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เร ื่องราวของพวกม ันเหล่าน ั้น 
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 Since history in daily life becomes art work’s essence and content, separating, 

rearranging and trying to understand how an art work artistically presents itself is nothing 

different from slitting and slashing one’s own flesh so it is cleaned once in a long time. Our 

brain and body are not different from a room, secretly storing memories of people’s images, 

scars left by many incidents and noisy sounds of different feelings. When that personal 

room, where all those relationships are kept, is officially open through a public space, a 

series of personal collections, then, are revealed along with their history and story. 
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ศ ิลปากรท ุกท่านท ี่คอยให้ค ําปร ึกษา แนะน ํา พร้อมท ั้งเสนอม ุมมอง และข้อค ิดเห ็นอ ันเป็นประโยชน์
แก่ข้าพเจ้าตลอดมา 
 ขอขอบพระค ุณเหล่าน ักค ิด น ักเข ียน ศ ิลปิน เพ ื่อนมน ุษย์ร่วมโลก ทั้งที่ม ีอ ิทธ ิพล และไม่
ม ีอ ิทธ ิพลต่อต ัวข้าพเจ้า และท้ายส ุดข้าพเจ้าขอขอบค ุณชายอ ันเป็นท ี่ร ักและใคร่ท ั้งเก้าคน 
 ผลของความด ีใดๆก ็ตามท ี่เก ิดจากว ิทยาน ิพนธ์ฉบ ับน้ี ข้าพเจ้าขอน้อมอ ุท ิศให้ก ับบ ุคคล
ท ั้งหลายข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ช

สารบ ัญ 
 
            หน้า 
บทค ัดย่อภาษาไทย .................................................................................................................... ง 
บทค ัดย่อภาษาอ ังกฤษ ............................................................................................................... จ 
ก ิตต ิกรรมประกาศ ..................................................................................................................... ฉ 
สารบ ัญภาพ ............................................................................................................................... ฌ 
บทที่ 
 1 บทนํา......................................................................................................................... 1 
   ความส ําค ัญและท ี่มาของปัญหา......................................................................... 1 
   ว ัตถ ุประสงค์ของการศ ึกษา ................................................................................ 3 
   สมมต ิฐานการศ ึกษา .......................................................................................... 4 
   ขอบเขตของการศ ึกษา....................................................................................... 4 
   ข ั้นตอนของการศ ึกษา........................................................................................ 4 
   ว ิธ ีการศ ึกษา ...................................................................................................... 5 
 2 ท ี่มา แรงบ ันดาลใจ และอ ิทธ ิพล ................................................................................ 6 
   ภ ูม ิหล ังทางครอบคร ัว ........................................................................................ 6 
   ประสบการณ์เก ่ียวก ับความส ัมพ ันธ์ ................................................................... 14 
   กรอบค ิดแบบชายเป็นใหญ่ และปัญหาความร ุนแรงในครอบคร ัว ...................... 16 
   ศ ีลธรรมทางเพศในส ังคมไทย............................................................................. 18 
   น ักสตร ีน ิยมสายถอนรากถอนโคน ซ ีม ็อน เดอ โบว ัวร์ (1908-1986)............... 21 
   อ ิทธ ิพลจากศ ิลปินไทย และศิลปินต่างประเทศ .................................................. 23 
 3 ผลงานศ ิลปะก่อนว ิทยาน ิพนธ์ พ.ศ.2552-2555........................................................ 36 
   ระยะที่ 1 ผลงานก่อนเข้าศ ึกษาระด ับปร ิญญาโท ...............................................  36 
   ผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1/2552 .............  39 
   ผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2552............  51 
   ผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2553............  60 
   ผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ..............  73 
 4 การสร้างสรรค์ผลงานชุดว ิทยาน ิพนธ์......................................................................... 80 
   การก ําหนดเน ้ือหาเร ื่องราวท ี่ส ําค ัญในงานช ุดว ิทยาน ิพนธ์ ................................. 80 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ซ

บทที่           หน้า 
   การบวนการถ่ายทอดความคิดและก ําหนดร ูปแบบทางศ ิลปะในงานช ุด 
    ว ิทยาน ิพนธ์ ............................................................................................... 84 
   การจ ัดการและแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ .................................................... 87 
   ภาพการปฏิบัติงาน และผลงานวิทยานิพนธ์บางส่วน......................................... 88 
 5 บทสร ุป ...................................................................................................................... 116 
รายการอ้างอิง ............................................................................................................................ 118 
ประว ัติผู้วิจัย .............................................................................................................................. 119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฌ

สารบ ัญภาพ 
ภาพที่             หน้า 
 1 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการแสดงเด่ียวคร้ังแรก “เร่ืองของผู้หญิง (ฉัน), ” (2010)  
   ณ อาร์เดล เธิร์ดเพลส  แกลเลอรี่........................................................................  9 
 2 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช่ือ Intercourse No.3..................................................  11 
 3 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช่ือ Intercourse No.2..................................................  12 
 4 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการแสดงเด่ียวคร้ังที่ 2 “The Man No.10”, (2011)  
   ณ อาร์เดล เธิร์ดเพลส แกลเลอรี่ .........................................................................  13 
 5 Simone de Beauvoir dans son appartement à Paris. 12 octobre, 1976. ...  21 
 6 ภาพถ่ายศิลปินอารยา ราษฎร์จําเริญสุข และผลงานวีดีโอของเธอ ..............................  23 
 7 ผลงานภาพพิมพ์ของอารยา ราษฎร์จําเริญสุข .............................................................  24 
 8 ผลงานภาพพิมพ์ของอารยา ราษฎร์จําเริญสุข .............................................................  24 
 9 ผลงานวีดีโออาร์ตโดยอารยา ราษฎร์จําเริญสุข............................................................  26 
 10 ผลงานวีดีโออาร์ตโดยอารยา ราษฎร์จําเริญสุข............................................................  26 
 11 Louise Bourgeois in 1990 with her marble sculpture Eye to Eye (1970) .  
   Photo: Raimon Ramis.....................................................................................  27 
 12 ภาพผลงานประติมากรรมจัดวางโดย Louise Bourgeois ..........................................  28 
 13 ภาพผลงานจิตรกรรมโดย Louise Bourgeois ............................................................  29 
 14 ภาพผลงานจิตรกรรมโดย Louise Bourgeois ............................................................  29 
 15 ภาพถ่ายใบหน้าศิลปิน Nancy Spero และผลงานของเธอ .........................................  30 
 16 ภาพผลงานวาดเส้นจัดวางโดย Nancy Spero ............................................................  31 
 17 ภาพผลงานภาพพิมพ์โดย Nancy Spero....................................................................  31 
 18 ภาพผลงานภาพพิมพ์โดย Nancy Spero....................................................................  32 
 19 ภาพถ่ายศิลปิน Tracey Emin.....................................................................................  33 
 20 ภาพถ่ายผลงานของ Tracey Emin .............................................................................  34 
 21 ภาพถ่ายผลงานของ Tracey Emin .............................................................................  34 
 22 ภาพผลงานวาดเส้นของ Tracey Emin .......................................................................  35 
 23 โปสเตอร์และภาพห้องแสดงนิทรรศการ Brand New 2009 ซึ่งจัดขึ้น  
   ณ หอศิลป์ วิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...........................................  36 
 24 ภาพผลงานก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ชุดที่ 1 .....................................................  38 
 25 ภาพผลงานก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ชุดที่ 2 .....................................................  38 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ญ

ภาพที่             หน้า 
 26 ภาพผลงานก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ชุดที่ 3 .....................................................  39 
 27 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 1..........................................  39 
 28 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 2..........................................   40 
 29 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 3..........................................  41 
 30 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 4..........................................  42 
 31 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 5..........................................  42 
 32 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 6..........................................  43 
 33 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 7..........................................  43 
 34 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 8..........................................  44 
 35 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 9..........................................  45 
 36 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 10 .......................................  45 
 37 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 11 .......................................  46 
 38 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 12 .......................................  46 
 39  ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 13 .......................................  47 
 40 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 14 .......................................  48 
 41 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 15 .......................................  48 
 42 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 16 .......................................  49 
 43 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 17 .......................................  49 
 44  ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 18 .......................................  50 
 45 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 19 .......................................  50 
 46 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 20 .......................................  51 
 47 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที่ 1..........................................  52 
 48 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่2..........................................  52 
 49 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่3..........................................  53 
 50 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่4..........................................  53 
 51 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่5..........................................  54 
 52 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่6..........................................  55 
 53 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่7..........................................  55 
 54 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่8..........................................  56 
 55 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่9..........................................  56 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฎ

ภาพที่             หน้า 
 56 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่10 .......................................  57 
 57 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่11 .......................................  58 
 58 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่12 .......................................  58 
 59 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่13 .......................................  59 
 60 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่14 .......................................  59 
 61 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ช้ินที ่15 .......................................  60 
 62 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 1..........................................  61 
 63 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 2..........................................  61 
 64 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 3..........................................  62 
 65 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 4..........................................  62 
 66 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 5..........................................  63 
 67 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 6..........................................   63 
 68 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 7..........................................  64 
 69 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 8..........................................  64 
 70 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 9..........................................  65 
 71 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 10. ......................................  65 
 72 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 11 .......................................  66 
 73 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 12 .......................................  67 
 74 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 13 .......................................  67 
 75 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 14 .......................................  68 
 76 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 15 .......................................  68 
 77 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 16. ......................................  69 
 78 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 17. ......................................  69 
 79 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 18 .......................................  70 
 80 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 19 .......................................  70 
 81 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 20 .......................................  71 
 82 ภาพผลงานขณะศกึษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 21 .......................................  71 
 83 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 22. ......................................  72 
 84 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 24 .......................................  72 
 85 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1 ...........................................................................  73 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฏ

ภาพที่             หน้า 
 86 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 ...........................................................................   74 
 87 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 ...........................................................................  74 
 88 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 ...........................................................................  75 
 89 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 5 ...........................................................................  75  
 90 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 6 ...........................................................................  76 
 91 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 7 ...........................................................................  76 
 92 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 8 ...........................................................................  77 
 93 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 9 ...........................................................................  77 
 94 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 10 .........................................................................  78 
 95 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 11 .........................................................................  78 
 96 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 12 .........................................................................  79 
 97 ภาพพ้ืนที่ช้ันสองของ N Gallery ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ..................................................  80 
 98 ภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงาน ..........................................................................  84 
 99 ภาพถ่ายสถานที่ภายหลังเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงหน่ึงสัปดาห์แรก ..............................  85 
 100 ภาพถ่ายสถานที่ภายหลังเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงสัปดาห์ที่ 2......................................  87 
 101 ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ..................................  88 
 102 ภาพถ่ายส่วนหน่ึงของการกระบวนการปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 3 .....  89 
 103 ภาพถ่ายภายนอกห้องปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 4 ...............................  89 
 104 ภาพถ่ายขณะกําลังปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 5 ....................................  90 
 105 ภาพถ่ายขณะกําลังปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 5 ....................................  90 
 106 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 6 ..................................................  91 
 107 ภาพถ่ายส่วนหน่ึงของผู้ชมขณะเข้าชมผลงาน..............................................................  91 
 108 ภาพถ่ายส่วนหน่ึงของการกระบวนการปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 6 .....  92 
 109 ภาพถ่ายแสดงส่วนหน่ึงของกิจวัตรขณะปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 6.........  92 
 110 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 7 ..................................................  93 
 111 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 7 ..................................................  93 
 112 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 8 ..................................................  94 
 113 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ภาพที่ 1 .............................................................  94 
 114 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ภาพที่ 2 .............................................................  95 
 115 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ภาพที่ 3 .............................................................  95 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฐ

ภาพที่             หน้า 
 116 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ภาพที่ 4 .............................................................  96 
 117 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ภาพที่ 5 .............................................................  96 
 118 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ภาพที่ 6 .............................................................  97 
 119 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ภาพที่ 1 .............................................................  97 
 120 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 1 .............................................................  98 
 121 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 2 .............................................................  98 
 122 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 1.................................................  99 
 123 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 2.................................................  99 
 124 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 3.................................................  100 
 125 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 4.................................................  100 
 126 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 5.................................................  101 
 127 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 6.................................................  101 
 128 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 ภาพที่ 1 .............................................................  102 
 129 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 ภาพที่ 2 .............................................................  102 
 130 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 ภาพที่ 3 .............................................................  103 
 131 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 ภาพที่ 4 .............................................................  103 
 132 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 ภาพที่ 5 .............................................................  104 
 133 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 1 ..................................................  104 
 134 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 2 ..................................................  105 
 135 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 3 ..................................................  105 
 136 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 4 ..................................................  106 
 137 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 5 ..................................................  106 
 138 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 6 ..................................................  107 
 139 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 7 ..................................................  107 
 140 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 8 ..................................................  108 
 141 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 9 ..................................................  108 
 142 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 10................................................  109 
 143 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 11................................................  109 
 144 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 12................................................  110 
 145 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 13................................................  110 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฑ

ภาพที่             หน้า 
 146 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 14................................................  111 
 147 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 15................................................  111 
 148 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 16................................................  112 
 149 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 17................................................  112 
 150 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 18................................................  113 
 151 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 19................................................  113 
 152 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 20................................................  114 
 153 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 21................................................  114 
 154 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 22................................................  115 
 155 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 23................................................  115 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและที่มาของปัญหา 
 นับต้ังแต่เสียความบริสุทธ์ิคร้ังแรกเม่ืออายุสิบแปด กระทั่งล่วงผ่านเบญจเพศมาหนึ่งรอบ 
มันน่าอดสูไม่น้อยที่ได้พบว่า ตนเองมีความสัมพันธ์กับชายมาแล้วถึง 9 คน ชุดจํานวนของ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวบ่งบอกถึงความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุด ความล้มเหลวของชีวิตคู่ ภาวะหมกมุ่นใน
ความสัมพันธ์ บาดแผล หรือแม้แต่ความกร้านกรําของประสบการณ์ทางเพศ ฯลฯ เราถูกเรียกขานต่าง ๆ 
นานาในฐานะผู้หญิงมากความสัมพันธ์ และภาพของเราก็ถูกต่อเติมขึ้นในแบบน้ัน 
 ใกล้ ๆ กันเราพบว่าตัวเองเป็นเจ้าของร่างกายตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ และโดยปราศจาก 
อํานาจควบคุมของอ่ืนใด เราพบว่าตนเองเป็นอิสระ และเข้าใกล้เสรีภาพท่ีหลุดพ้นไปจากการควบคุม 
หีบห่อของศีลธรรม จารีตและความเชื่อ ร่างที่เปลือยเปล่าน้ันทุบทะลายความกลัว และพาเราเข้าไป 
สัมผัสซอกหลืบของความเป็นมนุษย์ที่เราเคยปฏิเสธ  เราเห็นความย้อนแย้งสับสนในตัวเอง  เห็นความ
หน้าไหว้หลังหลอกในคําขู่เข็ญของพ่อแม่ โรงเรียน วัดและผู้ใหญ่  เมื่อประสบการณ์ที่เผชิญเป็นคนละ
เรื่องกับคําสอน ท้ายที่สุดเราก็ค้นพบว่า‘ถึงเวลาที่เราอาจต้องชําแหละตัวเองใหม่อีกครั้ง’เราเร่ิมพลิก
ตัวเองจากลูกสาวในโอวาท  นักเรียนหญิงดีเด่นของโรงเรียน และสาวไทยผู้ (มัก) ถูกกระทําไปสู่การ
เป็นอะไรสักอย่างที่หาคําจํากัดความไม่ได้  เราปรารถนาลึก ๆ คล้ายอยากเป็นผู้เลือก และเริ่มสวม
บทบาทของผู้กระทําลงไปในความสัมพันธ์อย่างไม่ต้ังใจ เราเริ่มอยากเล่นฉากของคนมีอํานาจ เป็นผู้
คุมเกมเสียเอง กระท่ังพลิกตําแหน่งของฝ่ายรับไปเป็นฝ่ายรุกในกิจกรรมทางเพศ ทว่า ขณะเดียวกัน
เราก็สับสนระหว่างการเป็นกุลสตรีที่ไม่ควรเปลื้องผ้าก่อน เรากระอักกระอ่วนและคลื่นเหียนกับ
พฤติกรรมตัวเองอยู่อย่างน้ัน กระทั่งสําเร็จความใคร่อยู่ระหว่างอดีตที่สดสะอาดกับเลือดที่เรา
กระแทกกระทั้นบนผ้าปูที่นอน 
 วัยเยาว์ของเราแตกกระเจิง หรืออาจแตกกระเจิงมาก่อนหน้า  โลกของเราเปิดพร้อม ๆ 
กับปากมดลูกที่ขยาย  ความลับเริ่มต้นข้ึนเมื่อน้ัน และเราก็ขมิบมันเก็บไว้เหมือนประสบการณ์ช่ัวร้าย
ที่ไม่อยากให้ใครเห็น  เซ็กส์ปลดปล่อยเราออกจากประเพณีและศีลธรรม  เสน่ห์หาพาเราออกเดิน
ทางไกลในโลกที่เราไม่รู้จัก  พ่อแม่กลายเป็นคนแปลกหน้า  และศาสดาก็กลายเป็นเพียงชายหนุ่มรูป
งามในร่างสีทองเพียงเท่าน้ัน 
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 เราปรารถนาจะมีความรัก ทว่าเราก็ตกเป็นทาสของใคร่อยู่เสมอ เราโอนอ่อนผ่อนตาม

การเล้าโลมของผู้ชาย  ขณะเดียวกันเรากลับแข็งข้อ และขัดขืนต่อการสูญเสียร่างกายของตัวเองเป็น

เงาตามตัว หลายคร้ังที่เรารู้สึกเหมือนมีอํานาจเหนือพวกเขา ทว่าก็อีกหลายครั้งเช่นเดียวกันที่เรารู้สึก 

พ่ายแพ้จนไม่เหลือช้ินดี ความรู้สึกมันเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออก และเมื่อน้ันน่ีเองที่เรารู้สึกเจ็บ 

ปวด อับอาย กระท่ังคลางแคลงต่อพฤติกรรมตัวเอง แต่ถึงกระน้ันเราก็ยังพยายามดําเนินเกมรักน้ัน 

จนจบ และไม่เคยเข็ดหลาบที่จะเริ่มต้นมันใหม่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ผู้ชายเก้าคน

นั้นเต็มไปด้วยแตกต่าง และทุกคนในนั ้นให้รสชาดที่ไม่เหมือนกันเลยสักนิด  บางคนนั ้นงี ่เง ่า 

เรียบร้อย และอบอุ่น  ขณะที่ใครบางคนกลับก้าวร้าว หยาบโลน เห็นแก่ตัว และเป็นนักโอ้อวด 

บางครั้งพวกเขาก็ดูราวกับเทพบุตร  ขณะที่บางครั้งพวกเขาก็ดูไม่ต่างไปจากนักโทษรอวันประหาร 

บ่อยครั้งที่เราพยายามวิ่งหนีพวกเขา  แต่ก็อีกบ่อยครั้งเช่นเดียวกันนั่นแหละที่เราพุ่งกระโจนเข้าใส่

พวกเขาจนล้มทั้งยืน 

 เลือดเน้ือของเราน้ันพลุ้งพล่านไปด้วยความอยากเป็นเจ้าของ ความหึงหวง และความรู้สึก

ปรารถนาจะมีอํานาจเหนือทุกสิ่ง  เราเผลอหยิบลักษณะของความเป็นใหญ่แบบ’พ่อ’ ซึ่งเคยเป็น

ศูนย์กลางอํานาจเหนือเมียและลูกสาวในบ้านมาใช้ในความสัมพันธ์ตนเองโดยไม่รู้ตัว และพร้อม ๆ กัน

เราก็ใช้ความอ่อนแอ และเศร้าสร้อยแบบแม่มาเรียกร้องต่อรองกับพวกเขาได้อย่างแนบเนียน 

ความสัมพันธ์เต็มไปด้วยการช่วงชิง ได้เปรียบเสียเปรียบ  เราผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ  ทว่าในที่สุดของ

ทุก ๆ ครั้งก็จบลงด้วยเสียงร่ําไห้ (ของเรา) และการแยกทาง 

 มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นอย่างไม่น่าให้อภัยในระหว่างน้ัน เช่น ความไร้เดียงสาต่อโลก

ของเรา (อดีต) การถูกปฏิเสธหรือความก้าวหน้าของการเป็นฝ่ายปฏิเสธเสียเอง  ยังไม่นับรวมถึง

ปฏิกิริยาโต้ตอบกลับของพวกเขานับต้ังแต่คําก่นด่า  การประชดประชัน ทุบตีทําร้าย การย้ือยุดฉุด

กระชาก ความเมามาย ความคาดหวังกดดันต่อกัน กระท่ังนําไปสู่ความผิดพลาดประเภทความเคียด

แค้น การทรุดทลายลงของชีวิตใครบางคน หรือแม้กระทั่งการทําแท้ง ความป่วยไข้ของมดลูก และ

เลือดที่หลั่งโดยไม่ทราบสาเหตุ  

 เราล้มและลุกข้ึนยืนอยู่อย่างน้ัน เสพติดสัมผัสแรกของการเข้าหาช่วงเวลาแห่งการทุ่มเท 

และแทะโลม ทว่าหลังจากน้ันไม่นานเราก็เห่าหอนด้วยความเจ็บปวดอีกครั้ง เป็นอย่างน้ีซ้ําแล้วซ้ําเล่า 

‘น่าเศร้าที่เราไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครยาวนาน  ทั้ง ๆ ที่สํานึกความเป็นแม่ของเรากลับเต็มไปด้วย

ความปรารถนาเช่นน้ัน..’  เราบอกลาความสัมพันธ์เก่า และโผเข้ากอดชายคนใหม่เหมือนลูกโซ่ที่ไม่มี

ปลายสุด  แต่ก็มีบ่อยคร้ังที่เราพยายามหอบห้ิวเอาความสัมพันธ์ทั้งสองเอาไว้ในมืออย่างเห็นแก่ตัว  

ไม่รู้ผิดถูก หากเราก็ถูกประนามราวกับจะไม่มีวันได้ผุดได้เกิดต้ังแต่ยังไม่ได้พิพากษา  เช่นเดียวกับคน

ทั่วไป พวกเขามักไม่ค่อยถามหาเหตุผล ตรงกันข้ามพวกเขาก็อยากจะได้ยินได้ฟังเร่ืองสกปรก และ
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พร้อมจะตกใจกับเรื่องเหล่าน้ันราวกับว่าครั้งหนึ่งพวกเขาไม่เคยทํามันเสียเอง  แต่มนุษย์ก็มักเป็น

เช่นน้ีเสมอ  คนเราล้วนมีบาปที่ก่อไว้และเพ่ือให้ใครบางคนศรัทธาต่อตัวเรา เราอาจต้องกลืนกินบาป

น้ันเข้าไว้กับตัว  จะไม่มีใครรู้ว่าเรากินอะไรไปบ้างถ้าสิ่งที่เรากินไม่เน่าเสียจนต้องอาเจียนหรือถ่าย

ออกมา แต่เพราะ ความจริงมักเป็นเช่นน้ัน คนเรามักโลภและกินมากจนเกินไป ผู้คน (เรา) จึงมักเผลอ

สํารอกบาปใส่กันอยู่เสมอ      

 มีคนจํานวนไม่น้อยที่มักทึกทักเอาว่าบาปเป็นสิ่งช่ัวร้าย และบ่อยครั้งที่เราเองก็เผลอ

ขยะแขยงมันแบบน้ัน  ทั้ง ๆ ที่มัน (บาป) ก็คือประวัติศาสตร์บางด้านของเราเท่าน้ัน มันคือสิ่งที่เรา

เคยคลุกคลี คือสิ่งที่เราเคยมีความรู้สึกร่วม  ไม่ว่ามันจะหมายถึงความเจ็บปวดหรือไม่  ทว่ามันก็คือ

หน่อเน้ือเช้ือไขของความเป็นตัวเรา คือรอยคมมีดที่ครั้งหน่ึงเราเคยกรีดร่ายมันลงบนเนื้อหนังของตัว

เราและผู้อ่ืน  ย่ิงไปกว่าน้ันถ้าหากบาปคือสิ่งที่เราเคยสมสู่  แล้วเราจะปฏิเสธผู้คนและประวัติศาสตร์

เหล่าน้ีได้อย่างไร  

 กระน้ันก็เถอะ เมื่อรู้ตัวอีกทีเราก็กลายเป็นหญิงสาวที่มีของสะสมอยู่ในอุ้งเชิงกรานจํานวน

