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 วิทยานิพนธ์หัวขอ้เร่ือง ‘‘พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วมสมยั’’ เป็นการ
ถ่ายทอดพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยม์าสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ สะทอ้นพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงของมนุษยใ์นปัจจุบนั  จากการบริโภคอาหารท่ีเกินความจ าเป็นต่อ
ร่างกายเป็นการบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจจากการบริโภคตามกระแสนิยม กลายเป็น
พฤติกรรมการเลียนแบบในการบริโภคของกระแสสังคม ใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจจากการบริโภค
อาหารท่ีมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม มีสีสันท่ีชวนล้ิมลองและดึงดูดให้เกิดความตอ้งการ รวมถึงการ
บริโภคเพื่อแสดงตวัตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคมโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภค  
กลายเป็นการบริโภคตามกระแสสังคม จนหลงลืมวิถีการบริโภคในการด ารงชีวิตท่ีแทจ้ริง ขอบเขต
ของการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในยุคปัจจุบนัท่ีบริโภคตามกระแสนิยมของสังคม 2) ขอบเขตดา้นรูปแบบ เป็น
การศึกษาผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปบบเหมือนจริงตามแบบภาพถ่าย 3) ขอบเขตดา้นเทคนิค ศึกษา
เทคนิควิธีการไดส้ร้างภาพตน้แบบดว้ยภาพถ่ายให้เห็นรายละเอียดมากกว่าตาเห็นและใชเ้ทคนิคสี
น ้ามนับนผา้ใบในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 วิทยานิพนธ์หัวขอ้เร่ือง ‘‘พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วมสมยั’’ เป็นการ
สร้างสรรคผ์ลงานโดยมีแรงบนัดาลใจจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยใ์นปัจจุบนักบักระแส
สังคมในการบริโภค เพื่อสะทอ้นพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสสังคมผ่านการแสดงอาการ
พฤติกรรมการกินท่ีตะกละตะกลาม มูมมาม แสดงอาการหิวโหย แสดงความอยาก ความตอ้งการใน
การบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและการเป็นท่ียอมรับในสังคม  เป็นผลงานจิตรกรรมน
จิตรกรรม 2 มิติ ดว้ยรูปแบบเหมือนจริง จ านวน 5 ช้ิน ผา่นเทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ  
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 NANTAWAN  JEKJANTUK:  CONSUMERISM  IN  CONTEMPORARY  SOCIETY:  ASST. 
PROF. NAWIN  BEADKHANG AND WISUD  PO NGERN, Ph.D. 71 pp. 
  
 This creative arts thesis under the title “Consumerism In Contemporary Society” 
which conveys human consumption behavior as works of art reflecting the change of consumption 
behavior of human beings nowadays. Since the excessive food is consumed just to meet their 
satisfaction from consuming or to meet social trend; become a behavioral simulation in the society, 
which people is satisfied from looks beautiful with colorful tasted and attractive appearance of that 
food, furthermore, it seems to be that it shows their identity and become accepted people in society, 
regardless of the benefits derived from consumption. Becoming a consumer society, moreover, 
they lost their way of consumption in real life.  
 The scope of the study is divided into three parts: 1)  the scope and content which is 
the study of today consumer behavior in society that followed in social trend 2)  the scope of the 
scheme that study about two-dimensional painting based on realistic photos. 3 )  The technical 
scope, study on how to create a master image with photography technique to make it be more 
explicit before using oil on canvas technique to create the thesis topic.  
 This creative thesis under the topic “Consumerism In Contemporary Society” inspired 
by the consumption behavior and social trends in consumption of modern human. Then 5  of two-
dimensional, oil on canvas paintings were created to reflect the consumption habits of modern 
human being; including behavioral symptoms of eating voraciously hungry and gluttonous 
behavior, while they want be accepted in society as well. 
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และวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงคอยดูแลให้ค  าปรึกษาตลอดการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ 
 ขอขอพระคุณอาจารยค์ณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ์ละศึกษาศาสตร์
ทุกท่านท่ีคอยให้ความรู้ คอยช้ีแนะ และคอยให้ค  าแนะน าในการเรียนและการสร้างสรรคผ์ลงาน
วิทยานิพนธ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการศึกษาเล่าเรียนและคอยให้
ก าลงัใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 ขอบคุณ เพื่อนทศันศิลปศึกษารุ่น 5 และเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาศิลปากรทุกท่านท่ีคอย
ช่วยเหลือและให้ค  าแนะน า รวมถึงมิตรภาพดีๆและความทรงจ าท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาในการ
เรียนท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 และสุดทา้ยขอบคุณมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีเป็นสถานท่ีในการศึกษาเล่าเรียน ไดใ้ห้
ความรู้  มิตรภาพ และประสบการณ์ท่ีส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ขอขอบพระคุณ 
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 บทที่ 1   

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 มนุษยมี์การเจริญเติบโต ด ารงชีวิต และวิวฒันาการจากอดีตจนถึงปัจจุบนั คร้ังเม่ือ
เทคโนโลยยีงัไม่มีบทบาทส าคญัต่อมนุษย ์ มนุษยด์ ารงชีวิตอยูภ่ายใตปั้จจยั 4 ประกอบดว้ย  อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั แต่เม่ือโลกแห่งเทคโนโลยไีดก้า้วเขา้มาการด ารงชีวิตของ
มนุษยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
 อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีเรารับประทานเขา้ไปแลว้ท าให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในดา้น
ต่างๆ ไม่ท าให้เกิดโทษ อาหาร เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษยอ์ย่างหน่ึง  เม่ือก่อน
มนุษยบ์ริโภคอาหารเขา้ไปเพื่อการด ารงชีวิต เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของร่างกาย ให้
ร่างกายสามารถด ารงชีพต่อไปได ้แต่ในปัจจุบนัการบริโภคของมนุษยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงไป เน่ืองดว้ย
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีเอ้ือต่อการให้อิสระต่อคนในสังคมท่ีสามารถ คิด ท า ไดอ้ย่าง
อิสระอยู่ภายใตก้ฎหมาย รวมถึงสามารถการเลือกส่ิงต่างๆให้กบัตวัเอง ปัจจยัพื้นฐานในการการ
ด ารงชีวิตของมนุษยย์งัคงเหมือนเดิมแต่อาจจะมีปัจจยัอ่ืนเพิ่มเติมมาตามยุคสมยัท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมต่างๆของมนุษย ์ รวมถึงการเปล่ียนแปลงไปในเร่ืองของการบริโภค
อาหารจากอดีตบริโภคอาหารเพื่อการด ารงชีพ แต่ในปัจจุบนัมนุษยเ์กิดความตอ้งการเพิ่มมากข้ึน 
รวมไปถึงการบริโภคท่ีเกินความตอ้งการของร่างกาย ความหลากหลายของอาหารท่ีมีใหเ้ลือกสรร 
ต่างสร้างแรงดึงดูดให้มนุษยอ์ยากสัมผสั ล้ิมลอง และเกิดความตอ้งการภายใน ท าใหม้นุษยบ์ริโภค
ส่ิงต่างๆเขา้ไปจนเกินความจ าเป็น กลายเป็นการบริโภคท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นจิตใจ
มากกวา่เพื่อการด ารงชีวิตเช่นเดิม  
 ดว้ยสภาวะของโลกแห่งยุคโลกาวิวฒัน์ ยุคแห่งเทคโนโลยี ยุคท่ีมนุษยต่์างด้ินรนใน
การใช้ชีวิต วิถีชีวิตจากท่ีเคยเรียบง่ายกลับกลายเป็นการแข่งขัน การต่อสู้ และแสวงหาส่ิงท่ี
ตอบสนองต่อร่างกายและจิตใจของตนเอง สภาวะสังคมในปัจจุบนักลายเป็นปัจจยัส าคญัในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ีแสดงออกถึงวิ ถีชีวิต 
สภาพแวดลอ้ม สภาวะของสังคม ณ ขณะนั้น เป็นการถ่ายทอดอาการความอยาก ความตอ้งการ 
ความมุมมาม ตะกละตะกลาม หิวโหย และความสุขจากการไดรั้บในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ 
 พจนานุกรมในไทยฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2526: 323) กล่าวถึง "ความ
ตอ้งการ" วา่หมายถึง ความอยากได ้ใคร่ไดห้รือประสงคจ์ะได ้และเม่ือเกิดความรู้สึกดงักล่าวจะท า
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ให้ร่างกายเกิดการความขาดสมดุล เน่ืองมาจากมีส่ิงเร้ามากระตุน้ มีแรงขบัภายในเกิดข้ึน ท าให้
ร่างกายไม่อาจ อยูน่ิ่งตอ้งพยายามด้ินรน และแสวงหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ เม่ือร่างกาย
ไดรั้บตอบสนองแลว้ ร่างกายมนุษยก์็กลบัสู่ภาวะสมดุลอีกคร้ังหน่ึง และก็จะเกิดความตอ้งการ
ใหม่ๆ เกิดข้ึนมา ทดแทนวนเวียนอยูไ่ม่มีท่ีส้ินสุด 
 จากกระแสของโลกสังคมยุคร่วมสมยั มีการแลกเปล่ียนทางดา้นวฒันธรรม ค่านิยม 
และกระแสสังคมต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการปล่ียนแปลงของมนุษย ์ รวมถึงพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีมุนษย์บริโภคด้วยความอยากมากกว่าความจ าเป็นทางด้านร่างกายในการด ารงชีพ 
กลายเป็นการท าตามกระแสนิยมในการบริโภค กระแสสังคมการบริโภคกลายเป็นแฟชั่น เป็น
พฤติกรรมเลียนแบบ ท าให้พฤติกรรมการบริโภคของมนุษยเ์กิดการเปล่ียนแปลง กลายเป็นการ
บริโภคดว้ยสภาวะจิตท่ีเกิดจากความตอ้งการดา้นจิตใจและเป็นการบริโภคตามกระแสนิยมเพื่อให้
เกิดความรู้สึกพึงพอใจเม่ือไดเ้ป็นท่ียอมรับของสังคมจากการไดบ้ริโภคอาหารหรือส่ิงของต่างๆท่ี
นิยมในสังคมขณะนั้น ซ่ึงเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยใ์นการตอ้งการเป็นท่ียอมรับใน
สังคม ทั้งน้ีหากความตอ้งการมีมากเกินไปจนกลายเป็นตณัหาในความอยาก ย่อมส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย ์
 จากพฤติกรรมดงักล่าวของมนุษยใ์นยุคสังคมปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจจาก
พฤติกรรมการบริโภคดา้นการกินของมนุษยม์าสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อตอ้งการสะทอ้นพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปของมนุษยใ์นปัจจุบนัจากการกินอาหารท่ีเกินความจ าเป็นต่อร่างกาย 
ผา่นอาการพฤติกรรมการกินท่ีมูมมาม ตะกละตะกลาม แสดงอาการหิวโหย แสดงความอยากความ
ตอ้งการเพื่อตอบสนองร่างกายและจิตใจในการบริโภคตามกระแสนิยม แสดงพฤติกรรมการ
เลียนแบบในการบริโภคของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการดา้นจิตใจ ให้เกิดความรู้สึกพึง
พอใจจากการบริโภคอาหารท่ีมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม มีสีสันท่ีชวนล้ิมลองและดึงดูดให้เกิดความ
ตอ้งการและแสดงตวัตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคมมากกว่าการค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
บริโภค  แสดงออกผ่านเทคนิคทางดา้นจิตรกรรม สีน ้ ามนับนผา้ใบดว้ยรูปแบบเหมือนจริง แสดง
อาการพฤติกรรมการกินท่ีมูมมามและหลงเหลือร่องรอย สะทอ้นใหเ้ห็นพฤติกรรมการบริโภคของ
มนุษยใ์นสงัคมยคุปัจจุบนั 
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ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของคนยคุปัจจุบนั ท่ีมีค่านิยมในการ
บริโภคตามกระแสนิยมของสังคม 
 2. เพื่อน าเสนอรูปแบบในลกัษณะภาพระยะใกลใ้หเ้ห็นรายละเอียดของลกัษณะอาการ
การกินและพื้นผวิอาหาร 
 3. เพื่อแสดงรูปสัญลกัษณ์ งานจิตรกรรมใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยใ์น
ปัจจุบนัท่ีบริโภคอาหารตามกระแสนิยมของสงัคมร่วมสมยั 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1. ศึกษาเน้ือหาของพฤติกรรมการบริโภคของคนในยุคปัจจุบนัท่ีบริโภคตามกระแส
นิยมของสังคม 
 2. สร้างสรรคง์านจิตรกรรม 2 มิติดว้ยรูปแบบเหมือนจริงตามแบบภาพถ่าย  
 3. ดา้นเทคนิควิธีการไดส้ร้างภาพตน้แบบดว้ยภาพถ่ายให้เห็นรายละเอียดมากกว่าตา
เห็นและใชเ้ทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 
ขั้นตอนของกำรศึกษำ 
 1. ศึกษาขอ้มูลจากวรรณกรรมและวิทยานิพนธ์จิตรกรรม  เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
วรรณกรรมต่างๆจากห้องสมุด และลงพื้นท่ีส ารวจพฤติกรรมการกินของคนในสังคมปัจจุบนัตาม
สถานท่ีต่างๆ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 
 2. น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เป็นขั้นตอนการน าขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม
การกินของมนุษยจ์ากการหาขอ้มูลในห้างสรรพสินคา้ ห้องสมุด หนังสือพิมพ ์นิตยสารสุขภาพ 
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เวบ็ไซคเ์ก่ียวกบัพฤติกรรมการกินมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
 3. สร้างภาพถ่ายตน้แบบ สร้างภาพถ่ายตน้แบบให้ไดต้ามวตัถุประสงค ์ดว้ยวิธีการ
ถ่ายภาพ 
 4. น าภาพถ่ายตน้แบบใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิจารณ์ และแกไ้ขตามค าแนะน า 
 5. ปฏิบติังาน สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริง โดยใชเ้ทคนิคสี
น ้ามนับนผา้ใบ  
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แหล่งข้อมูล 
 1. ภาคเอกสาร 
  1.1 หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร  หอ้งสมุดจุฬาลงกรณ์  
  1.2 หนงัสือพิมพ ์นิตยสารสุขภาพ  
  1.3 โทรทศัน์ 
  1.4 อินเตอร์เน็ต เวบ็ไซคเ์ก่ียวกบัพฤติกรรมการกิน 
 2. ภาคสนาม 
  2.1 หา้งสรรพสินคา้ 
  2.2 ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
  2.3 หอศิลป์จามจุรี หอศิลป์ราชด าเนิน หอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานคร หอศิลป์G23 
หอศิลป์แห่งชาติ 
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรค้นคว้ำ 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 2. เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
 3. กลอ้งถ่ายรูป 
 4. เฟรมผา้ใบ 
 5. สีน ้ ามนั 
 6. น ้ ามนัลีนสิด 
 7. น ้ ายาลา้งพูก่นั  
 8. พูก่นั 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 รูปสัญลกัษณ์  หมายถึง  อาหารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของค่านิยมสมยัใหม่และลกัษณะการ
กินท่ีมูมมาม ตะกละตะกลามแสดงถึงความอยาก ความตอ้งการเพื่อภายในตอบสนองความพึง
พอใจของตนเอง   
 พฤติกรรมบริโภค  หมายถึง  การแสดงออกถึงภาพสัญลกัษณ์พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการ
บริโภคตามกระแสสงัคมร่วมสมยั 
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 กระแสนิยม  หมายถึง  ค่านิยมท่ีคนในสังคมร่วมสมยัให้ความส าคญัซ่ึงเป็นค่านิยม
ดา้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามและดูหรูหราเพื่อแสดงตวัตนในการเป็นท่ี
ยอมรับในสงัคม 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ความรู้ด้านพฤติกรรมการบริโภคของคนในยุคปัจจุบนั ท่ีเกิดค่านิยมในบริโภค
อาหารเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและบริโภคเพื่อเป็นท่ียอมรับในสงัคม 
 2. ความรู้ด้านการศึกษาหาข้อมูลและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์  
 3. พฒันาความคิดด้านเน้ือหาและรูปบบ รวมถึงเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์
ผลงาน 
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บทที่ 2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุด พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วมสมยั ซ่ึงเป็น

