวหลักท่ีเกิดขึ้นในงานมีทั้ง ผิวหนังของใบหน้า ผิวของหน้ากากซิลิโคน เส้นผมจริง และเส้นผม
สังเคราะห์ 

 

 
 

ภาพที่ 7 รูปภาพแสดงพ้ืนผิว 
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3. ขั้นตอนการสร้างภาพร่างผลงาน 
 3.1 การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและการพูดคุยสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 ถ่ายภาพใบหน้าตนเองในมุมมองต่างๆเพ่ือน้ามาประกอบเป็นภาพร่างผลงาน 
 3.3 การสร้างภาพร่างผลงานโดยการติดปะภาพข้อมูลต้นแบบผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 
 

 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างภาพร่างผลงานที่ผ่านการติดปะในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 
 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างภาพร่างผลงานที่ผ่านการติดปะในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
ข้าพเจ้าเลือกใช้กระบวนการเทคนิคหล่อใบหน้าตนเองด้วยวัสดุซิลิโคนในลักษณะ

เหมือนกันหลายชิ้น 
4.1 การถอดพิมพ์จากแม่พิมพ์ใบหน้าคนจริง                                                                                   

     Silicone face Casting ขั้นตอนการถอดพิมพ์ใบหน้าคน                                                                                                   
4.1.1 ท าความสะอาดใบหน้า                                                                                                                                                              

          เริ่มจากการท้าความสะอาดใบหน้าให้ทั่วใบหน้าเพ่ือป้องกันเศษฝุ่นต่างๆเนื่องจาก
ต้องป้องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปสู่ในงานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชิ้นงานได้                                                                                                                                                                         

4.1.2 เตรียมการปกป้องผิว                                                                                                                                           
          การปกป้องผิวหน้าจะต้องท้าเพ่ือป้องกันไม่ให้ผิวหน้าได้รับผลกระทบต่อซิลิโคนโดย
อย่างยิ่งบริเวณคิ้วและไรผมและที่ส้าคัญที่สุดควรจะใช้วาสลีนที่มีคุณภาพที่ดีเพ่ือไม่ให้ติดกับแม่พิมพ์
และใบหน้า, คิ้ว, ไรผม                                                                                                                         
 4.1.3 เตรียมอุปกรณ์                                                                                                                                                                        

4.1.3.1 ซิลิโคนเกรด A จาก USA 
4.1.3.2 ตัวเร่งปฏิกิริยาส้าหรับซิลิโคน 
4.1.3.4 ผ้าก๊อซชนิดบาง 
4.1.3.5 ภาชนะส้าหรับผสมซิลิโคน 
4.1.3.6 สีผสมซิลิโคน 
4.1.3.7 ปูนปลาสเตอร์ 
4.1.3.8 น้้ายาเช็ดคราบสกปรกในการถอดแม่พิมพ์    
4.1.3.9 ไม้ส้าหรับคนซิลิโคน 
4.1.3.10 ขี้ผึ้งส้าหรับปั้นขึ้นรูป 
4.1.3.11 ยูรีเทนโฟม (โฟมขาว + โฟมด้า) 
4.1.3.12 น้้ายาเช็ดคราบเคมี 

               
4.1.4 การผสมซิลิโคน                                                                                                                            

          ผสมซิลิโคนและตัวเร่งด้วยไม้คนซิลิโคน แล้วใช้ไม้คนซิลิโคนคนผสมให้เข้ากันพร้อม
ส้าหรับการใช้งาน การผสมจะใช้อัตราส่วน ซิลิโคน 80% + ตัวเร่ง20%  

 4.1.5 การทาซิลิโคน ชั้นที่ 1                                                                                                                                            
           ป้ายซิลิโคนลงที่ใบหน้าโดยใช้นิ้วมือทาให้ทั่วด้วยน้้าหนักมือที่หนักแน่นและรวดเร็ว
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ที่สุด ต้องคอยระมัดระวังอย่างมากที่สุดเพ่ือป้องกันไม่ให้ซิลิโคนเข้าไปสัมผัสกับดวงตา และเข้าไปใน
จมูก แล้วทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 40-50 นาที                                        
 4.1.6 การทาซิลิโคน ชั้นที่ 2                                                                                                                            
          เมื่อซิลิโคนชั้นที่ 1 แห้งตัวดีแล้ว เตรียมการผสมซิลิโคนเพ่ือทาใบหน้า ชั้นที่ 2     
การทาครั้งนี้ ควรเตรียมผ้าก๊อซชนิดบางในขนาดที่พอเหมาะ โดยใช้กรรไกรตัดแบ่งเป็นผืนเล็ก ๆ เพื่อ
จะช่วยให้ในการท้างานได้สะดวกข้ึนเพิ่มความรวดเร็วในการท้างาน                              

