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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” 
 
 

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา                                                                 บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร                             
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 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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บทที่ 1 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลถึงเรื่อง

เพศท่ีไม่ได้อยู่ในกรอบของค าจ ากัดความท่ีระบุถึงความเป็นหญิงและชายตั้งแต่ก าเนิดอีกต่อไป  เพศ

(Sex) คือ เพศที่ถูกระบุตั้งแต่ก าเนิดว่าเป็นเพศหญิง( Female)หรือเพศชาย( Male)ซึ่งหมายถึงความ

แตกต่างกันทางสรีระ และด ารงชีวิตซึ่งการท าหน้าที่ของการสืบพันธุ์ เป็นระบบครอบครัว และจาก

หลายๆครอบครัวจากกลุ่มเล็กๆจนกลายเป็นกลุ่มใหญ่ที่เราเรียกว่า “สังคม” และเม่ือเป็นสังคมจาก

คนหลายคนอยู่รวมกันร่วมกันใช้ชีวิตที่เป็นแบบแผนตามจริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี นั้นๆเกิดขึ้น

เพ่ือให้เป็นแบบปฏิบัติกันสืบต่อมาหลายชั่วอายุคน นานหลายปี การพัฒนาของคนที่สร้างสังคมกัน

ขึ้นมามีความรวดเร็วตอบสนองเร็วและก้าวล้ ารวดเร็ว จนท าให้คนมีความหลากหลายในความคิด การ

กระท า การแสดงออก ซึ่งแล้วแต่เกิดขึ้นจากภายใต้จิตใจที่ต้องการตอบสนองตนเองเป็นหลักและ 

“เพศ” เป็นอีกหนึ่งของการตอบสนองความต้องการของตนเอง เมื่อเกิดมาเป็นเพศชาย แต่กลับมีจริต

ที่อยากเป็นผู้หญิง หรือ เกิดมาเป็นผู้หญิง แต่มีจริตความเป็นผู้ชาย จากท่ีมีการแสดงออกภายนอกเช่น 

กิริยาอาการ  การแต่งกาย การใช้ภาษา การแสดงออกซ่ึงบ่งบอกความต้องการเปลี่ยนเพศของตนเอง

ที่ชัดเจน เป็นต้น วิวัฒนาการก้าวล้ าเรื่องเพศจนถึงข้ันสามารถเปลี่ยนถ่ายแก้ไขเพศได้ตามท่ีต้องการ  

โดยผ่านกระบวนการผ่าตัดศัลยกรรม  ผู้ชายที่ต้องการแก้ไขใบหน้าให้ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้น ผ่าตัด

เปลี่ยนหลอดเสียงเพื่อให้เสียงเล็กแหลมเป็นผู้หญิง  เพ่ิมขนาดหน้าอก  ผู้หญิงผ่าตัดหน้าอกออก

เพ่ือให้ดูเป็นผู้ชาย และการแปลงเพศ สังคมเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “เพศท่ีสาม” (เพศท่ีเพ่ิมข้ึน

นอกเหนือจากเพศชายและเพศหญิง) หรือ “กลุ่มคนรักร่วมเพศ”(เพศท่ีมีความรักในเพศเดียวกัน) 

ในอดีตเรื่องเหล่านี้คงยากที่จะยอมรับได้ในสังคม ผู้รักเพศเดียวกันจึงต้องหลบซ่อนตัว หรือต้องแอบ

เก็บความรู้สึกไม่แสดงออกมาอย่างโจ่งแจ้ง เพราะกลัวว่าจะโดนสังคมประณามว่าเป็นคนจิตวิปริต 

ผิดปกติทางเพศ แต่ ณ ปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มคนรักร่วมเพศมีมากขึ้น กล้าแสดงออก

อย่างเปิดเผยมากขึ้น เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับในสังคมมากอีกส่วนหนึ่ง  กฤตยา อาชวนิจกุล (2554) 
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ได้กล่าวไว้ว่า เพศท่ีเรารู้จักอีกด้านหนึ่งคือ เพศภาวะ( Gender) ซึ่งหมายถึง บทบาททางสังคม

วัฒนธรรมของผู้ชายและผู้หญิง ที่ได้รับการเรียนรู้มาตั้งแต่เกิด ( Gray and Punpuing,1999) บทบาท

ในที่นี้หมายถึง ภาระหน้าที่ ความคาดหมายจากผู้อื่น และในความคาดหวังที่บุคคลผู้นั้นจะต้องมีต่อ

ผู้อื่น (เช่น ผู้หญิงคาดหมายให้ผู้ชายปฏิบัติต่อตนอย่างไร เป็นต้น) ลักษณะหรือธรรมชาติของเพศ

ภาวะจึงแปรผันตลอดเวลา (ก)ผันแปรตามสภาพท้องที่ (ข)ผันแปรตามสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม

ที่เปลี่ยนแปลงไป (ค)ผันแปรตามวัยหรือขั้นตอนชีวิตของแต่ละบุคคล  และยังมีอีกหลากหลายค าท่ีใช้

เรียกกลุ่มคนเหล่านี้จากผู้ที่ศึกษาได้แบ่งเพศ ออกมาให้เข้าใจกันอีก เช่น เพศวิถี (Sexuality) เพศ

ภาวะหรือเพศสภาพ (Gender)และล่าสุด คือ คนข้ามเพศ หรือในอนาคตอาจมีผู้ศึกษาให้ค านิยาม

เรื่องเพศข้ึนมาใหม่เพ่ิมเติม ตามความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไปของสังคม และความคิดคน ก็เป็นได้ 

ขอยกตัวอย่างการจ าแนกเพศในปัจจุบัน 

 

รูปที่ 1  การเปลี่ยนผ่านประเภทของเพศในสังคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กฤตยา  อาชวนิจกุล.  (2554).  เพศวิถีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคม: ประชากรและสังคม เร่ืองเพศใน
สังคมไทย ปฏิบัติการสังคมไทยในการควบคุมเซ็กส์กับเพศสภาวะและเพศวิถีที่เปลี่ยนไป   มหาวิทยาลัยมหิดล. 
เข้าถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011-Article-
03.pdf  
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จะเห็นถึงความหลากหลายของเพศท่ีเรียกกันในปัจจุบัน กลุ่มคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งใน 
สังคม ความรัก ไม่จ ากัดเพศอีกต่อไป และในขณะเดียวกันสังคมได้มีการยกย่องกลุ่มคนที่เป็นเพศท่ี
สามมากยิ่งขึ้นในฐานะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในทางท่ี
สร้างสรรค์ พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงตัวตลกสิ่งแปลกปลอมหรือแค่สีสันให้กับสังคมอีกต่อไปแต่พวกเขา
เป็นอีกกลุ่มคนที่ใช้ความรู้ความสามารถในการอยู่ร่วมกับสังคมได้เช่นกันแด่พวกเธอ “เพศทางเลือก”  
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของเพศทางเลือกของสังคมปัจจุบันในรูปแบบงานศิลปะ

สื่อผสมที่มีความเป็นร่วมสมัย โดยตั้งใจให้ผลงานสะท้อนสภาวะภาพของสังคมในปัจจุบันที่มีความ

หลากหลายเรื่องเพศโดยผ่านมุมมองของข้าพเจ้าที่มีทัศนคติที่อยากให้ผู้รับชมผลงานเปิดใจ เข้าใจถึง

ความเป็นเพศทางเลือกท่ีแม้ว่าตัวตนของพวกเขาเป็นผู้เลือกเพศให้กับตัวเองนั้นแต่ในขณะที่คนใน

สังคมก าจัดพื้นที่ของกลุ่มคนเหล่านี้ไว้เพียงเพราะเรื่อง ความแตกต่างของเพศ  

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตทางรูปแบบ ใช้วิธีการตัดทอน  (Distortion) ความเหมือนจริงลงไปแต่ยังสามารถ

สื่อกับผู้ชมงานและเข้าใจได้จากสิ่งต่างๆที่ต้องการแสดงออกในผลงาน เช่น หน้าอกผู้หญิง  อวัยวะเพศ

หญิง อวัยวะเพศชาย  ลักษณะของรูทวาร  ลักษณะของตัว Sperm และใช้สัญลักษณ์  สี เป็นสื่อหลัก

ในผลงาน เช่น ตัวSperm สีม่วง แทนผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายจริงๆ (เกย,์กระเทย ) เป็นต้น 

 2. ขอบเขตทางเนื้อหา วิทยานิพนธ์เรื่อง “เพศทางเลือก” ที่สะท้อนสภาวะเรื่อง “เพศ” 
ในสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากข้ึนโดยอยู่บนบรรทัดฐานความเป็นปัจเจกส่วนตนในเชิงกลุ่ม 
ที่สังคมเองต้องเข้าใจและรับทราบว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มีความผิดปกติผิดแปลกแต่อย่างใ ด 
เขาเหล่านี้มีความคิด ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมนุษย์เหมือนกับผู้ชาย ผู้หญิงทั่วไปเช่นกัน  
 3. ขอบเขตทางเทคนิค เป็นผลงานด้านประติมากรรมท่ีอ่อนนุ่ม (Soft sculpture) ใช้หลัก

ของทัศนธาตุ  เส้น  สีรูปร่าง รูปทรง  น้ าหนัก  พื้นผิว  ด้วยวิธีการตัดเย็บลงบนผ้า และ  

ใช้ใยสังเคราะห์ในการท าให้เกิดเป็นรูปทรงตามที่ต้องการจนเป็นผลงานที่สมบูรณ์   
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วิธีด าเนินงาน 

1. ข้อมูลจากสิ่งที่อยู่ภายนอก ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือที่เก่ียวข้องกับเพศที่สามทั้งของชาย

และหญิงจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด รับข่าวสารข้อมูลและค้นคว้าเพิ่มจากทางอินเทอร์เนต สื่อสิ่งพิมพ์

นิตยสาร สื่อโทรทัศน์ การสัมภาษณ์ เพ่ือน าเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ พัฒนาแนวคิดการ

สร้างสรรค์รูปแบบงาน 

 2. ข้อมูลจากสิ่งที่อยู่ภายใน จุดเริ่มต้นของการท าวิทยานิ พนธ์ เรื่อง เพศทางเลือก มาจาก

ความประทับใจในความรู้ความสามารถของบุคคลที่เป็นเพศท่ีสามโดยมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อน และ

การได้รับข่าวสาร รายการโทรทัศน์ ที่มีการน าเสนอในมุมท่ีสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรักร่วมเพศ        

(เพศท่ีสาม) จนติดตามเรื่องราว สืบค้นความเป็นมาอย่างสนใจ และน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์

ความสนใจของตนเองที่กระทบต่อความรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจ และเกิดความเข้าใจ ในความเป็น

คนที่ถูกแบ่งออกจากสังคม การไม่ได้รับความยุติธรรมที่กระทบต่อจิตใจของคนรักร่วมเพศ การด าเนิน

ชีวิตที่มีการดิ้นรน แสวงหาการยอมรับจากสังคมไม่มีที่สิ้นสุด จึงท าให้ข้าพเจ้าอยากสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะเพ่ือสะท้อนและกระตุ้น คนในสังคมให้รับรู้และเข้าใจถึงความเป็นเพศที่สาม ซึ่งเป็นเพศ

ทางเลือกในสังคมปัจจุบัน  

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาหาข้อมูล 

2. สรุปรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเป็นความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพร่าง 

3. ทดลองสร้างสรรค์งานผ่านรูปแบบการร่างภาพแล้วน าไปสร้างเป็นโมเดลงานเพื่อให้มองเห็น  

เป็นรูปทรงตามท่ีออกแบบไว้ 

4. แก้ไขงานจากแบบจ าลอง 

5. ขยายแบบ ร่างแบบ ตัด เย็บ ตามรูปแบบงานที่คิดไว้ 
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รายละเอียดมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ขั้นร่างภาพน าข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ  

ร่างงานตอบสนองแนวความคิดด้วยดินสอวาดภาพลงบนกระดาษแล้วน ามาวาดบนผ้า ร่างตามที่

ก าหนดไว้ และใช้วิธีการตัด เย็บ ใส่ใยโพลี (ใยสังเคราะห์) เพ่ือให้เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงตามท่ีคิด

ออกแบบไว้ 

2. ขั้นปรับปรุงพัฒนาน าผลงานที่ทดลองสร้างสรรค์มาให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ 

เพ่ือนๆร่วมชี้แนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

3. ขั้นลงมือสร้างสรรค์ผลงานจริงเมื่อได้รูปแบบที่แน่นอนแล้ว ขยายแบบลงบน 

กระดาษตามขนาดจริงที่ก าหนดไว้ ทาบแบบลงบนผ้า ตัด เย็บและยัดใยโพลี (ใยสังเคราะห์)  ให้เกิด

เป็นรูปทรงตามท่ีออกแบบไว้ ทั้ง 8 ชิ้นงาน โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

แหล่งข้อมูล 

 1. แหล่งข้อมูลด้านเอกสารได้แก่หนังสือ บทความและสารคดี ห้องสมุด มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ข้อมูลจากอินเทอร์เนต  เป็นต้น 

 2. แหล่งข้อมูลภาคสนามได้แก่การพูดคุย สัมภาษณ์บุคคลเพศที่สาม ชมรายการโทรทัศน์   

เป็นต้น 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

1. ดินสอ/ปากกา 

2. กระดาษร่างแบบ 

3. กระดาษแข็ง 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เนตในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม  

5. ผ้าส าหรับตัดเย็บท าตุ๊กตา สีสันสด เช่น ผ้าสีด้าน(สักหลาด) ผ้าขน ผ้าหนัง เป็นต้น 

6. ใยโพลี(ใยสังเคราะห์ชนิดเดียวกับท่ีใช้ท าตัวตุ๊กตา) 

7. เข็ม/ด้ายสีต่างๆ 

8. กรรไกรตัดผ้า 

9. และอุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้พัฒนาการสร้างสรรค์แนวความคิดทางทัศนศิลป์ โดยเริ่มจากความสนใจ  

สังเกต กลุ่มคนในสังคมที่มีความแตกต่าง สนใจเรื่องเพศ ผ่านผลงานศิลปะสื่อผสมมีความเป็นร่วมสมัย  

2. ได้พัฒนาวิธีการมอง การคิด การวิเคราะห์ เรื่องของความเป็นมนุษย์ ที่ต้องการสื่อถึง  

ความหมายของการมีชีวิตในสังคมร่วมกัน ผ่านผลงานสร้างสรรค์ในมุมมองทัศนศิลป์  

3. พัฒนาทักษะและเทคนิคด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว  

4. ได้ผลงานประติมากรรมแบบ Soft Sculpture ที่เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติ เริ่มต้นจาก 

การสังเกต ในสิ่งที่ตนเองสงสัย สนใจ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ออกมาเป็นชิ้นงานศิลปะ การทดลอง ลองผิด ลองถูก ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้

ผลงานที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นสามมิติ ให้แง่คิด อันเกิดประโยชน์ต่อผู้รับชม  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา สังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นและ
การยอมรับในสิทธิมนุษยชน (Human right) และหลักประชาธิปไตย (Democracy) ท าให้เกิดการตั้ง
ค าถามต่อความเชื่อเดิมๆในความเหนือกว่าและด้อยกว่าทางเพศ น าไปสู่ความคิดเรื่อง “สิทธิ”  
ที่แพร่หลายไปท่ัวโลก โดยเฉพาะในช่วง 30 ปีหลังของศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา การศึกษา
ปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสังคมได้ให้ความส าคัญในการใช้ความคิดรวบยอดเรื่องความ
เป็นเพศ ( Genderism) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา “เพศท่ีสาม” จึงเป็นอีกบริบทหนึ่งที่ส าคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลง สะท้อนนัยยะท่ีส าคัญต่อสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน (เพศศึกษา,สุมาลี  
สวยสะอาด: 288) ค่านิยม วัฒนธรรม จารีตประเพณี การยอมรับ ภายใต้กรอบสังคมที่ก าหนดขึ้น
ส่งผลให้เรื่อง “เพศท่ีสาม”ยังคงเป็นที่กล่าวถึงไม่มีที่สิ้นสุด โดยกรอบงาน“เพศทางเลือก” ข้าพเจ้าได้
กล่าวถึง เพศท่ีสามในผลงานและค้นคว้าเพื่อประกอบการศึกษาในครั้งนี้ คือ  
 

1. ความหมาย ความเป็นมาของเพศท่ีสาม 
2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเพศท่ีสาม 
3. บทบาทเพศท่ีสามในสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
4. เพศท่ีสามในทรรศนะทางศาสนา 
5. ศิลปินและรูปแบบทางศิลปะในเรื่องเพศท่ีสาม 
6. สัญลักษณ์ทางเพศ 

 
1.ความหมาย ความเป็นมาของเพศที่สาม 

สุมาลี สวยสะอาด(2554) ได้จ าแนกและให้ความหมายไว้ว่า กลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศไม่
สอดคล้องกับเพศของตนนี้ประกอบไปด้วยพวกที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ(Homosexuality) ลักเพศ 
(Transvestism) และพวกต้องการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงทางเพศ (Transsexualism) เพศท่ีสาม คือ กลุ่ม
คนรักร่วมเพศ (Homosexuality) ซึ่งหมายถึง การที่คนคนหนึ่งมีความคิดและความรู้สึกทางเพศหรือ
กามารมณ์ต่อบุคคลซึ่งเป็นเพศเดียวกัน และชอบสมสู่หรือร่วมเพศกับบุคคลในเพศเดียวกันด้วย  ซึ่งรัก
ร่วมเพศเป็นความผิดปกติทางเพศท่ีเน้นในเรื่องลักษณะเพศของคู่ร่วมเพศ ถึงแม้ว่าพวกรักร่วมเพศจะ
ชอบประกอบกามกิจด้วยวิธีแปลกๆและแตกต่างกันก็ตาม 
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นอกจากนี้ พวกรักร่วมเพศยังมีบุคลิกภาพโดยทั่วไปแตกต่างจากคนปกติหรือรักต่างเพศ 
อย่างเห็นได้ชัดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และพวกรักร่วมเพศนี้มักพบได้ท้ังในเพศชายและเพศ
หญิง โดยพวกรักร่วมเพศในเพศชายมีชื่อเรียกว่า Homosexual หรือถ้าเป็นชายกับชาย เรียกว่า พวก
เกย์ (Gay) (Murray,1996) ถ้าเป็นหญิงกับหญิงเรียกว่า เลสเบียน (Lesbian) (Card,1995) แต่บาง
รายอาจมีความสัมพันธ์ทางเพศได้กับคนทั้งสองเพศ เรียกว่า พวกไบเซ็กซ์ชวล (Bisexual) 
(Homosexuality,2008) 