มาก  ใบหน้าของชายที่ผลัดเปลี่ยนทําให้เรากลายเป็นนักสะสมความสัมพันธ์ (อันล้มเหลว) กลายเป็น

นักประวัติศาสตร์ผู้เช่ียวชาญเรื่องตัวเอง  กลายเป็นคนจรจัดที่ชอบคุ้ยหาเศษกองพะเนินเทินทึกของ

รักและใคร่  กลายเป็นหนูทดลองความเช่ือ  กลายเป็นโสเภณีใจไม่ถึง  กลายเป็นผู้หญิงที่ก้าวหน้าและ

ล้าหลัง  กลายเป็นสาวร่านราคะ และผู้หญิงที่แปดเปื้อนไปด้วยบาป  กลายเป็นแม่ที่ไม่ ต้ังใจ 

กลายเป็นคนป่วยไข้ทางเพศ กระทั่งกลายเป็นนักอัตวินิบาตกรรมชําแหละตัวเองในเวลาต่อมา 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

         
  ถ้าหากความทรงจําและประสบการณ์ความเจ็บปวดเป็นเช่นเดียวกับภาพหลอนของอดีต 

ทหารผู้ร่วมผจญในสงคราม และเหตุการณ์สังหารหมู่  เช่นนั้นแล้ว เราก็คงไม่ต่างไปจากทหารผู้ 

ออกไปฆ่าความทรงจําในท่ามกลางสนามรบของอดีต (บันทึกส่วนตัว เขียนเม่ือวันท่ี 28 กรกฏาคม 

พ.ศ.2555)  

 

 สําหรับข้าพเจ้าไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ทํางานศิลปะซึ่งเป็นผลผลิตมาจากชีวิตและ

ประสบการณ์ตรงของตนเอง  ช่องว่างระหว่างชีวิตกับงานศิลปะก็คือภาวะของความเก้ือกูล ถ่ายเท

และ ช่วงชิงต่อกันอย่างแบ่งแยกมิได้ (ศิลปะได้รับประโยชน์/แรงกระทบจากชีวิต หรือชีวิตได้รับ

ประโยชน์/ แรงกระทบจากศิลปะ) กระนั้น วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ในแต่ละคร้ังก็ด้วยหวังที่

จะทบทวน ชําระสะสาง และถอดร้ือปมปัญหาบางอย่างในชีวิตให้ไปสู่ระดับที่เบาบางและคลี่คลาย

มากข้ึน และด้วยกระบวนการทางศิลปะบางอย่างซึ่งประกอบข้ึนด้วยการต้ังคําถาม  การแสวงหา
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คําตอบผ่านการใคร่ครวญ คํานึง และโดยอาศัยการวิเคราะห์อ้างอิงด้วยความเป็นเหตุเป็นผลดังน้ีน่ีเอง

ที่ทําให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบอิทธิพล และกลไกการประกอบสร้างต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความเป็นตัวตน 

พฤติกรรม หรือแม้กระทั่งการแสดงออกทางความรู้สึกภายในงานศิลปะของข้าพเจ้าซึ่งทั้งหมดน้ีก็เพ่ือ

ช่วยให้ข้าพเจ้าได้รู้จัก และเข้าใจตนเองมากขึ้น 

 

สมมติฐานการศึกษา        

 งานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีต้ังอยู่บนสมมติฐานที่ว่า การเปิดเผยและทบทวนประวัติศาสตร์ชีวิต 

และความสัมพันธ์ของตนเองผ่านงานศิลปะในคร้ังน้ี อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก้าวเดินออกจาก

ความรู้สึกต่าง ๆ นานานัยที่ว่าอาจช่วยบําบัดแบ่งเบาความรู้สึกผิด ความสับสน คลุมเครือหรือ

ความรู้สึกสูญสิ้นความหวัง ความศรัทธาต่อตนเองในเรื่องความสัมพันธ์ และชีวิตคู่  ขณะเดียวกัน

ข้าพเจ้าก็คาดหวังว่าวิทยานิพนธ์ชุดน้ีจะเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้หญิงไทยจํานวนหน่ึงซึ่งอาจเกิดความ

สับสนย้อนแย้งระหว่างความปรารถนาของตัวเอง และความคาดหวังของสังคมวัฒนธรรมซึ่งเคลือบ

แฝงไปด้วยอํานาจบางอย่างซึ่งในท้ายที่สุดอาจนําไปสู่กระบวนการสืบค้น  ตรวจสอบและทําความ

เข้าใจกลไกการประกอบสร้างทางสังคม  กระทั่งเรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจพฤติกรรม  ความเป็นหญิง

เป็นชาย และความมนุษย์ทั้งในตนเองและในผู้อ่ืนได้ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ชุดน้ีเปรียบเสมือนเป็นการค่อย ๆ หั่นแล่ประวัติศาสตร์บางด้านของตนเอง

ออกเป็นช้ิน ๆ เป็นการเปิดเผยความลับอันว่าด้วยเร่ืองความสัมพันธ์ (รักและใคร่) ของข้าพเจ้าซึ่งมีต่อ

ผู้ชายท้ังเก้าคนผ่านการขุดร้ือ จัดเรียง และลําดับเหตุการณ์ต่าง ๆ นานาที่ยังคงค่ังค้างอยู่ในความ

คํานึงของข้าพเจ้าทั้งในรูปของการบันทึกด้วยตัวอักษร  รวมถึงภาพวาดจํานวนหน่ึง  โดยมีขอบเขต

ของการศึกษาอันว่าด้วยการวิเคราะห์ภูมิหลังทางครอบครัว ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมที่หล่อ

หลอม ประกอบสร้างตัวตน ทัศนคติ รวมถึงที่ส่งอิทธิพลต่อเร่ืองราวความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าง

ข้าพเจ้า กระทั่งนํามาสู่การแสดงออกทางศิลปะ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา 

มนุษยวิทยา สุนทรียศาสตร์ ฯลฯ มาใช้ประกอบการวิเคราะห์      

 สําหรับขอบเขตทางด้านรูปแบบน้ัน โดยท่ัวไปประกอบไปด้วยงานวาดเส้นและงาน

ประติมากรรมขนาดเล็กจํานวนหน่ึง โดยอาศัยลักษณะของการติดต้ังจัดวางอย่างเรียบง่าย คล้ายกับ

อยู่ภายในพ้ืนที่ซึ่งเป็นห้องส่วนตัวของข้าพเจ้า  สอดคล้องกับแนวคิดที่ต้องการเปิดเผยเรื่องราวและ

ประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งเคยถูกเก็บสะสมเอาไว้ให้ปรากฏต่อสาธารณะ 
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ขั้นตอนของการศึกษา 
 การย้อนกลับไปสืบหาปมบางอย่าง ในขณะที่ชีวิตเดินทางมาไกลจนกู่ไม่กลับเช่นน้ีไม่ใช่
เรื่องง่าย  ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาในการอยู่ร่วมกับตัวเองเพ่ือร้ือฟ้ืนและใคร่ครวญถึงอดีตอยู่ช่วง
ระยะเวลาหน่ึง  มีการรวบรวมทั้งสิ่งที่สัมผัสจับต้องไม่ได้เช่น ประสบการณ์ ความทรงจํา ฝันร้ายใน
ยามคํ่าคืน และสิ่งซึ่งถูกบันทึกเอาไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างงานเขียนหรือบันทึกส่วนตัว
จํานวนหน่ึงนับต้ังแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  เมื่อความล้มเหลวและภาวะหมกมุ่นในความสัมพันธ์
คือ จุดเริ่มต้นของการต้ังคําถาม  ก่อนจะนําไปสู่การพยายามหาคําตอบผ่านคําอธิบาย จากแนวคิด 
ทฤษฏีที่เก่ียวข้องในลักษณะของการฟัง การดู การพูดคุย แลกเปลี่ยน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการ
อ่านผ่านหนังสือ งานเขียน เอกสาร ตํารา หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
เหล่าน้ีเพ่ือที่จะเช่ือมโยง อธิบาย และวิเคราะห์แนวคิด ตัวตน รวมถึงลักษณะทางการแสดงออกใน
งานสร้างสรรค์ของตนเองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  ในระหว่างน้ีงานเขียนและงาน
จิตรกรรมจํานวนหน่ึงก็จะถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเน่ืองราวกับเป็นบันทึกในแต่ละช่วงเวลาของการไปถึง
ซึ่งคําตอบต่อตนเองดังเช่นที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการศึกษาซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าอาจพบทั้งคําตอบ
ที่ชัดเจนหรือคําตอบที่เลือนลาง  โดยในท้ายที่สุดกระบวนการศึกษาทั้งหมดน้ีก็จะถูกบันทึกเอาไว้ใน
รูปของงานเขียนวิทยานิพนธ์พร้อมภาพประกอบ กระทั่งนําไปสู่ข้อสรุป และผลลัพธ์ของการศึกษาใน
ตอนท้ายของวิทยานิพนธ์  
 
วิธีการศึกษา 
 เมื่อต้ังต้นที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับชายทั้งเก้าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต มัน
จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะระลึกถึงความทรงจํา และเหตุการณ์สะเทือนใจบางอย่างซึ่งเกิดข้ึนกับพวกเขา
เหล่าน้ัน  ในระหว่างของการดําด่ิงลงไปในความนึกคิดด้วยยานพาหนะหนึ่งที่ข้าพเจ้าเรียกมันว่า 
‘ความคํานึง’ ซึ่งกําลังท่องไปในห้องหับของความสัมพันธ์ชุดต่าง ๆ อยู่น้ัน ที่น่ันได้เกิดกระบวนการ
ถ่ายโยงบางอย่างจากภาพทางความคิดและความรู้สึกที่เป็นนามธรรมไปสู่ภาวะที่เข้าใกล้ความเป็น
รูปธรรมมากขึ้นโดยอาศัยการกล่ันกรองคร้ังแล้วครั้งเล่าในงานเขียน  จากภาพที่เลื่อนลอย ไร้หลัก
แหล่ง พวกมันถูกแปลงสภาพเป็นตัวอักษร ถ้อยความ ประโยค และความเรียงขนาดสั้นจํานวนหน่ึงซึ่ง
ถึงแม้จะยังไม่ใช่คําตอบสุดท้าย  แต่บันทึกเหล่าน้ีก็ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียบเรียง จัดระเบียบความคิดที่
ยุ่งเหยิงและยังช่วยแยกแยะระหว่างความรู้สึกอันเช่ียวกรากกับความเป็นเหตุเป็นผลท่ีสงบนิ่ง  ใน
ระหว่างน้ีเองที่ข้าพเจ้าเร่ิมมองเห็นภาพจําลองของตนเอง ผู้คน และเหตุการณ์ผ่านรูปทรงและ
องค์ประกอบทางศิลปะ  มันคือการทํางานร่วมกันระหว่างความรู้สึก  ความทรงจํา  จิตใต้สํานึกและ
ประสบการณ์ที่ผสมผสานเข้ากับแง่มุมทางความรู้ที่ได้รับจากการเสพข้อมูลต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันทั้งใน
บริบทของงานศิลปะ และในบริบทขององค์ความรู้อ่ืน ๆ กระทั่งเกิดการกลั่นกรอง ตกผลึกเป็น
ทรรศนะ หรือความคิดเห็นส่วนตัว และเกิดเป็นการถ่ายทอดและแสดงออกทางศิลปะในที่สุด 
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บทที ่2 
 

ที่มา แรงบันดาลใจ และอิทธิพล 
 
 วิทยานิพนธ์เร่ือง “My collection : ผู้ชาย เซ็กส์ ความลับ ฤดูกาลความสัมพันธ์ และ
การสะสมรักและใคร่ของหญิงสาว” ข้าพเจ้าได้ทําการศึกษาทบทวนภูมิหลังทางครอบครัว อิทธิพล 
ตลอดถึงแรงจูงใจต่าง ๆ รวมถึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนํามาประกอบการ
ทําความเข้าใจ และวิเคราะห์ตัวตน แนวความคิด รวมถึงแนวทางในการแสดงออกทางศิลปะใน
ช่วงเวลาหน่ึงของชีวิตข้าพเจ้า ดังน้ี 
 
ภูมิหลังทางครอบครัว 
 ข้าพเจ้าเติบโตมาในครอบครัวที่สมาชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวเป็นหญิงอันประกอบไปด้วย
มารดา พ่ีสาวทั้งสามและตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้าน  โดยมี‘บิดา’หรือ‘พ่อ’เป็นเพียง
ผู้ชายคนเดียวของบ้าน พ่อของข้าพเจ้าในอดีตน้ันคือ ทหารผ่านศึก  ขณะที่แม่ของข้าพเจ้าในขณะนั้น
รับราชการครู  นับต้ังแต่จําความได้ ภาพที่ข้าพเจ้าเห็นจนชินตาก็คือภาพของความขัดแย้ง และการ
ต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งระหว่างผู้เป็นพ่อกับผู้เป็นแม่  เสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินจนคุ้นหูก็คือเสียงของคําก่นด่า
อันหยาบคายของคนทั้งสองก่อนจะตามมาด้วยเสียงร่ําไห้ของผู้เป็นแม่  พ่อในสายตาของข้าพเจ้าน้ัน
ไม่ต่างไปจากชายผู้เสพติดการใช้อํานาจ  นิยมความรุนแรง และไร้เหตุผล  ขณะท่ีภาพของแม่สําหรับ
ข้าพเจ้าเธอเป็นทั้งเทพผู้ปกป้องคุ้มครอง ขณะเดียวกันเธอก็เป็นด่ังนางทาสผู้ถูกกดข่ีเสมอมา ไม่ต่าง
ไปจากพ่ีสาวคนอ่ืน ๆ ของข้าพเจ้าซึ่งต้องเผชิญกับชะตากรรมในลักษณะเดียวกันน้ีมาตลอด  โดยที่ดู
เหมือนจะมีเพียงข้าพเจ้าคนเดียวเท่าน้ันที่แทบจะไม่ถูกกระทําใด ๆ เลยจากผู้เป็นบิดา   
 อย่างไรก็ดี การรอดพ้นจากการถูกกระทําโดยตรงนั้น ใช่ว่าข้าพเจ้าจะรอดพ้นไปจาก
ความรุนแรงใด ๆ ความเกลียดชังที่ข้าพเจ้ามีต่อบิดาทําให้ข้าพเจ้าได้พบว่า ข้าพเจ้าตกอยู่ในสถานะ
ของผู้ถูกกระทําเช่นเดียวกัน  การต้องอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อม และเฝ้ามองความรุนแรงที่เกิด
ขึ้นกับผู้อ่ืนอยู่ทุกเมื่อเช่ือวันเหล่าน้ันได้แปรรูปเป็นความรุนแรงในอีกรูปแบบหน่ึงโดยที่ไม่รู้ตัว ข้าพเจ้า
รู้สึกเจ็บปวด เคียดแค้น เกลียดชัง และทุกข์ทรมานไม่ต่างไปจากคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวที่ถูกกระทํา  
สําหรับข้าพเจ้าแล้วสิ่งน้ีถือเป็นความรุนแรงอีกอย่างหนึ่งที่ให้ความรุนแรงไม่ต่างไปจากการปฏิบัติ 
หรือกระทําระหว่างกันโดยตรง  
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 ภาพของความไม่เข้าใจหลายอย่างที่สั่งสมมาในวัยเด็กดูเหมือนจะเริ่มแจ่มชัดมากขึ้นเมื่อ
ข้าพเจ้าเติบโต  ในปีพ.ศ. 2550 พ่อของข้าพเจ้าล้มป่วยลงด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองตีบตันจน
ส่งผลให้เป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ  พ่อนอนอยู่บนเตียงที่แน่น่ิงเช่นน้ันนานร่วมปี 
กระทั่งในวันหน่ึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าพบมารดาร่วมหลับนอนอยู่กับชายอ่ืน
ภายในบ้าน  ขณะที่บิดายังคงนอนหายใจรวยรินอยู่บนเตียงเช่นน้ันภายในห้องถัดไป  สิ่งที่เกิดข้ึน
ภายในห้องสองห้องในช่วงเวลานั้นดูไม่ต่างไปจากนรกซึ่งปรากฏแจ่มชัดอยู่เบ้ืองหน้าของข้าพเจ้า  
และภาพอันตรึงตราในวันน้ันก็คือที่มาของเรื่องราวสําคัญซึ่งพลิกผันเปลี่ยนแปลงทัศนคติของข้าพเจ้า
ที่มีต่อชีวิตมนุษย์มาจนถึงปัจจุบัน 
 

 สําเนียงคาราโอเกะท่วงทํานองลูกทุ่งกับเสียงใครบางคนดังข้ึนท่ีโถงกลางของบ้าน  คนท้ังสอง
ขานร้องเนื้อในเพลงประเภทสมสู่ชู้สาวราวกับว่านี่คือ บทเพลงเริ่มต้นของคู่กําหนัดหญิงชายท่ีเกี้ยว
พาราสีกันอย่างเอาเป็นเอาตาย  พ่อนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียง  นัยน์ตาเหม่อลอยลอดผ่านช่องบานเกล็ด
บานหนึ่งซ่ึงพ่อเคยทําแตกเอาไว้ จนป่านนี้ร่างของพ่อดูไม่ต่างจากหินก้อนใหญ่ท่ีไม่ว่าฉันหรือใครก็
ยากท่ีจะแบกไปไหนมาไหนได้โดยลําพัง  เสียงเพลงจากนอกห้องยังคงรื่นรมย์หรรษา แต่ใบหน้าของ
พ่อดูไม่แยแสกับท่วงทํานองใด ๆ ฉันนั่งอยู่ข้างเตียงนอนฟูกลมหลังใหญ่ของพ่อนี้มาเป็นเวลาร่วม 
ชั่วโมงพลางนึกขําตัวเองเมื่อคร้ังเคยแบกนํ้าหนักกว่าย่ีสิบกิโลของมันจากท่าน้ําศิริราชไปยังห้องเช่า 
เล็ก ๆ ย่านพรานนก  ก่อนท่ีจะพามันขึ้นรถทัวร์กลับบ้านเพียงหวังจะให้เทคโนโลยีทางการแพทย์
ราคาเรือนหม่ืนนี้เยียวยาหลุมแผลขนาดใหญ่เหนือก้นกบของพ่อซ่ึงกําลังเน่าในอยู่นั้นให้เบาบางลง  
ท่ีนอนลมซ่ึงเย็บต่อกันเป็นลูกคลื่นสีฟ้ายังคงเคลื่อนไหวยุบพองต่อเนื่องกันอย่างช้า ๆ ดูไม่ต่างไปจาก
ลมหายใจของพ่อท่ีฟูแฟบข้ึนลงอยู่อย่างนั้น  ไม่กี่เดือนก่อนหน้าปากของพ่อบิดเบี้ยวอยู่หลายวัน 
ขณะท่ีแขนข้างซ้ายเริ่มเกร็งและชา  ฉันคิดอยู่เสมอว่าความเปลี่ยนแปลงในร่างกายพ่อช่างดูเหมือน
คําสาปของซาตานในนิทานตอนเด็กโดยแท้  อีกไม่นานพ่ออาจต้องกลายเป็นประติมากรรมหินทราย 
และแข็งท่ือเป็นอมตะอยู่ในตํานานอย่างนั้นจนกว่าจะมีใครมาปลดเปลื้องคําสาปให้  ไม่ถึงสัปดาห์
หลังการเตือนของปีศาจร้าย  ร่างของพ่อก็ควํ่าลงท่ีพ้ืนเพียงเพราะตะกุยตะกายข้ึนขับรถคันโปรด  
รถซ่ึงวันนี้มันกลายเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของพ่อและตกทอดมาเป็นของฉัน โดยฉันทึกทักเอาเองว่า นี่
อาจเป็นของขวัญแห่งความเมตตาและความเวทนาต่อความบริสุทธ์ิของฉันซ่ึงเผอิญก้าวล่วงเข้าไปใน
พรมแดนของบาปก่อนเวลาอันควร (บันทึกส่วนตัว เขียนเม่ือวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2553) 

 
 สิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของข้าพเจ้าน้ันขัดแย้งกับความเช่ือ และคําสอนของ ‘โรงเรียน’ 

และ‘วัด’ ในฐานะสถาบันหน่ึงซึ่งข้าพเจ้าเคยเช่ือถือยึดเหน่ียวนอกเหนือไปจากสถาบันครอบครัว (ที่

ล้มเหลว) อุดมคติเกี่ยวกับความรัก ความสุข และความดีงามซึ่งซึมซับมาในรูปของการเรียนการสอน

เรื่องจริยธรรมและกฏแห่งกรรมน้ันดูเหมือนจะมีผลอย่างมากในลักษณะของการปลูกฝัง สั่งสอนและ

ข่มขู่  ทว่าในทางปฏิบัติสิ่งเหล่าน้ีกลับดูเหมือนจะไม่มีผลใด ๆ ต่อสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเลย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ย่ิงไปกว่าน้ัน มันยังสร้างความเคลือบแคลง สับสนและมอบความขัดแย้งอย่างมากให้กับตัวข้าพเจ้า  

อย่างไรก็ดี มันได้นําข้าพเจ้าไปสู่การต้ังคําถามทั้งต่อตัวบุคคลและสถาบันผู้เป็นแบบอย่าง พ่อ แม่ ครู 

โรงเรียน วัด เมื่อบุคคลหรือสถาบันผู้ทรงอํานาจแห่งความดีงามเหล่าน้ีเป็นผู้กระทําความช่ัวช้าเสียเอง 

และเมื่อสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเช่ือถือหรือเรียนรู้มาน้ันไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงได้ 

ข้าพเจ้าควรจะนับถือหรือศรัทธาพวกเขาต่อไปหรือไม่ และอะไรคือสิ่งที่ข้าพเจ้าควรเช่ือถือหรือมอบ

ความไว้วางใจให้  ข้าพเจ้าจมปลักอยู่กับความทุกข์จากความไม่เข้าใจน้ีช่ัวระยะเวลาหน่ึงและเป็นช่ัว

ระยะเวลาอันยาวนานที่ความโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังฝังอยู่ในตัวของข้าพเจ้า  ความรู้สึกในแง่ลบ

ต่าง ๆ นานาซึ่งเคยมีต่อบิดาได้ถูกถ่ายเทไปยังมารดา  ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนตนเองถูกหักหลังและน่ันทํา

ให้ข้าพเจ้าพบกับความทุกข์ทรมานราวกับจะไม่มีวันหลุดพ้น  จากพ่อสู่แม่ ข้าพเจ้าสูญสิ้นศรัทธาต่อ

สิ่งต่าง ๆ บนโลกและรู้สึกไร้ที่ยึดเหนี่ยว  กระทั่งบิดาเสียชีวิตลง มารดาแต่งงานใหม่ และทุกอย่างดู

เหมือนจะเร่ิมคลี่คลาย  คําถามที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของพ่อเมื่อคร้ังที่ข้าพเจ้ายังเป็น

เด็กและการกระทําของแม่ในวันที่ข้าพเจ้าเติบโตข้ึนน้ันกลับยังคงวนเวียนอยู่ในสํานึกของข้าพเจ้าราว

กับจะไม่มีวันเสื่อมคลาย ในช่วงเวลาคาบเก่ียวกัน ความสัมพันธ์ตลอดสองปีระหว่างข้าพเจ้ากับคนรัก

ก็ดูเหมือนจะสิ้นสุดลง  ด้วยเหตุผลบางประการ ข้าพเจ้าตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับชายอีกคนภายใน

ช่วงระยะเวลาเดียวกันอย่างไม่น่าอภัย  การสวมเทียบบทบาทของมารดาอย่างบังเอิญน้ีทําให้ข้าพเจ้า

มิอาจพิพากษาการกระทําของมารดาได้อีกต่อไป และน่ันทําให้ข้าพเจ้าได้สําเหนียกรู้ข้อหน่ึงว่า 

ในขณะที่ข้าพเจ้าเฝ้าต้ังคําถามและพิพากษาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมารดาในฐานะของสตรีผู้

ทรยศ  ตรงกันข้ามมารดากลับไม่เคยต้ังคําถามต่อพฤติกรรมในความสัมพันธ์ของข้าพเจ้า พร้อมกันน้ี

ยังให้เสรีภาพในการใช้ชีวิต และให้เกียรติข้าพเจ้าในการเลือกคู่ครองหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

อย่างอิสระโดยปราศจากอคติใด ๆ ต่อข้าพเจ้าโดยทั้งสิ้น  

 มนุษย์ทุกคนล้วนมีเหตุผลและแรงจูงใจในการกระทําสิ่งต่าง ๆ เสมอ  เช่นเดียวกับที่

ข้าพเจ้ามี และน่ันทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจการกระทําของผู้เป็นมารดามากข้ึน ขณะเดียวกันมันก็ทําให้