การถ่ายทอดพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยใ์นสังคมเมืองท่ีมีการบริโภคท่ีแตกต่างไปจากอดีต 

เป็นการบริโภคท่ีเป็นไปตามกระแสนิยมในยคุสมยัปัจจุบนั ซ่ึงไดอิ้สระในการด ารงชีวิตในการใช้

ชีวิตของมนุษยใ์นสังคมและเกิดจากการพฒันาอยากรวดเร็วของเทคโนโลยี รวมไปถึงการรับ

วฒันธรรมต่างๆของต่างประเทศ ส่งผลต่อพฤติกรรมในดา้นต่างๆของมนุษย ์ขา้พเจา้ไดถ่้ายทอด

เร่ืองราวของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในยคุปัจจุบนั  ทั้งน้ีในการสร้างสรรคผ์ลงานไดมี้

การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างสรรคซ่ึ์งสามารถแบ่งขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 1. ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบนัดาลใจ 

 2. อิทธิพลทางดา้นสังคม 

 3. อิทธิพลทางดา้นศิลปกรรม 

  3.1 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากลิทธิศิลปะ 

  3.2 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากศิลปิน 

 

1. ที่มาของแนวความคดิและแรงบันดาลใจ 

 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรมส่งผลต่อสภาพสังคมในปัจจุบนั อาจกล่าวไดว้่า

สงัคมไดห้มุนเวียนเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยันั้นๆ ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยส่ีงผลต่อการ

ติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียน ภาษา วฒันธรรม ค่านิยมต่างๆถาโถมเขา้มาในสังคมไทย วิถีชีวิตในการ

ด ารงชีพเกิดการเปล่ียนแปลง ปัจจยัในการด ารงชีพมีเพิ่มมากยิง่ข้ึน เดิมพื้นฐานในการด ารงชีพ คือ 

ปัจจยั 4 คือ เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค และอาหาร  

 อาหารเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีการให้ความสนใจของคนในสังคม ในแต่ละประเทศลว้นมีการ

ประดิษฐคิ์ดคน้อาหารไวใ้นการบริโภค ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละภูมิภาค  ทั้งน้ีมีการเกิดธุรกิจ

ในการท าอาหารข้ึนเพื่อจ าหน่าย เกิดความสะดวกสบายในการเลือกสรรอาหารในการบริโภค ใน

ปัจจุบนัมีการแข่งขนัในการท าธุรกิจอาหารจ านวนมาก ซ่ึงเป็นช่องทางให้คนในสังคมไดเ้ลือก
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บริโภคอาหารไดอ้ยา่งอิสระเสรี และในปัจจุบนัคนในสังคมเกิดการความตอ้งการในการบริโภคท่ี

แตกต่างไปจากเดิมทั้งน้ีมาจากการเกิดกระแสในสงัคมในการบริโภค 

 ทั้งน้ีอาหารท่ีถูกสร้างข้ึนมามีทั้งอาหารท่ีใหคุ้ณค่าทางภาชนาการซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ

ร่างกายและมีอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายซ่ึงท่ีเราเรียกกันว่า อาหารขยะ ซ่ึงมีคนให้

ความหมายค าวา่ อาหารขยะ ไวด้งัน้ี 

 ค าว่า Junk Food เป็นศพัทแ์สลงของอาหารท่ีมีสารอาหารจ ากดัหรือท่ีเรียกว่า อาหาร

ขยะหมายถึง อาหารท่ีให้ประโยชน์ทางโภชนาการนอ้ย และถา้กินมากหรือกินประจ าจะเป็นโทษ

ต่อร่างกาย อาหารขยะส่วนใหญ่ประกอบด้วย น ้ าตาล ไขมนั และแป้ง แต่มีส่วนประกอบของ

โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่นอ้ยมาก เช่น ลูกอม น ้ าอดัลม อาหารจานด่วนบางชนิด ขนมขบเค้ียว 

บะหม่ีซอง อาหารกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นแป้งท่ีขดัสีเอาเส้นใยและวิตามินออกหมด ใชน้ ้ าตาลท่ีผ่าน

การฟอกขาว แลว้เติมด้วยสารแต่งสี กล่ิน ผงชูรส ตามด้วยกระบวนการทอด เป็นตน้(ขนิษฐา  

อินทร์ประสิทธ์ิ, 2558) 

 อาหารขยะ เป็นค าไม่เป็นทางการ เป็นศัพท์สแลง (Slang) หมายถึงอาหารไม่มี

ประโยชน์ ไม่มีคุณภาพทางโภชนาการ ให้พลงังานสูงมากเกินไป จึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อโรคต่างๆ

โดยเฉพาะ โรคอว้นอาหารขยะ ประกอบดว้ย อาหารคาวหวาน ขนม เคร่ืองด่ืม ท่ีมีปริมาณสูงของ

แป้ง น ้ าตาล ไขมนั และเกลือ แต่มีโปรตีนและใยอาหารต ่า(พวงทอง ไกรพิบูลย,์ 2558) 

 อาหารขยะ (Junk Food) หมายถึง อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการน้อย ประกอบไป

ดว้ยแป้ง น ้ าตาล ไขมนัและเกลือสูง ให้พลงังานสูง มีเส้นใยอาหารต ่า ใชเ้รียกอาหารปรุงส าเร็จได้

หลายอย่างทั้ งอาหารหวานและอาหารคาว ตั้ งแต่ลูกกวาด น ้ าอดัลม น ้ าหวาน ขนมกรุบกรอบ

ทั้งหลาย แฮมเบอร์เกอร์ มนัฝร่ังทอด เป็นตน้ การรับประทานอาหารขยะเหล่าน้ีเป็นประจ า เพิ่ม

ความเส่ียงให้ร่างกายไดรั้บพลงังานเกินความตอ้งการ เป็นปัจจยัเส่ียงให้เกิด โรคอว้น โรคหัวใจ 

โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งได ้และอาจเป็นสาเหตุท าใหร่้างกายขาดสารอาหาร 

วิตามินและเกลือแร่ท่ีจ าเป็นต่อการท างานของระบบต่างๆในร่างกาย เช่น มีผลต่อระบบภูมิคุม้กนั

ท าให้ตา้นทานโรคไดน้อ้ยลงเช่นกนั นอกจากน้ีการรับประทานอาหารขยะ จะท าให้ไดใ้ยอาหาร

น้อย ท าให้การขบัถ่ายไม่เป็นปกติ จะเห็นว่าอาหารบางอย่างท่ีจดัอยู่ในจ าพวกอาหารจานด่วน 

ขณะเดียวกนักมี็ลกัษณะท่ีเป็นอาหารขยะไดด้ว้ย(นิติธร ปิลวาสน์, 2558) 

 จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้่า อาหารขยะ คือ อาหารท่ีไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็น

อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภขนาการนอ้ย จะมีส่วนประกอบ ท่ีประกอบไปดว้ย แป้ง น ้ าตาลและไขมนั
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เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นอาหารท่ีให้พลงังานมากและจะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาภายหลงัหาก

บริโภคเกินความจ าเป็น  

 ซ่ึงอาหารขยะเป็นอาหารชนิดหน่ึงท่ีมีความนิยมในสังคมปัจจุบนั ซ่ึงเป็นอาหารท่ีมา

ตามกระสนิยมของสงัคม ส่วนใหญ่อาหารท่ีถูกสร้างข้ึนมาในสงัคมปัจจุบนัจะสร้างข้ึนใหเ้กิดความ

สวยงาม มีสีสันท่ีดึงดูดใจใหน่้าสัมผสัล้ิมลอง อาทิ เช่น เคก้ พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ ซ่ึงอาหารเหล่าน้ี

มาจากกระแสนิยมท่ีไดรั้บวฒันธรรมมาจากต่างประเทศ และแพร่หลายในสังคมไทยโดยส่วนมาก

จะเกิดข้ึนในสังคมเมือง ซ่ึงกลายเป็นค่านิยมในการบริโภคอาหารเหล่าน้ีเพื่อความพึงพอใจ ทั้งน้ี

ส่วนใหญ่การโฆษณาเป็นส่วนส าคญัในการประชาสมัพนัธ์ใหค้นเขา้ถึงอาหารเหล่าน้ีไดง่้ายมากข้ึน 

ท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคของมนุษยเ์กิดการเปล่ียนแปลง   

 มนุษยเ์กิดความตอ้งการในการบริโภคอาหารเพื่อความพึงพอใจในรูปลกัษณ์ภายนอก 

รูปลกัษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อลวงความรู้สึกให้เกิดความตอ้งการภายใน ให้เกิดความรู้สึกอยาก

บริโภค  และกลายเป็นกระแสนิยมในการบริโภค เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเป็นท่ียอมรับใน

สงัคม เพราะกระแสสงัคมนิยม กลายเป็นปัจจยัหน่ึงในการอยูร่่วมกนัในสงัคม และเกิดเป็นความพงึ

พอใจในการด ารงชีวิต 

 จากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย ์กระแสนิยมการบริโภค ความสะดวกสบาย และ

ความอิสระเสรีในการด ารงชีวิต เป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานชุด พฤติกรรมการ

บริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั ชุดน้ี 
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ภาพท่ี 1 ภาพอาหารขยะ(โดนทั) 

ท่ีมา: Gogoamerica, อาหารสุดอนัตราย ทีค่นอเมริกนัชอบกนิ, เขา้ถึงเม่ือ 2 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://gogoamerica.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B 

2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0

%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%B 

5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%

B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%AD

%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99/ 
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ภาพท่ี 2 ภาพอาหารขยะ(ขนมหวาน) 

ท่ีมา: Ezyhealthydiet, กนิอาหารให้ได้สุขภาพ-ไขมัน-วติามิน Food For Healthy Life (cooking-

oil-vitamin, เขา้ถึงเม่ือ 2 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ezyhealthydiet.com/article/%E0 

%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%

B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0

%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9

E-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0 

%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99-food-for-

healthy-lifecooking-oil-vitamin 
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ภาพท่ี 3 ภาพอาหารขยะ(พิซซ่า) 

ท่ีมา: Travel, พซิซ่า เลือกหน้าตามใจชอบ แค่คลกิ ลาก วาง บนโต๊ะอจัฉริยะ, เขา้ถึงเม่ือ 2 มีนาคม 

2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://travel.truelife.com/detail/3087421 

 

 
ภาพท่ี 4 ภาพอาหารขยะ(แฮมเบอร์เกอร์) 

ท่ีมา: Clipmass, สาวกฟาสฟู๊ดห้ามพลาด รวมรีววิแฮมเบอร์เกอร์ทั้งเซเว่นอเีลฟเว่น, เขา้ถึงเม่ือ 2 

มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.clipmass.com/story/94936 
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2. อทิธิพลทางด้านสังคม 

 การสร้างสรรคง์านชุด พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั ชุดน้ี มีอิทธิพล

ทางดา้นสังคมมาเป็นส่วนส าคญัในการแสดงความจริงของสังคมในการแสดงออกถึงพฤติกรรม

การบริโภค ท่ีเป็นการบริโภคท่ีแสดงความอยากความตอ้งการและการบริโภคเพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจของตนเองและเพื่อแสดงตวัตนให้เกิดการยอมรับในสังคมผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน 

เพราะเป็นการน าเร่ืองราวของพฤติกรรมของคนในสังคมมาสร้างสรรค์ผลงาน พฤติกรรมการ

บริโภคของคนในสังคม เกิดการเปล่ียนแปลง จากการส่งผลของการเกิดกระแสนิยมการบริโภค 

จากการศึกษาขอ้มูลเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไดก้ล่าวถึงค่านิยมใน

