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บทคดัย่อ 

ในการเจริญเติบโตของมนุษย ์มีการบริโภคอาหารตั้งแต่หัวใจเร่ิมเตน้ สารอาหารท่ีผูค้น
บริโภคไม่ว่าจะเป็น เน้ือสตัว ์ผกั ผลไม ้ทุกอย่างถูกก าหนดตามท่ีธรรมชาติไดว้างไว ้แต่ในความ
เป็นจริงท่ีขา้พเจา้เติบโตพอท่ีจะรับรู้และเรียนรู้ถึงการบริโภค เป็นเหตุให้ขา้พเจา้มีความประสงค์ท่ี
จะพิจารณาและทบทวนวิถีการด าเนินชีวิตเก่ียวกบัการบริโภคเน้ือสัตวใ์นแต่ละวนัแต่ละม้ือของ
ขา้พเจา้ จนไดรั้บรู้ถึงผลกระทบท่ีตามมาบนพ้ืนฐานของความเป็นจริงและความจริงท่ีตอ้งพูดถึง
ชีวิตหลายพนัลา้นชีวิตนั้นก็คือ “เราเป็นส่ิงท่ีเรากิน”ตลอดช่วงชีวิตมนุษยค์นหน่ึงจะกินเน้ือสตัวไ์ป

ประมาณ 7,000-10,000 ตวั แยกไดด้งัน้ี ววั 11ตวั หมู 27 ตวั ปลา 4,500 ตวั แกะ 30 ตวั ไก่ 2,400 ตวั 
ไก่งวง 80 ตวั เราทุกคนต่างยกเหตุผลมากมายมารองรับในการกระท าเหล่าน้ีเพ่ือใหเ้รารู้สึกสบายใจ
ในเร่ืองของธรรมชาติ ขา้พเจา้จึงตอ้งการน าการบริโภคอาหารของตนเองมาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
สร้างงานท่ีจะน าความสมัพนัธร์ะหว่างกิจกรรมในการประกอบอาหารในชีวิตจริงของขา้พเจา้มายดึ
โยงกบัการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่ีไดน้ าส่ือของจิตรกรรมมาเป็นตวับนัทึกใหเ้ห็นกระบวนการ

บริโภคเน้ือสตัวใ์นช่วงเวลาการด าเนินชีวิตของขา้พเจา้ เพ่ือกระตุน้จิตใตส้ านึกและการกระท าของ
ผูท่ี้บริโภคเฉกเช่นเดียวกนั 

ง 



 
 

 

Thesis Title  The binding between painting and activities 

Name   Miss Saraporn moonjak 

Concentration  Visual Arts 

Department  Painting 

Academic Year  2018 

 

Abstract 

In human growth, human have food consumption ever since the heart starts to beat. The 
nutrients that people consume, whether it's meat, vegetables, fruits, everything is set by nature. But 
in the fact that I grew up enough to recognize and learn about consumption. As a result, I would 

like to consider and review the lifestyle of my meat consumption each day and each meal. By being 
aware of the consequences that follow on the basis of reality and the truth that has to say about the 
billions of lives is that “We are what we eat”. Throughout the life of a human being, eating about 
7,000-10,000 meats can be separated as follows: 11 cows, 27 pigs, 4,500 fish, 30 sheep, 2,400 
chickens, 80 turkeys. We all raise many reasons to support these actions so that we can feel 

comfortable. I therefore want to bring my own food consumption as a starting point for creating 
artworks that will bring the relationship between my cooking activities in real life to be associated 
with the creation of artworks. Use the painting media to record and see the meat consumption 
process during my lifetime to stimulate the subconscious and the actions of those who consume as 
well. 
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กติตกิรรมประกาศ 

ศิลปนิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงได ้เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากผูม้ีพระคุณ  

ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบิดามารดา ครอบครัวของขา้พเจา้ ท่ีเป็นแรงผลกัดนัและผูเ้ป็นก าลงัใจใน
การท างาน   ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ณฤษภ ์ทิพยว์ารี ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธแ์ละ
คณาจารยภ์าควิชาจิตรกรรมทุกท่าน ท่ีคอยอบรมและมอบความรู้ในการช้ีน าแนวทางให้ขา้พเจา้
สร้างสรรคศิ์ลปนิพนธน้ี์ออกมาไดอ้ยา่งท่ีตั้งใจไว ้ขา้พเจา้ขอขอบคุณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมอบความรู้ความสามารถในการเล่าเรียนและประสบการณ์ท่ี

ดีงาม ขา้พเจา้ขอขอบคุณตวัขา้พเจา้เอง ท่ีอดทนและคอยสร้างพลงัก าลงัใจในการท าศิลปนิพนธใ์ห้
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดีหวงัว่าศิลปนิพนธน้ี์จะมีประโยชน์กบัผูอ่ื้นไม่มาก็นอ้ย 
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ค าน า 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ ์สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก

จิตรกรรม ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร “การยึดโยง
ระหว่างจิตรกรรมกับกิจกรรม” (The binding between painting and activities) ตามหลักสูตร
การศึกษาปริญญาตรีศิลปบณัฑิต โดยเรียบเรียงใหส้ามารถเขา้ถึงระบบแนวความคิดและการปฏิบติั
อนัเป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 เน้ือหาภายในโครงการศิลปนิพนธน้ี์  ขา้พเจา้ไดรั้งสรรคผ์ลงานข้ึนโดยการใชส่ื้อจิตรกรรม
บนัทึกเร่ืองราวของกิจกรรมในการบริโภคอาหารของตวัขา้พเจา้เอง เพื่อสะทอ้นความจริงและ
ผลกระทบของการบริโภคเน้ือสตัวใ์นสงัคมสมยัน้ี ขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีถูกผูค้นส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อ
การเปล่ียนแปลงหรือความเคยชินเร่ืองการบริโภคเน้ือสัตว ์คนส่วนใหญ่มองเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึนโดยปกติ เร่ืองราวทั้งหมดจึงถูกถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมท่ีรูปแบบงานจะเป็นการ

บริโภคเน้ือสัตวข์องขา้พเจา้ในชีวิตจริง เพ่ือเป็นต้นแบบให้ผูค้นไดต้ะหนักเฉกเช่นเดียวกับตัว
ขา้พเจา้ 
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3 

บทที่ 1 

บทน า 

ในยุคปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มของคนในสมยัน้ีเปล่ียนแปลงไปค่อนขา้งมาก ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองสภาพอากาศ สภาพความเป็นอยู่ เทคโนโลยี และอีกหลายอย่างมากมาย แต่ท่ีไม่เคยมีการ
เปล่ียนแปลงคือเร่ืองของการบริโภคเน้ือสัตว ์ยิง่ในโลกปัจจุบนัท่ีมีเมนูเก่ียวกบัเน้ือสัตวม์ากมาย 
อย่างเช่น หมูกระทะ หรือบุพเฟ่ตเ์น้ือต่างๆ จึงเป็นแรงจูงใจให้คนในยุคปัจจุบนัหันมาบริโภคกนั
มากยิ่งข้ึน แต่กลบัพลาดท่ีเราทุกคนไม่ไดม้องถึงผลกระทบต่อตวัเองและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนัเกิดข้ึน 
เรากลบัเพิกเฉยต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นเร่ืองปกติของยคุสมยั จึงท าใหข้า้พเจา้มองเห็นถึงปัญหา
อยากท่ีจะน าปัญหามาเผยแพร่ใหก้ลบัคนในยคุปัจจุบนัไดรั้บรู้เร่ืองราวทั้งหมด 