ข้าพเจ้าเข้าใจการกระทําของบิดามากข้ึนด้วยเช่นเดียวกัน  ไม่มีสิ่งใดเกิดข้ึนลอย ๆ เราต่างก็เป็น

ต้นเหตุและเป็นผลกระทบของกันและกัน  ต่างก็ล้วนเคยเป็นผู้กระทําและเป็นถูกผู้กระทํามาแล้วโดย

ทั้งสิ้น  หากสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้จากเหตุการณ์น้ีก็คือ ครอบครัวเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลอย่างมากและ

ที่น่ันเป็นทั้งต้นกําเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง  เป็นแหล่งถ่ายเท สืบทอด  รวมถึงเป็นจุดพลิกผัน

เปลี่ยนแปลงจากขาวสู่ดํา จากดําสู่ขาว หรือหากจะกล่าวในอีกนัยหน่ึงสําหรับข้าพเจ้าแล้วสถาบันแห่ง

น้ีมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นทั้งแหล่งผลิตสร้างความดีงาม และเป็นแหล่งบ่มเพาะความช่ัวช้าให้กับผู้คน

อย่างมากที่สุดด้วยในเวลาเดียวกัน  

   ส
ำนกัหอ
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 การมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองอย่างซื่อสัตย์ในฐานะมนุษย์คนหน่ึงซึ่งผสมปนเปไปทั้งความ
รัก ความ โกรธ ความเกลียด และความใคร่ในที่น้ี ทําให้ข้าพเจ้าเลิกมองบิดาและมารดาในฐานะ
ผู้ปกครองอันศักด์ิสิทธ์ิที่ต้องธํารงค์ไว้ซึ่งความดีงามและความบริสุทธ์ิอีกต่อไป  หากข้าพเจ้าเร่ิมมอง
บุคคลท้ังสองในฐานะมนุษย์เช่นเดียวกันกับที่ตัวข้าพเจ้าเป็น  มนุษย์ผู้ซึ่งมีร่างกายเปลือยเปล่าและ
ปราศจากการหุ้มห่อของศีลธรรม  อย่างไรก็ดีสําหรับข้าพเจ้าศีลธรรมหาใช่สิ่งเลวร้ายไม่ ทว่าในกรณีที่
เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า  ความเช่ือเกี่ยวกับศีลธรรมแบบผิด ๆ ซึ่งข้าพเจ้าถูกปลูกฝังอย่างเข้มงวดจาก
ครอบครัว โรงเรียน วัด และชุมชนน้ันได้กลับกลายมาเป็นร้ิวแส้หรือเคร่ืองมือในการพิพากษาตัดสิน
บิดากับมารดาโดยทันที และนั่นทําให้โลกของข้าพเจ้ามีเพียงขาวกับดํา และดีกับช่ัวเพียงเท่าน้ัน  
ขณะที่สิ่งซึ่งเกิดข้ึนในชีวิตจริงกลับมีความสลับซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากกว่าน้ัน  ในสถานการณ์
เช่นน้ี ศีลธรรมจึงไม่สามารถที่จะอธิบายสิ่งซึ่งเกิดข้ึนในชีวิตจริงของข้าพเจ้าได้เลย  ระหว่างน้ีข้าพเจ้า
จึงได้สร้างงานชุดหน่ึงขึ้นเพ่ือเป็นการทบทวนและระลึกถึงบุคคลรวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในครอบครัวของข้าพเจ้า โดยใช้ช่ือในนิทรรศการแสดงเด่ียวคร้ังแรก น้ีว่า “All About Her หรือ 
เร่ืองของผู้หญิง (ฉัน) ”1    
 

 
 
ภาพที่ 1 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการแสดงเด่ียวคร้ังแรก “เร่ืองของผู้หญิง (ฉัน), ” (2010) ณ 

อาร์เดล เธิร์ดเพลส  แกลเลอร่ี 
 
 

                                                            
1นิทรรศการแสดงเด่ียวคร้ังแรก  จัดแสดงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน

2553  ณ ARDEL's Third Place Gallery, ทองหล่อ ซอย 10, กรุงเทพฯ. 
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ความเกี่ยวพันระหว่างความเป็นผู้หญิงกับฉัน 
คือ การจํายอมต่อการหล่อหลอม และการขัดขืนต่อสิ่งนั้น" 

 
ความพร่องขาดของสถาบันครอบครัว  แบบอย่างทางกามารมณ์ การปกปิดและเปิดเผยในที ความ
ล้มเหลวของการปกครองคน การถูกทําให้เกี่ยวข้องกับความรุนแรง เพศ และเงิน   
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ  ความอดทนและเสรีภาพ ความผิดปกติของสมาชิก   
สถานท่ีไหลเวียนของการเกิดและการตาย  ความจริงกับข้ออ้าง ฯลฯ …. 
 
อันท่ีจริงเราไม่เคยรู้หรอกว่า อะไรบ้างท่ีหล่อหลอมและประกอบกันข้ึนจนเป็นเรา 
ความเจ็บปวด ความรันทด และความน่าอายของสถานการณ์ทําให้เรากลายเป็นคนสองโลกที่
บางครั้งก็อาศัยอยู่ระหว่างการปกปิดและความกระหายเปิดเผย 
ความเป็นผู้หญิงท่ีถูกหล่อหลอมข้ึนกลายเป็นท้ังตรวนเหนี่ยวในบางโอกาส 
และเป็นแรงส่งท่ีดใีนการทําให้ความเกรี้ยวกราดดูละเมียดละไมขึ้น 
ร่างท่ีเปลือยเปล่า คือความปรารถนาท่ีจะท้าทายต่อความละอาย และความหน้าไหว้หลังหลอก 
ในเรื่องกามารมณ์ของผู้สูงวัยกว่า เป็นความใคร่ท่ีจะโต้ตอบกับบางคนด้วยเต้านมและเครื่องเพศ 
ซ่ึงในความเป็นจริงถูกปกปิดไว้ด้วยคราบของคนโต 
  
การตอบโต้ผ่านทางท่ากล้า  กลัว เผยให้เห็นความไม่จริงของความจริง 
ขณะที่บางคร้ังก็ปล่อยคําเชื้อเชิญ และท้าทายให้เข้าหาจนอีกฝ่ายยอมละวาง   
ด้วยเพราะความกร้าวท่ีตะโกนดังให้ละอาย 
 
อันท่ีจริงศิลปะเหล่านี้เดินทางมาไกลจากราก (ครอบครัว) ของมันมาก 
แต่การตายของใครในนั้นทําให้พวกมันตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง 
มีบ้างท่ีพวกมันใคร่อยากใกล้ชิดหวนคืนสู่รากเดิม และก็มีมากครั้งท่ีพวกมันพยายามวิ่งหนี  
แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เราก็ย่อมเผชิญกับสถานการณ์เดิม 
คือ  หยุดและรอให้ความทรงจําวิ่งเข้ามาสัมผัสมือ 
 
ความจริงกลายเป็นฝันร้ายท่ีหลอกหลอนให้เห็นท้ังสิ่งท่ีปรารถนาจะเห็นและไม่ปรารถนาจะเห็น ชีวิต
ด้านหนึ่งผูกติดอยู่กับความตายของพ่อ 
ขณะที่อีกด้านหน่ึงก็ได้รู้ได้ยินความเป็นของแม่อยู่ทุกเม่ือเชื่อวัน    
โลกท่ีเป็นอยู่หักหลังความเข้าใจท่ีเราเคยมีมาในวัยเด็ก 
เม่ือถึงวันท่ีต้องเรียนรู้ และเติบโตการเดินไปในแต่ละก้าวจึงทุลักทุเล  
และสาหัสกว่าการหัดเดินในวัยแรกเกิด 
ศาสนาเข้ามาปลอบประโลมเราในบางโอกาสและบ่อยคร้ังข้ึน 
ประตูของเร่ืองราวต่าง ๆ ดูเหมือนจะถูกปิดลง 
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 แต่เม่ือวานนี้…การสมสู่ของใครบางคนก็ยังคงมีขึ้นหลังเปลือกตาเรา….  
  

 นิทรรศการ “All About Her - เรื่องของผู้หญิง (ฉัน) ประกอบไปด้วยงานวาดเส้นและ 
งานจิตรกรรมจํานวนหน่ึงซึ่งนําเสนอภาพความทรงจําและความรู้สึกเก็บกดต่าง ๆ นานาภายใต้นิยาม
ของการ ‘เป็น’ และการ‘ถูกทําให้เป็น’ ‘ลูกสาวคนเล็ก’ ‘หญิงสาว’ และ ‘กุลสตรี (ไทย) ’ อันเป็น 
เสมือนทางเปลี่ยนผ่านและจุดเช่ือมต่อเล็ก ๆ จากเร่ืองราวชีวิต (ส่วนตัว) ในครอบครัวของผู้หญิงคน 
หน่ึงไปสู่การสะท้อน‘ประเด็นสาธารณะ’โดยผ่านภาพวาดเชิงสัญลักษณ์ซึ่งแสดงเรือนร่างที่เปลือย 
เปล่าของมนุษย์หญิงชายและปรากฏให้เห็นรูปของเครื่องเพศหรือการร่วมเพศอย่างเปิดเผย  
 

 
 
ภาพที่ 2 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 ช่ือผลงาน Intercourse No.3     
 เทคนิค  crayon on brown paper  
 ขนาด  90 x 120 cm. 
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ภาพที่ 3 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 ช่ือผลงาน   Intercourse No.2  
 เทคนิค  crayon on brown paper 
 ขนาด  90 x 120 cm 
 

“อีกสิ่งหนึ่งท่ีน่าสังเกตในภาพเขียนของบุษราพร ก็คือ การสมสู่อย่างผิดจารีต  อมนุษย์ หรือ ทารก
ในท้องแม่ท่ีบูดเบี้ยว พิกลพิการ ภาพมดลูก ช่องคลอด ท้ังท่ีแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา และในเชิง
สัญลักษณ์ หรือแม้กระท่ังลึงค์ท่ีเหมือนกองทัพมด  ไปจนถึงลึงค์ท่ีอุปมาเปรียบเทียบกับ ผลไม้หรือ
สัตว์เลื้อยคลาน นอกจากน้ียังมีภาพเชิงสัญลักษณ์ปรากฏอีกมากมายราวกับห่าฝนของ บาปท่ีบุษรา
พรใช้ชําระล้างจิตใจของเธอ  เป็นกระบวนการอุปลักษณ์ (Metaphor) อย่างอัตโนมัติจาก เบื้องลึก
ของจิตใต้สํานึกและดําเนินไปด้วยระบบตรรกะของตนเองอย่างอิสระ  เราสามารถสังเกต เห็น
ปรากฏการณ์ทางอารมณ์ท่ีสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ทางเพศแบบโดมิโนบนพ้ืนฐานของสภาพจิตท่ีไม่ให้
ความร่วมมือกับศีลธรรม จริยธรรม คงเป็นเพราะอย่างน้อยก็มีเพียงการสมสู่ของสัตว์เดรัจฉาน ท่ีจะ
ไม่ถูกต้ังคําถามเกี่ยวกับศีลธรรม”2  

 
 เห็นได้ชัดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวของข้าพเจ้าน้ันทับซ้อนกันอยู่ในหลายประเด็น 
เพ่ือที่จะเข้าใจสาเหตุหรือแรงจูงใจของปัญหาซึ่งเกิดข้ึนกับข้าพเจ้าและคนในครอบครัวของข้าพเจ้าจึง
อาจจําเป็นจะต้องอาศัยการศึกษาทําความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิง
ชาย  โครงสร้างครอบครัวและบุคลิกภาพของเพศหญิง กรอบคิดแบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) หรือ

                                                            
2ชล เจนประภาพันธ์, บทความประกอบสูจิบัตรนิทรรศการ “เรื่องของผูห้ญิง (ฉัน)”  

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์อมรินทร์, 2553), 21-23.  
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ประเด็นเกี่ยวกับศีลธรรมจอมปลอมหรือศีลธรรมทางเพศในสังคมไทยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นซึ่ง
ทั้งหมดน้ีจะได้พูดถึงในส่วนต่อไป 
 ในขณะที่สํานึกของข้าพเจ้ากําลังพิพากษาและลงทันฑ์การกระทําของบิดามารดา ในอีก 
ด้านหน่ึงข้าพเจ้ากลับพบว่าตนเองก็กําลังถูกพิพากษาและตีตราโดยคนรอบข้างในฐานะหญิงแพศยา
และผู้หญิงมากความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกัน  มากไปกว่าน้ันข้าพเจ้ายังโบยตีตัวเองด้วยริ้วแส้ที่ มอง
ไม่เห็นน่ันก็คือ เพดานของศีลธรรม ความเช่ือ และจารีตประเพณีต่าง ๆ เก่ียวกับการเป็น ‘ผู้หญิง ที่ดี’ 
ซึ่งสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เคยปลูกฝังให้แก่ข้าพเจ้า  กระทั่งในท้ายที่สุด สิ่งเหล่าน้ีก็ได้กลายมา เป็น
ริ้วแส้หรือกับดักที่คอยกดทับและรัดรึงสร้างความเจ็บปวดให้กับข้าพเจ้าในภายหลัง  การถูกมองว่า
เป็น ‘ผู้หญิงร่าน’ หรือ ‘ผู้หญิงนักสะสมความสัมพันธ์’น้ัน ในภายหลังได้กลายมาเป็นแนวคิดสําคัญใน
การสร้างงานชุดวิทยานิพนธ์ “My collection : ผู้ชาย เซ็กส์ ความลับ ฤดูกาลความสัมพันธ์และการ
สะสมรักและใคร่ของหญิงสาว” และกลายเป็นที่มาของนิทรรศการแสดงเด่ียวคร้ังที่สองของข้าพเจ้าใน
ช่ือ “The Man Number 10” ซึ่งว่าด้วยเร่ืองของ (ข้าพเจ้า) หญิงสาวนักสะสมความสัมพันธ์  ผู้ชาย
ทั้งเก้า และการค้นพบอย่างบังเอิญของ ‘ผู้ชายหมายเลขสิบ’ ผู้เป็นเสมือนต้นตอ แห่งปมปัญหาและ
เป็นเสมือนเบ้ืองลึกของความปรารถนาในชีวิตของข้าพเจ้า 
 

 
 
ภาพที่ 4 ภาพโปสเตอร์นิทรรศการแสดงเด่ียวคร้ังที่ 2 “The Man No.10”, (2011) ณ อาร์เดล  
 เธิร์ดเพลส แกลเลอรี่ 
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ประสบการณ์เก่ียวกับความสัมพันธ์ 
 จากประสบการณ์ระหว่างความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวไปสู่การมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
กับชายหนุ่มในชีวิตรัก ดูเหมือนระหว่างน้ีจะมีรอยต่อเล็ก ๆ ที่เช่ือมโยงกันอยู่ทั้งในลักษณะที่ขัดแย้ง 
และเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน  ในขณะที่ความรู้สึกเกลียดชังและโกรธแค้นบิดาในวัยเด็กทําให้
ข้าพเจ้าเป็นปฏิปักษ์และมีความรู้สึกในแง่ลบต่อมนุษย์เพศชาย  ทว่าในอีกด้านหน่ึงข้าพเจ้ากลับมี
ความรู้สึกต้องการและมีความปรารถนาลึก ๆ ที่จะได้มาซึ่งพวกเขาเหล่าน้ัน และนั่นอาจเป็นที่มาของ
การเดินทางออกแสวงหาความสัมพันธ์ที่ดูราวกับจะไร้วันสิ้นสุดในคร้ังน้ี  จากชายคนแรกไปสู่คนที่สอง 
สาม และกระทั่งถึงชายคนที่เก้า ภายในช่วงระยะเวลาไม่ห่างกันมาก ข้าพเจ้ากลายเป็นหญิงมาก
ความสัมพันธ์ที่มีเศษซากแห่งรักและใคร่ของชายหนุ่มสะสมอยู่ในความทรงจําอย่างไม่รู้ตัว  การมี
ความสัมพันธ์ซึ่งสิ้นสุดลงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ทําให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับมาทบทวนความล้มเหลว
ของวิธีคิดและการปฏิบัติต่อกันในชีวิตคู่ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการไม่อาจสลัดอคติที่มีต่อเพศชาย  การ
พยายามที่จะปฏิเสธหรือพยายามท่ีจะด้ินหนีไปจากภาพจําในวัยเยาว์เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บิดากับมารดา และการไม่สามารถยอมรับตนเองได้เมื่อต้องพบว่า ข้าพเจ้าได้ซึมซับและกลายเป็นส่วน
หน่ึงของพวกเขาไปอย่างไม่รู้ตัว    
 การปฏิเสธประวัติศาสตร์ในชีวิตตนเองดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากและรังแต่จะ
ทําให้ข้าพเจ้าเข้าใกล้สิ่งที่ไม่อยากเข้าใกล้มากข้ึน แต่การอ้าแขนรับความอัปยศอดสูที่เกิดขึ้นในชีวิต 
หรือการยอมรับตนเองโดยสดุดีในฐานะ ‘ผู้หญิงสําส่อน’ น้ันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย  มนุษย์ส่วนใหญ่ล้วน
ต้องการเป็นคนขาวสะอาด  อยากเป็น ‘คนดี’ หรือ ‘ผู้หญิงที่ดี’ ไม่ว่าในสายตาตนเองหรือในสายตา
ของคนอ่ืน  แต่ไม่ว่าจะซักฟอกขัดถูอย่างไร ใช่หรือไม่ว่า เราก็ยิ่งมองเห็นคราบไคลและน้ําสกปรกที่
หลั่งไหลออกมาจากตัวเรามากขึ้นเท่าน้ัน  นานวันเข้าชีวิตความสัมพันธ์ก็ย่ิงดูเหมือนจะพาข้าพเจ้า
เตลิดเปิดเปิงไปยังหล่มหลุมต่าง ๆ ครั้งแล้วคร้ังเล่า  ขณะที่การว่ิงหนีก็หาได้ช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้น
จากเร่ืองราวต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่  การยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นจึงดูเหมือนจะเป็นทางเลือกสุดท้าย ณ 
เวลานั้น ไม่มีการว่ิงหนีหรือปฏิเสธอีกต่อไป  ไม่มีการพิพากษาดีช่ัวจากตนเองหรือใคร ไม่มีนรก ไม่มี
สวรรค์ ไม่มีความวิตกต่อบาป หรือเวรกรรมอันใด  ไม่มีความกังวลหวาดกลัวต่อสายตาของผู้อ่ืน ไม่มี
ความรู้สึกผิด ไม่มีความกดดัน ไม่มีความเกลียดชังหรือหยามหยันต่อการกระทําของตนเอง  มีเพียง
ความปรารถนาและเจตจํานงค์อันอิสระ (Free will) เท่าน้ันที่โลดแล่นอยู่บนความสัมพันธ์แห่งชีวิตรัก
และใคร่ และในเวลาน้ันน่ีเองที่ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นอิสระไปจากความหวาดกลัวต่าง ๆ นานา และได้
สัมผัสกับอํานาจแห่งตนเองอย่างแท้จริง  การยอมรับตนเองอย่างปราศจากเง่ือนไขไม่เพียงแต่จะเป็น
การปลดปล่อยข้าพเจ้าให้หลุดพ้นไปจากการถูกควบคุมโดยศีลธรรมเท่าน้ัน หากมันยังนําพาข้าพเจ้า
ดําด่ิงลึกกลับไปยังที่ที่ข้าพเจ้าจากมา  พร้อมกันน้ีมันยังได้นําข้าพเจ้าไปพบกับบุคคลคนหน่ึงซึ่ง
ข้าพเจ้าไม่คาดคิดจะได้พบมาก่อน ในระหว่างของการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างชายทั้งเก้าคน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช่ัวขณะหนึ่ง ข้าพเจ้าพลันนึกถึงบิดา ชายผู้ซึ่งจะไม่มีวันหวนกลับมาอีกอย่างไม่คาดคิดมาก่อน เป็น
ความรู้สึกได้พบบุคคลที่ตามหาและปรารถนาให้ได้มาซึ่งเขาอีกครั้ง  แม้ความรู้สึกดังกล่าวจะเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ ทว่า มันกลับเป็นช่วงเวลาอันน่าอัศจรรย์ที่ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ปรารถนาถึงชายคนใดอีก  
ข้าพเจ้ารู้สึกราวกับได้พบความลับของขุมสมบัติล้ําค่า ได้พบเศษเสี้ยวส่วนของความขาดตกบกพร่องที่
สูญหายไปในวัยเยาว์  ได้สัมผัสกับความรู้สึกอ่ิมเอมและเติมเต็มอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  แท้ที่จริง
ชายผู้น้ันที่ข้าพเจ้าตามหามาตลอดก็คือ ‘บิดา’ เขาเป็นชายคนแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้จัก และ ณ เวลา
น้ีเขากลายเป็นชายคนเดียวที่ข้าพเจ้าต้องการรัก และได้รับความรัก  แม้ว่าในความเป็นจริงข้าพเจ้าจะ
ไม่มีโอกาสได้พบกับเขาอีกแล้วก็ตาม  
 

 ด้านหนึ่งความรักอาจจะเป็นสิ่งท่ีรับรู้ร่วมกันได้และในอีกด้านหนึ่งความรักก็โดดเด่ียวผู้ 
ครอบครองด้วยเช่นกัน สําหรับบุษราพรความรักในฐานะประสบการณ์ และความรักในฐานะโจทย์
ทางศิลปะคือสิ่งท่ีแยกออกจากกันไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือสิ่งเดียวกัน  เม่ือเธอเองก็เดินข้าม
ออกไปจากดินแดนศีลธรรมของความรัก  ร่างกายก็คือหลักฐานอันหนึ่งท่ีเต็มไปด้วยบันทึกร่องรอย
ของความสัมพันธ์  ดังผลงานของเธอท่ีมักจะสะท้อนสภาวะของผู้หญิงท่ีพร้อมจะเดินเฉิดฉายไป
ข้างหน้าทว่าละล้าละลังท่ีจะถอยกลับหลัง  เม่ืออดีตของพ่อกอดเกี่ยวขาข้างหนึ่งของเธอ และยังมี
ซากความตายที่แบกเป็นสัมภาระแห่งความทรงจําท่ีไม่อาจตัดใจเหวี่ยงท้ิง  หายใจได้ไม่เต็มปอดนัก  
เม่ือใครสักคนหนึ่งหลงระเริงในบาป แต่ไม่อาจขว้างศีลธรรมให้พ้นคอ บาปอันแสนหวานท่ีหลงรักกับ
ความดีงามสุดขมข่ืนจึงกอดเกี่ยวร่างเปลือยเปล่าอย่างแนบสนิท  แม้สุดท้ายในวันท่ีเหนื่อยล้าจะ
ค้นหารูปร่าง ขนาด ปริมาตรท่ีแท้ของความรักไม่ได้  แต่พ่อของเธอจะเป็นผู้ชายคนแรก และคน
สุดท้ายท่ีรอคอยเธออยู่ ณ ดินแดนท่ี (สูญ) องศา 2

3   
 
 ในทางนามธรรม ‘พ่อ’ จึงเป็นผู้ชายคนสิบที่ข้าพเจ้าได้พบ ณ ช่วงเวลานั้น ทว่าในทาง 
รูปธรรม พ่อสําหรับข้าพเจ้ากลับเป็นเพียงบางสิ่งที่ไร้ร่าง และไม่อาจจับต้องได้อีก  การระเริงอยู่ใน 
ความสัมพันธ์ระหว่างชายท้ังเก้าคน แท้ที่จริงก็คือ การออกเดินทางท่องเท่ียวไปอย่างไม่มีหลักแหล่ง 
จุดหมายของมันก็เป็นแต่เพียงการพยายามนําเอาบางสิ่งมาเติมเต็มรูโหว่ของความขาดพร่องโดยที่ 
แทบไม่เคยตระหนักเลยแม้แต่น้อยว่า เสี้ยวส่วนที่ขาดหายหรือหลุดร่อนออกไปน้ันคือสิ่งใด  
 การค้นพบอย่างบังเอิญของผู้ชายหมายเลขสิบในครั้งน้ี แม้จะเป็นการได้พบ ณ ดินแดน
อันไกลโพ้นในมโนสํานึกของข้าพเจ้าซึ่งไม่มีวันเกิดขึ้นได้ในโลกของความเป็นจริง ทว่ามันก็เป็นการ
ค้นพบอันเป่ียมความหมายที่ทําให้ข้าพเจ้าได้รู้จัก และเข้าใจความปรารถนาที่แท้จริงในตนเองมากข้ึน  
ความผิดพลาดที่เกิดจากการเดินทางอย่างเลื่อนลอยไร้หลักแหล่งจึงดูเหมือนจะลดน้อยลง ข้าพเจ้าเร่ิม