 4.1.6.1 ทาซิลิโคนชั้นที่2   
  ลงบนใบหน้าที่รอแห้ง ทาในลักษณะที่ซิลิโคนยังมีความหนืดอยู่แล้วจึงน้าผ้าก๊อซติด
ลงไปให้เต็มพ้ืนที่ที่มียางซิลิโคนอยู่นั้นให้เต็มทั่วบริเวณ แล้วตรวจสอบให้ดีว่าผ้าก๊อซติดอยู่บนซิลิโคน
หรือไม่                       
 
 
 

 
  

ภาพที่ 10 การทาซิลิโคนบนใบหน้าในชั้นที่ 2  
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ภาพที่ 11 การใช้ผ้าก๊อซติดลงในซิลิโคน 
 

 
 

ภาพที่ 12 การใช้ผ้าก๊อซติดลงในซิลิโคน 
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 4.1.7 เตรียมซิลิโคนในชั้นที่ 3                                                                                                                                                      
           เมื่อชั้นที่2 มีผ้าก๊อซเต็มพ้ืนที่ทั่วแล้วนั้น ผสมซิลิโคนเพ่ือทาชั้นที่ 3 ต่อทันทีไม่ต้องรอ
ให้ซิลิโคนชั้นที่ 2 แห้งเพ่ือเป็นการยึดติดผ้าก๊อซ แล้วรอให้ซิลิโคนให้แห้งประมาณ 40 - 60 นาที 
 

 
 

ภาพที่ 13 การทาซิลิโคนในชั้นที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 14 การทาซิลิโคนในชั้นที่ 3 
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 4.1.8 การครอบพิมพ์ 
            ขั้นตอนนี้คือการครอบพิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์ เพ่ือช่วยให้แม่พิมพ์แข็งแรงถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส้าคัญเพ่ือรักษาแม่พิมพ์ให้ทรงรูปถูกต้องตามแบบในการคงรูปยางซิลิโคน 
         4.1.8.1 การผสมปูนปลาสเตอร์  
                การผสมปูนปลาสเตอร์เพ่ือน้าไปใช้ในการครอบแม่พิมพ์ยางซิลิโคนจะผสม
ปูนปลาสเตอร์อยู่ในอัตราส่วนน้้าสะอาด 40% ปูนปลาสเตอร์ 60% โดยจะใส่น้้าก่อนแล้วจึงค่อยๆโรย
ปูนปลาสเตอร์ลงไปในน้้าตามอัตราส่วนที่ก้าหนดไว้ แล้วทิ้งให้ปูนกับน้้าซึมซับกัน ปล่อยทิ้งไว้เพียง 1-
2 นาท ี

4.1.8.2 การผสมปูนปลาสเตอร์ให้เข้ากัน 
                    การผสมปูนปลาสเตอร์ให้เข้ากัน โดยจะใช้มือค่อย ๆ กวนผสมเบา ๆ เพ่ือ
ไม่ให้ปูนปลาสเตอร์ที่ผสมนั้นมีฟองอากาศออกมา ผสมจนเป็นเนื้อเดียวแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ  1 
นาที เมื่อเห็นว่าปูนปลาสเตอร์นั้นเริ่มที่จะแข็งตัวให้รีบพอกไปตามใบหน้าที่มียางซิลิโคนอยู่ทั้ งหมด 
โดยไม่ให้พิมพ์ปูนปลาสเตอร์นั้นหนามากจนเกินไป อาจมีอาการร้อนของปูนปลาสเตอร์เล็กน้อยต้อง
ระมัดระวัง 

4.1.8.3 การเตรียมถอดปูนปลาสเตอร์            
  เมื่อปูนปลาสเตอร์เริ่มที่จะแข็งตัว ให้รีบแกะออกและควรระมัดระวังยาง

ซิลิโคน หลังจากนั้นก็เริ่มแกะยางซิลิโคนที่ทาไว้ด้วยความระมัดระวังเช่นกัน ตากให้แห้งสนิท 1-2 
ชั่วโมง  

4.1.9 การเตรียมแม่พิมพ์ในการท ากะโหลกเพิ่มเติม     
          เมื่อได้แม่พิมพ์มาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะท้าการหล่อด้วยขี้ผึ้งแค่เฉพาะส่วนใบหน้า

