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บทคัดย่อ 

จากเพศสภาวะของสตรี ที่มีลักษณะรักสวยรักงามตามธรรมชาติ โดยการตกแต่งร่างกาย มีมา
ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านความงามพัฒนาข้ึน มีทั้งครีมบ ารุง ยารักษา จนถึงการผ่าตัด
ศัลยกรรม จากการเริ่มผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อรักษาทหารจากสงคราม พัฒนากลายมาเป็นการผ่าตัด
ตกแต่งเพื่อความงาม ที่ใช้ตกแต่ง หรือแก้ไขส่วนที่บกพร่องของรูปร่างหน้าตา จนได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากกลายเป็นค่านิยมทางความงามอย่างแพร่หลายปัจจุบัน 
 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” จึงต้องการสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของ
มุมมองที่สตรีเพศให้ความส าคัญต่อรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าคุณค่าภายในตนเอง ที่แสดงให้เห็นถึง
ค่านิยมของความงาม ที่เป็นต้นแบบที่สังคมมวลรวมยอมรับว่างาม เพื่อใช้รูปร่างหน้าตาในการเปิดทาง
ให้ได้รับโอกาสมากกว่าคนที่หน้าตาไม่สวยสมบรูณ์ จากค่านิยมดังกล่าวจึงเป็นการสะท้อนมุมมองของ
ผู้สร้างสรรค์ที่มุ่งน าเสนอแง่มุมความเป็นจริงที่เจ็บปวดและอดทนต่อการศัลยกรรมของสตรีที่ลุ่มหลง
เสพติดความงามแบบลวง ๆ และสร้างคุณค่าทางใจแบบปลอม ๆ เพื่อหวังหาประโยชน์จากเรียนร่างที่
หาใช่ตัวตนอันแท้จริงไม่ แต่กลับหล่อหลอมลอ่ลวงให้คนหลังติดกบักับบ่วงแหง่พิมพ์นิยม ที่ไร้ซึ่งคุณค่า
แห่งความดีงามทางใจที่แท้จริง 
 
ค าส าคัญ : พิมพ์นิยม, ความงาม, ศัลยกรรม, จิตรกรรม 
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Abstract 

 Female naturally love the beauty.  They love body decoration since the past. 
Now beauty evolution is developing.  There are nourishing cream, some medicines for 
beauty, and also cosmetic surgery. From the surgery in the past for soldiers from the war 
was developed to cosmetic surgery for decoration or decorate some weaknesses of the 
appearance. Nowaday, the cosmetic surgery is very popular and becomes beauty value. 

The art creation in the series of “Popularity of Beauty” want to reflect the value 
of the important female point of view for the appearance that they have felt more 
important than the spirit value.  The important female point of view for the 
appearance shows value of beauty that becomes the original of beauty in social. 
Beautiful female have more opportunity in social than general women. The creator 
reflects the real concept of patient and painful female from the cosmetic surgery 
because the female fascinate in tricked beauty.  They have dummy spirit value for 
trying to get useful from their dummy appearance and they catch people who 
fascinate in the loop of “Popularity of Beauty” that without the absolutely goodness 
of spirit.     

Keyword : popular, beauty, surgery, painting 
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บทท่ี 1 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อมนุษย์เริ่มสร้างอารยธรรมเป็นของตนเอง ความงามของสตรี
เพศเริ่มจากสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่สวยที่สุดในยุคหิน ประมาณ 30,000 ปีก่อนคริสตกาล เช่ือว่า วีนัส
แห่งวิลเลนดอร์ฟ ตามอุดมคติความเช่ือว่าสตรีอวบอ้วนแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ในยุคอียิปต์ เริ่มมี
การตกแต่งร่างกายดังจะเห็นได้จากเนเฟอร์ติติ ราชินีของฟาโรห์อาเมนโฮเทป ยิ่งแต่งตัวมากเท่าไรก็
เป็นการแสดงออกว่าเป็นผู้มีอ านาจมากข้ึน จนเกินมนุษย์ทั่วไปเพื่อเข้าใกล้สมมุติเทพ  นอกจากการ
แต่งตัวแล้วยังรวมถึงการดูแลรักษาผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์ เช่น คลีโอพัตรา สวมใส่หน้ากากทองค า
บริสุทธ์ิในขณะนอน เพื่อรักษาความงามและอ่อนเยาว์ของผิวพรรณ เป็นต้น  ความสวยความงามจึงอยู่
คู่มากับสตรีเพศมาทุกยุคทุกสมัย เพียงแค่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของแต่ละยุค 

ด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวหน้า จากการผ่าตัดศัลยกรรมที่เริ่มมาจากการรักษาทหารผ่านศึกจาก
สงครามโลกเปลี่ยนแปลงมาเป็นการท าศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงาม นอกจากการรักษาแล้ว ยัง
สามารถช่วยเสริม ปรับปรุง แก้ไข รูปร่างหน้าตา โรงพยาบาลหรือคลินิกศัลยกรรมได้เปลี่ยนแปลง
ประดุจเป็นร้านเสริมสวยรูปแบบใหม่ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาและร่างกายให้สวยงามได้
คล้ายการเปลี่ยนเสื้อผ้า ในยุคปัจจุบันการศัลยกรรมได้เป็นที่ยอมรับและกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม  

เมื่อรูปลักษณ์ภายนอกเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตในสังคมมากข้ึน การท าศัลยกรรมเลย
กลายเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตของสตรีในปัจจุบันทั้งอาชีพและการงาน สตรีที่มีรูปลักษณ์ความ
สวยงามย่อมเป็นที่สนใจและเป็นที่ยอมรับในการด ารงชีวิต แม้ว่าจะต้องแลกกลับการดูแลรักษาและ
พักฟื้นหลังการผ่าตัดศัลยกรรมก็ตาม แต่เพื่อแลกกับความสวยงามและความต้องการที่จะมีรูปร่าง
หน้าตาที่เป็นที่นิยมตามยุคสมัยก็ยอมทน  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นดังแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ ผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่ง
ความงาม”    เพื่อต้องการแสดงออกให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมยุคกับการท าศัลยกรรมความงาม ที่
ต้องอดทนพยายามยอมแลกความเจ็บปวดกับความงามตามต้องการ จากการปกปิดข้อบกพร่องหรือ
แก้ไข ปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่พอใจในรูปร่างและหน้าตาของตัวเอง เพียงเพื่อความพอใจและการ
ยอมรับจากสังคม จนหลงลืมคุณค่าแห่งอัตลกัษณ์ที่เป็นตัวตนอันแท้จรงิของตนเอง หลงลืมจิตวิญญาณ
ที่ก่อร่างสร้างตัวตนที่เป็นบุคลิกอันแท้จริง แต่กลับหล่อหลอม หลอกลวงจิตตนให้หลงมัวเมาไปกับ
ภาพลักษณ์อันลวงล่อด้วยเสน่ห์แห่งความงามแบบพิมพ์นิยม 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1.2.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” โดยต้องการแสดงออกถึงความ
อดทนพยายามเพื่อแลกกับความงามตามอุดมคติจนหลงลืมคุณค่าแห่งจิตใจของตนเอง  

1.2.2 เพื่ อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประเภทเรียลลิสติค ดรามาติค (Realistic 
Dramatic) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากค่านิยมการท าศัลยกรรมในปัจจุบัน 

1.2.3 เพื่อศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรียลลิสติคดรามาติค เพื่อกระตุ้นเตือนให้
ผู้คนมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตนเอง โดยการวิเคราะห์ผ่านกรอบทฤษฎีความงามและทฤษฎีวาบิซา
บิ ความงามอันเกิดจากความงามที่ไม่สมบรูณ์  
 
1.3 ค าถามในการสร้างสรรค์ 
 ผู้สร้างสรรค์สามารถน าการศัลยกรรมกับผู้หญิงมาแสดงออกเพื่อกระตุ้นเตือนสังคมไม่ให้
หลงลืมอัตลักษณ์ของตนได้หรือไม่? 
 
1.4 ขอบเขตการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” เป็นผลงานจิตรกรรมจ านวน 1 ชุด 
จ านวน 4 ช้ิน โดยแสดงลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.4.1   การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” จะเป็นผลงานจิตรกรรมประเภท
เรียลลิสติค ดรามาติค ความเหมือนจริงในอุดมคติ 
  1.4.2   การสร้างสรรค์ผลงานแต่ละช้ินเป็นรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยเทคนิคสีน้ ามันบน
เฟรมผ้าใบที่ใช้รูปคน (Figurative art) เป็นสัญลักษณ์ในภาพ  

1.4.3   การสร้างสรรค์ผลงานแต่ละช้ินจะแสดงออกถึงค่านิยมของสตรีในยุคปัจจุบันที่ติดยึด
กับความงามอันเป็นภาพลวงและเป็นกับดักที่สังคมลวงล่อจนกลายเป็นการเสพติดศัลยกรรมเพียงเพื่อ
หวังผลประโยชน์จากรู้กายโดยหาใช่ความงามทางใจไม่ 
 นอกจากนี้การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” จะน าเสนอผลงานเผยแพร่สู่
สาธารณะชนเพื่อเป็นการสะท้อนมมุมองต่อค่านิยมการท าศัลยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
สังคมตระหนักถึงการให้คุณค่าทางจิตใจมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวและต้องการให้ผู้
ท าศัลยกรรมได้ตระหนักถึงอัตลักษณ์ที่เป็นสาระแก่นแท้ของชีวิตมากกว่าภาพลักษณ์อันลวงหลอก 
โดยกิจกรรมที่จะด าเนินการ ได้แก่ 

1.   จัดนิทรรศการศิลปะในหอศิลป์ของสถาบันทางศิลปะและจัดพิมพ์หนังสือสูจิบัตร 
2.   น าเสนอผลงานผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
3.   น าเสนอและเผยแพร่ในรูปแบบชองบทความวิชาการและการบรรยายในสถานศึกษา 
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1.5 วิธีด าเนินการสร้างสรรค์ 
  1.5.1  การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร บทความ
งานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีความงาม ประวัติความงามในอดีต ประวัติของการท าศัลยกรรม 
จนเกิดเป็นที่มาของผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” 

1.5.2  วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ด้านความคิดกระบวนการสร้างสรรค์ 
เทคนิควิธีการน าเสนอ มาเปรียบเทียบด้านกายภาพเพื่อหาความแตกต่างแล้วน ามาวิเคราะห์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่ตามแนวคิดสร้างสรรค์ 

1.5.3   การศึกษาทดลองปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านเทคนิค วิธีการ รูปแบบที่สอดคล้องและ
ตรงตามแนวความคิดที่สร้างสรรค์ 

1.5.4   สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน (Individual) 
1.5.5   สรุปและประเมินผลการศึกษา ด้วยรูปแบบนิทรรศการศิลปะ ที่น าเสนอต่อสาธารณะ