 
รูปที่ 2 ชายรักชาย    

 

 

 
 
ที่มา : ชายรักชาย ตรวจคัดกรองมะเร็งรูทวาร, เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก  
http://www.posttoday.com/ไลฟ์สไตล์/สุขภาพ-ความงาม/215963/ชายรักชาย, สาธารณสุข เตือน ชายรักชาย 
เสี่ยงเอดส์-มะเร็งทวารหนัก, เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก
http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/254494) 

 
รูปที่ 3 หญิงรักหญิง     
 

 

 

 
 
ที่มา : ภาพจูบหญิงรักหญิง. (ไม่ระบุป)ี. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://wowboom.blogspot.com/2008/09/blog-post.html, จะท ายังไง...ถ้าเผลอมีใจให้หญิงด้วยกัน. (ไม่ระบุ
ปี). เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.natui.com.au/2010/page/?mode=content-
detail&catid=81&id=3842, หญิงรักหญิง. (ไม่ระบุปี). เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://dekguide.com/women 
 
 

http://www.posttoday.com/�ſ�����/�آ�Ҿ-�������/215963/����ѡ���
http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/254494
http://wowboom.blogspot.com/2008/09/blog-post.html
http://www.natui.com.au/2010/page/?mode=content-detail&catid=81&id=3842
http://www.natui.com.au/2010/page/?mode=content-detail&catid=81&id=3842
http://dekguide.com/women
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สุมาลี สวยสะอาด (2554) ยังได้อธิบายและแบ่งประเภทของกลุ่มคนรักร่วมเพศไว้ อีกว่า 
กลุ่มคนรักร่วมเพศแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1. พวกท่ีมีร่างกายและจิตใจตรงกันข้ามกับเพศของตัว คือ เพศของตัวเป็นชาย แต่ลักษณะ  

ทางร่างกายและจิตใจเป็นหญิง หรือเพศของตัวเป็นหญิงแต่ลักษณะทางร่างกายและจิตใจเป็นชาย 
มักจะรักและมีความรู้สึกทางเพศกับคนที่มีเพศเดียวกันกับเพศแท้ๆของตน  

2. พวกท่ีมีร่างกายและจิตใจเป็นผู้ชายหรือเป็นหญิงแต่รักเพศเดียวกัน คือ ร่างกายและจิตใจ
ของตัวเองเป็นชายทุกอย่าง แต่กลับรักและมีความรู้สึกทางเพศกับเพศชายด้วยกัน หรือร่างกายและ
จิตใจของตัวเองเป็นหญิงทุกอย่าง แต่กลับรักและมีความรู้สึกทางเพศกับเพศหญิงด้วยกัน ซึ่งประเภทนี้
พบในเพศหญิงมาก  

3. พวกท่ีมีทั้งรักร่วมเพศและรักต่างเพศอยู่ในคนเดียวกัน คือ ไม่ว่าจะมีร่างกายและจิตใจ  
ตรงตามเพศหรือไม่ก็ตามแต่มีความพอใจรักใคร่และมีความรู้สึกทางเพศได้กับท้ังเพศชายแล้เพศหญิง 
พวกนี้มีชื่อเรียกว่า พวกรักร่วมสองเพศ หรือ Bisexual เป็นผู้ที่มีอาการรักร่วมเพศไม่ใคร่รุนแรงนัก 
กล่าวคือ มีความรู้สึกพอใจและรักใคร่ได้ท้ังสองเพศ โดยอาจจะชอบทั้งสองเพศพอกัน หรือชอบเพศใด
เพศหนึ่งมากกว่ากันก็ได้ ประเภทนี้พบได้ท้ังในเพศชายและเพศหญิงมากพอๆกัน  

ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมทางเพศของพวกรักร่วมเพศประเภทต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาอาจมีได้
หลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่พฤติกรรมทางเพศธรรมดา เช่น การแสดงความใกล้ชิดสนิทสนม การเกี้ยว
พาราสีไปจนกระทั่งถึงการสมสู่หรือร่วมเพศ และโอกาสที่พวกรักร่วมเพศจะแสดงพฤติกรรมทางเพศก็
เช่นเดียวกันอาจจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นถาวรก็ได้ แต่ถ้าเป็นพวกท่ีมีอาการมากมักจะกระท าเป็น
ประจ าหรือติดเป็นนิสัย 
 

อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม (2549 : 233) กล่าวถึงว่า ในอดีตวงการจิตเวชถือว่าพฤติกรรม
ดังกล่าวเหล่านี้เป็นความผิดปกติที่ถูกจัดเป็นพวกวิตถาร ( Sexual perversion) แต่ปัจจุบันมีแนวโน้ม
ว่าเป็นเพียงพวกท่ีมีความเบี่ยงเบนทางเพศเท่านั้น เพราะถือว่าเป็นความพอใจส่วนตัวของแต่ละบุคคล
และไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมแต่อย่างใด พวกรักร่วมเพศจะเป็นปัญหาต่อเมื่อพฤติกรรม
ดังกล่าวก่อให้เกิดความยุ่งยาก ทางจิตใจ เกิดความคับข้องใจมีปัญหาทางอารมณ์หงุดหงิด เบื่อหน่าย 
เบื่อชีวิตที่ต้องเป็นอยู่  

 
ส่วนความหมายของ “ลักเพศ” สุมาลี สวยสะอาด  (2554) ได้กล่าวว่า พวกลักเพศ 

(Transvestism) เป็นพฤติกรรมทางเพศผู้ที่มีความผิดปกติที่เกิดจากการได้รับความตื่นเต้น  
มีความสุข พอใจ หรือมีความสุขทางอารมณ์ทางเพศจากการที่ได้แต่งตัวสวมใส่เสื้อผ้าของเพศตรงข้าม
กับเพศท่ีแท้จริงของตน เช่น ชายที่แต่งตัวเป็นหญิง หรือหญิงแต่งตัวเป็นชาย และไม่ต้องการแปลง
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เพศและบางคนอาจมีความประพฤติรักร่วมเพศด้วย แต่บางรายก็มีพฤติกรรมด้านการมีเพศสัมพันธ์
เป็นปกติ คือ สามารถแต่งงานและมีความสุขกับครอบครัวได้ ถ้าคู่สมรสเข้าใจมักไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 
สามารถมีกิจกรรมทางเพศตรงกันข้ามได้ตามปกติ แต่ต้องอาศัยเครื่องแต่งกายของเพศตรงข้ามเป็น
เครื่องช่วยกระตุ้นอารมณ์เพศซึ่งท าให้มีความสุขทางเพศและมีความสุขในครอบครัวได้ โดยเฉพาะถ้าคู่
สมรสของตนเข้าใจและให้ความร่วมมือ  

โดยปกติลักษณะดังกล่าวนี้ จะเริ่มปรากฏตั้งแต่วัยเด็ก ยกเว้นบางรายที่อาจเริ่มมีอาการหลัง  
วัยแตกหนุ่มแตกสาว และมักจะด าเนินไปจนตลอดชีวิตซึ่งเกิดบ่อยในผู้ชาย ประมาณกันว่า ใน
ประชากร 100 คน จะมีลักเพศ 1 คน คนเหล่านี้มีลักษณะทางเพศของเพศใดเพศหนึ่งอย่างสมบูรณ์ 
แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ความเป็นชายหรือหญิงของตน ( Gender identity) ซึ่งไม่พบว่าคนที่มี
ความผิดปกติในโครโมโซมและฮอร์โมนหรือเป็นกะเทย ( Intersexes) จะเป็นลักเพศมากกว่าธรรมดา 
ทั้งนี้การแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับแบบหญิงของผู้ชายที่เป็นลักเพศ เป็นการแสดงออกอย่าง
หนึ่งถึงความนิ่มนวล อ่อนช้อย และอารมณ์เพศท่ีมีอยู่ในตัวเอง แต่การกระท าแบบนี้สังคมมักไม่
ยอมรับ 

อย่างไรก็ตาม ความพอใจในการแต่งกายด้วยอาภรณ์ของเพศตรงกันข้ามของพวกลักเพศ  
ชายมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ท่ีใช้เครื่องประดับหรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบผู้หญิงเป็นครั้งคราวและ
ใช้เครื่องแต่งกายบางอย่างของผู้หญิง เช่น สวมใส่ชุดชั้นในผู้หญิงไว้ภายในและสวมเสื้อผ้าผู้ชายไว้
ภายนอก จนกระทั่งถึงมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับของผู้หญิงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพวกนี้
จะมีความพอใจและสบายใจที่ได้กระท าเช่นนั้น และจะพอใจมากขึ้นเมื่อได้มองภาพตัวเองในกระจก
เงา  
 

สุมาลี สวยสะอาด (2554) ยังได้กล่าวต่อถึงสาเหตุของความผิดปกติของพฤติกรรมดังกล่าวว่า 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญที่มักจะเป็นเรื่องของจิตใจได้แก่ 

1. การเลี้ยงดูผิดเพศ เนื่องจากบิดามารดาไม่ทราบเพศท่ีแท้จริงของเด็ก  
หรือไม่ต้องการเพศที่แท้จริงของเด็ก ดังจะเห็นได้จากพวกลักเพศชายเมื่อสมัยเป็นเด็กอาจถูกบังคับ
หรือโน้มน้าวให้แต่งตัวเป็นเด็กหญิง หรือแต่งตัวเป็นเพศที่บิดามารดาต้องการ แต่ตรงกันข้ามกับเพศที่
แท้จริงของตน ซึ่งพฤติกรรมนี้มักจะเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

2. การประชดตัวเอง เช่น ผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาไม่สวย อาจประชดตัวเอง  
โดยการแต่งตัวเป็นผู้ชาย 

3. ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ลักเพศเกิดจากความกลัวจะถูกตอน ฉะนั้น ผู้ชายจึง 
สร้างความม่ันใจให้ตัวเองว่าจะไม่มีการตอน ผู้หญิงจะมีองคชาต โดยสรุปจากลักษณะของตัวเองท่ี
แต่งตัวเหมือนหญิงและมีองคชาต 
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ดังนั้น นอกจากปัจจัยทางจิตใจที่มีผลต่อพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว ปัจจัยทางร่างกายมักมีผล  

เช่นกัน ดังที่ สุวัทนา  อารีพรรค,2545 กล่าวว่า “ปัจจัยทางร่างกายมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมลักเพศ
ด้วย เพราะมีความผิดปกติของฮอร์โมนในระยะแรกของการตั้งครรภ์” แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้
แน่นอน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพวกลักเพศอาจจะมีชีวิตครอบครัวและชีวิตทางเพศเป็นปกติ แต่มักจะมี
บุคลิกภาพที่ไม่สมบูรณ์ เช่น เป็นคนไม่เปิดเผย ซึมเศร้า หรือระแวงสิ่งแวดล้อม มักจะมีความบกพร่อง
ทางเพศกับเพศตรงข้าม จึงใช้การส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองในขณะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าของเพศตรง
ข้ามเพ่ือให้ได้รับความสุขสุดยอดทางกามารมณ์ บางรายมีความสุขทางเพศกับส่วนของร่างกายของ
เพศตรงข้ามหรือวัตถุ หรือมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวดด้วย  
 

สุมาลี สวยสะอาด (2554)  ได้กล่าวต่อถึงกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพศไว้อีกว่า 
พวกต้องการเปลี่ยนแปลงเพศ (Transsexualism) เป็นพวกที่มีความต้องการที่จะมีเพศท่ีตรง 

ข้ามกับเพศของตนตามธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าเพศท่ีปรากฏทางร่างกายของตนนั้นไม่ถูกต้อง และ
ต้องการมีชีวิตเป็นเพศตรงข้ามอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ และชีวิตทางเพศ ท าให้เกิด
ความปรารถนาแรงกล้าที่จะผ่าตัดแปลงเพศอย่างถาวร หรือไม่ก็พยายามซ่อนเพศทางร่างกายของตน
ไว้โดยแต่งกายหรือแสดงพฤติกรรมแบบเพศตรงข้าม 
 
2.การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเพศที่สาม 
 ในงานวิจัยเรื่องเพศศึกษาของสุมาลี สวยสะอาด (2554)  ได้กล่าวถึงการพัฒนาการของเพศท่ี
สามไว้ว่า ในระหว่างปี ค.ศ. 1860 – 1934 อันเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษประเทศเยอรมนีเป็น
ศูนย์กลางของการรณรงค์ต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้นิยมรักร่วมเพศ นายแพทย์แบงเคิร์ท ( Bankert) ชาว
ฮังการีเป็นผู้บัญญัติศัพท์ “โฮโมเซ็กชวล”  ( homosexual) ขึ้นในปี ค.ศ.1869 อัลริชส์ ( Ulrichs) 
บัญญัติค าว่า “เอินนิ่งส์” ( Urnings) ขึ้นมาใช้แทนโฮโมเซ็กชวล ซึ่งหมายถึง “เพศท่ีสาม” คือ มีจิตใจ
ของผู้หญิงในเรือนร่างของผู้ชาย  หรือมีจิตใจของผู้ชายในเรือนร่างของผู้หญิง และเฮิร์ชแฟลด์ 
(Hirschfeld) เป็นผู้ก่อตั้งองค์การเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้นิยมรักร่วมเพศขึ้นในปี ค.ศ. 1897 รวมทั้ง
ก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางเพศข้ึนในปี ค.ศ. 1919 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ทางด้านชีววิทยา มานุษยวิทยา สถิติ และชาติพันธุ์ เป็นต้น 
 การวิจัยของ  คินเซ่ย์ ( Kinsey) ในสหรัฐอเมริกา พบว่าประชากรเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่มี
เพศสัมพันธ์เฉพาะกับเพศตรงกันข้าม ผู้ชายจ านวนร้อยละ 37 และผู้หญิงอย่างน้อยร้อยละ 13  
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มีประสบการณ์รักร่วมเพศถึงขนาดมีความสุขสุดยอดในระหว่างวัยรุ่นถึงวัยชรา นอกจากนี้ยังมีผู้ชาย
อีกร้อยละ 13 และผู้หญิงอีกร้อยละ 8    มีความรู้สึกเร้าใจเมื่อเห็นบุคคลเพศเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้
ปฏิบัติทางเพศด้วยก็ตาม 
 พวกรักร่วมเพศมิได้มีพฤติกรรมเหมือนกันหมดอย่างท่ีคนทั่วๆไปคิดกัน ตรงกันข้ามคนพวกนี้ 
มีลักษณะแตกต่างกันมากมายตั้งแต่แยกตัวเด่นอยู่คนเดียวจนกระท่ังอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มั่นคงอยู่กับคู่
ของตนเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆและมีความสัมพันธ์กันอย่างฉาบฉวยจนกระทั่ง
มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง คินเซย์  เน้นว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศอาจเกิดกับสามีภรรยาที่มี
เพศสัมพันธ์ตามปกติก็ได้ 

โดยทั่วไปคนมักคิดว่า ผู้ชายที่เป็นรักร่วมเพศจะต้องมีลักษณะกระเดียดมาทางผู้หญิง หรือ
ผู้หญิงก็มีลักษณะคล้ายผู้ชาย แต่ความจริงแล้ว ไม่มีลักษณะภายนอกใดๆ ที่จะบ่งบอกว่าใครนิยมเรื่อง
เพศแบบนี้ ความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่งคือ คิดว่าผู้ที่นิยมรักร่วมเพศมักจะใช้เด็กเป็นเครื่องมือ แต่
ผลของการศึกษายืนยันว่าไม่ใช่เช่นนั้นผู้ที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือบ าบัดความใครมักเป็นคนท่ีมี
เพศสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้ามมากกว่าจะเป็นผู้ชายที่นิยมรักร่วมเพศ 

 
 มีทฤษฎีบางทฤษฎีกล่าวว่า รักร่วมเพศเกิดจากความเจ็บปวดทางจิตใจ ความคิดอคติแบบนี้
เกิดจากการที่ผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคจิตอาจมีอาการรักร่วมเพศร่วมด้วย หรืออาการนี้อาจท าให้เกิดปัญหา
ทางจิตใจตามมา นอกจากนั้นคนพวกนี้ยังเชื่อว่าตนเองป่วยทางจิตหรือได้รับการประณามจากสังคม
เช่นนั้นด้วย 
 รักร่วมเพศมี 2 แบบ คือ รักร่วมเพศแท้ ซึ่งหมายถึงพวกท่ีมีการปฏิบัติทางเพศเฉพาะกับ
บุคคลที่เป็นเพศเดียวกันเท่านั้นและรักสองเพศ ( Bisexual) ซึ่งหมายถึง พวกที่มีกิจกรรมทางเพศกับ
บุคคลทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงกันข้าม 
 

สุมาลี สวยสะอาด (2554) ได้กล่าวถึงกลุ่มคนรักร่วมเพศหญิงไว้ว่าเช่นเดียวกับรักร่วมเพศ
ชายการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกันของผู้หญิงก็ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมในสหรัฐอเมริกา 
ระหว่าง ปี ค.ศ. 1950 ถึง 1960 เดลมาร์ติน ( Del Martin) และฟิลลิส   ไลอ้อน (Phyllis Lyon) ได้
พยายามก่อตั้งกลุ่มรักร่วมเพศหญิงข้ึนเพื่อสนองความต้องการของบุคคลเหล่านี้ แต่ก็ไม่ได้ท าให้
ทัศนคติของสังคมดีข้ึน 
 ในอีก 10 ปีต่อมา  พวกรักร่วมเพศหญิงก็ยังคงต้องแอบพบปะกันอย่างลับๆ ในบาร์หรือในการ
ประชุมของพวกเดียวกัน เพราะถ้ามีผู้รู้ความจริงย่อมหมายถึง การสูญเสียงาน ถูกเพ่ือนฝูงและญาติพ่ี
น้องรังเกียจ หรือบางทีอาจถูกส่งไปโรงพยาบาลหรือถูกจับเข้าคุก สิ่งเหล่านี้ท าให้ชีวิตของพวกเขามีแต่
ความเศร้าวิตกกังวลและหมดความนับถือตนเอง รวมทั้งอาจท าร้ายตนเองได้  
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 แต่อย่างไรก็ตามในสมัยต่อมาพวกรักร่วมเพศหญิงก็ได้ยกฐานะของตนเองขึ้นในสังคม โดยได้
ก่อตั้งสมาคมและองค์การต่างๆเพ่ือเรียกร้องสิทธิสตรี และท างานร่วมกับสตรีธรรมดาต่อสู้เพ่ือความ
เสมอภาคของสตรีทั่วไป ซึ่งก็ประสบความส าเร็จมากข้ึนเรื่อยๆ ปัจจุบันพวกรักร่วมเพศหญิงได้รับ
ความเห็นใจจากสังคมมากข้ึน 
 แม้ว่าปัจจุบันรักร่วมเพศหญิงจะเป็นที่ยอมรับของสังคมมากข้ึน  และคนเหล่านี้จะกล้า
เปิดเผยตัวเองมากกว่าสมัยก่อนๆ แต่ความรู้ที่เกี่ยวกับชีวิตของคนพวกนี้ยังเป็นที่รู้จักกันน้อย  
พฤติกรรมทางเพศของพวกรักร่วมเพศหญิงค่อนข้างจะแตกต่างจากพวกรักร่วมเพศชายกล่าวคือ 
บทบาทเพศของแต่ละคนมักจะแน่นอนว่าเป็นชายหรือหญิง มักจะมีคู่ที่ถาวรกว่าพวกรักร่วมเพศชาย 
และไม่ค่อยส าส่อนทางเพศ แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแยกไปหาคู่ใหม่หรือแต่งงาน อีกฝ่ายอาจเกิดความ
อิจฉาริษยาคู่แข่ง หรืเกิดความโกรธแค้นอย่างรุนแรงได้ 
 