                                                            
3 ชล เจนประภาพันธ์, บทความประกอบสจิูบัตรนิทรรศการ “The Man No.10” 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์อมรินทร์, 2555), 5. 
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รู้จัก และมองหาวิธีที่จะเติมเต็มส่วนที่พร่องขาดไปของตัวเองด้วยตนเองมากขึ้น พ่อ แม่ ครอบครัว
รวมถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยปฏิเสธ  แท้ที่จริงสิ่งเหล่าน้ีก็คือ ความลับของการมีชีวิตอยู่ จากชายคนแรก
จนถึงคนสุดท้ายโดยผ่านระบบความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง มนุษย์กับมนุษย์  พวกเขาก็คือ คําใบ้
ปริศนาที่ค่อย ๆ คลี่คลายปมของชีวิตออกมาทีละน้อย  ย่ิงเดินไปข้างหน้าไกลเท่าไหร่ น่าแปลกที่
ข้าพเจ้ากลับย่ิงเห็นหนทางกลับไปสู่รากเหง้าของตนเองมากข้ึนเท่าน้ัน  

 
  ‘ฤดูกาลความสัมพันธ์’ อันคึกคักดูเหมือนจะดําเนินมาถึงจุดหนึ่ง และ ‘ผู้ชาย’ ได้กลายเป็น
ผลผลิตท่ีล้มเหลวจากความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ ‘เซ็กส์’ และ ‘การสมสู่’ ได้เปิดเผย 
‘ความลับ’ ของการเป็นสัตว์เดรัจฉาน  ‘การสะสมรักและใคร่’ ทําให้เราได้เห็นความไร้สาระของการ
ครอบครองเป็นเจ้าของ  ความจริงเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่อย่างเปล่าเปลือย และไร้ฤดูกาลน้ันมี
ความหมายมากพอโดยตัวของมันเอง  ผู้คนไม่อาจหนีพ้นไปจากอาณาเขตรัศมีของสถานที่ท่ีเราจาก
มา ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหน เราอาจไปได้ไกลท่ีสุดแค่เพียงหันกลับมาและยังคงมองเห็นมันจาก
ตําแหน่งอันไกลโพ้น  เม่ือใดท่ีเราหลงทาง ฝันร้ายจะเป็นเหมือนเชือกเส้นยาวท่ีนําทางเรากลับไปยัง
สถานท่ีแห่งนั้น  เราจะได้เห็นตัวเอง  ได้สัมผัสจับแตะพ้ืนผิวอันขรุขระของความเจ็บปวด  ชอกช้ํา 
ได้เห็นหน้าพ่อและแม่  เห็นความรัก ความเจ็บป่วย และความตาย  ในโลกท่ีปราศจากศีลธรรม  เรา
จะได้รู้จักกันและกันโดยแท้  ได้เห็นคนท่ีเลวโดยสัญชาตญาณ ได้เห็นคนทําดีท้ังท่ีไม่รู้จักศีลธรรม  
เราจะยอมรับอีกฝ่ายในแบบท่ีเขาเป็นเขา  ทุกอย่างจะเรียบง่าย  เปิดเผย และตรงไปตรงมา 

(บันทึกส่วนตัว เขียนข้ึนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556)  

 
 The Man Number 10 หรือ ผู้ชายหมายเลข 10, บุรุษหมายเลข 10 หรือ ไอ้สัตว์หมายเลข 
10 ซ่ึงตีขลุมรวมความเป็นไปได้ท้ังนั้นในบริบทความหมายของมหากาพย์ความทรงจําของเธอซ่ึงโดย 
นัยแล้ว เลขสิบนั้นอาจจะไม่ได้มีความหมายสําหรับเธอ  เพราะมันอาจจะยังไม่เกิดข้ึนหรือเกิดข้ึน
แล้วแต่ความกลัวยังไม่สมบูรณ์  แต่ถ้าแยกตัวเลขออกมาระหว่างเลขหน่ึงกับ  เลขศูนย์แล้วก็คงจะ
พอมองเห็นความซับซ้อนและความกลัวเกิดข้ึนได้ใน The Man Number 1 แล้วใครคือผู้ชาย
หมายเลขหนึ่งในสถานะของครอบครัวท่ีเกิดเป็นลูก3

4 

   
กรอบคิดแบบชายเป็นใหญ่ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
 โครงสร้างสังคมโดยทั่วไปน้ันมักจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญสอง 
ประการ น่ันคือ กลุ่มสังคม และสถาบันทางสังคม ในที่น้ีจะกล่าวถึงสถาบันทางสังคมซึ่งทําหน้าที่เป็น
เบ้าหลอมให้คนคิดประพฤติปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามบรรทัดฐานหรือค่านิยมที่สถาบัน
เหล่าน้ันกําหนดขึ้นมา  ตัวอย่างของสถาบันซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของโครงสร้างทางสังคม
                                                            

4 ถนอม ชาภักดี, บทความประกอบสูจิบัตรนิทรรศการ “The Man No.10” 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์อมรินทร์, 2555), 2. 
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ดังกล่าวน้ี ก็ได้แก่ สถาบันทางด้านการศึกษา กฏหมาย ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หรือ ระบบการ
ปกครอง เป็นต้น 
 เช่นเดียวกันกับเรื่องอ่ืน ๆ การศึกษาทําความเข้าเร่ืองเพศในสังคมไทยน้ันอาจจําเป็นต้อง 
อาศัยการศึกษาผ่านสถาบันหรือส่วนประกอบของโครงสร้างทางสังคมเหล่าน้ีด้วย ในฐานะที่เรื่องเพศ
เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับ‘คน’ และคนเองก็มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ‘สังคม’อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ขณะที่สังคมเองก็มีมิติที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับ ‘วิธีคิด’ ซึ่งสัมพันธ์กับระบบใหญ่ น่ันก็คือ โครงสร้างทาง
สังคม กรอบคิด วัฒนธรรม หรือความเช่ือเรื่องเพศที่ว่าน้ีน่ีเองที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการควบคุม
ภาวะทางเพศของคนในสังคม และเป็นแนวทางในการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศของปัจเจก
บุคคล           
 ในสังคมไทย แนวคิดเก่ียวกับเรื่องเพศน้ันถูกสร้างขึ้นภายใต้โครงสร้างสังคมแบบชายเป็น
ใหญ่หรือปิตาธิปไตย น่ันคือ สถาบันต่าง ๆ ทางสังคมท่ีกล่าวถึงในข้างต้นมักจะให้ความสําคัญหรือให้
ความหมายกับเพศชายมากกว่าเพศสภาพอ่ืน  นับต้ังแต่การสืบเช้ือสายสกุล หรือการเป็นผู้นําใน
สถาบันหลักทางสังคมเช่น สถาบันการเมืองการปกครอง เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณในสถาบันศาสนาไป
จนถึงการกําหนดเนื้อหาของกฏหมาย วัฒนธรรม ประเพณี หรือการสร้างมายาคติบางอย่างที่เปิด
โอกาสและให้ความสําคัญกับเพศชายมากกว่า  ขณะที่มายาคติในมุมของผู้หญิงกลับเต็มไปด้วยการกีด
กัน ควบคุม โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับเรื่อง ‘เพศ’ ซึ่งมักจะมีการควบคุมเน้ือตัวร่างกาย ตลอดถึง
วิถีปฏิบัติของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เช่น การปลูกฝังค่านิยมการรักนวลสงวนตัวในผู้หญิง การ
สร้างมายาคติที่ช้ีนําว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ อ่อนไหวหรือใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล การเป็นช้าง
เท้าหลัง เป็นผู้ตามท่ีดีของสามีซึ่งมักจะผูกติดมากับความเป็นแม่ และเมียที่มีภาระหลัก คือการทํางาน
บ้านและเลี้ยงดูลูก  ระบบความคิดแบบเน้นอํานาจของผู้ชายซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในสังคมไทยเช่นนี้ 
ได้ก่อให้เกิดความเช่ือที่ว่าชายนั้นมีอํานาจเหนือกว่าหญิง ในสถาบันครอบครัว บิดาจึงหมายถึงหัวหน้า
ครอบครัวที่มีสิทธิปกครองครอบครัว  รวมถึงอาจใช้วิธีการท่ีรุนแรงเพ่ือบังคับควบคุมครอบครัวให้อยู่
ในกฎเกณฑ์ที่ตนเองกําหนดได้ด้วย   
 ในกรณีของข้าพเจ้า เห็นได้ชัดว่า บิดาคือผู้กุมอํานาจสูงสุดในครอบครัว สาเหตุหน่ึงเป็น
ผลมาจากสภาพโครงสร้างทางสังคมซึ่งเอ้ือหนุนให้เพศชายมีพฤติกรรมในลักษณะกดขี่ข่มเหงดังกล่าว
ได้อย่างเต็มที่  ตามมาด้วยการยอมรับอํานาจนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของคนในครอบครัวและคนใน
สังคม  นอกจากน้ีการที่ผู้กระทําเป็นสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว  พฤติกรรมการทําร้ายกันภายในบ้าน
เช่นนี้จึงเป็นเสมือนอาชญากรรมหรือภัยเงียบที่มองไม่เห็นซึ่งทําให้ยากแก่การแก้ไขป้องกันมากขึ้นไป
อีก  ขณะเดียวกันลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างครอบครัวของสังคมไทยซึ่งเต็มไปด้วย
วัฒนธรรมความเกรงใจ และมองว่าเรื่องของแต่ละครอบครัวน้ันเป็นเร่ืองส่วนตัวท่ีไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ก็ย่ิงทําให้ปัญหาการกดขี่ข่มเหงในครอบครัวโดยเพศชายน้ันไม่ได้รับการแก้ไข กระทั่งกลายเป็นปัญหา
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ต่อเน่ืองฝังลึกยาวนานท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจของสมาชิกในครอบครัวซึ่งในที่สุดอาจนํามาสู่การสืบ
ทอด  บ่มเพาะความรุนแรงและเกิดเป็นปัญหาสังคมในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามมาอีกหลายประการ  
 นอกเหนือไปจากการทําความเข้าใจพฤติกรรมการกดขี่ข่มเหงของ‘พ่อ’หรือ‘ผู้ชาย’ โดย
ผ่านการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมน้ัน สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและควรนํามาประกอบการศึกษา
พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว ก็คือ ประสบการณ์ส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีเคยผ่าน
ประสบการณ์ความรุนแรงมาก่อนในวัยเด็ก การใช้สารเสพติดหรือแอลกฮอลลล์  การมีอาวุธใน
ครอบครอง  ความเครียดหรือการสูญเสียสถานภาพของตนเอง เหล่าน้ีล้วนมีความเสี่ยงที่จะนําไปสู่
พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวด้วยทั้งสิ้น  ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจมูลเหตุหรือ
แรงจูงใจในการกระทําของบิดาซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีสาเหตุมาจากการยึดถือภาพความแข็งกร้าว 
รุนแรงเกี่ยวกับการรบในสมรภูมิทหารผ่านศึกในอดีตของตนเอง และการสูญเสียสถานภาพน้ันใน
ปัจจุบัน  การสูญเสียรายได้ และนอกจากน้ียังอาจรวมถึงการสูญเสียความเช่ือมั่นจากความผิดปกติ
ของร่างกายภายหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกด้วย     
 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยน้ันเก่ียวพันอยู่กับวิธีคิดแบบชาย
เป็นใหญ่ซึ่งในความเป็นจริงยังคงมีอยู่ในสังคมไทย  ตราบใดที่คนในสังคมยังคงยอมรับแนวคิดดังกล่าว 
และมองว่าปัญหาความรุนแรงเป็นสิ่งธรรมดาในครอบครัว โอกาสที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือแก้ปัญหา
ดังกล่าวอาจทําได้ยาก  การเข้าไปช่วยเหลือท่ามกลางปัญหาที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อนเช่นน้ีอาจจําเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายในชุมชนหรือสังคม โดยเฉพาะการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนหรือการสร้างมาตรฐานทางสังคมซึ่งมีอิทธิพลต่อครอบ รัวใน
ฐานะสมาชิกหน่ึงของชุมชน  เพ่ือให้สามารถป้องกัน ระงับ สอดส่องดูแล กระท่ังสามารถเข้าไป
ช่วยเหลือครอบครัวน้ัน ๆ ได้ โดยท่ีไม่กระทบกระเทือนระดับความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
ครอบครัวมากนัก 
 
ศีลธรรมทางเพศในสังคมไทย     
 บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินว่า สังคมไทยเป็นสังคมประเภท ‘ปากว่าตาขยิบ’ หรือ ‘มือถือ
สากปากถือศีล’ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติของเรื่องเพศ ทั้งน้ีเน่ืองจากเรื่องเพศน้ันถูกกุมอยู่โดยกติกา
และ มาตรฐานความถูกต้องทางสังคม จนทําให้การพูดหรือการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเร่ืองเพศน้ัน
เป็นไปอย่างกระอักกระอ่วนและค่อนข้างมิดชิด  ขณะที่บ่อยครั้งถ้าหากพ้ืนที่ใดมีการพูดถึงเร่ืองเพศก็
มักเป็นไปในลักษณะของการพูดเชิงตลกโปกฮากลบเกลื่อน หรือหลายต่อหลายคนก็เลือกที่จะพูดหรือ 
แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองเพศภายในกรอบที่บริสุทธ์ิ ขาวสะอาด เช่น การแสดงความวิตกเก่ียวกับ
ความต้องการทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศของคน  การสนับสนุนค่านิยมกระแสหลักในเร่ือง
เพศอย่าง‘อดเปรี้ยวไว้กินหวาน’ ‘รักนวลสงวนตัว’ หรือ ‘รักเดียวใจเดียว’ เป็นต้น ในขณะที่การ
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แสดงตัวตนทางเพศหรือพูดเรื่องเพศดังกล่าวน้ีอาจเป็นไปในทิศทางที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับที่
ชอบทําในชีวิตส่วนตัวอย่างสิ้นเชิง4

5  
 แนวคิดเรื่องเพศในสังคมไทยน้ัน นอกจากจะถูกกําหนดขึ้นภายใต้โครงสร้างแบบปิตาธิป
ไตยหรือวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ซึ่งมีที่มาจากระบอบคิดด้ังเดิมของตะวันตกที่สร้างภาพให้ผู้หญิงเป็น
เพียงสัตว์โลกชนิดหน่ึงหรือเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติที่มีอารมณ์แต่ปราศจากเหตุผล5

6 และมาพร้อม
กับแนวคิดเรื่องเพศที่ยึดติดอยู่กับระบบสองเพศสภาพอย่างเคร่งครัดแล้ว  จะเห็นได้ว่าในอีกมิติหน่ึง
มันยังถูกสร้างขึ้นพร้อม ๆ กับความเช่ือที่ว่า เพศน้ันเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมดูแล  เป็นเรื่องต้องห้ามที่ไม่
ควรพูดถึง หรือเปิดเผย  ทั้งน้ีล้วนเป็นผลมาจากอคติและความเข้าใจอันคับแคบเก่ียวกับเรื่อง ‘เพศ’ 
ของคนรุ่นเก่าซึ่งยังคงยึดถือความหมายและความเข้าใจเร่ืองเพศในแบบเดิม จนกระทั่ง ทําให้เรื่องเพศ
เป็นเร่ืองภายในลับเฉพาะที่แฝงอยู่ภายในอิทธิพลทางศาสนา และวัฒนธรรมซึ่งแยกขาดออกจากใน
มิติอ่ืน ๆ เช่น  เรื่องเพศในมิติที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางชีววิทยา สุขภาพอนามัย มุมมองความสุข 
สัมพันธภาพ สิทธิมนุษยชน และจิตวิญญาณ ฯลฯ 
 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับความเข้าใจเร่ืองศีลธรรมทางเพศของคนไทยน้ันปรากฏอยู่ทั่ว 
ไปในหลายกรณีเช่น การอ้างศีลธรรมอันดี หรือการหยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
ไทยมาเป็นข้ออ้างในการห้ามฉาย หรือเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ หรืองานศิลปะซึ่งนําเสนอฉากร่วมเพศ 
หรือภาพโป๊เปลือยที่เปิดเผยให้เห็นหัวนมที่วาบหวามหรือมีประเด็นทางเพศที่ล่อแหลม โดยเกรงว่า 
อาจกระทบต่อสถาบันศาสนาหรือสถาบันความม่ันคงอ่ืน ๆ ในสังคม  ขณะที่ในโลกของความเป็นจริง
อีกด้านหน่ึงเรากลับมีการค้าประเวณีกันอย่างเกลื่อนกลาด หรือการนําเสนอข่าวภิกษุนักต้มตุ๋น 
ประพฤติผิดในกามกันอย่างดาษด่ืน การห้ามไม่ให้ติดต้ังตู้ขายถุงยางอนามัยในสถานศึกษาหรือที่
สาธารณะ  ห้ามทําแท้งเสรีทั้งที่ในความเป็นจริงประเทศไทยเป็นครองสถิติประเทศที่มีแม่อายุน้อย
ที่สุด และครองสถิติเด็กวัยรุ่นต้ังครรภ์เมื่อไม่พร้อมเป็นอันดับหน่ึงของเอเชีย และเป็นอันดับสองของ
โลก เช่นเดียวกันกับสถิติการทําแท้งเถื่อนที่กําลังพุ่งสูงตามมาเรื่อย ๆ  
  

 “ ผมคิดว่าสิ่งท่ีเรียกว่าศีลธรรมนั้นมีสองด้านเสมอ ด้านหนึ่งคือด้านท่ีมุ่งจะผดุงสังคมให้ดํารง
อยู่สืบไปได้ เช่น ละเว้นจากการฆ่า, ขโมย, ผิดลูกผิดเมีย, โกหก เป็นต้น อีกด้านหนึ่งเพ่ือผดุงบุคคล
ให้ก้าวหน้าไปสู่จุดหมายสูงสุดทางศาสนา เช่น ละเว้นจากการเสพของมึนเมา  เป็นต้น  เรามักเอา

                                                            
5ชลิดาภรณ์ ส่งเสริมพันธ์, “พูดเรื่องเพศ จับสมองและหัวใจยัดใส่ปาก.”  นิตยสาร, 11 

(ตุลาคม 2554) : 63. 
6 คํา ผกา,  เสวนาท่ี Book Re:public: "สทิธิทางเพศและขบวนการเคล่ือนไหว" 

เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก  http://www.prachatham.com/detail. 
htm?code=n3_10122012_01 
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สองด้านนี้มาปะปนกันอยู่เสมอ โดยลืมไปว่ารัฐและสังคมปัจจุบันเข้ามาทําหน้าท่ีกํากับศีลธรรม ด้าน
ท่ีหนึ่งแทนศาสนามากแล้ว เช่น มีตํารวจไล่จับผู้ร้ายเป็นต้น (ตํารวจโบราณคือผู้ผดุงอํานาจรัฐ หรือ
ผู้ปกครองตํารวจสมัยปัจจุบันคือผู้ผดุงสังคม) แต่ในรัฐและสังคมท่ีอ่อนแอ เม่ือกลไกของรัฐก็ตาม  
ระบบการกล่อมเกลาทางสังคม (socialization) ก็ตามทํางานอย่างห่วยแตก ก็มักจะยกเอา ศีลธรรม
เข้ามาพร่ําบ่นแทน (และมักไม่ได้ผลมากไปกว่าทําให้ผู้พูดกลายเป็นคนมีศีลธรรมข้ึนมา)”   
 “ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับสองด้านของศีลธรรมก็คือ ถ้าเราคิดว่าหัวนมผู้หญิงเป็นอันตรายต่อ
ศีลธรรมอันดี (หัวนมผู้หญิงหรือท่าทีต่อหัวนมผู้หญิงกันแน่?) เราก็จะปิดหัวนมผู้หญิงเอาไว้ให้แน่น
หนา แต่เพ่ือการนี้เราต้องแลกกับอะไรบ้าง? ผมคิดว่ามีอย่างน้อยก็สองอย่าง หนึ่งคือเสรีภาพ และ
สองคือความสามารถในการจัดการตนเองเบื้องหน้าหัวนมผู้หญิง ย่ิงไปกว่านี้เราจะไว้ใจได้อย่างไรว่า 
อํานาจปิดหัวนมนี้จะถูกใช้เพ่ือปิดหัวนมอย่างเดียว ไม่ได้ไปปิดอย่างอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีเราพึงเห็น
ดว้ย6

7 

 
 ผู้หญิง เพศท่ีสาม และผู้ติดเช้ือเอดส์ คือ กลุ่มคนที่แทบจะไร้อํานาจในการต่อรองทั้งพ้ืนที่
ทางการเมืองและพ้ืนที่ทางสังคมของไทยอยู่เสมอมา โดยเฉพาะสําหรับผู้หญิง วาทกรรมที่ว่าผู้หญิงที่ดี
ควรจะเป็นแม่ เป็นภรรยาที่ดีน้ันทําให้พวกเธอไม่อาจจะกระดิกตัวไปจากบ่วงที่รัดแน่นจากสังคมได้
เลย เพียงทําตัวฉีกกรอบที่ว่าน้ี ก็จะพบกับการดูถูกและประณามจากคนในสังคมทันที78 อีกตัวอย่าง
หน่ึงที่เห็นได้ชัดก็คือ ข่าวการพบศพของทารกที่เสียชีวิตจากการยุติการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่วัดไผ่
เงินมากกว่าสองพันศพได้สร้างต่ืนตระหนกให้กับสังคมไทยอย่างมาก  เหตุการณ์ดังกล่าวถูกขนานนาม
ว่าเป็นหลักฐานของความ ‘ผิดศีลธรรม’ที่ทําให้พุทธศาสนิกชนหลายคนออกมารุมประนาม ‘ผู้หญิง’ 
หรือ ‘แม่ใจยักษ์’ กระทั่งเกิดกระแสของการถกเถียงกันระหว่างคนสองกลุ่ม คือ กลุ่มคนที่สนับสนุน
ให้เกิดกฏหมายเกี่ยวกับการทําแท้งเสรีซึ่งเช่ือว่า เป็นสิทธิของผู้หญิงที่จะสามารถมีเหนือเน้ือตัวและ
ร่างกายของพวกเขา และอีกกลุ่มซึ่งคัดค้านกฏหมายดังกล่าว พร้อมกับโต้แย้งว่า การทําแท้งเสรีจะย่ิง
เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันมากขึ้นเพราะหากกฏหมาย
ดังกล่าวเกิดขึ้น โอกาสท่ีผู้หญิงจะทําแท้งน้ันจะยิ่งสามารถทําได้ง่ายกว่าเดิม 
 ในขณะที่ประชาชนจากประเทศโลกเสรีทั้งหลายทั่วโลกก้าวไกลไปถึงเร่ืองของสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคล  ประเทศไทยกลับยังพะว้าพะวงอยู่กับการรักษาภาพลักษณ์ความเป็นเมือง
พุทธที่เต็มไปด้วยศีลธรรมของตนเอง  ภาพของเมืองไทยที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามสถานที่สําคัญทาง
ศาสนา และมีประเพณีที่ยืนยาวงดงามเป็นที่น่ายกย่องไปทั่วโลก  ในอีกด้านหน่ึงกลับกลายเป็นเมืองที่

                                                            
7 นิธิ เอียวศรีวงศ์.  ข้อคิดจาก Insects, เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก

http://prachatai.com/journal/2010/12/32443 
8 ภัทรัตน์ พันธ์ุประสิทธ์ิ. สังคมไทยกับคน (ที่ถูกทําให)้ ผดิปกติทางศลีธรรม. เข้าถึงเมื่อ 

12 มีนาคม 2556,  เข้าถึงได้จาก http://prachatai.com/journal/2010/12/32160 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มีอัตราการทําแท้งพุ่งสูงอย่างไม่น่าเช่ือ  เห็นได้ชัดว่า ศีลธรรมจึงไม่ใช่คําตอบสุดท้ายคําตอบเดียวของ
การแก้ปัญหา 
 การปิดหูปิดตา และไม่ยอมรับความจริงอีกด้านเกี่ยวกับเรื่องเพศในสังคมไทยนั้น ทําให้ 
ปัญหาเก่ียวกับเร่ืองเพศหลายอย่างไม่ได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างเหมาะสม ทว่ากลับเป็นเพียงการ 
แก้ปัญหาแบบวัวหายล้อมคอกซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาในระยะยาวเท่าใดนัก  ขณะที่ข้อตกลง 
หรือบทสรุปของการแก้ปัญหาพบว่าประเทศไทยยังคงใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบด้ังเดิม (Conservative) 
ซึ่งยึดตามหลักของมุมมองทางศีลธรรมและมุมมองด้านกฎหมายเป็นหลัก  อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่
ปรากฏตามข่าวข้างต้นก็ได้สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการปัญหาแบบเดิมน่าจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปใน
บริบทของสังคมโลกยุคใหม่ที่มีความซับซ้อนและเปิดกว้างมากข้ึนอย่างเช่นในปัจจุบัน 
 เร่ืองเพศไม่ว่าจะเป็นเพศสรีระ เพศสัมพันธ์ หรือการจัดการความสัมพันธ์อันเกิดจากเรื่อง
เพศล้วนเป็นเร่ืองธรรมชาติ  เป็นความจริงที่เกิดข้ึนมาพร้อมกับมนุษย์ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน เพ่ือที่จะ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริง  คนในสังคมจะต้องมองสภาพปัญหาเรื่องเพศน้ีอย่างเป็น
จริง (Realism) และยอมรับ (Acceptably) ถึงความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน  คํานึงสภาพความเป็นจริง
เก่ียวกับเร่ืองเพศทั้งที่เกิดขึ้นในระดับสากลและในระดับท้องถิ่น  ตลอดถึงหันมาให้ความสนใจกับเรื่อง
สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานมากข้ึน 
    
นักสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน ซีม็อน เดอ โบวัวร์ (1908-1986)  
 

 
 
ภาพที่ 5 Simone de Beauvoir dans son appartement à Paris. 12 octobre, 1976. 