ชน รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานในบทความวิชาการ 
 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 เพื่อทราบถึงค่านิยมการท าศัลยกรรมความงามในปัจจุบัน ที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต

ถึงจะต้องยอมแลกด้วยความอดทนพยายามจากการผ่าตัดและการพักฟื้น 
1.6.2 เพื่อท าให้สังคมปัจจบุันได้ตระหนักและพิจารณาถึงรูปแบบการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

จากค่านิยมการท าศัลยกรรมความงาม จากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
1.6.3  เพื่อทราบถึงคุณค่าและไม่ให้หลงลืมอัตลักษณ์ที่แท้จริงของชีวิต  
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.7.1  พิมพ์นิยม คือ มาตรฐานความงามที่ตัดสินจากวัฒนธรรมเป็นหลัก และข้ึนอยู่กับ
ทัศนคติของแต่ละบุคคล 
 1.7.2  ความงาม คือ สถานภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และความช่ืน
ชมผ่านการเข้าใจและรับรู้ถึงความสมดุล สัดส่วน และ แรงดึงดูด ของสิ่ง  ๆ นั้น ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล 
สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ สถานที่ ดนตรี ศิลปะ หรือ ความคิด สิ่งตรงกันข้ามกับความงามคือความน่า
เกลียดน่าชัง ซึ่งมีผลกระทบอย่างตรงกันข้ามต่อผู้ที่รับรู้ 
 1.7.3  ศัลยกรรม คือ การผ่าตัดอวัยวะเพื่อรักษาหรือปรับปรุงรูปร่างของอวัยวะให้สวยงาม
และเหมาะสม ท าให้อวัยวะนั้น ๆ คงท าหน้าที่ได้ตามปกติ รวมทั้งเป็นการบูรณะส่วนที่ผิดปกติให้กลับ
สู่สภาพปกติด้วย 
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 1.7.4  จิตรกรรม คือ การระบายช้ันของสีลงบนพื้นระนาบรองรับ เป็นการจัดรวมกันของ
รูปทรง และ สีที่เกิดข้ึนจากการเตรียมการของศิลปินแต่ละคนในการเขียนภาพน้ัน 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
 
 โลกยุคปัจจุบันของเรามีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน การแข่งขันมีสูง ความสวยความงามหรือ
ความหล่อดูดีเข้ามามีอิทธิพลในการด ารงชีวิต ด้วยสภาพสังคมที่ให้ความส าคัญต่อรูปลักษณ์บุคลิก
ภายนอกมากข้ึน ทั้งเรื่องการงานและสว่นตัว รูปร่างหน้าตากับกลายคล้ายเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ ที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจ จนกลายเป็นค่านิยมทางสังคม ด้วยวิวัฒนาการทางการย์แพทย์
ด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามที่ก้าวหน้า จากการรักษากลายเป็นปรับปรุง ข้อบกพร่อง หรือแก้ไข
ส่วนที่ไม่พอใจในรูปร่างและหน้าตา ให้ปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสนิยมของความงามตามที่ช่ืนชอบของ
แต่ละบุคคล แม้การท าศัลยกรรมความงามนั้นจะต้องแลกด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลจากการ
ผ่าตัดและการพักตัวรักษาและค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ผู้ท าศัลยกรรมความงามก็ยอมอดทนเพื่อแลกกับ
ความสวยงามที่ต้องการ  
 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” (Popularity of Beauty) เป็นผลงาน
ศิลปะที่ต้องการแสดงออกถึงความพยายามและอดทนที่มีต่อการท าศัลยกรรมความงาม ที่ต้องอดทน
ผ่านช่วงเวลาหลังผ่าตัด ไม่ได้ออกไปไหน ต้องซ่อนตัวอยู่ในบ้านจนกว่าที่แผลผ่าตัดจะหายบวม  หาย
เขียว คล้ายดักแด้ที่คาดหวังว่าจะสวยเหมือนผีเสื้อ รวมไปถึงเรื่องค่านิยม  ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุใด เรา
ต่างปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือสิ่งที่มนุษย์น้ันรู้สึก คือ “ความต้องการ” ข้ันพื้นฐานตามธรรมชาติที่มนุษย์
ต้องการแก้ไขจุดบกพร่องของตนเองเพื่อหวังลบภาพแห่งความบอบช้ าทางจิตใจ อันเกิดจากความไม่
พอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่จนหลงลมืละทิ้งความเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริง วิทยานิพนธ์ชุดน้ีจะเป็นประโยชน์
ให้กับผู้สนใจศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดศัลยกรรม ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์น าเสนอ การ
ทบทวนวรรณกรรมตามหัวข้อดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความงามและการท าศัลยกรรม 
 2.2 อิทธิพลในการสร้างสรรค์ทางด้านรูปแบบ 
 2.3 อิทธิพลในการสร้างสรรค์ทางด้านแนวคิด 
 2.4 ทฤษฎีและกรอบแนวความคิดที่ได้รับ 
 
2.1 ข้อมูลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับความงามและการท าศัลยกรรม 
 2.1.1 สัดส่วนทองค า (Golden Section)  
 สัดส่วนทองค ามีที่มาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ โดยเป็นวิธีการค านวณเพื่อหาสัดส่วนที่
งดงามที่สุดในโลก เป็นสูตรค านวณที่คิดค้นข้ึนโดย ลีโอนาโด ฟีโบนัชชี นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี โดย
เขาพยายามใช้ตัวเลขมาอธิบายความงามของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ หลักการของสัดส่วนทองค า คือ
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ส่วนของเส้นที่ถูกแบ่งตรงต าแหน่งที่ก่อให้เกิด “อัตราส่วนทอง (golden ratio)” ได้แก่อัตราส่วนของ
ความยาวรวม a + b ต่อความยาวส่วนที่ยาว a มีค่าเท่ากับความยาวส่วนที่ยาว a ต่อความยาวของ
ส่วนที่สั้น b และผลลัพธ์จากตัวเลขจะได้สัดส่วนที่เยี่ยมยอดที่สุดคือ 1 : 1.618 
 ล าดับ เลข ฟี โบนนัชชี (Fibonacci Number) เป็นล าดับ เลขที่ มี ช่ือเสียงมากที่ สุดใน
ประวัติศาสตร์ เป็นสัดส่วนที่ทางนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีช่ือว่าลีโอนาโด ฟีโบนัชชี ( Leonardo 
Fibonacci) เป็นคนออกแบบ (ภาพที่ 1) 

พัฒนาการสู่จุดสูงสุดในสมัยคลาสสิกนามว่า “สัดส่วนทองค า” หลักการนี้มีมาต้ังแต่สมัยของ
ยูคลิด (Euclid 325-265 B.C.) โดยเน้นความหมายในทางคณิตศาสตร์มากกว่าความงาม ค าว่า 
“Golden Section” เป็นช่ือที่ตั้งในอีกสองพันปีให้หลัง (ภาพที่2)  
 
 

 

 
ภาพที่ 1 The Fibonacci Sequence 

ที่มา : SillyCodes, Write a C program to generate the first n terms of the sequence. | Fibonacci 
Sequence program in C By Venkatesh Macha, Available 11th October 2017, Accessed from 

HTTPS://SILLYCODES.COM/WRITE-C-PROGRAM-TO-GENERATE-FIRST-N/ 
 

Golden Section มีสัดส่วนเป็นตัวเลขคือ 1:1618 ชาวกรีกเช่ือว่ามันเป็นสัดส่วนพื้นฐานทาง
ความงามของสรรพสิ่งใดในจักรวาล สัดส่วนพื้นฐานของร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นสรรพสิ่งใดที่
ปรากฏว่างามล้วนประกอบด้วยตัวเลขนี้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ พืช สถาปัตยกรรม (ภาพที่ 3) 
 

https://sillycodes.com/write-c-program-to-generate-first-n/
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ภาพที่ 2 golden section 
ที่มา : Grappik, golden section , Available 11th October 2017, Accessed from  

https://grappik.com/golden-ratio/ 
  
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างวิหาร Parthenon สร้างตามหลัก Golden Ratio 
ที่มา : Golden Ratio How to be Graphic Designer, Available 29 September 2017, 

Accessed from https://medium.com/imkrz/golden-ratio/ 

https://grappik.com/golden-ratio/
https://medium.com/imkrz/golden-ratio/
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ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 15 ลีโอนาร์โด ดาวินซี (Leonardo Davince) เรียกหลักการนี้ว่า 

“สัดส่วนเทพประทาน” (Diviine Proportion) เลโอนาร์โดใช้หลักการแห่งสัดส่วนทองค าในการสร้าง
ภาพ โมนาลิซ่า”   

 
 

 
 

ภาพที่ 4 Mona Lisa and Golden Ratio 
ที่มา: Know You Meme, Available 29 September 2017, Accessed from  

http://knowyourmeme.com/memes/the-golden-ratio 
 

ดังนั้นสัดส่วนทองค าจึงเป็นมาตรฐานของความงามและความสมบรูณ์แบบ จึงถูกน าไปใช้ใน
ศาสตร์ที่หลากหลายที่ต้องการสื่อความงาม แม้กระทั่งวงการศัลยกรรมใบหน้าก็ต้องพึ่งสัดส่วนทองค า
ด้วยเช่นกัน นายแพทย์สตีเฟน มาร์ควอร์ด (Stephen Marquardt) พบว่าสัดส่วนทองค าไม่ได้มีเฉพาะ
รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเท่านั้น แต่ยังมีรูปเรขาคณิตทองค าอื่นๆอีก เช่น รูปสิบเหลี่ยมทองค าที่น ารูปห้า
เหลี่ยมทองค ามาซ้อนกันโดยหมุนรูปหนึ่งไป 36 องศา และได้ท าการออกแบบ “หน้ากากทอง” 

http://knowyourmeme.com/memes/the-golden-ratio
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(Golden Mask) โดยน ารูปเมทริกซ์สิบเหลี่ยมทองค าขนาดต่าง ๆ วางซ้อนลงไป ตามต าแหน่งบน
ใบหน้ารวม 42 รูป จากนั้นค่อยตัดเส้นออกให้เหลือเฉพาะโครงหน้า จึงได้หน้ากากทองค าในการ
ก าหนดค่ามาตรฐานทางความงามบนใบหน้า และเป็นความงามแบบสากล (ภาพที่ 5) 

 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้ากากทอง (Golden Ratio Face Mask) 
ที่มา: 101Questions, Golden Ratio Face Mask by Brian McKenzie, Available 29 

September 2017, Accessed from  http://www.101qs.com/979-golden-ratio-face-mask 
 

ดร.สตีเฟน มาร์ควอร์ต ได้ทดลองน าหน้ากากทองมาทาบลงบนใบหน้าต่าง ๆ ที่หลากหลาย
เช้ือชาติ แล้วเกิดมีบางจุดไม่ฟิตพอดี ถ้าปรับหน้าให้เข้ากับหน้ากากให้ได้มากที่สุด ก็จะได้ใบหน้าที่
สวยงามมากขึ้นในแบบฉบับของตัวเอง (ภาพที่ 6 และ 7) 