จากหนังสือ 108 ค าถามเซ็กซ์เลสเบียน, Dr.love (2547)  ได้กล่าวถึงพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ไว้ว่า  อาจเกิดข้ึนชั่วคราวในระหว่างการพัฒนาทางบุคลิกภาพตามปกติของคนเรา คือ ตั้งแต่ระยะเริ่ม
เข้าโรงเรียนจนถึงระยะแตกสาวและจะค่อยๆ หายไปเม่ือเข้าสู้วัยรุ่น หรืออาจเกิดได้ในบางสภาวะ เช่น 
ในขณะที่อยู่โรงเรียนประจ า ในค่ายทหาร หรือในคุกซ่ึงขาดแคลนเพศตรงกันข้าม เมื่อผ่านระยะหรือ
สภาวะเหล่านี้ไปแล้วเขาก็มักจะมีพฤติกรรมทางเพศเป็นปกติ 
 

งานวิจัยเรื่อง เพศวิถีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย ของ กฤตยา อาชวนิจกุล ได้กล่าวถึง
การศึกษาของ ปีเตอร์ แจ็คสัน เกี่ยวกับ“การระเบิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมไทย” ( Jackson 
,2000) ที่ระบุว่า นักตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมาได้เกิดการจ าแนกเพศใหม่ๆขึ้นในสังคมไทย
(รูปที่4) เห็นได้ว่าศัพท์ประดิษฐ์ใหม่ที่เรียกผู้มีเพศวิถีทางเลือก บางค าก็ตายหายไป (เช่น กระเทียม) 
หลายค าก็ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันและมีศัพท์ใหม่ๆเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความ
หลากหลายของเพศวิถีในกลุ่ม LGBTI (lesbian,gay,bisexual,transgender,intersex) 
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รูปที่ 4 การเปลี่ยนผ่านประเภทของเพศในสังคมไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: กฤตยา  อาชวนิจกุล.  (2554).  เพศวิถีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคม: ประชากรและสังคม เร่ืองเพศใน
สังคมไทย ปฏิบัติการสังคมไทยในการควบคุมเซ็กส์กับเพศสภาวะและเพศวิถีที่เปลี่ยนไป   มหาวิทยาลัยมหิดล. 
เข้าถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011-Article-
03.pdf  

 
 จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เกิดขึ้นในเรื่องเพศท่ีสาม ท าให้มีการศึกษาถึงสาเหตุของ
พฤติกรรมรักร่วมเพศนี้ไว้ โดย สุมาลี สวยสะอาด (2554) ได้กล่าวถึงสาเหตุของรักร่วมเพศที่มีหลาย
ประการไว้ ดังนี้ 

1. สาเหตุทางกรรมพันธุ์  
คาแมน (Kallman) ศึกษาคู่แฝดพบว่าในคู่แฝดที่เกิดจากรังไข่ใบเดียวกัน ถ้าคนใด 

คนหนึ่งเป็นอีกคนจะมีโอกาสเป็นด้วยเสมอ แต่ในคู่แฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ ถ้าคนหนึ่งเป็นอีกคน
หนึ่งจะมีโอกาสเป็นเพียงร้อยละ 11.5 
 นอกจากนั้นยังมีผู้อ่ืนอีกที่สนับสนุนว่า ลักษณะดังกล่าวจะต้องเป็นสิ่งที่ติดตัวคนๆ นั้นมา
ตั้งแต่เกิด หรือเป็นลักษณะประจ าตัวของตัวเอง ไม่ใช่มาเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมในภายหลัง ทั้งนี้เพราะ
คนในสังคมส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับคนต่างเพศ และส่งเสริมพฤติกรรมเช่นนี้ด้วย 
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2. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม 
  2.1  สาเหตุจากครอบครัว ได้แก่  การที่ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบิดามารดาที่
เป็นเพศเดียวกันกับเด็กไม่ดีจากสาเหตุใดก็ตาม ท าให้เด็กไม่สามารถลอกเลียนลักษณะและบทบาท
ทางเพศท่ีถูกต้องได้ หรืการที่บิดามารดาทะเลาะวิวาทกันเป็นประจ าอาจท าให้เด็กเกลียดกลัวชีวิตรัก
ร่วมเพศท่ีเขาเห็นตัวอย่างจึงหันไปหาความสุขทางเพศกับเพศเดียวกัน  
 การเลี้ยงดูผิดเพศเนื่องจากบิดามารดาไม่ต้องการเพศที่แท้จริงของเด็ก ก็อาจท าให้เกิดปัญหา
รักร่วมเพศได้เช่นกัน การเข้าใจผิในความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา เช่น การที่เด็กมีโอกาสเห็นบิดา
มารดาร่วมเพศกันแล้วเข้าใจผิดว่าบิดาก าลังท าร้ายมารดา อาจท าให้เด็กหญิงเกลียดกลัวบิดาตลอดจน
ผู้ชายอื่นทุกคนและหันไปหาความรักจากเพศเดียวกันซึ่งนุ่มนวลกว่า 
  2.2  สาเหตุจากสังคม การกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงจากความสัมพันธ์ระหว่าง
วัยรุ่นชายกับหญิงอาจเป็นสาเหตุของรักร่วมเพศได้ เช่น วัยรุ่นชายที่ผิดหวังความรักครั้งแรกจากหญิง 
อาจเศร้าโศกเสียใจมากและมองเห็นชีวิตรักต่างเพศเป็นความปวดร้าวใจ เลยหันเข้าหาเพศเดียวกัน
เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดหวังครั้งท่ีสอง หรือวัยรุ่นหญิงที่อารมณ์อ่อนไหวง่าย ถ้าไม่ได้รับความสนใจหรือ
ถูกเยอะเย้ยจากชายที่เธอรักเธออาจหันไปหาเพศหญิงด้วยกันแทน  
 มีผู้คิดถึงสาเหตุจากฮอร์โมนเช่นกัน แต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานแน่นอนว่า  
มีความสัมพันธ์กับรักร่วมเพศ อย่างไรก็ตามเคยมีผู้พบว่า พวกรักร่วมเพศชายมีระดับฮอร์โมนเทสโตส
เตอโรนในเลือดต่ าว่าของคนปกติ และพวกรักร่วมเพศหญิงระดับฮอร์โมนเพศชายในเลือดสูงกว่าของ
คนปกติ 
 
3.บทบาทเพศที่สามในสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในเรื่อง เพศ ของสังคมไทย ที่มีความหลากหลายและซับซ้อน
มากขึ้นจนยากที่จะเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลต่างๆที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงเพศของ
กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “เพศท่ีสาม”หรือ “กลุ่มคนรักร่วมเพศ” ทั้งนี้จึงขอหยิบยกบทความตอนหนึ่งของ
หนังสือสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยืนยาว 5,พฤติกรรมทางเพศ ทบทวนองค์ความรู้สถานการณ์
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง,มานพ  คณะโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  : 26-30 ที่ได้กล่าว
พฤติกรรมทางเพศในสังคมไทยไว้ว่า   

 
พฤติกรรมทางเพศของคนไทยช่วงนี้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากและมีเสรีมากข้ึนอีกด้วยยุค

ปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา มีการพบผู้ป่วยเอดส์รายแรกของประเทศไทย โดยพบในชายไทยซึ่ง
มีพฤติกรรมรักร่วมเพศและเดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความ
เคลื่อนไหวบ้างจากสังคมไทยต่อกลุ่มคนรักร่วมเพศ พอสรุปได้ว่า ปัจจุบัน “เพศ” ในสังคมไทยไม่ได้ถูก
มองว่าเป็นส่วนประกอบของความรักและหน้าท่ีในการสืบวงศ์ตระกูล แต่เพศเป็นเครื่องปรุงแต่งอารมณ์ 
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เป็นภาวะที่ทุกคนมีความจ าเป็นต้องได้รับ ส่วนการมีทายาทสืบเผ่าพันธุ์กลับเป็นผลพลอยได้ และใน
บางครั้งก็เป็นสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนามากนัก  

 
หญิงรักหญิงในประเทศไทย 
สุมาลี สวยสะอาด (2554) ได้กล่าวในหนังสือเพศศึกษาว่า ที่มากลุ่มหญิงรักหญิงในประเทศ

ไทยไว้ว่า ปัจจุบันการเคลื่อนไหวต่อสู้ของผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้มแข็งของขบวนการ
สิทธิสตรีในประเทศตะวันตก หลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ และในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น  ไต้หวัน 
เกาหลี อินเดีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ในแต่ละประเทศมักมีองค์กรของขบวนการหญิงรักหญิงอยู่
หลายกลุ่มแต่ในสังคมไทยพบว่ามีเพียงกลุ่ม “อัญจารี” กลุ่มเดียวเท่านั้นที่เป็นองค์กร เปิดต่อ
สาธารณะและท างานเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของผู้หญิงที่รักเพศเดียวกัน  การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงจึงพิเศษ และต่างออกๆไปจากประเด็นอ่ืนๆ คือ เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวขององค์กรเพียงกลุ่มเดียวคือ “กลุ่มอัญจารี” ซึ่งก่อก าเนิดเกิดขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2529 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  5    
ที่มา: ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ เล่าเรื่อง “อัญจารี” กับพ้ืนท่ีของ “หญิงรักหญิง”. (2553). เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม. 
เข้าถึงได้จาก
http://www.hugmagazine.com/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%
E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/tabid/82/articleType/ArticleView/
articleId/671/---.aspx 

 

http://www.hugmagazine.com/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/tabid/82/articleType/ArticleView/articleId/671/---.aspx
http://www.hugmagazine.com/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/tabid/82/articleType/ArticleView/articleId/671/---.aspx
http://www.hugmagazine.com/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/tabid/82/articleType/ArticleView/articleId/671/---.aspx
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 ...กลุ่มอัญจารีวางบทบาทของกลุ่มไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มุ่งท างานด้านสิทธิมนุษยชน
เป็นหลัก มีกลุ่มหญิงรักหญิงเป็นเป้าหมายหลักในการท างานเคลื่อนไหวด้วย และต่อสู้เคลื่อนไหวให้
อคติและการเลือกปฏิบัติขิงสังคมต่อหญิงรักหญิงลดลงหรือหมดไป โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้  

1. เพ่ือสนับสนุนให้หญิงรักหญิง เกิดความเชื่อม่ัน ในสิทธิและทางเลือกในการ 
ด าเนินชีวิตของตนเอง 

2. เพ่ือขจัดอคติ เผยแพร่ความคิด ทัศนคติ และความเข้าใจที่เป็นธรรมต่อ  
หญิงรักหญิง 

3.  เพ่ือปกป้องการละเมิดสิทธิของผู้หญิงรักผู้หญิง ไม่ให้ถูกรังแกและกีดกันจาก  
สังคมซึ่งเป็นหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 

4. เพ่ือร่วมมือประสานกับองค์กรสิทธิมนุษย์ชนอื่นๆในการเรียกร้องสิทธิอัน  
ชอบธรรมของมนุษย์ในทุกๆเรื่อง 

สิ่งที่กลุ่มอัญจารีต้องการจะบอกกับสังคมไทยคือ การรักเพศเดียวกันไม่ใช่ความ  
ผิดปกติทางเพศหรือจิตแต่อย่างใด รวมทั้งให้สังคมเข้าใจว่าการรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องสิทธิส่วน
บุคคล เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในชีวิต 
  
108 ค าถามเซ็กซ์เลสเบียน, Dr.love (2547) กล่าวไว้ว่า 

หากคุณคือชายจริงหญิงแท้ผู้หนึ่ง ขอให้ลองมองดูผู้อื่นที่ไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้อย่างเรา ด้วยการ
ใช้ใจมอง มองเข้าไปในหัวจิตหัวใจของเขา แล้วจะรู้ว่า มันไม่ใช่เรื่องผิดแปลก มันคือสิ่งธรรมดาๆ ที่เกิดขึ้น
ใจชีวิต ไม่ใช่ความผิดปกติ เป็นเรื่องของความยินยอมพร้อมใจท่ีจะเป็นมากกว่ายิ่งถ้าหากสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้
สร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตใครด้วยแล้ว ยิ่งต้องรีบท าความเข้าใจเพราะเราต้องค านึงถึงความจริงข้อ
หนึ่งว่า “มนุษย์ไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้” 

 
4.เพศที่สามในทรรศนะทางศาสนา 

ปัจจุบันยังมีกลุ่มคนที่เกิดความสงสัยเรื่องของ บาป บุญ คุณ โทษ  ของเพศท่ีสาม ผู้ที่มีความ
รักเพศเดียวกันแต่ละศาสนาได้กล่าวว่าอย่างไร และมีการเล่าการบันทึกที่ส่งผลต่อผู้ที่มีความรักเพศ
เดียวกันได้อย่างน่าสนใจ โดยจะกล่าวยกมา 3 ศาสนา คือ  

1. เพศท่ีสามกับความเชื่อทางศาสนาคริสต์  
2. เพศท่ีสามกับความเชื่อทางศาสนาพุทธ 
3. เพศท่ีสามกับความเชื่อทางศาสนาอิสลาม 
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1.เพศที่สามกับความเชื่อทางศาสนาคริสต์ 

 ศาสนาคริสต์  

จากบทความ "ต านานรักร่วมเพศ" ของ กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวไว้ว่าในพระคริสตธรรมคัมภีร์ มีการกล่าวถึงการสมสู่กับคนเพศ
เดียวกันในท านองเป็นความผิดบาปที่ร้ายแรงอยู่หลายตอน และนี่เองที่ฝังแน่นอยู่ในความคิดของฝรั่ง
ตะวันตกที่นับถือศาสนาคริสต์ เป็นส านึกทางศีลธรรมและกฎหมายเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน  
คือ ต านานการสร้างโลก หรือเยเนซิส การประพฤติตนเป็นเกย์ เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้พระเจ้าลงโทษ
มนุษย์อย่างรุนแรงถึงขนาดล้างบ้านล้างเมือง ต านานดังกล่าวมาจากพระคัมภีร์ซึ่งได้กล่าวถึงการที่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้ไฟบรรลัยกัลป์เผาผลาญแผ่นดิน ชาวเมือง และบรรดาสิ่งที่งอกข้ึนมาจาก
แผ่นดินให้พินาศย่อยยับเสียทั้งหมด ว่าเป็นเพราะชาวเมืองนั้นนิยมประพฤติตนเป็นเกย์ คือ สมสู่กันใน
ระหว่างคนเพศเดียวกันทั้งเมือง เมืองที่ว่านี้ คือ เมืองซะโดม และ อะโมรา  
 

บ้างก็ว่าการสมสู่กับคนเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าถือว่าเป็นสิ่งลามกอย่างยิ่ง พระองค์
ได้ระวางโทษผู้ที่ประพฤติเช่นนั้น ไว้อย่างรุนแรง คือมีโทษถึงตาย พระองค์ได้ทรงตรัสสั่งให้โมเสส
ประกาศแก่คนทั้งหลายว่า การประพฤติเช่นนั้นท าให้แผ่นดินเป็นมลทิน และจะเป็นเหตุให้แผ่นดินนั้น
ต้องโทษ และท าให้เกิดธรณีสูบ แผ่นดินไหวได้ ตามความเชื่อของชาวคริสต์ซึ่งเป็นต านานที่เล่าขานสืบ
มา    จะเห็นได้ว่าจารึกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ อันเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือจิตใจและความเชื่อ
ของชาวคริสต์มาเป็นเวลานับพันปีนั้น ถือว่าการสมสู่กับคนเพศเดียวกันนั้น ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ใครท า
ใครรับผิดเท่านั้น แต่เป็นเรื่องท่ีหากเกิดขึ้นแล้ว สังคมนั้น บ้านเมืองนั้นต้องรับผิดชอบด้วย ถูกลงโทษ
ด้วยถึงขนาดอาจท าให้บ้านเมืองต้องพินาศล่มจม หรือท าให้กองทัพต้องพ่ายแพ้ศัตรูได้ ดังนั้นการ
กระท าเช่นนี้จึงถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องส าคัญของบ้านเมืองเลยทีเดียวชาวยุโรปและชาติที่นับถือศาสนา
คริสต์ต่างมีบทบัญญัติลงโทษการสมสู่กับคนเพศเดียวกันอย่างรุนแรงถึงชีวิต เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
และแม้อังกฤษ และบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกาจะไม่ถือว่าการสมสู่กับคนเพศเดียวกัน เป็นความผิด
อาญาร้ายแรงอีกต่อไป แต่ในประเทศอ่ืน ๆ จ านวนมากและในความส านึกของคนเหล่านั้น ส่วนใหญ่ก็
ยังถือว่าเป็นความผิดบาปที่ร้ายแรงอยู่นั่นเอง 

 
พระคัมภีร์ที่ใช้อ้างอิงบ่อยเพื่อลบล้างหลักข้อเชื่อพ้ืนฐานที่ชี้ว่าเกย์หรือเลสเบียนผิดนั้นมักจะ

อ้างว่าพระเยซูได้มีค าสอนหลายร้อยเรื่องในพฤติกรรมและความคิดทางเพศ แต่ไม่มีแม้แต่สักครั้งเดียว
ที่พูดถึงการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน เพราะพระองค์เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องผิดบาปแต่
ประการใดมีข้อพระคัมภีร์เดิมหลายตอนที่แปลมาแล้วดูเสมือนหนึ่งว่าพระเจ้าประณามว่าเกย์ หรือ  
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เลสเบียนนั้นผิด แต่ถ้าเราจะย้อนกลับไปดูภาษาเดิมท่ีใช้เขียนพระคัมภีร์แล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้
มีความหมายเช่นนั้นเลยแต่ประการใด 
 
สถานการณ์ปัจจุบันของศาสนาคริสต์ 

บทความของ เกรียงศักดิ์  ศรียารันต์ (2556)  ได้กล่าวไว้ว่า หากมองตามแนวคิดของส านัก
กฎหมายธรรมชาติแล้วนั้น  เมื่อมนุษย์เกิดมาย่อมมีสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ จึงต้องความ
แสดงออกทางความคิดและความรักให้เป็นไปฐานพื้นฐานของกฎแห่งธรรมชาติคือ ต้องรักในเพศตรง
ข้ามกับตน แต่ในปัจจุบันนี้กลับได้มีการยืดหยุ่นมากข้ึน โดยมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อในแต่ละ
ท้องถิ่น อีกท้ังบริบททางศาสนาก็ไม่ได้เข้มแข็งมากนัก ดังนั้นความคิดความเชื่อต่างๆจึงควร
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัย 
ที่มา: เกรียงศักดิ์  ศรียารันต์.  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน "รักที่ถูกห้ามโดยศาสนา”. (2556). 
เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/535538.  
 

