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ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอมุมมองของการเก็บถนอมและรักษาผลไม้ให้คงสภาพเดิม
ไว ้ เสมือนเป็นการการเช่ือมโยงให้ผูค้นในสังคมไดต้ระหนักและตื่นตวัในเร่ืองการบริโภคผลไม้
บ  าบัดโรค  โดยการแสดงออกผ่านวิธีการห่อหุ้มผลไม้ ด้วยฟิล์มถนอมอาหาร อันเป็นการยืด
ระยะเวลา ช่วยชะลอความสูญเสีย เพื่อจะได้เก็บไวใ้ช้ประโยชน์ได้นานยิ่งขึ้น นัยยะของการเก็บ
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รุ่นใหม่ไดรู้้จกั ซ่ึงความส าคญัของดุลยภาพที่มีต่อมนุษยแ์ละธรรมชาตินั้นจะส่งผลใหเ้กิดความสุข
และความย ัง่ยนืใหผู้ค้นในสงัคมสืบต่อไป 
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I would like to present the aspect of preserving fruits as a way to connect people to 

the of awareness eating fruits for healing by using the method of wrapping inside a film. This 
helps prolong the freshness and makes fruits degrade slower. The concept of preservation is not 
only through physicality but it also incorporates the idea of keeping the balance and stability of 
life and nature. It also relates to the preservation and conservation of Thai's traditional fruit for 
later generations. The importance of stability and balance in life and nature is that it brings long-
term happiness to the society. 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

ร่างกายของมนุษยน์ั้นสามารถบ าบดัรักษาตนเองไดต้ามธรรมชาติ  โรคภยัและอาการเจ็บ
ไข้ต่างๆที่ เกิดขึ้ นนั้ น เป็นเพียงกระบวนการขจัดพิษตามธรรมชาติของร่างกาย  ท่ามกลาง

สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงและแปรปรวนอยูต่ลอดเวลา ส่งผลต่อสุขภาวะทั้ง
ภายในและภายนอกแก่ตัวมนุษย ์ เกิดการเจ็บป่วยอันสืบเน่ืองมาจากพฤติกรรมการกินอยู่ที่ไม่

สอดคล้องกับกฎแห่งสุขภาพ  ส่งผลต่อกระบวนการเยียวยาตวัเองให้เป็นไปอย่างยากล าบาก 

ทางเลือกในการรักษาดุลยภาพของร่างกายจึงเกิดขึ้น น าเสนอทางเลือกในการบริโภคผลไม้บ  าบดั
ตา้นโรค ซ่ึงเป็นแนวทางในการเยยีวยาและรักษาความสมดุลของชีวิต  อันเป็นการจุดประกายให้

ผูค้นในสงัคม หนักลบัมาตระหนกั และใส่ใจดูแลสุขภาวะเพือ่ก่อเกิดดุลยภาพแห่งชีวติสืบต่อไป 

ความเป็นมาของเร่ืองที่ศึกษา 

                        "คุณเป็นอย่างที่คุณกิน"  ค  ากล่าวน้ีอาจมุ่งหมายความว่าสุขภาพภายในร่างกายจะดี

หรือไม่อย่างไรนั้ นขึ้ นอยู่กับอาหารที่ เรารับประทาน ทุกวนัน้ีผูค้นในสังคมป่วย อันเกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคเป็นหลกั รองลงมาเป็นเร่ืองของวถีิชีวิต ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรค ท าให้

ตอ้งท างานหนักเพื่อหาเงินมารักษาร่างกาย ปัจจุบนัความคิดเร่ืองยารักษาโรคแนวใหม่ได้เกิดขึ้น 

กล่าวได้ว่าเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาวะที่ดี โดยการปรับเปล่ียนวิธีการบริโภคมา
รับประทานผกัผลไม้ตา้นโรค อันเก่ียวพนักบัสารพฤกษเคมี (Phytochemicals) ซ่ึงมีคุณสมบตัิใน

การช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรค ช่วยกระตุน้ให้ร่างกายต่อสู้กบัโรคร้ายและยงัช่วยชะลอความ
ชราใหช้า้ลงได ้

ประเทศไทยนับเป็นประเทศหน่ึงในโลกที่มีความหลากหลายของผลไมท้ั้งดา้นชนิด

และปริมาณ  ผลไมห้ลายชนิดเป็นที่นิยมและรู้จกักนัอยา่งดีในหมู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะพบเห็นไดท้ัว่ไป
ตลอดทั้งปี แต่ก็มีผลไม้พนัธุ์พื้นเมืองจ านวนไม่น้อย ที่ไม่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ จึงไม่เป็นที่

รู้จกั ขาดความนิยมในการน ามาบริโภคและเป็นไปได้ว่าจะสูญหายไปในไม่ชา้ ผลไมเ้หล่าน้ีเต็ม

เป่ียมไปดว้ยคุณสมบติัทางยา อุดมไปดว้ยสารเคมีที่มีคุณประโยชน์อีกทั้งยงัช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
ไดเ้ป็นอย่างดี ผลไมพ้นัธุ์พื้นเมืองจ าพวกน้ีล้วนเป็นผลไม้สะอาดปราศจากการปรุงแต่งทางดา้น
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พนัธุกรรมและสารเคมีที่เป็นพิษ  จึงเป็นแรงบลัดาลใจให้ขา้พเจา้ตระหนกัคิดและน ามาสร้างสรรค์

เป็นผลงานศิลปะผา่นกระบวนการภาพพมิพ ์   

ความมุ่งหมายในการศึกษา 

น าเสนอมุมมองของการเก็บถนอมและรักษาผลไมใ้หค้งสภาพเดิมไว ้ ซ่ึงเปรียบเสมือนการ

เช่ือมโยงให้ผูค้นในสงัคมไดต้ระหนกัและตื่นตวัในเร่ืองการบริโภคผลไมบ้  าบดั  ที่เป็นการบรรเทา
โรค ขจดัปัญหาก่อกวนสุขภาพกาย และสุขภาพใจ โดยการแสดงออกผา่นวิธีการห่อหุ้มผลไม ้ดว้ย

ฟิล์มถนอมอาหารอันเป็นการยืดระยะเวลา ช่วยชะลอการสูญเสียความสดใหม่ จะได้เก็บไวใ้ช้
ประโยชน์ได้นานยิง่ขึ้น นัยยะของการเก็บถนอมรักษามิได้มีเพียงแค่ด้านกายภาพ เท่านั้น แต่ยงั

สอดแทรกแนวคิดเร่ืองการรักษาดุลยภาพชีวิต และการรักษาดุลภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติ จาก

การอนุรักษผ์ลไมพ้ื้นบา้นที่มีสรรพคุณทางยา ให้คนรุ่นใหม่ไดรู้้จกั ซ่ึงความส าคญัของดุลยภาพที่มี
ต่อมนุษยแ์ละธรรมชาตินั้นจะท าใหเ้กิดความสุขและความย ัง่ยนืเพือ่ผูค้นในสงัคมสืบต่อไป 

สมมติฐานของการศึกษา 

ปัญหาการบริโภคของผูค้นในสังคมทุกวนัน้ีเป็นสาเหตุให้เกิดโรคส่งผลต่อสุขภาวะทั้งใน

ระยะสั้ นและระยะยาว จึงตอ้งการปลูกจิตส านึกของการบริโภคผลไม้บ  าบัด ซ่ึงเปรียบเสมือน

กระบวนการถ่ายทอดพลงัการรักษาจากธรรมชาติมาสู่ตวัมนุษยแ์ลว้จึงส่งผา่นวธีิการรักษานั้นไปยงั
ธรรมชาติ เพือ่เป็นแนวทางในการใชชี้วติที่ย ัง่ยนื 

ขอบเขตการศึกษา 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธค์ร้ังน้ีขา้พเจา้ไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาดงัน้ี  

1 ศึกษาธรรมชาติของมนุษยท์ี่เก่ียวขอ้งกับการบริโภคผลไม้บ  าบดัโรค เพื่อป้องกันการ

สูญเสียที่จะเกิดขึ้นกบัชีวิตตลอดจนวิธีการที่จะรักษาสภาวะของผลไม้ที่น ามาใช้ ให้สามารถยืด
ระยะเวลาใหไ้ดน้านที่สุด 

2 ศึกษาและเลือกใช้ผลไม้สมุนไพรพื้นบา้นมาห่อหุ้มด้วยฟิล์มถนอมอาหาร เพื่อใช้เป็น

ตวัแทนของแนวความคิดที่ใหค้วามรู้สึกอยากเก็บรักษาไวใ้หน้านๆ 

  3 น าเสนอรูปแบบงานสร้างสรรคใ์นลกัษณะเหมือนจริง (Realistic) ผา่นกระบวนการภาพ

พมิพเ์ทคนิคภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)  
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บทที่ 2   

ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

ขา้พเจา้เช่ือว่าทุกส่ิงทุกอยา่งที่ผ่านเขา้มาในการรับรู้ของเรานั้นแมว้่าจะเล็กน้อยสักเพียงใด

ยอ่มมีผลต่อตวัเรา ดงันั้นเม่ือเราไดส้ัมผสัรับรู้ส่ิงใดส่ิงนั้นยอ่มส่งผลต่อการพฒันาความคิด ตวัตน 

และทัศนคติในทางสร้างสรรค์ ในการท างานศิลปะนั้ นศิลปินต่างก็มีแนวทางที่แตกต่างกันไป
มากมายและต่างก็มีอิสรเสรีในทางสร้างสรรค ์ ศิลปินแต่ละคนจึงมักจะใชค้วามช านาญทางดา้น

เทคนิค ความสนใจและประสบการณ์ของตนเองเพื่อให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดในผลงานนั้ นๆ
ประสบการณ์ในที่น้ีจึงไดแ้ก่ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อม  ประเพณี วฒันธรรมและความช่ืน

ชอบส่วนตวั ขอ้มูลและอิทธิพลทั้งในดา้นความนึกคิดหรือรูปแบบต่างๆ นั้นเปรียบเสมือนอาหารที่

เราเลือกกินเขา้ไป  แลว้ยอ่ยกรองส่ิงที่มีประโยชน์ จากนั้นจึงแปรเปล่ียนสภาพไปเป็นพลงังานหล่อ
เล้ียงร่างกาย ดังน้ีเองงานสร้างสรรค์จึงเกิดขึ้นได้ อัจฉริยะมิใช่บุคคลที่เกิดจากความว่างเปล่า แต่

อจัฉริยะคือผูท้ี่รู้จกัรวบรวมขอ้มูลจากส่ิงต่างๆ และน ามาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใหม้ากที่สุด ในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแรงบนัดาลใจก็เป็นส่ิงส าคญัที่ท  าให้เกิดการสร้างสรรค ์ บ่อเกิดแห่งแรง
บนัดาลใจนัน่คือ มโนภาพ อนัก่อก าเนิดขึ้นจากส่ิงที่มีอยูใ่นธรรมชาติ วทิยาศาสตร์หรือในตวัมนุษย์

เอง  ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้เกิดขึ้นจากแรงบนัดาลใจดงัน้ี 

อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติ 

ธรรมชาติสร้างสรรพส่ิงบนดาวเคราะห์ดวงน้ีดว้ยกฎเกณฑเ์ดียวกนัเหมาะสมกลมกลืนกนั

เพือ่ความอยูร่อดอยา่งย ัง่ยนืของพชืพรรณ1 ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการสร้างสรรคค์วามงามจากธรรมชาติใน
แง่มุมอนัหลากหลาย  ไม่เพียงเฉพาะความงามในทางกายภาพเท่านั้น แต่เป็นความงามแฝงเร้นพลงั

อนัยิง่ใหญ่ที่อยูภ่ายใน  ธรรมชาติเปรียบเหมือนบ่อน ้ าที่เราไม่สามารถหย ัง่ถึงได้    มีความลับอีก
มากมายในธรรมชาติที่เราไม่รู้ ทั้งยงัด ารงความเร้นลบัและความมหศัจรรยต่์างๆ  อยา่งเงียบสงบซ่ึง

เราไม่มีทางจะรับรู้ไดเ้ลยถ้าไม่ใช้จิตใจเขา้ไปสัมผสั     มนุษยเ์ป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ดงันั้นวิถี

ของมนุษยจึ์งควรด าเนินไปในทิศทางที่สอดคลอ้งกบัวถีิแห่งธรรมชาติ แต่มนุษยน์ั้นกลบัพยายามทุก
                                                             
1 ชลูด น่ิมเสมอ, สพัเพเหระเก่ียวกบัชีวติและศิลปะ (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บั
ลิชช่ิงจ ากดั มหาชน, 2558). 
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วิถีทางที่จะเอาชนะและอยูเ่หนือธรรมชาติตลอดเวลา จนเป็นเหตุให้เกิด มหันตภยัอนัหลากหลาย  

อาการเจ็บป่วย และโรคร้ายนานาชนิดๆ ลว้นสืบเน่ืองมาจากการด าเนินชีวิตที่ผิดแผกจากธรรมชาติ
ทั้งส้ิน ฉะนั้นหากมนุษยด์ ารงตนอยูใ่นสภาวะสมดุลกบัธรรมชาติแลว้โรคร้ายและอาการเจ็บป่วยก็

จะหมดไป     จากแนวคิดน้ีจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการตระหนกัคิดในการดูแลสุขภาวะที่ก่อเกิดดุลยภาพ

แห่งชีวิตตามแนวคิดหลักเร่ืองของธรรมชาติบ าบัด กล่าวคือการปรับเปล่ียนวิถีการบริโภคมา
รับประทานพืชผลไมต้า้นโรค  อนัเป็นการถ่ายทอดพลงัการรักษาจากธรรมชาติมาสู่ตวัเรา แล้วจึง

ส่งผ่านวิถีการรักษานั้นกลบัไปสู่ธรรมชาติ  อีกทั้ง กรรมวิธีการรักษานั้นยงัหมายร่วมถึงการอนุรักษ์
และรักษาผลไมพ้นัธุ์พื้นบา้นสมุนไพรทอ้งถ่ิน ที่ก  าลงัจะเลือนหายไปจากสังคมให้เป็นที่รู้จกั เพื่อ

เป็นการช่วยกระตุน้ให้ผูค้นในสังคมได้ตระหนักหันกลับมาใส่ใจด ารงตนให้เหมาะสมและสอด

ประสานกบัธรรมชาติใหย้ ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

อิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม สังคม ความเช่ือ และ ศาสนา 

องค์การอนามัยโลกได้นิยามไวว้่า “Health is the complete well being of the body,mind 

and spiritual.” หมายถึงว่าสุขภาพหรือสภาวะที่เป็นสุขนั้นตอ้งมีความเป็นอยูท่ี่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ  ในยคุสมัยที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฟ่ืองฟูเช่นปัจจุบนัน้ี  เรามีทั้ ง