Photo par Jacques Pavlovsky. 
ที่มา: http://beauvoiriana.tumblr.com/page/9 
 

http://beauvoiriana.tumblr.com/page/9�
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 จากประโยควรรคทองของซีม็อน เดอ โบวัวร์ (Simone de Beauvoir, 1908-1986) นัก
สตรีนิยมชาวฝรั่งเศสที่กล่าวไว้ว่า “พวกเราไม่ได้คลอดออกมาเป็นผู้หญิง แต่พวกเราค่อย ๆ 
ถูกทําให้เป็นผู้หญิง”  ซีม็อนเป็นผู้หญิงหัวก้าวหน้าผู้ไม่ย่ีหระต่อประเพณีของสังคม หรือขนบใด ๆ ที่
สังคมกําหนดไว้ให้  เธอประกาศกร้าวจะกําหนดชะตาชีวิตของตัวเอง และคัดค้านการกดข่ีทาง
การเมืองและทางความคิดทุกรูปแบบ  แนวคิดของซีม็อนน้ันให้อิทธิพลต่อนักสตรีนิยมทั่วโลก 
โดยเฉพาะเรื่องความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิงส่วนใหญ่เพ่ือลดช่องว่างและทํา
ให้การกดขี่ หรือการเอารัดเอาเปรียบระหว่างเพศหมดไป     
 ซีม็อน เดอ โบวัวร์ ได้วิเคราะห์ว่าระบบคิดของสังคมตะวันตกเร่ิมต้นจากการมองว่า      
ต้นเหตุของการกดขี่ผู้หญิงอยู่ที่ระบบชายเป็นใหญ่จนเกิดการแบ่งและกําหนดบทบาททางเพศ และให้
นิยามว่าผู้ชายดีกว่า รวมถึงเป็นแทนของความเป็นมนุษยทั้งมวล  ในขณะที่่ผู้หญิงน้ันเป็นอ่ืน เป็นเพศ
ที่แตกต่างจากผู ้ชายและเป็นเพียงเพศท่ีช่วยเสริมผู ้ชายและได้รับการควบคุมจากอํานาจและ
วัฒนธรรมของชายทั้งหมด  อีกทั้งยังควบคุมร่างกายของผู้หญิงให้เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของผู้ชายเท่าน้ัน  สตรีนิยมจึงมีหน้าที่เปิดโปงให้เห็นความเลวร้ายของระบบคิดที่ครอบงําโดย
ผู้ชายด้วยวิธีคิดแบบใหม่ น่ันคือผู้หญิงจะต้องต่อสู้เพ่ือเสรีภาพในฐานะที่เป็นมนุษยชาติคนหน่ึง ไม่ใช่
เพียงเพราะว่าเป็นผู้หญิงเท่าน้ัน  
 แนวคิดของซีม็อนน้ันให้อิทธิพลกับข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเร่ืองการประกอบ
สร้างความเป็นหญิง ความเป็นชายซึ่งเป็นผลมาจากการหล่อหลอมทางสังคม    ประโยคอมตะของ
ซีม็อนข้างต้นได้เป็นเสมือนกุญแจดอกสําคัญที่ เปิดไขให้ข้าพเจ้าได้รู้ เห็นที่มาที่ไปเก่ียวกับวิถี 
พฤติกรรม และการแสดงออกทางเพศของตนเองซึ่งมิได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากความ
แตกต่างทางเพศสรีระเพียงเท่าน้ัน  แต่ยังเป็นผลมาจากการประดิษฐ์สร้างทางสังคม และวัฒนธรรม
โดยแทบทั้งสิ้น กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมน้ีเองที่เข้ามาถ่างขยายความแตกต่างระหว่าง
เพศให้มีมากขึ้นไปอีก เช่น การอบรมเลี้ยงดู การปลูกฝังความคิด ความเช่ือ ค่านิยม หรือการเสนอ
ภาพแม่แบบทางพฤติกรรมให้ต้องปฏิบัติตาม กระทั่งกลายเป็นมนุษย์เพศหญิง มนุษย์เพศชายซึ่งต่างก็
ถูกกําหนดและคาดหวังให้มีทัศนคติ พฤติกรรม และบทบาททางเพศท่ีแตกต่างกันออกไป จนในบาง 
ครั้งก็นํามาสู่การเกิดขึ้นของปัญหาเรื่องการแบ่งแยก ความไม่เท่าเทียม และการกดขี่ทางเพศภายใต้ 
อํานาจของระบบปิตาธิปไตยที่คอยควบคุม และครอบงําผู้หญิงด้วยโครงสร้างอํานาจที่มองไม่เห็น  
 จากแนวคิดดังกล่าวน้ีเอง ที่ทําให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจว่า เพศวิถี (Sexuality) และเพศสภาพ 
(Gender) ของมนุษย์น้ันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างไร้ที่มาที่ไป  ทว่ามันยังเกิดขึ้นจากการ 
ประกอบสร้างทางสังคม (Social Construct) หรือเกิดข้ึนจากเง่ือนไขทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งแปร
ผันแตกต่างกันออกไปตามแต่ละวัฒนธรรม หรือเปลี่ยนแปลงไปตามเง่ือนไขของเวลาและยุคสมัย  
ขณะเดียวกันก็อาจแปรผันเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น ชนช้ัน อายุ เช้ือชาติ ฯลฯ 
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การได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของความเป็นเพศเหล่าน้ี จะช่วยให้เรามองเห็นโครงสร้างของปัญหาความ
แตกต่างทางเพศ  ช่วยลดอคติและช่องว่างระหว่างความไม่เท่าเทียมกัน นอกจากน้ียังช่วยให้เรารู้เท่า
ทันกลไกการประกอบสร้างทางสังคม และสามารถตรวจสอบความคิด ความเช่ือของตนเองได้โดยไม่
ตกเป็นเคร่ืองมือของอํานาจใด ๆ  
 
อิทธิพลจากศิลปินไทย และศิลปินต่างประเทศ 
 

 
 
ภาพที่ 6 ภาพถ่ายศิลปินอารยา ราษฎร์จําเริญสุข และผลงานวีดีโอของเธอ 
ที่มา: http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9550000038165 
 
 อารยา ราษฏร์จําเริญสุข (Araya Rasdjarmrearnsook, 1957-)  
 

ถ้าไม่ใช้ศิลปะปูทางทอดให้ไหนเลยใครจะกล้าลงมือขืนทวนวัฒนธรรมความเชื่อเดิม ๆ มีอยู่ 9

    

 อารยา เป็นศิลปิน (หญิง)ไทยร่วมสมัยคนแรก และคนเดียวที่ทรงอิทธิพลต่อข้าพเจ้ามาก
ที่สุดโดยเฉพาะในแง่ของลักษณะวิธีในการถ่ายทอด นําเสนอแนวความคิด หรือเน้ือหาเรื่องราวในงาน
ศิลปะท่ีแยบคายและเป็นเอกลักษณ์  นับต้ังแต่ผลงานภาพพิมพ์ยุคแรก ๆ ซึ่งแฝงเร้นไปด้วย
บรรยากาศแห่งความเศร้าและลึกลับเก่ียวกับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวอันโยงใยอยู่กับเรื่องราวของ
การจากพราก ความสูญเสีย และความตายของคนในครอบครัว  ก่อนจะผันตัวเองไปสู่แนวทางของ
งานศิลปะประเภทอ่ืน ๆ เช่น สื่อผสม ประติมากรรม รวมไปถึงงานวิดีโออาร์ต ศิลปะการแสดงสด 

                                                            
9 อารยา ราษฏร์จําเริญสุข. (2011).  ซากของความตาย - ร่างคนเป็น - นัย ศิลปะ 

(Arcass – Body – Significence Art) เรื่องและภาพโดย จักรกริช ฉิมนอก. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2555, จากเว็ปไซต์  http://chakkritfineartarticles.blogspot.com/2011/ 
06/arcass-body-significence-art.html 
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และวีดีโออินสตอลเลช่ัน นอกจากน้ีอารยายังไม่เพียงเป็นที่รู้จักในนามของศิลปินร่วมสมัยเท่าน้ัน แต่
ช่ือของเธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของงานเขียนอันหลากหลายในโลกแห่งวรรณกรรมอีกด้วย  
 

 
 
ภาพที่ 7 ผลงานภาพพิมพ์ของอารยา ราษฎร์จําเริญสุข 
 ช่ือผลงาน The Dream of Mother, 1990 
 เทคนิค  Aquatint 
 ขนาด  39 x 92 cm. 
ที่มา: http://rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Araya%20 
Rasdjarmrearnsook 
  

 
 
ภาพที่ 8 ผลงานภาพพิมพ์ของอารยา ราษฎร์จําเริญสุข  
 ช่ือผลงาน LIFE IN LANDSCAPE, 1980 
 เทคนิค  INTAGLIO 
 ขนาด  61.5 X 51 cm. 
ที่มา: http://trfineart.com/works/1134?artist_id=23 

http://trfineart.com/works/1134?artist_id=23�
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 สอดคล้องกับธรรมชาติในตัวตนของข้าพเจ้า การเช่ือมร้อยโลกของวรรณกรรมเข้ากับโลก
ของงานทัศนศิลป์โดยอารยานั้นดูเหมือนจะย่ิงดึงดูดความสนใจของข้าพเจ้ามากข้ึน มันเป็นเสมือน
จุดเช่ือมร้อยระหว่างการสื่อสารหรือการมองเข้าไปในตนเอง และการถ่ายทอดหรือส่งสารภายในตัว
เธอเองน้ันออกไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ผ่านทางตัวอักษร หรืองานวรรณกรรมที่ช่วยขับเน้นให้ผลงานของเธอ
มีความกระจ่างชัด และแฝงเร้นไปด้วยความลึกลับที่น่าดึงดูดใจด้วยในขณะเดียวกัน  
   

 ก็นี้ไม่ใช่เรากําลังแลกด้วยด้วยการมีชีวิตหรือเล่า? ปล่องเมรูสูงพ่นควันดําลอยเจือไปในฟ้ายาม
จวนค่ํา  สัญญาณของการจากลาพยักพเยิดเพรียกให้ไปหาฉากและตัวละคร (ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอัน
ไหน) ท่ีเล่นบทความตายในวัดทําให้เราพิศวง เราสรุปจับความตายไม่ได้เลยว่าคืออะไรกันแน่ 
จักรยานยังเลียบผ่านสุสานฝร่ังรกร้างในสายวันหยุด ไม่ใช่แต่ชีวิตเท่านั้นท่ีร้าง  ความตายก็รกร้าง
ได้…ท้ัง ๆ ท่ีวิญญาณของถนนสงัดเท่ากับวิญญาณในป่าช้าแต่ต่างถูกแบ่งกั้นออกจากกัน  ถ้าไม่ผ่าน
ความตายเล่า เราจะมีสุญญากาศของการมีชวีิตจากเหตุอ่ืนหรือไม่9

10 

 
 ความกล้าที่จะนําเสนอประเด็นทางศิลปะ หรือแนวความคิดบางประการซึ่งค่อนข้างจะ
เป็นเร่ืองที่เปราะบางและยอมรับได้ยาก เช่น การนําเอาซากศพมนุษย์มาเป็นส่วนหน่ึงของงานศิลปะ
ในผลงานหลายช้ินของเธอ  การสร้างสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับการต้ังครรภ์เก้าเดือนของตนเอง หรือ
แม้กระทั่งการนําเอาบุคคลซึ่งมีสติไม่สมประกอบมาเป็นส่วนหน่ึงในผลงานวีดีโอน้ันได้สร้างทั้งความ
กระอักกระอ่วน และสร้างคําถามขึ้นในความคิดของผู้ชมได้เป็นอย่างดี  จากจุดเริ่มต้นในประเด็น
ความสนใจส่วนตัวไปสู่ประเด็นสาธารณะเกี่ยวกับความตาย  การท้าทายขนบนิยมทางศิลปะ และ
ความเช่ือ  ตลอดถึงการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ของตนเองอยู่เสมอทําให้งานของอารยา 
สามารถสื่อสารถึงผู้คนได้ในระดับสากล และเป็นที่ยอมในเวทีศิลปะระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี  
 

                                                            
10 อารยา ราษฏร์จําเริญสุข. ศลิปะกับถ้อยความ : สนทนากับความตายบนถนนสายแรก

ของชีวิต, ถ้อยความจากห้วงเวลาพิเศษเร่ือง - ของนักเล่าแห่งเมือง ผู้หญงิคนทํางานศิลปะและคน
วิกลจริต = Art and words : Conversation with death on life's first street : Great times 
message storytellers of the town the female artist and the insane. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. 
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ภาพที่ 9 ผลงานวีดีโออาร์ตโดยอารยา ราษฎร์จําเริญสุข  
 ช่ือผลงาน READING FOR ONE FEMALE  CORPSE, 1998  
 เทคนิค  SINGLE CHANNEL VIDEO 
 ขนาด  ผันแปรได้ 
ที่มา: http://www.trfineart.com/works/1077?artist_id=23 
  

 
      
ภาพที่ 10 ผลงานวีดีโออาร์ตโดยอารยา ราษฎร์จําเริญสุข  
 ช่ือผลงาน I’M LIVING, 2002  
 เทคนิค  SINGLE CHANNEL VIDEO 
 ขนาด  ผันแปรได้ 
ที่มา: http://rama9art.org/araya/w25.html 
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 Louie Joséphine Bourgeois (1911 –2010)  
 

 
 
ภาพที่ 11 Louise Bourgeois in 1990 with her marble sculpture Eye to Eye (1970) . 

Photo: Raimon Ramis  
ที่มา: http://arthistory.about.com/od/namesbb/a/Louise-Bourgeois-biography.htm 
 
 Louise Bourgeois หน่ึงในศิลปินหญิงชาวอเมริกันคนสําคัญ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 
จนถึงช่วงศตวรรษที่ 21  Bourgeois สื่อสารความเจ็บปวดของเธอไปสู่แนวคิดในการผลิตงานสร้าง 
สรรค์ของตนเอง และความรู้สึกเจ็บปวดอันเป่ียมล้นน้ีน่ีเองที่นําไปสู่การเกิดข้ึนของงานประติมากรรม
นับร้อยช้ิน งานศิลปะแบบจัดวาง งานจิตรกรรม วาดเส้น งานผ้า และการผสมสานวัสดุอ่ืน ๆ อีก
มากมายหลากหลายชนิด  
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ภาพที่ 12 ภาพผลงานประติมากรรมจัดวางโดย Louise Bourgeois  
 ช่ือผลงาน Destruction of the Father, 1974 
 เทคนิค  Installation 
 ขนาด  ผันแปรได้ 
ที่มา: http://arthistory.about.com/od/namesbb/a/Louise-Bourgeois-biography.html 
 
 ผลงานของ Bourgeois สะท้อนให้เห็นแรงบันดาลใจจากความทรงจําของเธอที่มีต่อความ 
รู้สึก และบาดแผลในวัยเด็ก  พ่อของ Bourgeois เป็นคนเจ้าชู้และน่ันคือที่มาของความเจ็บปวดที่ 
ปรากฏให้เห็นได้ในผลงานหลายต่อหลายช้ินของเธอ อาทิ การล้างแค้นในผลงาน Destruction of 
the Father, 1974 ประติมากรรมจัดวางที่ทําจากปลาสเตอร์ ผ้า ไม้ และยาง Latex ซึ่งนําเสนอภาพ 
ความฝันที่ซึ่งแม่และเด็ก ๆ ได้รับความเศร้าโศกเสียใจจากการกระทําของผู้เป็นพ่อในอดีต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arthistory.about.com/od/namesbb/a/Louise-Bourgeois-biography.html�
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ภาพที่ 13 ภาพผลงานจิตรกรรมโดย Louise Bourgeois  
 ช่ือผลงาน Untitled, 1986 
 เทคนิค  Watercolor, ink, oil, charcoal and pencil on paper 
 ขนาด  60.3 x 48.2 cm. 
ที่มา : http://arthistory.about.com/od/namesbb/a/Louise-Bourgeois-biography.htm 
 

 
 
ภาพที่ 14 ภาพผลงานจิตรกรรมโดย Louise Bourgeois  
 ช่ือผลงาน The Laws of Nature III, 2546 
 เทคนิค  drypoint on custom handmade paper  
 ขนาด  9 x 9 1/2 inches 
ที่มา: http://www.larissagoldston.com/exhibitions/onceupon/21.aspx 
 
 
 

http://arthistory.about.com/od/namesbb/a/Louise-Bourgeois-biography.htm�
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 ผลงานของ Bourgeois ช้ินสําคัญ ๆ หลายช้ิน ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นภาพความ
ผิดปกติของความกลัว  ความทรมาน ร่างของความตาย ความมืดหม่น ความเจ็บป่วยทางจิต ทั้งหมดน้ี
ก็คือ ภาพแทนของความพยายามท่ีจะสํารวจจุดกําเนิดของอารมณ์ และการค้นหาสภาพที่ปกติภายใต้
เง่ือนไขที่ไม่ปกติในชีวิตของ Bourgeois  
 
 Nancy spero (1926-2009)  
 

 
 
ภาพที่ 15 ภาพถ่ายใบหน้าศิลปิน Nancy Spero และผลงานของเธอ 
ที่มา: http://www.artnet.com/awc/nancy-spero.html 
 
 Nancy Spero ศิลปินหญิงนักบุกเบิกสตรีนิยมชาวอเมริกันผู้ซึ่งงานของเธอนั้นมุ่งตรงไป 
ยังเรื่องราวหรือปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมและการเมือง อาทิเช่น การแบ่งแยกและปัญหาความไม่
เท่าเทียมกันทางเพศ, เช้ือชาติ, ความรุนแรง และรวมถึงการต่อต้านอํานาจของการกดขี่ข่มเหงใน
สังคมทุกรูปแบบ  ด้วยความเข้มข้นและจริงจังของแนวคิดในการสร้างสรรค์ ทว่ารูปแบบงานของเธอ
กลับถูกสร้างขึ้นบนวัสดุที่ไร้ความม่ันคง และอายุการใช้งานสั้นอย่างกระดาษ  ทั้งในรูปแบบของงาน
จิตรกรรม วาดเส้น ภาพพิมพ์ หรือไม่เว้นแม้แต่ในงานศิลปะแนวจัดวางของเธอที่ก็ล้วนถูกสร้างขึ้นบน
พ้ืนผิวที่เปราะบางของกระดาษโดยท้ังสิ้น       
     

http://www.artnet.com/awc/nancy-spero.html�
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานวาดเส้นจัดวางโดย Nancy Spero 
 ช่ือผลงาน Maypole Take No Prisoners II, 2008 
 เทคนิค  Mixed Media    
 ขนาด  Variable 
ที่มา: http://tsunamon.blogspot.com/2011/04/nancy-spero-at-serpentine-gallery-2nd.html 
  

 
 
ภาพที่ 17 ภาพผลงานภาพพิมพ์โดย Nancy Spero  
 ช่ือผลงาน Myth, 1990    
 เทคนิค  handprinting and printed collage on paper   
 ขนาด  ไม่ระบุ 
ที่มา: http://politicstheoryphotography.blogspot.com/2009/10/passings-nancy-spero-
1926-2009.html 
  

http://politicstheoryphotography.blogspot.com/2009/10/passings -nancy-spero-1926-2009.html�
http://politicstheoryphotography.blogspot.com/2009/10/passings -nancy-spero-1926-2009.html�
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 ผลงานของ Nancy Spero น้ัน มักจะนําเสนอภาพแทนและสาระสําคัญจากเหตุการณ์
ทางสังคมมากมายทั้งในอดีตและปัจุบัน อาทิเช่น ภาพความทุกข์ทรมานของผู้หญิงในสาธารณรัฐ
นิการากัว (Nigaragua), การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิวใน Holocaust หรือภาพความโหดเห้ียมของ
สงครามเวียดนาม เป็นต้น  ท่ามกลางความเข้มข้นของแหล่งข้อมูลทางการเห็นที่ถูกนําเสนอผ่านภาพ
เชิงความคิด Spero ยังได้รื้อสร้างความหลากหลายในการนําเสนอภาพแทนของผู้หญิงนับต้ังแต่ก่อน
ประวัติศาสตร์ืจนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยการแสดงออกผ่านท่าทางของร่างกายผู้หญิงซึ่งมีลักษณะคล้าย
กับที่ปรากฏในอักษรภาพในวัฒนธรรมอียิปต์โบราณ, ภาพจิตรกรรมประวัติศาสตร์ของฝร่ังเศสใน
ศตวรรษที่ 17 รวมถึงการผสมผสานภาพปรากฏตัวเรือนร่างผู้หญิงในภาพโฆษณาชุดช้ันในของแบรนด์
ดังอย่าง Frederick’s of Hollywood เป็นต้น  
 

 
 
ภาพที่ 18 ภาพผลงานภาพพิมพ์โดย Nancy Spero  
 ช่ือผลงาน A detail of The Re-Birth of Venus, 1984  
 เทคนิค  handprinting and printed collage on paper   
 ขนาด  ไม่ระบุ 
ที่มา: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2009/oct/23/obituary-nancy-spero 
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 Tracey Emin (1963 -)   
 

 
 
ภาพที่ 19 ภาพถ่ายศิลปิน Tracey Emin 
ที่มา: http://www.mouthlondon.com/arts/why-i-love-tracey-emin/attachment/body5-
114-117-feature-tracey-emin-1/ 
 
 Tracey Emin ศิลปินหญิงชาวอังกฤษผู้ซึ่งใช้งานศิลปะเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตของเธอ ทั้ง
ในรูปแบบของงานจิตรกรรม วาดเส้น วีดีโออาร์ต งานจัดวาง ภาพถ่าย ประติมากรรม และรวมถึงงาน
เย็บปักถักร้อย  ผลงานของ Emin ได้เปิดเผยให้เห็นความหวัง ความอับอาย ความล้มเหลว และ
ความสําเร็จในชีวิตของเธออย่างตรงไปตรงมา  ขณะที่ในบางครั้งผลงานของเธอก็มักจะประนามถึง
ความเศร้าสลดใจในชีวิต และสอดแทรกไปด้วยลักษณะของการเสียดสีหยิกกัดที่สร้างความรู้สึกตลก
ขบขันปนความกระอักกระอ่วนอย่างไม่น่าให้อภัยด้วยในเวลาเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mouthlondon.com/arts/why-i-love-tracey-emin/attachment/body5-114-117-feature-tracey-emin-1/�
http://www.mouthlondon.com/arts/why-i-love-tracey-emin/attachment/body5-114-117-feature-tracey-emin-1/�
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ภาพที่ 20 ภาพถ่ายผลงานของ Tracey Emin 
 ช่ือผลงาน I’ve got it all, 2007      
 เทคนิค  Ink-jet print      
 ขนาด  124 x 109 cm 
ที่มา: http://amilcarmoretti.wordpress.com/2012/09/18/viene-la-primavera-el-viernes-
la-mujer-arana-la-mujer-concha-la-concha-mujer-tracey-emin-varias-fotos-por-amilcar-
mujer/ 
 

 
 