ความเป็นมาและความส าคญั 

ส าหรับขา้พเจา้การด าเนินชีวิตในแต่ละวนัเป็นเร่ืองส าคญั การกิน อยูห่รือสภาพจิตใจเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนชีวิตของมนุษยทุ์กคนใหด้  าเนินต่อไปยงัวนัขา้งหนา้ ตวัขา้พเจา้เองก็มกัท่ีจะ
สรรหาของมาบริโภคเพื่อด ารงชีพให้ร่างกายไดเ้จริญเติบโตและตอบสนองความตอ้งการตามจิตใจ
ท่ีมกัจะมีความสุขกับการรับประทานท่ีตนเองชอบ แต่พอข้าพเจา้ไดส้ังเกตถึงการบริโภคของ
ตนเองกลบัไดรู้้ถึงปัญหาท่ีเราคิดว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองปกติ คือการเข่นฆ่าสัตวท่ี์เป็นสารอาหาร
หลายลา้นชีวิตเพ่ือแลกกบัปากทอ้งของมนุษย ์นัน่คือความเป็นจริงท่ีน่าสลดใจ  แต่ถึงแมค้วามเป็น
จริงมนัจะดูไม่ยติุธรรมส าหรับชีวิตเหล่านั้น แต่การท่ีเราทุกคนบริโภคเน้ือสตัวต่์างๆในจ านวนมาก
จึงมีผลกระทบอยู่แลว้อาจจะเป็นสารตกค้างท่ีติดมากับเน้ือสัตว์และตกมาถึงเราทุกคนท่ีเป็น
ผูบ้ริโภค ในกรรมวิธีการผลิตในเน้ือสตัวท์ั้งหลายเราไม่สามารถท่ีจะรับรู้แน่ชดัได ้นั้นจึงเป็นเหตุท่ี
เราควรจะค านึงหรือระมดัระวงัเก่ียวกบัการบริโภคส่ิงเหล่าน้ี เพราะสงัคมสมยัน้ี มีร้านอาหารท่ีน า
เน้ือสตัวม์าเป็นส่วนส าคญัของการจ าหน่าย อย่างเช่น หมูกระทะ บุพเฟ่ต์ หรือป้ิงย่าง ท่ีดึงดูดผูค้น
ดว้ยการกินในจ านวนมากแต่จ่ายน้อย ทั้งหมดน้ีได้รับความนิยมมากในปัจจุบนั โดยท่ีขาดการ
ค านึงถึงสุขภาพและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน มนุษยทุ์กคน
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อาจจะตะหนกัถึงความผดิท่ีตอ้งเบียดเบียนส่ิงมีชีวิตหลายพนัลา้นชีวิตเหล่านั้นเพียงเพ่ือต่อชีวิตของ
ตนเอง จากจิตใตส้ านึกท่ีมนุษยเ์รามีเราจ  าเป็นท่ีจะตอ้งรับรู้ความเป็นจริงท่ีวา่ของเร่ืองทั้งหมดน้ี 

ขา้พเจา้จึงมีความคิดท่ีอยากจะน าเร่ืองราวการบริโภคของตนเองมาน าเสนอใหก้บัผูช้มงาน
ไดต้ะหนกัถึงผลเสียหรือคิดทบทวนต่อการบริโภคของตนเอง เพื่อท่ีทุกคนจะไดค้  านึงถึงชีวิตของ
ตนเองและไดน้ าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตต่อไปในภายภาคหนา้ การทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากวิถี
ชีวิตของตนเองมกัเป็นส่ิงท่ีท าไดง่้ายและไดผ้ลดีเสมอ ตลอดช่วงชีวิตหน่ึงเราควรใชอ้ยา่งมีสติและ
ค านึงต่อส่ิงแวดลอ้มบนเส้นทางของความเป็นจริง การเบียดเบียนสัตวน์ั้นคือส่ิงเราไม่ควรท าแต่
ดว้ยธรรมชาติท่ีเป็นผูส้ร้างให้มนุษยมี์การบริโภคเน้ือของสตัวเ์หล่าน้ีนั้นอาจจะมองว่ามนุษยเ์ป็น
มากกว่าสตัว ์เพราะมนุษยเ์ราสามารถคิดค านึง วิเคราะห์แยกแยะ และก าหนดการกระท าท่ีดีและไม่
ดีได ้ในมุมมองของขา้พเจา้ท่ีคิดว่ามนุษยเ์ป็นมากกว่าสตัวอ์าจจะเป็นเพียงเหตุผลท่ีเรายกมารองรับ
การกระท าของตนเองในเร่ืองของบริโภคเน้ือสตัวเ์หล่าน้ีใหรู้้สึกเป็นเร่ืองท่ีธรรมชาติสร้างมา การ
กระท าและทศันคติของทุกคนมากกว่าท่ีเป็นตวัวดัความเป็นมนุษยเ์ป็นสัตวเ์พราะส่ิงท่ีขา้พเจา้รับรู้
มาว่า “เราเป็นส่ิงท่ีเรากิน” นั้นคือเร่ืองจริง ถา้หากเราไม่มีสติในการใช้ชีวิตในการก าหนดการ
กระท าของตนเองหรือรับรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติ เราก็ไม่ต่างกบัสตัวเ์ช่นกนั 

จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

- น าเสนอความจริงท่ีว่าธรรมชาติเป็นผูส้ร้างวฏัจกัรในห่วงโซ่ของอาหารจึงมีการเบียดเบียน
เกิดข้ึน 

- การกระตุ้นความรู้สึกของมนุษยท่ี์ไดเ้ห็นชีวิตท่ีต้องแลกเพื่อเป็นปัจจยั 4 ท่ีทุกคนลว้น
ตอ้งการเพื่อให้ทุกคนไดต้ะหนกัถึงความเป็นจริงท่ีมนัเป็นเร่ืองของความน่าเห็นอกเห็นใจแต่แลว้
ทั้งหมดมนัถูกก าหนดโดยธรรมชาติท่ีเป็นผูส้ร้างข้ึน 

- น าเสนอผลกระทบของการบริโภคเน้ือสตัวใ์นจ านวนมากๆ 

- เป็นตน้แบบให้ผูช้มไดน้ าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตเก่ียวกบัการบริโภคเน้ือสัตวข์อง
ตนเอง 

- น าความช่ืนชอบทั้งสองส่ิงคือจิตรกรรมกบักิจกรรมในการท าอาหารมาเป็นแสดงออกเป็น
งานศิลปะผา่นกระบวนการทางจิตรกรรม 
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- การบนัทึกภาพช้ินส่วนท่ีก่อนน าไปประกอบอาหารเพ่ือตอ้งการส่ือถึงชีวิตท่ีเคยเกิดข้ึน
ของตวัมนัเอง และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหว่างช่วงเวลาของการประกอบอาหารผ่านการ
บนัทึกภาพ โดยน ามาจดัการรูปแบบงานตามมุมมองของตวัขา้พเจา้ 

- รูปแบบงานต้องการน าเสนอความนามธรรมของคู่ขนานระหว่างคือเรียลลิสม์กบัป๊อป 
อาร์ต 

- งานทุกช้ินท่ีสร้างข้ึน ขา้พเจา้ไดมี้ส่วนร่วมกบัการสร้างเพ่ือท่ีตวัขา้พเจา้จะไดพิ้จารณาและ
ทบทวนความรู้สึกใหม่ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการเห็นความจริงท่ีมนัปรากฏในชีวิตประจ าว ันซ่ึง
กลายเป็นเร่ืองธรรมดา บางคร้ังการพบเห็นก็ไม่ไดส่้งผลอะไรต่อจิตใจมากนกั จนกว่าตวัขา้พเจา้เอง
ตั้งใจท่ีจะรับรู้และอยากเขา้ใจในวิถีชีวิตของตวัเองจึงตอ้งมีการสังเกตและส ารวจการกระท าอย่าง
ละเอียด 

แนวความคดิในการสร้างสรรค์ 

 น าเสนอความสัมพนัธร์ะหว่างขา้พเจา้กบัการบริโภคเน้ือสตัวท่ี์ขา้พเจา้เป็นผูล้งมือท าดว้ย
ตนเอง เพ่ือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเผยแพร่เน้ือหาเก่ียวกบัช้ินส่วนของชีวิตท่ีเสียสละเพ่ือแลกกบัการ
ด ารงชีพของตัวข้าพเจ้าเองผ่านผลงานทางจิตรกรรม รูปแบบการสร้างงานถึงแมจ้ะเป็นเพียง
ช้ินส่วนหรืออวยัวะบางอย่างแต่นั่นบ่งบอกถึงการประกอบสร้างของชีวิตท่ีถูกสลายกลายเป็นส่ิงท่ี
ถูกขา้พเจา้น ามาบริโภคเป็นอาหารและเป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่นิยมบริโภคกนัมากในการด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวนั แต่ตวัขา้พเจา้เองไดน้ ากระบวนของศิลปะเขา้มาเป็นส่ือในการบนัทึกและจดัการ
รูปแบบไปในทางท่ีเป็นภาษาภาพ ดา้นจิตรกรรมไม่ไดจ้ะเชิญชวนให้ผูค้นนั้นเลิกบริโภคเน้ือสัตว ์
แค่เพียงให้ผูค้นไดรั้บรู้ถึงผลกระทบหรือความเป็นจริงบางอยา่งตามท่ีขา้พเจา้รู้สึกและไดศ้ึกษามา 
การน าเสนอเร่ืองราวของตนเองเป็นเพราะว่าข้าพเจ้าตอ้งการท่ีจะพิจารณาและทบทวนวิถีการ
ด าเนินชีวิตของตนเองและเป็นแบบอย่างให้กลบัผูช้มงานท่ีจะได้มองยอ้นกลบัไปทบทวนและ
พิจารณาชีวิตของตนเองเช่นกนั 