การบริโภคอาหารในสังคมปัจจุบนั ดงัน้ี (สุขบณัณัติแห่งชาติ: 2558)“การบริโภคอาหารจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั ท าใหป้ระชาชนในปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเองและบุคคล

ภายในครอบครัว แต่ละครอบครัวจะตอ้งต่อสู้กบัชีวิตและความเป็นอยูภ่ายในครอบครัวใหมี้ความ

เป็นอยู่ท่ีดี แต่บางครอบครัวอาจขาดการดูแลเอาใจใส่ตนเองและบุคคลภายในครอบครัว เพราะ

เน่ืองจากตอ้งออกหางาน ท างานแข่งกบัเวลา เพื่อหาเงินมาเล้ียงบุคคลภายในครอบครัว ท าให้ไม่มี

เวลาในการดูแลสุขภาพตนเอง ท าให้ตนเองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น การ

บริโภคอาหารส าเร็จรูป  การบริโภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ บริโภคอาหารมากเกินไป และไม่

รับประทานอาหารเป็นเวลา ท าให้เกิดการเจ็บป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ ท่ีสามารถป้องกนัได ้เช่น โรค

กระเพาะอาหาร โรคขาดสารอาหาร โรคอว้น โรคภาวะโภชนาการเกิน โรคเบาหวาน โรคความดนั

โลหิตสูง เป็นตน้  ในปัจจุบนัพบว่า วยัรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่าง

มาก ทั้ งน้ีเน่ืองจากวยัรุ่นได้รับอิทธิพลจากความเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม วฒันธรรม และ

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี สภาพวิถีชีวิตของครอบครัว เพื่อน สังคม และสภาพแวดลอ้ม การ

แข่งขนักบัเวลาในการศึกษาหาความรู้ จึงท าใหว้ยัรุ่นมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

โดยหันมารับประทานอาหารจานด่วน หรืออาหารฟาสตฟ์ู้ต ทั้งน้ีเน่ืองจากอาหารจานด่วน หรือ

อาหารฟาสตฟ์ู้ด เป็นอาหารท่ีมีการเตรียมข้ึนมาจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภค เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

ประหยดัเวลา สามารถรับประทานได้ทันที ซ่ึงเหมาะกับสังคมในสภาพท่ีต้องเร่งด่วน เช่น 

แฮมเบอร์เกอร์ สเตก็ แซนตว์ิช พาย พิชซ่า ไก่ทอด ไส้กรอก เป็นตน้ ส่วนประเภทขนม เช่น โดนทั 

พุดด้ิง เคก้ และไอศกรีม เป็นตน้ (สมฤดี วีระพงษ.์ 2535: 28) อาหารจานด่วนจะเป็นอาหารจ าพวก 

แป้ง ไขมนั และน ้ าตาลมาก เม่ือรับประทานเขา้ไปจะท าให้เกิดภาวะโภชนาการเกิน และโรคอว้น 
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และจะท าให้เส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง 

โรคหวัใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบและพบวา่มีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือย 

 จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ พบว่า วยัรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง มี

ภาวะโภชนาการท่ีบกพร่อง ทั้งน้ีเพราะวยัรุ่นมกัจะอดอาหารเน่ืองจากความเขา้ใจผิด พยายามอด

อาหารเพื่อรักษาทรวดทรงให้มีรูปร่างบอบบาง เอวเล็ก ทรวดทรงเล็กคลา้ยหุ่นนางแบบ และ

ตอ้งการเลียนแบบเหมือนเพื่อน ในกลุ่ม วยัรุ่นส่วนใหญ่รับประทานอาหารฟาสตฟ์ู้ตเพื่อตอ้งการ 

ประหยดัเวลา เพื่อต้องการรีบเร่งในการเดินทางไปเรียน และเพื่อต้องการให้อ่ิมนาน ๆ จึง

จ าเป็นตอ้งรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู้ตจ าพวกแป้ง ไขมนั และน ้ าตาล เป็นตน้ ซ่ึงพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารดงักล่าวเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งของวยัรุ่นส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพร่างกาย ท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ ท่ีสามารถป้องกนัได ้เช่น โรคภาวะโภชนาการ

เกิน โรคอ้วน เป็นต้น จากการส ารวจของ สมใจ มามี และคนอ่ืนๆ(2535: 143) ศึกษาภาวะ

โภชนาการเกินในกลุ่มเด็กนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7,437 คน 

พบว่า นกัเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และทบวงมหาวิทยาลยั จะเป็น

โรคอว้นมากกว่านกัเรียนท่ีสังกดักรมสามญัศึกษา โดยนกัเรียนสังกดักรมสามญัศึกษาเป็นโรคอว้น

ร้อยละ 7.8 นกัเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็นโรคอว้นร้อยละ 11.6 และ

นกัเรียนสังกดัทบวงมหาวิทยาลยัเป็นโรคอว้นร้อยละ 11.8 และนกัเรียนชายเป็นโรคอว้นมากกว่า

นกัเรียนหญิง ในกลุ่มเดก็นกัเรียนท่ีเป็นโรคอว้น ชอบด่ืมน ้าอดัลม และสอดคลอ้งกบั อุรุวรรณ แยม้

บริสุทธ์ิ และคนอ่ืนๆ(2536: 759-769) พบว่า อิทธิพลท่ีส่งผลให้เด็กวยัเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน 

เน่ืองมาจากเด็กมีแนวโน้มด่ืมน ้ าอัดลมมากข้ึน และบริโภคอาหารม้ือหลักท่ีให้พลังงานสูง 

โดยเฉพาะสัดส่วนพลงังานท่ีไดจ้ากไขมนัสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากเด็กวยัรุ่นจะกินตามอยา่งเพื่อน กินตาม

โฆษณา กินจุกจิก กินไม่เป็นเวลา และสอดคลอ้งกบัรายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2540- 2541 

พบวา่โรคอว้นและปริมาณไขมนัในเสน้เลือดสูง มีอตัราเพิ่มสูง ในกลุ่มอาย ุ20-29 ปี จากร้อยละ 2.9 

เป็นร้อยละ 20.4”  

 จะเห็นไดว้่าจากรายงานการวิจยัสังคมในปัจจุบนัช่วงวยัรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากผลท่ีไดรั้บจากกระแสนิยมในสังคมท่ีในปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัการบริโภค

อาหารท่ีมีรูปลกัษณ์สวยงามแต่ไม่ไดค้  านึงถึงคุณค่าจากอาหารท่ีไดรั้บและบริโภคเพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจของตนเองและเพื่อเป็นท่ียอมรับในสังคมเกิดเป็นพฤติกรรมการบริโภคแบบ

พฤติกรรมเลียนแบบ การเลียนแบบท าตามเพื่อน กลายเป็นกระแสนิยมในการบริโภคในปัจจุบนั 
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3. อทิธิพลทางด้านศิลปกรรม 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วมสมยั 

ไดรั้บอิทธิพลดา้นศิลปกรรมทั้งจากการไดรั้บอิทธิพลจากลทัธิทางดา้นศิลปะและการไดอิ้ทธิพล

จากศิลปินทั้งทางดา้นเน้ือหา รูปแบบและเทคนิควิธีการ ดงัน้ี 

 3.1 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากลทัธิดา้นศิลปะ ไดรั้บอิทธิพลของลทัธิศิลปะแนวไฮเปอร์เรียล

ลิสต์ซ่ึงการสร้างสรรคผ์ลงานทางดา้นงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมซ่ึงคลา้ยกบัภาพถ่ายท่ีมี

ความคมชดัและมีความละเอียดสูงมากๆ ถือว่ามีฝีมือกา้วหน้ากว่าจิตรกรรมแนวโฟโตเ้รียลลิสม์ 

(Photorealism) ซ่ึงใชก้ลอ้งและภาพถ่ายในการรวบรวมขอ้มูล จากนั้นน ามาบรรจงสร้างภาพเขียนท่ี

ดูเหมือนจริงเป็นอนัมากคลา้ยกบัภาพถ่าย  รูปแบบศิลปะเร่ิมพฒันาในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ตั้งแต่ช่วงตน้ทศวรรษ 2000 จิตรกรรมแนวไฮเปอร์เรียลลิสตน์ั้นมีความชดัเจนเหมือนของจริง แต่

จะแตกต่างจากภาพถ่ายทัว่ไปท่ีมีเพียงสองมิติ ไม่เห็นความลึกและระยะไกลใกล(้อนัดา, 2558) 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบในการ

สร้างสรรคผ์ลงานตามลทัธิไฮเปอร์เรียลลิสต ์โดยใชก้ระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้

น ามาสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ ซ่ึงสร้างสรรคใ์ห้เกิดความเหมือนจริงคลา้ยภาพถ่าย 

เพื่อแสดงรูปแบบใหส่ื้อถึงความคิดทางดา้นเน้ือหาและดา้นความอารมณ์ความรู้สึก 

 3.2 อิทธิพลไดรั้บจากศิลปิน ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ พฤติกรรมการ

บริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั” ไดรั้บอิทธิพลในดา้นแนวคิดและรูปแบบจากศิลปิน ดงัน้ี 

 Emily Burns เป็นศิลปินหญิงท่ีไดส้ร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนัท่ีมีลกัษณะการ

เขียนแบบเหมือนจริงและมีรูปแบบในการสร้างสรรค์หลากหลายและหน่ึงในผลงานของเธอ 

ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิในดา้นรูปแบบของพฤติกรรมการกินอาหารท่ี Emily Burns ไดส้ร้างสรรคด์ว้ย

อาการการกินท่ีเลอะเทอะ เปอะเป้ือน ท่ีสะทอ้นสภาวะอารมณ์ของผูห้ญิงผ่านพฤติกรรมการกิน

ของผูห้ญิงในยคุปัจจุบนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Emily Burns (รูปท่ี 1) 

ท่ีมา: Emilyburnsart, EMILYBURNSART.COM, เขา้ถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก https://emilyburnsart.wordpress.com/ 

 

 
ภาพท่ี 6 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Emily Burns (รูปท่ี 2) 

ท่ีมา: Emilyburnsart, EMILYBURNSART.COM, เขา้ถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก https://emilyburnsart.wordpress.com/ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

https://emilyburnsart.wordpress.com/
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ภาพท่ี 7 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Emily Burns (รูปท่ี 3) 

ท่ีมา: Escapeintolife, Emily Burns, เขา้ถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.escapeintolife.com/painting/emily-burns/ 

 

 

ภาพท่ี 8 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Emily Burns (รูปท่ี 4) 

ท่ีมา: Emilyburnsart, EMILYBURNSART.COM, เขา้ถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก https://emilyburnsart.wordpress.com/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.escapeintolife.com/painting/emily-burns/
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ภาพท่ี 9 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Emily Burns (รูปท่ี 5) 

ท่ีมา: Escapeintolife, Emily Burns, เขา้ถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.escapeintolife.com/painting/emily-burns/ 

 

 Lee Price ศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนับนผา้ใบท่ีสร้างสรรคเ์ก่ียวกบั

ผูห้ญิงและการกินในพื้นท่ีต่างๆ ขา้พเจา้ไดอิ้ทธิพลจากการสร้างสรรคผ์ลงานของ Lee Price จาก

รูปแบบการกินของผูห้ญิงท่ีกินอาหารท่ีเป็นของหวาน อาทิ โดนัท  เคก้ ไอศครีม ด้วยลกัษณะ

อาการการกินแบบมีความสุข มีความพึงพอใจในบริบทต่างๆ บางภาพท่ี  Lee Price ไดส้ร้างสรรค์

จะเป็นลกัษณะการกินท่ีเลอะเทอะ ซ่ึงเป็นอิทธิพลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 10 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Lee Price (รูปท่ี 1) 

ท่ีมา: Leepricestudio, LEE PRICE, เขา้ถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.leepricestudio.com/g5i30twxx0kbbe91m205dfwbzmfqoe/ 

 

 
ภาพท่ี 11 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Lee Price (รูปท่ี 2) 

ท่ีมา: Leepricestudio, LEE PRICE, เขา้ถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.leepricestudio.com/2014/4/15/j08rljidlnlyqb84hnnxktdrm6orxa 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.leepricestudio.com/g5i30twxx0kbbe91m205dfwbzmfqoe/
http://www.leepricestudio.com/2014/4/15/j08rljidlnlyqb84hnnxktdrm6orxa
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ภาพท่ี 12 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Lee Price (รูปท่ี 3) 

ท่ีมา: Creoflick.net, PAINTINGS BY LEE PRICE, เขา้ถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://creoflick.net/pl/creo/Paintings-by-Lee-Price-632  

 

 
ภาพท่ี 13 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Lee Price (รูปท่ี 4) 

ท่ีมา: Leepricestudio, PRINTS, เขา้ถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.leepricestudio.com/prints/ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://creoflick.net/pl/creo/Paintings-by-Lee-Price-632
http://www.leepricestudio.com/prints/
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ภาพท่ี 14 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Lee Price (รูปท่ี 5) 

ท่ีมา: Leepricestudio, LEE PRICE, เขา้ถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.leepricestudio.com/2010-2012/    

  

 Maria Raquel Cochez ศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานร่วมสมยัโดยรูปแบบการสร้างสรรค์

ผลงานแบบงานจิตรกรรม ท่ีมีสีสันฉูดฉาด ภาพท่ี Maria Raquel Cochez สร้างสรรคมี์ลกัษณะของ

การเขียนคนท่ีก าลงับริโภคอาหารท่ีเป็นอาหารท่ีก าลงันิยมในปัจจุบนัของพื้นท่ีนั้น แสดงอาการ

ลกัษณะการก าลงักินขนมหวานชนิดต่างๆ ดว้ยลกัษณะอาการมีความสุข  คนท่ีอยูใ่นภาพมีลกัษณะ

ท่ีแสดงความเป็นวยัรุ่นจากการแต่งกายด้วยเส้ือผา้ท่ีร่วมสมยั แสดงถึงแฟชั่นในปัจจุบนั และ