เทคโนโลยกีารแพทยท์ี่ทนัสมยั  ทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ท  าให้ชีวิตเราสะดวก สบายมากขึ้นกว่าสมยั
บรรพบุรุษ  การจะไดม้าซ่ึงสุขภาพดีน่าจะไม่ใช่เร่ืองยากนกั  แต่จากสภาพการต่างๆ รอบตวัในทุก

วนัน้ี  กลบัท าให้รู้สึกว่า  ค านิยามขององคก์าร อนามยัโลกนั้นออกจะเป็นเร่ืองยากที่จะท าไดจ้ริง  

ทุกวนัน้ีมีโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายไดเ้กิดขึ้นมาเร่ือยๆ โดยที่การแพทยแ์ผนใหม่  ยาแผน
ปัจจุบนัแทบจะไม่ไดใ้หค้วามมัน่ใจใดๆแก่เราไดเ้ลย    ส านกังานคณะกรรมการประเมินเทคโนโลย ี

(Technology Assessment Board) แห่งรัฐสภาอเมริกันกล่าวว่า   “การหายจากโรคโดยการใช้

เทคโนโลยทีางการแพทยมี์ไม่ถึงร้อยละ 20 นอกนั้นหายเพราะเหตุอ่ืนเช่น  หายเอง  หายเพราะความ
เช่ือ หรือศรัทธา  หายเพราะการได้รับความเอาใจใส่ ฯลฯ”2  เห็นได้ว่าการรักษาโดยวิธีการแพทย์

แผนใหม่ที่เราไวใ้จมีผลเพียงแค่ 20% เท่านั้นส่วนสาเหตุที่หายอ่ืนๆอีกร้อยละ 80 ลว้นไม่เก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยีเลย   ทุกวนัน้ีผูค้นจ านวนมากได้เร่ิมหันเหความเช่ือจากการแพทยส์มัยใหม่ไปสู่

ทางเลือกในการบ าบดัเยยีวยาวธีิอ่ืนๆโดยเฉพาะการหันกลบัไปหาธรรมชาติและความเรียบง่ายดว้ย

วธีิการที่เรียกว่าธรรมชาติบ าบดัดว้ยแนวทางการบริโภคผกัผลไมส้มุนไพรตา้นโรค ซ่ึงเป็นวิถีและ

                                                             
2 ประเวศ วะสี, สุขภาพองคร์วมในองคร์วมแห่งสุขภาพ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคมิทอง, 2536). 
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วฒันธรรมแบบดั้งเดิมที่บรรพบุรุษเราเคยปฏิบติักนัมา  ธรรมชาติบ าบดัจึงมิใช่เร่ืองใหม่  แต่เป็น

เร่ืองที่มีมาตลอด  เพยีงแต่เราไดล้ะเลยกนัไปเท่านั้นเอง  เป้าหมายของธรรมชาติบ าบดัไม่ไดอ้ยูเ่พยีง
แค่การมีอาย ุร้อยปีพนั ปีแต่อยูท่ี่การมีชีวติอยูอ่ยา่งเป็นสุขทั้งร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งการจากไป

อยา่งสงบสุขเม่ือถึงวาระแห่งวยัอนัควร  ถา้ตอ้งอยูใ่นสงัคมที่มีแต่คนป่วย  ตอ้งอาศยัอยูใ่นร่างกายขี้
โรค  มีจิตใจอ่อนแอช่วยตนเองไม่ได ้  เราจะไม่มีทางเขา้ถึงสภาวะเป็นสุขไดเ้ลย   มีค  ากล่าววา่ “คุณ
เป็นในส่ิงที่คุณกิน” ( You are what you eat. ) เพราะอาหารนั้นเป็นตวับ่งบอกสุขภาพของคนกิน   

กล่าวคือ เราควรเลือกกินอาหารที่ร่างกายเราตอ้งการและหลีกเล่ียงอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย  
ส าหรับแนวทางการกินผกัผลไม้ตา้นโรคนั้นเร่ิมเป็นที่นิยมมากขึ้นเร่ือยๆ  คลินิกการแพทยแ์บบ

ผสมผสานทั่วโลกต่างสนับสนุนแนวทางการใช้อาหารบรรเทาและรักษาโรคหลายชนิด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัค  าพดูของ ฮิปโปเครติต นักปราชญ ์ผูเ้ป็นบิดาทางการแพทยข์องชาวกรีก เม่ือราว 400 
ปีก่อนคริสตกาลเป็นอย่างดี ดังค  ากล่าวว่า “จงให้อาหารของท่านเป็นยาและให้ยาของท่านเป็น

อาหาร” (Let  you food be your medicine and let your medicine be your food.)3  ซ่ึงสังคมไทยได้

น าสมุนไพรและเคร่ืองเทศมาผสมผสานในการปรุงอาหารเป็นเวลายาวนานแล้ว   โดยเป็นข้อ
ไดเ้ปรียบจากความเป็นประเทศเขตร้อนที่มีพืชพนัธุ์สมบูรณ์ ท าให้มีพืชสมุนไพรอยูม่าก   อีกทั้ง

ในทางพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกก็ได้ระบุถึงผลไม้ที่พระภิกษุสงฆ์ฉันได้ไม่จ  ากัดเวลา คือ 
ผลไม้ส าหรับเตรียมน ้ าปานะ (น ้ าคันจากผลไม้) ซ่ึงเป็นน ้ าคันจากผลไม้ชนิดใดใน 8 ชนิดที่

พระพทุธเจา้ทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆฉ์ันไดผ้ลไมน้ั้นตอ้งมีขนาดเท่าหรือเล็กกว่าผลมะตูมและตอ้ง

เตรียมจากของสดมิให้ตม้ดว้ยไฟดัง่มีวจนะว่า  “เยน็ก็ดี สุขดว้ยแสงอาทิตยก์็ดียอ่มควร สุขดว้ยไฟ
ไม่ควร”4 ซ่ึงไดแ้ก่ 

1.  อมัพะปานะ  น ้ ามะม่วง             

2. ชมัพปุานะ   น ้ าชมพูห่รือน ้ าหวา้    

3. โจจะปานะ  น ้ ากลว้ยมีเมล็ด 

                                                             
3 MGR Online to เร่ืองน่ารู้ (ที่ไม่ควรละเลย) จากค่ายวทิยาศาสตร์การอาหาร, 12 เมษายน 2561, 
2561, https://mgronline.com/science/detail/9500000034102. 
4 วนิยั แกว้มุณีวงศ,์ อาหารสดเพือ่สุขภาพในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบบูรณาการ (กรุงเทพฯ: 
ส านกังานกิจการโรงพมิพ ์องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึกในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554). 
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4. โมจะปานะ  น ้ ากลว้ยไม่มีเมล็ด   

5. มะธุกะปานะ น ้ ามะทรางตอ้งเจือดว้ยน ้ าจึงควร 

6. มุททิกะปานะ น ้ าลูกจนัทน์หรือองุ่น   

7. สาลุกะปานะ  น ้ าเหงา้บวั  

8. ผารุสะกะปานะ น ้ ามะปรางหรือล้ินจ่ี  

โดยมีส่ิงที่สนับสนุนความเช่ือที่วา่การบริโภคผลไมน้ั้นเป็นการถ่ายทอดพลงังานจากธรรมชาติมาสู่

ตัวมนุษย ์ ก็เพราะคนเราไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเอง  แต่พืชสร้างอาหารเองได้จาก
แสงแดด น ้ า และอากาศ พืชผกัผลไมจึ้งมีคุณค่าต่อสุขภาพสูง และเหมาะกบัการยอ่ยของมนุษยม์าก

สุด  และตามศาสตร์แพทยแ์ผนจีน บ่งช้ีว่าแม้แต่ยาจีนที่ใช้รักษาโรค ยงัสู้การเลือกอาหารมา

รับประทานเป็นยาไม่ได ้ คนโบราณจึงพิถีพิถนัในการเลือกอาหารมารับประทาน โดยตอ้งรู้ดว้ยว่า
คนในครอบครัวกินอาหารน้ีได ้และคนไหนกินไม่ได ้คือให้รับประทานอาหารตามธาตุ อาทิ หยนิ 

(ฤทธ์ิเยน็)  หยาง (ฤทธ์ิร้อน)   ประกอบดว้ย อาหารฤทธ์ิเยน็ เป็นอาหารที่กินแลว้ท าให้ร่างกายเกิด

ความเยน็ ให้สังเกตง่ายๆ คือ เป็นอาหารที่ท  าให้เรารู้สึกชุ่มคอ ไม่หิวน ้ า เช่น มังคุด มะยม แตงโม 
แตงไทย แคนตาลูป สับปะรด ส้มโอ ลางสาด กลว้ยน ้ าวา้ น ้ ามะนาว น ้ ามะพร้าว สตรอวเ์บอร่ี เป็น

ตน้     อาหารฤทธ์ิร้อน เป็นอาหารที่กินแลว้ท าใหเ้ราเกิดความร้อน ซ่ึงมีขอ้สังเกตง่ายๆ  คือ หากกิน
แล้วรู้สึกเผ็ดร้อน หรือรู้สึกหิวน ้ า ถือว่าเป็นอาหารฤทธ์ิร้อน เช่น ฝร่ัง ขนุนสุก ล้ินจ้ี เงาะ ล าไย 

ทุเรียน น้อยหน่า สละ ส้มเขียวหวาน มะตูม ละมุด มะเฟือง มะปราง มะขามหวานสุก สมอพิเภก 

มะไฟ มะแงว(ล้ินจ้ีป่า) ทับทิมแดง มะม่วงสุก ลูกยอ กระเจ้ียบแดง เป็นตน้  ข้าพเจ้าจึงหยิบยก
แนวทางทั้งหมดน้ีมาศึกษาใชอ้า้งอิงและเช่ือมโยงกบัแนวความคิดของการรักษาดุลยภาพของชีวิต

โดยเลือกใชผ้ลไมส้มุนไพรในการสร้างสรรคด์งัน้ี 

1.ผลฟักข้าว ฟักขา้ว มีช่ือเรียกอ่ืนว่า น ้ าเตา้ไฟ, ขี้พร้าไฟ(สุราษฎร์ธานี) ขี้กาเครือ (ปัตตานี) ผกั

ขา้ว (ตาก,ภาคเหนือ) มะขา้ว (แพร่) แก็ก (Gac เวยีดนาม) ฟักข้าว  เป็นพืชไม้ เล้ื อ ยอยู่ใน วงศ์

แตงกวาและมะระ มีช่ือสามัญว่า Spring Bitter Cucumber เป็นพืชที่ขึ้นตามร้ัวบา้น หรือตามตน้ไม้
ต่าง ๆ มีมือเกาะคล้ายกบัต าลึง ใบเป็นรูปหัวใจคลา้ยใบโพธ์ิ ขอบใบหยกัเวา้ลึกเป็นแฉก 3-5 แฉก 

ดอกจะมีสีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีน ้ าตาลแกมม่วง ฟักขา้วเป็นพืชประจ าถ่ินเขตร้อนช้ืน แถบ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และมักอ้างถึงแหล่งก าเนิดในประเทศเวียดนาม เรียกว่า gac fruit ชาว
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เวียดนามเช่ือกนัว่า เป็นพืชพนัธุ์จากสวรรค ์เพราะกินแลว้ท าให้แข็งแรง อายยุนื ผิวพรรณดี    ส่วน

ช่ือที่ทางซีกโลกตะวนัตกเรียกกันหลากหลาย ได้แก่ spiny bitter guard (มีรสขม)  หรือ baby jack 
fruit (ขนุนลูกเล็กๆ) จะเห็นไดว้่าการเรียกช่ือในแต่ละทอ้งถ่ินจะบอกถึงแหล่งที่มา บ่งช้ีความเป็น

ลกัษณะเด่นของพืชชนิดน้ี คือ ผลคลา้ยพืชตระกูลแตง  ผลทรงกลม บางสายพนัธุ์ กลมรี คลา้ยหยด

น ้ า ลกัษณะ คลา้ยผล “แคนตาลูป” เปลือกผิวภายนอกมีตุ่มๆ  หนาม คลา้ยขนุน แต่ความถ่ีของตุ่ม
นอ้ยกวา่  ผลอ่อนมีสีเขียว และเม่ือเร่ิมแก่และสุก จะเปล่ียนเป็นสีเหลืองและส้มแดง เม่ือผลสุกเน้ือ

จะเนียนสีเหลืองคลา้ยมะม่วง  เมล็ดแขง็สีด ามีขนาดใหญ่   ผลฟักขา้วแต่ละสายพนัธุจ์ะมีปริมาณสาร
ที่มีประโยชน์ต่อร่างการเราไม่เท่ากนั หากมีปริมาณเยือ่หุม้เมล็ดมากก็จะมีมีปริมาณไลโคพนีมาก ซ่ึง

จะมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่ ตา้นการอกัเสบ ช่วยลดไขมนัและน ้ าตาลในเลือด และที่

ส าคญั มีฤทธ์ิตา้นมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่มะเร็งต่อมลูกหมาก 

สรรพคุณทางยา ผลทางรักษาและป้องกันโรค  จากการคน้ควา้พบว่า เร่ิมมีการศึกษาคร้ังแรกใน

ประเทศเวียดนามถึงคุณประโยชน์ของสารที่มีอยู่ในผลชนิดน้ี เพื่อสุขภาพและ ประโยชน์ทาง

การแพทย ์ ฟักขา้ว เป็นผลไมท้ี่ปลูกไดง่้าย วถีิชีวติของชาวเวยีดนามมกั น าผลมาคั้น ผสมน ้ าในการ
หุงขา้ว   มีรายงานว่า ในช่วง คศ. 1941 แพทยท์ี่เวยีดนาม ไดค้ิดคน้หาศกัยภาพของพชืชนิดน้ีในการ

รักษามะเร็ง ที่เกิดขึ้นต่อผูค้นชาวเวียดนามซ่ึงเป็นผลกระทบจากการใชส้าร Agent Orange (รู้จกักนั
ดีในช่ือ “ฝนเหลือง” ในสงครามเวียดกงกับอเมริกา)  ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 

พบว่า มีสารส าคญัคือ ไลโคพีน มากที่สุด เม่ือเทียบกบัมะเขือเทศและพืช ผกั ผลไมช้นิดอ่ืนๆ ซ่ึง

สารไลโคพีนน้ีเกิดขึ้นโดยพืชสร้างขึ้นมา และมีประโยชน์แก่พืช  ขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ต่อ
คนเราด้วย สารไลโคพีนน้ีประกอบไปด้วยสารพฤกษเคมี (ไฟโตนิวเทรียนท์, phytonutrient)ที่มี

