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บทคดัย่อ 

 

หากจะกล่าวถึงความสวยงามแลว้ มนุษยน์ั้นถกูสร้างมาใหมี้สองเพศ คือหญิงและชาย   
พระเจา้ไดส้ร้างสองส่ิงน้ีข้ึนมาไดอ้ยา่งอศัจรรย ์ทั้งรูปร่างสรีระ กล่าวไดว้่าเป็นส่ิงท่ีงดงามเหนือ  
ส่ิงใดจะเปรียบไดเ้ลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษต่างมีความประสงคท่ี์จะมีส่ิงท่ี
ดึงดูดสายตา อยา่งนอ้ยท่ีสุดการท่ีจะออกจากบา้นในทุกๆ เชา้ จะตอ้งมีการเตรียมตวัรับวนัใหม่ และ
ประสบพบเจอผูค้นทั้งในหนา้ท่ีการงาน มิตรสหาย เพ่ือสร้างความประทบัใจคร้ังแรกท่ีดี และส่ิง
หน่ึงท่ีถือว่าเป็นเร่ืองท่ีมนุษยต่์างขาดไม่ได ้ท าใหทุ้กคนตอ้งสร้างเสริมเติมแต่งตนเองเพื่อจะไดม้า
ซ่ึงบุคคลตนท่ีหมายปอง หรือส่ิงอ่ืนใดก็ตามแต่ ส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดป้ระสบพบเห็ นเป็นจริง ความ
สวยงามท่ีเป็นรส เสน่ห์  รสเพศ โดยการ ปรุงแต่งความเป็นตวัตน ท่ีจะสามารถเป็นส่ิงเร้าต่อ  
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเพศตรงขา้ม  
 หากเรามองในแง่ของหลกัธรรมตามพุทธศาสนา ทุกสรรพส่ิงข้ึนอยูก่บัเวลา มีเกิดข้ึน ตั้งอยู ่
และดบัไป มีจุดส้ินสุดเม่ือเวลาล่วงเลยผา่นไปทุกอยา่งยอ่มเส่ือมสลายตามกาลและเวลาทั้งนั้น เป็น
อนิจจงั  ต่อใหเ้ราท าทุกอยา่งเพ่ือจะยื้อช่วงเวลาการเป็นหนุ่มสาว เม่ือสภาพพ้ืนฐานร่างกายไม่
สามารถยนือยูไ่ด ้ส่ิงท่ีเสริมแต่งข้ึนมายอ่มสลายลงเช่นกนั ซ่ึงเวลานั้นเป็นตวัก  าหนด เม่ือถึงอายขุยั
วตัถุทุกชนิดยอ่มไม่คงสภาพดงัเดิม  
 เปรียบไดก้บัอาหารโดยพ้ืนฐานเป็นส่ิงท่ีมนุษยบ์ริโภคเพ่ือด ารงชีวิตอยูไ่ด ้แต่อาหารชนิด
หน่ึงเป็นอาหารหวาน ตามความเป็นจริงเราไม่มีความจ าเป็นตอ้งบริโภคอาหารหวานน้ีก็ได ้แต่ทว่า
อาหารชนิดน้ีถกูสร้างข้ึนเพ่ือสนองความตอ้งการท่ีมีเพ่ิมข้ึนของมนุษย ์หรือเพ่ือเพ่ิมเติมรสชาติ
หลงัจากอาหารม้ือหลกัเท่านั้น การตกแต่งรูปลกัษณ์หนา้ตาของอาหารใหดู้น่ารับประทาน ตกแต่ง
รสชาติท่ีใหค้วามหวานละมุนละไม ลว้นเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเติมสีสนัใหก้บัชีวิตทั้งส้ิน และถา้
หากจะน าลกัษณะมาเปรียบกบัมนุษย ์ทางกายภาพของอาหารหวานหรือไอศกรีม เวลาและอุณหภูมิ 
ท าใหมี้การเส่ือมสภาพลงเช่นกนั หนา้ตาและรสชาติท่ีตกแต่งข้ึนมายอ่มไม่หลงเหลือช้ินดี แมมี้การ
หาวิธีๆ ต่างเพ่ือยื้อใหค้งสภาพเดิมได ้อนิจจงั คือความไม่เท่ียง ซ่ึงก็ไม่พน้สภาพ ปัจจยัปรุงแต่งให้

ง 



เกิดข้ึน เม่ือเกิดข้ึนจึงดบัไป  มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่ตั้งอยูน่าน ต่างกนัแค่ความชา้หรือเร็ว
กว่ากนัเท่านั้นเอง   การสร้างสรรคผ์ลงานเเสดงออกในรูปเเบบของศิลปะเหนือจริง  ใหค้วามรู้สึก
ย ัว่ยวน เเฝงไปดว้ยอารมณ์ความรู้สึกเเละจินตนาการของการเเสดงออกเร่ืองความงามของสรีระเพศ 
ขา้พเจา้ใชส้ญัลกัษณ์ของไอศกรีมท่ีมีขอ้จ  ากดัในเร่ืองของการคงสภาพเดิมแทนสภาพของมนุษย ์ ท่ี
สวยงามจากการปรุงแต่งเพ่ือเพ่ิมรสชาติใหชี้วิต 
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Abstract 

 

 When we talk about beauty, God had created 2 genders, and he had created them 
miraculously, too fascinating to even be compared. Whether it's a lady or a gentleman, there is a 
desire to be attractive. At the very least, before leaving home every morning, there are 
preparations to be made, to face the possibilities of a new day. There are new people you'll get to 
know each day, such as friends, neighbors, and colleagues, and for them a good first impression 
will be needed, because good impressions always lead for more opportunities. And one thing that 
is considered to be very significant for human beings is to be wanted by their desired person. 
From my experiences on beauty and charms, we flavored ourselves, so that we could arouse the 
opposite sex. However, if we look at this through Dhrama perspective, the fact is that everything 
on earth depends on time. Everything decays with time. Even if we do everything we could to 
preserve our youth, but the basic foundation of our bodies has fallen, what we put on would also 
fall. This is all determined by time. When matter reaches its time, it would not be able to maintain 
its original condition, as can be compared with food. Human eats food in order to survive, but 
desserts are not significant to our survival. Nevertheless, desserts were invented to fulfill the 
desire for more flavors after our main dishes. The toppings, decorations and the sweet flavors are 
added to spice up our lives. To compare this with human, physically time and temperature 
deteriorate desserts and ice cream, all the deliciously looking toppings and dressers would also 
melt away. No matter how hard we try to stop it. We cannot escape the fact that eventually all 
will be gone. Changes are natural. The difference is only the pace of each matter. The art works 
have been created in a surrealistic style with seductive sensation and imagination on the topic of 
beauty and sex, which are abstract features hidden with sensitivities of human's sexuality. Ice 
cream is symbol for the state of human body in its added beauty of flavors in its life. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา ลุง ป้า นา้ อา และญาติพี่นอ้ง ท่ีใหก้ารสนบัสนุน
และเล้ียงดูขา้พเจา้จนเติบโต และกราบขอบคุณศาสตราจารยถ์าวร โกอุดมวิทย ์ผูค้อยดูแลใหค้วามรู้
และค าปรึกษาในดา้นต่างๆเก่ียวกบัศิลปนิพนธจ์นออกมาส าเร็จ และขอขอบคุณคณาจารยทุ์กๆท่าน
ในภาควิชาภาพพิมพ ์ ท่ีไดก้รุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และใหค้  าปรึกษาทางดา้นภาพพิมพ์
แก่ขา้พเจา้ และขอบคุณอาจารยทุ์กๆ ท่านท่ีไดอ้บรมสัง่สอนใหค้วามรู้ขา้พเจา้ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาท่ี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์อาจารยทุ์กท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนัท่ีอบรม สัง่สอน
และช้ีแนวทางอนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรคศิ์ลปะของขา้พเจา้  และขา้พเจา้  ขอขอบคุณทุก
ประสบการณ์ ความประทบัใจส่ิงต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตของขา้พเจา้ท่ีเขา้มากระตุน้เเละเป็นส่ิงท่ี
สะสมจนเป็นเเรงบนัดาลใจท่ีดีในการสร้างสรรคศ์ิลปะ ขา้พเจา้หวงั ว่าผลงานศิลปะของขา้พเจา้จะ
เป็นเเรงบนัดาลใจใหก้บัผูค้นเเละถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ แก่ผูท่ี้สนใจเเละผูช้ม  
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ค าน า 
 