ภาพที่ 21 ภาพถ่ายผลงานของ Tracey Emin  
 ช่ือผลงาน My Bed, 1998 
 เทคนิค Mattress, linens, pillows, objects 
 ขนาด 79 x 211 x 234 cm. 
ที่มา: https://www.saatchigallery.co.uk/artists/artpages/tracey _emin _my_bed.htm 

http://amilcarmoretti.wordpress.com/2012/09/18/viene-la-primavera-el-viernes-la-mujer-arana-la-mujer-concha-la-concha-mujer-tracey-emin-varias-fotos-por-amilcar-mujer/�
http://amilcarmoretti.wordpress.com/2012/09/18/viene-la-primavera-el-viernes-la-mujer-arana-la-mujer-concha-la-concha-mujer-tracey-emin-varias-fotos-por-amilcar-mujer/�
http://amilcarmoretti.wordpress.com/2012/09/18/viene-la-primavera-el-viernes-la-mujer-arana-la-mujer-concha-la-concha-mujer-tracey-emin-varias-fotos-por-amilcar-mujer/�
https://www.saatchigallery.co.uk/artists/artpages/tracey _emin _my_bed.htm�
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 ผลงานของ Emin ยังมักสอดแทรกไปด้วยการแสดงความคิดเห็นที่ยุแหย่ประเด็น 
เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งทําให้งานศิลปะของเธอถูกจัดให้อยู่ในแนวทางของศิลปินแนวสตรีนิยมอย่าง 
ชัดเจน  ผลงานของเธอน้ันประกาศกร้าวให้เห็นถึงความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาและการเมืองแบบเฟมิ 
นิสต์ และโดยเฉพาะแนวความคิดที่ว่า เรื่องส่วนตัวก็คือเร่ืองการเมือง ในขณะเดียวกัน Emin ก็ 
ประกาศตัวว่า เธอเป็นทั้ง ‘นักด่ืมตัวยงค์, ผู้ป่วยโรคประสาท, คนบ้า และคนเสื่อม’  
 ความกล้า และเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ทําให้ Emin กลายเป็นแรงบันดาลใจ และมี
ผู้ติดตามผลงานของเธอจํานวนมาก  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงอายุตํ่ากว่า 25 ปี นักวิจารณ์หลายคน
เช่ือว่าอิทธิพลของ Emin ต่อกลุ่มผู้หญิงดังกล่าวน้ีก็คือความจริงที่ว่า Emin ได้พรรณณาให้เห็นถึง
วัฒนธรรมที่ทรงอํานาจในยุคก่อนศตวรรษที่ 21 เมื่อการมีอยู่ของช่ือเสียงน้ันไม่มีความหมายเท่ากับ
การปรากฏตัวแบบธรรมดา สดและเป็นจริงเช่นที่เกิดข้ึนในรายการเรียลลิต้ีโชว์ที่ซึ่งผู้คนต่างก็ถกเถียง 
ต่อว่า และเหน็บแนมคู่ของกันและกันอย่างตรงไปตรงมา  
 

 
 
0ภาพที่ 22 ภาพผลงานวาดเส้นของ Tracey Emin  
 ช่ือผลงาน Sad Shower in New York, 1995   
 เทคนิค  Monoprint on Paper 
 ขนาด  420 x 593 mm 
ที่มา: http://www.tate.org.uk/art/artworks/emin-sad-shower-in-new-york-p11567 
 
 ความตรงไปตรงมาอย่างมีเอกลักษณ์ในการแสดงออกของ Emin ยังปรากฏให้เห็นได้ใน
งานจิตรกรรม ภาพพิมพ์โมโนปรินท์ และงานวาดเส้นของเธอท่ีสะท้อนให้เห็นแรงบันดาลใจ 
และอิทธิพลจากศิลปินแนว Expressionist อย่าง Edward Munch และ Egon Schiele 
ที่มุ่งสํารวจความสลับซับซ้อนภายในตัวตน ความคิด ภายใต้การนําเสนอภาพแทนตัวตนของตนเอง 
ดังกล่าวโดยผ่านรูปแบบและแนวเร่ืองซึ่งแสดงออกอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา  

http://www.tate.org.uk/art/artworks/emin-sad-shower-in-new-york-p11567�


36 

 
 

บทที่ 3 
 

ผลงานศลิปะก่อนวิทยานพินธ์ พ.ศ. 2552 – 2555 
 
ระยะที่ 1 ผลงานก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
 

 

    
 
ภาพที่ 23 โปสเตอร์และภาพห้องแสดงนิทรรศการ Brand New 2009 ซึ่งจัดข้ึน ณ หอศิลป์ 

วิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่มา: http://brandnew-art-project.blogspot.com/ 
      
 สืบเน่ืองจากการได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะในโครงการ Brand New 
2009 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับหอศิลป์วิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม - 14 เมษายน พ.ศ.2552  ข้าพเจ้าได้นําเสนอผลงานวาดเส้นจํานวนหน่ึงซึ่งต้ังคําถามถึง
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมประกอบสร้าง และกล่อมเกลาระบบคิดเร่ืองความเป็น
หญิงเป็นชายให้กับคนในสังคมน้ัน ๆ กระทั่งข้าพเจ้าพบว่าตนเองได้กลายเป็นผลผลิตแห่งการ
ประกอบสร้างน้ัน  รวมถึงติดอยู่ภายใต้ระบบความคิดนี้อย่างแน่นหนาจนบางคร้ังข้าพเจ้าก็รู้สึกราว
กับว่าไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง  
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 ข้าพเจ้าเริ่มต้ังข้อสงสัยผนวกกับความขุ่นเคืองใจต่ออํานาจบางอย่างท่ีส่งผลต่อการเกิดข้ึนของเธอ และ
เขาเหล่านั้น  แท้จริงแล้วอะไรท่ีสร้างและสถาปนาความเป็นเพศให้กับเราซํ้าแล้วซํ้าเล่า จนกระทั่งเราเชื่อโดยสนิทใจ
ว่า สิ่งสร้างนั้นคือความดีงาม ความถูกต้อง หรือความปกติอย่างท่ีสุด  อย่างไรก็ดีแม้จะมีความสงสัยต่อการมอบให้
ของเพศสภาพโดยสังคม  แต่ในอีกด้านหนึ่งข้าพเจ้ากลับพบว่า ข้าพเจ้าได้กลายเป็นสิ่งสร้างอันสมบูรณ์แบบของสิ่งท่ี
ถูกเรียกว่า เพศหญิงไปแล้วโดยปริยาย (บันทึกส่วนตัว เขียนข้ึนเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2552) 

  
 การต้องเผชิญกับข้อจํากัดบางประการเก่ียวกับการโยงใยความเช่ือและความหมายเรื่อง
เพศที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชนของข้าพเจ้าทั้งที่เคร่งครัดและไม่เคร่งครัดน้ัน คือ สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการต้ัง
คําถาม ดังเช่นที่ปรากฏในสุภาษิตสอนหญิง หรือคําสอนเรื่องการ ‘รักนวลสงวนตัว’ ที่มักจะถูกใช้
เฉพาะกับผู้หญิงซึ่งทั้งครอบคลุมและควบคุมไปถึงการแต่งกาย ความประพฤติ การแสดงออกผ่าน
คําพูด กิริยามารยาทหรือแม้กระทั่งข้อห้ามทางศาสนา ความเช่ือและข้อควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติของ
ผู้หญิง  ขนบ-จารีตหรือความเกลียดชังเน้ือตัวผู้หญิงในแง่ของเลือดประจําเดือน ในขณะที่สําหรับเพศ
ชายเร่ืองเหล่าน้ีกลับได้รับข้อยกเว้น  ถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเพศชาย หรือในบางคร้ังกลับ
กลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเป็นชายมากข้ึนไปอีก  การจะเป็นผู้หญิงที่ดีของครอบครัวและชุมชนจึง
จะต้องประพฤติตัวอยู่ในครรลองคลองธรรม เช่ือฟังคําสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และปฏิบัติตัวตาม
จารีตทางเพศเหล่าน้ีอย่างเคร่งครัด    
 ภาพใบหน้าผู้หญิงจํานวนหน่ึงที่แสดงอารมณ์ขุ่นเคือง เกร้ียวกราด และปรากฏตัวในเรือน
ร่างโป๊เปลือย หรือภาพชุดแสดงการร่วมเพศระหว่างหญิงชาย  ชายกับชาย  รวมถึงมนุษย์กับสัตว์ 
หรือภาพชุดตุ๊กตากระดาษท่ีแสดงความเป็นเพศหญิงชายซึ่งถูกสวมทับลงบนร่างกายเหล่าน้ีจึงถูกสร้าง
ขึ้นเพ่ือที่จะต้ังคําถามต่อกลไกการประกอบสร้างทางสังคมเกี่ยวกับเร่ืองเพศดังกล่าว นับต้ังแต่การ
พยายามทําให้เช่ือว่าความเป็นเพศเป็นเรื่องทางธรรมชาติที่มีแค่หญิงชายหรือระบบสองเพศสภาพ
อย่างเคร่งครัด (Dichotomous Gender System) หรือการพยายามทําให้เพศสรีระ หรือเพศวิถีเป็น
เร่ืองตายตัวที่เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 ความขุ่นเคืองต่อวิถีปฏิบัติอันคับแคบของเพศหญิงภายในครอบครัวและชุมชน คือ สิ่งที่
ข้าพเจ้าพยายามต้ังคําถาม  อะไรคือสิ่งที่กําหนดหรือสร้างบรรทัดฐานเหล่าน้ีขึ้นมา ความเป็นเพศ 
หญิงเพศชาย หรือแม้แต่วิถีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ผ่านการผลิตซ้ําความเช่ือ หรือการประพฤติปฏิบัติตาม ๆ 
กันมา เหล่าน้ีคือสิ่งที่เรามักไม่เคยต้ังคําถามหรือล้วนไม่เคยได้ตรวจสอบมันอย่างจริงจังเลย 
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 ผลงานบางส่วนจากนิทรรศการชุด Brand New 2009 
 

 
 
ภาพที่ 24 ภาพผลงานก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ชุดที่ 1 
 ช่ือผลงาน Gender Identity  
 เทคนิค  crayon on brown paper 
 ขนาด  90 x 120 cm. 
 

 

  
 
ภาพที่  25 ภาพผลงานก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ชุดที่ 2 
 ช่ือผลงาน Sexual Diversity No.1, 2, 3, 4, 5 
 เทคนิค  crayon on paper 
 ขนาด  50 x 76 cm. 
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ภาพที่  26 ภาพผลงานก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ชุดที่ 3 
 ช่ือผลงาน Paper Dolls 
 เทคนิค  Mixed Media 
 ขนาด  ผันแปรได้ 
 
ผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2552 
  

 
 
ภาพที่ 27 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 1 
 ช่ือผลงาน World without Men No.1 
 เทคนิค  crayon on brown paper   
 ขนาด  110 x 150 cm.   
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 การสร้างงานวาดเส้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีทําให้ข้าพเจ้าได้
รู้เห็นที่มาที่ไปของตนเองมากขึ้น มันไม่เพียงแต่ทําให้ข้าพเจ้าได้เห็นภาพของการกดข่ี และการตกอยู่
ภายใต้อํานาจซึ่งถูกควบคุมโดยเพศชายที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมเท่าน้ัน  หากมันยังทําให้ข้าพเจ้าได้
มองเห็นสถานภาพตลอดถึงความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างบิดาและคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวของข้าพเจ้า
ได้ชัดเจนมากข้ึนอีกด้วย  ความรู้สึกโกรธแค้น ขุ่นเคือง การสูญเสียความเช่ือมั่นต่อเพศชาย อคติ 
ความหวาดระแวง ตลอดถึงความรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจและการปกป้องคุ้มครองกันเองระหว่างผู้หญิง
สะท้อนให้เห็นได้ในผลงานชุดแรกของการศึกษาระดับปริญญาโทชุดดังกล่าวน้ี และนี่ก็คือกุญแจดอก
สําคัญที่นําข้าพเจ้าเข้าไปใกล้สิ่งที่ตนเองกําลังพยายามจะค้นหามากข้ึน 
 

 
 
ภาพที่ 28 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 2 
 ช่ือผลงาน World without Men No.2    
 เทคนิค  crayon on brown paper    
 ขนาด  90 x 200 cm.  
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 3 
 ช่ือผลงาน World without Men No.3 
 เทคนิค  crayon on brown paper    
 ขนาด  90 x 200 cm.   
  
 ความต่อเน่ืองของการสานต่อแนวคิดภายหลังได้ค้นพบปมภายในบางอย่างของตนเอง ดู
เหมือนจะถูกพักเอาไว้เมื่อข้าพเจ้าเริ่มสร้างผลงานชุดที่สอง  จากคําแนะนําของอาจารย์ท่านหน่ึง 
ข้าพเจ้าได้ทดลองปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่โดยเร่ิมมองหาประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับเร่ืองเพศในมิติอ่ืน ๆ 
ที่ปรากฏเห็นได้ชัดในสังคมและใกล้ตัวผู้คนมากข้ึน  ด้วยคาดหวังว่าผู้ชมจะสามารถเข้าถึงและรับรู้
เรื่องราวในการแสดงออกได้ง่ายกว่าการสร้างงานที่พูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวของตนเอง ข้าพเจ้าได้
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานโดยการค้นหาและรวบรวมข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมการ
แสดงออกทางเพศของคนในสังคมท่ีปรากฏตามส่ือต่าง ๆ จากน้ันจึงเขียนมันข้ึนใหม่ตามรูปแบบ และ
แนวทางของตนเอง  ในผลงานชุดนี้จึงมีทั้งภาพของพระร่วมเพศกับหญิงสาว พระร่วมเพศกับสัตว์ 
ตลอดจนภาพของเด็กสาวที่กําลังอยากรู้อยากเห็นอวัยวะเพศของตนเอง อย่างไรก็ดี แม้จะสามารถ
สื่อสารได้ตรงตามแนวคิดในแง่ของการสะท้อนพฤติกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  ทว่าในอีก
ด้านหน่ึงข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่าภาพเหล่าน้ีเป็นเพียงภาพประกอบของข้อมูลที่ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้น
จากแรงบันดาลใจภายนอกโดยทั้งสิ้น นอกจากน้ีมันยังไม่สามารถปลดเปลื้องความรู้สึกด้านใน
บางอย่างของข้าพเจ้าออกไปได้  หลังจากผลงานชุดน้ีข้าพเจ้าจึงเริ่มหันกลับมาทบทวนความต้องการ
ในการแสดงออกของตนเองใหม่อีกครั้ง  
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 4 
 ช่ือผลงาน Untitled No.1 
 เทคนิค  crayon on paper 
 ขนาด  130 x 135 cm. 

 
ภาพที่ 31 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 5 
 ช่ือผลงาน Untitled No.2 
 เทคนิค  crayon on paper 
 ขนาด  120 x 160 cm.       
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 6 
 ช่ือผลงาน Distortion 
 เทคนิค  crayon on paper    
 ขนาด  120 x 160 cm. 
  

 
 

ภาพที่ 33 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 7 
 ช่ือผลงาน  Player No.1, 2, 3 (จากซ้ายไปขวา)  
 เทคนิค  crayon on brown paper 
 ขนาด  90 x 120 cm. 
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 8 
 ช่ือผลงาน  Player No.4, 5 (จากซ้ายไปขวา)  
 เทคนิค  crayon on brown paper 
 ขนาด  90 x 120 cm 
 
 ผลงานชุดที่ 3   
 หลังจากไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกด้านในของตัวเองได้ในผลงานชุดก่อนหน้า ใน
ผลงานชุดที่ 3 ของการเรียนระดับบัณฑิตศึกษานี้  ข้าพเจ้าจึงมุ่งเข้าหาประสบการณ์และความรู้สึก
ส่วนตัวของตนเองมากข้ึน  ทว่าก็ยังไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของแรงบันดาลใจเหล่าน้ีได้ชัดเจนมาก
นัก สิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามทําคือ การปล่อยให้จิตใต้สํานึกทํางานอย่างเป็นอิสระ โดยไม่เข้าไปตีกรอบ 
หรือควบคุมด้วยแนวความคิดใดแนวความคิดหน่ึงต้ังแต่ต้นจนจบ  เพ่ือที่จะสังเกตดูผลลัพธ์ของสิ่งที่ได้  
งานสร้างสรรค์ในช่วงระยะเวลานี้จึงมีลักษณะคล้ายกับการโยนหินถามทางที่ถึงแม้รูปสัญลักษณ์
บางอย่างจะยังมีความคลุมเครือ หากข้าพเจ้าก็ค้นพบความรู้สึกภายในที่ชัดเจนบางอย่าง อาทิ ความ
เก็บกด ความเจ็บปวด ความคลางแคลงสงสัย และภาวะของความรู้สึกกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกของ
ตนเอง เหล่าน้ีเป็นต้น 
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 9 
 ช่ือผลงาน Memory Statue No.1   
  เทคนิค  crayon on brown paper     
  ขนาด  60 x 80 cm. 
     

 
 

ภาพที่ 36 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 10 
 ช่ือผลงาน Memory Statue No.2 
 เทคนิค  crayon on brown paper     
  ขนาด  60 x 80 cm 
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 11 
 ช่ือผลงาน  7 Days of Period.  
 เทคนิค  crayon on paper 
 ขนาด  50 x 60 cm. / each 
 

 
 
ภาพที่ 38 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 12 
 ช่ือผลงาน Untitled    
 เทคนิค  crayon on brown paper    
 ขนาด  60 x 80 cm. 
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ภาพที่ 39  ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 13 
 ช่ือผลงาน Distortion 
 เทคนิค  Mixed Media   
 ขนาด  60 x 80 cm. 
 
 ผลงานชุดที่ 4 
 เมื่อเริ่มสืบสาวจนพบกับความรู้สึกด้านในลึก ๆ ของตนเองจากผลงานในชุดก่อนหน้า รูป
สัญลักษณ์บางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานชุดสุดท้ายของภาค
การศึกษาที่ 1 น้ี การนําเสนอภาพเปลือยของผู้หญิงในท่าทีและอิริยาบถต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นความ
พยายามที่จะสร้างภาพแทนทางความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับความโกรธแค้น เจ็บปวด รวมถึง 
ความรู้สึกมีอคติต่อเพศชาย โดยมีที่มาจากภาพความทรงจําในวัยเด็กเก่ียวกับพฤติกรรมการกดขี่ ข่ม
เหงคนในครอบครัวของบิดา  การค่อย ๆ เขยิบเข้าไปใกล้ปมในชีวิตของตนเองในครั้งน้ี เห็นได้ชัดว่า
ทําให้รูปทรงและสัญลักษณ์บางอย่างถูกเลือกนํามาใช้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีความหมายมากขึ้น  
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 14 
 ช่ือผลงาน  Buddy No.2, No.3, No.4 (จากซ้ายไปขวา)  
 เทคนิค  crayon on brown  paper 
 ขนาด  120 x 175 cm., 120 x 180 cm., 120 x 135 cm. 
 

 
 
ภาพที่ 41 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 15 
 ช่ือผลงาน  Underworld  
 เทคนิค  crayon on paper 
 ขนาด   70 x 70 cm. 
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 16 
 ช่ือผลงาน Tool    
 เทคนิค  crayon on brown paper    
 ขนาด  90 x 120 cm. 
 

 
 

ภาพที่ 43 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 17 
 ช่ือผลงาน I treated myself 
 เทคนิค  crayon on brown paper    
 ขนาด  90 x 120 cm.  
 



 50

 
 

ภาพที่ 44  ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 18 
 ช่ือผลงาน Free-male    
 เทคนิค  crayon on brown paper    
 ขนาด  90 x 120 cm.  
 

 
 
ภาพที่ 45 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 19 
 ช่ือผลงาน Shoulder!! 
 เทคนิค  crayon on brown paper    
 ขนาด  90 x 120 cm  
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ภาพที่ 46 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 1 ช้ินที่ 20 
 ช่ือผลงาน   Menstrual Cycle 
 เทคนิค  crayon on brown paper 
 ขนาด  90 x 120 cm 
 
ผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2/2552      
 ผลงานชุดที่ 1  
 เมื่อได้เล็งเห็นความสามารถของสัญลักษณ์ในการกําหนดและสร้างความหมายใหม่ ๆ 
ให้กับผลงานสร้างสรรค์ในผลงานชุดก่อนหน้า  ในระยะที่สองของการศึกษาระดับปริญญาโทนี้ 
ข้าพเจ้าจึงพุ่งความสนใจไปที่การค้นหาสัญลักษณ์ใหม่ ๆ มากข้ึน เพ่ือที่จะสื่อสารเรื่องราวบางอย่าง
เก่ียวกับผู้หญิงและสถานภาพของการถูกกระทําทั้งที่มีที่มาจากเหตุการณ์ทางสังคมและจากภูมิหลัง
ทางครอบครัวของตนเอง โดยสามารถเห็นได้ในผลงานชุดที่ 1 และ 2 เก่ียวกับลักษณะของการ
นําเสนอสัญลักษณ์บางอย่าง อาทิ การนํามาใช้ขององค์ประกอบภาพในคริสต์ศาสนา ภาพของพระ
เยซูถูกตึงกางเขน พระแม่มารี หรือภาพแสดงการกระทําชําเราทางเพศซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ข้อมูลเหตุการณ์จริงในสังคมโดยมีการผสมผสาน  หยิบยืมสัญลักษณ์อ่ืน ๆ มาใช้ร่วมเพ่ือสื่อ
ความหมายนัยที่เก่ียวข้องกับการกดขี่ และกระทําชําเราทางเพศต่อผู้หญิง  
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ภาพที่ 47 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที่ 1 
 ช่ือผลงาน  Untitled No.1    
 เทคนิค   crayon on canvas      
 ขนาด  110 x 220 cm     
 

 
 
ภาพที่ 48 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่2 
 ช่ือผลงาน Untitled No.2 
 เทคนิค  crayon on canvas      
 ขนาด  110 x 220 cm.   
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 ผลงานชุดที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 49 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่3 
 ช่ือผลงาน  Rape in Piece   
 เทคนิค  crayon on pape 
 ขนาด   110 x 220 cm. 
 

 
 
ภาพที่ 50 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่4 
 ช่ือผลงาน  Please!!      
 เทคนิค  crayon on canvas     
 ขนาด  110 x 140 cm. 
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 ผลงานชุดที่ 3 
 การนํามาใช้ของสัญลักษณ์ในผลงานชุดก่อนหน้าน้ันดูเหมือนจะสร้างความแตกต่างและ
ความน่าสนใจได้ดี ทว่าในบางมุม ข้าพเจ้ากลับรู้สึกได้ถึงความฟุ่มเฟือยและความเย่ินเย้อของเรื่องราว
ที่เต็มไปด้วยความพยายามหรือความจงใจท่ีจะสื่อสารมากเกินพอดี จนบางคร้ังก็ทําให้ผลงานมี
ลักษณะคล้ายภาพประกอบซึ่งลดทอนรายละเอียดในส่วนที่เป็นความรู้สึกลงไปพอสมควร ในผลงาน
ชุดที่ 3 ข้าพเจ้าจึงลดความสําคัญของเรื่องราวลงและเพ่ิมความน่าสนใจโดยการใส่รายละเอียดลงไปใน
รูปทรง  หวนกลับไปใช้เทคนิคการสร้างงานที่เรียบง่าย ทั้งหมึกดําบนกระดาษสา และวาดเส้นเครยอง
ลงบนกระดาษโดยปรับขยายขนาดของพ้ืนภาพให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือดึงดูดความสนใจและสร้างแรงประทะ  
ทว่า ก็ยังไม่อาจค้นพบจุดที่น่าพึงพอใจได้เท่าใดนัก 
 

 
 
ภาพที่ 51 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่5 
 ช่ือผลงาน  Play with us.  
 เทคนิค  crayon on paper 
 ขนาด  100 x 500 cm. 
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ภาพที่ 52 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่6 
 ช่ือผลงาน Stranger No.1     
 เทคนิค  Drawing on canvas      
 ขนาด  110 x 120 cm.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 53 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่7 
 ช่ือผลงาน Stranger No.2  
 เทคนิค   Drawing on canvas      
  ขนาด   110 x 120 cm.  
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ภาพที่ 54 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่8 
 ช่ือผลงาน Leave me alone.  
  เทคนิค  Ink on Sa-paper 
  ขนาด   87 x 95 cm. 
 

 
 
ภาพที่ 55 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่9 
 ช่ือผลงาน Do not get close to me.  
  เทคนิค  Ink on Sa-paper 
  ขนาด   94 x 95 cm. 
 