สรรพคุณเป็นสารตา้นกลไก ออกซิเดชั่นในร่างกาย  ตา้นการเกิดอนุมูลอิสระ ท าให้มีสรรพคุณ

รักษาโรค ซ่ึงภูมิปัญญาแพทยแ์ผนไทยจีน ไดน้ าผลเยือ่หุม้เมล็ด หรือ แมก้ระทัง่น ้ ามนัที่เมล็ด มาใช้
ในสูตรยารักษาโรคต่างๆ สารไลโคพีนช่วยลดความเส่ียง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (coronary heart 

disease  มะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer) ฯลฯ และมีผลดีต่อผวิพรรณ 

2 ผลแตงไทย แตงไทย มีช่ือเรียกอ่ืนๆ  วา่ แตงลาย (กลางและทัว่ไป), มะแตงลาย (เหนือ) แตงจิง
,แตงกิง (อีสาน), ซกเซรา, (เขมร) เป็นพืชในวงศเ์ดียวกบั บวบ ฟัก หรือแตงต่างๆ  มีช่ือวทิยาศาสตร์
วา่ Cucumis melo Linn เป็นไมล้ม้ลุกที่มีเถาเล้ือยไปบนพื้นดิน มีมือจบัตรงง่ามใบ ใบมีขนาดใหญ่
คล้ายๆใบแตงกวา ทุกส่วนของล าตน้มีขนสีขาวปกคลุม ผลมีขนาดโตกว่าแตงกวา แต่เล็กกว่า
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แตงโม รูปร่างกลมรี หรือกลมยาว หัวท้ายมน ผิวเปลือกบาง ผิวสีขาว ครีม เหลือง เขียว หรือมี
ลาย  เน้ือเม่ืออ่อนสีขาว  เม่ือสุกสีเขียวอมเหลือง เน้ืออ่อนนุ่ม บางพนัธุ์ค่อนขา้งร่วน มีกล่ินหอม
เฉพาะตวัค่อนขา้งแรง รสหวานไม่มากเท่าแตงโม ขึ้นอยูก่บัพนัธุ์และวิธีปลูก เมล็ดแบนสีขาวครีม
เล็กและสั้ นกว่าเมล็ดแตงกวา แตงไทยมี ถ่ินก าเนิดดั้ งเดิมอยู่แถบภาคใต้ของทวีปแอฟริกา
เช่นเดียวกบัแตงโม บา้งก็วา่มีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียแถวเชิงเขาหิมาลยั มีทั้งพนัธุผ์วิเรียบและผวิไม่
เรียบ เช่น แคนตาลูป แตงเปอร์เซีย แตงกวาอาร์เมเนีย แตงไทยเขา้มาในในพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่
เม่ือใดไม่มีบนัทึกเอาไวแ้ต่คงเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแลว้  จึงพบว่ามีปลูกอยูท่ ัว่ไปทุกภาครวมทั้ง
คนกลุ่มน้อย เช่น ชาวไทยภูเขาต่างๆ  ก็ปลูกแตงไทยมานานแลว้เช่นกนั ในหนังสือ อกัขราภิธาน 
ศรับท์ ของ หมอบรัดเลย ์พ.ศ.2516 กว่าร้อยปีมาแล้ว  อธิบายเก่ียวกับแตงไทยเอาไวว้่า “แตงไท  
เป็นช่ือแตงอยา่งหน่ึง ลูกลายๆ  ถา้สุกกินรสหวานเยน็ๆ  ที่เขากินกบัน ้ ากะทินั้น” แสดงว่าชาวไทย
รู้จักเพาะปลูกและกินแตงไทยกันมากว่าร้อยปีแล้ว ยิ่งกว่านั้ นยงัเรียกว่า แตงไท และนิยมกิน
แตงไทยกบัน ้ าเช่ือมกะทิ เหมือนในปัจจุบนัอีกดว้ย นอกจากท าขนมแลว้ แตงไทยผลสุกยงัน ามากิน
โดยตรงไดเ้ช่นเดียวกบัแตงโม แต่ไม่นิยมเท่าแตงโมเพราะไม่หวานเท่า รวมทั้งไม่นิยมเท่าแตงฝร่ัง
(แคนตาลูป) เพราะรสชาติไม่หวานเท่าและเน้ือเละกว่า  อย่างไรก็ตาม แตงไทยก็มีข้อดีตรงที่
แขง็แรง ทนทาน ปลูกไดง่้ายกวา่ สามารถปลูกแบบไม่ใชส้ารเคมี(แบบอินทรีย)์ไดดี้กว่าแตงโมหรือ
แตงฝร่ัง ท าให้เกิดสรรพคุณทางการรักษาที่บริสุทธ์ ปราศจากการปรุงแต่งทางพนัธุกรรม และ
สารเคมีตกคา้งชนิดต่างๆอีกดว้ย 

สรรพคุณทางยา ผลทางรักษาและป้องกันโรค  การกินแตงไทยจะช่วยป้องกันโรคเก่ียวกับตาได้ 

ดีเพราะมีสารเบตาแคโรทีนและวิตามินเออยู่สูงมากโดยเฉพาะในเน้ือผลแก่ มีวิตามินซีซ่ึง

เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวแข็งแรงและเสริมระบบภูมิคุม้กัน อีกทั้งยงัอุดมไปด้วย

คาร์โบไฮเดรตที ่ช่วยให้พล ังงานแก่ร่างกาย และแร่ธาตุโพแทสเซียมที่มีส่วนช่วยควบคุม
ความดันโลหิตและจงัหวะการเตน้ขอหัวใจ ช่วยลดความเส่ียงจากการเป็นโรคหลอดเลือด

สมอง (Stroke) มีเส้นใยอาหารช่วยปรับระบบขบัถ่าย ฟอสฟอรัสและแคลเซียมในแตงไทยยงั
ช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอีกด้วย สรรพคุณอื่นๆ ของแตงไทยที่คนโบราณว่าไวก้็

คือ เน้ือผลกินขบัปัสสาวะ ขบัน ้ านม ขบัเหง่ือ บ ารุงหัวใจและสมอง ดอกอ่อนตากแห้ง น ามา

ตม้น ้ าดื่มท าให้อาเจียน แก้ดีซ่าน หรือน ามาบดเป็นผงพ่นแก้แผลในจมูก เมล็ดกินช่วยย่อย
อาหาร ขบัปัสสาวะ และแก้ไอ รากตม้ดื่มท าให้อาเจียนและระบายทอ้ง จึงนับได้การบริโภค

แตงไทยจากผลสดแล้วยงัสามารถน ามาปรุงเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกด้วย 
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3.ผลจ าปาดะ จ าปาดะความจริงแลว้เป็นช่ือที่เกิดจากการกร่อนเสียงเวลาเรียกช่ือตน้“จ าปาดะ”

(Champedak)ของชาวตรังและพทัลุงสันนิษฐานว่าช่ือจ าปาดะน่าจะเพี้ยนมาจากภาษามาเลยจ์ากค า
ว่า “Chempedak”หรือ“cempedak” มี ช่ือพฤกษศาสตร์ว่า  Artocarpus integer Merr. (Moraceae) 

ดั งนั้ น จึ ง เป็ น ไม้ ผ ล ส กุ ล เดี ยวกับ ข นุ น (Artocarpus)ซ่ึ ง มี ถ่ิ น ก า เนิ ด อ ยู่ ใน ค าบ ส มุ ท ร

มลาย ูอินโดนีเซีย และเกาะนิวกินี ในประเทศไทยน่าจะเป็นไมผ้ลไมท้ี่น าเขา้มาปลูกเช่นเดียวกับ
ขนุน จ าปาดะมีลักษณะเป็นไม้ยนืตน้ใบเด่ียวและมีขนปกคลุมแผ่นใบ มียางสีขาวขุ่น มีผลกลม

คลา้ยขนุนแต่มีขนาดเล็กกวา่ รูปร่างผลเป็นรูปทรงกระบอก เม่ือสุกเปลือกผลน่ิมมีกล่ินหอมรุนแรง
และมีรสหวานจดั เน้ือผลที่เรียกว่า “ยมุ”(ผลยอ่ยเป็นจากผลสดเมล็ดเดียวและเน้ือหุ้มเมล็ดจะไม่

หลุดออกจากแกนผล) เน้ือผลจ าปาดะสามารถท าอาหารได้หลากหลายนิยมน ามาทอดโดยใชเ้น้ือ

พร้อมเมล็ดไปคลุกกบัแป้งน ้ าตาล ไข่ นม งา แลว้จึงน าไปทอดน ้ ามนั และยงัใชท้  าเป็นขนมหวาน 
เช่น ขา้วตม้มดัไสจ้  าปาดะ เป็นสูตรเดียวกนักบัขา้วตม้มดัทัว่ไป แต่ตอ้งแกะเอาเมล็ดออก เอาเฉพาะ

เน้ือมาใช้แทนกล้วย รสชาติหวาน หอมมัน เขม้ขน้มาก หรือใช้ท  าเป็นขา้วตอกน ้ ากะทิจ  าปาดะ 

แกงบวดจ าปาดะ เป็นตน้ 

สรรพคุณทางยา ผลทางรักษาและป้องกันโรค    จ  าปาดะมีเส้นใยแบบละลายน ้ า ซ่ึงเป็นเส้นใยที่

สามารถขบัไขมนัและสารพิษออกจากร่างกายได ้นอกจากน้ียงัมี เบตา้แคโรทีนและน ้ าตาลสูง ผล
สุกนิยมรับประทานสดเป็นผลไม ้มีรสหวานจดั หอม ชุ่มปากชุ่มคอ ช่วยบ ารุงร่างกาย จ าปาดะมี

วติามินเอสูง จึงช่วยบ ารุงและรักษาสายตาไดเ้ป็นอยา่งดี เน้ือผลอ่อน ช่วยฝาดสมาน แกท้อ้งเสีย เน้ือ

ผลสุก บ ารุงก าลงั เป็นยาระบายอ่อนๆ  เมล็ดช่วยขบัน ้ านมในสตรีหลงัคลอด และบ ารุงร่างกาย  ใน
ประเทศมาเลเซียมีการใช้รากของจ าปาดะเป็นส่วนผสมของยาสมุนไพรแบบดั้งเดิมที่ใช้ส าหรับ

หญิงที่เพิง่คลอดบุตร 

ผลไมท้อ้งถ่ินสมุนไพรพื้นบา้นเหล่าน้ี หลายคนอาจไม่เคยรู้จกัและมีความส าคญัน้อยมาก

เม่ือเทียบกบัผลไมท้างเศรษฐกิจทัว่ไป ผลไมเ้หล่าน้ีจึงไม่เป็นที่นิยม และไม่มีการปลูกเพิ่ม รอคอย

การสูญหายไปจากสังคมไทย เป็นเหตุให้ขา้พเจา้ฉุกคิดและน ามาใช ้เป็นแนวทางในการสังเคราะห์
ขอ้มูล ส่งผลทางความคิด จนเกิดแรงบนัดาลใจในเร่ืองของการรักษาดุลยภาพของชีวิตและดุลย

ภาวะทางธรรมชาติของสงัคมไทย ผา่นผลงานสร้างสรรคท์างศิลปะของขา้พเจา้ในเวลาต่อมา 

 

 

http://www.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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อิทธิพลที่ได้รับจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ทุกวนัน้ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เขา้มามีบทบาทในชีวิตของมนุษยแ์ทบทั้งส้ิน 
วิทยาการที่เกิดขึ้นได้ก้าวล ้ า และครอบง าชีวิตมนุษยใ์นทุกๆ ด้าน   มนุษยใ์ช้วิทยาศาสตร์เขา้มา

จดัการส่ิงต่างๆเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์อง  ความเจริญทางวตัถุ และการพฒันาของ

เทคโนโลยช่ีวยใหม้นุษยมี์ความไดเ้ปรียบธรรมชาติ   ความตอ้งการเอาชนะธรรมชาติของมนุษยน์ั้น
ได้ท  าให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ  ที่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต  เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย    ส่ิงที่

เกิดขึ้ นนั้ นโดยรวมอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยส่ีหรืออาจมากกว่านั้ น  อาหารคือหน่ึงในพื้นฐาน
ดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าให้มนุษยด์ ารงชีวิตอยู่ได้   การที่มนุษยพ์ยายามเอาชนะ

ธรรมชาติโดยน าเอาวิทยาการสมัยใหม่มาใชใ้นการเพิ่มผลผลิต  เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการ  

การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมทนต่อโรคและแมลง  จนล่วงล ้ าไปไปถึงวตัถุที่ใชใ้น
การแปรรูป ปรุงแต่ง การถนอมอาหารและการปรับปรุงคุณภาพดา้นโสตประสาทสัมผสัเช่น กล่ิน 

สี และรสชาติจากสารเคมีต่างๆ ได้ถูกสะสมลงไปโดยที่ผูบ้ริโภคนั้ นไม่รู้หรือรู้แต่จ าเป็นต้อง

บริโภค ซ่ึงในท้ายที่ สุดก็ส่งผลมายงัตัวมนุษยเ์อง ทุกวนัน้ีผูค้นในสังคมป่วยล้วนก่อเกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคเป็นหลกั  เพราะเหตุน้ีจึงส่งผลต่อสุขภาวะของชีวิต ขาดความสมดุล กระทัง่

น าไปสู่ความเจบ็ป่วยทั้งในระดบัปัจเจกและสงัคมในที่สุด     

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม 

 ศิลปะนั้นถือก าเนิดมายาวนาน ในทุกยคุทุกสมยัมีววิฒันาการทางความคิดและรูปแบบการ
แสดงออกที่หลากหลาย  เกิดกลุ่มศิลปินมากมายที่สร้างสรรคง์านศิลปะที่ทรงคุณค่าแก่มวลมนุษย ์  
ศิลปกรรมต่างๆไดส้ะทอ้นและถ่ายทอดเร่ืองราวซ่ึงอาจคลา้ยคลึงกนัในแนวความคิด และลกัษณะ
ทางกายภาพ  ซ่ึงผลงานทุกยคุสมยัต่างให้แง่คิดในการเรียนรู้และแนวทางสร้างสรรคแ์ก่สนใจและ
ผูส้ร้างงานสรรคง์านศิลปะในยคุหลงัๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  ขา้พเจา้เองก็ไดรั้บอิทธิพลจากทั้งศิลปกรรม
และศิลปินที่ขา้พเจา้ช่ืนชอบ เห็นเป็นแบบอยา่งและไดศ้ึกษาลกัษณะการแสดงออกของศิลปินแต่ละ
ท่าน  เพือ่หาความเป็นไปไดต้ามแนวความคิดของตนเอง และจากการวเิคราะห์แนวทางต่างๆ จึงพบ
รูปแบบศิลปกรรมและศิลปินที่ขา้พเจา้สนใจดงัต่อไปน้ี 
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ศิลปะสัจนิยม  (Realism)   

