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บทคัดย่อ 
  

ถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ว่าด้วยรูปลักษณ์ของคนแต่ละยุคเราจะเห็นความงามในอุดม

คติมักถูกปรับเปลี่ยนไปเสมอ ถ้าเป็นสมัยก่อนความอ้วนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ แต่

ในปัจจุบันคนอ้วนไม่ถูกยอมรับเหมือนสมัยก่อนโดยจะเห็นได้จากคนอ้วนมักถูกนำเสนอในเชิงตลก

ขบขันอยู่ตลอดเวลา แต่จริงแล้วคนอ้วนมีแง่มุมที่ลึกซ้ึงไปกว่านั้น และมีความน่ารักในแบบของตัวเอง 

ดังนั้น จึงนำไปสู่ประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอประเด็นเรื่องของคนอ้วน ให้กลับมามองว่าคนอ้วน

ก็มีความน่ารัก มีชีวิตประจำวันที่เหมือนคนปกติ จึงต้องการนำเสนอในรูปแบบของประติมากรรมที่

ผ่านทัศนคติที่ดีที่ทั้งกายภาพที่มองเห็นอย่างเช่น พื้นผิวที่เรียบเนียน รวมกับกายภาพที่มองไม่เห็น

อย่างเช่น ความสมดุล ที่สามารถอธิบายถึงทัศนคติที่ดีของความอ้วน ที่ไม่ได้ถูกนำเสนอออกมา 
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Abstract 
 

Looking back into history, the ideal of beauty changes with time, which in the 

past a fat figure is the symbol of a fertile body, but contrastingly, in the modern time, 

fat people are portrayed in a joking manner and are not ideally accepted. However, 

there are more aspects to fat people, and has an appeal in their own way, such as 

cuteness, therefore through this art thesis the artist wants to portray the cute aspects 

of fat people and to make people understand that they also live the same life as 

others. He presents it through sculptures that has a fat appearance, but showing the 

hidden qualities such as balance and the smooth surface. 
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ความช่วยเหลือม ีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า 
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คำนำ 
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ศิลปนิพนธ์ ตามหัวข้อเรื่อง “โลกอ้วน” เพ่ืออธิบายกระบวนการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลประเด็นในเรื่อง

ของคนอ้วน  

ในปัจจุบันคนอ้วนไม่ถูกยอมรับเหมือนสมัยก่อนโดยจะเห็นได้จากคนอ้วนมักถูกนำเสนอใน

เชิงตลกขบขันอยู่ตลอดเวลา แต่จริงแล้วคนอ้วนมีแง่มุมที่ลึกซึ้งไปกว่านั้น และมีความน่ารักในแบบ

ของตัวเอง ดังนั้น จึงนำไปสู่ประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอประเด็นเรื่องของคนอ้วน ให้กลับมา

มองว่าคนอ้วนก็มีความน่ารัก มีชีวิตประจำวันที่เหมือนคนปกติ จึงต้องการนำเสนอในรูปแบบของ

ประติมากรรมที่ผ่านทัศนคติที่ดีที ่มีทั ้งกายภาพที่มองเห็นอย่างเช่น พื้นผิวที่เรียบเนียน รวมกับ

กายภาพที่มองไม่เห็นอย่างเช่น ความสมดุล ที่สามารถอธิบายถึงทัศนคติที่ดีของความอ้วน ที่ไม่ได้ถูก

นำเสนอออกมา  

ที่นำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์งานที่มีลักษณะของกายภาพของคนอ้วน เช่น ผิวเรียบเนียน 

เต่งตงึ เพ่ือต้องการนำเสนอทัศนคติที่ดีของความอ้วน  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์สำหรับผู้สนใจในการสร้างสรรค์ผลงานไม่มากก็น้อย 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความอ้วน ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง มีเนื้อและไขมัน

มาก โต อวบ แต่ในด้านการแพทย์ ความอ้วน หรือ โรคอ้วน หมายถึง ความอ้วนที่มากเกินไป มี

น้ำหนักตัวมากกว่าสาเหตุที่เกิดโรคอ้วน เพราะตามใจปากมากเกินไป กินมากเกินความต้องการของ

ร่างกาย อาหารที่กิน เนื้อ ไขมัน หรือแป้ง ของหวาน สิ่งเหล่านี้จะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกาย ถ้ามีมาก

เกินไปก็จะกลายเป็นไขมันพอกพูนตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากประสบการณ์ของข้าพเจ้า ก็พบ

เจอปัญหาของความอ้วนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ปัญหาพวกนี่ข้าพเจ้ามองว่าไม่ได้มีผลกับการใช้

ชีวิตถ้ามองย้อนไปในประติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของรูปลักษณ์ของคนแต่ละยุค จะเห็นความงามในอุดม

คติท่ีมันถูกปรับเปลี่ยนไป สมัยก่อนคนอ้วน หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับแต่ในปัจจุบันคน

อ้วนจะไม่ได้ถูกยอมรับเหมือนสมัยก่อน คนอ้วนมักถูกพรีเซนต์ในเชิงตลกขบขันอยู่ตลอดเวลา 

มุมมองข้าพเจ้ากับมองว่า ความอ้วนไม่ได้มีผลเสียแต่อย่างเดียว ความอ้วนก็มีลักษณะที่หน้า

สนใจ จึงอยากนำเสนอทัศนคติด้านบวกของความเป็นปริมาตรที่อวบอิ่ม  พ้ืนผิวที่เต่งตึง เรียบเนียน 

เพ่ือให้เห็นผลทางความรู้สึกในทัศนคติด้านบวก คือ ความน่ารัก พ้ืนผิวที่เรียบเนียน ดูแล้วสบายตา  

ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอในรูปแบบของประติมากรรมที่ผ่านทัศนคติเชิงบวกของความเป็น

ปริมาตรพื้นผิวตึง เรียบ นูน  เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความน่ารัก  ผ่านรูปของวัตถุสิ ่งของที่อยู่ใน

ชีวิตประจำวันที่มนุษย์รู้จัก คุ้นเคยและรับรู้ เพ่ือให้ทุกคนจำรูปร่างและหน้าที่ของวัตถุนั้นได้ 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

-สร้างงานประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเป็นปริมาตรพ้ืนผิวตึง เรียบ นูน เพ่ือนำเสนอทัศนคติ

เชิงบวกต่อความอ้วน 

-เพ่ือเสนอความเป็นปริมาตรพ้ืนผิวตึง เรียบ นูน ผ่านรูปทรงของ คน สัตว์ สิ่งของ 

-เพ่ือนำเสนอภาพลักษณ์ในแง่ดีของคนอ้วนผ่านประเด็นในสังคมในอริยะบทต่างๆ 



2 
 

 
 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ต้องการนำเสนอประเด็นเรื ่องอของความอ้วน ทัศนคติที ่ด ีต่อคนอ้วน ในรูปแบบของ

ประติมากรรมที่ผ่านทัศนคติที่ดีที ่มีทั ้งกายภาพที่มองเห็นและมองไม่เห็น และสามารถอธิบายถึง

ทัศนคติเชิงบวกของความอ้วนได้ โดยให้อริยบทต่างๆที่มีความน่ารัก และสร้างรอยยิ้มแด่ผู้ชมมาใช้ใน