ลกัษณะท่าทาง ร่วมถึงพื้นหลงัท่ีเป็นลวดลายต่างๆท่ีแสดงความเป็นสังคมร่วมสมยัในปัจจุบนั 

เขียนดว้ยรูปแบบแบบเหมือนจริง แนวความคิดของ Maria Raquel Cochez ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรม

การบริโภคของกลุ่มในปัจจุบนัท่ีบริโภคเพื่อใหเ้กิดความสุขภายในใจ ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิจากผลงาน

ของ Maria Raquel Cochez ทั้งทางดา้นเน้ือหา รูปแบบ และการใชส้ัญลกัษณ์ในการน าเสนอ เพื่อ

แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมท่ีบริโภคตามกระแสนิยม แสดงความเป็นร่วม

สมยัในสังคมปัจจุบนั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 15 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Maria Raquel Cochez (รูปท่ี 1) 

ท่ีมา: Mariaraquelcochez, Maria Raquel Cochez, เขา้ถึงเม่ือ 10 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://mariaraquelcochez.com/?page_id=60 

 

 

 
ภาพท่ี 16 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Maria Raquel Cochez (รูปท่ี 2) 

ท่ีมา: Mariaraquelcochez, Maria Raquel Cochez, เขา้ถึงเม่ือ 10 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://mariaraquelcochez.com/?page_id=109 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 17 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Maria Raquel Cochez (รูปท่ี 3) 

ท่ีมา: Diablorosso, Maria Raquel Cochez, เขา้ถึงเม่ือ 10 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.diablorosso.com/MARIA-RAQUEL-COCHEZ-The-Trouble-With-Food 

 

 
ภาพท่ี 18 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Maria Raquel Cochez (รูปท่ี 4) 

ท่ีมา: Mariaraquelcochez, Maria Raquel Cochez, เขา้ถึงเม่ือ 10 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://mariaraquelcochez.com/?page_id=109 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.diablorosso.com/MARIA-RAQUEL-COCHEZ-The-Trouble-With-Food
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ภาพท่ี 19 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Maria Raquel Cochez (รูปท่ี 5) 

ท่ีมา: Tumblr, MARIA RAQUEL COCHEZ, เขา้ถึงเม่ือ 10 มีนาคม 2558,  

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.tumblr.com/search/mariaraquelcochez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบผลงานของศิลปินท่ีไดรั้บอิทธิพล 

ที ่ ตัวอย่างภาพผลงาน ช่ือศิลปิน รูปแบบ เทคนิค อทิธิพลที่ได้รับ 
1.  

 
 
 

Emily 
Burns 

 

เหมือนจริง สีน ้ ามนับน
ผา้ใบ 

ดา้นเน้ือหาพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร 
ดา้นรูปแบบการกินท่ี
เลอะเทอะ มูมมาม  
ตะกละตะกราม ดว้ย
รูปแบบเหมือนจริง
เหมือนภาพถ่ายและ
เทคนิคการเขียนสี
น ้ามนับนผา้ใบ 

2.  
 
 
 

Lee 
Price 

เหมือนจริง สีน ้ ามนับน
ผา้ใบ 

ดา้นเน้ือหาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารท่ีมี
รูปลกัษณ์สวยงาม 
ดา้นรูปแบบเหมือน
จริงเหมือนภาพถ่าย
และเทคนิคการการใช้
สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

3.  
 
 
 
 

Maria 
Raquel 
Cochez 

เหมือนจริง สีน ้ ามนัและ
อะคริลิคบน

ผา้ใบ 

ดา้นเน้ือหาพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร
และการแต่งกายท่ี
ร่วมสมยัแสดงถึง
ความเป็นปัจจุบนั 
รูปแบบ เหมือนจริง
ใชสี้สันสดใส เทคนิค
ท่ีใชสี้น ้ ามนัและ
อะคริลิคบนผา้ใบ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 3  

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 
 

 การสร้างสรรคผ์ลงานชุด พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วมสมยั เป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีแสดงเน้ือหาเร่ืองราวดา้นพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยใ์น
สังคมร่วมสมยัท่ีมีการบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพื่อการเป็นท่ียอมรับในสังคม ผา่น
ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ ไดมี้การศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆเพื่อ
น ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงาน ทั้งทางดา้นเน้ือหา รูปแบบ และวิธีการในการสร้างสรรค์
ผลงาน และไดมี้การก าหนดขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อจะเป็นแบบ
แผนในการปฎิบติั ซ่ึงมีขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานดงัน้ี 
 1. วิธีการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ 
 1.1 การศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 
  1.1.1 ศึกษาขอ้มูลจากวรรณกรรม 
  1.1.2 ศึกษาขอ้มูลจากการลงส ารวจภาคสนาม 
  1.1.3 ศึกษาขอ้มูลดา้นเทคนิควิธีการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 1.2 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล 
  1.2.1 ดา้นเน้ือหา 
  1.2.2 ดา้นรูปแบบ 
  1.2.3 ดา้นเทคนิควิธีการ 
 1.3 การสร้างภาพถ่ายตน้แบบ 
 1.4 ขั้นตอนการปฎิบติังาน 
 2. ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างสรรคผ์ลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ 
 3. ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างสรรคผ์ลงานช่วงวิทยานิพนธ์ 
 3.1 สร้างภาพถ่ายตน้แบบ 
 3.2 การปฎิบติัการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. วธีิการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 1.1 การศึกษาขอ้มูล ในการสร้างสรรคผ์ลงานไดมี้การศึกษาหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
หลายๆแหล่ง สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 
  1.1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวรรณกรรมต่างๆจากหอ้งสมุด เพื่อน าขอ้มูลมาสังเคราะห์
เพื่อใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
  1.1.2 ศึกษาโดยการลงพื้นท่ีส ารวจพฤติกรรมการกินของคนในสังคมปัจจุบนัตาม
สถานท่ีต่างๆ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร  
  1.1.3 ศึกษาด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน จากการศึกษาขั้นตอนการ
สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม โดยเทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ ดว้ยรูปแบบเหมือนจริง ซ่ึงหาขอ้มูลจาก
ศิลปินท่ีมีลกัษณะการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีสอดคลอ้ง และมีทิศทางเดียวกนั เพื่อเป็นตวัอยา่งในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 
 1.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้ง
ภาคเอกสารและการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลไดน้ ามาวิเคราะห์ทั้งทางดา้นเน้ือหา แนวคิด รูปแบบและ
วิธีการ  เพื่อใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
  1.2.1 ดา้นเน้ือหา ในการสร้างสรรคผ์ลงาน พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคม
ร่วมสมยัชุดน้ี มีการวิเคราะห์เน้ือหาจากการศึกษาขอ้มูลจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยใ์น
สังคมปัจจุบนัท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมการเลียนแบบในการบริโภคอาหารตามกระแสนิยมเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง และเพื่อการเป็นท่ียอมรับในสังคม  ผา่นการใชส้ัญลกัษณ์คือ 
อาหาร ขนมหวานท่ีมีสีสันสวยงาม ดึงดูดใจและท่ีก าลงันิยมในปัจจุบนัและลกัษณะท่าทางการกิน
แบบตละตะกลาม มูมมาม แสดงความอยากความตอ้งการท่ีจะบริโภคเพื่อตอบสนองความรู้สึก
ภายใน 
  1.2.2 ดา้นรูปแบบ ในการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ ดว้ยรูปแบบ
เหมือนจริง โดยใชมุ้มมองการซูมใหเ้ห็นรายละเอียด พื้นผวิของอาหารท่ีมีลกัษณะต่างๆตามผวิของ
อาหารนั้น เช่น การเลือกอาหารท่ีมีสีสันสวยงามมีผิวท่ีมีความมนัวาว เพื่อแสดงความดึงดูดให้น่า
สัมผสัและเกิดความตอ้งการ ซ่ึงมีการใชท้ศันธาตุในการสร้างสรรคผ์ลงานดงัน้ี 
  เส้น (Line) เส้นท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีเกิดจากเส้นโครงสร้างของ
สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใชคื้อตวัอาหาร และเส้นท่ีมาจากท่าทางการอาการการกินของคน ซ่ึงการใชเ้ส้น
ในการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นการก าหนดโครงสร้างของวตัถุและลกัษณะท่าทางการบริโภคอาหาร
  รูปร่าง (Shape) รูปร่างท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นรูปร่างท่ีเกิดจากการลวง
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เพื่อให้เกิดความเหมือนจริง ซ่ึงเป็นรูปร่างของโครงสร้างของอาหารท่ีเป็นกระแสนิยมในการ
บริโภคอยูปั่จจุบนั และรูปร่างของปากและลกัษณะท่าทาง อาการของการบริโภคอาหาร  
  รูปทรง (Form) รูปทรงท่ีใชใ้นการสร้างสรรคเ์กิดจากการรูปทรงของอาหารและ
รูปทรงของปาก เพื่อแสดงรูปสญัลกัษณ์เพื่อส่ือถึงเน้ือหา  แนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
  ลกัษณะพื้นผิว (Texture) พื้นผิวท่ีใชใ้นงานสร้างสรรค ์เป็นพื้นผิวท่ีถูกสร้างให้
เกิดความลวงเพื่อใหเ้กิดความเหมือนจริงของวตัถุอาหารและผวิของคน  
  สี (Color) สีท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจะเป็นโครงสร้างสีโดยรวมท่ีจะ
ครอบคลุมทัว่ทั้งภาพใหมี้ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทั้งน้ีสีท่ีไดเ้กิดจากการปรับสีในโปรแกรม 
Photoshop เพื่อใหมี้ความสด เพื่อใหอ้าหารดูมีสีสันน่าดึงดูดข้ึน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือท่ีตอ้งการ
สร้างสรรค ์
  น ้ าหนกั (Tone) น ้ าหนกัท่ีใชใ้นงาน เป็นการสร้างน ้ าหนกัแสงเงาท่ีเกิดจากแสงท่ี
กระทบวตัถุ ซ่ึงน ้ าหนกัในผลงานจะลวงใหเ้กิดความเหมือนจริงมากข้ึน 
  พื้นท่ีว่าง (Space) พื้นท่ีว่างในการผลงานชุดน้ีเกิดจากการพื้นท่ีให้ช่วงท าให้
รูปทรงชดัเจนข้ึน เพื่อใหค้วามโดดเด่นของอาหารและอาการการกินชดัเจน จากการใชพ้ื้นท่ีวา่งช่วย
ในการท าใหเ้กิดจุดเด่นในภาพ 
  สดัส่วน (Proportion) สดัส่วนในการสร้างสรรคผ์ลงาน แบ่งเป็น 2 แบบ คือส่วนท่ี
เป็นตวัของรูปทรงของอาหารและท่าทางของลกัษณะอาการการกินอาหาร และพื้นท่ีวา่ง ซ่ึงสดัส่วน
โดยส่วนใหญ่จะแสดงรูปทรงและพื้นผวิของอาหาร รองลงมาคือรูปทรงปากของลกัษณะการอาการ
การกิน  
  1.2.3 ดา้นเทคนิควิธีการ ไดแ้สดงออกผา่นเทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ โดยใชว้ิธีการ
เขียนแบบเกล่ียเนียนและแสดงพื้นผวิของวตัถุใหเ้กิดความเหมือนจริง  
 1.3 การสร้างภาพถ่ายตน้แบบ ในขั้นตอนการสร้างภาพถ่ายตน้แบบ ไดน้ าเอาขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาต่างๆมารวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประมวลความคิดออกมาในรูปแบบ 
เน้ือหา และเทคนิควิธีการ จนสรุปผลเป็นรูปแบบแบบร่าง โดยการสร้างภาพถ่ายตน้แบบ จากการ
จดัองคป์ระกอบลกัษณะท่าทางและเลือกอาหาร พร้อมบนัทึกดว้ยการถ่ายภาพ แลว้น าภาพถ่ายมนั
ปรับแต่งมุมมองและตดัต่อผา่นโปรแกรม Photoshop ใหไ้ดภ้าพท่ีสมบูรณ์ตามท่ีตอ้งการ โดยภาพท่ี
ไดจ้ะแบบร่างในการสร้างสรรคผ์ลงานในกระบวนการต่อทางดา้นจิตรกรรมซ่ึงจะเป็นภาพท่ีแสดง
ลกัษณะอาการการกินอาหารท่ีให้ความรู้สึกตะกละตะกลาม  มูมมาม และแสดงถึงพฤติกรรมการ
บริโภคตามกระแสนิยมในสงัคมยคุปัจจุบนั  
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 1.4 ขั้นตอนการปฎิบติังาน  น าภาพถ่ายตน้แบบมาขยายงานเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ 
ดว้ยการใชเ้ทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ ซ่ึงโครงสร้างและรายละเอียดของผลงานจะเขียนให้เหมือน
ภาพถ่ายตน้แบบและมีการเน้นแสงเงาบา้งพื้นท่ีให้เกิดความเกินจริง เพื่อให้เกิดความรู้สึกตาม
เน้ือหาของผลงาน และเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายของวตัถุประสงค์ในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 
   
2. ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานมีขั้นตอนการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อน
วิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นการทดลองสร้างสรรคเ์พื่อพฒันามาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดน้ี 
 ผลงานสร้างสรรค์ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
บริโภคของมนุษยท่ี์มีความตอ้งการในการบริโภค ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง มี
การแสดงออกทางดา้นรูปแบบเป็นลกัษณะอาการการบริโภคอาหารท่ีมีความผลต่อสุขภาพ อาหาร
ท่ีมีความมัน อาหารท่ีรับประทานเข้าไปแล้วมีผลต่อร่างกายในด้านลบ รูปแบบท่ีได้ในการ
สร้างสรรคข์องผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์จึงเป็นการแสดงออกของอาการการกินอาหารเสีย
สุขภาพ อาหารขยะ มีความมนัของไขมนั ลกัษณะอาการการกินแบบตะกละตะกาม มูมมาม การกิน
ท่ีแสดงความเปรอะเป้ือน แสดงความอยากความตอ้งการผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ สีน ้ ามนับน
ผา้ใบ 
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ภาพท่ี 20 ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือภาพ  การบริโภคเชิงสัญลกัษณ์ 
 ขนาด  120X150 ซม. 
 เทคนิค  สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
 ปี  2557 
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ภาพท่ี 21 ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือภาพ  การบริโภคเชิงสัญลกัษณ์ 
 ขนาด  160X200 ซม. 
 เทคนิค  สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
 ปี  2557 
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ภาพท่ี 22 ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนช่วงวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 ช่ือภาพ  การบริโภคเชิงสัญลกัษณ์ 
 ขนาด  140X180 ซม. 
 เทคนิค  สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
 ปี  2557 
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3. ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ 
 หลงัจากไดศึ้กษาขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน ในขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนใน
การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 สร้างภาพถ่ายตน้แบบ  ขั้นตอนในการสร้างภาพถ่ายตน้แบบ เร่ิมจากการเลือก
อาหารท่ีจะเป็นสัญลกัษณ์ในการส่ือความหมายตามกระแสนิยม อาหารท่ีเลือกส่วนใหญ่เป็นอาหาร
ท่ีก าลงันิยมนปัจจุบนัและเป็นอาหารท่ีมาจากกระแสนิยมตะวนัตก ซ่ึงเป็นการไดรั้บอิทธิพลจาก
การแลกเปล่ียนวฒันธรรมในโลกในยุคปัจจุบนั และให้คนกินอาหารดว้ยลกัษณะตะกละตะกาม 
มูมมาม และสร้างภาพถ่ายตน้แบบดว้ยการเลือกมุมมองต่างๆในการน าเสนอ จากนั้นเลือกภาพท่ีมี
มุมมองท่ีตอ้งการ และน ามาปรับแต่งในโปรแกรม Photoshop ตดัรูปใหไ้ดมุ้มท่ีตอ้งการ ใหรู้ปแบบ
ของภาพแสดงรายละเอียดของอาหารและปากและลกัษณะอาการการกินเพื่อส่ือความหมายใหต้รง
กบัเน้ือหา และมีการปรับสีและแสงเงาของภาพตามใหไ้ดต้ามความตอ้งการ  

 

 
ภาพท่ี 23 ภาพถ่ายในการสร้างภาพถ่ายตน้แบบ ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 24 ภาพถ่ายในการสร้างภาพถ่ายตน้แบบ ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 25 ภาพถ่ายในการสร้างภาพถ่ายตน้แบบ ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 26 ภาพถ่ายในการสร้างภาพถ่ายตน้แบบ ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 27 ภาพถ่ายในการสร้างภาพถ่ายตน้แบบ ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 28 ภาพถ่ายเปรียบเทียบสีจากภาพถ่ายกบัภาพท่ีปรับสีในโปรแกรม Photoshop 
 
 3.2 การปฏิบติัการสร้างสรรคผ์ลงาน  เร่ิมจากการ ตดัเฟรมให้ไดต้ามขนาดท่ีตอ้งการ 
ขนาดของงานขยายจากรูปภาพถ่ายตน้แบบ ขึงผา้ใบและรองพื้นดว้ยสีน ้ ามนั ร่างภาพตามภาพถ่าย
ตน้แบบ และใชเ้ทคนิคทางดา้นจิตรกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน ใชสี้น ้ ามนัในการเขียนดว้ย
วิธีการเกล่ียเนียน โดยการข้ึนสีของโครงสร้างของวตัถุรวมๆ และค่อยๆเพิ่มน ้ าหนกัทีละล าดบัขั้น
จนทัว่ภาพ และเน้นการเขียนรายละเอียดของอาหารให้มีความเหมือนจริงและบางพื้นท่ีให้ค่า
น ้ าหนักแสงเงาท่ีเกินความจริง รวมถึงการเขียนผิวของคน ปากของคนให้มีความเหมือนจริงตาม
ภาพถ่ายตน้แบบ  และเก็บรายละเอียดของน ้าหนกัและแสงเงาโดยรวมของภาพอีกทีเพื่อใหภ้าพเกิด
ความสมบูรณ์ 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพท่ี 29 ภาพขั้นตอนการรองพื้นและขยายภาพตามภาพถ่ายตน้แบบ(วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1) 
 

 
ภาพท่ี 30 ภาพขั้นตอนการลงสีภาพชั้นแรก(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 31 ภาพขั้นตอนการเพิม่น ้ าหนกัของภาพ(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1) 
 

 
ภาพท่ี 32 ภาพขั้นตอนการเกบ็รายละเอียดภาพใหเ้กิดความสมบูรณ์และไดภ้าพผลงานส าเร็จ
 (วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 33 ภาพขั้นตอนการรองพื้นและขยายภาพตามภาพถ่ายตน้แบบ(วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2) 
 

 
ภาพท่ี 34 ภาพขั้นตอนการลงสีภาพชั้นแรก(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2) 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพท่ี 35 ภาพขั้นตอนการลงสีภาพในส่วนของอาหารในชั้นแรก(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2) 

 
ภาพท่ี 36 ภาพขั้นตอนการเพิม่น ้ าหนกัของภาพ(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 37 ภาพขั้นตอนการเกบ็รายละเอียดภาพใหเ้กิดความสมบูรณ์และไดภ้าพผลงานส าเร็จ
 (วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพท่ี 38 ภาพขั้นตอนการรองพื้นเและขยายภาพตามภาพถ่ายตน้แบบ(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3) 
 

 
ภาพท่ี 39 ภาพขั้นตอนการลงสีภาพชั้นแรกและเพิ่มน ้ าหนกับางพื้นท่ี(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 40 ภาพขั้นตอนการเพิม่น ้ าหนกั(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3) 
 

 
ภาพท่ี 41 ภาพขั้นตอนการเกบ็รายละเอียดภาพใหเ้กิดความสมบูรณ์และไดภ้าพผลงานส าเร็จ
 (วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 42 ภาพขั้นตอนการรองพื้นและขยายภาพตามภาพถ่ายตน้แบบ(วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4) 

 

 
ภาพท่ี 43 ภาพขั้นตอนการลงสีภาพชั้นแรกและเพิ่มน ้ าหนกับางพื้นท่ี(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 44 ภาพขั้นตอนการเพิม่น ้ าหนกั(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4) 

 

 
ภาพท่ี 45 ภาพขั้นตอนการเกบ็รายละเอียดภาพใหเ้กิดความสมบูรณ์และไดภ้าพผลงานส าเร็จ
 (วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 46 ภาพขั้นตอนการรองพื้นเฟรมและขยายภาพตามภาพถ่ายตน้แบบ(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5) 

 

 
ภาพท่ี 47 ภาพขั้นตอนการลงสีภาพชั้นแรกและเพิ่มน ้ าหนกับางพื้นท่ี(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 48 ภาพขั้นตอนการเพิม่น ้ าหนกั(วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5) 

 

 
ภาพท่ี 49 ภาพขั้นตอนการเกบ็รายละเอียดภาพใหเ้กิดความสมบูรณ์และไดภ้าพผลงานส าเร็จ
 (วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 50 ภาพผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือภาพ  พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั 1 
 ขนาด  155 x 200 ซม. 
 เทคนิค  สีน ้ ามนับนผา้ใบ  
 ปี  2558 
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สมุดกลาง
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ภาพท่ี 51 ภาพผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือภาพ  พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั 2 
 ขนาด  151 x 180 ซม. 
 เทคนิค  สีน ้ ามนับนผา้ใบ  
 ปี  2558 
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สมุดกลาง
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ภาพท่ี 52  ภาพผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 ช่ือภาพ พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั 3 
 ขนาด  145 x 160 ซม. 
 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  
 ปี  2558 
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สมุดกลาง
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ภาพท่ี 53  ภาพผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 ช่ือภาพ พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั 4 
 ขนาด  140 x 160 ซม. 
 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  
 ปี  2558 
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ภาพท่ี 54  ภาพผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
 ช่ือภาพ พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั 5 
 ขนาด  145 x 160 ซม. 
 เทคนิค สีน ้ ามนับนผา้ใบ  
 ปี  2558 
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สมุดกลาง
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
 

 การสร้างสรรคผ์ลงานชุด พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วมสมยั เป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีแสดงเน้ือหาเร่ืองราวดา้นพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยใ์น
สังคมร่วมสมยัท่ีมีการบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพื่อการเป็นท่ียอมรับในสังคม ผา่น
ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ ซ่ึงมีขั้นตอนของการวิเคราะห์ผลงาน เพื่อเป็น
ประโยชน์และเป็นขอ้มูลในการพฒันาผลงานในการสร้างสรรคผ์ลงานชุด พฤติกรรมการบริโภค
กบักระแสสังคมร่วมสมยัต่อไป  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ช่วงเวลา 
คือ ช่วงก่อนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์และช่วงการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์  ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ผลการด าเนินการช่วงก่อนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ 
 1.1 แนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 1.2 รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานช่วงการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ 
 2.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 2.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 2.3 วิเคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 2.4 วิเคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 2.5 วิเคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
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1. วเิคราะห์ผลการด าเนินการช่วงก่อนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนการด าเนินสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์เป็นการสร้างสรรค์
ผลงานอย่างต่อเน่ืองจึงสามารถวิเคราะห์ผลการด าเนินงานไดจ้ากการวิเคราะห์แนวคิดในการ
สร้างสรรคผ์ลงานและรูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงไดข้อ้มูลจากการปฏิบติังานก่อนการ
ด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้ งหมด 3 ช้ิน เพื่อศึกษาและพฒันาให้เป็นผลงาน
วิทยานิพนธ์ต่อไป 
 1.1 แนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน  จากการไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพฤติกรรมดา้น
การบริโภคของมนุษยย์ุคปัจจุบนั ท่ีมีการบริโภคอาหารท่ีเปล่ียนแปลงจากอดีต จากการได้รับ
อิทธิพลดา้นวฒันธรรมจากตะวนัตก ซ่ึงไดมี้การขยายธุรกิจในการให้บริการดา้นอาหาร จึงเป็น
สาเหตุหลักในการเลือกบริโภคอาหารของมนุษย์ปัจจุบัน ทั้ งน้ีการโฆษณาอาหารให้มีความ
น่าสนใจตามส่ือต่างๆยงัช่วยกระตุน้ความอยากความตอ้งการกบัคนในปัจจุบนัอยากบริโภคอาหาร
เหล่านั้น จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจพื้นท่ีบางพื้นท่ี อาทิ ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ 
ฯลฯ เห็นได้ว่าผูค้นในสังคมให้ความนิยมในการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีความรวดเร็ว มีสีสัน
สวยงาม และมีความนิยมในปัจจุบนั เพื่อส่วนหน่ึงจะไดเ้ป็นท่ียอมรับจากการบริโภคอาหารท่ีก าลงั
เป็นกระแส ณ ขณะนั้น ซ่ึงไม่ค านึงถึงคุณค่าทางอาหารท่ีจะได้รับจากการบริโภค อาหารบาง
ประเภท แทบจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีไขมนัอยู่ในอาหารจ านวนมาก และยงัมีพฤติกรรมท่ี
บริโภคท่ีเกินความจ าเป็น แต่คนในสังคมก็ยงัคงเลือกท่ีจะบริโภค ซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นวิถี
ชีวิตและสภาพแวดลอ้มของคนท่ีใชชี้วิตในปัจจุบนั ท่ีมีความอยากความตอ้งการในการบริโภคเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองมากกวา่การบริโภคเพื่อการด ารงชีพเฉกเช่นอดีต  
 1.2 รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน ในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนการด าเนินการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ไดน้ าเสนอรูปแบบการสร้างสรรคเ์ป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ ดว้ย
รูปแบบเหมือนจริงตามภาพถ่าย โดยใชส้ัญลกัษณ์ของอาหารท่ีก าลงันิยมในกระแสสังคมปัจจุบนั
กบัลกัษณะอาการการกินท่ีตะกละตะกาม มูมมาม แสดงความอยากความตอ้งการ โดยองคป์ระกอบ
ของภาพ จะขยายใหเ้ห็นรายละเอียดของอาหารและปาก โดยผา่นเทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ  
 ในช่วงก่อนการด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ไดท้ดลองสร้างสรรคผ์ลงาน
ทั้งหมด 3 ช้ิน ซ่ึงแต่ละช้ินไดมี้การพฒันาทั้งทางดา้นเน้ือหาและรูปแบบ เพื่อใหเ้กิดความลงตวัและ
สมบูรณ์ข้ึนเพื่อจะไดพ้ฒันาเป็นผลงานสร้างสรรคช่์วงวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. วเิคราะห์ผลการด าเนินการช่วงการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 ในช่วงด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์เป็นการสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง โดย
สามารถสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 5 ช้ิน ซ่ึงในแต่ละช้ินไดส้ร้างสรรคแ์ละวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานเพื่อเก็บขอ้มูล ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด และพฒันาผลงานในช้ินต่อๆไปในการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ผลการด าเนินการในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วง
วิทยานิพนธ์ ไดว้ิเคราะห์ดา้นแนวคิดในการสร้างสรรคแ์ละรูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อ
จะปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 2.1 วิ เคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 สามารถวิเคราะห์รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานไดด้งัน้ี  
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคใ์ชข้องกินเป็นขนมเคก้ ซ่ึงเป็นขนมหวานท่ีก าลงันิยมในสังคม
ของผูห้ญิงในปัจจุบนั ประกอบการขนมเคก้มีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม สีสันสดใจน่ารับประทาน และ
ขนมเคก้ท่ีมีความสวยงามส่วนใหญ่จะจ าหน่ายในร้านเบเกอร์ร่ีท่ีมีการตกแต่งร้านท่ีสวยงามและ
ราคาแพง แต่ก็เป็นท่ีนิยมในกระแสสังคมปัจจุบนั ลกัษณะของเคก้ท่ีน ามาใช้เป็นสัญลกัษณ์มี
ลักษณะท่ีมีเน้ือครีมในปริมาณมากและมีรูปทรงของผลงานท่ีอยู่ขนมเคก้ ประกอบกับแสดง
ลกัษณะอาการการกินเคก้ของคนแบบตะกละตะกาม เลอะเทอะบริเวณปาก  ทศันธาตุท่ีใชใ้นการ
สร้างสรรค์ โดยการก าหนดสัดส่วนของของกินและปากแบบขยายให้ใหญ่ข้ึนเพื่อให้เห็น
รายละเอียดของของกิน โดยสัดส่วนเกินคร่ึงเป็นพื้นท่ีของเคก้และปาก ส่วนพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือเป็น
พื้นหลงั  เส้นและรูปร่างท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานใชรู้ปแบบงานจิตรกรรม เส้นและรูปร่างท่ี
ปรากฏจึงเป็นเส้นโครงสร้างของรูปร่างของขนมเคก้และปาก รวมถึงน้ิวมือท่ีปรากฏในผลงาน 
รูปทรงท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นรูปทรงของอาหารและรูปทรงปากท่ีแสดงลกัษณะอาการ
การกิน ซ่ึงรูปทรงท่ีเกิดในงานเพื่อส่ือความหมายถึงเน้ือหาและแสดงแนวความคิดในการสร้าง
สรรค์ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ในการน ามาใช้ในการท างาน น ้ าหนักและสีท่ีแสดงออกของผลงาน 
น ้ าหนักใช้ในการสร้างมิติให้วตัถุในผลงานเพื่อให้เกิดความเหมือนจริงมากข้ึน สีท่ีปรากฏใน
ผลงานเป็นสีท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนดว้ยโปรแกรม Photoshop ซ่ึงจะก าหนดสีและน ้าหนกัในภาพ
เพื่อให้เกิดจุดเด่นภายในภาพผลงาน พื้นผิวท่ีใช้การสร้างสรรค์ เป็นการใช้เทคนิคทางดา้นงาน
จิตรกรรมในการสร้างสรรคโ์ดยการลวงใหผ้ิวของขนมเคก้ใหเ้กิดความเหมือนภาพถ่าย พื้นท่ีว่างท่ี
ปรากฏในภาพผลงานเป็นพื้นท่ีว่างท่ีช่วงผลกัระยะเพื่อให้เกิดจุดรวมสายตาของรูปทรง  จากการ
สร้างสรรค์ผลงานช้ินท่ี 1 สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใช้แสดงความเป็นกระแสนิยมในสังคมปัจจุบนัได ้
ลกัษณะอาการการกินให้ตะกละตะกาม มูมมาม ตอ้งหามุมมองอ่ืนเพื่อแสดงออกให้ไดม้ากกว่าน้ี 
รูปแบบในการสร้างสรรคก์ารใชท้ศันธาตุตอ้งใหเ้กิดความเหมือนจริงและเกินจริงมากกวา่น้ีและยงั
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ไม่สามารถจดัการกบัพื้นหลงัในผลงานได ้พื้นหลงัยงัไม่สามารถช่วยผลกัระยะให้เกิดจุดเด่นใน
ผลงานได ้ ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในการพฒันาผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินต่อไป 