เพราะการหล่อซิลิโคนแบบทั้งศีรษะจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานและยากมากกว่า จึงท้าแม่พิมพ์เฉพาะ
ส่วนที่ด้านหน้าของใบหน้า จากนั้นจึงต้องถอดออกมาเพ่ือปั้นส่วนของกะโหลกเพ่ิมเติม  
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ภาพที่ 15  การเตรียมแม่พิมพ์ในการท้ากะโหลกเพ่ิมเติม 
 

4.1.10 การปั้นขี้ผึ้ง                                                                                                                                  
  ท้าการหล่อปั้นขี้ผึ้งเพ่ิมทั้งศีรษะด้วยขี้ผึ้งทั้งหมดตามรูปทรงของกะโหลก 
 

 
 

ภาพที่ 16 ปั้นขี้ผึ้งตามรูปทรงของส่วนของศีรษะ 
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ภาพที่ 17 ปั้นขี้ผึ้งตามรูปทรงของส่วนของศีรษะ 
 

 4.1.11 การเก็บรายละเอียดของงาน                                                                                       
             เมื่อเก็บรายละเอียดด้วยขี้ผึ้งแล้ว ทาขี้ผึ้งด้วยทินเนอร์เพ่ือท้าให้พ้ืนผิวของแม่พิมพ์
เรียบเนียนเพ่ือใช้ในการหล่อที่เป็นแบบทั้งกะโหลกศีรษะ แล้วรอให้ขี้ผึ้งและทินเนอร์แห้งสนิท 1 - 2 
ชั่วโมง              
                                                                                                                                  

 
 

ภาพที่ 18 การเก็บรายละเอียดของงาน 
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ภาพที่ 19 การเก็บรายละเอียดของงาน 
 

 
 

ภาพที่ 20 การเก็บรายละเอียดของงาน 
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ภาพที่ 21 การเก็บรายละเอียดของงาน 
 

4.1.12 ถอดพิมพ์ทั้งหมดอีกครั้ง                                                                                                                   
            ถอดแม่พิมพ์อีกครั้งด้วยยางซิลิโคนและครอบพิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์                                                       

4.1.12.1 แบ่งครึ่งของแม่พิมพ์ 
 ท้าการแบ่งแม่พิมพ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนใบหน้า, ส่วนกะโหลกศีรษะ 

แล้วจึงน้าดินน้้ามันมากั้นตรงจุดที่แบ่งครึ่งไว้   
 

 
 

ภาพที่ 22 ภาพการใช้ดินน้้ามันกั้นแม่พิมพ์เป็น 2 ส่วน 
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ภาพที่ 23 ภาพการใช้ดินน้้ามันกั้นแม่พิมพ์เป็น 2 ส่วน 
 

4.1.12.2 การทาซิลิโคนที่แม่พิมพ์      
           ทาซิลิโคนลงในแม่พิมพ์ให้ทั่วบาง ๆ เพ่ือไม่ให้มีฟองอากาศ เริ่มท้าจากด้าน

กะโหลกศีรษะก่อน จากนั้นทาซิลิโคนส่วนใบหน้าทาบาง ๆ เกลี่ยให้ซิลิโคนเข้าไปทั่วทั้งหน้าทาที่จุด
แบ่งครึ่งเพ่ือการประกบแม่พิมพ์ ใช้พู่กันเล็ก ๆ ทาในส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กทาบาง ๆ ไม่ให้เป็น
ฟองอากาศ เพ่ือในขั้นตอนการหล่อชิ้นงานจะได้งานที่เรียบร้อยสมบูรณ์                                                                                    

 4.1.12.3 การทาซิลิโคนชั้นที่ 2                 
  เมื่อซิลิโคนชั้นที่ 1 แห้งตัวดีแล้วรอประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ผสมซิลิโคนเพ่ือ

ทาชั้นที่ 2 การทาซิลิโคนในครั้งนี้ควรผสมตัวเร่งเพ่ิมข้ึนเพื่อให้ซิลิโคนแห้งไวขึ้นรอประมาณ 30 นาที                                            
4.1.12.4 ทาซิลิโคนชั้นที่ 3            
  ผสมซิลิโคนอัตราส่วนเดียวกับชั้นที่ 2 ทาให้ทั่วเต็มซิลิโคนชั้นที่ 2 รอให้แห้ง

สนิท ประมาณ 45 นาที                                            
4.1.12.5 เตรียมผสมปูนปลาสเตอร์                  
  เมื่อซิลิโคนชั้นที่ 3 แห้งสนิท ขั้นตอนนี้เป็นการครอบพิมพ์ คือการครอบ