ด้วยเหตุน้ี การศัลยกรรมจึงได้น าหลักของหน้ากากทองมาใช้ในการดัดแปลง เพื่อให้ได้หน้าตา
ที่สวยงามเข้ารูป ตรงตามมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่พอดี  

 
 

http://www.101qs.com/979-golden-ratio-face-mask
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                (ก)                                    (ข)                                 (ค)                                 

ภาพที่ 6 ภาพใบหน้าที่สวมหน้ากากทอง 
(ก) 164 A.D. Rome 

 (ข) 500 B.C. Greece 
 (ค) 1350 B.C. Egypt 

ที่มา: The Golden Number, Facial Analysis and The Beauty by Gary Meisner, 
Available 29 September 2017, Accessed from https://www.goldennumber.net/beauty/ 

 
 

     

                                    
                 (ก)                               (ข)                                (ค)   

ภาพที่ 7 ภาพใบหน้าที่สวมหน้ากากทอง 
(ก) Asian 
(ข) Black 

      (ค) Caucasian 
ที่มา: The Golden Number, Facial Analysis and The Beauty by Gary Meisner, 

Available 29 September 2017, Accessed from https://www.goldennumber.net/beauty/ 
 

https://www.goldennumber.net/beauty/
https://www.goldennumber.net/beauty/
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2.1.2 การศัลยกรรมตกแต่งเพ่ือความงาม 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” เป็นผลงานทางศิลปะที่ต้องการ
แสดงออกถึงค่านิยมของผู้หญิงกับการท าศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงาม ที่เข้ามามีบทบาทและ
อิทธิพลในการใช้ชีวิตทั้งทางด้านการงานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้น เพราะบริบททางสังคมที่ผู้คนหันมา
ให้ความส าคัญกับบุคลิกภายนอก ที่มีความเช่ือว่าการท าศัลยกรรมสามารถเปิดโอกาสชีวิตให้เจอสิ่งที่ดี
และสร้างความมั่นใจให้ตัวเองในการใช้ชีวิตมากข้ึนเหมือนใบเบิกทางสู่ความส าเร็จในสังคม และ
ความหวังที่จะสวยตามแบบอุดมคติ ถึงแม้จะต้องยอมแลกด้วยความพยายามและอดทน จนถึงข้ันเสพ
ติดการศัลยกรรมที่ท าเพื่อความสวยงามตามความนิยมส่วนตัว ให้ความส าคัญกับการพัฒนารูปลักษณ์
ภายนอกมากจนหลงลืมพัฒนาคุณค่าความงามในจิตใจ ผลงานชุดนี้ต้องการเน้นความรู้สึกถึงความ
อดทน ความเจ็บปวดจากการศัลยกรรมเพื่อแลกกับความสวยงาม จนหลงลืมอัตลักษณ์และคุณค่าที่
แท้จริงต่อการด ารงชีวิตคนในสังคมปัจจุบัน ในอดีต “ค าว่า ศัลยกรรม หรือในภาษาอังกฤษคือ Plastic 
Surgery ค าว่าพลาสติกมาจากรากศัพท์ของภาษากรีก Plastikos แปลว่า การท าให้รูปร่างหรือ Form 
กลับไปเหมือนเดิม ตั้งแต่ในยุคสมัยสงคราม ศัลยแพทย์ใช้ความรู้ในวิชาศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดรักษา
ให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ พิการจากการรบ ดังนั้นค าว่า ศัลยกรรมตกแต่งหมายถึง การผ่าตัดอวัยวะ
เพื่อรักษาหรือปรับปรุงรูปร่างของอวัยวะให้สวยงามและเหมาะสม ท าให้อวัยวะนั้น ๆ คงท าหน้าที่ได้
ตามปกติ รวมทั้งเป็นการบูรณะส่วนที่ผิดปกติให้กลับสู่สภาพปกติด้วย ซึ่งใช้ในการรักษาผ่าตัดแก้ไข
ให้กับเด็กที่มีปัญหา ปากแหว่ง เพดานโหว่ ผ่าตัดเนื้องอก หรือคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุ ถูกไฟไหม้ น้ า
ร้อนลวก หน้าเป็นแผลเสียโฉม แพทย์จะต้องท าหน้าที่ ช่วยรักษาให้คนไข้เหล่านี้กลับมามีชีวิตที่
ใกล้เคียงเดิมมากที่สุด น่าเกลียดน้อยที่สุด ท าให้คนไข้สามารถมีชีวิตด าเนินอยู่ต่อไปในสังคมนี้ได้ สิ่ง
เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของค าว่า ศัลยกรรมตกแต่ง” (นายแพทย์ชาติชาย  รัตนามหัทธนะ, 2556)  

การศัลยกรรมตกแต่งเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 จากการรักษาเพื่อให้
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสงครามกลับมาใช้ชีวิตให้ปกติมากที่สุด โดยทหารเรือชาวอังกฤษ วอลเตอร์ โยว 
(Walter Yeo) เป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่ได้ท าศัลยกรรม หลังวอลเตอร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เปลือก
ตาบนและด้านล่างจากการรบในปี ค.ศ.1916 (ภาพที่ 8) 
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ภาพที่ 8 ภาพประกอบการท าศัลยกรรม 
ที่มา: The Yeo Family History And One Name Story, Available 28 September 

2017, Accessed from http://www.yeosociety.com/biographies/Walteryeo-
plasticsurgery.htm 

 
ต่อมา ในปี ค.ศ.1917  เซอร์ฮารอล์ด ยีลไลย์ (Sir Harold Gillies)  ศัลยแพทย์ช่ือดัง ที่ถูกยก

ให้เป็น บิดาแห่งการท าศัลยกรรม ได้ท าการปลูกถ่ายอวัยวะผิวหนังที่ใบหน้าของ Walter จนกระทั่ง
เขามีเนื้อใหม่ที่มีลักษณะคล้าย หน้ากาก งอกข้ึนมาที่เปลือกตาและดวงตาได้ส าเรจ็ในที่สดุ ( ภาพที่ 9 ) 

 

 

ภาพที่ 9 Sir Harold Gillies บิดาแหง่การท าศัลยกรรม 
ที่มา: Gillies – the genius of Rooksdown, Available 28th Saptember 2017, Accessed 

from http://www.basingstokegazette.co.uk/memories/4491429. 

http://www.yeosociety.com/biographies/Walteryeo-plasticsurgery.htm
http://www.yeosociety.com/biographies/Walteryeo-plasticsurgery.htm
http://www.basingstokegazette.co.uk/memories/4491429.Gillies_the_genius_of_Rooksdown
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ในปัจจุบันการศัลยกรรมตกแต่งมีการพัฒนาไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีวัตถุประสงค์แต่ง

ต่างไปจากเดิม จากการรักษากลายเป็นการเสริมความงาม เพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาตามกระแส
ความนิยมในแต่ละยุค 

การศัลยกรรมเสริมความงาม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่าง ๆ ของร่ายกายเพื่อให้
สมบรูณ์ และให้ดูดีข้ึนด้วยกระบวนการผ่าตัด การปลูกถ่าย และการฉีดสาร บริเวณอวัยวะต่าง  ๆ 
เพื่อให้คงสภาพและดูกระชับอ่อนเยาว์ จนไปถึงปรับเปลี่ยนข้อบกพร่องที่ต้องการแก้ไข การศัลยกรรม
ความงามมีหลายแบบหลายชนิด มีจุดประสงค์พร้อมกับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป  

 

 

 

 
ภาพที่ 10 ภาพประกอบการท าศัลยกรรม 

ที่มา : Item Plastic Surgery, Available 29th Saptember 2017, Accessed from 
http://itemcliniceng.com/?ckattempt=1 

อิทธิพลการศัลยกรรมและความงามแบบตะวันตกได้แผ่รัศมีเข้ามาในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
จากวงการมายาฮอลลีวู้ด ความเช่ือ หนังสือ วิทยาการต่าง ๆ และรวมไปถึงรูปแบบของความงามที่
หลั่งไหลเข้ามากับสื่อเหล่านั้น แมกกาซีน สื่อภาพยนตร์ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่รูปแบบการ
ศัลยกรรมโครงสร้างหน้าตาที่เด่นแบบชาวตะวันตกและการคล้อยตามความคิดที่ว่าความงามของ
ชาวโลกนั้นน่าจะอิงกับโครงสร้างแบบตะวันตกด้วย ( อ.รวิโรจน์ ,2556)  ความงามแบบตะวันตก

http://itemcliniceng.com/?ckattempt=1
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ประกอบไปด้วยดวงตาที่โต มีเปลือกตาหรือที่เรียกว่าตาสองช้ัน จมูกดูสันเป็นคม รูปหน้าที่เรียวงาม 
หน้าผากโค้งสวย คางเรียวแหลมส าหรับสตรี 

 

 

 

 
ภาพที่ 11 ภาพประกอบการท าศัลยกรรม 

ที่มา: Thailand Best Beauty.com, ประสบการณ์ศัลยกรรมทีเ่กาหลีแบบหมดเปลือก
ของนุ๊ก (ไอดอล) Part2, Available 29th Saptember 2017, Accessed from 

http://www.thailandbestbeauty.com/2260160-2/ 
   
 ปัจจุบันวงการศัลยกรรมได้หันกลับมามองธรรมชาติและมาให้ความส าคัญเรื่องชาติพันธ์มาก
ข้ึน การท าศัลยกรรมคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีกระแสที่มาแรงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจากสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่
การท าศัลยกรรม โดยเฉพาะกระแสศัลยกรรมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลี หรือแม้แต่กระแส
การท าศัลยกรรมของประเทศไทยเอง กรณีตัวอย่างที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ได้แก่ กรณีการ
ท าศัลยกรรมของพริตตี้ท่านหนึ่ง ให้มีใบหน้าละม้ายคล้ายกับดาราช่ือดังอย่าง คุณอั้ม พัชราภา จน
ได้รับฉายาว่าอั้ม 2 หรือ อย่างกรณี พริตต้ีหญิงแย้ ที่ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตจากเด็กสาวหน้าตาธรรมดา 
ให้กลายเป็นพริตต้ีเงินล้าน ข้ึนมาได้จากกระแสต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในสังคมไทย ท าให้ผู้หญิงหลาย ๆ คน 
เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการท าศัลยกรรมกันมากข้ึน เพราะการท าศัลยกรรมไม่เพียงแต่จะเปลี่ยน
รูปร่างหน้าตาเท่าน้ัน แต่ยังสามารถเปลี่ยนชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดีได้ข้ึนอีกด้วย ดังเช่น กรณีของพริตตี้
ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ค่านิยมเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงหันมานิยมท าศัลยกรรม (ภาพที่ 12)  

http://www.thailandbestbeauty.com/2260160-2/
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ภาพที่ 12 ภาพเปรียบเทียบการศัลยกรรมของ นนทพร ธีระวัฒนสุข หรอื หญิงแย้ พริตต้ีเงินล้าน  
ที่มา : Sanook, Available 12th October 2017, Accessed from 

http://www.sanook.com/women/48233/ 
 

 นั่นก็คือบุคคลตัวอย่างจากวงการบันเทิง เช่น ดารา นักแสดง นักร้อง ซึ่งถือเป็นบุคคล
สาธารณะที่มีอิทธิพลสูงมาก เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะให้ความสนใจอยู่แล้ว ยิ่งพอมีข่าวว่า ดาราที่
หน้าตาสวย ๆ หล่อๆหลายท่านนั้น มีการท าศัลยกรรม สวยด้วยฝีมือของศัลยแพทย์ ก็ยิ่งเป็นการ
กระตุ้น ให้ผู้หญิงสนใจและมีความคิดอยากที่จะท าศัลยกรรมมากข้ึน จนท าให้กลายเป็นค่านิยมที่ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอยากสวยอยากหล่อ อย่างดารา นักแสดง ที่ตนเองช่ืนชอบบ้าง หรืออย่างกรณีที่
เห็นจากตัวอย่างของบุคคลรอบข้างที่ท าศัลยกรรมแล้วสวยข้ึน หล่อข้ึน ดูดีข้ึน ก็อยากท าบ้าง หรือ
กรณีท าเพราะแฟนอยากให้ท า เพื่อนอยากให้ท า ชักชวนกันไป จนเป็นค่านิยมในปัจจุบันน้ี 
 