ขอบเขตของการศึกษา 

ด้านเน้ือหา  ขา้พเจ้าตั้ งใจจะน าเสนอการประกอบอาหารของตนเองเพ่ือให้เห็นวิถีการ
ด าเนินชีวิตอยา่งแทจ้ริงแก่ผูช้มงาน และเป็นตน้แบบในการทบทวนชีวิตของตนเองเฉกเช่นเดียวกบั
ขา้พเจ้า ในงานข้าพเจา้ได้น าเพียงแค่ช้ินส่วนหรือภาพลกัษณ์ของเน้ือสัตว์ท่ีถูกน ามาประกอบ
อาหาร ใหเ้กิดความรู้สึกใหม่หลงัจากผา่น 
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ขั้นตอนการท าอาหารจนเสร็จส้ินและตอ้งการกระตุน้ใหผู้ช้มงานรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเราทุกคนไดมี้
การบริโภคเน้ือสตัวใ์นจ านวนมากว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยต่อมนั 

ด้านรูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานขา้พเจา้น าเสนอช้ินส่วน
หรือภาพลกัษณ์ ท่ีถูกบนัทึกจะกลอ้งถ่ายรูป น ามาจดัการวางรูปแบบเพื่อแสดงออกผ่านผลงาน
จิตรกรรม ระยะการเปล่ียนแปลงจะสร้างท่ีละเฟรมแลว้น าทั้งหมดมาต่อกนัให้เป็นภาพท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด 

ด้านเทคนิคและวิธีการ ตน้แบบงานจะเป็นภาพถ่ายท่ีผ่านการตดัต่อมาแลว้ หลงัจากนั้น
น ามาถ่ายทอดลงบนผืนผา้ใบท่ีขึงดว้ยโครงไมที้ละช้ิน ทั้งหมดจะใชเ้ทคนิคสีน ้ ามนัในการสร้าง
งาน รูปแบบงานจะเป็นแนวเรียลลิสมก์บัป๊อปอาร์ต  

ขั้นตอนและวธิีการสร้างสรรค์ 

1.การขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคเน้ือสตัว ์

 2.ศึกษาพิจารณาการบริโภคของตนเองและคนในยคุปัจจุบนั 

 3.เลือกซ้ือของท่ีอยากจะมาท าอาหารเพ่ือบริโภคในเวลานั้น 

4.น าช้ินส่วนท่ีเลือกมาประกอบอาหารในวิธีท่ีก  าหนดเองในระหว่างท าจะน ากลอ้งถ่ายรูป
มาเป็นตวับนัทึกตามช่วงเวลาท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 5.น ารูปถ่ายการบนัทึกกระบวนการท าอาหารมาจดัการวางแผนเพื่อใหไ้ดต้น้แบบของการ
สร้างสรรคง์านในขั้นตอนแรก 

 6.กระบวนการสร้างสรรคง์านจะใชส่ื้อจิตรกรรมทั้งหมดโดยใชเ้ทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบท่ี
ขึงดว้ยไมแ้ละในงานแต่ละคร้ังจะประกอบไปดว้ยช้ินงานหลายๆช้ินต่อกนัจนเกิดเป็นภาพหน่ึง
ภาพ 

 7.งานจะถูกแกไ้ขปรับเปล่ียนเพื่อพฒันางานใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค์ 
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แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้า 

1.ขอ้มูลข่าวสารตามส่ือออนไลน์

2.ขอ้มูลเวบ็ไซตจ์ากอินเตอร์เน็ต

3.ตลาดสดหรือซุปเปอร์มาร์เกต

4.วิถีการด าเนินชีวิตของตนเอง
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บทที่ 2 

ที่มาหรือข้อมูลเกีย่วกบัแรงบันดาลใจ 

 ในการบันทึกภาพผ่านภาษาของจิตรกรรมก็เป็นการแสดงให้เ ห็นถึงความงามและ
ความคิดในแง่หน่ึงของผูส้ร้าง รูปแบบท่ีตอ้งการน าเสนออาจจะเป็นเพียงแค่ส่ิงเลก็ๆท่ีผูส้ร้างเกิดตะ
หนักข้ึนมาหลงัจากไดป้ระสบการณ์ส่วนตวัแต่ทั้งหมดลว้นข้ึนอยูบ่นความเป็นจริง ซ่ึงความจริง
ท่ีว่าน้ีอาจจะมีชั้นเชิงไปในแง่ลบหรือแง่บวกก็เป็นได้ แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ไดน้ ามาเพ่ือให้ถูก
ตดัสินตามเหตุและผล แต่เพียงแค่ตอ้งการเสนอถึงความจริงของแก่นแท ้ถา้หากเรามองทุกอยา่งให้
เป็นกลางและแค่ยอมรับความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เราทุกคนจะพบความงามในอีก
รูปแบบหน่ึง 

อทิธิพลด้านส่ิงแวดล้อม 

 ผูป้ระสานงานดา้นอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ให้
ความเห็นว่า เม่ือก่อนเน้ือสัตว์เคยเป็นของหายากในหลายวัฒนธรรม แต่ปัจจุบันการบริโภค
เน้ือสตัวก์ลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดา “ลองจินตนาการว่าช่วงปี ค.ศ. 2000 เราเคยและไม่เคยกินอะไร 
ค่อยๆ นึกดูว่าตอนนั้นเรากินหมูกะทะไหม หรือเรากินเน้ือยา่งบุฟเฟตรึ์เปล่า จะเห็นว่าอาหารเหล่าน้ี
เป็นค่านิยมใหม่ ถา้ยอ้นไปไกลกว่านั้น บางคนอาจจะพิจารณาอาหาร บางคนสวดมนตก่์อนกินขา้ว 
แต่เด๋ียวน้ีเราถ่ายรูปอาหารแลว้โพสต์ว่าฉันกินเน้ือ กินปลาแซลมอน เรากินเพ่ืออวดกนั ไม่ใช่กิน
เพื่ออยู ่เรากินเพื่อท่ีจะบอกใหค้นอ่ืนรู้ว่าฉันกินอาหารแพงๆ นะ” เขาใหภ้าพ รายงานของกรีนพีซท่ี
รวบรวมหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ให้รายละเอียดว่าตั้งแต่ช่วงปี 
พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา คนทัว่โลกบริโภคเน้ือสตัวเ์พ่ิมข้ึน 4 เท่า ปัจจุบนัเราฆ่าสตัวใ์นระบบปศุสตัว ์
7.6 หม่ืนลา้นตวัต่อปี โดยใชพ้ื้นท่ีเกษตรกรรมของโลกมากกว่า 3 ใน 4 เล้ียงสัตวเ์หล่าน้ี อนัน ามา
ซ่ึงปัญหาการตดัไมท้ าลายป่า พฤติกรรมการกินอาหารของเราเปล่ียนไปมากในช่วง 2-3 ทศวรรษท่ี
ผ่านมา แม้จะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แต่การบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพ่ิมข้ึนเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเหมือนกนัทัว่โลก ยกตวัอยา่งปี พ.ศ. 2532-2543 การบริโภคผลิตภณัฑ์จากเน้ือสตัว์
ทัว่โลกเพ่ิมข้ึนมากกว่า 3 เท่าในเขตชนบท และเกือบ 4 เท่าในเขตเมือง การบริโภคเน้ือสตัวม์ากข้ึน 
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ยงัท าใหป้ริมาณประชากรน ้ าหนักเกินเพ่ิมข้ึนจาก 23% เป็น 
39% นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อโลกจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรกรรม ก๊าซ
เรือนกระจกหลกัๆ ท่ีถูกปล่อยออกมา ไดแ้ก่ “มีเทน” จากการใชปุ๋้ย อาหารสตัว ์และการหมกัแบบ
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ไม่ใช่ออกซิเจนของวตัถุอินทรีย ์“ก๊าซไนตรัสออกไซด์” จากการใชปุ๋้ยมากเกินความจ าเป็น และ 
“ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” จากการระบายน ้ าและเตรียมดินในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคปศุสตัวส่์วนใหญ่มาจากการ “ตด” และ “เรอ” ของสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง อาทิ ววั ควาย แพะ 
แกะ หรือท่ีหลายคนเรียกว่าสัตว ์“เน้ือแดง” เม่ือตดและเรอของสตัวเ์น้ือแดงปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เป็นสาเหตุท าใหโ้ลกร้อน หลายคนอาจคิดว่าก็หนัมาบริโภคสตัวข์นาดเล็กลงท่ีไม่ไดเ้ค้ียว
เอ้ือง อาทิ ไก่ หมู เป็ด หรือท่ีเรียกว่าสตัว ์“เน้ือขาว”ถา้วดัจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
น ้ าหนกั เน้ือไก่อาจส่งผลกระทบน้อยกว่าเน้ือววั แต่ “รอยเทา้ทางส่ิงแวดลอ้ม” ในระดบัโลกของ
เน้ือไก่นั้นกลบัมีขนาดใหญ่มาก เน่ืองจากปริมาณการผลิตและการบริโภคท่ีมหาศาล ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2556 การบริโภคเน้ือหมูเพ่ิมข้ึน 23% ขณะท่ีการบริโภคสัตวปี์กเพ่ิมข้ึนสูงถึง 
96% เม่ือการผลิตหมูและไก่คิดเป็น 70% ของการผลิตเน้ือสตัวท์ัว่โลก ปริมาณการบริโภคเน้ือสตัว์
โดยรวมจึงเพ่ิมข้ึนเพราะสัตวปี์กและเน้ือหมูเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพราะเน้ือววั หรือเน้ือแดงอ่ืนๆ 
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2565 สตัวปี์กจะกลายเป็นสัตวท่ี์ถูกบริโภคมากท่ีสุดในโลกแทนท่ีเน้ือหมู 
ดงันั้นนอกจากเน้ือววัแลว้จึงตอ้งพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มจากเน้ือสตัวช์นิดอ่ืน1  