  ศิลปนิพนธฉ์บบัน้ีรวบรวมข้ึนเพ่ือประกอบการสร้างสรรคผ์ลงานสาขาวิชาทศันศิลป์ ภาควิชา
ภาพพิมพ ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ตามหวัขอ้เร่ือง เสน่หา 
กาลเวลา โดยเสนอแนวความคิด แรงบนัดาลใจ กระบวนการสร้างสรรค ์ท่ีเกิดการศึกษาจาก
ประสบการณ์ของขา้พเจา้ ดว้ยแนวคิดท่ีบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึก ความปรารถนา และ
จินตนาการ ในการแสดงออกไดก้ลัน่กรองขอ้มลูการวิเคราะห์ทศันธาตุ   อารมณ์ของงานและ
ประเด็นส าคญัท่ีขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอ อีกทั้งยงั มีความคาดหวงัว่าขอ้มลูทั้งหมดน้ีจะเกิด
ประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาศิลปะ และรับทราบถึงกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพ์
อยา่งเป็นระบบ 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

 หากจะพูดถึงในช่วงหนึงของชีวิตมนุษยโ์ลกแลว้ มีเพียงไม่กีสิงทีมีความสําคัญต่อการ

ดํารงชีวิต อาทิเช่น อาหาร ยารักษาโรค ทีอยู่อาศัย เครืองนุ่งห่ม  มนุษย์ในยุคสมัยทีมีการ

เปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลานี  มีสิงเร้ามากมายทีมนุษยต่์างปรารถนาอยากจะครอบครองและอีกสิง

หนึงทีสาํคญัไม่แพก้นั เป็นเรืองทีทุกคนรู้กนัดีว่าธรรมชาติสร้างมาเพือให้มนุษยไ์ดมี้การสืบพนัธ ์ 

การหาคู่ครองจึงเป็นตน้กาํเนิดของปัญหานานาประการ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม การเขา้สังคมก็เป็น

หนทางหนึงทีจะไดพ้บปะบุคคลหน้าใหม่ พูดคุยปฏิสัมพนัธ์ แลว้จะทาํอย่างไรเล่าถา้หากการเขา้

สงัคมอาจทาํใหเ้ราไดพ้บเจอ บุคคลทีเราสนใจ ทาํอยา่งไรเราจึงจะเป็นทีสะดุดตา กบัคนเหล่านนัได้

บา้ง เราจึงไม่อาจปฏิเสธการแต่งเติมใหต้นเองเป็นจุดสนใจเพือเป็นจุดเริมตน้ของการหมายปองจาก

เพศตรงข้าม โดยเฉพาะในสตรีเพศแลว้ เรืองความสวยความงามเรียกได้ว่าเป็นของคู่กันอย่าง

หลีกเลียงไม่ได ้  

 

ความเป็นมาและความสําคญัของการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจ้านาํเรืองความสวยงามของสรีระเพศหญิงทีตนเองสนใจมาใชใ้นการสร้างสรรค ์

ขา้พเจา้เองก็เป็นหนึงในผูห้ญิงทีหลงใหลในเรือนร่างของตวัเอง ชอบในการแต่งตวั แต่งหน้า ส่อง

กระจก ซึงเป็นปกติของผูห้ญิงทุกคนทีมีความปรารถนาเรือนร่าง และหน้าตาทีสวยงาม ขา้พเจา้จึง

นาํสิงเหล่านีมาพิจารณากบัสิงทีเป็นความจริง ของการมีอยูแ่ละดบัไปของทุกสิงบนสากลโลก จึงได้

คน้หาขอ้มลูพิจารณาสิงทีจะมาใชเ้ป็นตวันาํเสนอไดเ้ขา้ใจและเขา้ถึงไดอ้ยากลึกซึง โดยใชรู้ปทรง

ของไอศกรีมทีกาํลงัละลายประกอบเขา้กบัรูปร่างสรีระหญิงสาว เพือเปรียบเปรยถึงความเหมือนกนั 

หรือต่างกนัของทงัสองสิง 

 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 สืบเนืองจากเรืองราวทีขา้พเจา้ไดก้ล่าวถึงขา้งตน้นัน จุดประสงค์ก็เพือให้ผูที้ชมผลงานได้

ตระหนกัรู้ว่า การทีเราแต่งตวัสวย ทาํทุกอยา่งใหต้วัเรายงัคงดดีูอยูเ่สมอ ไม่ใช่สิงทีผิด มนุษยย์่อมมี

ความปรารถนาหลายๆอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละคน ความแปรปรวนของทุกสิงเกิดขึน
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ตลอดเวลา มีการเกิดขึน ตงัอยู ่ดบัไป เป็นธรรมดา  เป็นรสชาติ และสีสนั นนัคือองคป์ระกอบ

ขบัเคลือนของชีวิต ทุกชีวติ สือสารออกมาในรูปแบบงานศิลปะ 

 

แนวความคดิในการสร้างสรรค์ 

          ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึง เกิดมาในเพศสภาพทีเป็นหญิง หลงใหลในสรีระของเพศ   

พิจารณาในรูปร่างของตวัเองในกระจก และมีความสนุกทีจะแต่งตวั แต่งหน้าเสริมความมนัใจ

ใหก้บัตวัเองในทุกๆวนั ขา้พเจา้จึงนาํสิงทีสนใจนีมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ เปรียบเทียบสรีระ

เพศหญิงกับขนมหวานหรือไอศกรีม นําหลกัคาํสอนทางพุทธศาสนาเขา้มาเป็นตัวเล่าเรืองราว 

เชือมโยงเขา้ดว้ยกัน โดยจับเอาลกัษณะเด่นของขนมหวานทีถูกปรุงแต่งให้มีรสชาติ สีสันทีน่า

รับประทาน แต่ในความสวยงามนีเรากลบัไดชื้นชมมนัไดเ้พียงไม่นาน มนัก็ละลายลงตามสภาพ

อากาศ และอุณหภูมิ ร่างกายผวิพรรณทีเคยสวยสดใส เปล่งปลงั ก็ยอ่มมีการแปรปรวนและเสือมลง

ตามกาลเวลาเช่นกนั  

 

ขอบเขตของโครงการ 

    รูปแบบของผลงานของขา้พเจา้เป็นกระบวนการสร้างแบบสองมิติ ใชรู้ปทรงของสรีระเพศ

หญิง ประกอบรวมเข้ากับรูปทรงของอาหารหวานหรือไอศกรีม เน้นสีสันทีสดใส แต่ยงัให้

ความรู้สึกลึกลบัน่าคน้หา ท่าทางทียวัยวนของสรีระ เทคนิคทีใชส้ร้างสรรค์ผลงานเป็นเทคนิคภาพ

พิมพ ์โลหะร่องลึก (Intaglio) เนือหามุ่งเน้นให้เห็นความจริงทีเป็นสัจธรรม ความสวยงามทีถูก

กาลเวลาและสภาวะบางอยา่งทาํใหรู้ปร่างและสภาพเปลียนไป 

 

ขันตอนสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาสิงทีตนเองชอบ ซึงคือเรืองความสวยงามของสรีระเพศหญิง ท่าทางอิริยาบถต่างๆ 

2. ศึกษาขอ้มลูการใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆเนือหาทีจะนาํมาเชือมโยงเขา้กบัผลงาน จากหนังสือ 

ผลงานของศิลปินหลากหลายท่านทีเราชืนชอบ 

3. นาํรูปทรงมาหาองค์ประกอบทีเหมาะสม ประกอบเขา้ดว้ยกนัจนเกิดรูปทรงใหม่และมี

ความหมาย 

4. สร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพใ์หไ้ดผ้ลงานตามรูปแบบภาพร่าง 
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แหล่งข้อมูลทีนํามาใช้ในการสร้างสรรค์  

คน้ควา้เเละวิเคราะห์จากหนังสือและเว็บไซต์ทีเกียวขอ้งกบัเรืองของเพศสภาพ เรืองของ

ความสวยงามของสรีระ ศึกษาสัดส่วนและมุมมองทีให้ความรู้สึกยวัยวน สร้างสรรค์เทคนิคบน

พืนผวิใหมี้ความคลา้ยคลึงลกัษณะของอาหารหวาน นาํเนือหาคาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้มา

เป็นตวัเชือมโยงเรืองราวเขา้ดว้ยกนั 

 

อุปกรณ์ทใีช้ในการทําศิลปนิพนธ์  

1. แผน่ทองแดง  

2. กระดาษภาพพิมพ ์Fabraino  

3. ดินสอไขสีขาว  

4. หมึกพิมพ ์Etching  

5. วานิช  

6. นาํมนัสน, ทินเนอร์  

7. เหลก็แหลม  

8. ลกูกลิงยาง, เกรียง  

9. เกลือ, นาํสม้สายชู, ซีอิวดาํ, ซีอิวขาว  

10. กระดาษกาวนาํ 
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บทที 2 

 

ข้อมูลทเีกยีวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

           เนืองดว้ยการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะนนัไม่เพียงเเต่ตอ้งการเเรงบนัดาลใจเพียงอยา่งเดียว เเต่

หากตอ้งอาศยัขอ้มลูอา้งอิงในดา้นต่างๆ ในส่วนของเนือหาเรืองราวทีจะสามารถส่งเสริมใหเ้เนวคิด

ของการสร้างสรรคผ์ลงานนนัมีความเป็นมาน่าเชือถือมากขึน การนาํขอ้มลูเหล่านนัไม่ว่าจะเป็น