 และจากหนังสือ “เธอและเขามาจากดาวอะไร” (แมวสามสี 2546 : 151) กล่าวไว้ว่า 
พระเยซูไม่ได้กล่าวถึงเรื่องคนรักร่วมเพศแต่อย่างใดเลย  
  
2.เพศที่สามกับความเชื่อทางศาสนาพุทธ 

ศาสนาพุทธ 
ในศาสนาพุทธ มีค าสอนท่ีบทความของ สยาม ราชวัตร กล่าวไว้ว่าความรักระหว่างเพศ

เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง หากมุ่งหวังในเชิงเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเท่านั้น จัด

เข้าในความรักประเภทที่สอง เพราะแฝงด้วยกามตัณหา ราคะ สิเน่หา มีความต้องการทางเนื้อหนัง

ร่างกายเป็นที่ตั้ง มุ่งความสุขทางด้านร่างกายมาตอบสนองตนเอง เพศสัมพันธ์แม้จะเป็นธรรมชาติ

อย่างหนึ่งของมนุษย์ เป็นธรรมชาติฝ่ายต่ าที่ขัดขวางต่อการเข้าถึงธรรมหรือการดับทุกข์ ถ้าหากยังละ

ไม่ได้และต้องเก่ียวข้องอยู่ พระพุทธศาสนาก็มีหลักค าสอนเรื่องศีล 5 เป็นหลักควบคุมพฤติกรรมของ

มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้แสดงเรื่องของกามหรือความรักระหว่างเพศเป็นไปในทางท่ีเหมาะสม

ถูกต้อง นั่นคือให้มี “กามสังวร” คือการส ารวมในกาม ให้มันเป็นไปถูกต้องตามท านองคลองธรรม ไม่

ผิดในคู่รักของคนอ่ืน เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้ง การหึงหวง การทะเลาะเบาะแว้ง การ

ประหัตประหารกัน เป็นต้น ที่สืบเนื่องมาจากความรัก  

ความรักแบบคนรักร่วมเพศในพระพุทธศาสนามีลักษณะค าสอนเป็นกลางว่าให้ใช้สติและ

ปัญญา ให้สิทธิและเสรีภาพทางปัญญาอย่างเต็มที่ในการพิจารณาประเด็นต่างๆ มองสิ่งต่างๆ อย่างมี
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สติปัญญาก ากับ ไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวเข้าไปตัดสิน แต่ใช้ปัญญาใคร่ครวญให้รอบคอบ หากเราตัดความ

เป็นหญิงความเป็นชาย ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมออกไปก่อน มองทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์

ด้วยกันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนแล้ว เราก็จะเกิดความเมตตาปรารถนาต่อคนทุกคน ไม่ว่าหญิงหรือ

ชายล้วนมีการเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกัน ก็จะเกิดกุศลจิต ปรารถนาดีต่อเขา เข้าใจเขาเหล่านั้น และ

จะมีท่าทีปฏิบัติอย่างเป็นมิตรและสอนเขาอย่างไรให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมเดียวกันอย่างสันติสุข ถ้าเขา

เหล่านั้นตัดสินใจแน่นอนแล้วที่จะเป็นอย่างนั้น เราก็ควรจะให้ข้อเสนอแนะตามหลักพระพุทธศาสนา

แก่เขา ทั้งนี้ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้น าไปพิจารณาและเป็นข้อควรค านึง เช่น  

จะยอมรับได้หรือไม่กับค านินทาหลากหลายของผู้คนรอบตัวในสังคมที่มี  

วัฒนธรรมหลักแบบเดิม ซึ่งจะมองพวกเขาว่า การรักเพศเดียวกัน เป็นการผิดธรรมเนียมประเพณีของ

ไทย เป็นการไม่เหมาะสมในสังคมไทย 

สถาบันครอบครัวประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูก เป็นหลัก หากเขาเหล่านั้น 

ต้องการจะมีลูกไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลูกท่ีเกิดมาจะมีฐานะอย่างไร ? และจะอยู่

ร่วมในสังคมอย่างไร 

พึงระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ อันเกิดจากเพศสัมพันธ์ที่ผิดปกติของธรรมชาติ  

ที่ควรจะเป็น อย่าลุ่มหลงในเรื่องเพศสัมพันธ์จนเกินไป ให้มองตามหลักพระพุทธศาสนาคือให้มอง

เพศสัมพันธ์นั่นเป็นเพียงปัจจัยเท่านั้น มิใช่เป็นเป้าหมายหลักของชีวิต ชีวิตควรมุ่งไปสู่ความรัก

ประเภทที่หนึ่งให้มากที่สุด ซึ่งน าพาไปสู่การดับทุกข์ได้ 

ควรยึดมั่นใน หลักสทารสันโดษ คือยึดมั่นยินดีในคู่ครองของตนเท่านั้น  

อย่าผิดหรือล่วงละเมิดคู่ครองของคนอ่ืน เพราะนั่นจะเป็นเหตุน ามาซึ่งปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย  

ให้ท าใจไว้บ้างกับความรัก เพราะความรักเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน มีความเป็นอนิจจัง 

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง หลักอนิจจังสอนให้ไม่ประมาท ไม่หลงมัวเมา 

เพลิดเพลินจนลืมตัว เรื่องความรักก็เหมือนกัน ที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงนั้นมีหลายลักษณะ เช่น เปลี่ยน

จากรักธรรมดา เป็นรักมากก็มี เปลี่ยนจากรัก เป็นไม่รักก็มี เปลี่ยนจากรัก เป็นไม่รัก แล้วกลับมาเป็น

รักก็มี การคิดถึง “อนิจจัง” ท าให้เราไม่ต้องเจ็บช้ า เพราะสิ่งที่เรียกว่าความรักมากเกินไป ผิดหวังหรือ

สมหวังก็เรื่อยๆ ส าหรับเรื่องความรัก 

อย่าเป็นตัวอย่างโดยการชักชวนให้คนอ่ืนมามีพฤติกรรมเป็นอย่างตนเอง ให้  

ถือว่าเป็นพฤติกรรมเฉพาะตนเองเท่านั้น ให้ค านึงถึงหลักธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยส่วนใหญ่  
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พระพุทธศาสนามีทัศนะเรื่องความรักระหว่างเพศเดียวกันเป็นกลางๆ มองว่ามนุษย์มีความ

เท่าเทียมในแง่จิตภาพคือการบรรลุถึงธรรม มนุษย์มีเสรีภาพอย่างเต็มที่แม้ในเรื่องความรักเพศเดียวก็

เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องมีสติและปัญญาก ากับเสมอ ในสภาพวัฒนธรรมของสังคมไทยความรักเพศ

เดียวกันดูเหมือนเป็นสิ่งไม่เหมาะสม แต่พระพุทธศาสนาก็ให้มองอย่างมีเหตุผลว่ามีพฤติกรรมเข้าใน

ความรักประเภทไหนในสองลักษณะของความรัก คือ เป็นความรักแบบเมตตาหรือไม่ หรือเป็นความ

รักแบบสิเน่หา หากมีความปรารถนาดีต่อกันและกัน เป็นเพื่อนช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นที่ตั้ง ก็จัดเข้า

ได้ในความรักแบบเมตตา แต่ถ้ามุ่งต้องการเรื่องเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แสวงหาความสุขความ

พอใจทางเนื้อหนังร่างกาย ยึดความสุขของตนเองเป็นที่ตั้งแล้ว จัดเข้าในความรักแบบเสน่หา ซึ่งความ

รักประเภทนี้จะน ามาซ่ึงความทุกข์ในที่สุดแน่นอน พระพุทธศาสนาจึงสอนให้มนุษย์พึงระวังกับความ

รักเช่นนี้ มีหลักค าสอนเรื่องเช่นหลักกามสังวร ให้ควบคุมพฤติกรรมความรักเป็นไปในทางที่ถูกต้อง 

เมื่อเขาเหล่านั้นเลือกยินดีที่จะมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันแล้ว ก็เป็นสิทธิของเขา แต่ก็ควรค านึงถึง

ผลเสียต่างๆ ที่จะตามมาภายหลังด้วยเพ่ือให้ไม่เกิดปัญหาในคู่ครอง พระพุทธศาสนาให้ยึดหลักสทาร

สันโดษยินดีในคู่ครองของตนเองเท่านั้น และสอนเรื่องหลักอนิจจัง คือสิ่งต่างๆ ล้วนเปลี่ยนแปลงเสมอ

ตามเหตุปัจจัย เพื่อป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดในเรื่องความรัก และควรพัฒนาตนเองไปสู่ความรักแบบ

เมตตาให้ได้ ซึ่งเป็นความรักที่แท้จริง 

(ที่มา: เกรียงศักดิ์  ศรียารันต์.  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน "รักที่ถูกห้ามโดยศาสนา”. (2556). 
เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/535538.)  

 
สาระแก่นสารของพระพุทธศาสนาโดยย่อ 
จากหนังสือวัฏสงสารกับมรรคผลนิพพานโดย อาจารย์แปลง สุวรรณกาญจน์ กล่าวว่า   

สาระแก่นสารของพระพุทธศาสนา หรือ หัวใจพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 3 ประการอันได้แก่  
1. การไม่ท าบาปทั้งปวง หมายถึง การไม่ท าความเดือดร้อนให้แก่คนอ่ืน สัตว์อ่ืน  

ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
2. การท ากุศลให้ถึงพร้อม หมายถึง การอยู่รวมกับคนอ่ืนและสัตว์อ่ืนโดย  

ปราศจากการเบียดเบียนและข่มขี่ และจะอยู่อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และอยู่เพื่อสร้าง
บารมีให้แก่กล้าหรือเต็ม 

3. การท าจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส หมายถึง การอยู่อย่างมีใจเป็นกลาง ไม่รัก ไม่ชัง  
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ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน สิ่งอื่น และไม่เห็นผิดไปจากท านองคลองธรรม มองไปนิพพาน มุ่งไป
นิพพาน รวมทั้งการด ารงตนให้อยู่ในบริสุทธิ์ 4 คือ ศีลสังวร คือการส ารวมในศีลตามฐานะของตน 
อินทรีย์สังวร คือการส ารวมในอินทรีย์ 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ให้คึกคะนอง  
ปัจจเวกขณะสังวร คือการส ารวมในการบริโภคปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
ตามควรแก่ฐานะ อาชีวะบริสุทธิ์ศีล คือการส ารวมในการเลี้ยงชีพโดยสุจริต ปราศจากภัยเวรตามมี
ตามได้ และตามสมควรแก่ธรรม 
(ที่มา: แปลง สุวรรณกาญจน์ . วัฏสงสารกับมรรคผลนิพพาน. (255 4). เข้าถึงเมื่อ 17 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก  
http://www.learners.in.th/blogs/posts/535538) 
 

 และจากหนังสือ “เธอและเขามาจากดาวอะไร” (แมวสามสี 2546 : 151) กล่าวสรุปไว้ว่า 
กลุ่ม Unitarian Universalists และศาสนาพุทธ ต้องรับเกย์อย่างเปิดเผย ยินยอมให้บวช ไม่คิดว่า 
การรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องผิด และไม่มีค าสอนเรื่อง เกย์และเลสเบียน อย่างเป็นทางการ 
 
3.เพศที่สามกับความเชื่อทางศาสนาอิสลาม  

ศาสนาอิสลาม 
สถานการณ์ในปัจจุบันเรื่องเพสที่สามในค าสอนของศาสนาอิสลาม ในบทความของ  

เกรียงศักดิ์  ศรียารันต์ได้กล่าวไว้ว่า ศาสนาอิสลามมองว่า การร่วมรักเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องห้าม
ต้องโทษเป็นการละเมิดค าสอนในอัลกุรอาน พฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย
มุสลิมเพราะกฎหมายมุสลิมมีพ้ืนฐานมาจากศาสนา เห็นได้จากการที่กฎหมายมุสลิมมีบทลงโทษ
ส าหรับคนที่รักเพศเดียวกัน เห็นได้จาก อัลกุรอานโองการที่ 81 82 83 ที่มีสาระส าคัญว่า 

 - พระอัลเลาะห์ไม่อาจทนต่อพวกรักร่วมเพศต่อไปได้ จึงมีบทลงโทษที่รุนแรง  
 - พระอัลเลาะห์ทรงเกลียดชังพวกรักร่วมเพศอย่างยิ่ง จึงลงโทษตามความเหมาะสม  
 - จงอย่าเป็นผู้ละเมิดในเรื่องรักร่วมเพศ เพราะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง  
 - พวกรักร่วมเพศคือเหตุที่ท าให้สังคมได้รับการลงโทษ  

(ที่มา: เกรียงศักดิ์  ศรียารันต์. (2556). กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน "รักที่ถูกห้ามโดยศาสนา”. 
เข้าถึงเมื่อ 17 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก  http://www.learners.in.th/blogs/posts/535538) 
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สรุปเพศที่สามกับศาสนา 
แต่ละศาสนา มีความเป็นมาตามค าสอนก็ดี จากผู้ถ่ายทอดก็ดี โดยเฉพาะเรื่องของกลุ่ม 

รักร่วมเพศนั้น แต่ละศาสนา ถือว่าสิ่งส าคัญท่ีทุกคนต้องปฏิบัติตาม โดยความคิดเหล่านี้ได้ถูกปลูกฝัง
กันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางความคิดเป็นเรื่องของศีลธรรมที่ดีงาม บุคคลใดที่ไม่ได้
ปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาก าหนดถือว่าฝ่าฝืนกฎแห่งพระผู้เป็นเจ้า เพราะกฎหมายและศาสนากลายเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน จนไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีความถูกต้องแท้จริงหรือไม่ 
 

ศาสนาคริสต์ได้มีการยอมรับเรื่องของการรักร่วมเพศมากข้ึนตามกระแสของสังคม ตามยุค
สมัย มีการรองรับสิทธิของบุคคลรักร่วมเพศตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่ได้ค านึงในเรื่องของแนวคิด
ทางศาสนาเป็นหลัก โดยมองมนุษย์ทุกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีเสรีภาพในการแสดงออก จึงเปิด
โอกาสให้สามารถเลือกที่จะกระท าได้แต่ต้องท าภายใต้ที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น  

 
ศาสนาพุทธ มีความเป็นกลางในเรื่องของเพศท่ีสาม แต่กระนั้นก็ยังมีกลุ่มคนในสังคมท่ียึด

เหนี่ยวความเชื่อจนลืมแก่นแท้ของค าสอนพระพุทธองค์ ไปว่าแท้จริงแล้วความรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่
ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเพศใดก็ตาม แต่ควรจะอยู่ในความถูกต้อง เหมาะสม และกรอบของศีลธรรมที่ดี
งาม เพศท่ีสามจึงไม่ใช่เรื่องที่ขัดกับศาสนาแต่อย่างใด 

 
ศาสนาอิสลามมีความเคร่งครัดในเรื่องของการกีดกันและบทลงโทษอย่างร้ายแรงส าหรับ

บุคคลที่รักร่วมเพศ ร้ายแรงถึงข้ันการประหารชีวิต ขัดต่อหลักในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เป็น
การปิดก้ันเสรีภาพในการแสดงออก โดยอ้างเรื่องของศีลธรรมทางศาสนาเป็นหลักส าคัญ  
  
 
5.ศิลปินและรูปแบบทางศิลปะในเรื่องเพศที่สาม 

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า เพศท่ีสามถูกบันทึกจารึกไว้เป็นร่องรอยผ่านงานศิลปะ  
ที่หลากหลาย ทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น ศิลปะเหล่านี้มีค่ายิ่งต่อ
การศึกษาในเรื่องของเพศท่ีสาม นอกจากจะเป็นหลักฐานยืนยันถึงกลุ่มคนเพศท่ีสามที่มีมายาวนานใน
แต่ละยุคสมัยแล้ว ยังบ่งบอกในความเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งที่หลายคนต่างตั้งแง่ปฏิเสธในความเป็น
เพศท่ีสามโดยน าศาสนา กฎหมาย มาเกี่ยวข้องและยึดม่ันจนลืมแก่นแท้ของค าสอน  
จากการไม่เห็นด้วยของคนหมู่มาก ท าให้คนกลุ่มน้อยอย่างเพศท่ีสามเจียมตัว หวาดกลัวไม่กล้าที่จะ
เผชิญความจริงในสังคม จากอดีตจ ะเห็นได้ว่าคนหมู่มากในสังคมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและใช้กฎหมู่ใน
การตัดสินกลุ่มคนรักร่วมเพศอย่างโหดร้าย ไร้ซึ่งความเป็นธรรม เพียงเพราะพฤติกรรมความรักที่
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แสดงออกต่อเพศเดียวกัน จึงท าให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานในสมัยก่อนที่มีความลับต่อพฤติกรรมทาง
เพศของตนเอง หรือรับรู้ถึงการมีกลุ่มคนที่มีความรักต่อเพศเดียวกัน     จึงได้แสดงออกมาซึ่งผลงาน
ศิลปะท่ีตนถนัดและฝากผลงานไว้กับการวาดภาพ การปั้น ตามความถนัดของแต่ละคน โดยผลงาน
ดังกล่าวมีมาตั้งแต่สมัยกรีก-โรมันและเริ่มชัดเจนขึ้นตามล าดับของประวัติศาสตร์ผลงานศิลปะที่
ข้าพเจ้าหยิบยกมานี้เป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลที่จะสามารถยืนยันได้ว่าเพศที่สามมีมานานแล้ว ซึ่งบาง
ผลงานไม่สามารถระบุถึงศิลปินผู้สร้างสรรค์ได้อย่างแน่ชัดจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
รูปที ่ 6   
ที่มา: เกย์ในงาศิลปะของวาติกัน. (2556). เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://news.thaipbs.or.th/content/เกย์ ในงานศิลปะของวาติกัน Thu, 01/08/2013  