เน่ืองจากท่ีขา้พเจา้ก็เป็นหน่ึงคนท่ีไดบ้ริโภคเน้ือสัตว ์และพอท่ีจะรับรู้ถึงปัญหาของการ
บริโภคส่ิงเหล่าน้ี มนัท าใหต้วัขา้พเจา้เองตะหนกัถึงผลเสียในหลายหลายดา้นท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
สารตกคา้งท่ีเกิดจากการบริโภคเน้ือสตัวต่์างๆหรือการเข่นฆ่าชีวิตสตัวห์ลายพนัลา้นตวัเพ่ือมาเป็น
สารอาหารให้แก่มนุษย ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มหลงัจากการผลิตเน้ือสัตวต่์างๆ 
ทั้งหมดน้ีเป็นเหตุของการสร้างสรรค์งานและตวัข้าพเจ้าเองก็ไดรั้บข้อคิดหรือแนวทางในการ
ด ารงชีวิตมากยิง่ข้ึนในเร่ืองของการบริโภค ขา้พเจา้จึงน าการบริโภคของตนเองมาเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการสร้างสรรคง์านเพ่ือท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและปัญหาควรถูกแกไ้ขท่ีเร่ิมตน้
จากตนเองก่อนเสมอเพื่อใหทุ้กคนไดต้ะหนกัเฉกเช่นเดียวกบัขา้พเจา้ 

1 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) [ออนไลน์],เขา้เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562. 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=1854. 
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ภาพท่ี 1 เน้ือสตัวท่ี์น ามาจ าหน่าย 
ท่ีมา : ฐิติพนัธ ์พฒันมงคล, การบริโภคเน้ือสัตว์พุ่ง:ปรับการกนิลดโลกร้อน ส านัก
ข่าว ส่ิงแวดล้อม  [ออนไลน์ ] , เข้าถึงว ันท่ี  24  เมษายน 2562.  เข้าถึงจาก 
https://greennews.agency/?p=17464 

 

อทิธิพลด้านศิลปกรรม 

 ศิลปะการจัดวาง ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชัน่ คืองานศิลปะท่ีสามารถสร้างในพ้ืนท่ี
เฉพาะเจาะจง (Site-Specific Installation) หรือเป็นพ้ืนท่ีแห่งไหนก็ได ้พ้ืนท่ีดงักล่าวจะตอ้งถูกสร้าง
หรือแปรสภาพให้เป็นส่วนหน่ึงของงานซ่ึงมีความหมายแตกต่างไปจากเดิม ศิลปินท่ีท างานในแนว
น้ีจะไม่น าส่ิงต่างๆ มาจดัวางในพ้ืนท่ีเพียงเพ่ือความสวยงามหรือความเหมาะสม แต่เป็นการสร้าง
พ้ืนท่ีข้ึนใหม่ตามกรรมวิธีเทคนิคหรือการใชส่ื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวสัดุเหลือใช ้วสัดุส าเร็จรูป งาน
จิตรกรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ ์ประติมากรรมหรืองานวาดเส้น มาสร้างสรรคใ์หเ้ป็นงานศิลปะตาม
ความคิด อารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการของศิลปิน ศิลปะในรูปแบบน้ีสามารถสร้างกบัพ้ืนท่ี
หลากชนิด อาทิเช่น บนผนัง เพดาน พ้ืน หรืออาจจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นก้อง มุมหน่ึงมุมใดของตัว
อาคาร ผูดู้สามารถเดินเขา้ไปในงานเพื่อสมัผสักบัความคิดของศิลปินหรืออาจกลายเป็นส่วนหน่ึง
ของงานไดด้ว้ยเช่นกนั 2  

                                                             
2 สุริยะ ฉายะเจริญ,บทความศิลปะเพ่ือสร้างวัฒนธรรมแห่งการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์บนส่ือ

อินเตอร์เน็ต [ออนไลน์] , เขา้เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://jumpsuri.blogspot.com/2015/06/installation.html. 

https://greennews.agency/?p=17464
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ผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจะน ารูปถ่ายท่ีบันทึกการเปล่ียนแปลงของเน้ือสัตว์ท่ีผ่าน
กระบวนการประกอบอาหารตามระยะเวลา น ามาจดัตามท่ีขา้พเจา้ก  าหนด ขา้พเจา้ตั้ งใจให้การ
เปล่ียนแปลงหน่ึงคร้ังถูกถ่ายทอดลงบนผืนผา้ใบเพียงเฟรมเดียวซ่ึงระยะการเปล่ียนแปลงก็จะ
ประกอบไปดว้ยเฟรมหลายๆช้ินน ามาต่อเรียงกนัเพ่ือใหก้ลายเป็นภาพหน่ึงภาพท่ีสมบูรณ์ การแบ่ง
เฟรมแต่ละช้ินขา้พเจา้ตอ้งการพูดถึงระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อช้ินเน้ือและเพ่ือให้
เห็นการเสร็จส้ินของอาหารข้าพเจ้าจึงน าภาพทั้งหมดมาจดัวางให้กลายเป็นช่วงเวลาสุดท้ายท่ี
เกิดข้ึนนั้นคือความสมบูรณ์ของงานขา้พเจา้ 

ภาพท่ี 2  ศิลปะจดัวาง 
ท่ีมา : ARTIST DONG HEE LEE [ออนไลน์],เขา้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562. 
 เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.artistdongheelee.com/installation-art.html 

ศิลปะเรียลลสิม์ (Realism) หรือ ศิลปะสจันิยม โดยทัว่ไปหมายถึง การสร้างงานท่ีเหมือน
จริงดังท่ีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ รวมถึง การสร้างสรรค์ภาพงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม 
(socially critical images) ภาพเก่ียวกบัชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกชาวไร่ชาวนาในช่วงยุค
สมยั จากประสบการณ์ตรงของชีวิต เช่น ความยากจน การปฏิวติั ความเหล่ือมล ้าในสงัคม โดยการ
เนน้รายละเอียดเหมือนจริงมากท่ีสุด โดยลกัษณะผลงานการแสดงออกท่ีส าคญัของแบบอยา่งศิลปะ
เรียลลิสต ์คือ 
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1. มีรูปแบบและการแสดงออกอยา่งเหมือนจริง เน้น ความจริงท่ีศิลปิน ในอดีตเคยรังเกียจ 
โดยกล่าวหาว่าเป็นส่ิงสามญัและเป็นของพ้ืน ๆ ปราศจากคุณค่า ทางความงาม เช่น สภาพชีวิตความ
เป็นอยูข่องชนชั้นต ่า ผูย้ากไร้ หรือสภาพอาคาร ท่ีอยูอ่าศยัอนัซอมซ่อ 