 2.1.3 รูปแบบการศัลยกรรมท่ีได้รับความนิยม 
 การศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามในปัจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้ในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ความต้องการที่จะสวยเหมือนดารา นักแสดงหรือนักร้อง ที่ช่ืนชอบนั้น ทาง
การแพทย์หรือสถานประกอบการด้านศัลยกรรมเองได้ออกแบบรูปแบบของการท าศัลยกรรมส่วน  
ต่าง ๆ ไว้ ซึ่งมีให้เลือกได้ว่ามีความต้องการรูปแบบของแต่ละส่วน ทั้ง ปาก จมูก ตา คาง และส่วน  
ต่าง ๆ ของร่างกายที่ก าลังได้รับความนิยม ยกตัวอย่างเช่น 
 
 

http://www.sanook.com/women/48233/
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  2.1.3.1 การศัลยกรรมปาก 
 การศัลยกรรมปาก คือ การแก้ไขเปลี่ยนรปูทรงริมฝปีากให้มรีูปปากทีส่วยงาม โดยรปูแบบที่
ได้รับความนิยมในปจัจบุัน คือ ปากบาง ปากกระจบั ปากปกีนก เป็นต้น 
 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพที่ 13 รูปแบบลักษณะการศัลยกรรมปากที่ได้รับความนยิม 
                                                    (ก) ปากบาง 

 (ข) ปากกระจับ 
(ค) ปากปกีนก 

ที่มา : masterpiececlinic, ตัดปากบางปากกระจับ, Available 12th October 2017, Accessed 
from https://www.masterpiececlinic.com/surgery/face/ 

  
2.1.3.2 การศัลยกรรมจมูก 

 การศัลยกรรมจมูก คือ การแก้ไขเปลี่ยนรูปทรงจมูกให้ดูสวยงามสมส่วนและเข้ากับใบหน้า 
เพราะจมูก เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของใบหน้า ที่เป็นส่วนส าคัญและเป็นที่นิยมในการท าศัลยกรรม
เป็นอันดับต้น ๆ โดยรูปแบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ จมูกทรงหยดน้ า จมูกทรงปลายพุ่ง จมูก
ทรงปลายเชิด เป็นต้น (ภาพที่ 14) 
 
 
 

https://www.masterpiececlinic.com/surgery/face/
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                 (ก)                                     (ข)                                    (ค)    
 

ภาพที่ 14 รูปแบบลักษณะการศัลยกรรมจมกูที่ได้รบัความนิยม 
  (ก) จมูกทรงหยดน้ า 

(ข) จมูกปลายเชิด 
(ค) จมูกปลายพุง่ 

ที่มา : tanapornclinic, เสรมิจมูกที่ไหนดี, Available 12th October 2017, Accessed from 
http://www.tanapornclinic.com/en/ves-blog/whereare-noseaugmentation.html 

 
2.1.3.3 การศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตา 

 การศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตา  เป็นการผ่าตัด เพื ่อซ่อมแซมการหย่อนคล้อยของ
เปลือกตา หลายครั้งการผ่าตัดนี้ถูกเรียกรวมว่าการยกกระชับหนังตา ประกอบด้วย การ
ผ่าตัดน าผิวหนัง ไขมัน และกล้ามเนื้อเปลือกตาส่วนเกินออก ส่วนใหญ่จุดประสงค์ของการ
ผ่าตัดชนิดนี้คือเพื่อการเสริมความงาม เพื่อยกกระชับและลดริ้วรอยแห่งวัย แต่ก็สามารถ
ใช้เพื่อรักษาสภาวะการมองเห็นได้เช่นกัน เช่น แก้ปัญหาการมองเห็นจากอาการเปลือกตา
ตกได้ รวมถึงการท าตาสองช้ันที่เป็นที่นิยมในการท าศัลยกรรมเปลือกตาด้วย (ภาพที่ 16) 
 

2.1.3.4 การศัลยกรรมคาง 
 ศัลยกรรมเสริมคางจะสามารถช่วยเติมเต็มรูปร่างของคาง เพราะรูปขนาดของคางนั้น เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สามารก าหนดมิติของใบหน้าสว่นล่าง เช่น บางคนมีรูปคางสั้น บางคนมีรูปคางเล็ก บ้างคน
มีรูปคางไม่มีความนูนหรือรูปคางร่นมาด้านหลัง จึ งท าให้ ใบหน้าดูกลมและหน้าสั้น  การ
ท าศัลยกรรม เสริมคาง สามารถที่จะช่วยปรับแต่งรูปหน้าให้ดูดีข้ึนได้ การศัลยกรรมคางที่นิยมจะท า
คางรูปตัววี เพื่อให้ดูใบหน้าเรียวข้ึนใบหน้าส่วนล่างก็จะแลดูมีมิติ และสมดุลสมบูรณ์ (ภาพที่ 17) 

http://www.tanapornclinic.com/en/ves-blog/whereare-noseaugmentation.html
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพที่ 15 รูปแบบลักษณะการศัลยกรรมจมกูที่ได้รบัความนิยม 
(ก) ตาสองช้ัน 

                       (ข) แก้ไขหางตาตกและตาไม่เท่ากัน 
ที่มา : wonjinthailand, Available 12th October 2017, Accessed from 

https://www.wonjinthailand.com/?p=2919 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 16 รูปแบบลักษณะการศัลยกรรมคางที่ได้รบัความนิยม 
ที่มา : siamswan, การเสรมิคาง, Available 12th October 2017, Accessed from 

http://www.siamswan.com/th/face-chin-augmentation-th.html 

https://www.wonjinthailand.com/?p=2919
http://www.siamswan.com/th/face-chin-augmentation-th.html
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 จากรูปแบบการศัลยกรรมที่กล่าวมา เป็นทางเลือกให้ผู้หญิงเลือกหยิบมาใช้เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ให้กับตนเอง ตามรูปแบบความงามจากพิมพ์นิยมที่มีแบบให้เลือกตามสถานบริการด้านความ
งาม ที่น ามาจากต้นแบบของรสนิยมในสังคม เพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดเพศตรงข้าม ท าให้
ความสวยงามของรูปร่างหน้าตากลายเป็นสิ่งที่ถูกน ามาให้คุณค่าและประเมินคุณค่าความเป็นผู้หญิง 
ดังนั้นการดูแล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปร่าง เพียงเพื่อเป็นที่ยอมรับในสังคม ร่างกายถูกมองว่าเป็น
โครงการ (Project) ที่ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ร่างกายบรรลุถึงเป้าหมายที่พึง
ปรารถนา หน้าตาของผู้หญิงจึงเป็นเหมือนโครงการที่ไม่จบสิ้น (พัชร์พิชา, 2552) 
 ในปัจจุบัน ร่างกายมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความรู้สึกด้านอัตลักษณ์ของปัจเจกชน
สมัยใหม่The body project ตามนิยามของ ศาสตราจารย์คริส ชิลลิ่ง (Chris Shilling) ได้กล่าวไว้ว่า 
ร่างกายเป็นหน่วยหนึ่ง หรือสิ่งหนึ่ง (entity) ที่อยู่ในกระบวนการกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างหรือเป็น
โครงการ ร่างกายไม่ใช่สิ่งที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ร่างกายอยู่ในภาวะของการต้องการกลายเป็น
สิ่งอื่นที่ไม่มีวันจบสิ้น เรียกว่า โครงการร่างกาย (Body project) เพื่อให้ร่างกายบรรลุ เป้าหมายที่พึง
ปรารถนาและเป็นการสื่อถึงตัวตนหรืออตัลักษณ์ของปจัเจกชนที่เปน็เจา้ของร่างกายนั้น (โกสุม โอมพร
นุวัฒน์, 2545) ในปัจจุบันโครงการร่างกาย เป็นเรื่องของปัจเจกที่สามารถเลือกตามความพอใจของ
ตนเอง ซึ่งดูเหมือนผู้หญิงในปัจจุบันจะมีทางเลือกมากข้ึนให้กับร่างกายของตนเอง ทั้ง  ๆ ที่จริงแล้ว
ผู้หญิงก าลังถูกบังคับให้เลือกบริโภคในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีสังคมเป็นกระแสหลัก และน าเสนอให้แบบ
ระบบทุนนิยม ตัวอย่างเช่น 
 - การเสริมความงามด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลยันฮีที่น าเสนอ
ทางเลือกในการเสรมิความงามให้ผูห้ญงิ 45 วิธี 
 - การลดความอ้วนและการลดสัดส่วนร่างกายใหเ้พรียวบางอย่างรวดเร็วของสถาบันลด
น้ าหนัก โดยการน าเสนอผ่านพรีเซ็นเตอร์ทีเ่ป็นดารา นางแบบ นักแสดง เป็นต้น 
 - ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางทั้งลดริ้วรอย เพิ่มความเต่งตึง ครมีผิวขาว ครีมบ ารุงหน้า รวมถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
 ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นเหมือนการลงทุนในการสร้างตัวตนและสร้างความมั่นใจ ท าให้ผู้หญิงรู้สึกดีที่
สามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้อย่างที่ต้องการ ในขณะที่ตัวเองไม่มีความสามารถในการควบคุม
สิ่งอื่น ๆ ในสังคมได้ 
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2.2 อิทธิพลในการสร้างสรรค์ทางด้านรูปแบบ 
 