การสร้างสรรค์ผลงาน 

ขอบเขตของโครงการ                                                           

เพื่อศึกษารูปทรงของคน สัตว์ สิ่งของ ที่มีพื้นผิวที่เต่งตึงเรียบเนียนของพื้นผิวและรูปทรงที่

เป็นปริมาตรที่อวบอิ่ม และเต่งตึง       

เวลาที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์   

ภาคการศึกษา   1-2  ประจำปีการศึกษา  2562 

 วิธีการศึกษา 

  1.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

  2.ร่างแบบ 2 มิติตามบทสรุปด้านเนื้อหา  

  3.สร้างแบบ 3 มิติ เพ่ือทดลองการจัดการวัสดุ และรูปแบบ 

  4.สร้างผลงานจริง 

แหล่งข้อมูล 

  1.บทความวิชาการ 

  2.หนังสือ 

  3.สำรวจกายภาพส่วนต่างๆของร่างกายตนเอง 

  4. กลุ่มคนผู้ใช้บริการยานพาหะบนท้องถนน 

  5.สำรวจพฤติกรรมและกิจกรรมที่คนชอบให้ความสนใจ 
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เป้าหมาย 

 นำเสนอประเด็นในเรื่องของคนอ้วนที่แฝงความน่ารักในอริยบทต่างๆโดยสร้างผลงานที่มี

ลักษณะ อ้วน พ้ืนผิว ตึง เรียบ นูน ที่ทำให้สามารถนึกถึงทัศนคติเชิงบวกต่อความอ้วน  

สมมติฐาน 

-ถ้ารูปทรงของคนอ้วนที่มีปริมาตร อวบ เรียบเนียน เต่งตึง แล้วกำลังทำทางหรือกิจกรรม จะ

ให้ความรู้สึกอย่างไร 

-ใช้รูปทรงของคนอ้วนที่มีสัดส่วนตามจริงในลักษณะของคนอ้วนที่มีปริมาตรเกินจริงทำให้

รู้สึกถึงความน่ารัก 

-ใช้รูปทรงของคนอ้วนผ่านท่าทางเพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน 

-ใช้รูปทรงคนที่มีขนาดใหญ่แต่กับกำลังทำท่าทางอยู่บนยานพาหนะที่มีขนาดเล็ก 

กลยุทธ์ 

-สร้างงานประติมากรรมที่มีปริมาตรพื้นผิวตึง เรียบ นูน โดยอาศัยรูปทรงของของคน ใน

ท่าทางต่างๆ 

-ใช้รูปทรงของคนท่ีมีรูปร่างอ้วน 

-ใช้รูปทรงในลักษณะของการ์ตูน มาสคอต 

-สร้างสรรค์งานที่มีลักษณะพ้ืนผิวเรียบ สีสันสดใส 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์ 

1.ดินน้ำมัน 

2.ไม้ปั้น 

3.เหล็กทำโครง 

4.ปูนปลาสเตอร์ 

5.ใยมะพร้าว 
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6.แปรงทาสี 

7.วาสลิน 

8.เรซิ่น 

9.ใยแก้ว 

10.กระดาษทราย 

11.สี 

12.ลวด 

13.โฟม 

ค่าใช้จ่ายในการทำศิลปนิพนธ์(โดยประมาณ) 

 20000-30000  ตลอดปีการศึกษา 

แผนการเสนอผลงานเพื่อสอบศิลปนิพนธ์ 

12.1 ผลงานศิลปนิพนธ์    จำนวน      3   ชิ้น   

12.2 เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์   จำนวน       1   เล่ม 

12.3 แผ่นบันทึกข้อมูลเอกสารและผลงานศิลปนิพนธ์    จำนวน   1   ชุด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 -แสดงให้เห็นถึงความงามของปริมาตรในรูปทรงของวัตถุสิ่งของ 

 -แสดงให้เห็นถึงความงามทางประติมากรรม 

 -แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ทางประติมากรรม 
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บทที่ 2 

ข้อมูลและแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

ถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ว่าด้วยรูปลักษณ์ของคนแต่ละยุคเราจะเห็นความงามใน    

อุดมคติมักถูกปรับเปลี่ยนไปเสมอ ถ้าเป็นสมัยก่อนความอ้วนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ 

แต่ในปัจจุบันคนอ้วนไม่ถูกยอมรับเหมือนสมัยก่อนโดยจะเห็นได้จากคนอ้วนมักถูกนำเสนอในเชิงตลก

ขบขันอยู่ตลอดเวลา แต่จริงแล้วคนอ้วนมีแง่มุมที่ลึกซ้ึงไปกว่านั้น และมีความน่ารักในแบบของตัวเอง 

ดังนั้น จึงนำไปสู่ประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอประเด็นเรื่องของคนอ้วน ให้กลับมามองว่าคนอ้วน

ก็มีความน่ารัก มีชีวิตประจำวันที่เหมือนคนปกติ จึงต้องการนำเสนอในรูปแบบของประติมากรรมที่

ผ่านทัศนคติที่ดีที่ทั้งกายภาพที่มองเห็นอย่างเช่น พื้นผิวที่เรียบเนียน รวมกับกายภาพที่มองไม่เห็น

อย่างเช่น ความสมดุล  ที่สามารถอธิบายถึงทัศนคติที่ดีของความอ้วน ที่ไม่ได้ถูกนำเสนอออกมา 

ความงามของแต่ละยุคสมัยในประวัติศาสตร์1 

Ancient Egypt (ก่อน ค.ศ. ประมาณ 1069 – 1292 ปี) 

ว่ากันว่าผู้หญิงในยุคสมัยของอียิปต์โบราณนั้นมีเสรีภาพหลายอย่าง ผู้หญิงเองก็สามารถเป็น
เจ้าของทรัพย์สินและเป็นอิสระจากผู้ชาย เปิดกว้างในเรื่องของความรักและเพศสัมพันธ์อีกด้วย มาดู
ในเรื่องของรูปร่าง หญิงสาวในยุคนี้นิยมไว้ผมยาวและผมเป็นส่วนสำคัญในการบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวย
หรือไม่ด้วย มีกรอบหน้าที่สมมาตร รูปร่างสมส่วน เอวสูงและไหล่บาง 

 Ancient Greece (ก่อน ค.ศ. ประมาณ 300 – 500 ปี) 

ถ้าในยุคของอียิปต์โบราณผู้หญิงมีความทัดเทียมกับผู้ชาย แต่เมื่อย้อนกลับมาที่ยุคกรีก
โบราณจะพบว่า ผู้ชายกลายเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ดูเหมือนเป็นเรื่องน่าอึดอัดใจใช่ไหม? แต่เปล่า 

 
1ออนไลน์ /ความงามของแต่ละยคุสมัยในประวัติศาสตร์ / เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562 /เข้าถึงได้

จาก     //today.line.me/th/pc/article/มาดูกันว่าใน+3+000+ปีท่ีผ่านมา+มาตรฐานความงามของผู้หญิงแตล่ะ
ยุค+เปลีย่นไปอย่างไรบ้าง-e277JO 
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 Han Dynasty (ก่อน ค.ศ. ประมาณ 206 ปี – ค.ศ. 220) 

อย่างที ่เราเคยเห็นในหนังสังคมจีนมักจะลดบทบาทและสิทธิในสังคมของผู ้หญิง มาใน
ราชวงศ์ฮั่นของประวัติศาสตร์จีนเองก็เช่นเดียวกัน ซึ่งในยุคสมัยนั้นผู้หญิงจะถูกคาดหวังให้มีผิวซีด 
เรือนร่างบอบบาง ผมดำขลับ ริมฝีปากแดงและฟันขาวสะอาด อีกท้ังก้าวย่างอย่างสง่างามด้วยเท้าทีมี
ขนาดเล็กที่เรียกว่า “เท้าดอกบัว” ซึ่งถ้าได้ลองไปเซิร์ชดูภาพแล้ว… อาจคิดว่ามันน่าสยองมากกว่า
สวย! 