2 . น าเสนอความจริงในทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยม์ากกว่า เน้นการแสดง เร่ืองราว
เน้ือหา ความงามในธรรมชาติหรือความงามท่ีเกินจริงแบบอุดมคติ 
ผลพวงจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมไดส้ร้างปัญหาแก่สังคมและเศรษฐกิจมากมาย มีคนจน ชนชั้น
กรรมาชีพเพ่ิมข้ึน ศิลปินเรียลลิสมต์อ้งการน าเสนอปัญหาในงานศิลปะ เพื่อน าความจริงตีแผ่ให้
เพ่ือนมนุษยไ์ดรั้บรู้ โดยมกัปฏิเสธเร่ืองราวเก่ียวกบัคนชั้นสูงหรือคนรวย แต่เลือกสะทอ้นภาพ
ความล าบากของชนชั้นล่าง แสดงใหเ้ห็นถึงความเหล่ือมล ้าในสังคมตามพนัธกิจซ่ึงพวกเขาเห็นว่า
ภาระหนา้ท่ีของศิลปินคือการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม และสอดคลอ้งกบัชีวิต
ความเป็นอยูร่่วมสมยั 3 
 แรงบนัดาลใจในการน าศิลปะเรียลลิสมม์าใชใ้นการสร้างสรรคง์านของขา้พเจา้เป็นเพียง
เพราะตอ้งการน าเสนอถึงชีวิตและการเป็นอยู่ของคนจริงๆนั้นก็คือขา้พเจา้และเร่ืองราวท่ีขา้พเจา้
ตอ้งการน าเสนอนั้นก็คือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงบนโลกปัจจุบนั ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงภาพวาดท่ีให้
ความรู้สึกเหมือนจริงเพ่ือท าใหผู้ช้มไดซึ้มซบัและรับรู้ถึงเร่ืองราวปัญหาท่ีน าเสนอไดง่้ายยิง่ข้ึน 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 ART MUSIC & FUN [ออนไลน]์, เขา้เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562. เขา้ถึงไดจ้าก

https://angiegroup.wordpress.com. 
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ภาพท่ี 3  ผลงานศิลปะเรียลลิสม ์
ท่ีมา : ART MUSIC&FUN [ออนไลน์] , เขา้เมื่อ 24 เมษายน 2562. 
เขา้ไดจ้าก https://angiegroup.wordpress.com  

ศิลปะป็อปอาร์ต (Pop Art) มาจากภาษาองักฤษว่า "Popular Art" ซ่ึงแปลว่า ศิลปะท่ีเป็นท่ี
นิยม การเคล่ือนไหวของป๊อปอาร์ตในอเมริกาและองักฤษเกิดข้ึนใน ค.ศ.1950 โดยน าแรงบนัดาล
ใจมาจากแนวความคิดของสงัคมบริโภค และความนิยมในสงัคมมาสร้างเป็นงานศิลปะเช่น การ์ตูน 
รูปโฆษณาสินคา้ รูปถ่ายดาราภาพยนตร์ท่ีประชาชนคลัง่ไคล ้ตวัอกัษรหรือหนังสือข าขนั ป้าย
โฆษณาตามทางหลวง เคร่ืองรับวิทยุ โทรทัศน์ ถ้วยพลาสติค กระป๋องเบียร์ กระป๋องโคล่า 
ไอศกรีมซนัเดย ์ฮอทด็อก และแฮมเบอร์เกอร์ ป็อปอาร์ต เป็นศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 
ศิลปินในลัทธิน้ีมีความเช่ือว่าศิลปะสร้างข้ึนจากส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวนั เป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกของประสบการณ์ทั้งหมดของศิลปินในช่วงเวลาหน่ึงและสถานท่ีแห่งหน่ึง
เท่านั้น รูปแบบของศิลปะจะข้ึนอยู่กบัความสนใจของศิลปินแต่ละคนท่ีไดพ้บเห็นส่ิงเหล่านั้นอยู่
ทุกวนั 4 

4 ศิลปะลัทธิป๊อป อาร์ต (Pop Art) [ออนไลน์],เขา้เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562. เขา้ถึงไดจ้าก
https://sites.google.com/site/popart20thcentury/. 

https://angiegroup.wordpress.com/
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แรงบนัดาลใจท่ีไดรั้บจากศิลปะป๊อป อาร์ต คือเร่ืองของแนวคิดท่ีเก่ียวกบัสังคมบริโภค และตัว
ผลงานของขา้พเจา้ก็ตอ้งการพูดถึงเร่ืองบริโภคท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของสังคมเฉกเช่นเดียวกบัแนวคิด
ศิลปะป๊อป อาร์ต อีกอยา่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากศิลปะป๊อป อาร์ตคือเร่ืองของสี สีท่ีฉูดฉาดมีแรง
ดึงดูดผูค้น นั้นคือส่ิงท่ีจะท าใหง้านของขา้พเจา้มีจุดท่ีน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 4  ศิลปะป๊อป อาร์ต 
  ท่ีมา : ศิลปะลทัธิป๊อป อาร์ต (Pop Art) [ออนไลน์] , เขา้เมื่อ 24 เมษายน 2562. 

เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/popart20thcentury/ 
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บทที่ 3 

รูปแบบและวธิกีารในการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรค์งานในรูปแบบของขา้พเจ้า จะก าหนดผ่านการใชชี้วิตในช่วงเวลานั้น
จริงๆ ก็คือการบริโภคอาหารในแต่ละวนัแต่ละม้ือของขา้พเจา้ท่ีขา้พเจา้นึกอยากจะบริโภค ขา้พเจา้
เป็นคนท่ีชอบประกอบอาหารกินเองเป็นการส่วนตวัอยูแ่ลว้ นั้นจึงท าใหข้า้พเจา้มีความคิดอยากน า
กิจกรรมขั้นตอนของการบริโภคเน้ือสตัวข์องตนเอง มาเช่ือมสมัพนัธก์บัการสร้างสรรค์กนัผลงาน
ศิลปะ กิจกรรมอีกอย่างหน่ึงท่ีขา้พเจา้ช่ือชอบเป็นการส่วนตวัคือการสร้างานศิลปะท่ีไดท้บทวน
ศึกษาความไขขอ้ขอ้งใจท่ีไดจ้ากการส ารวจทบทวนจากวิถีการบริโภคอาหารของตนเอง โดยใช้
เทคนิคการวาดในรูปแบบสองมิติและใชสี้น ้ ามนัในการสร้างสรรค ์แนวทางท่ีขา้พเจา้ถนดัหรือมี
ความหลงใหลก็คือภาพเขียนแนวศิลปะเรียลลิสล ์ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของคนจริงๆ ขั้นตอนในการ
สร้างงานศิลปะแนวเรียลลิสมท์ าให้ตวัขา้พเจา้เองไดม้ีการพิจารณาและทบทวนศึกษาเร่ืองราวได้
อยา่งถ่ีถว้นลึกซ้ึงตามท่ีหวงัไว ้

ข้อมูลและรูปแบบที่จะน ามาสร้างสรรค์ 

งานแต่ละช้ินข้าพเจ้าเป็นผูล้งมือเลือกหาเองทั้งหมดผ่านการซ้ือวตัถุดิบในการน ามา
ประกอบอาหารนั้นคือ การเดินตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เกต ในช่วงท่ีขา้พเจา้ไดเ้ดินผา่นการซ้ือขาย
บริโภคส่ิงท่ีเป็นจ าพวกเน้ือสัตว ์เฉกเช่น หมู ไก่ ปลา หรืออ่ืนๆ มนักลบัส่งผลความรู้สึกบางอย่าง
กระตุน้ความคิดแก่จิตใจของขา้พเจา้เก่ียวกบัเหตุและผลของเร่ืองราวทั้งหมด ผลกระทบของการ
บริโภคส่ิงเหล่าน้ีอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ความรู้สึกเหล่านั้นไดส่้งผลกระทบต่อจิตใตส้ านึกของขา้พเจา้
หลงัจากไดเ้ห็นจ าพวกเน้ือสตัวใ์นจ านวนมากเวลาบ่อยคร้ัง ชีวิตมนุษยเ์ราจ  าเป็นตอ้งขบัเคล่ือนโดย
สารอาหารจ าพวกน้ีเพ่ือการเจริญเติบโตตลอดช่วงหน่ึงชีวิตคน ขา้พเจา้จึงน าการด าเนินชีวิตของ
ตนเองเร่ืองการบริโภคเน้ือสตัวม์าเป็นขอ้มูลท่ีจะน ามาสร้างสรรคใ์นงานศิลปะ ในระยะเวลาของ
ขั้นตอนการท าอาหาร ท่ีผ่านความร้อนมนัไดเ้กิดผลลพัธ์ข้ึนกับเน้ือสัตว์ท่ีข้าพเจา้บริโภค แลว้
นั้นเองท่ีเป็นเหตุใหข้า้พเจา้คิดว่าเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจแก่การน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน  
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ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 
เส้น ในผลงานน้ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติท่ีเป็นส่ิงบ่งบอกขอบเขตระหว่างเน้ือแดงกบั

