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53901301 : สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ :  เพศ/ การเปลี่ยนแปลง/ ทัศนคติ/ ศาสนา/ สร้างความเข้าใจ 
 กาญจนา  ตวงสุวรรณ : เพศทางเลือก.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.สุธี  คุณาวิชยานนท์ และ 
รศ.ศิริพงศ์  พยอมแย้ม. 82  หน้า. 
 
 วิทยานิพนธ์  หัวข้อเรื่อง  เพศทางเลือก  มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นถึง คุณค่าของความเป็นคนที่ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับเพศ  หรือเพศเป็นตัวก าหนดความดีงาม  เพศในปัจจุบันที่มีมากกว่าสองเพศ เราเรียกพวกเขาว่าเพศที่สาม เพศที่มี
การแสดงความรักความสนใจต่อเพศเพศเดียวกัน ทั้งอย่างเปิดเผยและปิดบัง เมื่อกระแสโลกมีการด าเนินชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป 
การเปิดใจยอมรับในเรื่องเพศที่สามจึงมีมากย่ิงขึ้นแต่ยังอยู่ภายใต้กรอบของสังคมที่ยังคงมีข้อจ ากัด ก าหนดให้เพศที่สามมีพื้นที่
ของพวกเขาอย่างเสียมิได้ แม้แต่ศาสนาเองที่เป็นสิ่งที่ยึดเหน่ียวจิตใจ เป็นศูนย์รวมของความเชื่อมั่นศรัทธา ในคุณงามความดี 
ยังมีความเลื่อมล้ าในเรื่องเพศที่ผิดเพี้ยนไปจนอาจไปท าร้ายท าลายชีวิตของคนเพศที่สามได้  
 ขอบเขตของการศึกษา  เป็นการศึกษาค้นคว้าท าความเข้าใจเรื่องเพศที่สาม ที่ส่งผลต่อแนวคิด รูปแบบสู่การ
สร้างสรรค์  รวมทั้งน าเสนอผลงาน ศิลปะด้านประติมากรรมแบบ Soft Sculpture  เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึก  
ความคิดของผู้สร้างสรรค์   ด้วยการใช้รูปแบบตัดทอนความเหมือนจริงออกไป  โดยได้รับความบันดาลใจจากกลุ่มคน
เพศที่สาม ที่มาจากกลุ่มเพื่อน คนรู้จัก คนมีชื่อเสียงทางสังคม  ศึกษารูปแบบผลงาน ศิลปะของศิลปิน โดยน ารูปแบบ
วิธีการ เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน  ประสานกับประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์  เป็นฐานข้อมูลในการ
สร้างสรรค์  ผลงานมุ่งแสดงให้เห็นถึง ความเป็นเพศที่สาม จากรูปแบบงานที่เน้นอวัยวะต่างๆจัดให้มีสีสัน ทิศทางตามที่
ต้องการและแฝงด้วยข้อคิดติดกลับไปกับผู้รับชมผลงาน  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน  ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน   
ขั้นตอนที่ 1. การร่างแนวความคิดที่ได้จากการศึกษา  ขั้นตอนที่ 2. การสร้างรูปร่างรูปทรงจากการคิดออกแบบลง
บนตัวอย่างผ้า   ขั้นตอนที ่ 3.น าภาพร่างที่สมบูรณ์มาขยายสัดส่วนและ        ขั้นตอนที่ 4.  การลงมือสร้างผลงานจริง 
ประกอบด้วย (1) การเย็บผ้าตามที่ร่างแบบไว้  (2) การยัดใยสังเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรง (3) การแก้ไข/เก็บ
รายละเอียดของผลงาน 
 ผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ในคร้ังน้ี   ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างผลงานให้ตอบสนองตรงตาม
แนวความคิดส่วนตน รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดออกมาผ่านเป็นผลงานด้านประติมากรรม แบบ Soft 
Sculpture จ านวน 8 ชิ้นงาน  ผลงานชิ้นที ่1 ขนาด 100 x 80 ซม.  ผลงานชิ้นที ่2 ขนาด 80 x 52 ซม.  ผลงานชิ้นที ่3   
เป็นชุดขนาด 90 x 60 ซม.  ผลงานชิ้นที ่4  เป็นชุด ขนาด 100 x 80 ซม. ผลงานชิ้นที่  5 ขนาด 100 x 80 ซม.  ผลงานชิ้น
ที่ 6 ขนาด 100 x 170 ซม.  ผลงานชิ้นที่ 7 เป็นชุด ขนาด 110 x 70 ซม. ผลงานชิ้นที่  8 ขนาด 110 x 60 ซม. โดยแปร
ผันตามพื้นที่ 
 ไม่ว่าคุณจะเป็นชายจริงหญิงแท้ หรือมีใจรักต่อเพศเดียวกัน สิ่งที่ส าคัญอยู่ที่ว่าคุณท าตนให้มีคุณค่าเช่นไรทั้ง
ต่อตนเองต่อคนที่คุณรักและรักคุณ  และสังคม การท าตนให้มีคุณค่าย่อมส าคัญกว่าเพศที่คุณเป็น แด่พวกคุณ “เพศ
ทางเลือก” 
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53901301 : MAJOR : VISUAL ARTS EDUCATION 