 
เกย์ในงานศิลปะของวาติกัน 
                เป็นบทความจากข่าวศิลปะบันเทิงของไทยพีบีเอส ที่กล่าวว่า ค าสัมภาษณ์ของสมเด็จ
พระสันตะปาปา ฟรานซิส ที่ 1 ที่พูดถึงทัศนคติแง่บวกต่อกลุ่มคนเพศทางเลือก คือสิ่งที่ทั่วโลกให้
ความสนใจเนื่องจากเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในนิกายคาทอลิค แต่หากย้อนไปในยุคเรอเนซองส์ จะพบว่าที่
จริงแล้ววาติกันนั้นสนับสนุนศิลปินชื่อดังที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกันหลายคนภาพวาดเกี่ยวกับศาสนา
และประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของ  
อิลโซดอม่า อาจท าให้เขาเป็นที่จดจ าของในฐานะจิตรกรที่ฝากผลงานชิ้นเยี่ยมไว้ในกรุงโรมช่วง 
ยุคเรอเนซองส์มากมาย แต่ส่วนหนึ่งของชื่อเสียงมาจากการที่เขาเป็นศิลปินไม่กี่รายในอดีต ที่ยอม
เปิดเผยการมีรสนิยมรักเพศเดียวกัน ด้วยการเลือกใช้ชื่อนามแฝงว่า  “ อิลโซดอม่า” ซึ่งหมายถึงการ
สังวาสระหว่างผู้ชายที่เป็นสิ่งต้องห้ามในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานการเชื่อมโยงเนื้อหาทางเพศ  
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ในวงการศิลปะพบได้เสมอในประวัติศาสตร์โดยยอดศิลปินทุกยุคสมัยต้องยอมเสี่ยงสร้างงานที่ไม่อยู่ใน
กรอบ เพื่อพัฒนาและสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ตรงจิตนาการของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งช่วงที่ศิลปะรุ่งเรืองถึง
ขีดสุด โบสถ์ต่างๆ ในกรุงโรมได้มอบหมายงานวาดภาพตกแต่งฝาผนังโบสถ์ให้จิตรกรที่มีความกล้าใน
การแสดงออกมากท่ีสุด ซึ่งไม่ว่าพวกเขาจะมีชีวิตส่วนตัวอย่างไร ท าให้วาติกันกลายเป็นศูนย์รวม
ผลงานที่สร้างสรรค์โดยจิตรกรที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกันผลงานลือชื่อเหล่านี้มีทั้งภาพวาด 
St Jerome in the Desert ในพิพิธภัณฑ์ของวาติกัน วาดโดยเลโอนาร์โด ดา วินชี จิตรกรที่เคยมี
ประวัติถูกจับกุมในข้อหาสังวาสกับผู้ชายด้วยกันช่วงวัยหนุ่ม ซึ่งผลงาน Saint John the Baptist  
ก็เป็นหนึ่งในรูปภาพที่ได้แบบมาจากหนึ่งในลูกศิษย์ที่เป็นคนรักหนุ่มของเขา 

 มิเกลันเจโล จิตรกรชื่อดังอีกคนหนึ่งที่มักใช้ผลงานสื่อถึงความหลงใหลในรูปร่างของบุรุษเพศ 
มีผลงานมากมายที่วาติกันให้การยอมรับ ทั้งในโบสถ์ พอลลีน ชาเปล ที่ใช้ในพิธีเลือกตั้งสันตะปาปา
องค์ใหม่ หรือโบสต์ซิสทีน ชาเปล โดยต่อมาพบหลักฐานว่ายอดศิลปินได้เขียนบทกลอนถึงชายคนรัก
เอาไว้อย่างมากมาย ขณะที่คาราวัจโจ ยอดจิตกรที่เล่ากันว่ามีความสัมพันธ์ลับๆ กับผู้อุปถัมภ์ที่ด ารง
สมณเพศ มีภาพวาด The Calling of St Matthew ในโบสถ์ ซาน ลุยจิ เด ฟรานเซสซีมีหลักฐาน
พบว่ามีการเปิดสโมสรส าหรับคนรักเพศเดียวกันอย่างแพร่หลายในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 สะท้อน
การมีอยู่ของสังคมคนเพศที่สามตั้งแต่ในอดีต ซึ่งการที่สันตะปาปาคนปัจจุบันออกมาแสดงทัศนะท่ีเปิด
กว้างต่อกลุ่มคนเพศทางเลือก ถูกมองว่ามีบทบาทส าคัญในการท าให้ชนรักเพศเดียวกันที่เคยถูกกีดกัน
เป็นคนนอกศาสนา ได้รับการยอมรับมากยิ่งข้ึน 
(ที่มา: เกย์ในงาศิลปะของวาติกัน. (2556). เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://news.thaipbs.or.th/content/เกย์ ในงานศิลปะของวาติกัน Thu, 01/08/2013  

 
บทความที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามีเพศท่ีสามมานานแล้ว โดยผู้โพสบทความทาง

เว็บไซต์ ที่ใช้นามแฝงว่า Timmy Mueller ได้กล่าวว่า จาก The Warren Cup คือถ้วยน้ าดื่มโบราณ
ชิ้นหนึ่งที่มีอายุอยู่ในราวๆ ตอนกลางของคริสศตวรรษที่ 1 ในตอนนี้ตกอยู่ในความครอบครองของ
พิพิธภัณฑ์แห่งกรุงลอนดอน ชื่อของถ้วยนี้ได้มาจากผู้ครอบครองคนแรกในยุคปัจจุบัน นั่นคือ 
Edward Perry Warren (1860-1928) นักสะสมวัตถุโบราณผู้หลงใหลในศิลปะกรีก-โรมัน 
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รูปที่ 7      รูป ที ่8 
ที่มา: Timmy Mueller. (2556). ประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามีเพศที่สามมานานแล้ว. เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้
จาก  http://men.postjung.com/681626.html 
 

ในภาพแรกแกะสลักภาพของคู่รักชายสองคู่ก าลังร่วมรักทางด้านหลัง คู่แรกเป็นชายหนุ่ม
วัยรุ่นกับชายสูงอายุ คู่ที่สองเป็นคู่ของหนุ่มวัยรุ่นทั้งคู่ แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม ทัศนคติ ค่านิยม
และวัฒนธรรมของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี การพรรณนาถึงศิลปะทางเพศของ กรีก-โรมัน สามารถ
พบเห็นได้ทั่วไปในงานปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับตกแต่ง หรือแม้แต่รูปภาพบน
ผนัง 

ถ้วยใบนี้นอกจากจะเป็นถ้วยที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของชาว กรีก-โรมัน ที่มีต่อรักร่วมเพศ 
ในยุคโบราณแล้วยังแสดงให้เห็นถึงทัศนคติต่อรักร่วมเพศของสังคมตะวันตกในยุค ศตวรรษท่ี 20 ด้วย 
เนื่องจากในตอนแรกนั้นทางสหรัฐอเมริกาปฏิเสธที่จะให้น าถ้วยใบนี้เข้ามาแสดงในประเทศและ
พิพิธภัณฑ์แห่งกรุงลอนดอนก็ปฏิเสธที่จะซื้อถ้วยใบนี้มาแสดงและต่อมาถึงแม้จะตกลงซื้อถ้วยใบนี้แล้ว 
แต่ทางพิพิธภัณฑ์แห่งกรุงลอนดอนเก็บรักษาเอาไว้ไม่ยอมเอาออกมาแสดงต่อสาธารณะชนอยู่ถึงเกือบ 
20 ปี 

ใน ปี 1999 พิพิธภัณฑ์แห่งกรุงลอนดอนมีการช าระ-ประมูล-แลกเปลี่ยนวัตถุโบราณครั้งใหญ่ 
ถ้วยใบนี้ได้มีการน าออกมาแสดงเป็นครั้งแรก และถ้วยใบนี้ได้กลายเป็นวัตถุโบราณท่ีมีราคาประมูลสูง
ที่สุด นั่นคือมีมูลค่าถึง 1.8 ล้านปอนด์ 

The Warren Cup เป็นการแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อรักร่วมเพศของคนโบราณ ซึ่ง
ทัศนคติของคนในโลกปัจจุบันอาจหลงลืมไป ในยุคกรีก-โรมันไม่เคยมีค าว่ารักร่วมเพศด้วยซ้ า แต่ทุก
ท่วงท่าของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับ ชาย-ชาย หรือชาย-หญิงล้วนถูกเรียกด้วยค าๆเดียวว่า "ความ
รัก" โดยไม่มีการแบ่งแยกแต่อย่างใด 

http://men.postjung.com/681626.html


27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่   9 
ที่มา: Timmy Mueller. (2556). ประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามีเพศที่สามมานานแล้ว. เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้
จาก  http://men.postjung.com/681626.html 
 

 
ในภาพยนตร์เรื่อง อเล็กซานเดอร์  อริสโตเติล ที่เป็นพระอาจารย์ของ เอล็กซานเดอร์ สอนเด็กๆลูกขุน
นางในชั้นเรียนปรัชญาว่าถ้าเจ้านอนกับสตรี พอรุ่งเช้าเจ้าจะพบกับความว่า งเปล่าถ้าเจ้านอนกับชาย 
เจ้าจะได้ทั้งภูมิปัญญา และความภั กดีโดยได้กล่าวว่าหากชายนอนกับชายด้วยเหตุแห่งราคะและ แล้ว
จะท าให้เสียศักดิ์ศรี และเกิดความหึงหวง แต่หากนอนกันเพ่ือถ่ายทอดความคิดและการศึกษาแล้วจะ
เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ 
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รูปที่  10 
ที่มา: Timmy Mueller. (2556). ประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามีเพศที่สามมานานแล้ว. เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้
จาก  http://men.postjung.com/681626.html 

 
เมื่อสังคมในสมัยนั้นยอมรับ  ศิลปินย่อมสามารถรังสรรค์ผลงานทางศิลปะท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามได้อย่าง
เสรี  ดังที่ปรากฏเบื้องหน้านี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11                          ภาพที่ 12 
ที่มา: Timmy Mueller. (2556). ประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามีเพศที่สามมานานแล้ว. เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้
จาก  http://men.postjung.com/681626.html 

 

http://men.postjung.com/681626.html
http://men.postjung.com/681626.html
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ภาพที่ 13        ภาพที่ 14 
ที่มา: Timmy Mueller. (2556). ประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามีเพศที่สามมานานแล้ว. เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้
จาก  http://men.postjung.com/681626.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15                          ภาพที่ 16 
ที่มา: Timmy Mueller. (2556). ประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามีเพศที่สามมานานแล้ว. เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้
จาก  http://men.postjung.com/681626.html 

 
 
 

http://men.postjung.com/681626.html
http://men.postjung.com/681626.html
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รูปที่  17 
ที่มา: Timmy Mueller. (2556). ประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามีเพศที่สามมานานแล้ว. เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้
จาก  http://men.postjung.com/681626.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 18 
Aphroditos 
Minor deity of bisexuality, effeminacy, sexuality and fertility  
c. 4th-2nd century BCRome 
ที่มา: เพื่อฮอร์โม. (2554). เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก  http://ahhicks.wordpress.com/page/2/ 
 

 
 

http://men.postjung.com/681626.html
http://ahhicks.wordpress.com/page/2/
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รูปที่ 19 
ที่มา: AphroditusหรือAphroditos. (2556). เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก  
http://en.wikipedia.org/wiki/Aphroditus 

 
            และบทความดงักล่าวยังไดก้ล่าวต่ออีกว่า จากประวัติศาสตร์พบว่าความสัมพันธ์ของชายรัก
ชาย หญิง รักหญิง และกะเทยมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่ละยุคสมัยบทบาทของ
เพศท่ีสามย่อมแตกต่างกันไป  อาทิเช่น 

ความสัมพันธ์แบบเจ้านายและบ่าวคนใช้ในเรือน 
ความสัมพันธ์แบบโสเภณี 
ความสัมพันธ์แบบคู่ขาต่างวัย, ต่างอาชีพ , อาชีพเดียวกัน , วัยเดียวกัน 
ความสัมพันธ์แบบเมียน้อยชาย , ชายชู้รัก , คนรัก 
ความสัมพันธ์แบบแก้แค้นในหมู่ทหารยามศึกสงคราม 
ความสัมพันธ์แบบเพื่อนในหมู่ทหาร 
ความสัมพันธ์แบบการแต่งงาน 
 

(ที่มา: Timmy Mueller. (2556). ประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามีเพศที่สามมานานแล้ว. เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้
จาก  http://men.postjung.com/681626.html) 

 
 
 

http://men.postjung.com/681626.html
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 ข้าพเจ้าน าภาพประวัติศาสตร์ซึ่งสืบค้นได้จากเว็บไซต์ เกี่ยวกับรักร่วมเพศของประเทศจีนซึ่ง

เป็นภาพวาดในประวัติศาสตร์รักร่วมเพศของประเทศจีน Homosexual dad en China เพ่ือเป็นการ

ชี้ให้เห็นว่า เรื่องของรักร่วมเพศมีอยู่ทั่วโลก และเป็นเรื่องราวที่พบเจอไดในทุกสังคม แม้ว่ายุคสมัยจะ

เปลี่ยนไปก็ตาม 

  

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 20                                                    ภาพที่ 21 
ที่มา: รักร่วมเพศในประเทศจีน. (2555). เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://factsanddetails.com/china.php?itemid=130 

 

 ส่วนในงานจิตรกรรมไทยนั้น ภาพวาดฝาผนังในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้น มีความงดงาม มีความ

ประณีต จากช่างผู้เขียนของไทยเรา แต่ในมุมอารมณ์ขันในการวาดภาพจิตรกรรมที่เรียกว่า  

“ภาพกาก” นั้น (ภาพกาก เป็นเรื่องของ “ตัวประกอบ” เช่น ไพร่พล ผู้คนทั่วไปท่ีอยู่ร่วมในฉาก  

เป็นต้น ผู้เขียนมักจะเรียกภาพกลุ่มนี้ว่า “ชีวิตนอกก าแพง” เพราะช่างมักจะเขียนไว้บริเวณด้านนอก

ของก าแพงวังหรือก าแพงเมือง) (ภาพพูด เปิดมิติใหม่ในการดูจิตรกรรมฝาผนังอู่ทอง,ประศาสน์  

วินิจฉัย  พฤศจิกายน 2546)  ช่างเขียนได้ใส่อารมณ์ตามที่ตนอยากวาดลงไปซึ่งมีหลากหลายอารมณ์ท่ี

บ่งบอกถึงเหตุการณ์บางอย่างในแต่ละยุคได้ บางภาพสะท้อนให้เป็นถึงความรัก ความใคร่ที่มีต่อเพศ

เดียวกันของไทยเรา หรือจะเป็นการหยอกเย้าของช่างเขียนที่มีเจตนาสนุกสนาน อันนี้เห็นจะทราบ

ยากเพราะการมองและการเขียนของแต่ละบุคคลที่ศึกษานั้นได้ลงความเห็นส่วนตัวลงไปด้วยซึ่งไม่

สามารถพิสูจน์ได้ถึงเจตนาของช่างในยุคสมัยนั้น 

 

 

http://factsanddetails.com/china.php?itemid=130
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มิควรเห็น เป็นหนังสือภาพจิตรกรรมที่รวบรวมอารมณ์ขันของศิลปินที่สอดแทรกพฤติกรรมที่  
“มิควรเห็น” ไว้ในฉากต่างๆ ที่นิยมวาดกันมากที่สุดคือฉากที่มีฉายาว่า “บีบแตร” ส่วนภาพโป๊นั้นมัก
วาดประกอบตอนท่ีเจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นนางในนอนท่าไม่เรียบร้อยขณะเสด็จออกพรรพชา ท าให้
ทรงมั่นพระทัยมากขึ้นที่จะไปให้พ้นทางโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่   22     ภาพตอนกลางผนัง ด้านทิศเหนือ  เจ้าชายสิทธัตถะทรงละพระนางยโสธราและ 
พระราหุล ราชโอรส  (ที่มา: หนังสือ วัดคงคาราม, กรมศิลปากร, 25 กุมภาพันธ์ 2520 : 118) 
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รูปที่   23     จิตรกรรมพ้ืนบ้านสมัยรัชกาลที่ 5 วัดไทรอารีรักษ์  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
(ที่มา: ประศาสน ์วินิจฉัย, หนังสือ ภาพพูด เปิดมิติใหม่ในการดูจิตรกรรมฝาผนัง อู่ทอง, พฤศจิกายน 2546.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่   24     จิตรกรรมพ้ืนบ้านไทใหญ่สมัยรัชกาลที่ 5 วัดป่าแดด  อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
(ที่มา: ประศาสน ์วินิจฉัย, หนังสือ ภาพพูด เปิดมิติใหม่ในการดูจิตรกรรมฝาผนัง อู่ทอง, พฤศจิกายน 2546.) 
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รูปที่   25     จิตรกรรมประเพณีสมัยรัชกาลที่ 4 วัดคงคาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
(ที่มา: ประศาสน ์วินิจฉัย, หนังสือ ภาพพูด เปิดมิติใหม่ในการดูจิตรกรรมฝาผนัง อู่ทอง, พฤศจิกายน 2546.) 