ขอ้มลูเชิงวิชาการ หรือขอ้มลูในรูปแบบต่างๆ เพือนาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มลูจากประสบการณ์ตรง 

ซึงกล่าวดว้ยอิทธิพลในการสร้างสรรคไ์ดด้งันี 

 

ทีมาของแนวความคดิและแรงบนัดาลใจ 

            แรงบนัดาลใจของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนีขา้พเจา้เริมตน้จากจุดเล็กๆของการมองเห็น

ความงามสรีระของสตรีเพศ       ขา้พเจา้นาํสิงทีสนใจ เรืองความสวยงามของสรีระเพศหญิง ใน

ฐานะทีขา้พเจา้เป็นหนึงในผูห้ญิงทีหลงใหลในเรือนร่างของตวัเอง ชอบการแต่งตวั แต่งหน้า ส่อง

กระจก ซึงเป็นปกติของผูห้ญิงทุกคนทีมีความปรารถนาเรือนร่าง และหน้าตาทีสวยงาม ขา้พเจา้จึง

นาํสิงเหล่านีมาพิจารณากบัสิงทีเป็นความจริงของการมีอยูแ่ละดบัไปของทุกสิงบนสากลโลก จึงได้

คน้หาขอ้มลูพิจารณาสิงทีจะมาใชเ้ป็นตวันาํเสนอไดเ้ขา้ใจและเขา้ถึงไดอ้ย่างลึกซึง โดยใชรู้ปทรง

ของไอศกรีมทีกาํลงัละลายประกอบเขา้กบัรูปร่างสรีระหญิงสาว เพือเปรียบเปรยถึงความเหมือนกนั 

หรือต่างกันอย่างไรของทังสองสิง นําหลักคาํสอนทางพุทธศาสนาเข้ามาเป็นตัวเล่าเรืองราว 

เชือมโยงเข้าด้วยกนั โดยจบัเอาลกัษณะเด่นของของหวานทีถูกปรุงแต่งให้มีรสชาติ สีสันทีน่า

รับประทาน แต่ในความสวยงามนีเรากลบัไดชื้นชมมนัไดเ้พียงไม่นาน มนัก็ละลายลงตามสภาพ

อากาศ และอุณหภูมิ ร่างกายผวิพรรณทีเคยสวยสดใส เปล่งปลงั ก็ยอ่มมีการแปรปรวนและเสือมลง

ตามการเวลาเช่นกนั  

 

ทัศนคตทิีเกยีวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 ทศันคติเเรกทีเป็นจุดเริมตน้คือ ขา้พเจา้คิดว่าเพศหญิงเป็นเพศทีเกิดมาพร้อมกบัหนา้ทีหลาย

ประการ เป็นเพศผูใ้ห้กาํเนิดซึงเป็นหน้าทีทียิงใหญ่ สรีระของเพศหญิงนันถูกสร้างมาเพือรองรับ 

อ่อนโยน นุ่มนวล และซ่อนแข็งแรง แข็งแกร่ง ในเวลาเดียวกนั  เรือนร่างโคง้ เวา้ นูน ประดุจดงั

4 
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ประติมากรรมธรรมชาติทีสวยงาม เสน่ห์แห่งเรือนร่างของสตรีเพศนันยงัมีพลงัทีสามารถทาํอะไร

ไดอี้กมากมาย สิงนีจึงเป็นจุดกาํเนิดความคิดของขา้พเจา้ทีจะทาํผลงานศิลปะในเรืองของสตรีเพศ 

 

เพศ (เพศสภาพ,เพศสถานะ,เพศวิถี,เพศปฏิบติั ...sex/ gender/ sexuality ) เป็น

เรืองสนใจในสรีระของเพศหญิง การมองหามุมมองทีสวยงามของสรีระ เพศสภาพจึง

เป็นเรืองน่าสนใจ ดว้ยเป็นเรืองทงัใกลต้วั รอบตวั และอยู่ในตวัจนอาจเรียกไดว้่าไม่มี

เรืองใดในโลก จะประชิดติดกบัมนุษยใ์นทุกสังคมวฒันธรรมไดก้ว่านีอีกแลว้ ถึงมอง

เรืองความสําคัญในบทบาทของความเป็นสตรีเพศเป็นจุดเริมตน้ของเเรงบันดาลใจ 

ขา้พเจ้ามีความคิดว่าหากบนโลกในนีสิงมีชีวิตมีเพียงเพศเดียวเราอาจไม่มีมโนทศัน์

ความคิดเรือง “เพศ” ขึนมาดว้ยซาํกเ็ป็นได้
1
 

 

อทิธิพลทีได้รับจากงานวรรณกรรม 

 

                                                 

ภาพที 1 อนาอิส นิน (Anaïs Nin) 

เขา้ถึงไดจ้าก  https://en.wikipedia.org/wiki/Anaïs Nin 

          การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้มีประเด็นสําคัญส่วนหนึงมาจากการไดรั้บ

อิทธิพลจากผลงานวรรณกรรมของ อนาอิส นิน รวมเรืองสันอิโรติก ข้าพเจ้าหลงใหลในการ 

เรียบเรียงคาํพดูทีเขา้ใจ เขา้ถึงไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น มีการบรรยายบรรยากาศเปรียบเปรยความงามของ

สรีระเพศหญิง ทาํใหจิ้นตนาการไดถึ้งอารมณ์ ความรู้สึกของตวัละครในแต่ละเรือง  “เนินนางวีนสั”  

                                                             
 1 นิธิ  เอียวศรีวง, ว่าด้วย “เพศ”,พิมพค์รังที2, กรุงเทพ : มติชน, 2545, 8. 
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อนาอิส นิน ทีเขียนขึนในช่วงศตวรรษ 1940 โดยมีจุดประสงคห์ลกัคือขายใหล้กูคา้ไม่ประสงค์ออก

นามรายหนึงดว้ยราคาหนา้ละหนึงดอลลาร์ ต่อมา ภายหลงั อนาอิส นิน เสียชีวิต  เนินนางวีนสั บอก

เล่าความสมัพนัธส์วาทและอารมณ์วาบหวามผ่านมุมมองและนาํเสียงของผูห้ญิงยุคสมยัใหม่ เป็น

วรรณกรรม อิโรติกชนัดีทีเผยใหเ้ห็นเบืองลึกจิตใจมนุษย ์ทีมีความรู้สึก ความปรารถนา  

สนัชาตญาณของผูล่้าความสุขไดอ้ยา่งเขม้ขน้ ในฉบบัภาษาไทยแปลโดย รังสิมา ตนัสกุล 
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ฉันจะขดัสีฉวีวรรณ ทาเลบ็ พรมนาํหอม แตม้สียอดถนั หวีผม สวมชุด

กระโปรงบางวาบหวิว เตรียมการทุกอยา่งนีกจ็ะเปลียนจินตนาการของฉันใหก้ลายเป็น

ความจริงในไม่ชา้ นีเป็นครังแรกทีเขาเห็นเธออยูน่อกตาํนานเรืองเล่าทีเขาไดห่้อหุม้เธอ

เอาไว ้ เห็นว่าผูช้ายทุกคนตามจีบเธอ เธอไม่เคยอยูเ่ฉย อิริยาบถงดงามเสมอ เดินเบา 

อ่อนชอ้ย ละมุนละไม เยา้ยวน คุณสมบติัทีทาํใหทุ้กคนหมายปองเธอนนัเป็นสิงทีปลุก

เร้าอารมณ์อยา่งรุนแรง มีชีวิตชีวา จบัตอ้งได ้ ริมฝีปากอวบอิมยงิดูเด่นชดัเพราะเรือน

ร่างออ้นแอน้ซึงเยอืงยา่งไปพร้อมกบัอาภรณ์ไหวพริว
2 

 

อทิธิพลจากหนงัสือเชิงวชิาการ 

 

 

ภาพที 2 หนงัสือ ราคจริต 

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wedding&month=01-

2010&date=26&group=11&gblog=29 

 

 หนงัสือเรือง “ราคจริต” เล่มนีเรียบเรียงจากตน้ฉบบัภาษาจีนเรือง “ จง กวั กู่ ไต ้ซิง เหวิน 

ฮวั” รวบรวมขอ้มลูโดยศาสตราจารยห์ลิวต๋าหวิน ในการเขียนหนังสือเล่มนี ท่านศาสตราจารยไ์ด้

ศึกษาคน้ควา้หนังสือโบราณลาํค่าของจีนจาํนวนหลายสิบเล่ม และเดินทางไปทวัประเทศจีนเพือ

ศึกษาศิลปวฒันธรรม โบราณสถาน โบราณคดีของทอ้งถินต่างๆ หนังสือเล่มนีจึงเป็นหนังสือเชิง

                                                             
 2 อนาอิส นิน, เนินนางวีนัส, ปทุมธานี : ไลบราลี เฮา้ส์, 2560, 139. 
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วิชาการทีใหค้วามรู้ทงัเชิงประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และเพศศึกษา มิใช่หนังสือลามกอนาจาร