KEY WORDS : GENDER/ TRANSITION/ VIEWPOINT/ RELIGION/ UNDERSTANDING 

 KANCHANA  TOUNGSUWAN : GENDER CHOICE. THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF.  

SUTEE KUNAVICHAYANONT, AND ASSOC. PROF. SIRIPONG PAYOMYAM. 82 pp. 
 

 Gender Choice 
 Purpose the value of the people does  not depend on gender or gender is a 
deferminingmorality. Currenfly there are more than two genders werefer to them as third gender. 
And a passionate interest in the same sex. Both  openly and  conccaled on the bare square with 
lifestyle changes. 
 I refused to open the third sex is good, but still within the framework of a society that  still 
has limitations. Gender in the third set to have their groudgrudgingly. Even religion itself, which is 
what the spirit of the central zero faith in the uirtues to the knife in the Lowcountry. It may hurt to 
destroy the life count case III. The scope of the study is a study to understand the concept of third 
gender affect patlerns to create presentations, including the couer art fatimg actions. Soft soulpture 
to express the sense of the idea to create a truncated form. Cut realism inspired by a group of 
people from the third sex group of friends, acquaintance, people, famous social patterns of the 
original artwork. The aim was to show them as third gender focused work of the organs is colorful.  
The desired direction and latent ideas back to the audience. How to build a portfolio consisling of 
four steps; Step 1 of the draft concept of the study. Step 2, the shape of the design thinking into 
the fabric. Step 3, Sketch the perfect backdrop to expand. Step 4, Action actually works. 
Consists of  

1. Sewing the body laid. 
2. The synthetic fiber stuffing to make shapes. 
3. Modifying the detail of the work. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การ ค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของ ข้าพเจ้าส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  คณาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตรทัศนศิลปศึกษาโครงการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข  ศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร               
รองศาสตรจารย์ศิริพงศ์  พยอมแย้ม   รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  เจริญวงศ์   ศาสตราจารย์ปรีชา          
เถาทอง   อาจารย์ดร.เตยงาม คุปตะบุตร  อาจารย์ดร .วิสูตร โพธิ์เงิน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
รองศาตราจารย์สุธี   คุณาวิชยานนท์  ที่ให้ความรู้ค าแนะน าในการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
เป็นก าลังใจและ ให้ความช่วยเหลือเสมอมา  รวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่มีความห่วงใย  ขอกราบ
ขอบพระคุณ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทัศนศิลปศึกษาโครงการพิเศษ ทั้งคณาจารย์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ที่ประสิทธิประ
ศาสตร์วิชาความรู้ให้เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด และ อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์  ที่ให้ค าปรึกษา
ด้านงานสร้างสรรค์ทางประติมากรรมด้วยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการท้ังคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ และ
คณะศึกษาศาสตร์  รวมถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทุกท่าน  ที่คอยช่วยเหลือ  
ติดต่อประสานงานให้มาโดยตลอด  ขอขอบคุณพ่ีๆรุ่นที่1 ที่ให้ค าแนะน า ปรึกษาในการศึกษาครั้งนี้ 
เพ่ือนๆพี่ๆน้องๆรุ่น2 ที่เรียนมาด้วยกันคอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เสมอมา   
 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา   ครอบครัวอันเป็นที่รัก  ที่เป็นแรงใจ ก าลังใจ
และสนับสนุนในทุกด้านตลอดมา ญาติพี่น้อง มิตรสหาย  ซึ่งคอยให้ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือมา
โดยตลอดเช่นกัน ความดีงามอันเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
 ผู้สร้างสรรค์มีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่งจากทุกท่านที่ได้กล่าวมาและขออวยพร
ให้คุณงามความดีของทุกท่านได้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไป ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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