ไขมนัแยกออกอย่างชดัเจน นั้นจึงง่ายต่อการเลียนแบบภาพใหมี้ความเสมือนจริง โดยมีเสน้เป็นตวั
แบ่งขอบเขตของรูปทรงและท่ีว่างภายในงานอีกดว้ย 

 
สี ส่วนมากในงานจะข้ึนอยูก่บัภาพตน้แบบโดยความท่ีรูปแบบงานคือเน้ือสตัวเ์ป็น

ส่วนใหญ่ ก็จะมีการใช้สีแดงเป็นหลกั และในภาพพ้ืนหลงัของผลงานขา้พเจา้ได้ใชสี้ท่ีมีความ
ฉูดฉาดเพื่อดึงดูดสายตาผูค้น เฉกเช่น สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว โดยสีส่วนใหญ่จะมีการผสมสีขาวเขา้
ไปบา้งแลว้แต่งานผลลพัธข์องการประกอบอาหาร ช้ินส่วนก็จะเปล่ียนแปลงไปสีของช้ินส่วนนั้นก็
จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย เฉกเช่น เน้ือสดท่ีไม่ผ่านการประกอบอาหารจะมีสีแดงสด และระยะเวลา
ในการประกอบอาหารค่าสีของช้ินส่วนก็จะเปล่ียนไปตามความร้อน จากเน้ือแดงสดท่ีผ่านความ
ร้อนจนสุกจนไหมก้็จะกลายเป็นสีเหลืองอมสม้หรือความไหมข้องช้ินส่วนก็จะกลายเป็นสีน ้ าตาล
แดงผสมสม้เหลือง 

 
แสงเงา ในผลงานของขา้พเจา้จะเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติจากการท่ีข้าพเจ้าไดน้ ากลอ้ง

ถ่ายรูปมาเป็นตวัช่วยในการสร้างรูปแบบงาน แสงและเงาตามธรรมชาติก็เป็นตวัช่วยหลกัในการ
สร้างงานรูปแบบเสมือนจริงและท าใหภ้าพมีมิติมากยิง่ข้ึน 

 
พ้ืนผวิ ของรูปทรงท่ีเป็นช้ินส่วนของเน้ือจ าพวกต่างๆจะมีลกัษณะท่ีเกิดข้ึนเองผา่นความ

ร้อนในระหว่างการประกอบอาหาร ผลลพัธ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ในการประกอบอาหารจะท าให้เกิด
พ้ืนผวิท่ีแตกต่างกนัออกไปตามธรรมชาติและในการสร้างพ้ืนผิวในงานขา้พเจา้ก็จะเลือกการวาด
ให้เข้ากับพ้ืนผิวบางจุดอาจจะเกล่ียให้เนียนหรือบางจุดอาจจะต้องการให้เห็นฝีแปรงทั้งหมดก็
ข้ึนอยูก่บัพ้ืนผวิของแต่ละรูปทรง 

 
รูปร่างรูปทรง เป็นส่วนส าคญัอย่างหน่ึงของงานขา้พเจา้เพราะเป็นส่ิงท่ีสร้างจุดสนใจ

และอธิบายความหมายท่ีขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอในการสร้างสรรค์งานแต่ละช้ินให้ออกมาตามท่ี
ขา้พเจา้เป็นผูก้  าหนด การก าหนดรูปร่างรูปทรงก็ข้ึนอยูก่บัการด าเนินชีวิตท่ีแทจ้ริงของขา้พเจา้คือ
ระหว่างการจบัจ่ายของท่ีตอ้งการน ามาประกอบอาหารในช่วงเวลานั้น  
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บรรยากาศ ในงานทุกช้ินขา้พเจา้อยากขบัเนน้ช้ินส่วนอาหารเป็นหลกับรรยากาศของ
ภาพจึงอยากใหเ้ก็บถึงความเป็นอาหารคงไวใ้หเ้สมือนจริง โดยรวมของภาพก็อยากใหดู้เป็นเหมือน
ภาพโฆษณาอาหาร 

เทคนิคและการสร้างสรรค์ 

เทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในตวัรูปแบบขา้พเจา้จะบนัทึกผลของการประกอบ
อาหารทีละขั้นตอนในช่วงเวลาท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงและน ารูปถ่ายมาสร้างในโปรแกรมตดัต่อ
เพ่ือใหเ้ห็นภาพร่างและรูปแบบชดัเจนยิง่ข้ึน หลงัจากนั้นก็จะน าภาพร่างมาเป็นภาพตวัอย่างในการ
วาดลงบนผา้ท่ีขึงดว้ยโครงไม ้ในภาพท่ีสมบูรณ์จะประกอบไปดว้ยช้ินงานท่ีมาขนาดเท่ากนัมาต่อ
เรียงใหเ้กิดภาพช้ินหน่ึงข้ึนแลว้ถึงจะลงสี การลงสีขา้พเจา้ใชสี้น ้ ามนัทั้งหมดทุกส่วนของภาพแต่จะ
ลงทีละชั้นสีเสร็จทุกการลงสีข้าพเจ้าจะเคลือบงานด้วยวานิชเพียงแค่ช้ินส่วนเน้ือเพ่ือให้ได้
ความรู้สึกมนัเงาเฉกเช่นเดียวกบัของจริง 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

ก่อนจะเร่ิมสร้างสรรค์งานแต่ละคร้ัง ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนรูปแบบงานก่อน เร่ิมตั้งแต่คิด
เมนูอาหาร ช้ินส่วนของเน้ือสัตวท่ี์น่าสนใจ วิธีการประกอบอาหารและการบนัทึกภาพจากกลอ้ง
ถ่ายรูปเพ่ือน าภาพมาก าหนดขนาดและการจดัวาง ทั้งหมดในการสร้างงานจะข้ึนอยูก่บัขา้พเจา้เป็น
ผูก้  าหนดและเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจา้ท่ีไดพ้บเจอเก่ียวกบัการบริโภคเน้ือสัตว์
ระหว่างการด าเนินชีวิตในแต่ละวนั 

ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบศิลปะ 

รูปแบบงานศิลปะของขา้พเจา้จะข้ึนอยู่ระหว่างการด าเนินชีวิตในแต่ละวนั การบริโภค
อาหารในแต่ละม้ือ รูปแบบงานจะเปล่ียนไปตามความอยากท่ีข้าพเจ้าเลือกจะรับประทานใน
ช่วงเวลานั้น ส่วนมากท่ีจะน ามาสร้างสรรคก์็จะเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้บริโภคบ่อยคร้ัง เฉกเช่น หมู ไก่ 
ส่วนส าคัญของการก าหนดรูปแบบคือระยาเวลาการเปล่ียนแปลงของเน้ือสัตว์ท่ีผ่านขั้นตอน
ประกอบอาหารจนเสร็จส้ิน โดยจะน ากลอ้งถ่ายมาเป็นตวัช่วยในการบนัทึกและเป็นตน้แบบในการ
สร้างงานศิลปนิพนธท์ั้งหมดในชุดน้ี 
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ขั้นตอนกระบวนการทางจติรกรรม 

ขั้นตอนการท าต้นแบบ เลือกซ้ือวตัถุดิบท่ีตลาด เพ่ือน ามาประกอบอาหาร ระหว่างการ
ประกอบอาหารจะน ากลอ้งถ่ายรูปมาบนัทึกขั้นตอนและระยะของการเปล่ียนแปลง หลงัจากนั้นน า
ภาพถ่ายทั้งหมดมาตดัต่อโดยใชโ้ปรแกรมโฟโตช๊้อปเพ่ือก าหนดขนาดของโครงไมท่ี้ขึงดว้ยผา้ใบ
และจ านวนของเฟรมทั้งหมดท่ีจะน ามาต่อกนัใหเ้ป็นงานหน่ึงช้ิน 