Italian Renaissance (ค.ศ. 1400 – 1700) 

 

ภาพที่ 1 Italian Renaissance (ค.ศ. 1400 – 1700)/เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562/ 

เข้าถึงได้จาก https://today.linr.me.th.pc.artcle/ 

ในยุคฟื ้นฟูศิลปวิทยาอิตาลีมีความเป็นคาทอลิกมาก ผู ้หญิงมีความหมายสำคัญในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและเป็นสิ่งสะท้อนความดีงามของผู้เป็นสามีหรือว่าพ่อได้ 
ดังนั้น ผู้หญิงยุคนี้จึงต้องดูดีสมบูรณ์เพื่อแสดงความดีงามของผู้ชาย รูปร่างในยุคนี้นิยมหญิงสาวที่มี
ร่างกายกลมกลึง สะโพกเต็มและมีหน้าอกใหญ่ นอกจากนี้ยังนิยมผิวซีดกับผมบรอนอีกด้วย 

Victorian England (ค.ศ. 1837 – 1901) 

พอมาถึงในยุควิกตอเรียแห่งอังกฤษซึ่งเป็นการกินช่วงเวลายาวนานการครองราชย์ของสมเด็จ
พระราชินีวิกตอเรีย ดังนั้น ในยุคนี้ผู้หญิงจึงมีอิทธิพลในสังคมมากขึ้นอีกทั้งในครอบครัวแม่คือ ผู้มี
อำนาจสูงสุด สำหรับแฟชั่นยุคนี้หญิงสาวมักเลือกสวมที่รัดเอวอย่างแน่นหนาเพ่ือสร้างรูปร่างแบบทรง
นาฬิกาทราย และต้องมีผมยาวเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้หญิงของพวกเธอด้วย 

 

 

http://www.healthandtrend.com/wp-content/uploads/2015/02/Italian-Renaissance-c.-1400-1700.jpg
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Roaring Twenties (ช่วงปี ค.ศ. 1920) 

ปี 1920 นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้หญิง เนื่องจากเป็นปีแรกที่
พวกเธอมีโอกาสได้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอิสรภาพของผู้หญิง 
และในยุคนี้ได้เกิดกระแสนิยมสาวหน้าอกแบนด้วยล่ะ เน้นรูปร่างที่ดูเหมือนเด็กมากกว่าหญิงสาว 

Golden Age of Hollywood (ช่วงปี ค.ศ. 1930 – 1950) 

ช่วงนี ้เป็นช่วงการเกิดผลกระทบจาก Hays Code ซึ ่งเป็นการจัดระเบียบศีลธรรมใหม่
โดยเฉพาะในวงการภาพยนตร์ถึงการพูดหรือแสดงอะไรออกมาได้บ้าง ดังนั้น ช่วงนี้ผู้หญิงจึงจัดเป็นอีก
สิ่งที่ต้องสร้างรูปแบบใหม่ขึ้นมาและเราก็ได้ไอดอลค้างฟ้ามาในช่วงนี้อย่าง มาริลีน มอนโร นั่นเอง 
และแทบไม่ต้องเดาว่ารูปร่างที่นิยมเป็นแบบไหน เพราะแน่นอนว่าต้องเป็นรูปร่างที่โชว์สัดส่วนได้ดี
ที่สุดแบบของหญิงสาวในอุดมคติ 

Swinging Sixties (ช่วงปี ค.ศ. 1960) 

เป็นยุคแห่งการคุมกำเนิดและผู้หญิงมีบทบาทมากขึ ้นในที ่ทำงาน อีกทั ้งยังเกิดกระแส 
“Swinging London” ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วโลกตะวันตก ซึ่งผู้หญิงยุคนี้นั้นนิยมแฟชั่นทรงเอไลน์และ
มินิสเกิร์ต ส่วนรูปร่างจะเน้นไปที่ผอมบางและสูง 

 Supermodel Era (ช่วงปี ค.ศ. 1980) 

ช่วงปี 1980 เกิดกระแสของแอโรบิคมากขึ้น หญิงสาวต้องการที่จะมีรูปร่างที่ฟิตมากขึ้นและ
พวกเธอมีสุดยอดนางแบบอย่าง Cindy Crawford เป็นต้นแบบของทุกอย่าง ซึ่งรูปร่างที่นิยมจะ
เป็นไปในทิศทางของนางแบบที่มีความสูงได้สัดส่วนไม่อ้วนแต่ก็ไม่ผอมมากเกินไป เน้นไปที่การออก
กำลังกายเป็นหลัก 

 Heroin Chic (ช่วงปี ค.ศ. 1990) 

ยุคนี้เป็นยุคของ Kate Moss ซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองและมีความชิคที่แตกต่าง 
รูปร่างที่เน้นไปที่ความบางมากกว่าความสมส่วนกลายเป็นต้นแบบของคำว่า “สวย” 

 Postmodern Beauty (ช่วงปี ค.ศ. 2000 – ปัจจุบัน) 

มาในช่วงปี 2000 ศักราชที่เปลี่ยนแปลงนำพาทุกอย่างที่ผ่านมาไหลออกและแตกแขนงเป็น
หลายสาขาของความนิยม คนไม่ได้นิยมสไตล์แค่เพียงอย่างเดียว พวกเขาเลือกเอาหลายอย่างเข้ามา
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ผสมโดยเน้นไปที่ความเป็นตัวของตัวเองทำให้เกิดเป็นหลายรูปแบบของความสนใจ ส่วนในเรื่องของ
รูปร่างคือ นิยมหน้าท้องที่แบนราบแต่ต้องมีหน้าอกและสะโพกท่ีรับกันได้เป็นอย่างดี 

“ความสุขของพุงกะทิ”ความอ้วนเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องสาธารณะ2 