 

ภาพท่ี 55 ภาพประกอบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 
 2.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 สามารถวิเคราะห์รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานไดด้งัน้ี  
สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ใชข้องกินเป็นอาหาร Junk Food ซ่ึงเป็นอาหารท่ีก าลงันิยมใน
สังคมของคนในปัจจุบนั พิซซ่า เป็นอาหารท่ีสามารถหาซ้ือรับประทานไดอ้ยา่งสะดวกสบายและ
รวดเร็ว และเป็นท่ีนิสัยในสังคมอ๊อฟฟิต หรือคนท่ีท างานบริษัทท่ีต้องประหยดัเวลาในการ
รับประทานอาหาร และยงัเป็นกระแสนิยมของวยัรุ่นในการรับประทานเพราะเป็นอาหารท่ีมาจาก
ค่านิยมตะวนัตก รวมถึงรูปลกัษณ์ของพิซซ่าท่ีมีสีสันของซอสมะเขือเทศและส่วนประกอบของ
อาหารอ่ืนๆท่ีน่ารับประทาน ยิ่งกระตุน้ให้เกิดความอยากความตอ้งการไดดี้  ทศันธาตุท่ีใชใ้นการ
สร้างสรรค์ โดยการก าหนดสัดส่วนของอาหารและปากท่ีขยายให้ใหญ่ข้ึนเหมือนในผลงาน
สร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 เพื่อยงัคงให้เห็นรายละเอียดของอาหาร โดยสัดส่วนเกินคร่ึงเป็น
พื้นท่ีท่ีแสดงพิซซ่าและปาก ส่วนพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือเป็นพื้นหลัง  เส้นและรูปร่างท่ีใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานใช้รูปแบบงานจิตรกรรม เส้นและรูปร่างท่ีปรากฏจึงเป็นเส้นโครงสร้างของ
รูปร่างของรูปพิซซ่าท่ีมีรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆของพิซซ่าและส่วนรูปร่างของปาก 
รวมถึงน้ิวมือท่ีก าลงัจบัพิซซ่าเพื่อรับประทานท่ีปรากฏในผลงาน รูปทรงท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์
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ผลงาน เป็นรูปทรงของอาหารและรูปทรงของปากท่ีแสดงลกัษณะอาการการกินท่ีแสดงความอยาก
ความตอ้งการ ซ่ึงรูปทรงท่ีเกิดในงานเพื่อส่ือความหมายถึงเน้ือหาและแสดงแนวความคิดในการ
สร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการน ามาใชใ้นการท างาน น ้ าหนกัและสีท่ีแสดงออกของผลงาน 
น ้ าหนกัใชใ้นการสร้างมิติใหว้ตัถุของอาหารและคนท่ีใชใ้นผลงานเกิดความเหมือนจริงมากข้ึน สีท่ี
ปรากฏในผลงานเป็นสีท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนดว้ยโปรแกรม Photoshop ซ่ึงจะก าหนดสีและ
น ้ าหนกัในภาพเพื่อใหเ้กิดจุดเด่นภายในภาพผลงาน สีท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ิน
ท่ี 2 จะเป็นโทนสีแดง เพื่อท าให้ผิวของอาหารและบรรยายกาศของภาพไปในทิศทางเดียวกนั 
พื้นผิวท่ีใชก้ารสร้างสรรค ์เป็นการใชเ้ทคนิคทางดา้นงานจิตรกรรมในการสร้างสรรคโ์ดยการลวง
ให้ผิวของพิซซ่าให้เกิดความเหมือนจริงเหมือภาพถ่ายตน้แบบและในบางพื้นท่ีให้เกินความจริง  
พื้นท่ีว่างท่ีปรากฏในภาพผลงานเป็นพื้นท่ีว่างท่ีช่วงผลกัระยะเพื่อใหเ้กิดจุดเด่นในผลงาน  จากการ
สร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 2 สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใชแ้สดงความเป็นกระแสนิยมในสังคมปัจจุบนัได้ดีข้ึน
และดูหลากหลายข้ึนกว่าช้ินท่ี 1 ลกัษณะอาการการกินท่ีตะกละตะกาม มูมมาม สามารถแก้ไข
มุมมองของมุมปากให้รู้สึกถึงการกินตะกละตะกามและมูมมามมากข้ึน รูปแบบในการสร้างสรรค์
การใชท้ศันธาตุตอ้งใหเ้กิดความเหมือนจริงและเกินจริงมากกวา่น้ีในบางพื้นท่ีของผลงาน เพื่อจะได้
เกิดความสมบูรณ์ในการพฒันาผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินต่อไป 
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 2.3 วิ เคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 สามารถวิเคราะห์รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานไดด้งัน้ี  
สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ใชข้องกินเป็นอาหาร Junk Food ซ่ึงเป็นอาหารท่ีก าลงันิยมใน
สังคมของคนในปัจจุบัน แฮมเบอร์เกอร์  ซ่ึงอาหารท่ีสามารถหาซ้ือรับประทานได้อย่าง
สะดวกสบายและรวดเร็วและเป็นท่ีนิสัยในสังคมอ๊อฟฟิต หรือคนท่ีท างานบริษัทท่ีต้อง
ประหยดัเวลาในการรับประทานอาหาร และยงัเป็นกระแสนิยมของวยัรุ่นในการรับประทานเพราะ
เป็นอาหารท่ีมาจากค่านิยมตะวนัตก รวมถึงรูปลกัษณ์ของแฮมเบอร์เกอร์ท่ีน่ารับประทาน รูปทรงท่ี
เหมาะมือสามารถสะดวกในการรับประทานและการโฆษณาของเจา้ของธุรกิจท่ีสามารถดึงดูดและ
กระตุน้ใหเ้กิดความอยากความตอ้งการในการบริโภคไดดี้  ทศันธาตุท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์โดยการ
ก าหนดสัดส่วนของอาหารและปากท่ีขยายใหใ้หญ่ข้ึนเหมือนในผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ิน
ท่ี 1-2 เพื่อยงัคงใหเ้ห็นรายละเอียดของอาหาร โดยสัดส่วนเกินคร่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีแสดงแฮมเบอร์เกอร์
และส่วนของบริเวณปากแสดงท่าทางการกินแฮมเบอร์ท่ีแตกต่างไปจากภาพท่ีผลงานช้ินท่ี 1-2 ส่วน
พื้นท่ีส่วนท่ีเหลือเป็นพื้นหลัง  เส้นและรูปร่างท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานใช้รูปแบบงาน
จิตรกรรม เส้นและรูปร่างท่ีปรากฏจึงเป็นเส้นโครงสร้างของรูปร่างของรูปแฮมเบอร์เกอร์ท่ีมีการ
แสดงรายละเอียดต่างๆของแฮมเบอร์เกอร์และส่วนรูปร่างของปากท่ีแสดงลกัษณะอาการการกิน
แฮมเบอร์เกอร์ รวมถึงน้ิวมือท่ีก าลงัจบัแฮมเบอร์เกอร์เพื่อรับประทานท่ีปรากฏในผลงาน รูปทรงท่ี
ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นรูปทรงของอาหารและรูปทรงของปากท่ีแสดงลกัษณะอาการการ
กินท่ีแสดงความอยากความตอ้งการ ซ่ึงรูปทรงท่ีเกิดในงานเพื่อส่ือความหมายถึงเน้ือหาและแสดง
แนวความคิดในการสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการน ามาใชใ้นการท างาน น ้ าหนักและสีท่ี
แสดงออกของผลงาน น ้ าหนกัใชใ้นการสร้างมิติใหว้ตัถุของอาหารและคนท่ีใชใ้นผลงานเกิดความ
เหมือนจริงมากข้ึน สีท่ีปรากฏในผลงานเป็นสีท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนดว้ยโปรแกรม Photoshop 
ซ่ึงจะก าหนดสีและน ้ าหนักในภาพเพื่อให้เกิดจุดเด่นภายในภาพผลงาน สีท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 จะเป็นออกเป็นสีจริงของวตัถุนั้น เพื่อท าใหผ้วิของอาหารไดแ้สดงความ
เหมือนจริง พื้นผิวท่ีใชก้ารสร้างสรรค ์เป็นการใชเ้ทคนิคทางดา้นงานจิตรกรรมในการสร้างสรรค์
โดยการลวงใหผ้วิของแฮมเบอร์เกอร์ใหเ้กิดความเหมือนจริงเหมือภาพถ่ายตน้แบบและในบางพื้นท่ี
ใหเ้กินความจริง  พื้นท่ีวา่งท่ีปรากฏในภาพผลงานเป็นพื้นท่ีวา่งท่ีช่วงผลกัระยะเพื่อใหเ้กิดจุดเด่นใน
ผลงาน  จากการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 3 สญัลกัษณ์ท่ีน ามาใชแ้สดงความเป็นกระแสนิยมในสงัคม
ปัจจุบันและดูหลากหลายข้ึนกว่าช้ินท่ี 1-2 ด้วยรูปทรงของแฮมเบอร์เกอร์สามารถช่วยให้
องคป์ระกอบของภาพดูเหมาะสมข้ึน ลกัษณะอาการการกินท่ีตะกละตะกาม มูมมาม สามารถแกไ้ข
มุมมองของมุมมองท่ีแตกต่างจากเดิม รูปแบบในการสร้างสรรคก์ารใชท้ศันธาตุตอ้งสามารถจดัการ
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กบัผิวของแฮมเบอร์เกอร์และผิวของคนให้ไปดว้ยกนัได ้จดัการกบัพื้นหลงัไดดี้ข้ึนสามารถช่วง
ผลกัระยะและช่วยท าใหเ้กิดจุดเด่นในภาพได ้แต่โดยรวมองคป์ระกอบภาพอยา่งคงเหมือนเดิมตอ้ง
พฒันาใหภ้าพผลงานสามารถส่ือถึงกระแสนิยมไดม้ากข้ึน เพื่อจะไดเ้กิดความสมบูรณ์ในการพฒันา
ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินต่อไป 

 