ด้วยปูนปลาสเตอร์ เพ่ือช่วยให้แม่พิมพ์แข็งแรงและคงรูปยางซิลิโคน โดยผสมปูนในอัตราส่วน น้้า
สะอาด 40% ปูนปลาสเตอร์ 60% โดยใส่น้้าก่อนแล้วจึงค่อย ๆ โรยปูนลงผสมไปตามอัตราส่วนที่
ก้าหนดไป ทิ้งไว้ 1 นาที ให้ปูนกับน้้าซึมซับกัน                                                                                                 
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4.1.12.6 การทาปูนปลาสเตอร์ใส่แม่พิมพ์                                                                                                                                                                      
   ผสมปูนให้เข้ากัน คนเบา ๆ ไม่ให้มีฟองอากาศ แล้วจึงทาปูนปลาสเตอร์

ไปตามยางซิลิโคน ทาให้ทั่วทั้ง 2 ส่วนโดยทาไม่ให้แม่พิมพ์ปูนนั้นหนามากจนเกินไป  
4.1.12.7 แม่พิมพ์   
      เมื่อปูนเริ่มแข็งตัวให้ค่อย ๆ แกะแม่พิมพ์ออก หลังจากนั้นก็เริ่มแกะยาง

ซิลิโคนออกจากแบบ ตัดแต่งยางซิลิโคนที่ไม่เรียบร้อยออกให้หมด ซึ่งขั้นตอนนี้เราจะได้แม่พิมพ์ตัวจริง
ที่ใช้ส้าหรับหล่อเป็นงานออกมา                                
                                                                                                       

 
 

ภาพที่ 24 ภาพของแม่พิมพ์ซิลิโคน (รูปทางซ้าย) และปูนปลาสเตอร์ส้าหรับครอบพิมพ์ (รูปทางขวา) 
 
 4.1.13 ทาซิลิโคนส าหรับชิ้นงานหน้ากากซิลิโคน 
  เมื่อได้แม่พิมพ์จริงส้าหรับชิ้นงานแล้ว ผสมยางซิลิโคนที่ผสมสีเนื้อลงไป ใส่ตัวเร่ง
ผสมให้เข้ากันแล้วเทลงพิมพ์ จากนั้นทาลงในแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ทั้ง 2 ส่วนให้ทั่วไม่บางจนเกินไปทาให้
เรียบเนียนที่สุด แล้วจึงน้าทั้ง 2 ส่วนประกบกันรัดแม่พิมพ์ด้วยลวดให้แน่น เพ่ือไม่ให้พิมพ์ขยับและ
ป้องกันการไม่เรียบเนียนของรอยต่อชิ้นงาน                       
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ภาพที่ 25 ภาพการเทซิลิโคนแล้วใช้แปรงทั่วให้ทั่ว (ส่วนกะโหลกศีรษะ) 
 

 
 

ภาพที่ 26 ภาพการเทซิลิโคนแล้วใช้แปรงทาให้ทั่วเน้นตามช่วงตา, จมูก, หู (ส่วนใบหน้า) 
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ภาพที่ 27 ภาพการทาซิลิโคนแล้วเตรียมที่จะประกบแม่พิมพ์ทั้ง 2 ส่วน (ชิ้นทางซ้ายส่วนกะโหลก
ศีรษะ, ชิ้นทางขวาส่วนใบหน้า) 
 

 4.1.14 เทซิลิโคน  
            ผสมซิลิโคนให้เข้ากันเทลงไปในแม่พิมพ์ที่ประกบกันไว้จากนั้นค่อยกลิ้งให้ทั่ว
แม่พิมพ์เพ่ือท้าให้ซิลิโคนจากชั้นแรกไม่ให้บางเกินไปทิ้งไว้ให้ซิลิโคนแห้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง  
                                                                                                                                                            

 
 

                                          ภาพที่ 28 ภาพการเทซิลิโคนลงในแม่พิมพ์ 
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     4.1.15 เตรียม Polyurethane Foam                                                                                                                                                                                
                  Polyurethane Foam โฟมขาว A และ Polyurethane Foam โฟมด้า B 
 

 
 

ภาพที่ 29 ภาพ Polyurethane Foam โฟมด้า B (รูปทางซ้าย)                                                                                                                     
Polyurethane Foam โฟมด้า A (รูปทางขวา) 

 
4.1.16 การผสมโพลี่ยูรีเทน (Polyurethane Foam)                                                                                                                          
 เมื่อซิลิโคนที่ทาใส่แม่พิมพ์แห้งท้าการเตรียมผสมโพลี่ยูรีเทนโฟม (Polyurethane 