 
           จักเห็นได้ว่างานศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัยสามารถบอกเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดีว่า 
เรื่อง เพศท่ีสามหรือรักร่วมเพศ นั้นมีมานานกว่าที่เราคิดไว้มาก จากการศึกษาค้นคว้า เพ่ือพิสูจน์ ให้
ประจักษ์แล้ว ยังท าให้ทราบเรื่องราวที่เกี่ยวโยงมาถึงสมัยปัจจุบันได้  
 
6.สัญลักษณ์ทางเพศชายและเพศหญิง 

สัญลักษณ์ทางเพศ หมายถึง สัญลักษณ์ต่างๆที่สื่อแทนความเป็นเพศชาย เพศหญิง เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจร่วมกันในการใช้สัญลักษณ์เพ่ือแทนความเป็นตัวตนกลุ่มคนได้อย่างชัดเจน  

 บทความที่กล่าวถึงท่ีมาของสัญลักษณ์ของเพศชายและเพศหญิงไว้ว่า โดยเพศหญิง

เปรียบเสมือนดาวศุกร์ ซึ่งดาวศุกร์ก็คือ เทพีวีนัส (Venus) เทพแห่งความรัก สัญลักษณ์เพศหญิงจึง

ได้มาจากลักษณะของ “กระจกมือถือ” ของวีนัส ส่วนเพศชายที่เปรียบเสมือนดาวอังคาร ก็คือ  

เทพมาร์ส (Mars) เทพแห่งสงคราม สัญลักษณ์เพศชายจึงได้มาจาก”โล่และหอก” ของเทพมาร์ส แม้

จะไม่มีบันทึกถึงการเริ่มใช้สัญลักษณ์ทั้ง 2 นี้ แต่คาดว่าเริ่มเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล  

(ที่มา:  ที่มาของสัญลักษณ์ที่น่าสนใจ. (2554). เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 

http://jubjanghappyhappy.blogspot.com/2011/06/blog-post_16.html) 

http://jubjanghappyhappy.blogspot.com/2011/06/blog-post_16.html
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สัญลักษณ์ภาพเพศชายสัญลักษณ์เพศหญิง 

 

 
 
 
 
รูปที่ 26 สัญลักษณ์เพศชาย เพศหญิง 
ที่มา: บาทความสัญลักษณ์เพศหญิง-เพศชาย. (ไม่ระบุปี). เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://becominghiseve.wordpress.com/2012/05/09/this-little-game-called-envy-2/ 

 
และอีกภาพสัญลักษณ์ที่เป็นสากลรับรู้ได้ถึงความหมายที่ชัดเจนถึงเพศชายที่ใส่กางเกงและ

เพศหญิงที่ใส่กระโปรงสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งตามห้องสุขาชาย สุขาหญิง ทั่วไปซึ่งมีใช้อยู่ทั่วโลก 

 
 
 
 
 
รูปที่   27 

ที่มา: มนุษย์ห้องน้ า-สัญลักษณ์สากล. (2552). เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 

http://www.conscious.co.th/2009/10/12/graphic-design-is/ 

 

สัญลักษณ์ของเพศที่สาม 

เพศท่ีสาม มีสัญลักษณ์ที่เป็นการบ่งบอกถึงกลุ่มของพวกตนที่สามารถรับรู้ได้ง่าย เพราะได้

ปรับจาสัญลักษณ์เพศชาย และสัญลักษณ์เพศหญิง ที่มีใช้กันอย่างเป็นสากล โดยการปรับเปลี่ยนให้มี

การซ้ ากัน บ้างน ามาไขว่กัน เพื่อสื่อถึงกลุ่มคนเป็นเพศเดียวกัน โดยมีทั้งสัญลักษณ์ภาพและสัญลักษณ์

สีซึ่งข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างของบทความที่มีการกล่าวถึงสัญลักษณ์ของเพศท่ีสามว่า ถ้าเป็นเรื่อง 

สีของเพศท่ีสาม หรือคนรักร่วมเพศ  มักจะนึกถึง “สีม่วง” อาจเพราะเราเคยได้ยินได้เห็นจากสื่อต่างๆ

ที่มีการตกแต่งร่างกายหรือมีธงของกลุ่มบุคคลรักร่วมเพศมาเดินขบวนเรียกร้องสิทธิกันทุกปีทั้ ง

ต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย 

http://becominghiseve.wordpress.com/2012/05/09/this-little-game-called-envy-2/
http://www.conscious.co.th/2009/10/12/graphic-design-is/
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สีม่วง เป็นสีที่ผสมระหว่างสีน้ าเงินและสีแดง โดยปกติสีจะมีอยู่สองโทน คือ สีโทนร้อน และ 

สีโทนเย็น แต่สีม่วงเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่าง สีโทนร้อน และ สีโทนเย็น ซึ่งนอกจากสีม่วงแล้วยังมีสี

เหลืองอีกสีหนึ่งที่มีลักษณะดังกล่าว จึงสามารถเลือกใช้สีม่วงเข้าไปผสมผสานได้กับสีทั้งสองโทนสีม่วง

เป็นสีที่บอกถึงความไม่แน่นอน เป็นสีที่ให้ความรู้สึกเศร้าและร่าเริงได้ในสีเดียวกัน นอกจากเกย์ใช้สี

ม่วงแล้ว สีม่วงก็เป็นสีแม่ม่ายด้วยสีม่วงมีการใช้แทนชายรักร่วมเพศมาตั้งแต่ตอนสมัยฮิตเลอร์ พวกนา

ซีใช้สีม่วงในการติดเป็นสัญลักษณ์ของชายรักร่วมเพศในค่ายกักกันส่วนกลุ่มอ่ืนๆ อย่างชาวอารยัน ยิว 

จึงใช้สีอ่ืนๆเพื่อแบ่งหมวดหมู่ สีม่วงเริ่มใช้กันแพร่หลายมากขึ้นในยุค ,60 ซึ่งมีเหตุการณ์สโตนวอลล์

(เหตุการณ์ที่ต ารวจบุกเข้าไปในบาร์เกย์แล้วท าร้ายทอมคนหนึ่งเข้าท าให้ชาวเพศท่ีสาม ไม่พอใจ 

ออกมาเรียกร้องจนได้รับชัยชนะในที่สุด)  สีม่วงมา นิยมจริงๆ ในช่วงยุค ,80 ทั้งในหมู่เกย์และคนทั่วไป

ซึ่งใครได้เห็นสีม่วงจะทราบได้ทันทีว่าเป็นสีของชาวโฮโมเซ็กชวลแน่นอนนอกจากนี้สีม่วงยังถูกใช้เป็น

สัญลักษณ์ส าคัญต่างๆ ด้วย เช่น 

เป็นสีแทนสัญลักษณ์ของความลึกลับ 

เป็นสัญลักษณ์สีของวันเสาร์ และดาวเสาร์ 

เป็นสัญลักษณ์ของบาปอัตตา 

เป็นสีประจ าพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เป็นสีประจ าพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

เป็นสีประจ ากรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ 

เป็นสีประจ าเมืองฟลอเรนซ์ และทีมฟิออเรนติน่า 

เป็นสีประจ าจังหวัดเชียงราย 

เป็นสีประจ าสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เป็นสีประจ าธนาคารไทยพาณิชย์ 

เป็นสีประจ าการบินไทย 

เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นต้น 

(ที่มา: ท าไมสีม่วงจึงเป็นสีของเพศที่สาม. (ไม่ระบุปี). เข้าถึงเมื่อ 3 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://guru.sanook.com/ท าไมสีม่วงจึงเป็นสีของเพศที่สาม) 
 
 
 

http://guru.sanook.com/��������ǧ�֧���բͧ�ȷ�����
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รูปที่  28 
ที่มา: ธงสีรุ้ง. (ไม่ระบุปี). เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://gay-dontmiss.exteen.com/20100807/entry 

 
และอีกบทความที่กล่าวถึง “สี” ที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มเพศที่สามจนเป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันนั่น
คือ “สีรุ้ง” มีทั้งหมด 7 สี โดยแต่ละสีมีความหมายที่แตกต่างกันไปแต่มีความส าคัญต่อกลุ่มเพศท่ีสาม
เป็นอย่างยิ่ง และบทความนี้ได้ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสีรุ้งได้เป็นอย่างดี  
สีรุ้ง...สีสันพรรณรายของคนรักเพศเดียวกัน โดย ฉันท์ได้กล่าวถึงสีของชาวรักร่วมเพศไว้ว่า “สีรุ้ง” 
เป็นสีสัญลักษณ์ สีล่าสุดของคนรักเพศเดียวกัน ทั้งเลสเบี้ยน และเกย์ (หลังจากท่ีเคยเปลี่ยนมาหลายสี 
ตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคม) ประมาณปี 1978 ศิลปินชาวเกย์ ในซานฟานซิสโก นามว่า กิลเบิร์ต
เบเกอร์  ได้ลงมือตัดเย็บ ย้อมสี ประดิษฐ์ธงสีรุ้ง ขึ้นมา ในครั้งแรกนั้นมีด้วยกันถึง 8 สี และแต่ละสีก็มี
ความหมายดังนี้คือ สีชมพูหมายเรื่องเรื่องเพศ สีแดงหมายถึงชีวิต สีส้มหมายถึงการเยียวยา สีเหลือง
คือพระอาทิตย์ สีเขียวคือธรรมชาติ สีฟ้าคือศิลปะ สีครามแทน ความผสานและ กลมกลืน และสี
สุดท้ายคือสีม่วง แทนจิตวิญญาณของคนรักเพศเดียวกันหลังจากท าธงผืนนี้เสร็จ ได้เป็นที่ถูกใจชาว 
เลสเบียนและชาวเกย ์แถบซานฟานซิสโกเป็นอย่างมาก ใครๆก็อยากได้ไปเก็บไว้ที่บ้าน นายเบเกอร์ 
จึงได้ติดต่อบริษัทท าธง เพื่อแพร่กระจายไปใน กลุ่มชาวรักเพศเดียวกันแต่ปราก ฏว่าบริษัทท าธง ไม่
สามารถผลิตสีชมพูสดได้ จึงมาต่อรองขอตัดสีชมพูออก เหลือ 7 สี   เพ่ือได้เสร็จทันการใช้ประกอยการ
เดินขบวนของชาวเกย์ ที่จัดเพื่อระลึกถึง  ฮาร์วีร์ มิลค์ เกย์นักการเมืองชื่อดังท่ีถูกฆาตกรรมตอน
ปลายปี โดยนักการเมืองด้วยกันที่มีความเกลียดชังคนเป็นเกย์ โดยไม่มีสาเหตุ  
(ที่มา: ฉันท์ [นามแฝง], สะพาน:กลุ่มสร้างสื่อทางเลือกเพื่อความเข้าใจเรื่องคนรักเพศเดียวกัน, (ไม่ระบุปี), เข้าถึงเมื่อ 

20 สิงหาคม, เข้าถึงได้จาก http://www.sapaan.org/article/19.html และ http://gay-

dontmiss.exteen.com/20100807/entry) 

http://gay-dontmiss.exteen.com/20100807/entry
http://www.sapaan.org/article/19.html%20���
http://gay-dontmiss.exteen.com/20100807/entry
http://gay-dontmiss.exteen.com/20100807/entry


39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 29 
“Harvey Milk ”นักการเมืองซานฟรานซิสโก 
ผู้กล้าเปิดตัวตนว่าเป็น “ เกย”์ 
ที่มา: ธงสีรุ้ง. (ไม่ระบุปี). เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก  
http://gay-dontmiss.exteen.com/20100807/entry 
 

จากสัญลักษณ์ของสีมาสู่สัญลักษณ์เครื่องหมายที่ปัจจุบันเริ่มมีการน ามาใช้กับสื่อต่างๆมากข้ึน

เพ่ือให้เป็นที่ทราบกันว่าเป็นกลุ่มคนเพศที่สาม การน าสัญลักษณ์แสดงความเป็นเพศชาย เพศหญิง ที่

สากลยอมรับ มาดัดแปลง น าห่วงวงกลมของเพศเดียวกันมาไขว่เพิ่มเพ่ือสื่อความหมายใหม่ข้ึนมาแต่

ยังไม่มีข้อมูลการรองรับที่ชัดเจนจากหน่วยงานราชการหรือกฎหมาย ซึ่งเพศที่สามมีความหลายหลาย

ของตนเองไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ฉะนั้นสัญลักษณ์ทางเพศจึงยังไม่มีการรับรองท่ีแน่ชัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 30 
ที่มา: สัญลักษณ์เพศเวกเตอร์. (ไม่ระบุปี). เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://th.hereisfree.com/materials/download/7934.html 

http://gay-dontmiss.exteen.com/20100807/entry
http://th.hereisfree.com/materials/download/7934.html
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และถึงแม้ว่าโลกในปัจจุบันเปิดกว้างมากข้ึนแต่นั่นก็ยังได้หมายความว่าในกลุ่มคนสังคมส่วนใหญ่ไม่

เห็นชอบด้วยกับเพศท่ีสาม(รักร่วมเพศ) แม้สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาจากความพึงพอใจจากส่วนบุคคลก็

ดีจากกลุ่มคนก็ดีหรือแม้กระท่ังองค์กรรักร่วมเพศ ยกตัวอย่าง เช่น เรื่อง ความรักของผู้ที่เล่น

Facebook (เป็นSocial  networkบริการเครือข่ายสังคมและเว็บไซต์ เป็นที่นิยมและรู้จักอย่าง

แพร่หลายในตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา)ได้ กลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันทั่วโลกเมื่อ Facebook 

ได้สร้าง Icon สัญลักษณ์รูปคนเพศเดียวกันแต่งงานมาให้คู่รักร่วมเพศใช้แสดงสถานะว่าฉันเป็นผู้ชาย

แต่งงานกับชายโดยความคิดดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์ที่ คริส  ฮิวจ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook ซึ่งเป็น

ชายรักร่วมเพศ ได้แต่งงานกับนายซอน เอลดริดจ์ ผู้เป็นสามี    แม้แนวความคิดดังกล่าวจะเป็นที่ถูกใจ

ของชายรักร่วมเพศท่ัวโลก แต่ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ต่อต้านเกย์แสดงความไม่พอใจสร้างเว็บเพจแสดง

ความคิดเห็นโจมตี Facebook อย่างหลากหลายแง่มุม 

(ที่มา: เรื่องรักๆของ Facebook. (2555). เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 

http://www.marketeer.co.th/marketeertoday_detail.php?marketeertoday_id=4867 และ 

http://news.springnewstv.tv/16175/) 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 31                                                   ภาพที่ 32 
ที่มา: เรื่องรักๆของ Facebook. (2555). เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://www.marketeer.co.th/marketeertoday_detail.php?marketeertoday_id=4867และ
http://www.9tana.com/node/facebook-same-sex-icon/ 

 
 

 

http://www.marketeer.co.th/marketeertoday_detail.php?marketeertoday_id=4867%20
http://news.springnewstv.tv/16175/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
http://www.marketeer.co.th/marketeertoday_detail.php?marketeertoday_id=4867
http://www.9tana.com/node/facebook-same-sex-icon/
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หรือบทความข่าวการพัฒนาสัญลักษณ์ที่ใช้กับกลุ่มเพศท่ีสาม เริ่มมีให้ใช้กันบนมือถือใน

ปัจจุบันเช่นข่าวครั้งแรกกับ Emoji ตัวแทน เกย์-เลสเบี้ยน บน iOS6 หลังจากท่ีเราได้อัพเดทข่าวการ

เปิดตัว และลูกเล่นใหม่ๆ บน iOS6 ที่จะมีให้อัพเดทส าหรับอุปกรณ์จาก Apple ในเวลาอันใกล้นี้ 

ล่าสุดทาง Apple ได้เผยว่า จะเพ่ิม Emojiส าหรับเกย์และเลสเบี้ยนเข้าไปบนคีย์บอร์ด ซึ่งจะมาพร้อม

กับ iOS6 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 33 

(ที่มา: ครั้งแรกกับ Emoji ตัวแทน เกย์-เลสเบี้ยน บน iOS 6. (2555). เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 

 http://news.siamphone.com/news-07465.html) 

 

Emoji หรือ อีโมติค่อนภาพขนาดเล็กแสดงสัญลักษณ์อารมณ์ , คน, สัตว,์ สิ่งของ, ธรรมชาติ 

บนคีย์บอร์ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากส าหรับการแชท ซ่ึงบริษัท Apple จะเพ่ิม Emoji เพ่ือแทน

ความหมายลักษณะสถานะ ไม่ว่าจะเป็น รูปชาย-หญิงจับมือ ซึ่งหมายถึงว่าก าลังคบหากันอยู่ และรูป

พ่อแม่ลูก แสดงความหมายถึงครอบครัว หรือแม้แต่ Emoji รักร่วมเพศ ซึ่งเป็นรูปผู้ชายจับมือผู้ชาย 

แทนความหมายของชาวเกย์ และผู้หญิงจับมือผู้หญิงแทนความหมายของชาวเลสเบียน  

(ที่มา: ประภาวรรณ ทองแท่ง . (2555). เรื่อง ครั้งแรกกับ Emoji ตัวแทน เกย์-เลสเบี้ยน บน iOS6: 18 . เข้าถึงเมื่อ 

20 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก  http://news.siamphone.com/news-07465.html) 

 

 

 

 

http://news.siamphone.com/news-07465.html
http://news.siamphone.com/news-07465.html
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รูปที่ 34 

(ที่มา: ครั้งแรกกับ Emoji ตัวแทน เกย์-เลสเบี้ยน บน iOS6: 18 . (2555). เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก   

http://news.siamphone.com/news-07465.html) 

 

ภาพอื่นๆที่มีการน ามาใช้สื่อแทนกลุ่มเพศที่สาม(รักร่วมเพศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  35 
(ที่มา: หญิงรักหญิง. (2556). เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก http://my.dek-d.com/ping-dow/writer/) 
 
 
 
 
 

http://news.siamphone.com/news-07465.html
http://my.dek-d.com/ping-dow/writer/
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รูปที่ 36 
(ที่มา: สมาคมหญิงรักหญิง facebook. (ไม่ระบุปี). เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก  
https://th-th.facebook.com/TomDiizLes?filter=1) 

 
 จากอดีตจนมาถึงปัจจุบันผู้ศึกษาเรื่องเพศท่ีสามหรือกุล่มคนรักร่วมเพศ พอสรุปได้ว่า กลุ่มคน
รักร่วมเพศเหล่านี้มีที่มาและมีหลักฐานร่องรอยเชิงประจักษ์โดยเฉพาะทางงานศิลปะท่ีมีการขีดเขียน
วาดจารึกไว้ หรือการปั้นลงบนภาชนะ ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา   “มนุษย์” เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ มี
วิวัฒนาการที่พัฒนารวดเร็วกว่า สัตว์ชนิดอื่นๆจึงด ารงชีวิตสืบเชื้อสาย เผ่าพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้  
 