ยวัยทุางเพศ  

 

ในเมือเซ็กส์เป็นเรืองสาํคญัยงิ การศึกษาคน้ควา้เรืองเซ็กส์จึงไม่ผิด ไม่น่าอาย 

มนัเป็นเรืองของธรรมชาติ เรืองของธรรมชาติกคื็อเรืองของธรรมะ ไม่ชวัร้าย ไม่น่าอาย

อย่างทีคิด แต่ทุกวันนีทีเซ็กส์กลายเป็นเรืองน่าอาย กลายเป็นสิงชัวร้าย ก็เนืองจาก

มนุษยไ์ม่เขา้ใจเซ็กอย่างแท้จริง จึงกระทาํผิด ก่อโศกนาฏกรรมอาชญากรรมต่างขึน 

วฒันธรรมของเราเป็นวฒันธรรมปิด เราจึงเห็นเรืองiเซ็กส์เป็นเรืองสกปรก ทะลึงตึงตงั 

ไม่กลา้พูดในทีเปิดเผย แต่ในความเป็นจริงคือ ยงิปิดกเ็หมือนยงิยวัยุให้เกิดความอยากรู้

อยากเห็นมีคาํกล่าวหนึงว่า   

“เรืองเซ็กเป็นเรืองทีมนุษยส่์วนใหญ่สนใจมาทีสุดในโลก” 

ดงันนั การใหก้ารศึกษาในเรืองเพศสัมพนัธ์จึงเป็นเรืองสาํคญั 

ประเทศจีนเป็นประเทศอารยธรรมเก่าแก่  ในการพูดถึงอารยธรรมของ

ประเทศต่างนัน หากไม่พูดถึงอารยธรรมเซ็กส์ ย่อมเป็นการพูดทีไม่สมบูรณ์ ไม่รอบ

ดา้น ไม่ถึงแก่น เนืองจากอารยธรรมเซ็กส์เป็นองค์ประกอบสําคญัของศิลปวฒันธรรม 

โดยเฉพาะสมยัโบราณ ดงัจะเห็นไดจ้ากของโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขา้วของเครืองใช ้

สิงก่อสร้าง ภาพวาด วรรณกรรม หรือแมก้ระทงัลทัธิความเชือ พิธีกรรม ศาสนา ฯลฯ 

ลว้นปรากฏเครืองหมาย ลวดลาย อกัขระทีเล่าเรืองทางเพศอยูด่าษดืน
3
  

มนุษยว์ิวฒันาการมาจากสัตวป่์าโบราณ ทีเรียกกนัว่า “มนุษยว์านร” ดว้ยเหตุ

ทีวิวฒันาการมาจากสัตวป่์านีเองบนตวัมนุษยจึ์งยงัคงมีเอกลกัษณ์หลายอย่างของสัตว์

ป่าหลงเหลืออยู ่

พฤติกรรมทางเพศทีคลา้ยหรือเหมือนกนักมี็ อาทิ 

- การอวดเพศ 

สัตวช์นัสูง(สัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม)มกัมีพฤติกรรมอวดเพศอย่างเช่นชิมแปนซี

เพศผู ้มกัจะกระดกองคชาตขึนอวดตวัเมีย อย่าคิดมนัลามกเลยเชียวนะในวฒันธรรม

ของลิงนนัถือเป็นทีเดด็ทีสุดเจ๋งแต่ประการเดียวของการจีบสาวของมนัเชียวเหละ 

ส่วนชิมแปนซีเพศเมียทีอยูใ่นช่วงติดสัด กจ็ะเทียวหันกน้ทีแดงเป่งอวดใครๆ 

พฤติกรรมเช่นนีเขาเรียกว่าการอวดเพศ ซึงมนุษย์ก็มีพฤติกรรมอย่างนีเหมือนกัน 

เพียงแต่ไม่อา้ซ่าเหมือนลิงเท่านันเอง โดยปกติ เมือถึงวัยเจริญพันธุ์ ผูช้ายจะดึงดูด

ผูห้ญิงดว้ยการอวดหล่อ อวดฐานะ ทาํเป็นสปอร์ทจ่ายไม่อนั เอาอกเอาใจเป้าหมาย

สารพดั ส่วนผูห้ญิงกอ้จะแต่งตวัสวยงาม ยมิแยม้ ทาํจริตดีดดิ นดึงดูดเพศตรงขา้ม 

                                                             
 3 ธานี  ปิยสุข, ราคจริต, พิมพค์รังที1, กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์รุงเทพ, 2548, 6.  
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- ส่งกลิน 

ทีอวัยวะเพศของลิงตัวเมียจะมีกลินพิเศษชนิดหนึง เป็นฮอร์โมนทีหลัง

ออกมาจากช่องคลอดของลิงตวัเมีย กลินนนัเหละคือยาปลุกเซ็กส์ทีแรงทีสุดสําหรับลิง

ตวัผู ้กลินกายของมนุษยก์ป็ลุกอารมณ์ทางเพศตรงขา้มไดเ้ช่นกนั “กลินสาบสาว” คือ

กลินหอมอ่อนๆทีโชยมาจากเรือนกายของสาวรุ่น แต่บางคนไม่มี หรือมีแต่กลินเต่า จึง

ตอ้งสรรหา สารพดันาํหอมมาฉีดมาพรม การฉีดนาํหอมก็เป็นส่วนหนึง ในการเสริม

เสน่ห์ ถือเป็นการใชก้ลินดึงดูดเพศตรงขา้มเช่นกนั
4
 

 

อทิธิพลทางด้านรูปแบบ    

อิทธิพลในรูปแบบของศิลปะทีมีอิทธิพลต่อผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจา้ทีสุดคือ ลทัธิ 

เซอเรียลลิสม ์(Surrealism) โดยรวมสิงเหล่านนัใหเ้ป็นเรืองของสญัชาตญาณ จิตใตส้าํนึก ซึงผลงาน

ของขา้พเจา้มีความสอดคลอ้งกบัความเหนือจริงทีแฝงดว้ยจินตนาการและความเพอ้ฝัน ดว้ยลกัษณะ

แบบลทัธิเซอเรียลลิสมที์มีความน่าสนใจในความฝันประหลาดพิลึกกึกกือ ซึงขา้พเจา้ไดน้าํหลกัการ

เหล่านีเขา้มาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงาน และผลงานของศิลปินทีมีอิทธิพลต่อผลงาน

ของขา้พเจา้มีดงันี 

Leo Charre 

 

ภาพที 3 ตวัอยา่งผลงานของ Leo Charre 

เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.instagram.com/leocharre/?hl=th 

 

 

 

                                                             
 4 ธานี  ปิยสุข, ราคจริต, พิมพค์รังที1, กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์รุงเทพ, 2548, 11-12. 
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Katie Dutch 

 

ภาพที 4 ตวัอยา่งผลงานของ Katie Dutch 

เขา้ถึงไดจ้าก  www.instagram.com/for_ever_free/?hl=th 

  

Toshio Saeki 

 

ภาพที 5 ตวัอยา่งผลงานของ Toshio Saeki 

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.presspop.com/tag/toshio-saeki/ 
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 ถึงแมว้่าผลงานของศิลปินเหล่านีจะมีเนือหาและเรืองราวทีต้องการถ่ายทอดใกลเ้คียงกัน 

หากแต่ว่าศิลปินแต่ละคนก็มีเอกลกัษณ์ทีเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นเรืองการใช้โทนสีเพือสร้าง

บรรยากาศใหก้บัผลงาน การนาํวตัถุสญัลกัษณ์มาวางอยา่งผิดทีผิดทางหากแต่มีความลงตวั จนเกิด

เป็นความหมายใหม่ทีสือจากจินตนาการ หรือการถ่ายทอดภาพเสมือนจากจินตนาการลว้นๆ แต่อาจ 

เป็นความจริงและความปรารถนาทีซ่อนอยูใ่นเบืองลึกของจิตใจมนุษย ์
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บทท ี3 

 

กระบวนการสร้างสรรค์งานภาพพมิพ์ 

 

การบวนการสร้างสรรคง์านของขา้พเจา้ เริมตน้จากการคิดวิเคราะห์ คน้หาสิงทีขา้พเจา้ให้

ความสนใจคือเรืองเพศสภาพโดยคาํนึงถึงรูปแบบการนําเสนอการใช้สัญลกัษณ์ต่างๆเข้ามา

ประกอบเขา้ดว้ยกนั จนเกิดความหมายและใหค้วามรู้สึก ถึงสิงทีขา้พเจา้ตอ้งการสือสาร ในผลงาน

ขา้พเจา้ใชรู้ปทรงของเพศหญิง เผยใหเ้ห็นสดัส่วน โคง้ เวา้ นูน อยา่งเด่นชดัตรงไปตรงมา และวตัถุ