ศิลปะสัจนิยมคือทศันศิลป์ และ วรรณกรรมที่แสดงตวัแบบหรือเร่ืองราวตามที่ปรากฏใน
ชีวติประจ าวนัโดยปราศจากการสร้างเสริมหรือการตีความหมาย และยงัหมายถึงงานศิลปะที่เผยให้

เห็นถึงความเป็นจริงที่อาจจะมุ่งเน้นความเป็นอตัลกัษณ์ดว้ย  ศิลปะสัจนิยม เร่ิมขึ้นในฝร่ังเศสช่วง

คริสต์ทศวรรษ 1850 กลุ่มสัจนิยมเพิ่มมากขึ้นเม่ือเร่ิมมีศิลปะการถ่ายภาพเกิดขึ้น ท าให้ศิลปินมี
ความตอ้งการที่จะสร้างงานที่ดู “แทจ้ริง” ศิลปินสัจนิยมจะมีทศันคติที่ตรงกนัขา้มกบัลทัธิจินตนิยม

ซ่ึงเป็นประเภทของศิลปะที่ มี อิทธิพลต่องานศิลปะและวรรณกรรมในฝร่ังเศสช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษที่ 18 และตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 19 การไม่ใชค้วามรู้สึกส่วนตวัในการบิดเบือนท าให้

ศิลปินสัจนิยมมีความเช่ือในปรัชญาของความเป็นจริง และ ต่อตา้นการแสดงออกทางอารมณ์อยา่ง

เกินเลย สจัจะและความเที่ยงตรงคือปัจจยัส าคญัของผูท้ี่เรียกตนเองว่าเป็นสัจนิยม ศิลปะแบบเรียล
ลิสม์ (Realism) ศิลปินกลุ่มเรียลลิสม์ มีความเช่ือว่าความจริงทั้งหลายคือความเป็นอยูจ่ริง ๆ ของ

ชีวติมนุษย ์ดงันั้น ศิลปินกลุ่มน้ีจึงเขียนภาพที่เป็นประสบการณ์ตรงของชีวติ เช่น ความยากจน การ

ปฏิวติั ความเหล่ือมล ้ าในสังคม โดยการเน้นรายละเอียดเหมือนจริงมาก ศิลปะเรียลลิสม์ หรือ 
ศิลปะสัจนิยม โดยทัว่ไปหมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยูใ่นธรรมชาติ รวมถึง 

การสร้างสรรคภ์าพงานในเชิงวิพากษว์จิารณ์สังคม ซ่ึงปฏิเสธเน้ือหาเร่ืองราวในแบบคลาสสิคและ
เชิงเปรียบเทียบที่แฝงความหมาย ขณะที่ทาง สุนทรียศาสตร์ หมายถึง คตินิยมทางศิลปะที่ยดึถือ

หลกัการสร้างงานใหเ้หมือนจริงและเป็นจริงดงัที่สายตาเห็นอยู ่บางคร้ังมีความหมายใกลเ้คียงกบัค  า

ธรรมชาตินิยม จะแตกต่างกนับา้งตรงที่ธรรมชาตินิยมเน้นไปที่ธรรมชาติทัว่ไป สัจนิยมเน้นชีวิต
ความเป็นอยูข่องมนุษย ์โดยเห็นว่าในความจริงนั้นมีความงามอยา่งสมบูรณ์อยูแ่ลว้ ซ่ึงมีความหมาย

ตรงขา้มกบัศิลปะอุดมคติ  ศิลปะเรียลลิสม์ในเวลาต่อมาไดใ้ห้แนวทางกบัศิลปะอิมเพรสชัน่นิสม ์

กล่าวคือ ศิลปินเร่ิมเรียนรู้แสงสีประกอบในวตัถุ รู้จกัสงัเกตแสงสีตามบรรยากาศต่างๆ  ศิลปะเรียล
ลิสม ์นอกจากเกิดขึ้นจากความไม่เห็นดว้ยกบัศิลปะดงักล่าวแลว้ ยงัไดรั้บแรงผลกัดนัจากสภาพวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ในขณะนั้ น ผลพวงจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมได้สร้างปัญหาแก่สังคมและ
เศรษฐกิจมากมาย มีคนจน ชนชั้นกรรมาชีพเพิ่มขึ้น ศิลปินเรียลลิสม์ตอ้งการน าเสนอปัญหาในงาน

ศิลปะ เพื่อน าความจริงตีแผ่ใหเ้พือ่นมนุษยไ์ดรั้บรู้ โดยมกัปฏิเสธเร่ืองราวเก่ียวกบัคนชั้นสูงหรือคน

รวย แต่เลือกสะทอ้นภาพความล าบากของชนชั้นล่าง แสดงใหเ้ห็นถึงความเหล่ือมล ้ าในสงัคมตาม
พนัธกิจซ่ึงพวกเขาเห็นว่าภาระหน้าที่ของศิลปินคือการถ่ายทอดเร่ืองราวที่สอดคล้องกับสภาพ

สงัคม และสอดคลอ้งกบัชีวติความเป็นอยูร่่วมสมยั 
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ไฮเปอร์เรียลลิซ่ึม (Hyperrealism) 

ไฮเปอร์เรียลลิซ่ึม (Hyperrealism) คือประเภทของงานจิตรกรรม (หรือประติมากรรม) ที่
จ  าลองความเหมือนของภาพถ่ายความละเอียดสูงดว้ยการใชมื้อวาด (หรือสร้างสรรค)์ ขึ้นมา ศิลปะ
กระแสน้ีเร่ิมแพร่หลายในยโุรปและอเมริกาตั้งแต่ตน้ปี ค.ศ. 2000  ไฮเปอร์เรียลลิซ่ึม พฒันามาจาก
งานศิลปะ โฟโตเ้รียลลิซ่ึม (Photorealism) ที่ใชก้ล้องถ่ายรูปบนัทึกขอ้มูลที่จะน าเสนอ อดัออกมา
เป็นรูป และผลิตซ ้ า คดัลอกออกมาเป็นงานจิตรกรรมที่เหมือนกบัภาพถ่ายจนแยกไม่ออก ศิลปะ
กระแสน้ีพฒันามาจากศิลปะป๊อป (Pop Art) เร่ิมแพร่หลายในอเมริกาตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1960 และ
ต้นปี ค.ศ. 1970 โฟโต้เรียลลิซ่ึมเป็นกระแสศิลปะที่สะท้อนทัศนคติต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยทีี่เกิดขึ้นใหม่ (ในสมยันั้น) อยา่งการถ่ายภาพ ที่เคยท าให้จิตรกรภาพเหมือนที่เคยเป็นผู ้
บนัทึกและถ่ายทอดความจริงออกมาแต่เพยีงผูเ้ดียวหมดความหมายลง ซ่ึงศิลปินโฟโตเ้รียลลิซ่ึมเอง
ก็สามารถใชส้องมือ ถ่ายทอดความ “เหมือนจริง” ไดไ้ม่แพก้ลอ้งถ่ายรูปหรือภาพถ่าย กล่าวไดว้่า
หากไม่มีภาพถ่าย ก็ไม่มีงานศิลปะประเภทน้ีเกิดขึ้น ในขณะเดียวกนั ไฮเปอร์เรียลลิซ่ึม จะยกระดบั
การก็อปป้ีความเหมือนจริงขึ้นไปอีกดว้ยการใส่รายละเอียดที่ปกติตามนุษยจ์ะไม่สังเกตเห็น เช่น รู
ขุมขน ร้ิวรอยเล็กๆ บนผิวหนังหรือรายละเอียดบนพื้นผิวของวสัดุต่างๆ คือรายละเอียดที่ ถูก
ถ่ายทอดออกมาโดยภาพถ่ายความละเอียดสูงนัน่เอง 

                การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากศิลปะ เรียลลิสม ์
(Realism) หรือศิลปะสัจนิยมแลว้จึงถ่ายทอดความเหมือนจริงนั้นออกมาตามแนวทางของโฟโต้
เรียลริสซ่ึม (Photorealism) ผ่านกระบวนการทางศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิค ภาพพิมพ์สกรีน 
(Screen Print) โดยการสร้างต้นแบบแม่พิมพจ์ากการเขียนด้วยมือ (Hand-Drawn Stencil) ลงบน
แผ่นฟิล์มที่ถูกแยกไปตามน ้ าหนักสี  พิมพท์บัซ้อนกนัจนเกิดค่าน ้ าหนักที่แสดงรายละเอียดของ
ความเป็นพลาสติกออกมาตามรูปแบบของ ไฮเปอร์เรียลลิซ่ึม (Hyperrealism)โดยไดรู้ปแบบและ
แรงบนัดาลใจจากศิลปิน ดงัน้ี 

 1  Willem ven Aelst 

  Willem ven Aelst (วินเล็ม แวน อาเลส) เกิด 16 พฤษภาคม 1627 ที่ เมืองอัมสเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอร์แลนด์   แรกเร่ิมเขาประกอบอาชีพเป็นศิลปินและครูสอนศิลปะในฝร่ังเศสจนถึงปี 

1649 ต่อมาในปี 1656 เขาก็เดินทางกลบัไปยงั ประเทศเนเธอร์แลนด์อีกคร้ัง และกลายเป็นจิตรกรที่

มีช่ือเสียงในเวลาต่อมา เขาเสียชีวิตในปี 1683 วินเล็ม แวน อาเลส สร้างผลงานในรูปแบบภาพเขียน
จิตรกรรมสีน ้ ามนั ผลงานโดยมากเป็นการเขียนหุ่นน่ิงจาก ผลไม ้ดอกไม ้และเขียนสตัว ์โดยเฉพาะ

สตัวปี์กเช่นนกและเป็ดที่ตายแลว้  ผลงานของเขาจดัอยูใ่นช่วงยคุสมยัรอคโคโค ซ่ึงเป็นช่วงที่นิยม
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ความหรูหราฟุ่ มเฟือย ผลงานของเขามีความงดงามจากการไล่ค่าน ้ าหนักสีแบบ เชอร์ล๊อกสคูโร 

(Cheroscuro) ผลงานของเขาจะให้ความส าคญัในเร่ืองของแสงเงา และความเหมือนจริงของวตัถุ  
รวมไปถึงการจดัองคป์ระกอบของส่ิงที่จะถ่ายทอด  และใหค้วามส าคญักบัส่ิงเล็กๆ นอ้ยๆ ทั้งหมด 

เช่น กลีบดอกไมเ้ล็กๆ ที่ไม่สวยงามแต่ก็เก็บรายละเอียดปลีกยอ่ยในวตัถุไดอ้ยา่งหมดจด  

ขา้พเจา้ช่ืนชอบ และไดรั้บแรงบลัดาลใจจากผลงานภาพเขียนผลไมข้องเขามาก โดยไดรั้บ
อิทธิพลจากการเลือกใชว้ิธีการเขียนภาพหุ่นน่ิง (Still Lite) ที่แสดงรูปแบบเหมือนจริง(Realistic)ดัง่

ที่ตามองเห็น อีกทั้งลกัษณะเลือกใชสี้ และความแวววาวของแสงที่ตกกระทบบนผลไมท้  าใหข้า้พเจา้
เกิดแรงผลกัดนั และส่งผลผ่านวธีิการท างานภาพพมิพส์กรีนใหอ้อกมาในลกัษณะเหมือนจริงที่สุด

จนส่งผลให้รู้สึกว่าผลไมน้ั้นดูแลว้น่ากิน มีผิวที่สดสวย เหมือนกบัว่าเม่ือปอกเปลือกออกมาแล้ว

จะตอ้งเจอกบัรถชาติที่หวานฉ ่า ที่เป็นแบบอยา่งในการเร่ิมตน้งานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ตั้งแต่อดีต
จวบจนปัจจุบนั 

 

 

 

ภาพที1่   ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บจากงานศิลปกรรมของ Willem ven Aelst 

               Willem ven Aelst, A Still Life With Grapes, Plums, Figs And A Melon On A Partly 

               Draped Stone Ledge, 1653, Oil On Canvas, 41.2 x 53 cm, Netherlands 

ที่มา https://fineartamerica.com/featured/ Willem ven Aelst.html 
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2  Tjalf Sparnaay 

 Tjalf  Sparnaay    ศิลปินภาพเขียนชาวดัตช์ เกิดในปี ค.ศ. 1954 ประเทศเนเธอร์แลนด ์ 
Tjalf Sparnaay เคยประกอบอาชีพเป็นครูสอนกีฬามาก่อนที่จะเป็นศิลปินสมคัรเล่น และกลายเป็น
จิตรกรฝีมือระดบัโลกในที่สุด ภาพวาดสีน ้ ามนัของ Sparnaay จะขึ้นอยูก่บัส่ิงของในชีวติประจ าวนั
ที่มนุษยนิ์ยมบริโภค เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ วตัถุประสงค์ในการวาดภาพส่ิงของ
รอบๆตวัได้อยา่งเสมือนจริงนั้น เพื่อตอ้งการให้ผูเ้สพงานของเขาไดส้ัมผสักบัความเป็นจริง และ
คน้พบแก่นแทข้องวตัถุซ่ึงเรามองเป็นเร่ืองธรรมดา แต่ส่ิงของธรรมดาที่เราเห็นในชีวิตประจ าวนัน้ี 
Tjalf Sparnaay ให้ค  านิยามวา่คือ"ความงามของสามญั" เขาแสดงและตีแผค่วามหมายออกมาตรงๆ
จากรายละเอียดบนพื้นผิวของวสัดุต่างๆ นั้นถูกถ่ายทอดออกมาตามรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ที่
แสดงอตัลกัษณ์ดว้ยความเป็นไฮเปอร์เรียลลิซ่ึม (Hyperrealism) ที่แสดงความเหมือนจริงเกินสายตา
เห็น  

ผลงานภาพเขียนของ Tjalf Sparnaay นั้ นเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานของ
ขา้พเจา้ในเร่ืองของมุมมองการน าเสนอ และการจดัองคป์ระกอบในการแสดงออก รวมถึงรูปแบบ

ของการใชสี้ที่แสดงคุณลกัษณะของอาหารที่ถูกพลาสติกห่อหุ้มเอาไว ้มุมมองการน าเสนอจะเห็น

ได้ชัดว่างานภาพเขียนของ Tjalf Sparnaay นั้ นจะถ่ายทอดลักษณะของการห่อหุ้มอาหารที่
หลากหลาย เพราะเน้ือหาเร่ืองราวที่เขา้ตอ้งการจะส่ือถึงเร่ืองการบริโภคนั้นกวา้ง และคลอบคลุม