 
\ 
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 ผลงานชุดที่ 4 
 หลังจากพยายามค้นหาแนวทางที่ลงตัวในการแสดงออกด้วยการเพ่ิมและลดองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในผลงานชุดก่อนหน้า ในผลงานชุดน้ีข้าพเจ้าจึงตัดสินใจลดทอนเรื่องขนาดลงไป เพ่ือให้
สามารถพุ่งความสนใจไปที่กระบวนการการแสดงออกอย่างฉับพลันซึ่งทําให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกลงไปในผลงานได้อย่างอิสระและเต็มที่มากขึ้น  มีการทดลองเขียนลงบนวัสดุรองรับหรือ
กระดาษหลากหลายประเภท รวมถึงมีการค้นหาเทคนิควิธีทางการเขียนที่สัมพันธ์กับอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองมากขึ้น ผลที่ได้รับก็คือ ความดิบ และสดของผลงาน ตลอดถึงการเกิดขึ้นของ
สัญลักษณ์ และรูปทรงใหม่ ๆ จํานวนมาก 
 

 
 
ภาพที่ 56 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่10 
 ช่ือผลงาน Shameful Diary No.3  
  เทคนิค  ink on sa-paper 
  ขนาด  dimensions variable  
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ภาพที่ 57 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่11 
 ช่ือผลงาน Shameful Diary No.2  
  เทคนิค  drawing on Sa-paper 
  ขนาด   dimensions variable 
 

 
 
ภาพที่ 58 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่12 
 ช่ือผลงาน Shameful Diary No.4  
 เทคนิค  drawing on paper 
  ขนาด   dimensions variable 
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ภาพที่ 59 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่13 
 ช่ือผลงาน Female Memories  
  เทคนิค  Drawing/ burned paper 
  ขนาด   dimensions variable 
 

 
 

ภาพที่ 60 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่14 
 ช่ือผลงาน You and Me No.1  
  เทคนิค  Ink on paper 
  ขนาด   20 x 30 cm / each 
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ภาพที่ 61 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 2  ช้ินที ่15 
 ช่ือผลงาน Shameful Diary No.1  
  เทคนิค  drawing on paper 
  ขนาด   dimensions variable 
 
ผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2553 
 ผลงานชุดที่ 1 
 ผลงานในระยะที่สาม โดยเฉพาะนับต้ังแต่ผลงานชุดที่หน่ึงถึงชุดที่สาม ทั้งหมดถูกสร้างขึ้น
ภายใต้แนวคิดของนิทรรศการ All About Her ซึ่งว่าด้วยเรื่องราวอันเก่ียวข้องกับภูมิหลังทาง
ครอบครัวของข้าพเจ้า ผ่านงานจิตรกรรมจํานวนหน่ึงที่เผยให้เห็นความกระอักกระอ่วน และความบูด
เบ้ียวพิกลพิการของรูปทรง  ด้วยข้อจํากัดบางประการ ข้าพเจ้าหวนกลับมาสร้างงานในขนาดค่อนข้าง
ใหญ่อีกครั้งด้วยเทคนิคที่ตนเองถนัด  ผลงานหลายช้ินแสดงลักษณะของความเหนือจริงคล้ายภาพ
ประหลาดในฝันร้ายที่สะท้อนความทรงจําและจิตใต้สํานึกอันหดหู่  อาทิ ภาพของการสมสู่ในลักษณะ
ต่าง ๆ ภาพแทนของสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ พ่ีสาว และข้าพเจ้า  เห็นได้ชัดว่า ย่ิงเปิดเผย
เรื่องราวความลับเก่ียวกับตนเองมาก ความคลุมเครือ สลับซับซ้อน และความลึกลับแบบประหลาดก็
ย่ิงปรากฏออกมาในผลงานของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 62 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 1 
 ช่ือผลงาน Intercourse No.1 
 เทคนิค  crayon on paper 
 ขนาด  90x120  cm 
 

 
 
ภาพที่ 63 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 2 
 ช่ือผลงาน Intercourse No.3  
 เทคนิค  crayon on paper        
 ขนาด  90x120 cm 
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ภาพที่ 64 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 3 
 ช่ือผลงาน Intercourse No.2 
 เทคนิค  crayon on paper  
 ขนาด  90x120  cm    
 

 
 
ภาพที่ 65 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 4 
 ช่ือผลงาน Intercourse No.4  
 เทคนิค  crayon on paper    
 ขนาด  90x120 cm 
 
 



 63

 ผลงานชุดที่ 2 

 
 
ภาพที่ 66 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 5 
 ช่ือผลงาน Me and Mom 
 เทคนิค  crayon/acrylic on canvas 
 ขนาด  120 x 140 cm 
 

 
 
ภาพที่ 67 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 6 
 ช่ือผลงาน Family   
 เทคนิค  crayon/acrylic on canvas 
 ขนาด  120 x 150 cm 
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 ผลงานชุดที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 68 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 7 
 ช่ือผลงาน Shelter from the rain. 
 เทคนิค  crayon on canvas 
 ขนาด  110 x 130 cm 
 

 
 
ภาพที่ 69 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 8 
 ช่ือผลงาน Me and Me  
 เทคนิค  crayon/acrylic on canvas 
 ขนาด  110 x 130 cm 
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ภาพที่ 70 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 9 
 ช่ือผลงาน Me and Sisters  
 เทคนิค  crayon/acrylic on canvas 
 ขนาด  110 x 140 cm 
 

 
 
ภาพที่ 71 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 10 
 ช่ือผลงาน The Embrace of Something.  
 เทคนิค  crayon on canvas 
 ขนาด  110 x 150 cm 
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ภาพที่ 72 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 11 
 ช่ือผลงาน Role Model  
 เทคนิค  crayon on canvas 
 ขนาด  110 x 130 cm 
  
 ผลงานชุดที่ 4  
 ความประทับใจเก่ียวกับลักษณะการแสดงออกของตนเองในผลงานขนาดเล็กได้ถูกดึงมา
ใช้อีกครั้งในผลงานชุดที่ 4 น้ี โดยเป็นความต้ังใจที่จะนําเอาเทคนิคการเขียนที่แสดงความรู้สึกแบบ
ฉับพลันรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในงานวาดเส้นบนกระดาษขนาดเล็กมาปรับใช้กับการสร้างงานจิตรกรรม
ขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือสังเกตผลลัพธ์ที่ได้  แม้จะเป็นที่น่าพอใจในระดับหน่ึง ทว่าข้าพเจ้ากลับยังรู้สึกถึง
ความพร่องขาดบางประการ เน้ือหาของผลงานโดยส่วนใหญ่ในช่วงน้ีเข้าไปจับแตะเรื่องราวเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวของข้าพเจ้ามากขึ้น รูปทรงในผลงานหลายช้ินสะท้อนให้เห็นความเก่ียวข้องโยง
ใยกันในลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์ แม้แนวคิดในการสร้างสรรค์จะยังไม่ชัดเจนมาก ทว่ามันได้
กลายเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของแนวความคิดจากเร่ืองหน่ึงไปยังอีกเรื่องหน่ึง จากครอบครัวไปสู่เรื่องรัก
และใคร่ซึ่งทําให้เกิดผลงานในนิทรรศการชุด The Man No.10 ในเวลาต่อมา 
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ภาพที่ 73 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 12 
 ช่ือผลงาน  The Sketch  
 เทคนิค  Drawing on Sa-Paper 
 ขนาด  Dimensions variable 
 

 
 
ภาพที่ 74 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 13 
 ช่ือผลงาน Love 
 เทคนิค  Acrylic on canvas 
 ขนาด  110 x 130 cm 
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ภาพที่ 75 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 14 
 ช่ือผลงาน Family 
 เทคนิค  crayon/acrylic on canvas 
 ขนาด  110 x 130 cm 
 

 
 
ภาพที่ 76 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 15 
 ช่ือผลงาน fall off 
 เทคนิค  crayon/acrylic on canvas 
 ขนาด  150 x 140 cm 
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ภาพที่ 77 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 16 
 ช่ือผลงาน I just want to go home. 
 เทคนิค  crayon/acrylic on canvas 
 ขนาด  120 x 150 cm 
 

 
 
ภาพที่ 78 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 17 
 ช่ือผลงาน Let me go home. 
 เทคนิค  crayon/acrylic on canvas 
 ขนาด  110 x 160 cm 
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ภาพที่ 79 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 18 
 ช่ือผลงาน The Rank 
 เทคนิค  Acrylic on canvas 
 ขนาด  110 x 220 cm 
 

 
 
ภาพที่ 80 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 19 
 ช่ือผลงาน walk my way 
 เทคนิค  Acrylic on canvas 
 ขนาด  80 x 60 cm 
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ภาพที่ 81 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 20 
 ช่ือผลงาน face to face 
 เทคนิค  Acrylic/pen on canvas 
 ขนาด  80 x 60 cm 
 

 
 
ภาพที่ 82 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 21 
 ช่ือผลงาน The legs 
 เทคนิค  crayon/acrylic on canvas 
 ขนาด  80 x 60 cm 
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ภาพที่ 83 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 22 
 ช่ือผลงาน I’m alone. 
 เทคนิค  crayon/acrylic on canvas 
 ขนาด  60 x 80 cm 

 

 
 
ภาพที่ 84 ภาพผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 3 ช้ินที่ 23 
 ช่ือผลงาน Walk 
 เทคนิค  crayon/acrylic on canvas 
 ขนาด  35 x 90 cm 
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ผลงานขณะศึกษาระดับปริญญาโท ระยะที่ 4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจสําหรับข้าพเจ้าใน
ระดับหน่ึงทั้งในแง่ของการตกผลึกทางความคิด และกระบวนวิธีในการแสดงออก เมื่อผ่านขั้นตอนของ
การทดลองทางด้านเทคนิควิธีการ รูปแบบ วัสดุ และการแสวงหารูปทรงใหม่ ๆ ทางการสร้างสรรค์
มาแล้วระดับหน่ึง ดูเหมือนข้าพเจ้าจะได้พบกับจุดที่ลงตัวของการแสดงออก  จุดซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง
เทคนิค  แนวทางการสร้างสรรค์  การกลั่นกรองทางรูปทรงที่เคยพยายามแสวงหาทดลองในอดีตได้มา
พบปะกันอย่างเหมาะสม และโดยเป็นธรรมชาติ  เห็นได้ชัดว่าผลงานในชุดน้ีได้รวบรวมความ
หลากหลายของกลวิธีในการแสดงออกที่ข้าพเจ้าช่ืนชอบน่ันก็คือ การวาดเส้นบนกระดาษนานาชนิดใน
ขนาดและเทคนิควิธีที่แตกต่าง  นอกจากรูปทรงมนุษย์ที่พบเห็นทั่วไปในงานของข้าพเจ้าแล้ว ใน
ผลงานชุดน้ีจะเห็นได้ว่า มีรูปสัญลักษณ์ทางนามธรรมจํานวนหน่ึงเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการก้าวไปอีกขั้น
ของการสร้างสรรค์ที่เป็นไปอย่างอัตโนมัติ และเผยให้เห็นการด้ินหนีของการผลิตซ้ําทางรูปทรงแบบใน
เดิม ๆ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถคงไว้ซึ่งสาระสําคัญของเน้ือหาหรือแนวความคิดที่ข้าพเจ้าต้องการจะ
สื่อสารได้ 
 

 
 
ภาพที่ 85 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1 
 ช่ือผลงาน We love each other No. 4, No.3, No.2 (จากซ้ายไปขวา)  
 เทคนิค  drawing on paper 
 ขนาด  70 x 100 cm 
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ภาพที่ 86 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 
 ช่ือผลงาน We love each other No. 1    
 เทคนิค  drawing on paper      
 ขนาด  75 x 145 cm 
 

 
 
ภาพที่ 87 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 
 ช่ือผลงาน Under the Staircase 
 เทคนิค  drawing on paper 
 ขนาด  75 x 145 cm 
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ภาพที่ 88 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 
 ช่ือผลงาน The Secret Revealed 
 เทคนิค  drawing on paper 
 ขนาด  115 x 147 cm 
 

 
 
ภาพที่ 89 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 5 
 ช่ือผลงาน Dinner       
 เทคนิค  drawing on paper      
 ขนาด  74 x 98 cm      
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ภาพที่ 90 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 6 
 ช่ือผลงาน Relax 
 เทคนิค  drawing on paper 
 ขนาด  74 x 98 cm 
 

 
 
ภาพที่ 91 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 7 
 ช่ือผลงาน My Collection 
 เทคนิค  ink on paper 
 ขนาด  16 x 21 cm/ each 
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ภาพที่ 92 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 8 
 ช่ือผลงาน Memoir of the Bitch 
 เทคนิค  drawing on Sa-Paper 
 ขนาด  13 x 20 cm/ each 

 

 
 
ภาพที่ 93 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 9 
 ช่ือผลงาน I miss you No.1 
 เทคนิค  ink on paper 
 ขนาด  20 x 27.5 cm/ each 
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ภาพที่ 94 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 10 
 ช่ือผลงาน I miss you No.2 
 เทคนิค  drawing on paper 
 ขนาด  dimensions variable 
 

 
 

ภาพที่ 95 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 11 
 ช่ือผลงาน Mysterious Uterus 
 เทคนิค  drawing on paper 
 ขนาด  9.5 x 14 cm/ each 
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ภาพที่ 96 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 12 
 ช่ือผลงาน  Closet friends 
 เทคนิค  drawing on paper 
 ขนาด  9.5 x 14 cm/ each 
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บทที่ 4 
 

การสรา้งสรรค์ผลงานชุดวิทยานพินธ ์
 
การกําหนดเนื้อหาเรื่องราวที่สําคัญในงานชุดวิทยานิพนธ์ 
 

 
 
ภาพที่ 97 ภาพพ้ืนที่ช้ันสองของ N Gallery ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
 
 สืบเน่ืองจากบทสนทนาในกลุ่มเพ่ือนสนิทเก่ียวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ส่วนตัวของ
ข้าพเจ้า  ในสายตาของพวกเขาและคนรอบข้าง ข้าพเจ้ากลายเป็นหญิงสาวผู้มากความสัมพันธ์ไปโดย
ปริยาย และนั่นทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกต่อตนเองไม่ต่างไปจากการได้รับตําแหน่ง ‘นักสะสมผู้ชาย’ หรือ 
‘นักสะสมความสัมพันธ์’คนหน่ึง  เร่ืองราวจากบทสนทนาของวันน้ันได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของ
แนวคิดในการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “My collection : ผู้ชาย เซ็กส์ ความลับ ฤดูกาล 
ความสัมพันธ์และการสะสมรักและใคร่ของหญิงสาว” ซึ่งว่าด้วยการรําลึกประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ 
เรื่องราวและความทรงจําที่มีต่อชายทั้งเก้าคนในชีวิตของข้าพเจ้าตลอดช่วงระยะเวลาอันต่อเน่ือง (ใน
ระหว่าง 10 ปีที่ผ่านมา) และข้าพเจ้าได้เรียกขานช่วงเวลาดังกล่าวน้ีว่า ‘ฤดูกาลความสัมพันธ์’ ดังที่
ปรากฏเป็นส่วนหน่ึงอยู่ในช่ือวิทยานิพนธ์ 
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 บ่อยคร้ังที่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นเช่นเดียวกับของสะสมที่ทั้งต้ังใจและไม่ต้ังใจเก็บ  
เร่ืองบางเรื่องถูกนํามาเปิดเผยหรืออวดอ้าง ขณะที่เร่ืองบางอย่างก็กลับถูกปกปิดเป็นความลับสนิท  
สิ่งที่น่าสนใจของบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้าและเพื่อนในวันน้ัน นัยหน่ึงเน้ือหาของมันมีสภาพท่ีก้ําก่ึง
ระหว่าง ‘เร่ืองส่วนตัว’ ของข้าพเจ้าซึ่งถูกนํามาพูดกันในหมู่เพ่ือนฝูงและคนรู้จัก จนบางคร้ังก็แทบทํา
ให้เน้ือหาหรือประเด็นในการพูดคุยน้ันมีสภาพไม่ต่างไปจาก ‘เร่ืองสาธารณะ’ ที่แฝงนัยยะเกี่ยวกับ
กรอบคิดของความเป็นผู้หญิงดี-เลว โดยผ่านพฤติกรรมและการแสดงออกในความสัมพันธ์  รวมถึง
การพูดเร่ืองเพศหรือเซ็กส์ที่แม้จะเป็นการพูดถึงอย่างเปิดเผย ทว่าก็แฝงมาด้วยอคติหรือทัศนคติที่คับ
แคบเช่น การมองเรื่องเพศเฉพาะในมิติของการมีเพศสัมพันธ์ หรือการพยายามทําให้เน้ือหาของการ
พูดคุยเรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮา และหาสาระต่อเรื่องน้ีไม่ได้ในที่สุด 
 การกลายสภาพไปสู่การเป็นนักสะสมความสัมพันธ์อย่างไม่รู้ตัวน้ีทําให้ข้าพเจ้าต้องหันมา
ตระหนักและทบทวนตนเองใหม่อีกครั้ง ทั้งในแง่ของการสืบเสาะปมปัญหาในวัยเยาว์อันมีที่มาจาก
การไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้เป็นพ่อ ความผิดหวังและการสูญสิ้นศรัทธาอย่างรุนแรงต่อผู้
เป็นแม่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ความสับสนย้อนแย้งของตนเองซึ่งมีที่มาจากการหล่อหลอมทาง
วัฒนธรรม ความเช่ือ และค่านิยมของคนในชุมชน สังคม โดยเฉพาะการพยายามควบคุมเรื่องเพศ 
และพฤติกรรมของคนในสังคมผ่านการยึดโยง หรือกล่าวอ้างระเบียบ จารีต รวมถึงระบบศีลธรรมอันดี
ของสังคมไทย เป็นต้น        
 ความพยายามที่จะถอดรื้อโครงสร้างอันแน่นหนาซึ่งหล่อหลอมและประกอบสร้างข้าพเจ้า
ขึ้นมาดังกล่าวน้ี ทําให้ข้าพเจ้าเข้าใกล้ และค่อย ๆ ทุบทะลายเส้นแบ่งระหว่างความเป็นส่วนตัวและ
ความเป็นสาธารณะ ตลอดถึงร้ือทะลายเส้นแบ่งบาง ๆ ของศีลธรรมมากขึ้น เมื่อได้พบว่าส่วนหน่ึงของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและชีวิตความสัมพันธ์ส่วนตัวของข้าพเจ้าไม่ได้เกิดข้ึนอย่างเลื่อนลอย
โดยปราศจากต้นสายปลายเหตุ หากมีความเกี่ยวข้องโยงใยอย่างเป็นระบบกับโครงสร้างทางสังคมและ
กลไกการควบคุมของสถาบันซึ่งไม่ได้เป็นไปในลักษณะท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นปัจเจก หรือสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  กระทั่งส่งผลต่อ
การผลิตสร้างชุดความคิด และมาตรฐานทางศีลธรรมรูปแบบหนึ่งขึ้นมา เพ่ือให้ผู้คนในสังคมนํามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินลงโทษและควบคุมกันเองเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงกระทํา
หรือแสดงความคิดเห็นในทางที่ขัดแย้งไปจากค่านิยม หรือความคิดความเช่ือกระแสหลัก 
 ดังเช่นกรณีที่เกิดข้ึนกับประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้าน้ี เห็นได้ชัดว่ากลไกดังกล่าว
ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อความคิดความเช่ือของข้าพเจ้า  สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว รวมถึงผู้คนใน
สังคมท่ีข้าพเจ้าสังกัดซึ่งโดยส่วนใหญ่มักยึดถือมาตรฐานความดีงามท่ีว่าน้ีเป็นเคร่ืองพิพากษาตัดสินคน
อ่ืนมากกว่าการพยายามที่จะตรวจสอบและทําความเข้าใจตนเองหรือคนรอบข้างในฐานะมนุษย์คน
หน่ึงโดยคํานึงถึงมูลเหตุหรือแรงจูงใจภายในของพวกเขามากกว่าการแบ่งแยกผิดถูกดีเลว เมื่อกรอบ
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ความคิดเกี่ยวกับการควบคุมและลงโทษกันเองในลักษณะน้ีแน่นหนา  สอดคล้องกับธรรมชาติของ
มนุษย์ซึ่งต้องการได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม  ผู้คนส่วนใหญ่จึงยินยอมที่จะ
เช่ือถือหรือปฏิบัติตามกันมาโดยปราศจากข้อสงสัยหรือการต้ังคําถาม  เพียงเพ่ือจะกลายเป็นคนที่คน
อ่ืนเห็นว่าดีและไม่ต้องการตกเป็นเป้าของการถูกพิพากษา  ผู้คนส่วนใหญ่จึงทั้งหวาดกลัว และทําทุก
วิถีทางเพ่ือที่จะประกาศตนเป็นคนดีมีศีลธรรม พยายามปกปิดด้านที่ช่ัวร้ายของตนเอง กระทั่งกลาย
สภาพเป็นมนุษย์หน้าไหว้หลังหลอกในท่ีสุด  ขณะที่บุคคลซึ่งมีพฤติกรรมตรงกันข้าม  ไม่ยินยอมที่จะ
เช่ือถือหรือปฏิบัติตามความคิดความเช่ือของกลุ่มคนกระแสหลักก็กลายเป็นพวกไร้มาตรฐาน ถูกเบียด
ขับ ถูกประนาม และถูกกีดกันออกไปจนกลายเป็นคนชายขอบที่ไร้อํานาจและการต่อรองใด ๆ ใน
สังคม       
 การเปิดเผยเรื่องราวอันน่าอดสูของตนเอง (ในสายตาของคนทั่วไป) ท่ามกลางสังคมที่
ผู้คนส่วนใหญ่พยายามปกปิดเอาไว้จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก ทั้งเรื่องลับ ๆ ภายในครอบครัวหรือ
แม้แต่การเปิดเผยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับผู้ชายทั้งเก้าคน ทว่าสําหรับข้าพเจ้าเรื่องราวต่าง ๆ 
เหล่าน้ีเป็นเพียงแค่ ‘ความจริง’ ประการหน่ึงที่ข้าพเจ้าต้องการเปิดเผยและตีแผ่ให้เห็นถึงแง่มุม และ
สภาพที่เป็นจริงอีกด้าน รวมถึงผลกระทบบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวและในชีวิตครอบครัวของ
ข้าพเจ้าเพียงเท่าน้ัน  ในทรรศนะส่วนตัวของข้าพเจ้าหลายสิ่งไม่อาจอธิบายได้ด้วยระบบศีลธรรม หรือ
การตัดสินผ่านแนวคิดเรื่องความ ผิด ชอบ ช่ัว ดีเพียงเท่าน้ัน หากมนุษย์จะต้องเร่ิม และรู้จักยอมรับ
นับถือตนเองอย่างปราศจากเง่ือนไขก่อน และโดยไม่ปล่อยให้ศีลธรรมเป็นนาย ดังเช่นที่ฟริคดิค นิทเช่ 
เคยกล่าวไว้ว่า หนทางเดียวที่จะหลุดพ้นกับดักของความทุกข์จากผลแห่งการพิพากษาลงโทษตนเอง
ผ่านระบบศีลธรรมน้ันก็คือ การยอมรับนับถือตนเองอย่างปราศจาก เง่ือนไข และการเช่ือมั่นต่อ
อํานาจที่มีอยู่ในตนเอง 
  ความพยายามท่ีจะเปิดเผยความจริงบางประการเก่ียวกับชีวิตส่วนตัวของตนเองผ่านงาน
ศิลปะนํามาสู่การแสวงหาพ้ืนที่ ๆ หน่ึงเพ่ือที่จะบรรจุเรื่องราวอันเป็นเสมือนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของชีวิต และความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าที่มีต่อเร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ีลงไป  โดยผ่านการ
จําลองพ้ืนที่ส่วนตัวพ้ืนที่หน่ึงขึ้นมา  เป็นพ้ืนที่ที่ข้าพเจ้าสามารถเปิดเผย  เล่าเร่ืองราว  เป็นอิสระ  
เป็นธรรมชาติ และสามารถดํารงความเป็นตัวเองไว้ได้มากที่สุด  
  

“ เป็นเวลาหลายสิบปีท่ีโต๊ะทํางานกับเตียงนอนไม่เคยแยกจากกัน 
ในห้องเช่าขนาดเล็กกลางเมืองใหญ่ ภาพวาดหลายชิ้นเกิดข้ึนท่ีนั่น 
ไม่ว่าจะกิน ขี้ ปี้ นอน เจ็บ ป่วย ร้องไห้ ฯลฯ 
ฟูกนอนนั่นก็เป็นทุกสิ่งอย่าง สถานกักกัน สรวงสวรรค์ ท่ีพักฟ้ืน และสถานท่ีปลดปล่อยความใคร่ 
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น่าเบื่อท่ีทุกครั้งของการพยายามอธิบายงานศิลปะนั้นคือความพยายามท่ีจะอธิบายตัวเอง 
ชีวิตไม่ได้สําเร็จรูปถึงขนาดจะหยิบฉวยมาเป็นวัตถุดิบในงานศิลปะได้ทุกเม่ือท่ีอยาก 
นานวันเข้า ย่ิงรู้เห็นตัวเองมาก ก็ย่ิงไม่อยากให้ใครรู้จักตัวตนมาก.. 
 