ทีมีลกัษณะคลา้ยอาหารหวานเข้ามาประกอบกบัรูปทรงของเพศหญิง จดับรรยากาศของภาพใน

มุมมองของชุดอาหารหวานทีเสิร์ฟบนโต๊ะพร้อมรับประทาน สือในอารมณ์ทีเต็มไปดว้ยความ

ยวัยวน ความน่าลิมลองของรสเพศ ความมีเสน่ห์ในเพศหญิง นาํหลกัคาํสอนทางพุทธศาสนาเขา้มา

เป็นตวัเล่าเรืองราว เชือมโยงเขา้ดว้ยกนั โดยจบัเอาลกัษณะเด่นของของหวานทีถูกปรุงแต่งให้มี

รสชาติ สีสันทีน่ารับประทาน แต่ในความสวยงามนีเรากลบัไดชื้นชมมนัได้เพียงไม่นาน มนัก็

ละลายลงตามสภาพอากาศ และอุณหภูมิ ร่างกายผิวพรรณทีเคยสวยสดใส เปล่งปลงั ก็ย่อมมีการ

แปรปรวนและเสือมลงตามการเวลาเช่นกนั ทาํใหเ้ราตระหนกัรู้เท่าทนัตามกฎธรรมชาติ 

 

 ขันตอนในการทําศิลปนพินธ์  

ในกระบวนการทาํศิลปนิพนธข์องขา้พเจา้แบ่งออกเป็น 4 ขนัตอนดงันี        

1. การหาขอ้มลูและแรงบนัดาลใจ  

ขา้พเจา้เริมหาขอ้มลูการนาํสิงทีตนเองชอบ คือรูปทรงของผูห้ญิง คิดวิเคราะห์ว่าขา้พเจา้จะ

นาํมาสร้างสรรค์ผลงานไดอ้ย่างไร จึงนาํมาพิจารณาไดว้่า ร่างกายและสิงทีดูสวยงามเหล่านีไม่

สามารถอยู่กับเราได้นาน หากวนัใดเราแก่ตัวลงสิงเหล่านีคงไม่เหลือความสวย จากความคิด

ดงักล่าวจึงนาํมาซึงบทคาํสอนทางพุทธศาสนา ความเป็นสัจธรรม นาํขอ้มูลเหล่านีมาคิดวิเคราะห์

ใหอ้อกมาในรูปแบบของงานศิลปะภาพพิมพ ์

1.1 ขอ้มลูการคน้ควา้เบืองตน้ 
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ขา้พเจา้เริมหาขอ้มลูจากการศึกษาเรืองสรีระเพศหญิง  ในท่าทาง กิริยาต่างๆทีมีความ

สวยงามอ่อนหวานในแบบของหญิงสาว เพือใหสื้ออารมณ์ออกมาใหม้ากทีสุด ศึกษารูปทรง

ลกัษณะของอาหารหวานการตกแต่งอาหาร และสีทีนาํมาใชก้บับรรยากาศ  

 
 

ภาพที 6 การศึกษาสรีระและท่าทาง  

เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.pinterest.com/pin/536561743089531516/ 

 

 
  

ภาพที 7 การศึกษาสรีระและท่าทาง 

เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.pinterest.com/pin/536561743085380913/ 
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ภาพที 8 การศึกษาสรีระและท่าทาง และการใชสี้บรรยากาศ 

เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.pinterest.com/pin/536561743080004636/ 

 

 

 

ภาพที 9 การศึกษาสรีระท่าทาง และลกัษณะของการเคลือนไหวของวตัถุทีมีความเหลว  

เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.pinterest.com/pin/536561743087830037/
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ภาพที 10 การศึกษาสรีระท่าทาง และลกัษณะของการเคลือนไหวของวตัถุทีมีความเหลว  

เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.pinterest.com/pin/536561743087815612/ 

 

 
 

ภาพที 11 ภาพประกอบขอ้มลูการคน้ควา้ (ไอศกรีม (ice cream) ) 

เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.pinterest.com/pin/541417186425531052/ 
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ภาพที 12 ภาพประกอบขอ้มลูการคน้ควา้ (ไอศกรีม (ice cream) 

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.fansshare.com/gallery/photos/16743606/ice-cream-sundae-painting-jun-

sundae/?displaying 

 

 
 

ภาพที 13 ภาพประกอบการคน้ควา้ (ไอศกรีม (ice cream) 

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.aftersoriginal.co.uk/menu.html 
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 ขา้พเจา้ยงัศึกษาวิธีการทาํเทคนิคสีลอยนาํเพือนาํมาใชป้ระกอบเป็นรูปทรงของอาหารหวาน

ใชสี้สนัสดใส ฉูดฉาด รวมถึงการตกแต่งหนา้อาหารดว้ยผลไมส้ดทาํให้ดูน่ารับประทานมากยิงขึน

อีกดว้ย 

 
 

ภาพที 14 เทคนิคภาพพิมพสี์ลอยนาํบนกระดาษ (Marbling) 

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.blisby.com/blog/8-marbling-ideas/ 

 

2. ขนัตอนการร่างภาพ  

           ข้าพเจ้าถ่ายภาพหุ่นคนจริง ในอิริยาบถ ท่าทางต่างๆ จัดแสง สี และบรรยากาศให้ได ้ 

ความรู้สึกถึงความลึกลบัน่าคน้หา ขา้พเจา้ใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัทาํอาหารผสมสีราดลงบนหุ่นของ

นางแบบ เพือใหไ้ดล้กัษณะของเหลวทีกาํลงัไหลละลายลง เพือใหไ้ดภ้าพทีดูสมจริงมากขึน 
 

 
 

ภาพที 15 ภาพถ่ายสรีระเพศหญิง มีแป้งมนัสาํปะหลงัราดลงบนตวันางแบบ 
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สร้างสรรครู์ปทรงของวตัถุทีมีความคลา้ยคลึงอาหารหวาน ของเหลวทีกาํลงัละลายโดยใช้

เทคนิคสีลอยนาํ (Marbling) ควบคุมทิศทางของสีใหไ้ดอ้งคป์ระกอบทีเหมาะกบัรูปแบบของผลงาน 

และถ่ายภาพเพือนาํไปใชใ้นกระบวนการตกแต่งภาพโดยคอมพิวเตอร์ 

 

 
 

ภาพที 16 เทคนิคภาพพิมพสี์ลอยนาํบนกระดาษ (Marbling) 

   

ภาพแบบร่างในช่วงระยะแรกขา้พเจา้ยงัใชเ้ทคนิควาดเส้นดว้ยดินสอดาํ(Drawing) เทคนิค

สือผสม เช่น การปะติดกระดาษ (Collage) สีนํา (Water color) สีอะคริลิค (Acrylic color) และ

เทคนิคภาพพิมพโ์มโนปรินท ์(Monoprint) 

 
 

ภาพที 17 ภาพแบบร่างช่วงระยะที 1 เทคนิคสือผสม 
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  เพือความสมบูรณ์แบบ ขา้พเจา้จึงเปลียนมาทดลองสร้างภาพแบบร่างดว้ยเทคนิคตดัต่อภาพ

ดว้ยคอมพิวเตอร์ และสร้างภาพแบบร่างใหดู้สมจริงมากขึน 

 
 

ภาพที 18 ภาพแบบร่างช่วงระยะที 2 เทคนิคตดัต่อภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ (Photoshop) 

 

 

 
 

ภาพที 19 ภาพแบบร่างช่วงระยะที 2 เทคนิคตดัต่อภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ (Photoshop) 
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นาํรูปถ่ายมา ใชก้บัเทคนิคการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ เพือให้ไดผ้ลงานภาพร่างทีตรง

กบัแนวความคิดและไดภ้าพแบบร่างทีดูสมจริงมากยงิขึน 

 
 

ภาพที 20 ภาพแบบร่างช่วงระยะที 3 เทคนิคตดัต่อภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ (Photoshop) 

 

 

 
 

ภาพที 21 ภาพแบบร่างช่วงระยะที 3 เทคนิคตดัต่อภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ (Photoshop) 
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3. ขนัตอนการสร้างแม่พิมพ ์ 

          ก่อนทีจะสร้างเเม่พิมพน์นั อนัดบัเเรกคือการทาํความสะอาดแผ่นทองแดง ก่อน นาํเเผ่นทอง

แดงไปเปิดหนา้เพลทดว้ยการขดัเเผน่ทองแดง ดา้นทีจะใชด้ว้ยกระดาษทรายนาํ 

 

ภาพที 22 ขดัเพลททองแดงดว้ยกระดาษทรายนาํ 

           จากนนัความสะอาดเเผน่ทองแดงดว้ย เกลือ นาํสมสายชู เเละนาํยาลา้งจาน ลา้งดว้ยนาํเปล่า

เเลว้เป่าเเผน่ทองแดงใหเ้เหง้สนิท 

 

 
 

ภาพที 23 เกลือสาํหรับลา้งเพลท 
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ภาพที 24 นาํสม้สายชูสาํหรับลา้งเพลท 