กวา่ ต่างจากงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ ที่มุ่งเน้นไปที่ ผลไมพ้ชืสมุนไพร ที่ช่วยบ าบดัโรคส่งผลต่อ

ดุลยภาพของชีวิต ผลงานของ Tjalf Sparnaay จึงให้อิทธิพลในเร่ืองของรูปแบบมากกว่าเร่ืองของ
เน้ือหาเร่ืองราว  โดยรูปแบบทางองคป์ระกอบนัน่ก็มีลกัษณะการน าเสนอที่คลา้ยคลึงการคือการการ

วางรูปทรงไวต้รงกลางภาพ ในลกัษณะขยายใหญ่เพือ่น าสาตาให้ผูช้มสนใจเพียงจุดเดียว แสดงนัย 
ส าคญัเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ในที่น้ีหมายถึงรูปแบบของการห่อหุ้มส่ิงของ งานของ Tjalf Sparnaay 

จะแสดงการห้อหุ้มอยา่งโปร่งสบาย ดว้ยถุงพลาสติกใสธรรมดาบอกเล่าเร่ืองราวว่าผูค้นในสังคม

ใกล้ชิดกับถุงพลาสติกขนาดไหน ไม่ได้มุ่งเน้นเหมือนกับงานของข้าพเจ้าที่ต ้องการแสดง
ความหมายของผลไมท้ี่ห่อหุม้นั้นๆว่าคือการห่อหุม้เพือ่รักษา จึงเป็นแบบอยา่งในเร่ืองของกรรมวิธี

แสดงความเป็นพลาสติกออกมาสู่ผลงานของขา้พเจา้มากกวา่ 
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ภาพที2่    ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บจากงานศิลปกรรมของ Tjalf Sparnaay ( ภาพที1่ ) 

                Tjalf Sparnaay, Lollypop,2001,oil on canvas,70 x 50 cm, Netherlands 

ที่มา https://www.plusonegallery.com/artists/103-tjalf-sparnaay/works/1703/ 

 

 

 

 

 

ภาพที3่    ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บจากงานศิลปกรรมของ Tjalf Sparnaay ( ภาพที2่ ) 

                Tjalf Sparnaay, Krentenbollen in Plastic,2005,oil on canvas,75 x 40 cm, Netherlands 

ที่มา https://www.tjalfsparnaay.nl/en/painting/Krentenbollen-in-Plastic?p=3&c=from20032012 

 

 

 

 

 

 

ภาพที4่   ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บจากงานศิลปกรรมของ Tjalf Sparnaay ( ภาพที่3 ) 

               Tjalf Sparnaay, Bananen in Plastic, 2001, oil on canvas, 40 x 50 cm, Netherlands 

ที่มา https://www.tjalfsparnaay.nl/en/painting/Bananen-in-Plastic?p=2&c=from19972002 

https://www.tjalfsparnaay.nl/en/painting/Bananen-in-Plastic?p=2&c=from19972002
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3 Hisashi Kurachi   

 Hisashi Kurachi  ศิลปินภาพพิมพ์ชาวญี่ปุ่ น เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1961 ปัจจุบนัประกอบอาชีพ 
เป็นอาจารยส์อนศิลปะ ต าแหน่งศาสตราจารย ์ประจ ามหาวิทยาลัย Aichi University of The Arts.

ผลงานศิลปะของ Hisashi Kurachi มีเอกลักษณ์ของความคาบเก่ียวกันระหว่างความเป็นจริงและ

ความเหนือจริง กล่าวคือศิลปินเลือกน ารูปทรงส่ิงของวตัถุ และรูปทรงส่ิงมีชีวติ มาใชป้ระกอบสร้าง
เป็นรูปทรงใหม่ที่ดูแปลกตา และโดดเด่นบนพื้นหลงัที่มืด หรือสวา่ง โดยศิลปินเลือกรูปทรงของส่ิง

ต่างๆ ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัในชีวิตประจ าวนั ถ่ายทอดเร่ืองราวของตนเองผ่านสัญลกัษณ์ต่างๆที่อยู่

ภายในผลงาน เกิดเป็นผลงานภาพพิมพสี์โมโนโครม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างลายเส้น

ขนาดเล็กสีขาว และด า ทบัซ้อนกนัจนเกิดเป็นรูปทรงที่มีพื้นผิว และน ้ าหนักที่ดูสมจริง มีมิติ พิมพ์

ผลงานลงบนกระดาษดว้ยเทคนิคภาพพิมพดิ์จิตอล (Digital Print) ผสมกบัเทคนิคภาพพิมพล์ายฉลุ 
(Stencil)  

ผลงานศิลปะของ Hisashi Kurachi เป็นแรงบันดาลใจตน้แบบ ให้กับผลงานศิลปะของ

ขา้พเจา้ วิธีการในการน าเสนอเทคนิคการเขียนฟิล์มทบัซ้อนกนัจนเกิดเป็นพื้นผิว และน ้ าหนักที่ดู
สมจริง มีมิติในการแสดงความงาม ร่วมถึงวธีิการในการเลือกใชสี้ โมโนโครมในช้ินงานของขา้พเจา้ 

อนัเป็นขั้นตอนก่อนกรรมวิธีการพิมพโ์ฉบสีในขั้นตอนแรก รวมถึงวิธีการก าหนดแสง และเงาใน
พื้นที่ว่าง และวธีิการสร้างบรรยากาศบนพื้นหลงัที่สว่าง อีกทั้งกรรมวิธีในการสร้างพื้นผวิที่ดูหยาบ

แต่นุ่มนวลก็เป็นแบบอยา่งที่ดีในการสร้างผลงานของขา้พเจา้ 

 

ภาพที ่5 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บจากงานศิลปกรรม ของ Hisashi Kurachi   

             Hishashi Kurachi, Dual Seem, 2012, digital print, stencil, and light fastness coating,  

             86 x 135.8 cm. cm.Japan  

ที่มา: http://www.goplaymagazine.com/no-confidence-man-by-hisashi-kurachi/ 

http://www.goplaymagazine.com/no-confidence-man-by-hisashi-kurachi/
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บทที่ 3   

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
 

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

“ นักประพนัธ์ใชถ้อ้ยค าแสดงความคิด นักดนตรีใชเ้สียงถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรี ทศันะ

ศิลปินใช ้ทศันธาตุ ”  ทศันศิลป์ คือศิลปะที่สามารถสมัผสัรับรู้ไดด้ว้ยการมองเห็นเป็นหลกั ผลงาน
ทางทศันศิลป์จึงตอ้งใชด้วงตาเป็นเคร่ืองมือหลกัในการรับสญัญาณแห่งสุนทรียะ  ส่ิงต่างๆที่ปรากฏ

แก่ตาเรานั้นจะชกัน าเราไปสู่การรับรู้ทางทศันศิลป์ อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะแขนงต่างๆ ธาตุทางทศันศิลป์ ที่น ามาปรับใชใ้นผลงานงานศิลปะภาพพิมพข์องขา้พเจา้ให้

เกิดความสมบูรณ์ มีดงัน้ี 

1. การก าหนดองค์ประกอบ (Composition) 

ขา้พเจา้ก าหนดองคป์ระกอบโดยการวางรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ รูปทรงเดียวไวก้ลางภาพทิ้ง

พื้นที่วา่งไวเ้พื่อเน้นรูปทรงให้มีพลงัและเกิดแรงปะทะต่อผูดู้ เกิดความโดดเด่นแสดงลกัษณะของ
การประสานกลมกลืนกนั ให้เกิดสุนทรียภาพทางความงาม เกิดความสมดุล และความเป็นเอกภาพ 

โดยใชผ้ลไม้ ที่ห่อหุ้มดว้ยฟิล์มถนอมอาหาร เป็นส่ือในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ผ่านการ

น าเสนอผลงานดว้ยกรรมวธีิพื้นฐานที่เรียบง่ายที่สุดคือการวาดเส้น (Drawing) บนแม่พมิพฟิ์ลม์ไข 
ภายใตก้ระบวนการ และการแสดงออกของงานภาพพมิพส์กรีน (Screen print) 

 

ภาพที ่6    ภาพประกอบแสดงการก าหนดองคป์ระกอบศิลป์ (Composition) 
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2. รูปทรง (Form) 

การเลือกรูปทรงเป็นส่ิงส าคญัในงานของขา้พเจา้โดยเลือกรูปทรงจากธรรมชาติ (Organic 
Form)ในรูปแบบทรงกลม และทรงรี ที่มีความพเิศษ และมีลกัษณะน่าสนใจทั้งเปลือกนอก และเน้ือ

ใน  รูปทรงที่ขา้พเจา้น ามาใชใ้นผลงานไดแ้ก่รูปทรงของผลไมท้ี่มีลกัษณะงดงามตามธรรมชาติ โดย

การน ามาวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของเปลือกนอก และเน้ือหาภายใน ซ่ึงเปลือกนอกนั้นแสดง
ถึงส่ิงที่ท  าหน้าที่รักษาเน้ือในเอาไว ้ แลว้จึงน ามาขยายรูปทรงให้มีขนาดใหญ่เพื่อสร้างแรงปะทะ

ทางอารมณ์ และความรู้สึก เพือ่ใหผู้รั้บสารไดต้ีความถึงนยัยะที่แฝงเร้นอยูใ่นรูปทรงของผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7     ภาพประกอบแสดงรูปทรง (Form) 

3. พื้นที่ว่าง (Space) 

พื้นที่ว่างภายในผลงานวิทยานิพนธข์องขา้พเจา้นั้นแสดงนัยยะของความรู้สึกที่สอดคลอ้ง 

ไปกับรูปทรง ในลักษณะที่ เป็นพื้นที่ระนาบสองมิติ ไร้เวลา และสถานที่ แต่ก็มีบรรยากาศเป็น
ขอบเขตให้รูปทรงได้ตั้งอาศยั ด้วยการจดัสรร พื้นที่ว่างให้เหมาะสมลงตวักบัวตัถุที่มีขนาดใหญ่ 

โดยการพิมพสี์เทาเบาๆลงไปในพื้นหลัง ช่วยส่งเสริมให้รูปทรง มีความโดดเด่น สามารถแสดง
เน้ือหา และความหมาย ไดโ้ดยไม่ถูกทศันธาตุใดๆรบกวน 
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ภาพที ่8   ภาพประกอบแสดงพื้นที่วา่ง (Space) 

4. น ้าหนักแสงและเงา (Tone Light and Shadow) 

ขา้พเจา้สร้างน ้ าหนักแสง และเงาออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรก คือ รูปทรง ที่มีก  าหนด
ทิศทางของแสง จากส่วนประกอบต่างๆภายในรูปทรง ส่งเสริมให้รูปทรงมีมิติ และความเหมือน

จริง เป็นสัญลกัษณ์ที่สามารถส่ือสารเน้ือหา ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ส่วนถดัมาของการสร้างน ้ าหนักแสง 

และเงา คือ เงาตกกระทบพื้น ซ่ึงเงาตกกระทบพื้น เกิดจากทิศทางของแสงที่ตกกระทบบนรูปทรง 
เป็นการสร้างมวลใหรู้ปทรง เพิม่มิติเสริมใหรู้ปทรง ไม่ลอยอยูบ่นพื้นที่วา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9    ภาพประกอบแสดงน ้ าหนกั (Tone Light and shadow) 
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5. สี (Color) 

สี เป็นทศันธาตุที่ช่วยสร้างความรู้สึกถึงชีวิต และความเคล่ือนไหวให้กับรูปทรง โดย
ขา้พเจา้เลือกใชสี้ที่เกิดจากการเห็น และรับรู้ไดจ้ากสภาพความเป็นจริงของวตัถุน ามาใช ้ซ่ึงไดรั้บ

อิทธิพลสีจากตน้ก าเนิดของผลไมน้ั้นๆอนัประกอบดว้ยสีแดง สีน ้ าตาล และสีเขียว เป็นสีหลกั ใช้

เป็นจุดเด่น หรือจุดเสริม ในผลงานแต่ละช้ิน เพื่อดึงดูดการสัมผสัทางตา ตามหลกัความเช่ือที่ว่า สี
จากธรรมชาติ เช่น สีของตน้ไม้ ใบหญา้ นั้นมีส่วนช่วยบ าบดัความตึงเครียดของชีวิตมนุษยล์ดได ้

และเพือ่แสดงเน้ือหา ที่ขา้พเจา้รับแรงบนัดาลใจมาจากหลกัของธรรมชาติ 

 

 

 

ภาพที ่10     ภาพประกอบแสดงสี (Color) 

6. พื้นผิว (Texture) 

พื้นผวิ เป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการวาดเสน้ (Drawing) ดว้ยดินสอไขบนแผน่ฟิลม์ ใน

ขั้นตอนการสร้างตน้แบบแม่พมิพ ์โดยขา้พเจา้สร้างพื้นผวิเลียนแบบ พื้นผิวของผลไมห้รือพื้นผวิ
ของพลาสติกที่มีความมนัวาว เพือ่สร้างใหเ้กิดมิต ิ เสริมใหส่้วนประกอบต่างๆในรูปทรง ไดแ้สดง

ความหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
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ภาพที ่11   ภาพประกอบแสดงพื้นผวิ (Texture) 

 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

1. รวบรวมขอ้มูลเชิงความคิด จากประสบการณ์ที่พบเจอในอดีต ที่กระทบต่อความรู้สึก 

และความคิด เช่น จากข่าวสารในอินเตอร์เน็ต จากผูค้นรอบขา้ง และจากตวัขา้พเจา้เอง  

2. น าขอ้มูลเชิงความคิดมาวเิคราะห์ เพื่อใชศ้ึกษาขอ้มูลทางกายภาพของรูปทรงผลไม ้ที่มี
เอกลกัษณ์พเิศษ และสามารถส่ือถึงคุณประโยชน์ที่มีผลทางยา และส่ือความหมายของการรักษา ได้

อยา่งชดัเจน 

3. สร้างภาพร่างตน้แบบ โดยน าผลไม ้ที่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาที่ตอ้งการแสดงออกมา

จดัวางองคป์ระกอบดว้ยการห่อหุม้พลาสติกแรป (Wrap) แลว้จึงถ่ายภาพหามุมมองที่เป็นไปได้

ทางการสร้างสรรค ์
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4. ปรับปรุงภาพร่างตน้แบบที่ไดจ้ากการถ่ายภาพมาวเิคราะห์รูปทรง สี น ้ าหนัก และพื้นผิว 

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ใช้แสดงออกทางด้านเทคนิค ให้เป็นผลงาน
ศิลปะภาพพมิพท์ี่มีความสมบูรณ์ ทั้งรูปแบบ และเน้ือหา 

5. ปฏิบตัิการพฒันา และแก้ไขด้านเทคนิค เพื่อให้ผลงานวิทยานิพนธ์ส่ือความงาม และ

ความหมาย ไดส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น 

 

เทคนิควิธีการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 

การสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) 

เม่ือรวบรวมขอ้มูลเชิงความคิด และขอ้มูลทางกายภาพของรูปทรงผลไมไ้ดแ้ลว้ ส่ิงส าคญั

ต่อมา คือ การจดัองคป์ระกอบเพื่อให้สอดคลอ้งกันกบัขอ้มูลเชิงความคิด และขอ้มูลทางกายภาพ

ของผลไม้กับฟิล์มห่อหุ้มถนอมอาหาร(Wrap) ขั้นตอนน้ีจึงจ าเป็นต้องใช้เวลา ทดลองหาความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบ และมุมมองที่ลงตวั เพือ่น าผลลพัธท์ี่ไดม้าใชท้  าภาพร่างตน้แบบใหเ้กิดความ

สมบูรณ์ และสามารถส่ือสารถึงเน้ือหาจากสญัลกัษณ์ภายในสู่รูปทรงภายนอกไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

ภาพที่ 12     ภาพถ่ายตน้แบบ (Sketch) ผลฟักขา้ว  (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 13    ภาพถ่ายตน้แบบ (Sketch) ผลฟักขา้ว (ภาพที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14   ภาพถ่ายตน้แบบ (Sketch) ผลจ าปาดะ (ภาพที่ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15    ภาพถ่ายตน้แบบ (Sketch) ผลฟักขา้ว (ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 16     ภาพถ่ายตน้แบบ (Sketch) ผลฟักขา้ว (ภาพที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17   ภาพถ่ายตน้แบบ (Sketch) ผลแตงไทย (ภาพที่ 6) 
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เทคนิคภาพพมิพ์สกรีน (Screen Print) 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ เลือกใช้เทคนิคภาพพิมพส์กรีน (Screen 
Print) เป็นเทคนิคหน่ึงในกระบวนการของ ภาพพิมพล์ายฉลุ (Steencil Process) ขอ้ดีของเทคนิค

ภาพพมิพส์กรีน คือ เม่ือปฏิบตัิงานแลว้บล็อกสกรีนนั้นสามารถน ากลบัมาใชต่้อไดอี้ก เม่ือน ามาลา้ง

ท าความสะอาด เพราะสีที่เลือกใชมี้คุณลกัษณะเป็นสีเช้ือน ้ า กล่าวคือสีที่ใชน้ ้ าในการผสมหรือช าระ
ลา้ง ซ่ึงสามารถเพิ่มหรือลดความโปร่งใสไดต้ามตอ้งการ ตามความถนดัและความชอบของขา้พเจา้ 

อีกทั้งยงัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และปลอดภยัต่อสุขภาพ เทคนิคการสกรีนช่วยให้ขา้พเจา้ สามารถ
สร้างน ้ าหนัก พื้นผิว และสี ให้กับรูปทรงผลไม้ ที่มีความแวววาว ดูมีแสงเงาเกิดเป็นมิติที่สมจริง 

ง่ายต่อการพมิพซ์ ้ าเพื่อแกไ้ขใหผ้ลงานสมบูรณ์ เม่ือรูปทรงในผลงานศิลปะมีความสมบูรณ์ เน้ือหาที่

น าเสนอผ่านองค์ประกอบศิลป์นั้นจึงสมบูรณ์ไปด้วย อีกทั้งเทคนิคภาพพิมพส์กรีน เป็นตวัช่วย
ส าคญัให้ขา้พเจา้มีความอิสระในการสร้างสรรคผ์ลงานที่มีขนาดใหญ่ โดยไม่ตอ้งต่อกระดาษที่ท  า

ให้ผลงานเกิดต าหนิ หรือรบกวนสายตาเกิดการเบี่ยงเบนความสนใจไปจากสาระในผลงานที่

ตอ้งการน าเสนอ 

การพิมพภ์าพตาข่ายไหม เกิดขึ้นมาในความคิด แห่งการใชผ้า้ไหมและเน้ือผา้ที่คลา้ยๆ กนั

น้ีแทนที่จะใช้กระดาษเป็นฐานรองรับลวดลายฉลุ  กรรมวิธีเช่นน้ีรู้จกักนัในประเทศอังกฤษ ในปี 
ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) และท ากนัในซานฟรานซิสโก ราวปี ค.ศ. 1915 (พ.ศ. 2458) ทางฝร่ังเศสได้

ท  าการพฒันาให้เป็นกรรมวิธีฉายฉลุที่สลับซับซ้อนยิง่ ขึ้นเรียกว่า Pochoir ราวปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 

2475) แมคคอย (Guy Maccoy) ก็ไดเ้ป็นศิลปินคนแรกที่ได้เปิดแสดงผลงานภาพพิมพต์าข่ายไหม
ขึ้น ณ.หอศิลป์สมยัใหม่ ช่ือ Contemporary Art Gallery ณ.กรุงนิวยอร์ค 

เทคนิคภาพพิมพ ์ตะแกรงไหม (Silk Screen) คือการใชผ้า้ไหม (Silk) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการ

พิมพน้ี์โดยเฉพาะ น ามาขึงให้ตึงบนกรอบไม้ หรือ กรอบโลหะ แลว้สร้างภาพขึ้นบนผา้ไหม ซ่ึงมี
สภาพเป็นฉากพิมพ ์(Screen) ปิดกั้นส่วนที่ไม่ตอ้งการให้เกิดเป็นภาพให้ทึบตนั และปล่อยส่วนที่

ตอ้งการให้เป็นภาพโปร่งไว ้การปิดกั้นบนผา้ไหมน้ี มีหลากหลายวิธีการ เช่น การระบายด้วย
น ้ ามนัเชลเเล็ก  ฟิล์ม ตลอดจนการใชน้ ้ ายาไวแสงปิดกั้น และเม่ือน าแม่พมิพไ์ปวางทาบลงบนส่ิงที่

ตอ้งการจะพมิพเ์ช่น กระดาษ ผา้แกว้ พลาสติกโลหะ เม่ือหยดสีลงบนแม่พมิพ ์แลว้ใชย้างปาดที่มีผิว

เรียบปาดดนัสีใหผ้า่นแม่พมิพท์ะลุออกไปติดบนพื้นรองรับ ซ่ึงก็จะไดภ้าพพมิพฉ์ากไหมที่ตอ้งการ 
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ขั้นตอนการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ 

1. น าภาพร่างตน้แบบที่เสร็จสมบูรณ์แลว้ ไปขยายขนาดดว้ยการถ่ายเอกสาร ให้ไดข้นาดที่
ตอ้งการ แยกสี และน ้ าหนกัของภาพร่างตน้แบบไวค้ร่าวๆ เพือ่ใชใ้นการเขียนฟิลม์  

2. เตรียมแผ่นฟิล์มวางทบัลงบนภาพร่างตน้แบบที่ขยายขนาดแล้ว (แผ่นฟิล์มมีลักษณะ 

โปร่งแสง เหมือนกบักระดาษไข) ติดเทปติดยดึมุม เพื่อไม่ใหแ้ผน่ฟิลม์ และภาพร่างตน้แบบที่ขยาย
ขนาดแลว้แยกออกจากกนั  

3. น าหมึกจีน และสีอะคริลิคมาผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั ใชพู้ก่นัจุ่มหมึก เขียนแยกน ้ าหนัก
บนแผ่นฟิลม์ โดยเร่ิมจากเขียนน ้ าหนักที่เขม้สุด ไปหาน ้ าหนักที่อ่อนสุด (ฟิล์ม 1 แผ่น จะไดสี้ 1 สี 

หรือน ้ าหนัก 1 น ้ าหนักเท่านั้น) หรือ ใช้ดินสอไข และปากกาเคมีในส่วนที่ตอ้งการให้เกิดพื้นผิว 

หรือใช้เพื่อไล่น ้ าหนักให้บางลง ในส่วนที่ตอ้งการ (ดินสอไข และปากเคมี เป็นวสัดุที่ทึบแสง 
เช่นเดียวกบัสีอะครีลิค เหมาะในการใชเ้ขียนฟิลม์) 

4. เม่ือเขียนน ้ าหนกับนแผน่ฟิลม์เสร็จแลว้ 1 แผน่ จึงเตรียมแผน่ฟิลม์แผ่นที่ 2 วางทบัลงบน

ต าแหน่งเดียวกบั ฟิล์มแผ่นแรก และติดเทปยดึมุมไว ้ไม่ให้แยกออกจากกนั แลว้จึงสีเขียนน ้ าหนัก
ถดัไป จนครบ โดยส่วนใหญ่ มกัเขียนฟิลม์แยกน ้ าหนกั 1-6 น ้ าหนกั ต่อ ผลงานหน่ึงช้ิน 

5. เม่ือเขียนแยกน ้ าหนักครบทั้งหมดแล้ว จึงเตรียมเขียนแยกสี ในการเขียนแยกสีนั้น ไม่
ยุง่ยากเหมือนการเขียนแยกน ้ าหนัก เพราะสีส่วนใหญ่มกักลืนเป็นส่วนเดียวกบัน ้ าหนกั ฉะนั้น ควร

แยกสีตามที่เห็น ในภาพร่างตน้แบบ เช่น ในภาพร่างตน้แบบ มี เหลือง และสีน ้ าตาล ก็เขียนแยก

ฟิลม์ออกมาเพยีงอยา่งละ 1 แผน่ สีเหลือง 1 แผน่ สีน ้ าตาล 1 แผน่ 

 

ภาพที ่18     ภาพแสดงขั้นตอนการเขียนฟิลม์พลาสติกดว้ยดินสอไข 
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ภาพที ่19     ภาพแสดงการแยกน ้ าหนกับนแผน่ฟิลม์ 
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ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 

1. ผสมน ้ ายาไวแสงกบัน ้ าเยน็ อตัราส่วน 1:100 ในขวดขนาดเล็กแบบทึบแสง 

2. เทน ้ ายาไวแสงผสมกบักาวอดั อตัราส่วน 5:1 คนให้เขา้กนัเป็นเน้ือเดียว ปิดฝา และทิ้งไว ้

30 นาที เพือ่ไล่ฟองอากาศที่เกิดจาก ขั้นตอนผสมกาวอดั 

3. น ากาวอดัที่ผสมแลว้ มาปาดลงบล็อกสกรีน โดยเทกาวอดัลงในราดปาด แลว้ปาดกาวอดั
จากส่วนล่างของบล็อกสกรีน ขึ้นมาถึงส่วนบนของบล็อกสกรีน ทั้ งสองด้านของบล็อกสกรีน 

จากนั้นจึงเก็บกาวอดั เพือ่ไม่ใหก้าวอดัหนาเกินไป โดยใชร้าดปาด ปาดเก็บกาวอดัทั้งสองดา้น 

4. น าบล็อกสกรีนที่ปาดกาวอดัแลว้ เขา้ตูอ้บบล็อกสกรีน โดยใชอุ้ณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส 

รอจนกาวอดับนบล็อกสกรีนแหง้ โดยใชเ้วลา 5 – 10 นาที 

5. น าแผ่นฟิล์มทีเขียนแยกน ้ าหนัก หรือแยกสีเสร็จแลว้ มาไวบ้นกระจกของตูฉ้ายแสง โดย
ใหด้า้นที่เขียนหนัขึ้นดา้นบน จากนั้นจึงน าบล็อกสกรีนที่อบเสร็จแลว้ หนับล็อกสกรีนดา้นนอกวาง

ทบัลงบนแผ่นฟิลม์อีกที จดัต  าแหน่งใหฟิ้ลม์อยูต่รงกลางของบล็อกสกรีน หรือ วางบล็อกสกรีนให้

ครอบคลุมกันกับรายละเอียดทั้ งหมดของแผ่นฟิล์ม (ขั้นตอนน้ี ควรปฏิบัติภายในห้องมืด ที่
ปราศจากแสง UV) 

6. ปิดฝาตู้ฉายแสง ตั้ งโปรแกรม เวลาลม 20 วีนาที (ลมดูดไล่อากาศออกจากตู ้เพื่อให้
บล็อกสกรีน และแผ่นฟิล์มไม่ขยบั) และตั้งเวลาแสง 25 วีนาที โดยแสงที่ฉายลงบล็อกสกรีนนั้น 

เป็นแสงจากหลอดไฟ Metal Halide ที่ใหค้วามสวา่งมาก และใชเ้วลานอ้ยในการฉายแสง 

7. น าบล็อกสกรีนที่ฉายแสงเสร็จแลว้ ใชส้ายยางฉีดน ้ าลา้งกาวอดักาวให้ทัว่บล็อกสกรีนทั้ง
สองดา้น กาวอดัจะค่อยๆหลุดปรากฏเป็นช่องว่างโปร่งแสง ตามแผ่นฟิลม์ที่เขียน ลา้งต่อไปจนกาว

อัดหลุดเป็นภาพโปร่งแสงทั้งหมด (กาวอัดส่วนที่หลุดออกจากบล็อกสกรีน เกิดจากแผ่นฟิล์ม

บริเวณที่เขียนดว้ยวสัดุประเภททึบแสง ส่วนกาวอดัที่ยงัคงติดอยูบ่นบล็อกสกรีน เกิดจากแผน่ฟิล์ม
บริเวณที่เวน้วา่งไว)้ 

8. น าบล็อกสกรีน อบในตูอ้บบล็อกสกรีนอีกคร้ัง เพื่อให้น ้ า และกาวอัดที่อยูบ่นบล็อก
สกรีนแหง้สนิท โดยใช ้เวลา 10 – 20 นาที 
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ภาพที ่20     ภาพแสดงการปวดกาวอดัลงบล็อกสกรีน 
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ภาพที ่21   ภาพแสดงการ อบบล็อกสกรีนในตูอ้บความร้อน 
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ภาพที ่22   ภาพแสดงการฉายแสงลงบน บล็อกสกรีน เพือ่ใชเ้ป็นแม่พมิพ ์
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ขั้นตอนการพมิพ์ 

1. เตรียมกระดาษส าหรับพิมพ ์Fabriano Artistico ชนิดม้วน 300 แกรม ขนาด130 x 100 
cm. ยดึลงกบัโตะ๊ดว้ยเทป OPP 

2. น าแผน่ฟิลม์ที่ใชใ้นขั้นตอนการสร้างแม่พมิพ ์มาวางลงบนกระดาษส าหรับพมิพ ์ก าหนด

ต าแหน่งให้อยูก่ึ่งกลางของกระดาษ หรือต าแหน่งที่ตอ้งการพิมพ ์ยดึแผ่นฟิล์มดว้ยเทปนิตโตก้ับ
กระดาษส าหรับพมิพ ์