 

 
 

ภาพที่ 17 โจนาธาน โยว (Jonathan Yeo) ศิลปินชาวอังกฤษ 
ที่มา : Wikipedia, Jonathan Yeo, Available 13th October 2017, Accessed from 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Yeo 
 
 2.2.1 โจนาธาน โยว(Jonathan Yeo) (1970)  ศิลปินชาวอังกฤษ น าเสนอเรื่องราว
ข้ันตอนของการท าศัลยกรรมพลาสติก ความจริงที่สังคมปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเปรียบเทียบ
ศัลยแพทย์คล้ายช่างแต่งหน้า และความมุ่นมั่นที่อยากจะสวยสมบรูณ์แบบโดยไม่กลัวอันตรายจากการ
ผ่าตัดศัลยกรรมของผู้หญิง เพื่อแลกกับความสวยงามที่สมบรูณ์แบบที่มาจากข้อบกพร่องและความไม่
พอใจในตัวเอง (ภาพที่ 18)  
 ด้วยเทคนิคจิตรกรรม โดยรูปแบบผลงานของ โจนาธาน โยว จะแสดงออกเป็นภาพของผู้หญิง 
ก่อนหรือหลังท า และขณะก าลังวางยาสลบในการท าศัลยกรรม โดยการปล่อย ให้เห็นเส้นร่าง พื้นที่
ว่างและปล่อยผลงานให้ดูเหมือนยังท าไม่เสร็จคล้ายเป็นนัยยะถึงความไม่พอใจที่ไม่สิ้นสุด 
 แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปินที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับ คือเรื่องราวของความต้องการ ที่ไม่กลัว
การอันตรายจากการของการท าศัลยกรรม ที่แสดงออกถึงความไม่พอใจในตัวเองและการแทนค่า
ศัลยกรรมที่กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้แทนเครื่องส าอาง 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Yeo
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ภาพที่ 18 Jonathan Yeo, Secondary Augmentation Mastopexy, 2011, oil on canvas, 71 x 
71cm, Courtesy of the artist & Circleculture Gallery 

ที่มา:  Jonathan Yeo, Available 29th Saptember 2017, Accessed from 
https://www.jonathanyeo.com/ 

 

https://www.jonathanyeo.com/


 
 

22 
 

 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 19 Jonathan Yeo, Rhytidectomy II, 2011 , oil on canvas, 40.5x 40.5cm, 

Courtesy of the artist & Circleculture Gallery 
ที่มา:  Jonathan Yeo, Available 29th Saptember 2017, Accessed from 

https://www.jonathanyeo.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jonathanyeo.com/
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2.2.2 อ.ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ Pradit Tungprasartwong (1968) ศิลปินชาวไทย 

น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักค าสอนปรัชญาทางพุทธศาสนา โดยเน้นเรื่องราวของสังขารเป็นหลัก  
(ภาพที่ 21) 

ศิลปินผู้น าเสนอการควบรวมระหว่างผลงานสามมิติ (Sculpture) และสองมิติ (Painting) ที่
เรียกว่า“Combine Painting” โดยผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ คือผลงานชุด “สนทนา
กับเธอ” ที่แสดงออกถึงเรื่องราวของสังขาร ด้วยการใช้หลักค าสอนของศาสนาพุทธ  ที่เป็นภาพ
จิตรกรรมหญิงสาวกับโครงกระดูก โดยหญิงสาวก าลังจ้องมองโครงกระดูก คล้ายก าลังท าความเข้าใจ
และยอมรับในเรื่องสัจธรรมชีวิต  

 
 

 
 

ภาพที่ 20 อ.ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ (Pradit Tungprasartwong) ศิลปินชาวไทย 
ที่มา : Matichon, Available 13th October 2017, Accessed from 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2017/04/2 
 

แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปินที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับ  แนวความคิดการเข้าใจและยอมรับสัจ
ธรรมของชีวิต พร้อมกระตุ้นเตือนถึงเรื่องของสังขารที่ไม่เที่ยงตามหลักค าสอน เพื่อต้องการสื่อให้เห็น
ถึงคุณค่าและตระหนักถึงแก่นที่แท้จริงของชีวิต โดยการไม่หลงลืมอัตลักษณ์ 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2017/04/2_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-1024x682.jpg
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ภาพที่ 21 ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์, ทางรอดคือปัญญา, 2554, สีน้ ามันบนผ้าใบ, 192x350 
ซม., หอศิลปม์หาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่มา : คลังสะสมศิลปกรรม, มหาลัยศิลปกร, Available 13th October 2017, Accessed from 

http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/artdetail.php?item_id=303 

 
 

 
 

ภาพที่ 22 อ.ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์, สนทนากบัเธอ, 2013, จิตรกรรมบนผ้าใบ, 160x200ซม. 
ที่มา : Ok Nation Blog, , Available 13th October 2017, Accessed from 

http://oknation.nationtv.tv/blog/praditpainter/2011/01/25/entry-3 

http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/artdetail.php?item_id=303
http://oknation.nationtv.tv/blog/praditpainter/2011/01/25/entry-3
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2.2.3 กอตเฟรด เฮลน์ไวน์ (Gottfried Helnwein) (1948) เป็นศิลปินชาวออสเตรีย – 

ไอริช  ท างานในฐานะจิตรกร ช่างภาพ ประติมากร โดยใช้เทคนิคและสื่อที่หลากหลาย งานของเขา
เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ประเด็นทางประวัติศาสตร์และหัวข้อ
ทางการ การโต้เถียงเรื่องประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองของนาซี เรื่องราวของมนุษย์ 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ 

 
 

 
 

ภาพที่ 23 กอตเฟรด เฮลน์ไวน์ (Gottfried Helnwein) ศิลปินชาวออสเตรีย – ไอริช 
ที่มา : stevebenisty, Gottfried Helnwein, Available 13th October 2017, Accessed from 

http://stevebenisty.com/?p=59 
 
 ผลงานที่ผู้สร้างสรรค์สนใจ ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่เกี่ยวกับเด็ก ที่ดูงดงามในความน่ากลัว 
เฮวน์ไวน์ได้กล่าวถึงผลงานที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับเด็กด้วยแนวความคิดที่ว่า เด็กเป็นผู้ถูกกระท าได้ง่าย
ที่สุด ทั้งจากการล่อลวง ข่มขืน การท าร้าย ผลงานมีทั้งภาพเขียนและภาพถ่าย ที่ เหมือนจริงแบบ
ไฮเปอร์เรียลลิสติค (Hiper Realistic) พร้อมกับแทรกสัญลักษณ์ให้เหนือจริงในบางช้ินงาน 
 แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปินทีผู่้สร้างสรรค์ได้รับ เทคนิคและรูปแบบทางการแสดงออกทาง
จิตรกรรมที่ถ่ายทอดความจริงรวมถึงอารมณ์ที่ต้องการให้เห็นถึงความสะเทือนใจ  

http://stevebenisty.com/?p=59
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ภาพที่ 24 Gottfried Helnwein, The Murmur of the Innocents 4, 2009, mixed media (oil 
and acrylic on canvas), 160 x 231 cm 

ที่มา : WorksHelnwein, Available 11th October 2017, Accessed from  
http://www.helnwein.com/works/mixed_media_on_canvas/image_1419-Los-

Caprichos-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.helnwein.com/works/mixed_media_on_canvas/image_1419-Los-Caprichos-5
http://www.helnwein.com/works/mixed_media_on_canvas/image_1419-Los-Caprichos-5
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ภาพที่ 25 Gottfried Helnwein, Los Caprichos 5, 2006, oil and acrylic on canvas, 160 x 
107 cm  

ที่มา : WorksHelnwein, Available 11th October 2017, Accessed from  
http://www.helnwein.com/works/mixed_media_on_canvas/image_1419-Los-

Caprichos-5 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.helnwein.com/works/mixed_media_on_canvas/image_1419-Los-Caprichos-5
http://www.helnwein.com/works/mixed_media_on_canvas/image_1419-Los-Caprichos-5
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2.3 อิทธิพลในการสร้างสรรค์ทางด้านแนวความคิด 

2.3.1 ช่างภาพชาวฝรั่งเศสชื่อ Bruno Metra และ Laurence Jeanson ซึ่งรู้จักกันในช่ือ 
Metra-Jeanson ช่างถ่ายภาพที่ได้ร่วมกันท าโปรเจค ภาพถ่ายชุดของผู้คนที่เป็นการ (ภาพที่ 29) ปะ
ติดรูปของการ ใช้ลิปสติกที่ปาก เครื่องส าอางที่อยู่บนดวงตาและใบหน้าที่ตัดมาจากนิตยสาร โดย
เปรียบเสมือนการผ่าตัดที่ปกปิดใบหน้า 

 
 

 
 

ภาพที่ 26 บรูโน เมทรา (Bruno Metra) และ ลอเรนซ์ ยีนสัน (Laurence Jeanson) 
ที่มา : Lyon experience, Metra-Jeanson, Available 13th October 2017, Accessed 

from http://www.lyon-experience.com/culture/quand-je-est-un-autre-des-images-
scotchantes/ 

 
รูปแบบผลงานของ Metra-Jeanson เป็นผลงานภาพถ่ายที่แสดงถึงการปกปิดรูปลักษณ์

ใบหน้าที่แท้จริง และเรื่องราวที่แสดงออกถึงความงามที่มาจากการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์เรื่องราวของ
การศัลยกรรม ที่ต้องการซ่อนเร้นและความไม่พอใจในตนเอง  

แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปินที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับ  ด้วยรูปแบบแนวความคิดผลงานที่แสดง
ถึงการปกปิดรูปลักษณ์ใบหน้าที่แท้จริง และเรื่องราวที่แสดงออกถึงความงามที่มาจากการแทนค่าด้วย
สัญลักษณ์ที่แสดงเรื่องราวของการศัลยกรรม 

 
 
 

http://www.lyon-experience.com/culture/quand-je-est-un-autre-des-images-scotchantes/
http://www.lyon-experience.com/culture/quand-je-est-un-autre-des-images-scotchantes/
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ภาพที่ 27 Bruno Metra and Laurence Jeanson, Metra-Jeanson Identity Project, Bea-neu, 

2015, Photographer 
ที่มา : Issue no.206, Metra-JeansonIdentity Project, Available 11th October 

2017, Accessed from http://www.issueno206.com/ 
 

http://www.issueno206.com/
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ภาพที่ 28 Bruno Metra and Laurence Jeanson, Metra-Jeanson Identity Project, Plastic-

Surgery-Magazines-11, 2015, Photographer 
ที่มา : Issue no.206, Metra-JeansonIdentity Project, Available 11th October 2017, 