 

 
 

ภาพที 25 ซีอิ วดาํสาํหรับลา้งเพลท 

 

จากนนันาํเเผน่ทองแดงทีเปิดหนา้เพลทเเลว้ นาํมาทาวานิชดาํลงบนหน้าเพลททีขดัเตรียม

ไว ้เเลว้รอวานิชดาํแหง้ ทิงไว ้ประมาณ 1-2 ชวัโมง ตามสภาพอากาศ 
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ภาพที 26 ทาวานิชดาํลงบนหนา้เพลททีขดัไว ้

 

เมือวานิชแหง้สนิทเเลว้นาํแผน่ทองเเดงติดเทปกาวพีวีซี ปิดไวอี้กดา้น คือดา้นทีไม่ไดท้าวา

นิชดาํ เพือป้องการถกูกดัของกรด   

 
 

ภาพที 27 ติดเทปกาวพีวีซี 
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จากนันถึงขันตอนการลอกเเบบจากภาพร่าง นําภาพร่างกลบัด้านวางลงบนเพลท ใช้

ปากกาลกูลืนร่างตามภาพร่าง ทีขยายเท่าขนาดของเพลท 

 
 

ภาพที 28 วาดเสน้ตามแบบร่าง 

           เมือลอกเเบบเสร็จ นาํเหลก็ปลายแหลม (Needle) ขดูไปตามเเบบร่างดา้นทีทาวานิชดาํปิดไว้

เพือใหเ้กิดร่องบนหนา้เพลททองแดง           

 
 

ภาพที 29 ใชเ้หลก็ปลายแหลมขดูไปตามแบบร่าง 

เมือขูดเสร็จในนาํหนักแรกนําไปแช่ในกรดทีผสมตามสัดส่วนทีเตรียมไวด้ว้ยอตัรา 1:1 

(กรด 1 ก.ก: นาํ 1 ลิตร) แช่ทิงไวป้ระมาณ 1-1.30 ช.ม.จากนันนาํมาขูดนาํหนักเส้นต่อมา เเลว้จึง

นาํไปแช่อีกประมาณสองครัง 45 นาที และ 25 นาที ตามลาํดบัความตอ้งการใหเ้สน้มีความลึกและมี

นาํหนกั  
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ภาพที 30 นาํเพลทลงแช่ในกรด 
 

นาํเพลททองแดงมาลา้งทาํความสะอาดวานิชดาํออก ทาวานิชอีกครัง เพือเปิดหน้าเพลท

ส่วนทีเราจะทาํเทคนิคบนพืนผวิ และปิดหนา้เพลทส่วนทีเราไม่ตอ้งการทาํเทคนิค 

 

 
 

ภาพที 31 ทาํความสะอาดหนา้เพลทอีกครัง 
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ภาพที 32 ทาวานิชดาํปิดส่วนทีไม่ตอ้งการทาํเทคนิคบนพืนผวิ 
 

รอใหว้านิชดาํแห้งสนิทประมาณ 1-1.30 ชม. จากนันคือขนัตอนการทาํเทคนิคบนพืนผิว

(Texture) สีอะคริลิคผสมกบันาํ ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ตามตอ้งการ วางเพลททองแดงใหด้า้นบนสูงกว่า

ดา้นล่าง จากนนัค่อยๆ ทาลงบนบริเวณหนา้เพลททองแดงทีเปิดไว ้สีอะคริลิคจะค่อยๆไหลไปตาม

ทิศทางของเพลทลงไปทางทีตาํกว่า จะได้พืนผิวทีมีลกัษณะเป็นของเหลวทีกาํลงัไหล รอให้สี

อะคริลิคแหง้ประมาณ 1-1.30 ชม. แลว้นาํไปแช่ในกรด ทิงไวป้ระมาณ 15-30 นาที จะไดพื้นผิวบน

หนา้เพลททีตอ้งการ 

 

ภาพที 33 ผสมสีอะคริลิคกบันาํ 
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ภาพที 34 ค่อยๆทาสีอะคริลิคลงบนบริเวณหนา้เพลททองแดงทีเปิดไว ้

 

 
 

ภาพที 35 นาํเพลททองแดงทีทาํเทคนิคบนพืนผวิแลว้ลงแช่ในกรด 
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ภาพที 36 ผลทีไดจ้ากการทดลองพิมพเ์ทคนิคการทาํพืนผวิ  

 

ขนัตอนต่อมา เมือเพลทผ่านการกดัเส้นตามนาํหนักเส้นทีตอ้งการเรียบร้อยเเลว้ นาํแผ่น 

ทองแดงมาทาํความสะอาดอีกครังดว้ยการใชน้าํมนัสนลา้งวานิชดาํทีปิดไวใ้ห้สะอาด จากนันถึง

ขนัตอนการโรยผงแอสพลัตมั โดยการเปิดเครืองปัมลมเเลว้ปล่อยลม จากนันนาํแผ่นทองแดงเขา้ตู ้

ทิ งไวต้ามระยะเวลาทีพอดีอยูที่ 6-8 นาที โดยใหส้งัเกตดูว่าในตูมี้ผงเเอสพลัตมัทีอยูใ่นตูว้่ามีปริมาณ 

มากน้อยแค่ไหน หลงัจากนันนาํแผ่นทองเเดงมาปิงด้วยความร้อนอย่างสมาํเสมอ เพือให้ผง

แอสพลัตมั เกาะติดอยู่บนหน้าแผ่นทองแดง คือสังเกตจากการเปลียนสีของเเผ่นทองแดง จาก

นาํตาลเขม้เเลว้ เปลียนเป็นสีทีสว่างใส นนัคือผงแอสพลัตมัสุกไดที้แลว้     
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ภาพที 37 นาํเพลททองแดงเขา้ตูเ้พือโรยผงแอสพลัตมั 

 

 
 

ภาพที 38 เผาผงแอสพลัตมัใหสุ้ก 

 

เมือเตรียมเเผน่ทองเเดงเรียบร้อยเเลว้ ถึงขึนตอนการสร้างค่านาํหนักอ่อนแก่ดว้ยขนัตอน

การเขียน โดยใชดิ้นสอไขและนาํมนัสนผสมวานิชดาํ ซึงเมือเขียนไดต้ามนาํหนักทีตอ้งการเเลว้ จึง

นาํไปแช่นาํกรด ตามขนัเวลาทีกาํหนดไว ้เพือให้ไดค่้านาํหนักตามตารางเวลา ขึนตอนนีเรียกว่า 

เทคนิคอะควาตินทซึ์งมีลกัษณะคลา้ยกบัการวาดเสน้ดว้ยดินสอสีขาวบนกระดาษดาํ  
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ภาพที 39 เขียนโดยใชดิ้นสอไขและนาํมนัสนผสมวานิชดาํ 

 

4. ขันตอนกระบวนการพมิพ์  

          ขนัตอนเเรกก่อนทีจะถึงการพิมพเ์ป็นผลงานจริงนนั ตอ้งทาํการพิมพสี์ขาวดาํพิมพด์ูนาํหนัก

ของเสน้ เทคนิคบนพืนผิว ดูนาํหนักของผลงานหลงัจากเสร็จสินขนัตอนของเทคนิคอะควาติ นท์

เพือตรวจสอบนาํหนกั โดยภาพรวมของผลงานว่าไดห้รือไม่ เพราะเมือถึงขนัตอนการพิมพผ์ลงาน

จริง จะไดรู้้ว่าควรจะอุดหมึกบริเวณใดของภาพบา้ง  

 

ภาพที 40 ภาพพิมพท์ดสอบนาํหนกัเทคนิคบนพืนผวิ และนาํหนกัขาวดาํ  

เมือทดสอบนาํหนักเรียบร้อยแลว้ ตอ้งมีการตะไบขอบของเเม่พิมพใ์ห้เรียบร้อย เพือลบ

ความคมของเเม่พิมพ ์ ทีอาจจะทาํให้กระดาษขาดไดเ้มือเขา้เเท่นพิมพ ์ ต่อมาถึงขนัตอนการพิมพ์

ผลงานจริง ในกระบวนการพิมพผ์ลงานจริงของขา้พเจา้ ใชว้ิธีการอุดสีหมึกลงไปบนเเม่พิมพ ์ตาม

นาํหนักของภาพ เเละสีตามทีตอ้งการ คลา้ยกบัลกัษณะการระบายสี เเต่เป็นการระบายสีลงบน 

เเม่พิมพ ์
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ภาพที 41 การปาดสีหมึกลงบนแม่พิมพ ์

 

 
 

ภาพที 42 การอุดสีหมึกลงบนแม่พิมพ ์
 

ผลงานบางชินของขา้พเจา้มีการใชสี้มากกว่าหนึงสี วธีิการอุดสีหมึกจึงตอ้งมีความพิถีพิถนั

มากขึน โดยตอ้งแยกพืนทีของแต่ละสี อุดสีหมึกลงทีละส่วน และซบัเช็ดสีหมึกทีละส่วนตามลาํดบั 
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ภาพที 43 การแบ่งพืนทีอุดสีหมึกทีละส่วน 