 
ภาพท่ี 57 ภาพประกอบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 
 2.4 วิ เคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 สามารถวิเคราะห์รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานไดด้งัน้ี  
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคใ์ชข้นมเคก้ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในสังคมของคนในปัจจุบนั ส่วน
ใหญ่จะนิยมเป็นผูห้ญิงท่ีนิยมกินขนมเคก้ท่ีมีสีสันสวยงาม และหาซ้ือไดส้ะดวก  วยัรุ่นนิยมกินของ
หวาน ขนมเคก้จึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่น รวมกบัการตกแต่งร้านเบเกอร์ร่ีในปัจจุบนัท่ีตกแต่งอยา่ง
สวยงาม มีการจดัมุมต่างๆให้ลูกคา้ถ่ายรูป ยิ่งสร้างความน่าสนใจให้คนไดเ้ลือกท่ีจะใช้บริการ
ร้านเบเกอร์ร่ีมากข้ึน ทั้งน้ีขนมเคก้ท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์มีความสวยงามดึงดูดดว้ยสีสันเหมาะแก่การ
น าเสนอถึงกระแสนิยมในการบริโภคในสังคมปัจจุบัน รวมถึงในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ยงัแสดงออกถึงค่านิยมท่ีบ่งบอกความเป็นวยัรุ่น ดว้ยการใชก้ารเพน้ทเ์ล็บท่ี
ก าลงันิยมมาส่ือความหมายในงานประกอบการขนมเคก้สีสันสวยงามกบัลกัษณะอาการการกินท่ี
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ตะกละตะกาม มูมมาม เพื่อน าเสนอในผลงานช้ินท่ี 4 ทศันธาตุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ โดยการ
ก าหนดสัดส่วนของอาหารและปากท่ีขยายใหใ้หญ่ข้ึนเหมือนในผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ิน
ท่ี 1-3 เพื่อยงัคงให้เห็นรายละเอียดของอาหาร โดยสัดส่วนเกินคร่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีแสดงขนมเคก้และ
เล็บท่ีเพน้ทสี์สวยงาม ส่วนของบริเวณปากแสดงท่าทางการกินขนมเคก้ท่ีตะกละตะกาม มูมมาม 
ส่วนพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือเป็นพื้นหลงั  เส้นและรูปร่างท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานใชรู้ปแบบงาน
จิตรกรรม เส้นและรูปร่างท่ีปรากฏจึงเป็นเส้นโครงสร้างของรูปร่างของรูปขนมเคก้และส่วนของ
รูปร่างของปากท่ีแสดงลกัษณะอาการการกินขนมเคก้ รวมถึงน้ิวมือท่ีเพน้ทด์ว้ยสีสันสดใสท่ีก าลงั
จบัขนมเคก้เพื่อรับประทาน รูปทรงท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นรูปทรงของขนมเคก้และ
รูปทรงของปากท่ีแสดงลกัษณะอาการการกินท่ีแสดงความอยากความตอ้งการ ซ่ึงรูปทรงท่ีเกิดใน
งานเพื่อส่ือความหมายถึงเน้ือหาและแสดงแนวความคิดในการสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการ
น ามาใชใ้นการท างาน น ้ าหนกัและสีท่ีแสดงออกของผลงาน น ้ าหนกัใชใ้นการสร้างมิติใหว้ตัถุของ
อาหารและคนท่ีใชใ้นผลงานเกิดความเหมือนจริงมากข้ึน สีท่ีปรากฏในผลงานเป็นสีท่ีเกิดจากการ
ปรับเปล่ียนดว้ยโปรแกรม Photoshop ซ่ึงจะก าหนดสีและน ้ าหนกัในภาพเพื่อให้เกิดจุดเด่นภายใน
ภาพผลงาน สีท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 จะเป็นออกเป็นสีจริงของขนมเคก้
และสีผิวของคน รวมถึงสีของเล็บท่ีเพน้ท์ ในผลงานช้ินน้ีจะมีสีสันหลากหลายและสด เพื่อแสดง
ค่านิยมวยัรุ่น พื้นผวิท่ีใชก้ารสร้างสรรค ์เป็นการใชเ้ทคนิคทางดา้นงานจิตรกรรมในการสร้างสรรค์
โดยการลวงใหผ้วิของขนมเคก้ เน้ือครีม และกระดาษฟรอยด ์ใหเ้กิดความเหมือนจริงเหมือภาพถ่าย
ตน้แบบและในบางพื้นท่ีใหเ้กินความจริง  พื้นท่ีว่างท่ีปรากฏในภาพผลงานเป็นพื้นท่ีว่างท่ีช่วงผลกั
ระยะเพื่อให้เกิดจุดเด่นในผลงาน  จากการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 4 สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใชแ้สดง
ความเป็นกระแสนิยมในสังคมปัจจุบนัและตรงกบัจุดมุ่งหมายในการน าเสนอ องคป์ระกอบของ
ภาพดูลงตวั  ลกัษณะอาการการกินท่ีตะกละตะกาม มูมมาม สามารถสามารถแสดงอาการไดล้งตวั
มากข้ึน  รูปแบบในการสร้างสรรคก์ารใชท้ศันธาตุตอ้งสามารถสร้างความลงตวัใหก้บัภาพ จากการ
เลือกรูปสัญลกัษณ์และจดัการกบัลกัษณะท่าทางการกินรวมถึงการเพิ่มรายละเอียดในการบอกเล่า
ช่วงอายขุองกลุ่มในการแสดงพฤติกรรมบริโภค โดยการเพน้ทเ์ลบ็ท่ีแสดงความเป็นวยัรุ่นจึงท าให้
เกิดทศันธาตุในการสร้างสรรค์  การใชน้ ้ าหนกัและสีในการสร้างสรรคส์ามารถท าให้ภาพผลงาน
ช้ินท่ี 4 เกิดความลงตวัสามารถจดัการกบัพื้นหลงัใหช่้วยผลกัระยะและช่วยท าใหเ้กิดจุดเด่นในภาพ
ได ้และท าให้องคป์ระกอบภาพต่างจากเดิมสามารถส่ือถึงกระแสนิยมไดม้ากข้ึน เกิดความสมบูรณ์
ในการพฒันาผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินต่อไป 
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ภาพท่ี 58 ภาพประกอบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 
 2.5 วิ เคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 สามารถวิเคราะห์รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานไดด้งัน้ี  
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ คือ ไอศครีม ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมในสังคมของคนในปัจจุบนั ยิ่ง
ส่วนใหญ่ไอศครีมท่ีถูกตกแต่งดว้ยทอ้ปป้ิงต่างๆเพื่อให้ดูสวยงามน่ารับประทาน ยิ่งวยัรุ่นในยุคน้ี
นิยมกินของหวาน ไอศครีมจึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่น ไอศครีมท่ีมีการตกแต่งให้ดูน่ารับประทาน
มกัจะมาจากค่านิยมตะวนัตก ซ่ึงปัจจุบนัมีให้เลือกหลายหลาย และกลายเป็นแบรนด์ในการเลือก
บริโภคของคนในปัจจุบนั รวมทั้งการตกแต่งร้านไอศครีมในปัจจุบนัท่ีตกแต่งอยา่งสวยงาม มีการ
จัดมุมต่างๆให้ลูกคา้ถ่ายรูป ยิ่งสร้างความน่าสนใจให้คนได้เลือกท่ีจะใช้บริการมากข้ึน ทั้ งน้ี
ไอศครีมท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์สามารถน าเสนอถึงกระแสนิยมในการบริโภคในสังคมปัจจุบนั รวมถึง
ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 น้ี ยงัแสดงออกถึงค่านิยมท่ีบ่งบอกความเป็นวยัรุ่น 
แสดงช่วงอายุในการบริโภคท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมของกลุ่มคน คนท่ีบริโภคส่วนใหญ่เป็น
วยัรุ่นจึงน าเสนอให้เห็นถึงตวัตนรูปลกัษณ์ภายนอกของคนบริโภคดว้ยจากการเพน้ทเ์ล็บท่ีก าลงั
นิยมในปัจจุบนัมาส่ือความหมายให้มากข้ึน  ทศันธาตุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ โดยการก าหนด
สัดส่วนของอาหารและปากท่ีขยายให้ใหญ่ข้ึนเหมือนในผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1-4 
เพื่อยงัคงให้เห็นรายละเอียดของอาหาร โดยสัดส่วนเกินคร่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีแสดงไอศรีมและเล็บท่ี
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เพน้ทสี์สวยงาม ส่วนของบริเวณปากแสดงท่าทางการกินท่ีตะกละตะกาม มูมมาม ส่วนพื้นท่ีส่วนท่ี
เหลือเป็นพื้นหลงั  เส้นและรูปร่างท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานใชรู้ปแบบงานจิตรกรรม เส้นและ
รูปร่างท่ีปรากฏจึงเป็นเส้นโครงสร้างของรูปร่างของรูปไอศครีมและส่วนของรูปร่างของปากท่ี
แสดงลักษณะอาการการกิน รวมถึงน้ิวมือท่ีเพ้นท์ด้วยสีสันสดใสท่ีก าลังจับไอศครีมเพื่อ
รับประทาน รูปทรงท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นรูปทรงของไอศครีมและรูปทรงของปากท่ี
แสดงลกัษณะอาการการกินท่ีแสดงความอยากความตอ้งการ ซ่ึงรูปทรงท่ีเกิดในงานเพื่อส่ือความ
หมายถึงเน้ือหาและแสดงแนวความคิดในการสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการน ามาใชใ้นการ
ท างาน น ้ าหนกัและสีท่ีแสดงออกของผลงาน น ้ าหนกัใชใ้นการสร้างมิติใหว้ตัถุของอาหารและคน
ท่ีท าให้เกิดน ้ าหนกัในภาพและสร้างความเหมือนจริงมากข้ึน สีท่ีปรากฏในผลงานเป็นสีท่ีเกิดจาก
การปรับเปล่ียนดว้ยโปรแกรม Photoshop ซ่ึงจะก าหนดสีและน ้ าหนักในภาพเพื่อให้เกิดจุดเด่น
ภายในภาพผลงาน สีท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 จะเป็นออกเป็นสีจริงของ
ขนมเคก้และสีผวิของคน รวมถึงสีของเลบ็ท่ีเพน้ท ์รวมถึงสีบรรยากาศของร้านไอศรีมท่ีมีแสงของ
ไฟท่ีตกแต่งร้าน เพื่อแสดงสถานท่ีและบรรยากาศโดยรวม พื้นผิวท่ีใชก้ารสร้างสรรค ์เป็นการใช้
เทคนิคทางดา้นงานจิตรกรรมในการสร้างสรรคโ์ดยการลวงใหผ้ิวของไอศครีม เน้ือครีม และทอ้ป
ป้ิงตกแต่งไอศครีม ใหเ้กิดความเหมือนจริงเหมือภาพถ่ายตน้แบบและในบางพื้นท่ีใหเ้กินความจริง  
พื้นท่ีว่างท่ีปรากฏในภาพผลงานเป็นพื้นท่ีว่างท่ีช่วงผลกัระยะเพื่อใหเ้กิดจุดเด่นในผลงาน  จากการ
สร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 5 สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใชแ้สดงความเป็นกระแสนิยมในสังคมปัจจุบนัได้ดี  
ให้ความรู้สึกหรูหราในการบริโภคเพื่อตอ้บสนองทางดา้นจิตใจโดยตรงและตรงกบัจุดมุ่งหมายใน
การน าเสนอ องคป์ระกอบของภาพดูลงตวั ลกัษณะอาการการกินท่ีตะกละตะกาม มูมมาม สามารถ
สามารถแสดงอาการไดช้ดัเจน  รูปแบบในการสร้างสรรคก์ารใชท้ศันธาตุตอ้งสามารถสร้างความ
ลงตวัให้กบัภาพ จากการเลือกรูปสัญลกัษณ์และจดัการกบัลกัษณะท่าทางการกินรวมถึงการเพิ่ม
รายละเอียดของเน้ือหาดา้นพฤติกรรมของมนุษยท์ั้งการเพน้ทเ์ลบ็ท่ีมีสีสันแสดงอายขุองคนบริโภค 
จึงท าให้เกิดทศันธาตุในการสร้างสรรค ์ การใชน้ ้ าหนกัและสีในการสร้างสรรคส์ามารถท าใหภ้าพ
ผลงานช้ินท่ี 5 เกิดความลงตวัสามารถจดัการกบัพื้นหลงัใหช่้วยผลกัระยะและช่วยท าใหเ้กิดจุดเด่น
ในภาพได ้และสามารถส่ือถึงพฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วมสมยัตามจุดมุ่งหมายใน
การสร้างสรรค ์ท าใหไ้ดภ้าพท่ีเกิดความสมบูรณ์จากการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
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ภาพท่ี 59 ภาพประกอบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1-5 

ช้ินท่ี ภาพผลงาน รูปแบบ การพฒันางาน 
1  

 

ใชส้ัญลกัษณ์เป็นขนมเคก้ท่ี
แสดงความเป็นร่วมสมยัและ
ปาก แสดงอาการการกินท่ี
มูมมาม มุมมองเป็นภาพ
ระยะใกลแ้สดงรายละเอียด
พื้นผวิของอาหาร ปัญหาใน
งานคือพื้นหลงัยงัไม่สามารถ
ผลกัระยะของภาพได ้

พฒันาจากงานช่วงก่อน
วิทยานิพนธ์ โดยการ
เลือกใชส้ัญลกัษณ์อาหาร
ใหเ้ป็นอาหารท่ีบ่งบอก
ความเป็นร่วมสมยัมากข้ึน 
อาหารท่ีเป็นกระแสนิยม
ในสงัคมกบัการกินท่ี
ตะกละตะกาม มูมมาม 

2  

 
 

ใชส้ญัลกัษณ์เป็นพิซซ่าท่ี
แสดงความเป็นร่วมสมยัและ
ปาก แสดงอาการการกินท่ี
มูมมาม มุมมองเป็นภาพ
ระยะใกลแ้สดงรายละเอียด
พื้นผวิของอาหาร โดยเนน้
ความมนัวาวของอาหาร
แสดง  

พฒันางานจากช้ินท่ี 1โดย
เลือกใชอ้าหารท่ีแสดง
ความเป็นพฤติกรรมการ
บริโภคแบบสังคมปัจจุบนั  
แสดงความสะดวกสบาย 
และหาซ้ือง่าย จดัการพื้น
หลงัของภาพเพื่อผลกั
ระยะใหรู้ปทรงของ
อาหารเด่นข้ึน 

3  

 
 

ใชส้ัญลกัษณ์เป็น
แฮมเบอร์เกอร์ท่ีแสดงความ
เป็นร่วมสมยัและปาก แสดง
อาการการกินท่ีมูมมาม 
มุมมองเป็นภาพระยะใกล้
แสดงรายละเอียดพื้นผวิของ
อาหาร โดยเนน้ลีลาของการ
กินและเนน้พื้นผวิของ
แฮมเบอร์เกอร์ใหมี้ความ
เหมือนจริง  