ด้านความคิดของสังคมเกี่ยวกับคนอ้วน 

ความอ้วนจากเรื่องส่วนตัวเลยกลายเป็นเรื่องสาธารณะ เป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อคนอ่ืนไป
ด้วยไอ้กรณีความซวยที่ต้องนั่งข้างคนอ้วนบนเครื่องบิน ก็มีการตำหนิสายการบินที่ไม่สามารถจัดการ
การบริการที่เสมอภาคและเหมาะสมให้ได้ แน่ล่ะ เพราะแทนที่เราจะได้นั่งเก้าอี้กันคนละตัว มีพื้นที่ที่
เหมาะสมจากการซื้อตั๋ว แต่ที่นั่งข้างๆ นั่งกินพ้ืนที่มาฝั่งเราด้วย บางคนก็บอกว่าพ่อคนที่อ้วนก็ควรจะ
รู้ตัวและจัดการตัวเองไม่ให้ไปเดือดร้อนใคร  คงจะด้วยไลฟ์สไตล์และการเข้ามาของโลกบริโภค 
ปัจจุบันด้วยวิถีชีวิตที่ขยับตัวแค่นิ้ว มือ และสายตา รวมไปถึงโลกธุรกิจที่กระตุ้นให้เราหิวตลอดเวลา 
ความอ้วนเลยกลายเป็นปัญหาที่ลุกลามและคุกคามคุณภาพชีวิต ไปจนถึงความมั่นคงของรัฐ ว่าด้วย
เรื่องท่ีนั่งบนเครื่องบิน ปัญหาเรื่องน้ำหนักประชากรที่เพ่ิมข้ึนของชาวอเมริกันทำให้มีรายงานว่าขนาด
ของสิ่งต่างๆ เช่น โลงศพ เก้าอี้บนเครื่องบิน ไปจนถึงเตียงในโรงพยาบาลต้องถูกผลิตให้มีขนาดใหญ่
ขึ้นเพื่อรองรับอเมริกันชนที่มีความเฮวี่-เวท มากขึ้น ซึ่งก็มีงานศึกษามากมายที่เชื่อมโยงโรคภัยต่างๆ 
เข้ากับปัญหาน้ำหนักตัวที่พุ่งสูงขึ้น ของบ้านเราเองล่าสุด สส. รายงานว่าคนไทยอ้วน 19 ล้านคน ป่วย
เป็นความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน เป็นเบาหวาน 4 ล้านคน และอีก 7.7 ล้านคนมีแนวโน้มที่จะเป็น
เบาหวานในอนาคต 

ด้านประวัติศาสตร์ 

ความอ้วนเป็นเหมือนจุดตัดของวิทยาศาสตร์และสังคม คือพุงมันก็อยู่บนร่างกาย เป็นเรื่อง
ของกลไกที่ซับซ้อนของร่างกาย เป็นเรื่องของสุขภาพ ในขณะเดียวกันความอ้วนก็เป็นเรื่องของสังคม
ด้วย คือความอ้วนมันไม่ได้อ้วนเฉยๆ แต่มันเต็มไปด้วยการให้ค่าและการให้ความหมาย เส้นแบ่งของ
อาการและปริมาณความอ้วนก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆ คือความอ้วนที่มันมี
ขนาดเล็กลงตามยุคสมัย สมัยก่อนโน้นยุคที่มีรูปปั้นวีนัส สมัยที่แรงคนเป็นปัจจัยสำคัญในสังคมและ
บทบาทสำคัญของผู้หญิงคือการผลิตทายาทและแรงงาน ดังนั้นความอวบเลยเป็นเหมือนตัวแทนของ
ความอุดมสมบูรณ์  ปัจจุบันเส้นแบ่งของคำว่าอ้วนและอวบอาจเหลือแค่เส้นบางๆ ไปจนถึงมาตรฐาน
รอบเอวในอุดมคติก็หดเล็กลงเรื่อยๆ 

 
2 ออนไลน์ / ความสุขของพุงกะท ิ/ เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562 /เข้าถึงได้จาก

https://thematter.co/social/dimension-of-our-belly/9984 



9 
 

 
 

จะว่าไป ไม่ได้หมายความว่าสมัยก่อนโนแคร์โนสนกับรอบพุงของตัวเอง มนุษย์เรามีความหมกมุ่นกับ
ความงามของเรือนร่างคู่กับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเรา นึกถึงรูปปั้นกรีกที่เป็นอุดมคติรวมไปถึง
ทวยเทพทุกองค์ล้วนมีซิกแพค ในยุคสปาตันดินแดนลูกผู้ชาย ชายหนุ่มคนไหนที่พุงหลามจนเกินไปก็
จะถูกอัปเปหิออกไปจากสังคมอุดมกล้ามท้อง (ใจร้าย) หรือโสเครติส ขนาดเป็นนักปรัชญาก็ยังออกไป
เต้นเพื่อออกกำลังกายรักษารอบเอวเอสของตัวเองไว้ จริงๆ ความงามในยุคต่อๆ มาอย่างวิกตอเรียนก็
นิยมสาวหุ่นนาฬิกาทรายที่เอวคอดเป็น S เคิร์ฟ จริงๆ ปัจจุบันบ้านเราความอ้วนก็เป็นสัญญาณว่า
คนๆ นั้นรวย มีอันจะกิน สภาพความเสี่ยในยุคกลางและยุคเรอเนซองก์เลยมีลักษณะคล้ายๆ กับเสี่ย
ตามสนามกอล์ฟในบ้านเราทุกวันนี้ ลงพุงเพราะรวย 

ด้านความไม่เสมอภาค 

มีมิติทางชนชั้น ด้วย เวลาเราวาดภาพคนรวย มักเป็นคนที่อ้วนๆ เพราะมีอันจะกินหรือกิน
เยอะไปจากความร่ำรวย ส่วนภาพของคนจนคือทำงานหนักและไม่มีอันจะกิน แต่จากการสำรวจ
พบว่ากลับกันเลย คือในระยะหลังคนจนกลับมีภาวะอ้วนมากกว่าคนรวย ในบรรดาคนที่มีรายได้ต่ำ
พบว่าเป็นอ้วนจำนวนมากกว่าคนรวยถึงสองเท่า  เราๆ ท่านๆ คงรู้สึกว่าไม่แปลกเพราะแน่ล่ะ อาหาร
ที่ถูกเคลมว่าเฮลตี้ดีต่อสุขภาพมักมีราคาแพงกว่าพวกอาหารไม่คลีนทั้งหลาย ในอเมริกาพบว่ายิ่งจนยิ่ง
อ้วน ความยากจนไม่ใช่แค่ทำให้เราไม่มีกินและการทำงานหนักจะทำให้ไม่อ้วน คือมันก็ต้องกินไง แต่
ความจนก็ทำให้เข้าถึงได้แค่อาหารที่คุณภาพไม่ดี ผักก็แพง และในขณะเดียวกันพอจนแล้วมันก็ไม่มี
เวลาว่าง ไม่มีเวลาไปยิมไปออกกำลัง แถมย่านที่คนรายได้น้อยๆ อยู่กันมันก็ไม่ค่อยปลอดภัย จะ
ออกไปเดินทองน่อง ตากแดด ออกกำลัง มันก็ทำไม่ได้ ต้องอยู่กันแต่ในบ้าน 

ความอ้วนเป็นเรื่องซับซ้อน ความกังวลเรื่องพุงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมวลมนุษย์เรามานานแล้วจะ
อ้วนก็ไม่ผิดหรอก ความอ้วนก็เป็นความงาม มีความสุนทรียะ น่ารักน่ากอด แต่เรื่องสุขภาพก็สำคัญ 
คือไม่ใช่แค่เรื่องความเดือดร้อนแบบที่ลุงอิตาเลียนแกเจอ แต่หมายถึงการที่เราทำตัวเองให้มีสุขภาพดี
มันก็เป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมด้วย ความป่วยไข้ของเราในที่สุดมันก็ส่งผลต่อสังคม 
ส่งผลต่อคนรอบข้างด้วย 
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ทางด้านการแพทย์3 

โรคอ้วน (obesity)หมายถึง ความผิดปกติจากการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน เนื่องจาก

ร่างกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆ มากเกินกว่าปกติ 

สาเหตุสำคัญของโรคอ้วน 

1. กรรมพันธุ์ ถ้าพ่อและแม่อ้วนทั้งคู่ ลูกจะมีโอกาสอ้วนถึงร้อยละ 80 แต่ถ้าพ่อหรือแม่คนใด