ขั้นตอนการร่างภาพบนงานจริง น าภาพถ่ายท่ีผา่นการตดัต่อจนเป็นรูปแบบงานแลว้มาร่าง
บนเฟรมแต่ละเฟรมท่ีก  าหนดไวโ้ดยใชดิ้นสอสีในการร่าง พอร่างครบทุกช้ินจะน ามาต่อกนัเพ่ือให้
เห็นภาพรวมและสะดวกต่อการท าขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนการลงสี ในงานทุกช้ินจะลงสีทีละช้ิน โดยชั้นแรกจะเป็นการก าหนดต าแหน่งของ
สี ประกอบไปดว้ย สีเขม้ สีอ่อน สีของเงา สีของแสง ชั้นท่ีสองจะเร่ิมลงน ้ าหนกัของสีโดยเพ่ิมความ
เป็นเน้ือสีลงไปและก าหนดแสงเงาอยา่งชดัเจนตามตน้แบบท่ีเราถ่ายเอาไว ้ชั้นท่ีสามจะเร่ิมเก็บลาย
ละเอียดของช้ินเน้ือท่ีตอ้งการความเหมือนจริงให้ไดม้ากท่ีสุด ชั้นท่ีส่ีคือการลงพ้ืนหลงัท่ีใชสี้เรียบ
แต่ละสีท่ีเลือกจะนิยมใชสี้ท่ีสดหรือสีท่ีดูดึงดูดสายตาผูค้นไดง่้าย 
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ภาพท่ี 5  เน้ือสตัวท่ี์ถูกเลือกจากตลาด 
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ภาพท่ี 6 ช้ินเน้ือท่ีเราจะน ามาประกอบอาหาร 
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ภาพท่ี 7 เคร่ืองปรุงในการหมกัเน้ือสตัว ์
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ภาพท่ี 8 หมกัหมูไว ้20 นาที 
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ภาพท่ี 9 น ามาอบในอุณหภูมิความร้อนท่ี 250 องศาเซลเซียส ประมาน 45-50 นาที 
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ภาพท่ี 10 เสร็จส้ินของขั้นตอนการท าอาหาร 
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ภาพท่ี 11 สภาพจากส่วนหน่ึงของการกินในคร้ังน้ี 
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ภาพท่ี 12 น ารูปถ่ายท่ีบนัทึกระหว่างท ามารวบรวมไว ้
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ภาพท่ี 13น่ีคือภาพร่างจากการน ารูปถ่ายไปตดัต่อในโปรแกรมแลว้ 
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ภาพท่ี 14 ดินสอสีท่ีเอาไวใ้ชร่้างภาพ 
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ภาพท่ี 15  ร่างภาพลงบนผนืผา้ใบท่ีละช้ิน 
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ภาพท่ี 16  น าภาพมาเรียงต่อกนัเพื่อดูความเช่ือมโยงละรอลงสีในชั้นแรก 
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ภาพท่ี 17  การลงสีในชั้นแรก 
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ภาพท่ี 18  การลงสีในชั้นท่ีสอง 

 

 

 

 



31 

ภาพท่ี 19 เก็บรายละเอียดใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 20 ลงพ้ืนหลงัใหเ้รียบเนียน 
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ภาพท่ี 21 เคลือบดว้ยวานิชท่ีตวัช้ินเน้ือเป็นอนัเสร็จส้ินในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงาน 

 การสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีขา้พเจา้ไดมี้การปรับเปล่ียนแนวความคิดหรือเน้ือเร่ืองไปตาม
ความรู้สึกส่วนตวัแต่ท่ียงัคงอยู่มาตลอดคือ เทคนิคการสร้างงานในรูปแบบเรียลลิสม ์ผลงานชุดน้ี
ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างท่ีเกิดจากประสบการณ์ส่วนตวัระหว่างการด าเนินชีวิต เม่ือขา้พเจา้
เติบโตพอท่ีจะสามารถรับรู้ถึงเร่ืองราวหรือมีขอ้สงสยัในบางเร่ือง ขา้พเจา้จึงอยากท่ีจะพิจารณาและ
ยกมาเป็นส่ือของการแสดงออกผา่นผลงานจิตรกรรม 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 1 

 วเิคราะห์การสร้างสรรค์งาน 

 การน าเสนองานช้ินน้ีขา้พเจา้พูดถึงความเช่ือบางส่วนของมนุษยใ์นปัจจุบนัเก่ียวกบัการสัก
ยนัต ์เพ่ือแสดงถึงการคุม้ครองบางส่วนของศาสนาตามความนับถือของบุคคลนั้นๆ แต่ดว้ยความท่ี
ขา้พเจา้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิดเปล่ียนไปจากคนรุ่นก่อนจึงมองว่าเร่ืองเหล่าน้ีเป็นเพียงของ
ฉาบฉวยจึงน ามาสร้างงานในแนวทางท่ีขา้พเจา้ก  าหนดเองโดยน าเร่ืองปัจจยัส่ี คือการกินมาผสม
ระหว่างการสักยนัต์ท่ีให้ผูช้มมีความเขา้ใจว่าถา้หากเรามียนัต์ไวค้รอบครองแลว้คงไม่เพียงพอ
เท่ากบัเราอาจจะตอ้งกลืนกินส่ิงเราน้ีเขา้ไปเพ่ือให้มนัไดผ้ลยิง่ข้ึน นั้นจึงเป็นแรงบนัดาลใจทั้งหมด
ในการสร้างงานช้ินน้ี 

 การพฒันาและการแก้ไขผลงาน 

 งานของขา้พเจา้เร่ิมแรกไดมี้การสร้างในรูปแบบสามมิติ แต่ดว้ยความท่ีขา้พเจา้อยากจะใช้
เทคนิคในทางจิตรกรรมมาสร้างงานจึงเร่ิมมีการเปล่ียนรูปแบบเป็นภาพสองมิติและน าอิทธิพลของ
การวาดภาพเรียลลิสมม์าเป็นตวัสร้างงานดว้ยความท่ีเป็นศิลปะเรียลลิสมม์ีแนวคิดท่ีพูดถึงบริบท
ทางสงัคมหรือสะทอ้นชีวิตจริงของมนุษย ์ขา้พเจา้จึงคิดว่าเหมาะท่ีจะน ามาปรับแกไ้ขในการสร้าง
งานของขา้พเจา้ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

 

 

34 



35 

การพฒันาทางความความคดิ 

ในงานช้ินน้ีขา้พเจา้ตั้งใจพูดถึงเร่ืองราวความเช่ือและศึกษาความเป็นมาของการสกัยนัตแ์ต่
ดว้ยความท่ีขา้พเจา้หาขอ้มูลไม่แน่นพอจึงเกิดปัญหาในการสร้างงาน ขา้พเจา้จึงไดม้ีการพฒันา
แนวความคิดเก่ียวกบังานช้ินใหม่โดยเน้ือหาจ าเป็นตอ้งตดัเร่ืองของการสกัยนัต์ท้ิงไปแต่เหลือเพียง
ปัจจยัส่ี คือ อาหารท่ียงัคงอยูเ่ช่นเดิม โดยยงัคงใชอิ้ทธิพลของศิลปะเรียลลิสมเ์ช่นเดียวกนั 
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ภาพท่ี  22    ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะท่ี 1ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน   กลืนกินความเช่ือ 

เทคนิค  ส่ือผสม 

ขนาด  70x70 ซม. 
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ภาพท่ี  23 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน กินความเช่ือเพ่ิมความขลงั 

เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด 80x80 ซม. 
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ภาพท่ี    24  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธใ์นระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน เมนูของความเช่ือ 

 เทคนิค  สีน ้ ามนับนผนืผา้ใบ 

 ขนาด  90x90 ซม. 
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การสร้างสรรค์ผลงานและพฒันาก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 2 

วเิคราะห์การสร้างสรรค์งาน 

การน าเสนองานในระยะน้ีขา้พเจา้ตอ้งการน าปัจจยัคือ อาหาร มาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างงาน 
ผ่านแนวความคิดของขา้พเจ้าท่ีจะน าความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในการประกอบอาหารท่ี
ขา้พเจา้เป็นผูล้งมือเองกบักระบวนทางจิตรกรรมมาสร้างเป็นผลงานศิลปะโดยรูปแบบงานข้ึนอยู่
กบัขา้พเจา้เป็นผูก้  าหนดเองทั้งหมด 