พฒันางานจากช้ินท่ี 2 โดย
การแสดงอาการการกินท่ี
ชดัเจนข้ึน อาการของปาก
ท่ีกินอาหาร และเลือก
อาหารท่ีมีพื้นผวิท่ี
น่าสนใจมากข้ึนและ
แสดงความเป็นสังคมยคุ
ปัจจุบนัท่ีสะดวกสบาย
และตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของคนในสงัคม
ไดช้ดัเจนข้ึน 
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ช้ินท่ี ภาพผลงาน รูปแบบ การพฒันางาน 
4  

 
 

ใชส้ัญลกัษณ์เป็นขนมเคก้ท่ี
มีสีสดสวยงามแสดงความ
เป็นร่วมสมยัและปาก แสดง
อาการการกินท่ีมูมมาม 
รวมถึงเลบ็ท่ีมีการเพน้ทใ์หมี้
ลวดลายตามแฟชัน่ แสดง
มุมมองเป็นภาพระยะใกล้
แสดงรายละเอียดพื้นผวิของ
อาหารและสีสันลวดลายของ
เลบ็  

พฒันางานจากช้ินท่ี 3 โดย
การเพิ่มสญัลกัษณ์ในการ
แสดงความเป็นร่วมสมยั
และความเป็นกระแสนิยม
เพื่อบ่งบอกกลุ่มคนในการ
บริโภคตามกระแส เพื่อ
แสดงเน้ือหาดา้น
พฤติกรรมการบริโภคตาม
กระแสนิยมไดเ้พิ่มมากข้ึน 

5  

 
 

ใชส้ัญลกัษณ์เป็นไอศครีมท่ี
มีแบรนดท่ี์แสดงความเป็น
ร่วมสมยัและปาก แสดง
อาการการกินท่ีมูมมาม 
รวมถึงเลบ็ท่ีมีการเพน้ทใ์หมี้
ลวดลายตามแฟชัน่ แสดง
มุมมองเป็นภาพระยะใกลใ้ห้
เห็นรายละเอียดของอาหาร 

พฒันางานจากช้ินท่ี 4 โดย
ก าหนดสีภายในงานให้
แสดงสถานท่ีในการ
บริโภค เป็นแสงและสีท่ี
ไดจ้ากไฟท่ีใชใ้น
ร้านอาหาร เป็นการ
สะทอ้นถึงพฤติกรรมการ
บริโภคและแสดงถึง
สถานท่ีในการบริโภคของ
คนในยคุปัจจุบนั 
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บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุด พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วมสมยั เป็นการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ท่ีแสดงเน้ือหาเร่ืองราวดา้นพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยใ์นสังคม
ร่วมสมยัท่ีมีการบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพื่อการเป็นท่ียอมรับในสงัคม ผา่นผลงาน
จิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ ซ่ึงมีกระบวนการในการศึกษาและสร้างสรรค ์สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วม
สมยั ไดผ้า่นกระบวนการต่างๆในการสร้างสรรค ์โดยเร่ิมตน้จากการไดแ้รงบนัดาลจากพฤติกรรม
การบริโภคของมนุษยใ์นปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต เดิมจากการบริโภคอาหารเพื่อการด ารง
ชีพแปรเปล่ียนเป็นการบริโภคท่ีมากกว่าการด ารงชีพเป็นการบริโภคเพื่อตอบสนองทางดา้นจิตใจ 
เป็นการบริโภคเชิงสัญลกัษณ์ บริโภคเพื่อการยอมรับในสังคม จากการศึกษาขอ้มูลทั้งทางภาค
เอกสาร จากการหาขอ้มูลจากหนังสือ เวบ็ไซค ์งานวิจยัท่ีเก่ียว เพื่อเป็นขอ้มูลขั้นตน้ในการศึกษา
และไดล้งส ารวจขอ้มูลภาคสนาม  จากการไปส ารวจพฤติกรรมการบริโภค จากร้านอาหาร ร้านเบ
เกอร์ร่ี ห้างสรรพสินคา้ ฯลฯ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมในการสร้างสรรคผ์ลงาน หลงัจากนั้นจึงเอา
ขอ้มูลมาวิเคราะห์และสร้างภาพถ่ายตน้แบบก่อนจะด าเนินการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานวิทยานิพนธ์
ในชุดน้ี หลงัจากการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ทุกช้ิน ตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลจากการด าเนินการ 
เพื่อพฒันาในช้ินต่อไปในการสร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานวิทยานิพนธ์มีการพฒันาและเกิดความ
สมบูรณ์มากข้ึน 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในแต่ละช้ิน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
ต่อเน่ืองจากช่วงก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ซ่ึงไดมี้การพฒันาทั้งทางดา้นเน้ือหาและรูปแบบในการ
น าเสนอ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน การเลือกใชส้ัญลกัษณ์แต่ละช้ินจะไม่
เหมือนกนัในการเลือกอาหารในการบริโภค เป็นรูปสญัลกัษณ์ของอาหารท่ีมีความสวยงาม มีสีสันท่ี
ดึงดูดและเป็นท่ีนิยมในสังคมปัจจุบนั รวมทั้งเสนอมุมมอง ลกัษณะอาการการกินท่ีตะกละตะกลาม 
มูมมามแสดงความอยากความตอ้งการในการบริโภค เพื่อส่ือให้เห็นพฤติกรรมการบริโภคของ
มนุษยใ์นปัจจุบนัท่ีเป็นไปตามกระแสสังคม เป็นการบริโภคเพื่อตอบสนองทางดา้นจิตใจและเพื่อ
การยอมรับในสงัคม กลายเป็นการบริโภคตามกระแสสังคม 
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 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีมีการใชท้ศันธาตุและหลกัองคป์ระกอบศิลป์
ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงในผลงานงานสร้างสรรคต์ั้งแต่ช้ินท่ี 1-5 ไดส้ร้างสรรคโ์ดยใชรู้ปทรง
ของอาหารและปากเป็นจุดเด่นของภาพผลงาน รูปทรงของอาหารสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระแส
นิยมในการบริโภคของคนในยคุปัจจุบนัท่ีบริโภคตามกระแสของสังคมร่วมสมยัและอาการการกิน
อาหารของปากท่ีแสดงอาการตะกละตะกาม มูมมาม ความอยากความตอ้งการ รูปทรงของอาหารใน
แต่ละช้ินงานมีรายละเอียดของเส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี น ้ าหนัก สัดส่วน เพื่อให้เกิดความ
เหมือนจริง มีการผลกัระยะดว้ยพื้นท่ีว่างเพื่อให้ภาพผลงานเกิดจุดเด่น จุดน าสายตาและจุดรวม
สายตา ท าใหภ้าพเกิดความสมบูรณ์ในหลกัองคป์ระกอบศิลป์ เพื่อสะทอ้นถึงแนวความคิดทางดา้น
เน้ือหาของพฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั 
 ในรูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในชุดน้ี น าเสนอเป็นผลงานจิตรกรรม 2 
มิติ มีลกัษณะแบบเหมือนจริง และมีการใช้ทศันธาตุในการสร้างสรรค์ทั้ ง เส้น รูปร่าง รูปทรง 
น ้ าหนกั สี พื้นผวิ พื้นท่ีว่างและสัดส่วนในการสร้างสรรคผ์ลงาน และในผลงานแต่ละช้ินก็จะมีการ
น าเสนอรูปแบบในการสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะมีการพฒันาตั้ งแต่ผลงานสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์ช้ิน 1-5 มีการเปล่ียนสัญลกัษณ์ของอาหารในการสร้างสรรคแ์ละลกัษณะท่าทางการกิน 
รวมถึงการใชส้ัญลกัษณ์ของช่วงอายใุนการถ่ายทอดให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษยใ์นการบริโภค
ในสังคมร่วมสมยัในปัจจุบนั  ทางด้านเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ ใช้วิธีการทางด้านงาน
จิตรกรรม การเขียนสีน ้ ามนับนผา้ใบ ใชว้ิธีการเกล่ียนเนียนและการใหน้ ้ าหนกัแสงเงาท่ีชดั เพื่อให้
ภาพเหมือนจริง ซ่ึงเป็นรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด ในการด าเนินการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในชุด พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ในชุด พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคม
ร่วมสมยั จะเป็นผลงานสร้างสรรคท่ี์จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรมการ
บริโภคของมนุษยใ์นสงัคม ท่ีมีพฤติกรรมในการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสสงัคม ทั้งน้ีใน
การสร้างสรรคค์ผลงานชุดน้ีเพื่ออยากให้ตระหนักเห็นถึงความส าคญัของพลงักระแสสังคมใน
ปัจจุบนั ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงจะเห็นไดว้่า กระแสสังคม ค่านิยม  ท่ีถาโถมเขา้
มาส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิต ท าให้มนุษยห์ลงลืมความจริงของการด ารงชีวิตอยู่ และตกอยู่ภายใต้
กระแสสังคม ท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบกนัในการบริโภค เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
และเป็นท่ียอมรับในสังคม จนลืมค านึงถึงหลกัของความจริงในการด ารงชีวิตว่าเราบริโภคเพื่อการ
ด ารงชีวิต มิใช่เพื่อตอบสนองความอยาก ความตอ้งการหรือบริโภคเพื่อให้อยูใ่นกระแสของสังคม 
ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ีจึงสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมของการ
บริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. หากมีความสนใจในการสร้างสรรคผ์ลงานเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค ควรศึกษา
ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมของคนในสังคมนั้นๆและศึกษาเก่ียวกบักระแสนิยมในการบริโภค เพราะ
มีหลากหลายประเดน็เก่ียวพฤติกรรมการของมนุษยใ์นการเลือกน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน 
 2. หากตอ้งการน าเสนอผลงานเก่ียวกบัความตะกละตะกาม ควรศึกษารูปแบบในการ
น าเสนอ เลือกใชส้ัญลกัษณ์ในการน าเสนอและแสดงอารมณ์ความรู้สึกเพื่อส่ือถึงพฤติกรรมอาการ
ของการกินใหไ้ดค้วามรู้ถึงความตะกละตะลามใหม้ากท่ีสุด 
 3. ควรเข้าใจกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อ จะได้น าเสนอ
แนวความคิด เสนอรูปแบบ และวิธีการ ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะไดต้รงตามความตอ้งการ 
และไดพ้ฒันาผลงานไปในทิศทางต่างๆตามแนวความคิดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวนนัทวนั  เจ๊กจนัทึก 
เกิด   19  พฤศจิกายน 2533 
ท่ีอยู ่   52/277 ต.บา้นแกง้  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี 18000 
โทร   089-5104712 
E-mail   yingfineart@hotmail.com 
ประวติัการศึกษา   
 พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
   วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี(แผนกวิจิตรศิลป์) 
 พ.ศ  2555  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา จิตรกรรม  ภาควิชาทศันศิลป์ 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 พ.ศ. 2556  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาทศันศิลปศึกษา   
   คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ ์และศึกษาศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวติัการแสดงผลงาน 
 พ.ศ. 2552  แสดงงานสีน ้า  “ทิวทศัน์และดอกไม”้  กลุ่ม  กศุลศิลป์   
   ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
   แสดงงานสีน ้ามนั  “ในหลวง”  กลุ่ม กศุลศิลป์ 
   ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
   แสดงงานวาดเส้น  “เส้นแสงแรงศรัทธา” กลุ่มกศุลศิลป์ 
   ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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 พ.ศ. 2554  แสดงงานวิชาสีน ้ ามนั  วิชาจิตรกรรม 4  ชั้นปีท่ี 3  กลุ่มกศุลศิลป์ 
   ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
   แสดงงานสีน ้า “กา้วแรงแห่งความฝัน”  กลุ่ม  อุม้น ้ า 
   ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
   แสดงงานศิลปกรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คร้ังท่ี 1  
   ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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   แสดงผลงานนิทรรศการโครงการ “สรรสร้างศิลปินร่วมสมยั 2555  
   คร้ังท่ี3” (Young Artists Talent 2012)  
   ณ  หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 แสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
 เจา้อยูห่วั คร้ังท่ี 3 87 พรรษา องคอ์คัรศิลปิน  
 ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟลติวลั พทัยา บีช 
 พ.ศ. 2556  แสดงผลงานนิทรรศการ โครงการ “สรรสร้างศิลปินร่วมสมยั 2555  
    คร้ังท่ี 4”  (Young Artists Talent 2012) ณ  หอศิลป์ราชด าเนิน 
   แสดงงานศิลปนิพนธ์ ART EXHIBITION คร้ังท่ี 22  
   ณ หอศิลป์G 23  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2557  แสดงงาน THE LOST PARADISE OF CHILDHOOD  
   (9 ศิลปินหญิงรุ่นใหม่) ณ หอศิลป์G23 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รางวลัเกียรติยศ 
 พ.ศ. 2554  ทุนมูลนิธิหม่อมเจา้หญิงมารศรีสุขมุพนัธ์  บริพตัรคร้ังท่ี 1 ปี 2554 
 พ.ศ. 2555  ทุนมูลนิธิหม่อมเจา้หญิงมารศรีสุขมุพนัธ์  บริพตัรคร้ังท่ี 2 (ต่อเน่ือง)  
    ปี 2555 
   ผา่นการคดัเลือก เขา้ร่วมโครงการ “สรรสร้างศิลปินร่วมสมยั 2555  
   คร้ังท่ี 3”  (Young Artists Talent 2012) 
   ณ  บา้นด านางแล จงัหวดัเชียงราย ระหวา่งวนัท่ี 1 – 8 เมษายน ๒๕๕๕ 
   ผา่นการคดัเลือก เขา้ร่วมโครงการ “สรรสร้างศิลปินร่วมสมยั 2556  
   คร้ังท่ี 4” (Young Artists Talent 2013) 
   ณ  บา้นด านางแล จงัหวดัเชียงราย ระหวา่งวนัท่ี 1 – 8 มีนาคม 2556 
 พ.ศ. 2556  รางวลัชมเชย โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเชิดชูนกัศึกษาท่ีมี
    คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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