Foam) ขาว A และผสมกับโพลี่ยูรีเทน (Polyurethane Foam) โฟมด้า B ในอัตราสวน 50 : 50 คน
ส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเทกรอกลงไปในแม่พิมพ์ โพลี่ยูรีเทนจะเกิดปฏิกิริยาเป็นโฟมออกมา เป็นการ
จัดทรงของซิลิโคนไม่ให้ยุบทรงลง  
 

 
 

ภาพที่ 30 ภาพของโพลี่ยูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam) ใช้เพื่อป้องกันซิลิโคนไม่ให้เสียทรง 
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ภาพที่ 31 ภาพของโพลี่ยูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam) 
 

4.1.17 เตรียมการถอดพิมพ์                                                                                                                    
เมื่อทุกอย่างแห้งดีแล้ว จึงค่อย ๆ ถอดแม่พิมพ์ออกมาทีละชั้นตัดแต่งให้สวยงาม 

แล้วปล่อยให้ตัวชิ้นงานแห้งอีก 3 - 4 ชั่วโมง 
 

 
 

ภาพที่ 32 การถอดแม่พิมพ์ออกมาจากชิ้นงาน 
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ภาพที่ 33 การถอดแม่พิมพ์ออกมาจากชิ้นงาน 
 

4.1.18 หน้ากากซิลิโคน 
 

 
 

ภาพที่ 34 ภาพของหน้ากากซิลิโคนที่ส้าเร็จแล้ว (ด้านหน้า)        
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ภาพที่ 35 ภาพของหน้ากากซิลิโคนที่ส้าเร็จแล้ว (ด้านข้าง) 
 
4.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการถ่ายภาพ / ดิจิตอลพริ้นท์ (Digital Print) 

4.2.1 การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับถ่ายภาพในสตูดิโอ 
4.2.1.1 อุปกรณ์ส าหรับการถ่ายภาพ 

4.2.1.2 กล้องดิจิตอล Nikon D750 (Digital SLR Cameras) 
4.2.1.3 เลนส์ Nikon 105mm f/2.8 Micro-NIKKOR 
4.2.1.4 แฟลชสตูดิโอ Electra Premier Plus 500 จ้านวน 2 ตัว 
4.2.1.5 ขาตั้งฉากหลัง (Backdrop) และผ้าด้าขึงเป็นพื้นหลัง 

4.2.1.2 การเตรียมตัวส าหรับนางแบบ (Model) 
 ให้นางแบบแต่งตัวแบบเดียวกัน ใส่เสื้อเกาะอกสีเนื้อ หน้ากากซิลิโคน  
และวิกผมสั้นสีด้า  
 
 
 
 
. 
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4.2.2 การถ่ายรูป    
จัดองค์ประกอบใบหน้าโดยดูผ่านเฟรมกล้อง, จัดพ้ืนที่ว่างของฉากหลัง, จัดแสงไฟ

ในการถ่ายภาพในที่นี้ใช้ทิศทางของแสงหลักส่องบริเวณด้านหน้าตัวแบบ ท้ามุมองศาเฉียงประมาณ 
45 องศา เพ่ือคงสัดส่วนของแสงเงาและเป็นมุมที่แสดงให้เห็นมิติของใบหน้าได้ตามความต้องการ 
ส่วนแสงรองใช้ส่องเข้าด้านหลังบริเวณผมเพ่ือขับเน้นรูปทรงออกจากพ้ืนหลังหรือใช้ร่วมกับกระดาษ
แก้วแทนฟิลเตอร์ เพ่ือให้บรรยากาศหรือมิติของแสงที่กระทบกับใบหน้าของแบบ 

 

 
 

ภาพที่ 36 เบื้องหลังการท้างานในสตูดิโอถ่ายภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 37 เบื้องหลังการท้างานในสตูดิโอถ่ายภาพ 
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4.2.3 กระบวนการปรับแต่งภาพ 
คัดเลือกและตกแต่งรูปภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม (Adobe Photoshop)  อาทิ 

การปรับน้้าหนักของแสง-เงา น้้าหนักของสี พ้ืนผิวของหน้ากากส่วนที่ไม่สมบูรณ์แบบ เพื่อน้าไปสู่
ขั้นตอนการพิมพ์ ดิจิตอลพริ้นท์ (Digital Print)  ต่อไป 
  

   
 

ภาพที่ 38 รูปถ่ายก่อนการตัดต่อผ่านโปรแกรม Photoshop 
 

 
 

ภาพที่ 39 รูปถ่ายหลังการตัดต่อผ่านโปรแกรม Photoshop 
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4.3 การพิมพ์ดิจิตอลพริ้นท์ (Digital Print) 
ขั้นตอนการพิมพ์ เลือกใช้กระดาษผ้าแคนวาสโดยใช้เครื่องพริ้นท์อิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) 