แต่ในขณะเดียวกัน มนุษย์มีด้านลบด้านมืดที่น่ากลัวอยู่ไม่น้อย เพราะการด ารงอยู่ในสังคม
ใหญ่ เริ่มจากระดับเล็กๆอย่าง ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มคนที่อยู่อาศัย ตลอดจนระดับประเทศ 
จ าต้องมีสิ่งที่อยู่ตรงกลาง เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้นั่นคือ กฎหมาย ระเบียบ ประเพณี 
วัฒนธรรม และศาสนา ที่เป็นกรอบในคนในสังคมยอมรับ ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่เมื่อความ
เป็นไปเหล่านั้นมันมีความขัดแย้งเรื่องการยอมรับกับสังคมส่วนใหญ่ อย่างเรื่องของเพศท่ีสาม(คนรัก
ร่วมเพศ)  คนกลุ่มนี้จึงต้องมีความพยายามในการท าให้สังคมยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น ซึ่งถ้าเป็นการ
ยอมรับในเรื่องของการเปิดใจให้ยอมรับ ถือว่าในปัจจุบันเปิดกว้างมากข้ึนแน่นอนจากสื่อต่างๆที่
สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น การเดินขบวนของชาวสีรุ้งที่มีจ านวนมากขึ้นทุกปี  การ มีพิธีการ
แต่งงานของชายรักชาย และหญิงรักหญิง การให้สัมภาษณ์ออกสื่อทางโทรทัศน์ อย่างเปิดเผย เป็นต้น 
แต่ในทางกฎหมาย และบางศาสนา อาจจะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่  ซึ่งยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้  

 
อย่างไรก็ดีจากการศึกษาเรื่อง “เพศทางเลือก”ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นส่วนบุคคลว่าสิ่งที่ส าคัญ

มากกว่าคุณเลือกจะเป็นเพศใด แต่ส าคัญท่ีว่าคุณเป็นคนอย่างไร เพราะคนทุกคนมีพฤติกรรมที่
เหมือนกันอยู่ 2 อย่าง คือ การท าดีและการท าไม่ดี เพศจึงไม่ได้เป็นตัวก าหนดการกระท าของคนแต่อยู่
ที่คนคนนั้นจะประพฤติปฏิบัติตนเช่นไรเพ่ือให้การอยู่ร่วมกันในสังคมสวยงาม 

https://th-th.facebook.com/TomDiizLes?filter=1
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บทที่ 3 

แนวคิดพัฒนาการสร้างสรรค์ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลและแรงบันดาลใจและ
อิทธิพลต่างๆเรื่อง“เพศทางเลือก” น ามามาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการสร้างสรรค์งาน 3 มิติ ผ่าน
รูปแบบงานประติมากรรมที่อ่อนนุ่ม และถ่ายทอดตามกระบวนการทางทัศนศิลปศึกษาโดยใช้ทัศน
ธาตุเป็นทิศทางก ากับผลงานให้มีรูปลักษณ์ความน่าสนใจ เมื่อได้ชมผลงานเกิดความสงสัย อยากสัมผัส
และมีความสุข 

 ข้าพเจ้าได้เลือกการสร้างสรรค์ผลงานจ านวน 8 ชิ้น โดยตั้งใจให้ผลงานสะท้อนสภาวะภาพ
ของสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายเรื่องเพศ ผ่านผลงานในรูปแบบงานประติมากรรมที่อ่อนนุ่ม
(Soft Sculpture)ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้ตัดทอน ( Distortion) รูปแบบเหมือนจริงโดย
การบิดเบือนความเหมือนจริงออกไป ลักษณะอวัยวะต่างๆที่น ามาเสนอจึงมีรูปทรง สีสัน สื่อเพ่ือให้
รับรู้ เข้าใจง่ายและรวดเร็ว 

 

ขั้นตอนการด าเนินการสร้างสรรค์ 
 ขั้นตอนการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในครั้งนี้แบ่งเป็น 2  ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน คือ  

1. แนวความคิดท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
2. กระบวนการ เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  

 
1. แนวความคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

จุดเริ่มต้นของการเริ่มแนวคิดงานเป็นเรื่องราวของการผิดหวังในความรักของ  
ตนเอง ถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบของภาพถ่าย โดยน าตนเองมาเป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์จากการ
แต่งหน้า จัดฉาก จัดแสงภาพ ให้มีความเศร้า หดหู่ ต่อการผิดหวังและหมดศรัทธาต่อความรัก  
ซึ่งผลงานดังกล่าวท าโดยมีแนวความคิดหัวข้อ “สถานะโสด” ผลงานภาพถ่ายแสดงถึงความผิดหวังไม่
สมหวังในความรักท าให้ครองตนเป็นโสด 
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ภาพตัวอย่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2554 น าเสนอชุดแรก เรื่อง “สถานะโสด” 

(นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2554) 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 37   (การหันหลังกับการแต่งงาน)               รูปที่ 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  39   (ไว้อาลัยต่อความรักท่ีจากไป)            รูปที ่40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  41  (การพันธนาการตัวเองกับความทุกข์) 
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ปัญหาที่พบในการท าผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2554 ชุดแรก เรื่อง “สถานะโสด” 
 เมื่อน าเสนอกับอาจารย์ผู้ควบคุมและคณะกรรมการสอบหัวข้อ พบว่าเป็นการถ่ายทอด
เรื่องราวที่มาจากความรู้สึก ประสบการณ์ส่วนตัวมากเกินไป ภาวะความรู้สึกของภาพไม่สะท้อนการ
กล่าวถึงความเป็นสถานะโสด เหมือนเป็นการพูดถึงการเสียคนรักมากกว่า ท าให้ประเด็นงานหลุด ไม่
สามารถไปถึงการบอก สถานะโสดตามที่บอกไว้ในหลักการและเหตุผล  
 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ควบคุมและกรรมการสอบหัวข้อ 
 ให้พยายามปรับเนื้อหาของผลงานให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของหัวข้อที่เสนอใหม่ 
หลีกเลี่ยงการน าความคิด ความรู้สึกส่วนตัวมาปนกับหัวข้อของงาน 
 
ผลงานน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 

การแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาและหัวข้อครั้งที่ 2โดยน าเสนอหัวข้อ “โสด...ร่วมสมัย”  กล่าวถึง
การครองตนเป็นโสดในยุคสมัยปัจจุบันที่มีจ านวนมากขึ้นจากสาเหตุการผิดหวังในความรัก 
 
 

ภาพตัวอย่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 น าเสนอครั้งท่ี 2 
เรื่อง “โสด...ร่วมสมัย” (นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  42   (ชุดแต่งงานสีม่วง สีที่แทนความหมายของการเป็นหม้ายอยู่คนเดียว) 
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ปัญหาที่พบในการท าผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 น าเสนอครั้งที่ 2 
เรื่อง“โสด...ร่วมสมัย” รูปที่  42   (ชุดแต่งงานสีม่วง สีที่แทนความหมายของการเป็นหม้ายอยู่คน
เดียว) 

เมื่อน าเสนอกับอาจารย์ผู้ควบคุมและคณะกรรมการสอบหัวข้อ พบว่า แฟชั่นในปัจจุบันที่เป็น
ชุดเจ้าสาวไม่ได้มีแต่สีขาวเหมือนสมัยก่อน มีการน าสีที่สดใสหลายหลายมาตัดเย็บเป็นชุดเจ้าสาวอยู่
มากมาย ท าให้สีม่วงไม่ได้สื่อแค่ความหมายถึงการครองตนเป็นโสด  เป็นหม้าย อีกต่อไป  
ผลงานที่เป็นชุดแต่งงานสีม่วง จึงยังไม่มีความน่าสนใจเรื่องของความเป็นโสด ตัวชุดที่น าเสนอมีความ
เรียบง่ายแต่ขาดเรื่องเล่า เรื่องราวที่น่าจะมีในตัวงานชุดเจ้าสาว งานยังไม่บอกถึงความเป็นตัวตน สิ่งที่
ต้องการสื่อออกมาได้ให้ชัดเจน 

 
ภาพตัวอย่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 น าเสนอครั้งที่ 2  

เรื่อง “โสด...ร่วมสมัย” (นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  43   (หมอนส าหรับคนโสด) 
 
ปัญหาที่พบในการท าผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 น าเสนอครั้งที่ 2 
เรื่อง “โสด...ร่วมสมัย”รูปที่  43   (หมอนที่ส าหรับคนโสด) 
 

เมื่อน าเสนอกับอาจารย์ผู้ควบคุมและคณะกรรมการสอบหัวข้อ พบว่า ผลงานส่วนที่เป็น
หมอน มีลักษณะผลงานที่ตัดทอนรูปร่างคนให้มีแค่ครึ่งซีกมีแขนข้างเดียว มีปลอกสวม ตัวปลอกมีการ
น าเสนอเรื่องราวแฝงความเป็นโสดร่วมสมัย เช่น เงินตรา ท่องเที่ยว เป็นต้น สื่อถึงความโดดเดี่ยวที่มี
ความสุข ไม่ได้ทุกข์ไปกับสถานะความเป็นโสด ผลงานออกแบบมาให้มีการหนุนนอนกอดได้ 
เหมือนกับว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง กอดตัวเอง ให้ความอบอุ่นกับตนเอง ด้วยขนาดของผลงานที่มี
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ความซ้ าๆกันท าให้งานออกมาดูเหมือนการขายผลิตภัณฑ์ ปลอกท่ีสวมใส่    กับเรื่องราวที่ต้องการสื่อ
ให้รู้ว่า มีความสุขกับรายได้ เงินทอง ความเป็นอิสระ และการท่องเที่ยวนี้ ยังไม่สามารถสื่อให้ได้
ความรู้สึกกับผู้ชมผลงาน ตัวชิ้นงานมีความนุ่มนิ่มเพราะต้องการให้มีการใช้งานจริง กอด หนุนนอนได้ 
และยังไม่สามารถดึงความเป็นตัวตนที่จะแสดงออกมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะโดยสรุปจากอาจารย์ผู้ควบคุมและกรรมการสอบหัวข้อ 

1. ให้ทบทวนความต้องการที่จะสื่อผลงานออกมาใหม่โดยการอ่านแล้ววิเคราะห์ออกมาว่า
แท้จริงแล้วเราต้องการสื่ออะไร 

2. ค าว่าร่วมสมัย ที่มีในหัวข้อ ควรให้ผลงานร่วมสมัยในตัวงานด้วย เพราะงานยังไม่
สามารถสื่อไปถึงท้ังหัวข้องานและความเป็นร่วมสมัยได้ 

 
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2554 น าเสนอครั้งท่ี 3เรื่อง “โสด...เพศทางเลือก” 

แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาและหัวข้อครั้งที่ 3โดยน าเสนอหัวข้อ “โสด...เพศทางเลือก”ยังมีการ
กล่าวถึงสถานะความเป็นโสดในปัจจุบันที่มีกับทุกเพศ (เพศชาย เพศหญิง คนรักร่วมเพศ)เพราะทุกคน
มีความรักในรูปแบบสาเหตุต่างๆกันที่ท าให้ มีสถานะโสด 
 

ภาพตัวอย่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555น าเสนอครั้งท่ี 3 
เรื่อง “โสด...เพศทางเลือก”(นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  44                                                                          รูปที ่45 
 
 



49 
 

ภาพตัวอย่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555น าเสนอครั้งท่ี 3 
เรื่อง “โสด...เพศทางเลือก”(นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 46 
 
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 น าเสนอครั้งท่ี 3 เรื่อง “โสด...เพศทางเลือก” 
รูปที่ 44,45,46 
 

ผลงานและแนวคิดครั้งที่3นี้ส่งผลให้มีการปรับค าว่า “โสด” ออก จากการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการสื่อเรื่องจากสถานะ “โสด”ค าท่ีมีความเป็นนามธรรมมีความยากในการเข้าถึงการ
ตีความของผลงาน ค าว่า “โสด”ส่งผลให้การคิดสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปต่อได้ยาก  

ยกตัวอย่าง เช่น ผลงานรูปภาพที่ 44  
มีแนวความคิด สื่อถึงหน้าอกผู้หญิงที่โสดมานานจากการรอคอยคู่ ที่นานจนอายุ

มากขึ้น ท าให้สรีระร่างกายที่ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งไปกับเวลาที่ล่วงไป ท าให้มีความมีความ
หย่อยคล้อย ยืดยานไป  

ลักษณะผลงาน เป็นรูปทรงตัดทอนจากหน้าอกผู้หญิง(นม) ที่มีลักษณะยาวสองข้าง 
ใช้ผ้าสีด า สีเหลือง และสีชมพู  

การวิเคราะห์ผลงาน เมื่อพิจารณาผลงาน พบว่าลักษณะโดยรวมของผลงานพูดถึง
อวัยวะร่างกายบางส่วนที่บอกความเป็นผู้หญิง ที่สื่อถึงในเรื่องเพศได้ แต่ไม่อาจสามารถสื่อถึง
ความเป็น “โสด” ได้ 

 
จากการยกตัวอย่างการวิเคราะห์ผลงานครั้งที่ 3 ท าให้เหลือค าว่า“เพศทางเลือก” 

เพราะผลงานทั้ง 3 ชิ้น ที่น าเสนอมานั้นค่อนข้างมีน้ าหนักท่ีจะพูดถึงเรื่องเพศทางเลือก (เพศท่ีสาม)
มากกว่า โดยตัวผลงานเองมีการใช้สี รูปร่าง รูปทรง ที่สื่อความหมายไปในเรื่องของ “เพศทางเลือก”



50 
 

ซึ่งน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน ซึ่งสามารถน าไปสู่การศึกษา พัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือ
สร้างสรรค์ชิ้นงานและตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ต่อไป 
 
สรุปแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงาน เรื่อง “เพศทางเลือก” 
 งานวิจัยทางสร้างสรรค์ผลงานเรื่องเพศทางเลือกนี้ ข้าพเจ้าได้มีการศึกษา ค้นคว้า  
การสัมภาษณ์เพ่ิมเติมจากการแก้ไขกระบวนการคิด วิเคราะห์ ผลงานใหม่ เพื่อให้มีความสอดคล้อง 
เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ โดยผลงานที่ร่วมน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 3 
จ านวน 3 ชิ้น รวมด้วยกัน ผลงานทั้งหมดมีจ านวน 8 ชิ้น  ซึ่งเป็นการต่อยอดความคิดในการล าดับ
เรื่องราวของผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “เพศทางเลือก” ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “คนเราเลือกการเกิด
(ก าเนิด)ให้กับตัวเองไม่ได้ แต่สามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ได้ ก าหนดการกระท าของตนเองได้  “เพศ”  
จึงไม่ได้เป็นตัวชี้วัดการท าความดี ความชั่ว การประพฤติปฏิบัติตนต่างหากท่ีเป็นตัวบอกว่า ใครเป็น
คนดี ใครเป็นคนชั่ว”โดยผลงานเป็นรูปแบบงานประติมากรรมแบบ Soft sculpture ใช้วิธีการตัดเย็บ
ลงบนผ้า ใช้ใยสังเคราะห์ในการท าให้เกิดเป็นรูปทรงตามที่ออกแบบไว้  

 ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “เพศทางเลือก” มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อน
สภาวะเรื่อง “เพศ” ในสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากข้ึนโดยอยู่บนบรรทัดฐานความเป็น
ปัจเจกส่วนตนในเชิงกลุ่ม ที่สังคมเองต้องเข้าใจและรับทราบว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มีความผิดปกติผิด
แปลกแต่อย่างใด เขาเหล่านี้มีความคิด ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมนุษย์เหมือนกับผู้ชาย 
ผู้หญิงทั่วไปเช่นกัน  
 

2. กระบวนการ เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ บทความ จากห้องสมุด ค้นคว้าจากอินเทอร์เนต  

สื่อต่างๆและสังเกตจากพฤติกรรมของเพ่ือนกลุ่มเพศท่ีสามใกล้ตัว 
2.2 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อประกอบการออกแบบผลงาน  
2.3  ศึกษากระบวนการทดลองการออกแบบตัดเย็บรูปทรงของงานตามท่ีก าหนดไว้  
2.4  สร้างภาพร่างทั้งด้วยวิธีการวาดเส้น ก าหนดสีผ้า ชนิดของผ้าและน าผ้ามาตัดตาม  

รูปแบบที่ก าหนดไว้ เย็บต่อผ้าขึ้นเป็นรูปร่างและน าใยสังเคราะห์มาใส่ให้เกิดเป็นรูปทรงตาม     
ที่ออกแบบไว้  
2.5 น าผลงานสร้างจ าลองท่ีได้มาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่พบ เช่น  ขนาด ทิศทาง น้ าหนัก ความสวยงามและ
การจัดวาง  เพ่ือให้ผลงานโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ 
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2.6น าผลงานจ าลองมาขยายขนาดสู่ผลงานจริงการปฏิบัติงานจริงจะอาศัยเทคนิครวมถึง การ
วิเคราะห์ภาพรวมควบคู่กับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้  
2.7น าผลงานที่เสร็จสมบูรณ์มาวิเคราะห์วิจารณ์จากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตนเองและเพ่ือน 
น าผลการวิเคราะห์วิจารณ์ มาด าเนินการปรับปรุงพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไป  
 
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  
 ข้าพเจ้ามีความสนใจผลงานของศิลปิน แคลส์โอลเดน ( Claes Oldenburg)  
ประติมากรชาวอเมริกัน ผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมท่ีอ่อนนุ่ม ( Soft Sculpture) ด้วย
แนวคิดและวิธีการน าเสนอรูปแบบงานของเขาท าให้ข้าพเจ้ามีความประทับใจ เกิดแรงบันดาล
ใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประติมากรรมท่ีอ่อนนุ่ม มีสีสันที่สดใส มีความน่าสนใจในตัว
ผลงาน ยกตัวอย่าง เช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 47   
ที่มา : แคลส์ โอลเดน ( Claes Oldenburg). (ไม่ระบุปี). ผลงานท่ีช่ือชุด Soft Fun Good Humors,1963. 
เข้าถึงเมื่อ 17 กันยายน. เข้าถึงได้จาก  
http://warrensburg.k12.mo.us/iadventure/curator/extrapage2.html 

 
 
 
 

 

http://warrensburg.k12.mo.us/iadventure/curator/extrapage2.html
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รูปที่  48   

ที่มา : แคลส์ โอลเดน  (Claes Oldenburg). (ไม่ระบุปี). ผลงานท่ีช่ือชุด Giant BLT,1963. เข้าถึงเมื่อ 17 
กันยายน. เข้าถึงได้จาก  http://www.askyfilledwithshootingstars.com/wordpress/?p=836 