คนหนึ่งอ้วน ลูกจะมีโอกาสอ้วนร้อยละ 40 

2. นิสัยจากการรับประทานอาหาร คนที่มีนิสัยการรับประทานอาหารไม่ดี หรือที่เรียกกันว่า

กินจุบจิบ ไม่เป็นเวลา ก็ทำให้อ้วนขึ้นได้ 

3. การไม่ออกกำลังกาย ถ้ารับประทานอาหารมากเกินพอดี แต่ออกกำลังกายบ้าง ก็อาจทำ

ให้ยืดเวลาความอ้วน แต่ถ้ารับประทานอาหารที่มากเกินพอดีแล้วนั่งๆ นอนๆ โดยไร้ซึ่งการยืดเส้นยืด

สายในไม่ช้าก็จะเกิดการสะสมไขมันในร่างกาย 

4. อารมณ์และจิตใจ มีบางคนที่รับประทานอาหารตามอารมณ์และจิตใจ เช่น กินเพื่อดับ

ความโกรธแค้น กลุ้มใจ กังวลใจ คนเหล่านี้จะรู้สึกว่าอาหารทำให้ใจสงบ จึงยึดอาหารไว้เป็นสิ่งสร้าง

ความสบายใจ แต่ในทางกลับกัน คนที่รู้สึกเสียใจ กลุ้มใจ กินอาหารไม่ได้ ถ้าในระยะเวลานานๆ ก็มีผล

ทำให้เกิดการขาดอาหารได้ 

5. ความไม่สมดุลกับความรู้สึกอ่ิม ความหิว ความอยากอาหาร เมื่อใดที่ความอยากกินเพ่ิมขึ้น 

การบริโภคก็จะเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจถึงข้ันกินจุ และในที่สุดก็จะทำให้เกิดความอ้วน 

6. เพศ ผู้หญิงอ้วนได้ง่ายกว่าผู้ชาย เพราะโดยธรรมชาติมักสรรหาอาหารมากินได้ตลอดเวลา 

อีกทั้งผู้หญิงจะต้องตั้งครรภ์ ทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้น เพราะต้องกินอาหารมากขึ้นเพื่อบำรุงร่างกาย

และทารกในครรภ์ และหลังคลอดบุตรแล้วก็ไม่สามารถลดน้ำหนักลงให้เท่ากับเมื่อก่อนตั้งครรภ์ได้ 

7. อายุ เมื่ออายุมากขึ้น โอกาสที่จะอ้วนก็เพ่ิมขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิง เกิดจากการใช้พลังงาน

น้อยลง 

 

 
3 วิกิพีเดีย(ออนไลน์)/โรคอ้วน/เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 /เข้าถึงได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/โรคอ้วน 
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อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

 

ภาพที่ 2 Examine Views of Obesity/เข้าถึงเม่ือ 17 พฤศจิกายน 2562/ 

เข้าถึงได้จาก http://www.mutualart.com/ExternalArticle/Mu-Boyans-Sculptures-

Examine-Views-of-Ob 

ศิลปินชาวจีนชื่อ Mu Boyan 

เป็นประติมากรชาวจีนร่วมสมัยรู้จักกันดีที่สุดสำหรับความหลากหลายของขนาดเล็กและชีวิต

ขนาดวิถีของคนหนุ่มอ้วนที่ถูกระงับในการทำกิจกรรมต่างๆหรือการโพสต์ท่าของเขาเน้นพื้นฐานของ

การทำงานของเขาเป็นมุมมองที่เปลี่ยนของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีน ที่เป็นโรคอ้วนได้รับการ

เห็นครั้งเดียวเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งในประเทศที่หลายคนอดอาหารเป็นมุมมองที่เป็นที่นิยมอยู่

ในขณะนี้ขยับไปทางตะวันตกการรับรู้ของน้ำหนักเกินเป็นที่แปลกประหลาดและไม่แข็งแรง การ

ทำงานของหมู่บ้านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของมุมมองนี้ผ่านประติมากรรมตลกขบขันและเสียดสี

ของเขาศิลปินสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่มีรูปแบบของคน เป็นงานประติมากรรมที่มีพื้นผิว

เรียบเนียน เต่งตึง ที่มีลักษณะท่าทางในการทำกิจกรรมต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันและมีสีคล้ายผิว

มนุษย ์

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลของผลงาน Mu boyan ทางด้านของรูปแบบ ที่ศิลปินได้ใช้รูปทรงของ

คนอ้วน ที่กำลังทำท่าทางในกิจกรรมต่างๆ และมีลักษณะของปริมาตรและมวล และพื้นผิวที่เรียบ

เนียน 
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ภาพที่ 3 เริงร่า /เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562/ 

เข้าถึงได้จาก http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists 

 ศิลปิน สหเทพ เทพบุรี 

ที่สร้างปริมาตรของมวล ที่เกิดจากรูปทรงผิวเรียบตึงให้ความรู้สึกที่ภาวะบวกมากกว่าลบ การ

สร้างปริมาตรของมวลที่เกิดจากรูปทรง ผิวเรียบ ให้ความรู้สึกที่เป็นภาวะบวกมากกว่าทางลบมี

แนวคิดที่จะทำให้รูปทรงเคลื่อนไหวมากกว่าหยุดนิ่งโดยใช้ลักษณะท่าทางคนอ้วน ในอากัปกริยาที่

กำลังโดด มาสร้างเป็นรูปทรง ซึ้งสอดคลองกับเรื่องราวว่าถึงแม้ร่างกายจะมีขนาดใหญ่ อัดแน่นแต่ก็

สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่าง 

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานของ สหเทพ เทพบุรี ในด้านของแนวความคิด ที่ต้องการ

นำเสนอทัศนคติที่ดีของความอ้วน การสร้างรูปทรงของประติมากรรม ที่มีมวลของปริมาตรและพ้ืนผิว

ที่เรียบเนียน ที่ให้ความรู้สึกที่เป็นทางด้านบวกมากกว่าทางด้านลบ และมีรูปทรงในท่าทางทำกิจกรรม

ต่าง 
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ภาพที่ 4 fat car /เข้าถึงเม่ือ 17 พฤศจิกายน 2562/ 

เข้าถึงได้จาก https://publicdelivery.org/erwin-wurm-fat-cars/ 

 ศิลปิน Erwin Wurm 

มักจะเชื่อมโยงเงื่อนไขทางอารมณ์และจิตใจอย่างลึกซึ่งเข้ากับร่างการมนุษย์ในฐานะ วัตถุ ใน

การกระทำเช่นนั้นเขาจงใจทำท้าทายรูปเดิมและพักดันพวกเขาไปสู่สภาวะบิดเบือนและตึงเครียด

อารมณ์ขันแทรกซึมของผลงานของเขาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์ที่รุนแรงของสังคม 

ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมผ่านรูปทรงของวัตถุสิ่งของ ที่ปริมาตรเพิ่มมากขึ้นไป

จากวัตถุเดิม มีพื้นผิวที่เรียบเนียน เต่งตึง มีสีสันเงางามเพื่อแสดงอารมณ์ให้เข้ากับร่างกายมนุษย์เพ่ือ

แทรกซึมความตึงเครียดทางอารมณ์ และเสียดสี 

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลผลงานของ Erwim wurm ทางด้านของตัวเทคนิค ที่มีการเพ่ิมของมวล

ปริมาตรและมีระนาบของพ้ืนผิวที่มีความเรียบเนียน และสีสันที่แจ่มและมันวาวเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ  
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บทที่ 3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

วิธีสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ 

1. การหาข้อมูล 

  1.1 ศึกษาพ้ืนผิวมนุษย์เพ่ือดูว่าลักษณะของพ้ืนผิวปริมาตร 

  1.2 ศึกษาหาวิถีชีวิตของคนอ้นและตัวเอง 

2. การทำงานต้นแบบ 

  2.1 เริ่มจากการร่างแบบ2มิติ 

  2.2 ร่างแบบชิ้นงานเป็น3มิติ เพื่อดูมุมมองและหาความเป็นไปได้ในชิ้นงาน 

  2.3 ปรับแกแ้บบร่าง3มิติไห้สมบูรณ์และมีความเป็นไปได้ 

3. วิธีกระบวนการปั้นหล่อ 

  3.1 ขั้นตอนในการปั้น 

   3.1.1 ขั้นตอนในการสร้างโครงสร้าง 

   3.1.2 ดำเนินการปั้นดินเหนียวตามแบบร่าง3มิติ 

3.1.3 ปรับแต่งดินเหนียวแล้วเก็บรายละเอียดไห้เรียบร้อย เพ่ือที่จะนำไปสู่

กระบวนการ ถอดแม่พิมพ์ต่อไป 

 3.2 ขั้นตอนในการหล่อ 

  3.2.1 เริ่มจากการถอดแม่พิมพ์จากดินเหนียวที่ได้ทำการปั้นเสร็จแล้ว 

   3.2.2 ใช้แผ่นอลูมิเนียมบางตัดเป็นชิ้นเล็กเพ่ือกันแบ่งพิมพ์ 
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3.2.3 นำปูนปลาสเตอร์มาทำการถอดพิมพ์โดยใช้ปูนปลาสเตอร์ดีดลงบนดินเหนยีว

ให้ทั่วมีความหนาพอประมาณ 

3.2.4 นำปูนปลาสเตอร์พอกรอบที่2ไห้ได้ความหนาพอประมาณเพ่ือความแข็งแรง 

3.2.5 หลังจากปูนปลาสเตอร์แห้งแล้วไห้ทำการดึงปูนปลาสเตอร์ออกจากดินเหนียว

แล้วนำไปทำความสะอาดให้เรียบร้อย 

3.2.6 นำพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ มาทาวาสลีนเพื่อเป็นตัวกั้นระหว่างปูนปลาสเตอร์กับ

ไฟเบอร์กลาสไม่ไห้ติดกัน 

3.2.7 ทาไฟเบอร์กลาสไห้ทั่วพิมพ์แล้วใส่ใยแก้วเพื่อเสริมความแข็งแรงไห้กับตัว

ชิ้นงาน 

ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ดงันี้ 

พื้นผิว  มีความเรียบเนียน ดูสบายตา ตัดทอนรายละเอียด 

รูปทรง ใช้รูปทรงคล้ายมนุษย์โดยมีต้นแบบมาจากมนุษย์ ตัดทอนรายละเอียดออกโดยมี   

การตัดทอนรายละเอียดบางอย่างออก ไม่เจาะจงว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 

มวล คือ กลุ่มของรูปทรงที่รวมตัวกันเป็นก้อนมวลความหนาแน่นทึบตันเป็นรูปทรงที่มีการ

เรียงตัวของโครงสร้างปริมาตร จากรูปร่างคนอ้วน แสดงปริมาตรของมวลเป็นจุดเด่น 

พื้นที่ว่าง อากาศที่โอบรอบรูปทรง เมื่อมีรูปทรงหนึ่งปรากฏในที่ว่าง 
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ภาพที่ 5 ภาพร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ 1 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพร่าง 3 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ 1 
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ขั้นตอนการทำศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 

ภาพที่ 7 ขึ้นงานด้วยดินเหนียว 

 

 

ภาพที่ 8 แบ่งพิมพ์ด้วยแผ่นอลูมิเนียม 
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ภาพที่ 9  ใช้ปลาสเตอร์ ทาบนดินเหนียว 

 

ภาพที่ 10 ทาไฟร์เบอกลาส บนพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
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ภาพที่ 11 โป้วแต่งผิวให้เรียบเนียน 

 

ภาพที่ 12 พ่นสีรองพ้ืน 
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ภาพที่ 13 ทำสี 
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ภาพที่ 14  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1 

     ชื่อผลงาน โลกอ้วน 1 

        ขนาด  60x60x200 ซม. 

              เทคนิค ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส 



22 
 

 

 

ภาพที่ 15 ภาพร่าง 2 มิติ 
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ขั้นตอนการทำศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2.1 

 

ภาพที่ 16 ปั้นดินเหนียว 

 

ภาพที่ 17 แบ่งพิมพ์ด้วยแผ่นอลูมิเนียม 
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ภาพที่ 18 ทำพิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์ 

 

ภาพที่  19 ทาไฟเบอร์กลาส ลงบนพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
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ภาพที่ 20 โป้วแต่งผิวให้เรียบเนียน 

 

ภาพที่ 21 พ่นสีรองพ้ืน 



26 
 

 

 

ภาพที่ 22 ทำสี 
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ขั้นตอนการทำศิลปนิพนธ์ชิ้นที่  2.2 

 

ภาพที่ 23 ขึ้นงานด้วยดินเหนียว 

 

 

ภาพที่ 24 แบ่งพิมพ์ด้วยแผ่นอลูมิเนียม 
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ภาพที่ 25  ใช้ปลาสเตอร์ ทาบนดินเหนียว 

 

ภาพที่ 26 ทาไฟเบอร์กลาส บนพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
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ภาพที่ 27 โป้วแต่งผิวให้เรียบเนียน 

 

 

ภาพที่ 28 พ่นสีรองพ้ืน 
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ภาพที่ 29 ทำสี 
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ภาพที่ 30  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2 

     ชื่อผลงาน โลกอ้วน 2 

        ขนาด  60x30x300 ซม. 

              เทคนิค ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส 
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ภาพที่ 31 ภาพร่าง 2 มิติ 
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ขั้นตอนการทำศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.1 

 

ภาพที่ 32 ปั้นดินเหนียว 

 

ภาพที่ 33 แบ่งพิมพ์ด้วยแผ่นอลูมิเนียม 
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ภาพที่ 34 ทำพิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์ 

 

ภาพที่  35 ทาไฟเบอร์กลาส ลงบนพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
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ภาพที่ 36 โป้วแต่งผิวให้เรียบเนียน 

 

ภาพที่ 37 พ่นสีรองพ้ืน 
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ภาพที่ 38 ทำสี 
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ขั้นตอนการทำศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3.2 

 

ภาพที่ 39 ขึ้นงานด้วยโฟม 

 

ภาพที่ 40 โป้วแต่งผิวให้เรียบเนียน 
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ภาพที่ 41 พ่นสีรองพ้ืน 
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ภาพที่ 42  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 

    ชื่อผลงาน โลกอ้วน 3 

       ขนาด  60x40x300 ซม. 