การพฒันาและการแก้ไขผลงาน 

ผลงานในระยะน้ีขา้พเจา้ไดน้ าลกัษณะของศิลปะป๊อป อาร์ตมาใส่คือการใชสี้ท่ีเป็นพ้ืนหลงัใหม้ีสีท่ี
ฉูดฉาด ดึงดูดสายตาผูช้มและให้ผสมเขา้กับศิลปะแนวเรียลลิสม์ เพื่อให้ผลงานไม่เกิดความตึง
เครียดเกินไป แต่ความเหมือนจริงของรูปทรงหรือรูปร่างท่ีเราก  าหนดยงัคงอยูเ่ช่นเดิม 

การพฒันาทางความความคดิ 

ผลงานในระยะน้ีขา้พเจา้เร่ิมมองเห็นถึงจุดปัญหาของการบริโภค เกิดจากการท่ีขา้พเจา้เป็นผูล้งมือ
ประกอบอาหารเองจึงได้เห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกบางอย่างหลงัจากการพบเห็นส่ิงท่ีเราน ามา
บริโภคกนัในจ านวนมากๆ เหตุน้ีจึงเป็นส่ิงท าให้ขา้พเจา้เองอยากจะพฒันาและรับรู้ถึงเร่ืองราวท่ี
มนุษยทุ์กคนส่วนใหญ่มองกา้มผา่นไป 
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ภาพท่ี  25   ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน การเปล่ียนแปลง 

เทคนิค  สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  200x70 ซม. 
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ภาพท่ี 26 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน ช้ินส่วนของการมีชีวิต 

เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด 200x120 ซม. 
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ภาพท่ี 27 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน ชีวิตท่ีกลายเป็นสารอาหาร 

เทคนิค  สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  170x210 ซม. 
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การสร้างสรรค์ผลงานและพฒันาก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 3 

วเิคราะห์การสร้างสรรค์งาน 

ผลงานในระยะน้ีขา้พเจา้เร่ิมรับรู้ถึงปัญหาและอยากน ามาถ่ายทอดใหผู้ค้นไดต้ะหนักมากข้ึน โดย
น าตนเองมาเป็นจุดเร่ิมตน้ของรูปแบบงาน งานแต่ละช้ินจะเกิดจากการด าเนินชีวิตของขา้พเจา้อยา่ง
แทจ้ริง ทุกอยา่งจะเร่ิมตน้ท่ีตวัขา้พเจา้เองเป็นผูก้  าหนด เพียงเพราะส่ิงเหล่าน้ีควรจะถูกทบทวนและ
พิจารณาดว้ยตนเองเพื่อจะไดก้ระตุน้จิตใตส้ านึกและการกระท าของตนเอง 

การพฒันาและการแก้ไขผลงาน 

งานในระยะน้ีขา้พเจา้จะแสดงขั้นตอนการประกอบอาหารใหล้ะเอียดมากยิง่ข้ึนและใหผู้ช้มไดเ้ห็น
ถึงกระบวนการบริโภคเน้ือสัตวข์องข้าพเจ้า และแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของเน้ือสัตวท่ี์ผ่าน
ขั้นตอนการประกอบอาหารมาอยา่งเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ 

การพฒันาทางความความคดิ 

ขา้พเจ้าได้น าความรู้จากการหาข้อมูลมาเป็นตัวช่วยในการพฒันางานในระยะน้ี เพ่ือเสริมจาก
ความคิดแรกเร่ิมท่ีแค่พูดถึงเร่ืองอาหาร ให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบของการบริโภคอาหาร
เพื่อท่ีจะไดพ้ฒันางานใหม้ากกว่าท่ีเคยสร้างไว ้



44 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  28 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะท่ี 3  ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน ระยะเวลาการกิน 

เทคนิค  สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  115x80   ซม.
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ภาพท่ี  29 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะท่ี 3 ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน ภาพแรกและภาพสุดทา้ยก่อนรับประทาน 

เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด 120x30  ซม. 
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ภาพท่ี 30  ผลงานศิลปนิพนธช้ิ์นท่ี  1 

ช่ือผลงาน จงัหวะหิว 

 เทคนิค  สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด  110x280 ซม. 
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ภาพท่ี  31 ผลงานศิลปนิพนธช้ิ์นท่ี  2 

ช่ือผลงาน อยากจะกิน 

เทคนิค  สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด 210x110 ซม. 
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บทที่ 5 

สรุปผลของการสร้างสรรค์ 

โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ในหัวขอ้ การยดึโยงระหว่างจิตรกรรมกบักิจกรรม 
ขา้พเจา้ไดผ้า่นกระบวนการทางความคิดและสร้างสรรคผ์ลงานท่ีน าเร่ืองราวความสมัพนัธข์องส่ิงท่ี
ขา้พเจา้ช่ืนชอบและสนใจ แต่ภายใต้ความช่ืนชอบไดแ้ฝงดว้ยแนวคิดหรือเน้ือหาท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ
เสนอถึงความส าคญัของการบริโภคเน้ือสัตวท่ี์ไม่มีการส้ินสุด ทั้งหมดเกิดข้ึนดว้ยความสงสัยและ
อยากท่ีจะศึกษาพิจารณาดว้ยตนเอง ขา้พเจา้จึงน าการบริโภคของตนเองมาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
สร้างสรรค์และเป็นหลกัส าคญัในการสร้างศิลปะนิพนธ์ชุดน้ี โดยการสร้างสรรคง์านขา้พเจา้ไดน้ า
ส่ือทางจิตรกรรมมาเป็นตวัช่วยในการบนัทึกเร่ืองราวเน้ือหาท่ีขา้พเจา้อยากจะถ่ายทอดต่อผูช้มงาน
เพ่ือท่ีไดต้ะหนกัและรับรู้ถึงปัญหาเก่ียวกบัการบริโภคเน้ือสตัวใ์นแบบท่ีขา้พเจา้ตั้งใจเอาไว ้ 

ในการใชชี้วิตในแต่ละวนัมนุษยอ์าจจะเพิกเฉยต่อการเคยชินหรือเร่ืองท่ีแสนจะธรรมดา 
แต่เก่ียวกับอาหารท่ีเป็นปัจจัยส่ี ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้มนุษยม์ีแรงขับเคล่ือนในทุกๆวนัจึง
ส าคญัอย่างมากท่ีมนุษยทุ์กคนควรจะใส่ใจหรือตะหนักเก่ียวกบัการบริโภคอาหาร ซ่ึงในปัจจุบนั
การบริโภคเน้ือสตัวน์ั้นมากข้ึนกว่าปกติ อาจจะเป็นเพราะส่ิงแวดลอ้มหรือความนิยมของโลกก าลงั
เปล่ียนไปตามยุคสมยั ขา้พเจา้จึงสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีข้ึนมาและไดน้ าการบริโภคของ
ตนเองมายกให้เป็นแนวทางให้กบัมนุษยทุ์กคนเพ่ือทุกคนจะไดต้ะหนักและรับรู้ถึงปัญหาเหล่าน้ี
โดยเร็ว ศิลปะนิพนธ์ชุดน้ีอาจจะเป็นเพียงแค่เศษเส้ียวท่ีจะกระตุน้ให้ผูช้มงานไดซึ้มซบัและเอาไป
ปรับใชก้บัการบริโภคอาหารของตนเองได ้
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน ขนาด เทคนิค 

กลืนกินความเช่ือ 70x70  ซม. ส่ือผสม 

กินความเช่ือเพ่ิมความขลงั 80x80  ซม. สีน ้ ามนั 

เมนูของความเช่ือ 90x90  ซม. สีน ้ ามนั 

การเปล่ียนแปลง  200x70  ซม. สีน ้ ามนั 

ช้ินส่วนของการมีชีวิต  200x120 ซม. สีน ้ ามนั 

ชีวิตท่ีกลายเป็นสารอาหาร 170x210 ซม. สีน ้ ามนั 

ระยะเวลาการกิน 115x80  ซม. สีน ้ ามนั 

ภาพแรกและภาพสุดทา้ยก่อนรับประทาน 120x30   ซม. สีน ้ ามนั 

ผลงานศิลปนิพนธ์ 

จงัหวะหิว 110x280  ซม. สีน ้ ามนั 

อยากจะกิน  210x100  ซม. สีน ้ ามนั 
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