แล้วติดตั้งชิ้นงานลงบนเฟรมไม้ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 40 ขั้นตอนการพริ้นท์ด้วยเครื่องพริ้นท์อิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) 
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บทที่ 4 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีการพัฒนามาจากผลงานชุดก่อน ๆ จากการได้

ลองผิดลองถูกในงานหลากหลายรูปแบบท าให้เกิดความชัดเจนในแนวทางของตนเองมากขึ้น โดย
ข้าพเจ้าได้แบ่งผลงานออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ และช่วงศิลปนิพนธ์ 
 
1. ระยะก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ (ปีการศึกษา 2560) 

การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะแรกนั้น ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าถึง
ข้อมูลและที่มาที่ไปของแรงบันดาลใจในเรื่องที่จะท า รวมไปถึงรูปแบบเนื้อหาและวิธีการแสดงออก
ทางศิลปะของตนเอง โดยน าเนื้อเรื่องมาจากมุมมองเรื่องมายาคติกับความงามในสังคมปัจจุบัน ในการ
สร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าอาศัยการแสดงออกด้วยทัศนธาตุทางศิลปะและรสนิยมส่วนตน  

ในเรื่องของเทคนิคในการแสดงออก ข้าพเจ้าใช้เทคนิคดิจิตอลพริ้นท์ (Digital Print)
ผสมผสานกับการพิมพ์เทคนิคลิโธกราฟ (Lithograph) ในการน าเสนอมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับมายาคติ
ของความงามและผู้หญิง  

ผลงานในระยะแรกแสดงออกถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตัวตนของการ
แสดงออกสู่ภายนอกและตัวตนภายในจิตใจ ผ่านการแต่งหน้าที่ในมุมมองหนึ่งการแต่งหน้าถูกมองว่า
เป็นการสวมใส่บทบาทหรือสิ่งแปลกปลอมบนผิวหน้า หรือในแง่ของมาตรฐานความงามที่สังคมมีต่อ
ความงามของผู้หญิง การผลิตซ้ ารูปแบบความงามที่เหมือน ๆ กันในแต่ละยุคสมัย แต่ในอีกมุมมอง
หนึ่งการแต่งหน้าก็ถูกใช้ในการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก รสนิยมและอัตลักษณ์เฉพาะตัวของผู้
แต่งได้เช่นเดียวกัน  

แสดงถึงการตั้งค าถามต่อตนเองต่อการด ารงอยู่ของตัวตนภายนอก (identity) ที่ถูก
แสดงออกด้วยการแต่งแต้มรูปลักษณ์ให้งามตามมายาคติในสังคม และตัวตนภายในที่อยู่ภายใต้ของ
การเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับคติความงามของยุคสมัยว่า หรือแท้จริงแล้วการแสดงออกนั้น (การ
แต่งหน้า) ทีส่ะท้อนถึงรสนิยม ความชอบความหลงใหลส่วนบุคคล ความต้องการ การเลือกสรร หรือ
อิสรภาพในการเลือกตัวตน (identity) นั้นเอง ที่สามารถแสดงถึงตัวตนภายในได้อย่างชัดเจน (โดย
อาจจะเป็นรูปลักษณ์ที่อิงตามมายาคติความงามของยุคสมัยนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม) จึงแสดงออกโดยการ
ใช้สัญลักษณ์ของมาส์กที่ถูกเปลี่ยนหน้าที่ในการช่วยน าสารบ ารุงสู่ผิวหน้า ใช้แทนการดูดซับหรือลบ
เครื่องส าอางออก กลับค่าการใช้งาน (Function) ของวัตถุ เปรียบกับการตั้งค าถามของข้าพเจ้า
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1.1 ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะแรก 
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ภาพที่ 41 Panithan Summa, ‘Peel’, Digital Print and Lithograph, 35 x 45 cm, 2016 
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1.2 ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง 
ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะหลังได้น าเอาเนื้อหาสาระ รูปแบบ เทคนิคและการ

แสดงออกทางทัศนศิลป์มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา เพ่ือให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์สามารถ
ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกและส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการมากขึ้น โดยมีการสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลงานดังนี้ 

ผลงานศิลปะระยะนี้ ในด้านเนื้อหาสาระของงานยังคงเป็นเรื่องราวของมายาคติที่แฝงมา
กับรูปแบบความงามในสังคม และได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ของเนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึก 
รูปแบบของงานยังคงเป็นการน าวัตถุ - วัสดุ ที่ใช้ในการประทินความงามมาแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
มายาคติความงามและเพศหญิงออกจากการตั้งค าถามเชิงปัจเจกในงานช่วงแรก  