Accessed from http://www.issueno206.com/ 
 
 

http://www.issueno206.com/
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 2.3.2 ออร์ล็อง (ORLAN) (1947) ศิลปินชาวฝรั่ ง เศส น าเสนอเรื่องราวของการ
ท าศัลยกรรม ที่แสดงออกเกี่ยวกับร่างกายที่แท้จริงและร่างกายในจินตนาการ ที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน 
เป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลซึ่งมีผลงานด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมักเป็นตัวของตัวเอง  
เธอเป็นศิลปินคนแรกที่ใช้ศัลยกรรมเป็นสื่อศิลปะ  
 
 

 
 

ภาพที่ 29 ออร์ล็อง (Orlan) ศิลปินชาวฝรัง่เศส 
ที่มา : Interalia magazine, The Future of the body with performance artist 

ORLAN, Available 13th October 2017, Accessed from 
https://www.interaliamag.org/blog/the-future-of-the-body-with-performance-artist-

orlan/ 

 

 ผลงานที่โลกต้องจดจ าและบางคนอาจต้องหลับตาปี๋ข้างหนึ่งเวลาที่ดูเธอแสดงคือ การผ่าตัด
และศัลยกรรมพลาสติก แบบถ่ายทอดสด บันทึกวิดีโอ ขณะที่หมอผ่าตัดก็กรีดผิวหนัง ไป เธอก็อ่านบท
กวีไปด้วย 

 ผลงานชุดหนึ่ง ที่ เรียกว่าเป็นรูปแบบ Carnal Art คือการวาดภาพเหมือนตนเองให้เป็น
รูปแบบศิลปะคลาสสิก แต่ออร์ล็อง ท าย่ิงกว่าน้ันคือ ผ่าตัดใบหน้า ยกเครื่องใหม่หมดจด โดยรวบรวม
เอาความงามในอุดมคติจากสตรีในภาพเขียนช่ือดังของโลก อาทิ หน้าผากโมนาลิซ่า คางของเทพีวีนัส 

https://www.interaliamag.org/blog/the-future-of-the-body-with-performance-artist-orlan/
https://www.interaliamag.org/blog/the-future-of-the-body-with-performance-artist-orlan/
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จากภาพ The Birth of Venus ของ Botticelli ปากของยู โรป้ า จากภาพวาดของ François 
Boucher รวมถึงจมูก ตา จากสตรีนางอื่น ๆ มารวมไว้บนใบหน้าของเธอ 
 แรงบันดาลใจจากศิลปนิที่ผูส้ร้างสรรค์ได้รับคือ แนวความคิดที่ว่าด้วยเรื่องร่างกายที่แท้จริง
และร่างกายในจินตนาการ โดยการศัลยกรรมการความจริงกับจินตนาการ มาผสมผสานรวมกันบน
ร่างกายที่แท้จริง 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 30 ORLAN, Needle of Anesthetizing Syringe and Sticks in upper lip, (1993),  7th 
Surgery-Performance Titled Omnipresence, New York, Cibrachrome in Diasec mount, 
65 x 43 in 

ที่มา : ORLAN, Available 13th October 2017, Accessed from 
http://www.orlan.eu/portfolio/7e-operation-chirurgical-performance-dite- 

omnipresence/ 
 
 
 
 

http://www.orlan.eu/portfolio/7e-operation-chirurgical-performance-dite-%20omnipresence/
http://www.orlan.eu/portfolio/7e-operation-chirurgical-performance-dite-%20omnipresence/
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ภาพที่ 31 ORLAN, Second mouth, (1993),  7th Surgery-Performance Titled 

Omnipresence, New York, Cibrachrome in Diasec mount, 65 x 43 in 

ที่มา : ORLAN, Available 13th October 2017, Accessed from 
http://www.orlan.eu/portfolio/7e-operation-chirurgical-performance-dite- 

omnipresence/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orlan.eu/portfolio/7e-operation-chirurgical-performance-dite-%20omnipresence/
http://www.orlan.eu/portfolio/7e-operation-chirurgical-performance-dite-%20omnipresence/
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ตารางเปรียบเทียบอิทธิพล 

ชื่อศิลปิน ความเหมือน 
 

ความต่าง 
 

อิทธิพลท่ีได้รับ 
 

โจนาธาน โยว(Jonathan 
Yeo) (1970)  

 

1. เรื่องราวของความ
พยายามที่ไม่กลัวการ
อันตรายจากการของ
การท าศัลยกรรม 
2. แสดงออกถึงความ
ไม่พอใจในตัวเอง 
3 .  ก า ร แ ท น ค่ า
ศัลยกรรมที่กลายเปน็
ส่วนหนึ่ งที่ ใ ช้แทน
เครื่องส าอาง 
 

1. รูป แบบผล งาน
ข อ ง โจ น าธ าน จ ะ
แสดงออกก่อนหรือ
ห ลั งท า  แล ะขณ ะ
ก าลังวางยาสลบใน
ก ารท า ศั ล ยก รร ม 
โดยการปล่อย ให้เห็น
เส้นร่าง พื้นที่ว่างและ
ปล่ อ ยผล งาน ให้ ดู
เหมือนยังท าไม่เสร็จ
คล้ ายเป็นนัยยะถึง
ความ ไม่พอ ใจที่ ไม่
สิ้นสุด 
 

จากรูปแบบ ที่ต้อง 
การกระตุ้นเตือน ถึง
การผ่าตัดศัลยกรรม 
ที่ ม าจ ากความ ไม่
พอใจในตนเองโดย
ไม่กลัวอันตรายจาก
การผ่าตัด 
 

ประดิษฐ์ ต้ังประสาท
วงศ์Pradit 
Tungprasartwong 
(1968) 

 

1. ต้องการสื่อให้เห็น
คุณ ค่ าแล ะแก่ น ที่
แท้จริงของชีวิต 
ก า ร เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
ยอมรับสัจธรรมของ
ชีวิตและกระตุ้นเตือน
ถึงเรื่องของสังขารที่
ไม่เที่ยง 
  

1 .  แ น ว ค ว า ม คิ ด
ทางการแสดงออก
การบอกเล่าเรื่องราว
ข อ ง สั ง ข า ร  ที่ ใ ห้
ตระหนักถึงการล่วง
โรยของสั งขารที่  ผู้
สร้างสรรค์แสดงออก
ถึงเรื่องราวของการ
ต่อสู้ กับสั งขารด้วย
การท าศัลยกรรมจน
หลงลื ม คุณ ค่าของ
ชีวิต 
  
 

เพื่ อต้องการสื่ อ ให้
เห็ น ถึง คุณ ค่าและ
ตระหนักถึงแก่นที่
แท้จริงของชีวิต โดย
การไม่หลงลืม  อั ต
ลักษณ์และสังขาร 
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ชื่อศิลปิน ความเหมือน 
 

ความต่าง 
 

อิทธิพลท่ีได้รับ 
 

Gottfried Helnwein 
(1948) 

 

1 .ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์  
 
  

1 .  ศิ ล ปิ น ใ ช้
แนวความ คิดแล ะ
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
สัญลักษณ์ ศิลปินใช้
ผ้าก๊อซพันแผลที่สื่อ
ถึ งค วาม รุ น แ ร ง  ผู้
สร้างสรรค์ใช้ผ้าก๊อซ
แทนการศัลยกรรม 
  

เทคนิคและรูปแบบ
ทางการแสดงออก
ท า ง จิ ต ร ก ร ร ม ที่
ถ่ายทอดความจริง
ร ว ม ถึ ง อ า ร ม ณ์ ที่
ต้อ งการให้ เห็ น ถึ ง
ความสะเทือนใจ 
  

Bruno Metra และ 
Laurence Jeanson 

 

1. ผลงานที่แสดงถึง
การปกปิดรูปลักษณ์
ใบหน้าที่แท้จริง  
2 .  เ รื่ อ ง ร า ว ที่
แสดงออก ถึงความ
งามที่มาจากการแทน
ค่าด้วยสัญลักษณ์ที่
แสดงเรื่องราวของ
การศัลยกรรม 
 

1.ลักษณะสญัลกัษณ์
ที่ศิลปินใช้เป็นรปู
นิตยสารจากนางแบบ
ที่มีรปูลกัษณ์อวัยวะที่
สวยงาม 
2.เทคนิคที่ใช้ในการ
แสดงออกศลิปินใช้
เทคนิคภาพถ่ายใน
การถ่ายทอด ผู้
สร้างสรรค์ใช้เทคนิค
จิตรกรรม 

จากแนวความคิดที่
ใ ช้ ก า ร ป ก ปิ ด
รูปลักษณ์ใบหน้าเดิม 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เป รียบ เที ยบแทน
ก า ร ผ่ า ตั ด เ ส ริ ม
ศัลยกรรม  
 

ออร์ล็อง (ORLAN) (1947) 

 

1. ผลงานแสดงออก
ถึงเรื่องราวของการ
ท าศัลยกรรมตกแต่ง   

1.เทคนิคที่ใช้ในการ
แสดงออกศลิปินใช้
ตัวเองแทนในการ
ถ่ายทอด ผู้สร้างสรรค์
ใช้เทคนิคจิตรกรรม 
 

แนวความ คิดที่ ว่ า
ด้วยเรื่องร่างกายที่
แท้จริงและร่างกาย
ในจินตนาการ โดย
การศัลยกรรมการ
ค ว า ม จ ริ ง กั บ
จิ น ต น า ก า ร  ม า
ผสมผสานรวมกันบน
ร่างกายที่แท้จริง 



 
 

36 
 

 
2.4 ทฤษฎีและกรอบแนวความคิดท่ีได้รับ 

 
2.4.1 ทฤษฎีความงาม 
เดวิด ฮูม (David Hume) เช่ือว่า ถึงแม้ว่าคนเราจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับความงามหรือรสนิยม

ที่แตกต่างหลากหลาย แต่ก็สามารถหามาตรฐานของรสนิยม (standard of taste) มาตัดสินความงาม
ร่วมกันได้ โดยมาตรฐานของรสนิยมและความงามที่แท้จริง (true standard of taste and beauty) 
ต้องมาจากการตัดสินร่วมกัน (joint verdict) ของผู้ตัดสินที่แท้ (true judge) ที่มีคุณสมบัติ คือ มี
ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนประณีตในการรับรู้และการจินตนาการ มีเหตุผลที่ดีในการรับรู้คุณสมบัติทาง
สุนทรียะที่มีอยู่ในงานศิลปะ มีการเปรียบเทียบความงามในระดับต่าง ๆ ปราศจากอคติ และมีความ
เป็นกลาง (Impartial) แต่ก็ยังมีอีก 2 สิ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างทางรสนิยมได้ คือ อารมณ์หรือ
ความชอบ (temperament) ของแต่ละคน รวมไปถึงความแตกต่างของอายุและวัฒนธรรม (โอชนา, 
2556) 
     สรุปได้ว่า สุนทรียศาสตร์ คือ การศึกษาความงามทั้งในงานศิลปะและในธรรมชาติ มนุษย์
สามารถรับรู้คุณค่าได้ด้วยประสาทสัมผัสเพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง พอใจ ประทับใจ สะเทือนใจ 
ความรู้สึกดังกล่าวเป็นประสบการณ์ ความงามเป็นความรู้สึกที่เกิดข้ึนในความคิด ข้ึนอยู่กับความชอบ
หรืออารมณ์ความรู้สึก ความงามจะเกิดข้ึนกับบุคคลนั้นได้ ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละคน 