 

จากนันเมืออุดสีหมึกลงบนเเม่พิมพท์ังภาพเเลว้ ใช้กระดาษซับสีหมึกออก ค่อยๆใช้

กระดาษร่างเเบบหรือกระดาษลอกลายซบัสีหมึกออกใหพ้อดี จากนันนาํเเม่พิมพที์ทาํการอุดสีหมึก

เรียบร้อยเเลว้ วางบนเเท่นพิมพ์ จากนันนาํกระดาษสีทีตัดเตรียมไวม้าวางบนตาํเเหน่งต่างๆ ที

ตอ้งการบนเเม่พิมพ ์เพือทีจะพิมพไ์ปพร้อมๆ กนั กระดาษสีทีเตรียมไวน้ันจะติดลงบนผลงานจริง

ดว้ย เสร็จเเลว้นาํชืนกระดาษฟาเบรียโน (Fabriano) ทีทาํชืนเพือเตรียมพิมพผ์ลงานจริง วางทบัลง

บนแม่พิมพท์งัหมด เเลว้จึงหมุนแท่นพิมพ ์หลงัจากนนันาํผลงานทีพิมพเ์เลว้ออกมาขึงบนกระดาน

ไมส้าํหรับขึงกระดาษ เพือใหผ้ลงานตึงเเละเรียบขึน เป็นอนัเสร็จสินกระบวนการพิมพ ์
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ภาพที 44 ค่อยๆใชก้ระดาษร่างแบบหรือกระดาษลอกลายซบัสีหมึกออก 

 

 
 

ภาพที 45 นาํกระดาษทีทาํชืนแลว้ วางทบัลงบนแม่พิมพท์งัหมด  
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ภาพที 46 ภาพผลงานทีสมบูรณ์ 
 

สรุปอุปกรณ์ทใีช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  

1. แผ่นแม่พมิพ์  

- แผน่ทองแดง (Copper Plate)  

2. เครืองมอืในการสร้างแม่พมิพ์  

- ตะไบเหลก็  

- เหลก็ปลายแหลม (Needle)  

- มีดคตัเตอร์  

- ดินสอไข (Mitsubishi Dematograph 7600)  

3. อุปกรณ์ในการสร้างแม่พมิพ์ด้วยเคม ี 

- กรด  

- เกลือ  

- อ่างใส่นาํกรด  
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4. อุปกรณ์เป็นฉนวนกนักรด  

- วานิชดาํ  

- เทปกาวพีวีซี  

- ดินสอไข  

- พู่กนัและแปรงสาํหรับทาวานิชดาํ 

5. อุปกรณ์ในการทําความสะอาดแม่พมิพ์  

- นาํมนัทินเนอร์  

- นาํมนัสน  

- นาํมนัเบนซินขาว  

- นาํยาลา้งจาน  

- เศษผา้  

6. อุปกรณ์ในการพมิพ์ผลงาน  

- มีดคตัเตอร์  

- กรรไกร  

- กระดาษภาพพิมพ ์ฟาเบรียโน (Fabriano)  

- หมึกพิมพสี์ต่างๆ  

- ยางปาดหมกึ  

- กระดาษบรู๊ฟ  

- กระดาษลอกแบบ  

- ผ้าสกัหลาด (Etching Blanket)  

- แท่นพิมพ์  

- กระดานไม้ขงึงาน  

- กระดาษเทปกาวนํา 

- กระบอกฉีดนํา  

- สาลีพนัก้าน  

- เครืองมือสําหรับผสมหมกึพิมพ์  

- ภาชนะใสนํ่าเพือทําชืนกระดาษพิมพ์งาน  
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- ครีมสําหรับล้างมือ  

7. อุปกรณ์ในการทําเทคนิคอะควาตนิท์ 

- ตูโ้รยผงวานิช (Resin Dust Box)  

- ผง Asphaltum  

- ดินสอไข  

- วานิชดาํ 

8. อุปกรณ์ในการทําเทคนิค ชิน โคเล่ 

- กระดาษสาญีปุ่น  

- กระดาษลอกลาย  

- กระดาษว่าวสี  

- สีอะคริลิค 

- พู่กนั  

- กระดาษเทปกาวนาํ 

- กระดานไมขึ้งงาน  

- กาวนาํ 
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บทท ี4 

 

การพฒันาและการวเิคราะห์ผลงาน 

 

ระยะท ี1 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557) 

ทางด้านรูปแบบ  

ขา้พเจา้ใชรู้ปทรงบางส่วนของสรีระเพศหญิง เป็นตวันาํเสนอผลงาน ประกอบเขา้กบัรูปทรง

ลกัษณะของขนมหวาน และผลไมส้ด จุดเด่นของผลงานในช่วงระยะนีคือสีสนัทีสดใส ฉูดฉาดเพือ

แสดงออกถึงความน่ารับประทานของอาหารหวานและสรีระ 

ทางด้านเทคนิค 

ขา้พเจา้ทดลองทาํเทคนิคบนพืนผวิในหลายๆลกัษณะแตกต่างกนัไปในแต่ละส่วน เทคนิค

หนึงทีขา้พเจา้ใชคื้อ เทคนิคสีลายนาํ ซึงวิธีการทาํเทคนิคนีลงบนหนา้เพลททองแดงนนัแตกต่างจาก

การทาํลงในกระดาษแบบในขนัตอนการสร้างภาพแบบร่าง ขา้พเจา้คน้หาวิธีทีใกลเ้คียงทีสุด โดยนาํ

สีสเปรยม์าใช ้ เพราะสีชนิดนีสามารถเกาะติดบนเพลททองแดงไดดี้กว่าชนิดอืน ไดล้วดลายที

ชดัเจน ใชเ้ทคนิคเขียนดินสอไขขาวในส่วนทีอยากใหค้วามรู้สึกนุ่มนวลของผวิและผลไมส้ด 

 

 
 

ภาพที 47 ภาพผลงานในช่วงระยะที 1 “Untitle” 2557 

เทคนิค ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก (Etching) ขนาด 60x80 ซม. 

 

37 
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ภาพที 48 ภาพผลงานในช่วงระยะที1 “Ice cream” 2557 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 

 

   
 

ภาพที 49 ภาพผลงานในช่วงระยะที1 “Ice cream 2” 2557 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 
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ภาพที 50 ภาพผลงานในช่วงระยะที1 “Ice cream 3” 2557 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 

 

 
 

ภาพที 51 ภาพผลงานในช่วงระยะที1 “Ice cream 4” 2557 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 
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ภาพที 52 ภาพผลงานในช่วงระยะที1 “Crepes Cake” 2557 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 

 

ระยะท ี2 (ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558)  

ทางด้านรูปแบบ  

รูปแบบทีมีการเปลียนเเปลงในผลงานระยะที 2 นีคือเรืองของการลดสีสันทีใชล้ง ในส่วน

ของพืนหลัง (Background) เพือให้รูปทรงสรีระทีอยู่ตรงกลางภาพเด่นชัดขึน ดูมีความลึกลับ 

(Mystic) อยูใ่นภาพ ขา้พเจา้ใส่ใจในรายละเอียดของการวาดเสน้มากขึนเพือให้รูปทรงสรีระมีความ

สมจริงยงิขึน 

ทางด้านเทคนิค  

ขา้พเจา้ลดความเด่นชดัของเทคนิคบนพืนผวิลง เพือไม่ใหเ้ด่นชดักว่ารูปทรงของสรีระ และ

เพิมสีสนัและเทคนิคบนพืนผวิในส่วนของรูปทรงในส่วนหน้าให้เด่นชดัขึน ผลงานบางชิน หากมี

ส่วนใดส่วนหนึงมีลวดลายเด่นชดักว่าอีกส่วนขา้พเจา้กจ็ะแกปั้ญหาโดยใชสี้เขม้กว่า หรืออ่อนกว่า

เขา้ไปใช ้โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบและมุมมอง ความพอดีขององคป์ระกอบ 
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ภาพที 53 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “A  Cup” 2558 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 

 

 
 

ภาพที 54 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “Cherry” 2558 
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เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 

 
 

ภาพที 55 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “Strawberry” 2558 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 

 

 
 

ภาพที 56 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “Melting” 2558 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 13x17 ซม. 
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ภาพที 57 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “Cherry1” 2558 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 

 

ระยะท ี3 (ศิลปนิพนธ์ปีการศึกษา 2558)  

ทางด้านรูปแบบ 

ในช่วงระยะนีขา้พเจา้ใส่ใจในทุกรายละเอียดเป็นพิเศษ เนืองจากภาพแบบร่างขา้พเจา้ใชรู้ป

ถ่ายหุ่นคนจริง ในผลงานตอ้งมีความเหมือนจริงมากขึนดว้ย แต่ยงัคงใชรู้ปแบบศิลปะเหนือจริงอยู ่

และลดการใชสี้ลงมาก จะเลือกการใชสี้เอกรงค ์(Monotone) 

ทางด้านเทคนิค  

เนืองจากต้องใส่ใจในรายละเอียดเพือให้ได้ภาพทีสมจริงมากขึน ข้าพเจ้าปรับเปลียน

เทคนิคบนพืนผิว (Texture) จากเดิมทีใช้สีสเปรยม์าเป็นการใช้สีอะคริลิคผสมนํา ผลทีได้ของ

เทคนิคนีจะใหค้วามรู้สึกถึงความเป็นของเหลวทีกาํลงัไหลไดดี้กว่า ในช่วงแรกในผลงานจะเน้นใน

เรืองพืนผวิเป็นส่วนมาก ทาํใหภ้าพยงัดูไม่สมจริงเท่าทีควร ขา้พเจา้จึงใชเ้ทคนิควาดเสน้มากขึนจาก

เดิม ในส่วนของเทคนิคบนพืนผวิจึงตอ้งวาดเสน้เพือเนน้พืนผวิเด่นชดัมากขึน 
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ภาพที 58 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “Salim” 2559 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 

 

 
 

ภาพที 59 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “Let try A  cup cake” 2558 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 



45 
 

 

 
 

ภาพที 60 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “Your Banana” 2558 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x80 ซม. 