โดยรูปแบบในงานใช้การการถ่ายภาพแบบเน้นรายละเอียดของพ้ืนผิวและรูปทรงของวัสดุ 
ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้ใบหน้าของตนเองเป็นตนแบบของหน้ากากเรซิ่น แสดงถึงการตั้งค าถามถึงเรื่องกรอบ
การแสดงออกของเพศหญิงในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าหรือการแสดงออกในเรื่องเพศก็ตาม ก็
ยังถูกจ ากัดอิสรภาพในการเลือกแสดงออกโดยมายาคติเรื่องความงามและเรื่องเพศในสังคม 

 

 
 

ภาพที่ 42 Panithan Summa, ‘The Mold I’, 55 x 70 cm, Digital Print, 2016 
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ภาพที่ 43 Panithan Summa, ‘The Mold III’, 55 x 70 cm, Digital Print, 2016 
 

 
 

ภาพที่ 44 Panithan Summa, ‘The Mold IV’, 55 x 70 cm, Digital Print, 2016 



43 

 

2. ระยะผลงานศิลปนิพนธ์ (ปีการศึกษา 2561) 
ผลงานศิลปนิพนธ์ได้สื่อสารให้เห็นถึงแนวความคิด และรูปแบบที่พัฒนาการมาอย่างเป็น

ระบบ จนก้าวเข้ามาสู่ช่วงที่ตกตะกอนทางความคิดและมีความชัดเจนมากขึ้น  ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
ข้าพเจ้าน ารูปแบบการผลิตซ้ าของความงามต้นแบบนี้มาเปรียบเทียบ ผ่านการใช้ใบหน้าของตนเอง
เป็นต้นแบบแทนภาพมายาคติของสังคมที่มีภาพแทนของความงามมาตรฐาน ในที่นี้ยังคงให้
ความส าคัญกับประเด็นทางด้านความคิดที่สัมพันธ์กับกายภาพของงาน ดังที่เห็นได้จากการคิด
วางแผนจัดการองค์ประกอบของรูปทรงในชิ้นงาน ที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกในผลงานร่วมอยู่ด้วย 

ปัญหาของการท างานในระยะแรกคือ เทคนิคการท าหน้ากากซิลิโคนที่ยังไม่มีความ
ช านาญ ต้องใช้การลองผิดลองถูก ศึกษา และพัฒนาให้ชิ้นงานดียิ่งขึ้น  

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 45 Panithan Summa, “Mold of Beauty”, 50 x 70 cm, Digital Print , 2017 
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ภาพที่ 46 Panithan Summa, “Mold of Beauty II”, 70 x 100 cm, Digital Print, 2017 
  

 
 

ภาพที่ 47 Panithan Summa,  “Mold of Beauty III”, 70 x 100 cm, Digital Print, 2017 
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ภาพที่ 48 Panithan Summa, “Mold of Beauty III”, 75 x 50 cm, Digital Print, 2017 
 

 
 

ภาพที่ 49 Panithan Summa, “Mold of Beauty IV”, 70 x 125 cm, Digital Print, 2017 
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ภาพที่ 50 Panithan Summa, “Mold of Beauty V”, 70 x 105 cm, Digital Print, 2017 
 



47 

 

 
ภาพที่ 51 Panithan Summa, “Mold of Beauty VI”, 70 x 105 cm, Digital Print, 2017 
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ภาพที่ 52 Panithan Summa, “Mold of Beauty VII”, 70 x 160 cm, Digital Print, 2017 
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ภาพที่ 53 Panithan Summa, “Mold of Beauty IX”, 70 x 100 cm, Digital Print, 2019 
 
 

 
 

ภาพที่ 54 Panithan Summa, “Mold of Beauty X”, 70 x 100 cm, Digital Print, 2019 
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ภาพที่ 55 Panithan Summa, “Mold of Beauty XI”, 70 x 100 cm, Digital Print, 2019 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
จากการสร้างสรรค์ผลงานตลอดภาคการศึกษานี้ ข้าพเจ้าได้เกิดการพัฒนาในเชิงทบทวน 

และท าความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของตัวเอง ผ่านการสร้างสรรค์งานด้วยการ
วิเคราะห์และต่อยอดพัฒนาแนวความคิดในงานและการแสดงออก ผ่านเทคนิคที่สามารถตอบสนอง
ต่อความคิดและความรู้สึก และมุมมองต่อสังคมภายนอก ซึ่งผลพลอยได้ที่นอกจากงานศิลปะแล้ว
ข้าพเจ้าได้เกิดความสนใจต่อมุมมองอื่น ๆ ในสังคม 