ชีวิตบางช่วงตอนก็ไม่ได้มีอารมณ์อยากจะสาธยายมันมากนัก 
ไม่ว่าจะงี่เง่า เลื่อนลอย หรือมองดูไร้แก่นสาร เม่ือทุกอย่างเดินทางมาถึงจุดหนึ่ง 
เรากลับพอใจท่ีทุกอย่างว่างเปล่า และไร้ข้อสรุป 
 
ศิลปะตามเรามาช้ากว่าท่ีชีวิตกําลังเคลื่อนไป 
การรอมัน และจมปลักอยู่กับมัน บางครั้งก็ไม่ต่างไปจากการหลอกตัวเองและปั้นเรื่องให้รูปทรงดูมี
สาระข้ึนมา” (บันทึกส่วนตัวของศิลปิน เขียนข้ึนเม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2556) 

  
 จากแนวคิดแรกเริ่มเก่ียวกับการบอกเล่าเร่ืองราวส่วนตัวผ่านงานศิลปะ สิ่งน้ีได้เช่ือมโยง
ข้าพเจ้าไปสู่แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ น่ันคือ ความย้อนแย้งกันระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัว และพ้ืนที่สาธารณะ  
ความรู้สึกที่มีต่อพ้ืนที่ทางกายภาพ และพื้นที่ในทางนามธรรมของมนุษย์  กระทั่งนําไปสู่แนวคิดในการ
สร้างพ้ืนที่จําลองของตนเองขึ้นมาใหม่ภายใต้บริบทของพ้ืนที่สาธารณะ ความจงใจท่ีจะเปิดประตู
เพ่ือให้ผู้คนได้ไขเข้าไปอ่านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตของข้าพเจ้าได้เช่ือมโยงทั้งข้าพเจ้า บุคคลอ่ืน ๆ 
และสังคมเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ออก ชีวิตกับศิลปะ ศิลปะกับสังคม สังคมกับข้าพเจ้า ทั้งหมดน้ีก็คือ 
หลักฐานของความสัมพันธ์ที่สะท้อนกลับกันไปมา และหน้าที่ของข้าพเจ้าก็เพียงแต่ฉายให้เห็นภาพที่
เกิดขึ้นเหล่าน้ีเท่าน้ัน  
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กระบวนการถ่ายทอดความคิดและการกําหนดรูปแบบทางศิลปะในงานชุดวิทยานิพนธ์ 
 

 
 
ภาพที่ 98 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงาน 
 
 เมื่อใจความสําคัญของการสร้างงานมาจากประสบการณ์ตรงของชีวิต สิ่งที่ข้าพเจ้าจะต้อง
ตระหนักอยู่เสมอก็คือ การซื่อสัตย์ต่อตนเอง และการคงไว้ซึ่งความจริงให้มากที่สุด  ในแง่ของ
กระบวนการถ่ายทอด   โดยส่วนใหญ่ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการเดียวกับ‘การเขียนบันทึกประจําวัน’ ผ่าน
ภาษาภาพซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวโดยไม่คํานึงถึงความเป็นแบบแผนที่แน่นอนตายตัวของวัสดุหรือ
เทคนิคมากนัก  ทว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าคํานึงถึงก็คือ ความซื่อสัตย์ต่อความทรงจํา เหตุการณ์ และความรู้สึก
ในช่วงขณะน้ันของข้าพเจ้าให้มากที่สุด 
 เมื่อเน้ือหาเร่ืองราวในการสร้างงานวิทยานิพนธ์ได้ถูกปูทางเอาไว้คร่าว ๆ ด้วยเจตนาและ
ความมุ่งหมายเช่นน้ัน ข้าพเจ้าก็เพียงแต่ค่อย ๆ สร้างภาพวาดดังกล่าวขึ้นราวกับเป็นกิจวัตรประจําวัน
ชนิดหน่ึงอย่างเป็นอิสระ และเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับชีวิตในทุก ๆ วันของข้าพเจ้า  ตลอด
ระยะเวลาสองเดือนของการพํานักช่ัวคราวในสถานที่แห่งน้ัน ข้าพเจ้าปล่อยให้การงาน และความคิด
คํานึงต่อเรื่องต่าง ๆ ดําเนินไปอย่างเป็นธรรมดาให้มากที่สุด จากห้องว่างเปล่าห้องหน่ึง  ไม่นานพ้ืนที่
ดังกล่าวน้ีก็ค่อย ๆ ถูกเติมเต็มด้วยภาพวาด รวมถึงข้าวของเคร่ืองใช้ส่วนตัวจํานวนหน่ึง  
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ภาพที่ 99 ภาพถ่ายสถานที่ภายหลังเข้ามาปฏิบัติงาน ในช่วงหน่ึงสัปดาห์แรก 
 

 'ภาพวาดท่ีเต็มไปด้วยความหดหู่ ก้าวร้าว รองเท้าผ้าใบคู่เก่า แก้วใส่แปรงสีฟัน กระปุก น้ําด่ืม เตียง
นอน แล็ปท็อป สมุดโน๊ต ผ้าพันคอ เครื่องมือทํางานศิลปะ และการนอนกลางวัน ฯลฯ'  
 ‘นอกจากภาพวาดซ่ึงถูกจัดวางไว้ในกรอบหรูหราบนผนังสีขาวของห้องแสดงงานแล้ว คงไม่
บ่อยคร้ังนักท่ีเราจะได้เห็นท่ีทางหรือร่องรอยของวัตถุอ่ืน ๆ ในชีวิตของศิลปิน และถ้าหากภาพวาดเหล่านั้นถูก
ยกระดับในฐานะส่วนประกอบหนึ่งท่ีสําคัญในชีวิตของเขา  เหตุใดฟูกนอนและข้าวของพวกนี้จึงจะถูกคัดแยก
ออกจากห้องแสดงงาน กระทั่งถูกตัดขาดออกจากการเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีน่าสนใจในชีวิตของศิลปินด้วย
เล่า..' (บันทึกส่วนตัวของศิลปิน เขียนข้ึนเม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2556) 

 

 การได้คลุกคลีอยู่กับกิจวัตร และข้าวของที่พบปะกันอยู่ทุกวันในพ้ืนที่หน่ึง ทําให้ข้าพเจ้า
ได้ตระหนักถึงการมีอยู่ของกิจกรรมและวัตถุสิ่งของเหล่าน้ัน ในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าก็เกิดคําถามต่อ
ตนเองเก่ียวกับการให้คุณค่างานจิตรกรรมในฐานะของสิ่ง ๆ หน่ึงซึ่งจะเห็นได้ว่า บ่อยคร้ังที่ข้าพเจ้า 
(ศิลปิน) มักจะยกระดับให้งานศิลปะของตนเองกลายเป็นผลผลิตส่วนหน่ึงของชีวิตที่ย่ิงใหญ่และมีค่า
ของพวกเขาเหล่าน้ัน  โดยผ่านแถลงการณ์ของคําพูดหรือแนวความคิดที่น่าเช่ือถือและสอดคล้องกับ
รูปแบบการนําเสนอซึ่งมักเป็นไปในลักษณะของการยกหรือเชิดชูผ่านกรอบภาพราคาสูงบนพ้ืนผนังสี
ขาวของห้องแสดงงานที่เห็นได้ชัดว่า กลับมีความแยกขาดจากตัวศิลปินอย่างสิ้นเชิง  
 ข้าพเจ้าต้ังข้อสงสัยต่อความย้อนแย้งของเรื่องดังกล่าวว่า เหตุใดภาพวาดหรืองาน
ศิลปะวัตถุที่แน่น่ิงอยู่ในสภาพที่แยกขาดจากชีวิตเช่นน้ัน จึงถูกเชิดชูหรือให้คุณค่าราวกับว่ามันคือส่วน
หน่ึงของชีวิตศิลปิน (ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของชีวิต) มากถึงเพียงน้ัน และถ้าหากงานศิลปะวัตถุ
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ดังกล่าวสามารถถูกยกระดับ  ขยายความ หรือถูกให้คําจํากัดความในฐานะของสิ่งซึ่งบ่งบอกตัวตน 
หรือสิ่งที่เป็นเสมือนภาพแทนในชีวิตของศิลปินผู้น้ันได้  เหตุใดข้าวของเคร่ืองใช้ที่ผ่านการใช้งาน เคย
เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวันของศิลปิน หรือบริบทต่าง ๆ ที่รายรอบตัวศิลปินจึงถูกคัดแยกออกจาก
การเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชีวิตพวกเขา  ขณะที่หากมองในอีกนัยหน่ึงมันก็สามารถ
อธิบายความเป็นตัวตนหรือสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับศิลปินผู้น้ันได้ไม่ต่างกัน 
 ข้อสงสัยดังกล่าวนํามาสู่ความพยายามที่จะหาความเป็นไปได้ต่อเรื่องน้ี ถ้าหากสิ่งที่ถูก
นําเสนอในพ้ืนที่สาธารณะอย่างช้ินงานศิลปะถูกอ้างอิงถึงอีกสิ่งหน่ึงซึ่งอยู่ภายในอาณาเขตของพ้ืนที่
ส่วนตัว  แล้วเหตุใดสิ่งที่อยู่ภายในอาณาเขตของพื้นที่ส่วนตัวจึงไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นศิลปะที่
สามารถปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะได้อย่างมีคุณค่าเทียบเท่ากับภาพวาดหรือประติมากรรมสักช้ิน  
ภาวะที่ย้อนแย้งดังกล่าวของวัตถุทางศิลปะและพ้ืนที่ในการนําเสนอวัตถุทางศิลปะดังกล่าวน้ี เป็น
เช่นเดียวกับความย้อนแย้งระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัวกับพ้ืนที่สาธารณะ ห้องจําลองที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นน้ัน
หากมองในมุมหน่ึงจึงอาจเป็นทั้งพ้ืนที่แสดงงานของหอศิลป์ และในขณะเดียวกันมันก็อาจเป็นทั้งพ้ืนที่
ส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ถูกยึดครองโดยกิจวัตร การกระทํา ความสัมพันธ์ รวมถึงวัตถุสิ่งของส่วนตัวของ
ข้าพเจ้าซึ่งจะถูกคงไว้เช่นเดียวกับภาพวาด หรืองานประติมากรรมอ่ืน ๆ ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น 
 ในแง่น้ีข้าพเจ้าอุปมาอุปไมยสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต (ร่างกาย สมอง และจิตใจ) ของตนเองว่ามี
สถานะไม่ต่างไปจากห้องเก็บสะสมความสัมพันธ์ห้องหน่ึง และการนําเสนอมันออกมาในรูปแบบของ
งานศิลปะก็เปรียบเสมือนวาระพิเศษวาระหน่ึงซึ่งไม่ต่างไปจากการเปิดพิพิธภัณฑ์หรือห้องสะสม
ส่วนตัวให้ปรากฏต่อสาธารณะชน ดังน้ีแล้ว รูปแบบงานศิลปะจัดวาง (Installation Art) จึงดูเหมือน
จะเข้ามาตอบสนองแนวความคิดดังกล่าวน้ีของข้าพเจ้าได้มากท่ีสุด 
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การจ ัดการและแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ 
 

 
 
ภาพที่ 100 ภาพถ่ายสถานที่ภายหลังเข้ามาปฏิบัติงานปฏิบัติงาน ในช่วงสัปดาห์ที่ 2  
 
  ปัญหาหลักในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ชุดนี้น้ัน ก็คือ ปัญหาเก่ียวกับความไม่เข้าใจ
ของบุคคลทั่วไปที่มีต่อแนวคิดสําคัญในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าซึ่งมุ่งเน้นไปยังกระบวนการมากกว่า
ตัวช้ินงานที่ได้ การแปรสภาพและปรับเปลี่ยนความหมายของพ้ืนที่ที่ก้ํากึ่งระหว่างความเป็นส่วนตัว
และพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการทําให้ผู้ชมส่วนใหญ่เกิดความสับสน ลังเลที่จะก้าวผ่านประตูเพ่ือเข้ามา
ชมงานและพบกับข้าพเจ้าซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ภายในห้องน้ัน 
 การใช้ชีวิต และหลับนอนอยู่ในพ้ืนที่ของหอศิลป์ซึ่งไม่ได้สร้างไว้สําหรับอยู่อาศัยไม่อาจถูก
ทําให้เข้าใจได้โดยง่ายเพียงแค่การอธิบายว่ามันคือ “ศิลปะ” ข้าพเจ้าต้องต่อสู้กับความไม่เข้าใจของ
คนรอบข้างนับต้ังแต่เจ้าของหอศิลป์ แม่บ้าน คนดูแลสถานที่ รวมถึงผู้เช่ารายอื่น ๆ ซึ่งมีคําถามต่อ
การใช้ชีวิตของข้าพเจ้าในพ้ืนที่แห่งน้ันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ความยากของการเดินตามแนวคิดที่วางไว้
จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้ลุล่วงได้ภายในระยะเวลาที่จํากัด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ียวกับการ
พยายามสร้างความไว้วางใจ ความยืดหยุ่น และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ ในละแวกนั้น โดยไม่
ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากนักจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทํางานไปโดยปริยาย 
 ปัญหาอีกข้อหน่ึงที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญก็คือ ความไม่คุ้นชินของผู้ชมซึ่งคุ้นเคยอยู่กับการ
รับรู้รับชมผลงานศิลปะที่แล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นนิทรรศการ ๆ หน่ึงมากกว่า  ในขณะที่ผลงานของ
ข้าพเจ้ากลับเปิดให้เห็นระยะเวลาและกระบวนการทั้งหมดของการสร้างงานในนิทรรศการ นับต้ังแต่
ยังเป็นห้องว่างเปล่าห้องหนึ่งไปจนกระทั่งกลายเป็นห้องทํางานและที่พํานักอันสมบูรณ์ของข้าพเจ้า  
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การเปิดให้ผู้ชมได้เข้ามาชมนิทรรศการในระหว่างน้ัน กระทั่งได้พบกับความไม่สมบูรณ์ หรือช่วงเวลาที่
คนส่วนใหญ่มองว่า ยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ใช่นิทรรศการศิลปะที่สมบูรณ์น้ันทําให้ผู้ชมเกิดคําถาม 
และเข้าใจความมุ่งหมายในการนําเสนอผลงานของข้าพเจ้าคลาดเคลื่อนไป 
 อย่างไรก็ดี สิ่งเหล่าน้ีก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของข้าพเจ้าเท่าใดนัก ข้อดี
ประการหน่ึงของการเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่ปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลงานของตนเองน้ันทําให้
ข้าพเจ้าสามารถอธิบาย ตอบข้อสงสัย หรือข้อซักถามของผู้ชมได้ในทันที และในบางคร้ังก็ทําให้
ข้าพเจ้าได้มองเห็นเห็นจุดบกพร่อง หรือแนวคิด มุมมองใหม่ ๆ ปฏิกิริยาใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้ชมด้วยในเวลาเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวน้ีน่ีเองที่ช่วยลดช่องว่างระหว่าง
ผู้ชม งานศิลปะ และศิลปิน กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดคําถาม ได้คิดวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า แสวงหาคํา
นิยามของศิลปะ และต่อการรับรู้งานศิลปะในรูปแบบเดิม หรือในรูปแบบที่ต่างออกไปในที่สุด 
  
ภาพการปฏิบัติงาน และผลงานวิทยานิพนธ์บางส่วน 
 

 
 
ภาพที่ 101 ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 2  
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ภาพที่ 102 ภาพถ่ายส่วนหน่ึงของการกระบวนการปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 3  
 

 
 
ภาพที่ 103 ภาพถ่ายภายนอกห้องปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 4 
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ภาพที่ 104 ภาพถ่ายขณะกําลังปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 105 ภาพถ่ายขณะกําลังปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 5 
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ภาพที่ 106 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 6 
 

 
 
ภาพที่ 107 ภาพถ่ายส่วนหน่ึงของผู้ชมขณะเข้าชมผลงาน 
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ภาพที่ 108 ภาพถ่ายส่วนหน่ึงของการกระบวนการปฏิบัติงานชุดวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 6 
 

 
 
ภาพที่ 109 ภาพถ่ายแสดงส่วนหน่ึงของกิจวัตรขณะปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 6 
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ภาพที่ 110 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 7 
 

7  
 
ภาพที่ 111 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 7 
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ภาพที่ 112 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 8 
 

 
 
ภาพที่ 113 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 114 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 115 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 116 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ภาพที่ 4 
 

 
 
ภาพที่ 117 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ภาพที่ 5 
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ภาพที่ 118 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 ภาพที่ 6 
 

 
 
ภาพที่ 119 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 120 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 121 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 122 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 123 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 124 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 125 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 126 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 127 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 128 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 ภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 129 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 130 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 ภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 131 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 132 ภาพถ่ายผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 ภาพที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 133 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 134 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 135 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 136 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 4 
 

 
 
ภาพที่ 137 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 5 
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ภาพที่ 138 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 6 
 

 
 
ภาพที่ 139 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 7 
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ภาพที่ 140 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 8 
 

 
 
ภาพที่ 141 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 9 



 109

 
 
ภาพที่ 142 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 10 
 

 
 
ภาพที่ 143 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 11 
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ภาพที่ 144 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 12  
 

 
 
ภาพที่ 145 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 13 
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ภาพที่ 146 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 14 
 

 
 
ภาพที่ 147 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 15 
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ภาพที่ 148 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 16 
 

 
 
ภาพที่ 149 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 17 
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ภาพที่ 150 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 18 
 

 
 
ภาพที่ 151 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 19 
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ภาพที่ 152 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 20 
 

 
 
ภาพที่ 153 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 21 
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ภาพที่ 154 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 22 
 

 
 
ภาพที่ 155 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 ภาพที่ 23 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

 การสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์เรื่อง “My Collection : ผู้ชาย เซ็กส์ ความลับ ฤดูกาล
ความสัมพันธ์และการสะสมรักและใคร่ของหญิงสาว” เป็นการถอดร้ือ รวบรวมและถ่ายทอด
เรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชีวิตส่วนตัวของข้าพเจ้าโดยผ่านงานเขียน ภาพวาด และงาน
ประติมากรรมขนาดเล็กจํานวนหน่ึงซึ่งรวมตัวกันขึ้นโดยอาศัยองค์ประกอบของการติดต้ังจัดวาง
ภายในพ้ืนที่เฉพาะที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ด้วยปฏิสัมพันธ์ แรงกระตุ้นเร้าของการเผชิญหน้ากับคนดู 
ปฏิกิริยาและการกระทําของศิลปินต่อวัตถุ และพ้ืนที่เฉพาะดังกล่าว  ทั้งหมดน้ีได้เข้ามาปรับเปลี่ยน
ความหมายและสถานะภาพของพ้ืนที่ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเพียงห้องแสดงงานที่แน่น่ิงไปสู่การเป็นสถาน
ปฏิบัติงานหรือที่พักอาศัยช่ัวคราวของศิลปิน ผู้ชมจะได้เห็นทั้งผลผลิต กระบวนการ สิ่งที่เคยปรากฏ 
(อยู่ก่อนหน้า) และสิ่งที่ปรากฏหลงเหลืออยู่ ตลอดถึงได้เห็นแก่นแกนของความจงใจที่แท้ของข้าพเจ้า
ซึ่งแต่เดิมเคยถูกให้คุณค่าและความสําคัญไปที่รูปทรงบนระนาบสองมิติไปสู่การให้ความหมายและพุ่ง
ความสนใจไปที่แนวความคิดมากข้ึน 
 ประสบการณ์ของการพํานักในสถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลาสองเดือน ไม่เพียงแต่ทําให้
ข้าพเจ้าได้มีพ้ืนที่ในการผลิตงานสร้างสรรค์ตามจุดมุ่งหมายดังเช่นที่ต้ังไว้ในตอนแรกเท่าน้ัน หากยังมี
แง่คิดและมุมมองใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายและโดยไม่ได้คาดคิดเอาไว้มาก่อน
ล่วงหน้า จากความต้ังใจแรกซึ่งต้องการเพียงบอกเล่าเร่ืองราว และถ่ายทอดทรรศนะของตนเองทั้งต่อ
ประเด็นเรื่องเพศก็ดี เร่ืองการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวก็ดี หรือต่อเรื่องความเป็นมนุษย์ก็ดี ต่อเมื่อสิ่งต่าง ๆ 
ค่อย ๆ ก่อตัวเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่น้ัน ข้าพเจ้าจึงได้เริ่มมองเห็นการมีอยู่ของสิ่งต่าง ๆ อาทิ วัตถุทางศิลปะ 
สิ่งของเคร่ืองใช้ กิจวัตร และท้ายที่สุดได้มองเห็นการดําเนินไปของชีวิตตนเองอย่างอิสระและเป็น
ธรรมชาติ  นอกจากน้ี สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับนอกเหนือไปจากช้ินงานศิลปะจํานวนหน่ึงยังหมายถึง
ปฏิกิริยาใหม่ ๆ ของตนเองและของผู้ชมซึ่งมีต่อรูปแบบ และแนวคิดทางศิลปะ ความท้าทายต่อตนเอง
และผู้คนทั่วไปในการนําพาเรื่องราวส่วนตัวออกมานําเสนอในพ้ืนที่สาธารณะโดยผ่านงานศิลปะ เรื่อง
เล่า วัตถุสิ่งของ พฤติกรรม และอาจรวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตในบางภาคส่วนของข้าพเจ้าอีกด้วย 
 พ้ืนที่ทํางานส่วนตัวซึ่งเคยเป็นพ้ืนที่ปิดหรือพ้ืนที่เฉพาะ เมื่อถูกโยกย้ายและจัดวางใหม่ใน
พ้ืนที่สาธารณะ  พ้ืนที่ส่วนตัวจึงไม่ใช่พ้ืนที่ส่วนตัวที่สมบูรณ์อีกต่อไป ขณะเดียวกันพ้ืนที่ของแกลเลอร่ี
ที่ค่อนข้างมีความเป็นสาธารณะอยู่ดังกล่าวก็ไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะที่สมบูรณ์อีกต่อไป เห็นได้ชัดว่าพ้ืนที่
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ความเป็นส่วนตัว-พ้ืนที่ความเป็นสาธารณะ, วัตถุทางศิลปะ-ข้าวของเคร่ืองใช้ในชีวิต, ปัจเจกบุคคล-
สังคม, ศิลปะ-ชีวิต ได้สะท้อนให้เห็นการมีอยู่ของกันและกันที่เต็มไปด้วยความลักลั่น ย้อนแย้ง และ
ความผสมผสานกลมกลืนกันอย่างแยกไม่ออกด้วยในเวลาเดียวกัน 
 “The Personal is Political - ส่วนตัวคือการเมือง” แนวคิดที่สะท้อนและอธิบายการมี
อยู่ของความลักลั่นดังกล่าวน้ี การสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์เรื่อง “My Collection : ผู้ชาย เซ็กส์ 
ความลับ ฤดูกาลความสัมพันธ์และการสะสมรักและใคร่ของหญิงสาว” ในครั้งน้ีเป็นเสมือนเครื่องมือ
นําทางชนิดหน่ึงที่ทําให้ข้าพเจ้าได้สืบเสาะ มองเห็น และตรวจสอบโครงสร้างทางสังคมผ่านจุดเร่ิมต้น
เล็ก ๆ ภายใต้บริบทของชีวิตส่วนตัว และบริบทของงานศิลปะ กระทั่งทําให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าการ
คิดวิเคราะห์เพ่ือทําความเข้าใจและคลายปมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตส่วนตัวและในสังคมน้ัน 
นอกจากจะต้องคํานึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันซึ่งเข้าไปกระทบต่อการเมืองแล้ว ยังจําเป็น
จะต้องคํานึงถึงโครงสร้างและเหตุการณ์ภายนอก ตลอดถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจ และการเมืองซึ่ง
เข้ามากระทบต่อชีวิตประจําวันของปัจเจกบุคคลอีกด้วย 
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