             เทคนิค ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส 
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บทที ่4 

บทวิเคราะห์ศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ เป็นการพัฒนาผลงานมาจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ที่ได้รับแรง

บันดาลใจมาจากคนอ้วน ที่ถ่ายทอดทัศนคติที่ดีของความอ้วน โดยอาศัยรูปแบบของสิ่งของที่อยู่

รอบตัว  ส่วนตัวผลงานศิลปนิพนธ์โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดแต่ยังคงแรงบันดาลใจที่ได้รับ

มากจากคนอ้วน ที่มีลักษณะของกายภาพของคนอ้วน เช่น ผิวเรียบเนียน เต่งตึง เพ่ือต้องการนำเสนอ

ทัศนคติที่ดีของความอ้วน ผลงานชุดนี้ต้องการให้ผู้ชมเห็นความงามในรูปแบบของความอ้วน 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1  ข้าพเจ้าได้รับแรงบัลดาลใจมาจากการใช้ชีวิตในประจำวันของตัว

ข้าพเจ้า ที่คนอ้วนมักถูกข้อจำกัดความทางสังคม จึงยกตัวอย่างจากกรณีการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์

ที่คนในปัจจุบันใช้เพื ่อตอบสนองความต้องการในขณะเวลาเร่งรีบ ที่คนอ้วนมักถูกปฏิเสธจากผู้

ให้บริการเพราะคนอ้วนถูกมองว่าคนอ้วนมีน้ำหนักมาก กินพื้นที่ ข้าพเจ้า จึงต้องการนำเสนอในอีก

แง่มุม ที่คนอ้วนสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ และสามารถทำท่าทางที่มีการทรงตัวได้เหมือนคนปกติ

ทั่วไปที่เห็นถึงกายภาพของความอ้วนในเรื่องการทรงตัวของความสมดุลบนตัวรถ 

เป้าหมาย 

สร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะอ้วน ที่สามารถแสดงให้รู้สึกถึงรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ 

แต่กับสามารถลอยอยู่บนอากาศได้ 

กลยุทธ์ 

-ใช้รูปทรงของคนที่มีร ูปลักษณ์อ้วน และสามารถทำท่าทางการทรงตัวอยู ่บน

ยานพาหนะขนาดเล็กได้ 

สมมุติฐาน 

-โครงสร้างที่มีลักษณะที่เฉียงจากฐานขึ้นสู่พื้น เพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึงความเบา ลอย 

ของรูปทรงที่มีลักษณะอ้วน 

-สร้างมวลที่มีลักษณะทึบตัน และมีระนาบของพ้ืนผิวที่เรียบเนียน  
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ภาพที่ 43 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 

วิเคราะห์ผลงาน 

-ใช้รูปทรงของคนอ้วนที่ผิวที่เต่งตึง เรียบเนียน  

-ข้าพเจ้าได้ทำลักษณะของโครงสร้างที่สามารถอธิบายเรื่องราวของกายภาพในคนอ้วนมวลที่

มีขนาดใหญ่ที่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้ตั ้งอยู่ในลักษณะของแกนที่เหมือนจะตั้งอยู่ไม่ได้ สร้าง

อารมณ์ขบขันด้วยท่าทางหน้าตาที่มีรอยยิ้มให้สีที่สดใส เช่นเดียวกับมาสครอตท่ีดึงดูดความสนใจ 

-เพื่อให้รับรู้ถึงความรู้สึกกับสิ่งที่มีขนาดใหญ่แต่กับเบาลอย ในอากาศได้ เพื่อให้เห็นถึง

ทัศนคติที่ดีของความอ้วน 

-ใช้รูปทรงคนที่มีการขยายขนาดจากสัดส่วนจริงโดยใช้ปริมาตรของทรงกลมสร้างมวลทำให้

รู้สึกน่ารักโดยรูปแบบอ้างอิงมาจากมาสคอต 
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-ข้าพเจ้าได้นำบริบทของสังคมในการใช้รถมอเตอร์ไซค์ของการขับรถ และท่าทางการทรงตัว

บนมอเตอร์ไซค์ 

-ลักษณะของการประกอบสร้าง มีเส้นแกนที่เฉียงเพ่ือให้เกิดความหวาดเสียวและรู้กำลังของที่

มีขนาดใหญ่ แต่กับสามารถลอยได้ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่  2  ข้าพเจ้าได้รับแรงบัลดาลใจมาจากการใช้ชีวิตในประจำวันของตัวข้าพเจ้า 

ที่คนอ้วนมักถูกข้อจำกัดความทางสังคม จึงยกตัวอย่างจากกรณีของนักเต้นบัลเล่ต์ ที่คนมักจะคิดว่า

นักเต้นบัลเล่ต์จะมีรูปร่างที่ผอมบาง ที่เต้นอยู่บนปลายเท้า จึงต้องการนำเสนอความบาลานของ

รูปทรงที่มีปริมาตรทรงกลมที่มีท่าทางเหมือนนักเต้นบัลเล่ต์ที่มีการทรงตัว 

เป้าหมาย 

สร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะอ้วนที่กำลังทำท่าทางเต้นบัลเล่ต์ ที่มีการต่อตัว ที่รู้สึกพลิ้วไหว

ลอยอยู่บนอากาศ 

กลยุทธ์ 

ใช้รูปทรงของคนที่มีรูปลักษณ์อ้วนที่กำลังเต้นบัลเล่ต์ต่อตัวกันเพื่อให้รู้สึกเบาลอย และพลิ้ว

ไหว 

สมมุติฐาน 

-โครงสร้างที่มีลักษณะเฉียงจากฐาน เพ่ือให้เกิดความเบาลอย 

-ท่าทางที่มีลักษณะพลิ้วไหว 

-สร้างมวลลักษณะทึบตัน และมีระนาบพ้ืนผิวที่เรียบเนียน 

-สีสันสดใส เพ่ือเพ่ิมความสนุก 

-ใช้รูปทรงคนที่มีลักษณะของการ์ตูนที่มีสัดส่วนขนาดที่เกินไปจากสัดส่วนจริงของคนอ้วนจะ

ทำให้รู้สึกอย่างไร 
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ภาพที่ 44 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 

-ใช้รูปทรงคนทั่วไปท่ีมีสัดส่วนตามจริงแต่ลักษณะของคนอ้วนที่มีปริมาตรเกินจริง 

 -นำเสนอในรูปแบบโครงสร้างของคนอ้วนที่กำลังทำท่าทางของการเต้นบัลเล่ต์ต่อตัวที่

สามารถอธิบายกายภาพของคนอ้วนที่มีมวลขนาดใหญ่แต่กลับสามารถลอยพลิ้วไหวอยู่บนอากาศ 

เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 

-เพ่ือให้เกิดความรู้สึกของรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ แต่กับสามารถแสดงความรู้ให้ออกมารู้สึกเบา

ลอยและมีความพลิ้วไหว เพ่ือให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีของความอ้วน 

-ใช้รูปทรงของคนอ้วนในรูปแบบของการ์ตูน 

-ใช้โครงสร้างที่มีเส้นเฉียงขึ้นไปเพื่อต้องการให้รู้สึกถึงความบาลานและหวาดเสียว 

-ลักษณะของการประกอบสร้างมีเส้นแกนเฉียงขึ้นเลยจุดศูนย์กลางเพื่อเกิดความหวาดเสียว

เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจของตัวผลงาน 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่  3 ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของคนอ้วนที่คน

อ้วนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างของกรรมกรที่มีการใช้

กำลังในการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวโดยใช้ร่างกายของตัวเองในการทำงาน งานชิ้นนี้ผมต้องการ

นำเสนอให้เห็นถึงพละกำลังของคนอ้วนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงข้อดีของความอ้วน ที่คนอ้วนมี

พละกำลังมากกว่าคนปกติทั่วไป ในรูปแบบของงานชิ้นที่ผมนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนที่สามารถ