3. ติดเทป OPP บนบล็อกสกรีน บริเวณขอบดา้นในของบล็อกสกรีน เพือ่ป้องกนัการร่ัวซึม
ของหมึกพมิพ ์ในส่วนที่ไม่ตอ้งการใหป้รากฏภาพลงบนกระดาษส าหรับพมิพ ์

4. น าบล็อกสกรีนที่ติดเทป OPP แลว้ มาวางทบัลงบนแผน่ฟิลม์อีกที เล็งต  าแหน่งใหภ้าพ

ในบล็อกสกรีนตรงกบัภาพในแผน่ฟิลม์  

5. ยดึบล็อกสกรีนกบัโตะ๊ ดว้ยตวัจบับล็อกสกรีน แลว้จึงดึงแผน่ฟิลม์ออก  

6. เทหมึกพมิพ ์เช้ือน ้ า ที่ผสมไว ้ลงในบล็อกสกรีน บริเวณที่ติดเทป OPP 

7. ใชย้างปาดสกรีน ปาดหมึกพมิพ ์ขึ้น ลง บนบล็อกสกรีน ตามจ านวนคร้ังที่ก  าหนด โดย
เอียงยางปาดให้ไดมุ้ม 45 องศา กบับล็อกสกรีน (การปาดหมึกพิมพเ์ช้ือน ้ า ไม่ควรปาดเกิน 3 คร้ัง 

ต่อ 1 บล็อก เพราะจะท าระดาษบวมช่ืน และรับหมึกพมิพไ์ดไ้ม่สม ่าเสมอ) 

8. เม่ือพมิพเ์สร็จแลว้ น าบล็อกสกรีนออกจากกระดาษส าหรับพิมพ ์เก็บสีบนบล็อกสกรีน 

และยางปาดสกรีน รอใหสี้บนกระดาษแหง้ และกระดาษหายบวมช้ืน  

9. เม่ือกระดาษส าหรับพิมพ์ แห้งสนิท พิมพน์ ้ าหนักถัดไปตามขั้นตอนการพิมพ์ ที่3-8 
จนกวา่จะครบจ านวน น ้ าหนกั ที่ก  าหนดไว ้ 

10. เม่ือพมิพน์ ้ าหนกัครบ แลว้จึงพมิพสี์ทบั เป็นล าดบัสุดทา้ย สีจะกลมกลืนไปกบัน ้ าหนกั 

11. เม่ือพิมพค์รบทั้ง น ้ าหนัก และสี ขั้นตอนสุดทา้ย คือ รอกระดาษส าหรับพิมพแ์ห้งสนิท 
แลว้จึงลอกเทป OPP ออกจากกระดาษส าหรับพิมพใ์ห้หมด เป็นอันเสร็จส้ินในส่วนของขั้นตอน

การพมิพ ์
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12. หลงัจากเสร็จส้ินการพิมพแ์ลว้ น าบล็อกสกรีนมาลา้งท าความสะอาด โดยการฉีดน ้ า

จากสายยาง ใหท้ัว่บล็อกสกรีน ลอกเทป OPP ออกจากบล็อกสกรีน  

13. ผสมผงลา้งคราบกาวอัด กับ ผงซักฟอก ลงในถังน ้ า อตัราส่วน ผงลา้งคราบกาวอัด 1 

ชอ้นชา กบัน ้ า 1 ลิตร คนใหล้ะลายเขา้กนั  

14. ใชฟ้องน ้ าจุ่มน ้ ายาลา้งคราบกาวอดัที่ผสมไว ้ถูกบริเวณกาวอดั ทั้งสองดา้นของบล็อก
สกรีน จากนั้นวางบล็อกสกรีนนอนกบัอ่างน ้ า อาบน ้ ายาลา้งคราบกาวอดัลงบล็อกสกรีนอีกคร้ัง รอ

ใหก้าวอดัละลายออกจากบล็อกสกรีน โดยใชเ้วลา 10 – 15 นาที  

15. ใชปื้นฉีดน ้ าความดนัสูง ฉีดท าความสะอาดใหก้าวอดัหลุดออกจากบล็อกสกรีน เพือ่น า

บล็อกสกรีนกลบัมาใช ้ในการพมิพง์านช้ินอ่ืนๆ ต่อไป 

 

 

 

ภาพที ่23    ภาพแสดงการเตรียมกระดาษส าหรับพมิพ ์
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ภาพที ่24   ภาพแสดงการพมิพภ์าพพมิพส์กรีน 

 

ภาพที ่25   ภาพแสดงการลา้งท าความสะอาดคราบกาวอดับนบลอ็กสกรีน 
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สกรีน 

อุปกรณ์การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ 

1. แผน่ฟิลม์ หรือ กระดาษไข                    6. ดินสอ 2B 

2. ดินสอไข สีด า                                        7. ยางลบ 

3. หมึกจีน                                                  8. พูก่นั  

4. สีอะคริลิค สีด า                                       9. ปากเคมี สีด า 

5. มีดคตัเตอร์                                            10. เทปนิตโต ้ 

อุปกรณ์การสร้างแม่พิมพ์ 

1. บล็อกสกรีน ขนาด 120 x 90 cm. ผา้สกรีน เบอร์ 120 

2. กาวอดั สีฟ้า                                     

3. น ้ ายาไวแสง                                      

4. ราดปาดกาวอดั 

5. เกียง  

อุปกรณ์การพิมพ์ 

1. บล็อกสกรีน ที่ผา่นขั้นตอนการสร้างแม่พมิพ ์แลว้ 

2. กระดาษฟาบิโน่ (Fabriano) ชนิดมว้น 300 แกรม 

3. ยางปาดสกรีน 

4. หมึกพมิพ ์สีเช้ือน ้ า 

5. กระป๋อง ใส่สี 

6. เกียง ตกัสี 

7. ตวัจบับล็อกสกรีน 

8. เทป OPP 
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อุปกรณ์การล้างแม่พมิพ์ 

1. ผงลา้งคราบกาวอดั                            4. ครีมท าความสะอาดแม่พมิพ ์

2. ผงซกัฟอก                                          5. น ้ ามนัผสมครีมท าความสะอาดแม่พมิพ ์

3. ฟองน ้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่26     ภาพอุปกรณ์ขั้นตอนการสร้างตน้แบบแม่พมิพ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่27     ภาพอุปกรณ์ขั้นตอนการสร้างแม่พมิพ ์
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ภาพที ่28     ภาพอุปกรณ์ขั้นตอนการพมิพ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่29     ภาพอุปกรณ์ขั้นตอนการลา้งแม่พมิพ ์
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บทที่ 4 

 แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 

จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) นักปรัชญาชาวอเมริกัน มีความเห็นว่าศิลปะคือประสบการณ์  

ประสบการณ์คือการมีชีวิตที่สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม การมีปฏิกิริยากบัส่ิงแวดลอ้มนั้นท าให้เรามี

ความคิด และอารมณ์ ซ่ึงส่งผลต่อการด ารงชีวิต  เรามีประสบการณ์มากมายในชีวิตประจ าวนัแต่
เป็นประสบการณ์ธรรมดา ไม่เป็นแก่นสาร เราจึงลืมมันไดง่้าย แต่บางคร้ังเราก็มีประสบการณ์ที่

ส าคัญน่าพอใจเป็นพิเศษ  เราจะจ าประสบการณ์นั้ นได้อย่างฝังใจ เรียกว่าประสบการณ์แท ้ 
ประสบการณ์แทน้ั้นมีระเบียบ มีเอกภาพ ทุกส่วนทุกตอนมีความหมาย มีความส าคญั มีอารมณ์ที่

เด่นชดั มีโครงสร้างตลอดทัว่ประสบการณ์นั้น5 เอกภาพของประสบการณ์ก็เหมือนเอกภาพของ

ศิลปะ  มีความกลมกลืน มีระเบียบ มีแบบแผน ประสบการณ์ที่ไดจ้ากศิลปะเป็นประสบการณ์แท ้ 
เป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  ซ่ึงมีรูปทรง มีความหมาย  ท าให้เรารู้สึกในรูปทรงของ

องคป์ระกอบที่เขม้ขน้กว่าประสบการณ์ในชีวิตจริง  ศิลปะแสดงแก่นแทข้องประสบการณ์ไดถึ้ง

ที่สุด และฝังตวัอยูน่าน  มีความสุขทุกคร้ังเม่ือระลึกถึงซ่ึงเป็นการเสริมก าลงัให้แก่ประสบการณ์
อ่ืนๆที่จะประสบต่อไปในชีวิต ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ในหัวขอ้ “แรป” ของขา้พเจา้ 

ไดมี้การพฒันาทั้งในดา้นรูปแบบเน้ือหา และดา้นเทคนิคมาอยา่งต่อเน่ือง ในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ตลอดหลายช่วงที่ผา่นมา มกัพบปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น และไดมี้การแกไ้ขในเวลาต่อมา เพือ่ให้ผลงาน

มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยแบ่งระยะในการสร้างสรรค ์ได ้3 ช่วงเวลาไดแ้ก่ 

ช่วงเวลาที่ 1 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ปี พ.ศ. 2556  
ช่วงเวลาที่ 2 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ปี พ.ศ. 2557 

ช่วงเวลาที่ 3 ผลงานวทิยานิพนธ ์ ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

โดยไดมี้การวเิคราะห์รูปแบบ และแนวทางในการสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

 

 

                                                             
5 Dewey John, Art as Experien (New York: Minton. Balch & Co., 1934). 
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ช่วงเวลาที่ 1 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2556  

รูปแบบ  

ผลงานในระยะน้ี  จะมีรูปแบบที่หลากหลาย  เป็นช่วงเวลาที่ขา้พเจา้ยงัคงคน้แนวทางใน

การออกแบบรูปทรง โดยมีมุ่งเน้น และให้ความสนใจในรูปแบบของผกั และผลไม้ทัว่ไป มาเป็น

ตน้แบบในการออกแบบรูปทรงต่างๆ โดยการน ารูปทรงผลไม้มาผ่าออกให้เห็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของผลไม้เหล่านั้ นในทัศนะที่หลากหลาย ด้วยรูปแบบผลงานภาพพิมพ์สีโมโนโทน จัด

องค์ประกอบให้รูปทรงวางอยูก่ลางภาพเน้นให้เห็นรายละเอียดของเน้ือใน และเมล็ดของผลไม้
เหล่านั้น อีกทั้งยงัน าเสนอลกัษณะพื้นผิวที่แสดงความมนัวาวของพลาสติกถนอมอาหาร ให้ดึงดูด

สายตาเห็นความพเิศษ ที่เป็นการต่อยอดไปสู่รูปแบบทางความคิดต่อไปในอนาคต 

เน้ือหา 

เน้ือหาภายในผลงาน เป็นส่ิงส าคญัที่ก  าหนด ขอบเขตในการสร้างสรรค ์การออกแบบและ

คน้หารูปทรง โดยเน้ือหาของการสร้างสรรค์ผลงานในระยะเร่ิมแรกน้ี ค่อนขา้งมีความหลากหลาย
เช่นเดียวกันกับรูปแบบของผลงาน เพราะขา้พเจา้ค  านึงถึงผลลัพธ์ที่จะตอ้งน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพจากภายในของผกัผลไม้ ที่เกิดจากการผ่า และแรป (warp)ไวใ้ช ้ซ่ึงอาจมุ่งหมายถึงเจตนา

ทางความคิดที่ตอ้งการเก็บผลไมไ้วใ้ช้รับประทานต่ออีกคร้ังหรือจะห่อเก็บไวจ้  าหน่าย เป็นผลให้
เน้ือหาของผลงานแต่ละช้ินขาดความสอดคลอ้งกนัจนจบัสาระส าคญัไดไ้ม่ชดัเจนเท่าที่ควร 

เทคนิค 

การแสดงออกทางดา้นเทคนิคนั้น ยงัคงมีการพฒันา และเรียนรู้ฝึกฝนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ต่อ

ยอดจากการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ทางดา้นเทคนิคในการสร้างสรรค ์ผลงานในระยะน้ี เลือกใชสี้

โมโนโทนในการถ่ายทอดทางด้านทัศนธาตุ ยงัคงใช้กรรมวิธีเขียนฟิล์มด้วยดินสอไขบนพื้น
กระดาษทรายเพื่อสร้างรายละเอียดของพื้นผวิที่เรียบหยาบตามความละเอียดของกระดาษทราย โดย

ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของบรรยากาศขาดด าเน้นให้เห็นรูปทรงของผลไมท้ี่เกิดจากห่อหุม้ดว้ย

ฟิล์มถนอมอาหาร ในลกัษณะที่ไม่มีแสงเงาตกกระทบบนพื้นให้เห็น จึงท าให้ผลงานในระยะน้ียงั
ขาดความสมบูรณ์ เป็นผลให้รูปแบบ และเน้ือหายงัคงขาดมิติทั้งดา้นความงาม และความหมายอยู่

มาก 
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ช่วงเวลาที ่1  

ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  

ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 30 ผลงานก่อนวทิยานิพนธช่์วงที่ 1 (ภาพที่ 1) 

ช่ือผลงาน   Fruit Wrap 1 

    ขนาด          61 x 92 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2556 
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ภาพที่ 31 ผลงานก่อนวทิยานิพนธช่์วงที่ 1 (ภาพที่ 2) 

ช่ือผลงาน   Corn Wrap  

    ขนาด          61 x 92 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2556 
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ภาพที่ 32 ผลงานก่อนวทิยานิพนธช่์วงที่ 1 (ภาพที่ 3) 

ช่ือผลงาน   Summer Wrap 1 

    ขนาด          61 x 92 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2557 
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ภาพที่ 33 ผลงานก่อนวทิยานิพนธช่์วงที่ 1 (ภาพที่ 4) 

ช่ือผลงาน   Summer Wrap 2 

    ขนาด          61 x 92 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2557 
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ภาพที่ 34 ผลงานก่อนวทิยานิพนธช่์วงที่ 1 (ภาพที่ 5) 

ช่ือผลงาน   Summer Wrap 4 

    ขนาด          61 x 92 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2557 
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ช่วงเวลาที่ 2 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2557 

  

รูปแบบ ผลงานในระยะน้ี ภาพรวมเร่ิมมีรูปแบบที่ลงตวั และเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจน ทั้งยงัมี

ความสมบูรณ์ในการออกแบบรูปทรงโดยเลือกใช้รูปทรงจากผลไม้ทั้งลูกไม่ผ่าออก เพื่อแสดง
คุณลกัษณะที่พิเศษของผลไม ้ให้ส่ือถึงเน้ือหาภายในจากรูปลกัษณ์ภายนอก โดยให้ความส าคญักบั

รูปทรงทางกายภาพของการมองเห็น เพื่อสนับสนุนเน้ือหาทางความคิดให้ดียิ่งขึ้น โดยเลือกใช้