 
2.4.2 แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ 
ปัจจัยส าคัญอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งท า

หน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรบัรูแ้ละตีความต่อสิง่เร้า ก่อนที่ร่างกายจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ปัจจัยทาง 
จิตวิทยาที่ส าคัญ ประกอบด้วยแรงจูงใจและการเรียนรู้ แบ่งออกเป็นทฤษฎีใหญ่ ๆ คือ 

 
2.4.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Leaning View of Motivation) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมหรอืการเรยีนรู้พฤติกรรมจากตัวแบบ เป็นทฤษฎีของศาสตราจารย์
บันดูรา มหาลัยสแตนฟอร์ด เช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมาก เป็นการเรียนรู้โดยสังเกตและ
เลียนแบบ  ทฤษฎีนี้เห็นว่าแรงจูงใจ เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
เอกลักษณ์และการเลยีนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเองช่ืนชอบหรือคนที่มี
ช่ือเสียงในสังคม เช่น ดารา นางแบบ นักร้อง เป็นต้น พฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคม เกิดจาก
กระบวนการเรียนพื้นฐาน และส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายนอก การเรียนรู้ทางสังคม จึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ (พัชร์พิชา, 2552)   
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2.4.2.2 แนวคิดเรื่องร่างกายและต้นทุนทางกายภาพ 

การท าศัลยกรรมความงามของผู้หญิง ภายใต้แนวคิดสตรีนิยมของแชฟคิส ในหนังสือเรื่อง 
Beauty Secrets พบว่าความงามเป็นที่มาของการกดข่ีผู้หญิง กล่าวคือ ความงามเป็นปรากฏการณ์
ทางการเมืองและอ านาจ ที่สังคมได้สร้างบรรทัดฐานของความงาม โดยผู้หญิงจะติดอยู่ในกับดักของ
ระบบเหล่าน้ัน จนไม่อาจท าใจยอมรับกบัรปูรา่งที่เปลีย่นแปลง รอยย่นบนใบหน้าหรือหน้าอกที่มีขนาด
เล็กได้ ผู้หญิงถูกมอมเมาด้วยความเจริญทางการแพทย์สมัยใหม่ ท าให้ผู้หญิงมีความรู้สึกเกลียดตัวเอง 
มีความกลัวต่อความแก่ ท าให้ผู้หญิงสว่นใหญ่ในปัจจุบนัต้องต่อสูด้้วยการท าศัลยกรรมเสริมความงามที่
มีราคาแพงและเจ็บปวด เพื่อแลกกับความงามที่มีสังคมเป็นตัวก าหนด แต่ขณะเดียวกันผู้หญิงที่
ศัลยกรรมก็เปรียบเหมือนการลงทุนทางกายภาพ หรือสะสมทุนโดยผ่านทางร่างกาย 

 
ปิแอร์ บูร์ดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) แนวคิดของเขาเป็นเรื่อง ของการสร้างทุนทางกายภาพ 

หมายถึง การพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ให้เกิดคุณค่าที่ยึดถือกันมาในบริบททางสังคมของร่างกาย
นั้น ๆ โดยบูร์ดิเยอร์ ให้ความส าคัญกับกระบวนการที่ท าให้ร่างกายมีสภาพเป็นสินค้า เช่น รูปร่างของ
ดารา นางแบบ หญิงบริการ ดังนั้นร่างกาย จึงมีส่วนร่วมที่ในการสร้างความแตกต่างและความไม่เท่า
เทียมของชนช้ันในสังคม (พัชร์พิชา, 2552) ด้วยกระบวนการทางการแพทย์ด้านศัลยกรรม ที่คล้ายการ
ผลิตรูปร่าง หน้าตา ที่ท าให้ร่างกายของผู้หญิงเปลี่ยนเป็นสภาพของสินค้าที่สามารถตีราคาได้  
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” เป็นการสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจากสภาพสังคมปัจจุบัน ที่สังคมให้ความส าคัญกับรูปร่างหน้าตาภายนอกมากกว่าจิตใจภายใน จึง
ส่งผลให้การศัลยกรรมความงามเข้ามามีบทบาทและเป็นค่านิยม จนกลายเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบันของผู้คนในสังคม จนกลายเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนเหล่านั้นยอมแลกความสวยกับ
ความเจ็บปวดและอดทนต่อการรักษาตัว พักฟื้น โดยที่ยังไม่รู้ด้วยว่าหลังผ่าตัด จะสวยตามต้องการ
หรือไม่ ผู้สร้างสรรค์จึงได้น าแรงบันดาลใจนี้มาสร้างสรรค์ โดยมีวิธีด าเนินการสร้างสรรค์ตามข้ันตอน 
ดังนี ้

 
3.1 การค้นหาข้อมูล 

3.1.1 ข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ หนงัสือ  
3.1.2 ข้อมูลจากสถานประกอบการเสรมิความงาม 
3.1.3 ข้อมูลจากบุคคลทีท่ าศัลยกรรม 
3.1.4 ข้อมูลเพิม่เติมจากอินเตอรเ์น็ต 
ในข้ันตอนการประมวลความคิดสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจัยต่อการ

สร้างสรรค์ผลงาน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน ข้อมูลจากหนังสือ ต าราต่าง ๆ และ
ในโซเซียลอินเตอร์เน็ตที่ปัจจุบันสามารถรับข้อมูลได้ทันที รวมถึงข้อมูลจากบุคคลใกล้ตัว โดยน า
แหล่งข้อมูลที่ได้รับมาประกอบกับความรู้สึกส่วนตัวมาวิเคราะห์ ก่อนจะน าแรงบันดาลมาแสดงออกใน
รูปแบบเฉพาะตน  

 
3.2 การท าภาพรา่งต้นแบบ 
 การสร้างสรรค์ภาพร่างต้นแบบ ผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ได้แก่ การศึกษาจากรูปภาพของบุคคลที่ก่อนท ากับหลังท าศัลยกรรม รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลใกล้ตัวที่ได้ท าศัลยกรรมความงาม แล้วจึงน า
แรงกระตุ้นที่ได้รับมาสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลงานรูปแบบเรียลลิสติค ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอ
ความความจริงมาถ่ายทอดความเสมือนจริง ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสังคมปัจจุบัน ผู้สร้างสรรค์จึงใช้
ภาพร่างต้นแบบเป็นภาพถ่าย ที่ได้มีการจัดแสงและองค์ประกอบภาพ ด้วยโปรแกรมโฟโต้ช็อปตามที่ผู้
สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอเรื่องราว ก่อนจะคัดภาพน ามาขยายเป็นผลงานจริง 
 
 



 
 

39 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 32 ภาพร่างต้นแบบ 1 
ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 

 

 
 

ภาพที่ 33 ภาพร่างต้นแบบ 2 
ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 
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3.3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

ในกระบวนการสร้างสรรค์ ก่อนผู้สร้างสรรค์จะน ามาร่างขยายงานจริง จะท าการลงสพีื้นหลัง
เป็นน้ าหนักไว้ก่อนบนผ้าใบ เพื่อต้องการคุมบรรยากาศของสีในผลงานจริง หลังจากนั้นผู้สร้างสรรค์น า
ภาพร่างต้นแบบที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ ทั้งสี โครงร่างรูปแบบ ตามต้องการแล้วนั้น ถึงน าแบบร่างที่ได้ 
มาขยายเป็นผลงานจริง ในข้ันตอนการขยายผลงานจริง ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ที่มีต่อ
ความรู้สึกถึงผู้ที่ได้ท าศัลยกรรมความงามหลังผ่าตัดช่วงพักฝื้น ที่ต้องยอมอดทนต่อความเจ็บปวด มา
สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคจิตรกรรมเฉพาะตัว ที่ต้องการน าเสนอให้เห็นถึงทุกรายละเอียด เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงความจริงของสังคมปัจจุบันกับการศัลยกรรมความงาม ผ่านฝีแปรงและบรรยากาศที่สัมพันธ์กับ
จิตใจของผู้สร้างสรรค์ 

หลังจากที่ได้สร้างสรรค์เสร็จสมบรูณ์แล้ว จึงน ามาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการท างานอีกครั้ง 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงงานช้ินต่อไป 

 
 

                   
                  (ก)                                 (ข)                                 (ค)  

ภาพที่ 34 ข้ันตอนการสร้างสรรค์ 
                                          (ก) ภาพร่างต้นแบบ 
                                          (ข) ภาพร่างโครงสร้าง 
                                          (ค) ภาพเสร็จสมบรูณ์ 

         ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 
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บทที่ 4 
การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงาน 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาลงตัวได้ สมบรูณ์ทั้งด้านเนื้อหา การแสดงออก และเทคนิค

วิธีการจ าเป็นต้องทดลองศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดของผู้สรา้งสรรค์
มากที่สุด  

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ในหัวชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” เป็นการน าเสนอ
เรื่องราวการศัลยกรรมความงามของผู้หญิงที่เป็นค่านิยมในปัจจุบัน ทั้งนี้ในระหว่างการสร้างสรรค์นั้น 
ได้ประสบปัญหาที่ต้องคอยหากระบวนการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลงาในการสร้างสรรค์แต่ละช้ิน 
เพื่อให้ได้ผลตรงตามความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอด มีกี่ด าเนินงานและพัฒนาผลงานตามระยะดังนี้  

 
4.1 การพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

ผลงานในระยะนี้เป็นผลงานชุดแรก ๆ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มค้นคว้าข้อมูลและรูปแบบ เป็น
ผลงานจิตรกรรมรูปแบบ 2 มิติ ผลงานโดยรวมส่วนใหญ่ เป็นการแสดงออกถึงผู้หญิงหลังท าศัลยกรรม
ช่วงพักฟื้น แสองออกภายใต้อารมณ์ความหวังที่ต้องการความสวยงามที่ตนต้องการ โดยได้รับ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน และปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงทราบปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
ดังนี้  

4.1.1 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
ผลงานจิตรกรรมชุดน้ีผู้สร้างสรรค์ ต้องการมุ่งเน้นในเรื่องราวของผู้ท าศัลยกรรมความงาม ที่

ได้กลายเป็นค่านิยมใหม่ของสังคมปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับ จนกลายเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการ
ด ารงชีวิต ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการงาน การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ต้องการแสดงเนื้อหาเกี่ ยวกับ
ความอดทน ความเจ็บปวดของผู้หญิงที่ยอมแลกกับความสวยงามจากการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม 
เพื่อต้องการแก้ไข ข้อบกพร่องหรือปมด้อย เพื่อปกปิดอัตลักษณ์ที่แท้จริงด้วยการศัลยกรรมความงาม
รูปลักษณ์ภายนอก 