ให้ความน่าสนใจในตัวงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อคนอ่าน โครงสร้างของงานชิ้นนี้จะมีเส้นแกนของงาน

เป็นเส้นตรงเพื่อให้เกิดความรู้สึกแข็งแรง 

เป้าหมาย 

-สร้างสรรค์ผลงานที่ลักษณะของคนอ้วนที่ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรง 

กลยุทธ์ 

-ใช้รูปทรงของคนในลักษณะของการ์ตูนที่กำลังแบกของที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เท่าเพื่อให้เน้น

ถึงพละกำลัง 

สมมุติฐาน 

-โครงสร้างของเส้นตรงจากพ้ืนแล้วให้เกิดความม่ันคงแข็งแรง 

-สร้างมวลที่มีลักษณะทึบตัน และมีระนาบของพ้ืนผิวที่เรียบเนียน  

-ใช้รูปทรงคนที่มีลักษณะของการ์ตูนที่มีสัดส่วนขนาดที่เกินไปจากสัดส่วนจริงของคนอ้วนจะ

ทำให้รู้สึกอย่างไร 
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ภาพที่ 45 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 

- ใช้รูปทรงของคนในลักษณะของการ์ตูน ที่การขยาดสัดส่วน เพ่ือต้องการสร้างความน่าสนใจ

ของผลงาน 

- ข้าพเจ้าต้องการสร้างโครงสร้างที่สามารถอธิบายเรื่องของกายภาพของคนอ้วนที่มีปริมาตร

ของทรงกลมที่สามารถกำลังแบกของที่มีขนาดใหญ่กว่าตัว 2 เท่า ลักษณะของเส้นแกนที่เป็นเส้นตรง

เพ่ือต้องการให้รู้สึก มั่นคง แข็งแรง 

 - ข้าพเจ้าเลือกใช้บริบทของสังคมในการใช้ชีวิตประจำวันของกรรมกร  

 - ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการให้คนทั่วไปรับรู้ถึงความแข็งแรงของคนอ้วน ที่สามารถบอกถึง

ทัศนคติทีดี่ของความอ้วนที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ 
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บทที่ 5 

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้มากมายในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อ “โลกอ้วน” ในความคิดของมุมมองข้าพเจ้ากับมองว่า ความอ้วน

ไม่ได้มีผลเสียแต่อย่างเดียว ความอ้วนก็มีลักษณะที่น่าสนใจ จึงอยากนำเสนอทัศนคติด้านบวกของ

ความเป็นปริมาตรที่อวบอิ่ม  พื้นผิวที่เต่งตึง เรียบเนียน เพื่อให้เห็นผลทางความรู้สึกในทัศนคติด้าน

บวก คือ ความน่ารัก พ้ืนผิวที่เรียบเนียน ดูแล้วสบายตา 

ผลงานประติมากรรมชุดนี้แสดงออกในรูปทรงมนุษย์ ซึงมีการตัดทอนรายละเอียดบางอยาง

ออกในส่วนของรายละเอียดตามความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความงามที่เหนือความเป็นจริงภายใต้ความ

งามของปริมาตรพื้นผิวที่เรียบเนียน และเต่งตึง 

 การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชิ้น 1 ข้าพเจ้ายกกรณีตัวอย่างของสังคมที่คนอ่านมักถูกปฏิเสธการ

ใช้บริการของวินมอเตอร์ไซค์  ในชีวิตประจำวันจึงต้องการนำเสนอในแง่มุมของคนอ้วนที่สามารถขับขี่

มอเตอร์ไซค์ และใช้ท่าทางการทรงตัวบนมอเตอร์ไซค์ 

 การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชิ ้นที่ 2 ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความสามารถของคนอ้วนที่

สามารถเต้นบัลเลต์ เมื่อทุกคนนึกถึงนักเต้นบัลเลต์ทุกคนจะนึกถึงผู้หญิงที่รูปร่างดี จึงต้องการนำเสนอ

ความบาลานของรูปทรงกลมที่มีการทรงตัว 

 การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ข้าพเจ้ายกตัวอย่างของกรรมกรที่มีการใช้พละกำลังในการ

ทำงาน ชิ ้นนี ้ผมต้องการนำเสนอให้เห็นถึงพละกำลังของคนอ้วนที ่สามารถทำงานเลี ้ยงชีพและ

ครอบครัว ที่เอาความสามารถของตัวเองมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวผลงานชิ้นนี้เป็นการใช้โครงสร้าง

ของเส้นตรงเพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่แข็งแรง 

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนทำให้สามารถวิเคราะห์และเห็นพัฒนาการใน

ด้านต่างๆการสร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาแต่ละชิ้น ผ่านการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการแก้ไขปัญหา

นำไปสู่การแสดงออกท่ีชัดเจนทั้งในด้านความคิดกระบวนการสร้างสรรค์ 
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บรรณานุกรม 

ระบบออนไลน์ 

ความงามของแต่ละยุคสมัยในประวัติศาสตร์. เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562 /เข้าถึงได้จาก 
//today.line.me/th/pc/article/มาดูกันว่าใน+3+000+ปีที่ผ่านมา+มาตรฐานความงาม
ของผู้หญิงแต่ละยุค+เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง-e277JO 

ความสุขของพุงกะทิ. เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562 /เข้าถึงได้จาก 
https://thematter.co/social/dimension-of-our-belly/9984 

วิกิพีเดีย. โรคอ้วน. เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 /เข้าถึงได้จาก   
 https://th.wikipedia.org/wiki/โรคอ้วน 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ชิ้นที่  ชื่อผลงาน               ขนาด                         เทคนิค              ปี 

 1     โลกอ้วน 1          60x60x200 ซม.           ปั้นหลอ่ไฟเบอร์กลาส    2562 

 2     โลกอ้วน 2          60x30x300 ซม.           ปั้นหลอ่ไฟเบอร์กลาส    2562 

 3     โลกอ้วน 3          60x40x300 ซม.           ปั้นหลอ่ไฟเบอร์กลาส    2562 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 

ชื่อ นามสกุล    นายจิรวุฒิ เสมวงษ์ 

เกิด               18 มีนาคม 2540 

ที่อยู ่             37/2 ถนนทรัพย์สิน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 

ประวัติการศึกษา 

2558            สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม 

                   คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2551            โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาลัย จังหวัดอ่างทอง 

การแสดงงาน 

2562           -นิทรรศการ “การแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาประติมากรรม”, 

                  หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

                  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัดนครปฐม 

                  -นิทรรศการ “SO FAR SO GOOD ครั้งที่ 6” โดยภาตวิชาประติมากรรม 

                  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หอศิลป์กรุงไทย, 

                  กรุงเทพมหานคร 

                  -นิทรรศการ “SO FAR SO GOOD ครั้งที่ 6”รอบท่ี 2 โดยนักศึกษาประติมากรรม 

                  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ล้ง 1919, 

                  กรุงเทพมหานคร 

2561           -นิทรรศการ “ส่งผ่าน TRANSITION” โดยภาควิชาประติมากรรม, 

                  หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย 

                  ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัดนครปฐม 

                  -นิทรรศการประติมากรรมเพ่ือคนตาบอด “Art for the Blind”, lifestyle Hall ชั้น 2 

                  ศูนย์การค้าสยามพารากอน, กรุงเทพมหานคร 
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