ความงามของผู้หญิงแต่ละยุคสมัย ไม่มีรูปแบบตายตัวชัดเจนแต่เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้น 
ทางความรู้ อ านาจเงินตรา อ านาจรัฐของวัฒนธรรมและการที่เกิดแนวคิดสังคมชายเป็นใหญ่  
(Patriarchy) ด้วยการสร้างมายาคติความงามขึ้นมาโดยวาทกรรมความงามไม่ว่าจะเป็นความงาม
ภายนอกหรือความงามภายในให้อยู่ในกรอบควบคุมร่างกายและจิตใจ โดยการสร้างผลิตซ้ ามายาคติ
เหล่านี้รวมถึงอิทธิพลสื่อกับความงามท าให้มาตรฐานความงามของผู้หญิงไม่มีหยุดนิ่ง  

มาตรฐานความงามแบบมายาคติเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค โดยมีสื่อโฆษณาที่เป็นตัวการ
ส าคัญในการท าหน้าที่ตอกย้ ามาตรฐานความงามของผู้หญิงในสังคม การน าเสนอยกย่องความงาม
เฉพาะกลุ่มขึ้นมาและลดทอนคุณค่าความงามที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของตัวเองท าให้รู้สึกเป็นอ่ืน 
(other) ผสมผสานกับโครงการร่างกาย (Body project) การสร้างวาทกรรมในเรื่องของร่างกายและ
ความงามของผู้หญิงถูกน าเสนอผ่านสื่อโฆษณา ส่งผลให้ผู้หญิงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตา
ของตน ให้เป็นไปตามความงามอุดมคติที่สร้างและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ข้าพเจ้าได้ศึกผลงานศิลปะและศิลปินที่ผู้วิจัยมีความสนใจและผลงานศิลปะที่มีประเด็นที่
ข้องเกี่ยวกับความงามอ านาจหรือมาตรฐานความงามจากการค้นคว้าและประสบการณ์ท่ีท าให้พบว่ามี
ผลงานศิลปะมากมาย เช่น ภาพถ่ายงานและประติมากรรม โดยใช้รูปแบบของ Mixed Media Art ใน
การสร้างชิ้นงานที่มีใบหน้าเป็นต้นแบบด้วยการการผลิตซ้ าความงามในรูปแบบเดียวโดยใช้หน้าของ
ตนเองเป็นต้นแบบ  (Self - Portrait Mold) ในการสร้างผลงานการวิเคราะห์งานขั้นตอนการ
แสดงออกด้วยเทคนิควิธีการและการด าเนินงานขั้นตอนการสร้างภาพร่างผลงาน (Sketch) การหา
ข้อมูลการถ่ายภาพใบหน้าตนเองเลือกใช้กระบวนการเทคนิคหล่อใบหน้าตนเองด้วยวัสดุซิลิโคนใน
ลักษณะเหมือนกันหลายชิ้น (Multiple Art)  โดยการสร้างภาพร่างผลงานโดยการติดปะภาพข้อมูล
ต้นแบบผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์หรือกระบวนการท างานในเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิตอลพริ้นท์  
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การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ทัศนะคติของตัวเองต่อประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เรื่องของ
สิทธิเสรีภาพ การแสดงออกทางเพศวิถี หรือ มายาคติทางความงาม การเผชิญปัญหาต่าง ๆ ใน
กระบวนการท างานไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงมุมมองต่าง ๆ ก็ตาม ล้วนท าให้
เกิดการพัฒนาอย่างควบคู่สัมพันธ์กันไป 

ใจความส าคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้คือเป็น “สื่อ” ผลงาน ที่น าไปสู่
การฉุกคิดและตระหนักรู้หรือส ารวจพิจารณาตนด้วยการใช้สติและปัญญาหรือการตีความด้วย
วิจารณญาณและความรู้สึก ในประเด็นที่เกิดการตั้งค าถามจากสิ่งที่เป็นไปในสังคมที่มีต่อตนเองหรือ
ผู้ชม โดยการจัดท าผลงานชุดนี้ได้แสดงออกถึงแนวคิดส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ผ่านกระบวนการจัดการ
ทางศิลปะ และเทคนิคที่เริ่มต้นจากการตั้งค าถามต่อตนเองเรื่องความงามน าไปสู้การศึกษาประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านทักษะความรู้และความคิดอันจะสามารถเป็น
พ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะและการด ารงชีวิตอยู่โดยตระหนักรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างมีสติ
และวิจารณญาณต่อไป 
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