 
4.1.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ี ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ โดยลักษณะเหมือน

จริง ที่มีความคมชัดเท่ากันทั้งภาพด้วยความพิถีพิถันให้ใกล้เคียงกับภาพร่างต้นแบบให้มากที่สุด เพื่อ
แทนความหมายของความงามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอ 
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4.1.3 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการสร้างสรรค์     
- ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ คือลักษณะของบรรยากาศพื้นหลัง ที่ยังไม่

สามารถสอดคล้องกับเรื่องราว ท าให้งานยังมีความไม่สมบรูณ์ 
- ลักษณะท่าทางของผู้หญิงที่ใช้เป็นแบบ ยังไม่แสดงอาการถึงการท าศัลยกรรมตามที่ต้องการ

สื่อออกมาได้ชัดเจน 
- สัญลักษณ์ที่ใช้ยังน้อยเกินไป ท าให้ยังสื่อไปถึงเรื่องราวที่ต้องการได้ไม่เต็มที่ 
4.1.4 การพัฒนา 
- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานประกอบการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
- พื้นหลังควรมีเรื่องราวหรือบรยากาศที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมความงาม 
- การควบคุมเฉดสีให้ดูกลมกลืน 
 

สรุปผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ ์
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรก ภาพรวมเป็นการเริ่มศึกษา ค้นคว้าทั้งเนื้อหาและรูปแบบ 
เพื่อค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตน ปัญหาของผลงานในระยะนี้ มีปัญหาอยู่หลายด้านด้วยกัน เช่น ปัญหา
จากพื้นหลัง องค์ประกอบของรูปทรงหลัก และปัญหาการควบคุมน้ าหนักของบรรยากาศโดยรวม 
ส่งผลให้การแสดงออกในการสร้างสรรค์นั้นยังไม่สมบรูณ์เท่าที่ควร จึงต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้
เพิ่มเติมและน ามาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาผลงานที่สมบรูณ์ 
 ซึ่งผลงานในระยะแรกนี้ ถือเป็นรากฐานทางความคิด และเป็นแนวทางการเริ่มต้นของการ
สร้างสรรค์ จึงต้องพัฒนาทั้งแนวความคิดและรูปแบบในผลงานระยะต่อไป 
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 1 
                                     ช่ือภาพ      “ความงาม” 
                                     เทคนิค       สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                                     ขนาด         120 x 90 ซม. 

ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 2 
             ช่ือภาพ  “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” 

   เทคนิค      สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ขนาด          170 x 140 ซม. 

ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 3 
                                  ช่ือภาพ        “พิมพ์นิยมแห่งความงาม”   
                                  เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                                  ขนาด  170 x 90 ซม. 

ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 38  ภาพผลงานกอ่นศิลปนพินธ์ ช้ินที่ 4 

                                 ช่ือภาพ  “พิมพ์นิยมแห่งความงาม”   
                                 เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                                 ขนาด  160 x 140 ซม. 

ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 
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การสรา้งสรรค์และการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ 

ตั้งแต่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรก ๆ ควบคู่กับการแก้ปัญหา ข้อบกพร่องต่าง 
ๆ มาอย่างต่อเนื่อง กับการสั่งสมประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ที่ยังไม่สมบรูณ์  โดยเฉพาะ
กระบวนการเทคนิค วิธีการและองค์ประกอบโดยรวมของผลงาน จึงได้วิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องของ
ผลงาน เพื่อให้ผลงานเกิดความสมบรูณ์ ภายในผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” เพื่อ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อการศัลยกรรมในสังคมปัจจุบัน ที่ต้องอดทนต่อความ
เจ็บปวดจากการศัลยกรรมเพื่อยอมแลกกับความสวยงาม และต้องการการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการ
ด ารงชีวิตผู้หญิงกับสภาพสังคมปัจจุบัน ที่ให้คุณค่ากับรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าคุณค่าภายในจิตใจ
กว่าอดีตของสังคมไทย  

การสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์ ได้วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ในผลงานแต่ละช้ิน 
เพื่อพัฒนาทั้งเนื้อหา รูปแบบ และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องส่วนต่าง ๆ เป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค
การลงสี การจัดวางองค์ประกอบ เพื่อให้ผลงานแสดงออกและตอบสนองถึงเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์
ต้องการสื่อสารถึงสภาวะสังคมปัจจุบันมากที่สุด   

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ต้องการแสดงถึงช่วงเวลาหลังการผ่าตัดของผู้หญิงที่ได้รับการ
ศัลยกรรมเสริมความงาม ที่ต้องเก็บตัวอยู่ในที่พัก เพื่อรักษาแผลที่ยังไม่หายดีและบวมช้ า พักฟื้น
ใบหน้าหรือร่างกายจนกว่าจะหายเป็นปกติ และยังไม่รู้แน่ชัดว่าหลังแผลหายจะสวยเหมือนที่ตนหวังไว้
หรือไม่ เพราะในหลาย ๆ รายก็ตกเป็นเหยื่อของการศัลยกรรม แต่ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความ
ต้องการของตัวเองได้ เพื่อแลกกับความสวยงามในอุดมคติของแต่ละคน 
 ปัญหาของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์จนกระทั่งเข้าสู่ผลงาน
ศิลปนิพนธ์  ในการสร้างผลงานแต่ละครั้งพบปัญหาไม่ซ้ ากัน ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ทดลอง ปรับปรุง เพื่อ
เสนอผลงานให้สมบรูณ์ ด้วยการหาวิธีใหม่ ๆ ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ท าการ
วิเคราะห์และประมวลผลดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาทางด้านเทคนิค ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ผู้สร้างสรรค์ ใช้วิธีการลงสีเป็นส่วน ๆ  ปัญหา
ที่เกิดข้ึน บรรยากาศสีในภาพจะแยกส่วนกัน ท าให้ภาพไม่กลมกลืน ผู้สร้างสรรค์ได้แก้ปัญหาด้วยการ
ลงสีเตรียมพื้นหลังไว้เพื่อคุมบรรยากาศอุณหภูมิสีในภาพ ก่อนจะร่างและลงสีให้กลมกลืนเป็น
บรรยากาศที่สมบรูณ์มากขึ้น 

2. ปัญหาในการวางองค์ประกอบ ในผลงานของผู้สร้างสรรค์จะมีองค์ประกอบหลักแค่ส่วน
เดียว การจัดวางองค์ประกอบในผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ผู้สร้างสรรค์ได้จัดวางองค์ประกอบไว้
กลางภาพ ท าให้ผลงานดูนิ่งไม่ตอบสนองเรื่องราวได้ตามต้องการ ผลงานในระยะศิลปนิพนธ์ผู้
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สร้างสรรค์ได้จัดองค์ประกอบให้มีพื้นที่ว่างมากข้ึน วางองค์ประกอบหลักให้อยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของ
ภาพ เพื่อให้พื้นที่ว่างกับองค์ประกอบหลักท างานเพื่อตอบสนองถึงความโดดเดี่ยวมากขึ้น 

3. ปัญหาในบรรยากาศพื้นหลัง โดยพื้นหลังก่อนศิลปนิพนธ์ จากเดิมเป็นแค่บรรยากาศเปล่า 
ไม่มีเรื่องราว ผู้สร้างสรรค์ได้เพิ่มเงาตกทอดเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ถึงความโดดเดี่ยวของผู้หญิงหลัง
ท าศัลยกรรมในช่วงพักฟื้นที่ต้องเก็บตัวในห้องคนเดียว      
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานศิลปนพินธ์ ช้ินที่ 1 

                              ช่ือภาพ   “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” 
                              เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                              ขนาด  160 x 120 ซม. 

ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานศิลปนพินธ์ ช้ินที่ 2 
                              ช่ือภาพ   “พิมพ์นิยมแห่งความงาม”   
                              เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                              ขนาด  160 x 200 ซม. 

ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานศิลปนพินธ์ ช้ินที่ 3 
                              ช่ือภาพ   “พิมพ์นิยมแห่งความงาม”   
                              เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                              ขนาด  110 x 140 ซม. 

ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานศิลปนพินธ์ ช้ินที่ 4 
                              ช่ือภาพ   “พิมพ์นิยมแห่งความงาม”   
                              เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                              ขนาด  135 x 170 ซม. 

ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 
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บทที่ 5 
สรุป 

 
การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” ต้องการแสดงให้เห็นถึงเพศสภาวะของ

สตรี ที่มีความรักสวยรักงามกับค่านิยมทางสังคมที่ให้คุณค่ากับรูปลักษณ์ภายนอก เมื่อรูปลักษณ์
ภายนอกกลายเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต การท าศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามเข้ามามีบทบาทในการ
ด ารงชีวิตของสตรีทั้งอาชีพและการงาน สตรีที่มีรูปลักษณ์หน้าตาสวยงามมีโอกาสในการท างานได้
หลากหลายเป็นที่ดึงดูดท าให้มีความมั่นใจมากข้ึน ส่งผลให้การท าศัลยกรรมความงามเป็นที่ยอมรับ
และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
 จากวิวัฒนาการด้านความงามที่มาจากการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขส่วนที่บกพร่องไม่
พอใจในรูปร่างและหน้าตา ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสนิยมของความงามตามความช่ืนชอบ
ส่วนตัว รูปร่างหน้าตาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้คล้ายการเปลี่ยนเสื้อผ้า เครื่องประดับ ได้ตามความ
พอใจ โรงพยาบาลคลินิกปรับเปลี่ยนประดุจร้านเสริมสวย ศัลยแพทย์กลับกลายเป็นช่างแต่งหน้า 
ความงามที่สามารถเลือกได้ว่าอยากได้ลักษณะหรือรูปแบบไหน มีตัวอย่างให้เลือกตามแบบนิยม แม้
การท าศัลยกรรมความงามนั้นจะต้องแลกด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลจากการผ่าตัดและการพักตัว
รักษาและค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ผู้ท าศัลยกรรมความงามก็ยอมอดทนเพื่อแลกกับความสวยงามที่
ต้องการ 
 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พิมพ์นิยมแห่งความงาม” เพื่อต้องการแสดงออกให้เห็นถึงค่านิยม
ของสังคมกับการท าศัลยกรรมความงาม ที่ต้องอดทนพยายามยอมแลกความเจ็บปวดกับความงามตาม
ต้องการ จากการปกปิดข้อบกพร่องหรือแก้ไข ปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่พอใจในรูปร่างและหน้าตาของ
ตัวเอง เพียงเพื่อความพอใจและการยอมรับจากสังคม กับภาพลักษณ์อันลวงล่อด้วยเสน่ห์แห่งความ
งามแบบพิมพ์นิยม จนหลงลืมคุณค่าแห่งอัตลักษณ์ที่เป็นตัวตนและแก่นอันแท้จริง 
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