กรรมวธีิห่อหุม้ผลไมด้ว้ยฟิล์มดว้ยระบบสุญญากาศ เพือ่ทดลองคน้หารูปแบบในการผสานรูปทรง
ธรรมชาติกบัรูปทรงวสัดุในการถนอมอาหาร แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ เพราะการห่อหุม้ผลไมด้ว้ยวธีิการ

น้ีในทางกายภาพ ผลงานแต่ละช้ินจะมีลกัษณะยาวยดื ไม่สามารถควบคุมลกัษณะที่ตอ้งการไดใ้น

ที่สุดก็ปรับเปล่ียนมาใชรู้ปแบบการห่อหุม้ดว้ยฟิล์มถนอมอาหารในรูปแบบเดิม การพฒันาทางดา้น
องคป์ระกอบ ผลงานยงัคงใชก้ารแสดงออกของสีดงัเดิมคือสีโมโนโทนขาว และด า แต่เพิม่ลกัษณะ

ของแสงเงาตกกระทบลงบนพื้นที่วา่งเพือ่ใหเ้กิดผลทางรูปแบบที่สมบูรณ์ยิง่ขึ้น  

เน้ือหา เน้ือหาของงานระยะน้ี มีความเก่ียวขอ้งกนัในแง่ของแรงบนัดาลใจที่ไดจ้ากการห่อหุ้ม

ผลไมใ้ห้คงทนที่สุด เพื่อที่จะยดืระยะเวลาในการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่าอีกคร้ัง 

อีกทั้งยงัปรับเปล่ียนวิธีการเลือกใชผ้ลไมท้ัว่ไป มาเป็นผลไมส้มุนไพรพื้นบา้นที่มีสรรพคุณทาง
ยา ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นผลไม้ที่ขาดคนสนใจ ไม่มีการปลูกเพิ่ม และรอ

คอยการสูญหายไปจากสังคมไทย ส่ิงเหล่าน้ีจึงส่งผลสนับสนุนรูปแบบทางความคิด รวมถึง
เหตุผลในการถนอมรักษา เพื่อก่อให้เกิดดุลยภาพที่มีต่อมนุษยแ์ละดุลภาวะทางธรรมชาติ ได้

อยา่งชดัเจนยิง่ขึ้น 

เทคนิค การพฒันาทางด้านเทคนิคในระยะน้ี มีรูปแบบทางเทคนิคการพิมพท์ี่ชัดเจนซ่ึงส่งผล

ดา้นการแสดงออก เพราะการสร้างสรรค์ผลงานอยา่งต่อเน่ือง มีส่วนช่วยให้เกิดความช านาญ

ทางดา้นเทคนิค  ผลงานในช่วงน้ีจึงมีการใชแ้สง และเงาเขา้มาช่วยสร้างมิติให้รูปแบบมีความ

สมบูรณ์ยิง่ขึ้นซ่ึงเกิดจากกระบวนการสร้างฟิล์มที่เยอะขึ้นกว่าเก่าท าใหท้ั้งในส่วนของ น ้ าหนัก 
สี และพื้นผิวของรูปทรงเกิดพฒันาจากระยะเร่ิมแรก จึงส่งผลทางด้านเทคนิคสู่กระบวนการ

พมิพโ์ฉบสีในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธใ์นอนาคต 
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ช่วงเวลาที ่2  

ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  

ปี พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 35 ผลงานก่อนวทิยานิพนธช่์วงเวลาที่ 2 (ภาพที่ 1) 

ช่ือผลงาน   Naing Wrap 

    ขนาด          61 x 92 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2557 

 

 

 



 49 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 ผลงานก่อนวทิยานิพนธช่์วงเวลาที่ 2 (ภาพที่ 2) 

ช่ือผลงาน   Wrap 7 

    ขนาด          61 x 92 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2557 
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ภาพที่ 37 ผลงานก่อนวทิยานิพนธช่์วงเวลาที่ 2 (ภาพที่ 3) 

ช่ือผลงาน   Wrap 6 

    ขนาด          61 x 92 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2557 
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ภาพที่ 38 ผลงานก่อนวทิยานิพนธช่์วงเวลาที่ 2 (ภาพที่ 4) 

ช่ือผลงาน   Wrap 4 

    ขนาด          61 x 92 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2557 
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ภาพที่ 39 ผลงานก่อนวทิยานิพนธช่์วงเวลาที่ 2 (ภาพที่ 5) 

ช่ือผลงาน   Wrap 3 

    ขนาด          61 x 92 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2558 
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ช่างเวลาที่ 3 ผลงานวทิยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2558 - 2561 

 

รูปแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ในหัวขอ้ช่ือ “แรป” เกิดขึ้นจากการพฒันารูปแบบที่ลงตัว

ทางการสร้างสรรค์ โดยการเลือกรูปทรงจากผลไม้สมุนไพรหายาก และมีลักษณะเฉพาะมา
แสดงออกผ่านกระบวนการทางการรักษาโดยการห่อหุ้มด้วยฟิล์มถนอมอาหาร ผลจากการ

ถนอมรักษานั้นจึงแสดงออกมาสู่รูปแบบของงานสร้างสรรค ์ ที่มีการพฒันารูปแบบการใช้สี

เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มุ่งเน้นในเร่ืองของบรรยากาศของสีโมโนโทน ก็พฒันาเป็นการน าสีสันของ
ผลไม้สมุนไพรนั้ นๆ มาใช้เป็นต้นแบบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการถ่ายทอดอารมณ์

ความรู้สึกใหดี้ยิง่ขึ้น  

เน้ือหา จากการสร้างสรรคผ์ลงานที่ผ่านมา ขา้พเจา้พบวา่ เม่ือน าเน้ือหาทางความคิดจากผลงาน

ระยะแรก และระยะที่สองมาวเิคราะห์และท าความเขา้ใจแลว้ ก็เกิดรูปแบบทางความคิดที่ชดัเจน

ยิง่ขึ้น ในเร่ืองของการบริโภคผลไมบ้  าบดัโรค ซ่ึงเปรียบเสมือนการถ่ายทอดพลงังานการรักษา
จากธรรมชาติมาสู่ตวัมนุษย ์แลว้จึงส่งผ่านพลงังานการรักษานั้นคืนกลบัไปสู่ธรรมชาติอีกคร้ัง

หน่ึง ซ่ึงตอ้งการให้ผูค้นเกิดการตระหนักคิด ถึงการรักษาดุลยภาพของชีวิต ที่มีความสอดคลอง

กนักบัวิถีของธรรมชาติ ไม่ใช่แค่การรักษาอาการเจ็บป่วยหรือการก าจดัโรคให้หายขาดเท่านั่น 
แต่แนวคิดเร่ืองการรักษาดุลยภาพนั้นยงัส่งผลไปถึงการรักษาดุลยภาวะทางสังคมอนัส่งผลต่อ

ธรรมชาติ ในเร่ืองของรักษาพชืสมุนไพรทอ้งถ่ิน ที่ใกลสู้ญหายไปจากสังคม ให้เป็นที่รู้จกั และ
ควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้ใหค้งอยูต่่อไปในอนาคต 

เทคนิค การแสดงออกด้านเทคนิคในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ได้มีการฟ้ืนฟูเทคนิคใหม่อีกคร้ัง 

เพราะไดห้ยดุพกัการสร้างสรรคไ์ปในเวลาช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 โดยกลบัมาสร้างสรรคผ์ลงานอีก
คร้ังในช่วงปลายปีเดียวกนั แต่ใชเ้วลาไม่นานในการร้ือฟ้ืน ผลงานในช่วงน้ีจึงปรากฏภาพรวมของ

การแสดงออกทางเทคนิคที่ดีอยูใ่นระดบัหน่ึง  มีการพฒันาทางดา้นเทคนิคการพิมพเ์ทคนิคยอ้มสี

เพิม่ขึ้นจากเก่า จากที่เคยพิมพแ์ต่สีขาวด าที่แสดงลกัษณะของแสงเงาตกกระทบเป็นหลกั จึงอยากที่
จะพฒันารูปแบบของช้ินงานให้มีความน่าสนใจยิง่ขึ้นโดยการพิมพสี์ทบัซอ้นลงไปบนน ้ าหนักขาว

ด า พมิพท์บัซอ้นกนัไปเร่ือยๆ จนใกลเ้คียงกบัความตอ้งการที่จะแสดงออก ส าหรับการพมิพสี์นั้นก็

เพือ่ใหเ้กิดความสมจริง จะไดแ้สดงรูปแบบและเน้ือหาเร่ืองราวใหส้มบูรณ์ที่สุด เพือ่เป็นแนวทางใน

การสร้างสรรคผ์ลงานต่อไปไดใ้นอนาคต 
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ช่วงเวลาที ่3  

ภาพผลงานวิทยานิพนธ์   

ปี พ.ศ. 2558 - 2561 
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ภาพที่ 40 ผลงานวทิยานิพนธ ์(ภาพที่ 1) 

ช่ือผลงาน   Wrap 2 

    ขนาด          60 x 83.5 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2557 
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ภาพที่ 41 ผลงานวทิยานิพนธ ์(ภาพที่ 2) 

ช่ือผลงาน   Gac Wrap 

    ขนาด          60 x 83.5 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2557 
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ภาพที่ 42 ผลงานวทิยานิพนธ ์(ภาพที่ 3) 

ช่ือผลงาน   Gac Wrap 1 

    ขนาด          117 x 81.5 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2558 

 

 

 



 58 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 ผลงานวทิยานิพนธ ์(ภาพที่ 4) 

ช่ือผลงาน   Gac Wrap 2 

    ขนาด          117 x 81.5 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2560 

 

 

 

 



 59 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 ผลงานวทิยานิพนธ ์(ภาพที่ 5) 

ช่ือผลงาน   Taeng Thai Wrap 

    ขนาด          117 x 81.5 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2560 
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ภาพที่ 45 ผลงานวทิยานิพนธ ์(ภาพที่ 6) 

ช่ือผลงาน   Champadak Wrap 

    ขนาด          117 x 81.5 cm. 

    เทคนิค        ภาพพมิพส์กรีน (Screen Print)    

                 ปี                 2561 

 

 

 

 



 61 
 

 

 

บทที่ 5  

บทสรุปการสร้างสรรค์ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์น้ี  ในหัวข้อช่ือ แรป “Wrap” เกิดขึ้ นจากมุมมองของ
ขา้พเจา้ที่มีต่อการเก็บถนอมรักษาผลไมพ้ืชสมุนไพรทอ้งถ่ินให้คงสภาพเดิมไว ้ โดยน าเสนอผ่าน
รูปแบบที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการห่อเก็บผลไม ้อนัเป็นการยดืระยะเวลา รักษาความสูญเสีย
เม่ือมองกลบักนั ผลไมท้ี่ถูกห่อหุ้มเพือ่ถนอมรักษาเอาไวน้ั้นก็จะส่งผล ทางดา้นการรักษากลบัมาสู่
ชีวติของมนุษยด์ว้ยเช่นกนั จากแนวคิดน้ีจึงตอ้งการให้ผูค้นตระหนกั ถึงการรักษาดุลยภาพของชีวิต
และการรักษาดุลภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการอนุรักษผ์ลไมพ้ื้นถ่ินหากินยาก อนัอุดม
ไปดว้ยสรรพคุณทางการรักษา ให้คนรุ่นใหม่ไดรู้้จกั ซ่ึงความส าคญัของการรักษาดุลยภาพที่มีต่อ
มนุษยน์ั้น จะส่งผลใหเ้กิดความสุข และความย ัง่ยนืเพือ่ผูค้นในสงัคมสืบต่อไป 

 จากการศึกษาค้นควา้และพัฒนากระบวนการทางความคิดและการแสดงออกของทาง
สร้างสรรค์  ขา้พเจา้หวงัว่าผลงานวิทยานิพนธ์น้ี จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบนัดาลใจเบื้องตน้ 
ใหแ้ก่บุคลที่สนใจงานดา้นทศันศิลป์ไดศึ้กษาและวิเคราะห์ มองเห็นถึงสุนทรียภาพ และน าไปปรับ
ใชไ้ดอ้ยา่งอิสระในวิธีการของตน หรืออาจจะสร้างความฉุกคิดให้กบัใครหลายคน เพื่อเป็นการต่อ
ยอดทางความคิด และจินตนาการใหม่ๆไปสู่การสร้างสรรคส่ิ์งอ่ืนๆต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างองิ 
 

 

John, Dewey. Art as Experien.  New York: Minton. Balch & Co., 1934. 
MGR Online. "“คุณกินในส่ิงท่ีคุณเป็น”." In เร่ืองน่ารู้ (ท่ีไม่ควรละเลย) จากค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร, 2561. 
ชลูด น่ิมเสมอ. สัพเพเหระเก่ียวกบัชีวิตและศิลปะ.  กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิงจ ากดั มหาชน, 

2558. 
ประเวศ วะสี. สุขภาพองคร์วมในองคร์วมแห่งสุขภาพ.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคิมทอง, 2536. 
วินยั แกว้มุณีวงศ.์ อาหารสดเพ่ือสุขภาพในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบบูรณาการ.  กรุงเทพฯ: ส านกังานกิจการโรง

พิมพ ์องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึกในพระบรมราชูปถมัภ์, 2554. 
 

 

 



 

 



 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ นายศรัณย ์ โลหุตางกูร 
วัน เดือน ปี เกดิ 4 สิงหาคม 2532 
สถานที่เกิด สุราษฎร์ธานี 
วุฒิการศึกษา 2555  ศิลปบณัฑิต (ทศันศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ

พมิพ ์   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 68 หมู่3ต าบลนาใต ้อ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84240 
ผลงานตีพิมพ์ 2016  Selected, The 62nd National Exhibition of art Thailand  

Selected, The 2nd ASEAN Graphic Arts Competition and Exhibition 
Vietnam  
 2015  Selected, The 5th  NBC Meshtec Tokyo International Screen 
Print Biennial Exhibition  Japan  
Selected, The 5th Guanlan International Print Biennial,China  
Selected, The 4th  Bangkok Triennale International Print and Drawing 
Exhibition  Thailand  
2014  Selected, The 12th  International Biennial Print Exhibition: 
2014 ROC Exhibition Taiwan Selected,CUBIC MUSEUM in AICHI, 
International Exchange Exhibition of Silpakorn University and Aichi 
University of the Art, Satellife Gallery of Aichi University of the Art, 
Japan  
2013  Selected, The 4th  NBC Meshtec Tokyo International Screen 
Print Biennial Exhibition  Japan  
Distinguished Prizes,Youngthai Artist Award 2013 Thailand  
2011  Selected, The3th NBC Meshtec Tokyo International Screen 
Print Biennial Exhibition  Japan   
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