 

 
 

ภาพที 61 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “Melting on top #2” 2558 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 
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ภาพที 62 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “Melting on top” 2558 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 80x60 ซม. 

 

 
 

ภาพที 63 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “I’m Cherry” 2558 

          เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 
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ภาพที 64 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “Bloody Marry” 2558 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 

 

 
 

ภาพที 65 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “The Cup #2” 2558 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 
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ภาพที 66 ภาพผลงานในช่วงระยะที2 “I’m Cherry” 2558 

เทคนิค ภาพพิมพร่์องลึก (Etching) ขนาด 60x40 ซม. 
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บทท ี5 

 

บทสรุป 

 

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม การพบปะผูค้นใหม่ๆ กลุ่มเพือนฝงู เพือนร่วมงาน เกิดขึนในไดใ้น

ชีวิตประจาํวนั ในทุกๆเช้า สิงทีทุกคนต้องทาํคือการทาํความสะอาดร่างกาย ขจัดสิงอนัไม่พึง

ประสงคเ์พือการเริมตน้วนัใหม่และสร้างความประทบัใจครังแรกพบทีดี รูปลกัษณ์จึงเป็นสิงหนึงที

เราควรดูแลเอาใจใส่ใหค้วามสาํคญัไม่นอ้ยไปกว่าสิงอืนเลยทีเดียว  สาํหรับสุภาพสตรีแลว้นัน เรือง

ความสวยความงามเป็นสิงทีทุกคนให้ความสําคญัอย่างยิง ปฏิเสธไม่ได้ว่าผูห้ญิงทุกคนมีความ

ปรารถนาทีจะมีหนา้ตาและเรือนร่างทีสวยงาม บางคนทียงัไม่พอใจกบัรูปร่างหนา้ตาของตนจึงตอ้ง

สรรหาสิงทีทาํให้ตนเองดูดี ดูสวย เช่นการแต่งตัว ใส่เครืองประดบั พรมนาํหอม แต่งหน้าดว้ย

เครืองสาํอางต่างๆ เมือสร้างความมนัใจให้ตนเองได ้เราจึงกลา้ทีจะออกไปพบปะพูดคุยกบัผูค้น

ไดม้ากยงิขึน และปฏิเสธไม่ไดอี้กเช่นกนัว่า เราทาํสิงเหล่านีเพือใหเ้ป็นทีโดดเด่นสะดุดตา เพราะใน

แต่ละวันเราเจอคนใหม่ๆ อาจนําพาให้เราเจอกับบุคคลทีเราหมายปองก็เป็นได้ หากจะให้

เปรียบเทียบก็เหมือนกบัขนมหวานหรือไอศกรีม มีการปรุงแต่งรสชาติ กลิน หน้าตาของอาหารให้

ดึงดูดสายตา ซึงทาํให้คนอยากทีจะเขา้มาลิ มลองรสชาติ แต่มองในความเป็นจริงแลว้ขนมหวาน

ชนิดนีกลบัไม่ทนต่ออุณหภูมิภายนอกทีทาํให้มนัละลายลง เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ความ

สวยงามทีเคยมีอยู่ สิงทีนํามาตกแต่งกลับสลายไปตามกาลเวลา ดังหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธศาสนาทีว่าดว้ย อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ทุกสรรพสิงขึนอยูก่บัเวลา มีเกิดขึน ตงัอยู่ และดบั

ไป มีจุดสินสุดเมือเวลาล่วงเลยผา่นไปทุกอย่างย่อมเสือมสลายตามกาลและเวลาทงันันเป็นอนิจจงั 

ต่อใหเ้ราทาํทุกอยา่งเพือจะยอืช่วงเวลาการเป็นหนุ่มสาว เมือสภาพพืนฐานร่างกายไม่สามารถยืนอยู่

ได ้สิงทีเสริมแต่งขึนมาย่อมสลายลงเช่นกนั ซึงเวลานันเป็นตวักาํหนด เมือถึงอายุขยัวตัถุทุกชนิด

ยอ่มไม่คงสภาพดงัเดิม 

ขา้พเจา้นาํเอารูปทรงของสรีระเพศหญิง ประกอบเขา้กบัลกัษณะรูปทรงของขนมหวานหรือ

ไอศกรีมทีกาํลงัละลาย ใหเ้ขา้กบัเนือหาจากคาํสอนทางพุทธศาสนา นาํแนวความคิดเหล่านีมาเรียบ

เรียง ทาํความเข้าใจ หาสัญลกัษณ์เข้ามาใช้สือให้เห็นเป็นภาพผลงานศิลปะ 2 มิติ ศึกษาเรือง

องค์ประกอบของภาพให้สัมพนัธ์กัน สร้างภาพแบบร่างในหลากหลายมุมมอง และเทคนิค 
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ปรับเปลียนวิธีการสร้างภาพแบบร่างให้ไดต้รงตามแนวความคิดและแรงบนัดาลใจให้มากทีสุด 

จากนนัจึงนาํมาสร้างเป็นผลงานจริงดว้ยเทคนิคภาพพิมพร่์องลึก คน้หาวิธีการทาํเทคนิคบนพืนผวิที 

สามารถนาํมาใชก้บัเพลททองแดง ใหไ้ดต้รงตามภาพแบบร่างทีเราสร้างขึนรูปแบบผลงานมีการใช้

สีสนัทีฉูดฉาดในส่วนทีเป็นรูปทรงของสรีระเพศหญิงทีประกอบเขา้ดว้ยกนักบัรูปทรงลกัษณะของ

ขนมหวาน ตดักับพืนหลงัทีใช้โทนสีเข้มทาํให้รูปทรงทีจะนําเสนอมีความโดดเด่น และยงั ให้

ความรู้สึกลึกลับน่าค้นหา ข้าพเจ้าพึงพอใจกับผลสําเร็จของทุกชิ นงาน ผลงานทีได้ตรงตาม

แนวความคิดและการวางแผน ถึงแมจ้ะ เกิดปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดาํเนินงานบ้าง

เลก็นอ้ย แต่ก็สามารถแกปั้ญหาใหผ้า่นไปไดด้ว้ยดี 

เป็นธรรมดาทีมนุษยต่์างหาความสุขใหก้บัตนเองในรูปแบบทีแตกต่างกนัไป ในบุคคลบาง

กลุ่ม ความสุขของพวกเขาคือการทาํให้รูปลกัษณ์ดูดี ดูสวยงาม ขา้พเจา้ก็เป็นหนึงในบุคคลกลุ่มนี  

เมือไดแ้ต่งหนา้ แต่งตวั จะทาํใหรู้้สึกดีทุกครังเวลาเห็นตนเองในกระจก ไม่มีใครไม่ปรารถนาทีจะมี

หนา้ตาและรูปร่างทีสวยงาม มนุษยต่์างทาํทุกวิธีเพือจะไดรู้ปร่างหน้าตาทีสวยงามมาชืนชม เป็นที

สะดุดตา และดึงดูดต่อเพศตรงขา้ม แต่เมือเวลาผ่านไปทุกสรรพสิงย่อมเปลียนแปลงสภาพ เป็น

ธรรมชาติของโลก มีการเกิดขึน ตงัอยู ่และดบัไป ในทุกๆวินาที ขึนอยูก่บัเวลาทีสิงนนัๆสามารถคง

สภาพอยูไ่ดแ้ค่ไหน เมือถึงอายขุยัทุกสิงยอ่มสลาย เปลียนสภาพไปสิงเหล่านีเป็นส่วนประกอบหนึง

ของความสวยงามบนโลก สิงเกิดขึนวนไปไม่มีวนัจบสิน โลกก็ขบัเคลือนไปไม่มีวนัหยุดเช่นกนั
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