 
 โดยปกติแล้วงานประติมากรรมท่ัวไปที่พบเห็นมักเป็นผลงานที่ท ามาจาก ดิน ไม้ 
โลหะ สัมฤทธิ์ ปูน หินอ่อน ฯลฯ ที่มีสีสันเรียบง่ายสวยงามตามเนื้อแท้ของวัสดุ ซึ่งการ
สร้างสรรค์งานประติมากรรมที่อ่อนนุ่มนี้มีความพิเศษตรงที่เราสามารถเลือกชนิดของวัสดุที่เป็น
ผ้า มาตัดเย็บตามแบบที่เราต้องการโดยวัสดุดังกล่าวมีสีสันที่สด สวย และมีหลากหลายชนิดให้
เลือกได้ตามความสนใจ เช่น ผ้าหนัง ผ้าขน ผ้าสักหลาด ผ้าใบ ฯลฯบ้างมีลวดลายที่น่าสนใจ 
อย่างลายเสือ ลายจุด เป็นต้น ท าให้การสร้างสรรค์ผลงานเต็มไปด้วยวัสดุที่เป็นตัวเลือกให้
ผลงานมีความสนุก มีสีสันที่สดใส น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
 และด้วยเรื่อง “เพศทางเลือก” (เพศท่ีสาม ชาวรักร่วมเพศหรือชาวสีรุ้ง (นิยามค าท่ี
พวกเขาเรียกกลุ่มเพศที่สาม) เป็นกลุ่มคนที่ก าหนดให้สีรุ้งคือสีประจ าชาวรักร่วมเพศ นั้นท าให้
การสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง “เพศทางเลือก”นอกจากรูปทรงที่ตัดทอนอวัยวะต่างๆขนาดที่ขยาย
ให้มีความใหญ่ขึ้นแล้ว สี จึงมีส่วนท าให้ผลงานดูโดดเด่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 การสร้างสรรค์ผลงานได้น ากระบวนการทางทัศนศิลป์เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยเริ่มตั้งแต่ 1. การออกแบบ  2. การร่างภาพตามแนวความคิด 3. การเลือกวัสดุที่
น ามาใช้สร้างสรรค์ผลงาน การเลือกชนิดผ้า  4. การเลือกใช้สีสันที่สื่อความหมายของผลงาน  
5. การสร้างแบบจ าลองผลงานตามท่ีร่างไว้และน ามาขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น จนน าไปสู่
กระบวนการใช้องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน และภาพรวมของผลงานที่สื่อความคิดงาน
ให้กับผู้ชมผลงาน  

http://www.askyfilledwithshootingstars.com/wordpress/?p=836
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1.การออกแบบภาพร่างตามแนวคามคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 49 (ภาพบางส่วนที่ร่างออกแบบก่อนน ามาวาดลงบนผ้า) 
 
 การออกแบบภาพร่างตามแนวความคิดนั้นเป็นการถ่ายทอดรูปแบบงานออกมาคร่าวๆโดยมี
ทั้งการร่างภาพลายเส้นด้วยดินสอ และแบบลงสี เมื่อได้รูปแบบที่พอใจแล้ว การ Sketch ผลงานนั้น
ต้องค านึงถึงสัดส่วน ความสวยงาม ของรูปแบบที่น ามาใช้ ว่าต้องมีความสมดุล มีความเป็นเอกภาพ 
สอดคล้องกับการล าดับชิ้นงาน 8 ชิ้น  
 
2. การเลือกวัสดุ ผ้า ชนิดผ้า และสีของผ้ามาสร้างผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 50 (ชนิดของผ้าที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันไป คัดเลือกก่อนน ามาสร้างผลงาน)  
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 รูปที่ 51 (ผ้าสักหลาด)                                   รูปที่ 52 (ผ้าขนแบบยาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 53 (ผ้าหนัง)              รูปที่ 54 (ผ้าที่คัดเลือกน ามาสร้างสรรค์ผลงาน) 
 
 เมื่อออกแบบลงสีภาพเรียบร้อยแล้ว จึงมาเลือกชนิดของผ้าที่จะน ามาใช้ในการตัดเย็บตาม
รูปแบบที่ก าหนดไว้ โดยการเลือกวัสดุผ้านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของผ้าได้ตามความเหมาะสม
ที่สอดคล้องกับแนวความคิดงานมากกว่า มิได้ก าหนดตายตัวในการเลือกวัสดุผ้าที่น ามาใช้สร้างสรรค์
งาน  
 
วัสดุอื่นๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เช่น ใยสังเคราะห์  เข็ม ด้าย กรรไกร  
จักรเย็บผ้า ไม้บรรทัด กาวปืน เส้นเอ็น เป็นต้น 
 
วัสดุตกแต่งอ่ืนๆ 
 เช่น ลูกปัด คริสตัล ฯลฯ 

 รูปที่ 55 (วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน) 
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3. การสร้างแบบจ าลองผลงานตามที่ร่างไว้จากงาน 2 มิติ สู่งาน 3 มิติ 
  
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 56  (ภาพตัวอย่างแบบจ าลองงานตามท่ีออกแบบไว้จากการร่างภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 57 (ภาพตัวอย่างแบบจ าลองงานตามท่ีออกแบบไว้จากการร่างภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 58 (ภาพตัวอย่างแบบจ าลองงานตามท่ีออกแบบไว้จากการร่างภาพ) 
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รูปที่ 59  (ภาพตัวอย่างแบบจ าลองงานตามท่ีออกแบบไว้จากการร่างภาพ) 
 
 การถอดแบบจากงาน 2 มิติ เป็น งาน 3 มิติ ตามที่ออกแบบไว้มีความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความผิดเพี้ยน ความสมดุลของผลงานเมื่อมีการจัดวาง ซึ่งเป็นเพราะขนาดของรูปแบบงานเล็ก 
กะทัดรัด ท าให้งานบางชิ้นมีความสมดุลที่ดี สามารถบิดดัดจัดวางตามท่ีคิดได้ แต่บางชิ้นงานมีความ
สมดุลที่ไม่ดี โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะการแขวน จะเกิดปัญหาให้เรื่องของการสมดุลและคลาดเคลื่อน
ในการจัดวาง เช่นเมื่อแบบมีขนาดเล็ก(ต้นแบบแบบจ าลองผลงาน) ผลงานที่มีลักษณะการจัดวางแบบ
ทับซ้อนกันมีความสมดุล สวยงาม แต่เมื่อแบบถูกขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ความผิดเพี้ยน ความคลาด
เคลื่อน จะเกิดขึ้นท าให้ต้องแก้ไขไปตามจุดบกพร่องของแต่ละชิ้นงานนั้นๆ หรือแก้ไขโดยการสร้าง
ผลงานเดิมข้ึนมาใหม่ เพ่ือให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  
 การวิเคราะห์ผลงานทางศิลปะถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของผู้ท างานสร้างสรรค์งานศิลปะ 
เป็นอย่างยิ่ง ผู้สร้างงานศิลปะจ าเป็นต้องใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการน ามาใช้วิเคราะห์ผลงานเพื่อการพัฒนา ต่อยอดความคิดในการสร้างสรรค์ต่อไปได้ อันได้แก่ 
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก พื้นผิว เป็นต้น ที่จะประสานให้ผลงานของข้าพเจ้ามีความสมบูรณ์ 
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 
วิเคราะห์การพัฒนางาน 
 การวิเคราะห์ผลงานในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ทางทัศนธาตุในทางศิลปะ เพื่อเป็นตัวก าหนด
ทิศทางการใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือให้เกิดสุนทรียภาพต่อผู้ชมผลงานข้าพเจ้าได้
ปรับปรุงการค้นคว้าข้อมูลของการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ิม รวมถึงการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้มาจากการ
พูดคุย การสัมภาษณ์ และการชมรายการที่มีการน าเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนเพศท่ีสาม  น ามาสู่
การทดลองรูปแบบผลงานศิลปะ ออกมาตามล าดับ ซึ่งในแต่ละล าดับชิ้นงาน ข้าพเจ้าได้มีการ
วิเคราะห์อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายของงาน เพ่ือเกิดความกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังที่  
สุรศักดิ์  เจริญวงศ์ ,2554 อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์สาขาศิลปะไทย ผู้สอน
ในหลักสูตรทัศนศิลปศึกษาเคยกล่าวไว้ว่า “การก าหนดทิศทางของผลงาน เป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้เราได้
รู้ว่า เราจะท าอะไร เพ่ือสิ่งใด และมีวิธีการอย่างไร  กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนางานที่
มีคุณภาพเป็นเชิงประจักษ์ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้และเข้าใจจากการชมผลงาน” 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงาน 
 องค์ประกอบของผลงานที่เกิดขึ้นในงานประติมากรรมอ่อนนุ่ม ทั้ง 8 ชุดนี้ เกิดจากการน า
ทัศนธาตุ อันได้แก่ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก พ้ืนผิว ที่ว่าง เป็นส าคัญ มาประกอบให้เกิด
สุนทรียภาพในการชมผลงาน 
 
 เส้น ( Line) คือ เส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นอิสระหน้าที่ของเส้นเหล่านี้จะเป็นตัวพื้นที่ว่าง 
รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก ขนาด และสี  ลักษณะของเส้นเป็นตัวน าสายตาให้เกิดความรู้สึกต่างๆ เช่น 
เส้นแนวนอน ให้ความรู้สึก สงบนิ่ง เรียบเฉย    เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกม่ันคง แข็งแรง โดดเดี่ยว   
เส้นเฉียง ที่ให้ความรู้สึกถึงความไม่ม่ันคง เอียนเอียงเป็นต้น 
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 รูปทรง (Form) โครงสร้างที่มีปริมาตร น้ าหนัก ที่ท าให้เห็นถึงลักษณะงานที่ชัดเจนขึ้น 
จากประเภทของรูปทรง คือ รูปทรงเลขาคณิต( Geometric Form)  รูปทรงธรรมชาติ ( Natural 
Form) และรูปทรงอิสระ(Free Form)  
 
 ที่ว่าง (Space) คือ พื้นที่ไม่ตายตัวอิสระแต่สามารถมองเห็นได้จากการน าทัศนธาตุมา
ประกอบเป็นผลงาน เกิดองค์ประกอบของงาน และจัดวางอย่างเหมาะสม ท าให้ผลงานมีความ
น่าสนใจ มีพลัง มีความรู้สึกเคลื่อนไหว มีความหมายมากยิ่งขึ้น 
 
 พื้นผิว ( Texture) คือ สภาพของวัสดุที่มีลักษณะท าให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกได้ 
ทางการสัมผัสทางสายตา อารมณ์ และการจับต้อง เช่น ความหยาบ  ความมัน ความนุ่มนวล ความ
ขรุขระ เป็นต้น  
 
 น้ าหนัก (Tone) คือบริเวณท่ีเกิดแสงและเงา จากการกระทบของแสง ท าให้ผลงานเกิด
น้ าหนักเข้ม อ่อน  มีปริมาตร ผลงานจึงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
 สี (Colour)  คือ สิ่งที่รับรู้ได้ด้วยสายตา มีผลต่อการรับรู้ ความรู้สึก อารมณ์ และการ
จดจ าของมนุษย์ โดยสีแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 1. สีที่เกิดจากธรรมชาติ 2. สีที่เกิดจากมนุษย์
เป็นผู้สร้าง สีจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 
ผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้งหมด จ านวน 8 ชิ้น 

1. ชื่อผลงาน เพศทางเลือก หมายเลข 1  ขนาด 100x80 เซนติเมตร  แปรผันตามพ้ืนที่ 
2. ชื่อผลงาน เพศทางเลือก หมายเลข 2  ขนาด 80x52 เซนติเมตร  แปรผันตามพ้ืนที่ 
3. ชื่อผลงาน เพศทางเลือก หมายเลข 3  ขนาด 90x60 เซนติเมตร  แปรผันตามพ้ืนที่ 
4. ชื่อผลงาน เพศทางเลือก หมายเลข 4 ขนาด 100x80 เซนติเมตร จ านวน 4 ชิ้น แปรผัน

ตามพ้ืนที่ 
5. ชื่อผลงาน เพศทางเลือก หมายเลข 5 ขนาด 100x80 เซนติเมตร   แปรผันตามพ้ืนที่ 
6. ชื่อผลงาน เพศทางเลือก หมายเลข 6ขนาด 100x170 เซนติเมตร   แปรผันตามพ้ืนที่ 
7. ชื่อผลงาน เพศทางเลือก หมายเลข 7 ขนาด 110x70 เซนติเมตร  จ านวน 5 ชิ้น แปรผัน

ตามพ้ืนที่ 
8. ชื่อผลงาน เพศทางเลือก หมายเลข 8 ขนาด 110x60 เซนติเมตร  แปรผันตามพ้ืนที่ 

 



59 
 

ผลงานชิ้นที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 เรื่อง “เพศทางเลือก” 
(โดย นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2555) 

รูปที่ 60 (เพศทางเลือก หมายเลข 1 ) ขนาด 100x80 เซนติเมตร  แปรผันตามพ้ืนที่ 
 
วิเคราะห์ผลงาน ผลงานชิ้นที่ 1  
 เป็นผลงานที่เกิดเป็นรูปทรงอิสระ แต่เมื่อมองดูภาพรวมจะอยู่ใน Formของรูปทรงเลขาคณิต 
คือ วงรี เส้นที่ใช้เป็นเส้นโค้งส่วนใหญ่ ทิศทางน าสายตาให้ความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อน  การน าเสนอ
ผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่   ชนิดของผ้าที่ใช้ คือ ผ้าสักหลาด ใช้สีตัดกันในเชิง 80 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 20 
เปอร์เซ็นต์ สีด ามีพ้ืนที่มากกว่าสีเหลืองและชมพู ท าให้งานนมชุดนี้มีความสะดุดสายตาในเรื่องของสี 
และขนาดที่ใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  61   ภาพประกอบการใช้ทัศนธาตุ

ของผลงานช้ินท่ี 1 
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ผลงานชิ้นที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 เรื่อง “เพศทางเลือก” 
(โดย นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2555) 

รูปที่ 62 (เพศทางเลือก หมายเลข 2 )ขนาด 80x52 เซนติเมตร  แปรผันตามพ้ืนที่ 
 
วิเคราะห์ผลงาน ผลงานชิ้นที่ 2 
 เป็นผลงานที่เกิดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมที่มุมแหลมทิ่มลงด้านล่าง เส้นน าสายตาให้
ความรู้สึกพุ่งลง ให้สนใจกับต าแหน่งส่วนล่าง   การน าเสนอผลงานแปรผันตามพ้ืนที่  ชนิดของผ้าที่ใช้ 
คือ ผ้าสักหลาดใช้สีเดียวคือสีแดงสด มีจุดเด่นเป็นภาพแม่กุญแจปลดล๊อค ท าจากเพชรตริสตัสมีความ
แวววาวเมื่อกระทบแสงไฟติดอยู่บนชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  63   ภาพประกอบการใช้ทัศนธาตุของ

ผลงานช้ินท่ี 2 
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ผลงานชิ้นที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 เรื่อง “เพศทางเลือก” 
(โดย นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2555) 

รูปที่ 64 (เพศทางเลือก หมายเลข 3 )ขนาด 90x60 เซนติเมตร  แปรผันตามพ้ืนที่ 
 
วิเคราะห์ผลงาน ผลงานชิ้นที่ 3 
 เมื่อมองภาพรวมจากด้านบนจะเห็นว่าผลงานมี Form เป็นรูปทรงวงกลม เส้นน าสายตา
ให้ความรู้สึกพุ่งเข้าหาจุดกึ่งกลางของวงกลม  ให้สนใจกับต าแหน่งส่วนกลางของผลงาน   การน าเสนอ
ผลงานแปรผันตามพ้ืนที่ชนิดของผ้าที่ใช้ คือ ผ้าสักหลาดใช้สีคู่ตรงข้าม คือสีเหลืองสด และสีม่วง โดยมี
สีด าเป็นพ้ืนเมื่อมองดูแล้วตัวเสปริ์มสีม่วงหลายๆตัวเหมือนมีการเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  65   ภาพประกอบการใช้ทัศนธาตุของ

ผลงานช้ินท่ี 2 
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ผลงานชิ้นที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2556 เรื่อง “เพศทางเลือก” 
(โดย นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2556) 

รูปที่ 66 (เพศทางเลือก หมายเลข 4 )ขนาด 100x80 เซนติเมตร จ านวน 4 ชิ้น  แปรผันตามพ้ืนที่ 
 
วิเคราะห์ผลงาน ผลงานชิ้นที่ 4 
 เป็นผลงานที่มี Form เป็นอิสระมีความลื่นไหล ด้วยผลงานชุดนี้ประกอบด้วยปาก 4 ชิ้น 
และจัดวางให้ประกบปากเป็นคู่ จ านวน 2 คู่ แปรผันตามพ้ืนที่  ซึ่งผลงานสามารถปรับเปลี่ยนการจับคู่
สีให้มีสีที่เหมือนกัน และต่างกันได้ โดยจะให้ความรู้สึกความหมายการสื่องานที่แตกยอดออกไปชนิด
ของผ้าที่ใช้ คือ ผ้าสักหลาดการใช้สีเลือกใช้สีที่สื่อความหมายถึงความเป็นผู้หญิง คือ สีชมพูสด และสื่อ
ถึงกลุ่มรักร่วมเพศ คือ สีม่วง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  67  ภาพประกอบการใช้ทัศนธาตุ

ของผลงานช้ินท่ี 4 
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ผลงานชิ้นที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2556 เรื่อง “เพศทางเลือก” 
(โดย นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2556) 

รูปที่ 68 (เพศทางเลือก หมายเลข 5 )ขนาด 100x80 เซนติเมตร   แปรผันตามพ้ืนที่ 
 
วิเคราะห์ผลงาน ผลงานชิ้นที่ 5 
 เป็นผลงานที่ใช้เส้นอิสระ แต่เมื่อมองภาพรวมจะอยู่ใน Form ของวงกลมผลงานสามารถ
มองได้ 2 ด้าน น าเสนอผลงานแปรผันตามพ้ืนที่  ชนิดของผ้าที่ใช้ คือ   ผ้าสักหลาด  การใช้สีเลือกใช้สี
ที่สื่อความหมายถึงความเป็นผู้ชาย คือ สีน้ าเงินสด ตัดกับสีของลิ้นที่เป็นสีเหลือง ส่วนปลายลิ้นประดับ
ด้วยลูกปักเม็ดเล็กท่ีทองวางขดวนจนเต็มส่วนขงปลายลิ้น เพ่ือเน้นรูปร่างที่แฝงภาพเชิงซ้อน เกิดความ
สงสัยต่อผลงาน แต่เมื่อมองในระยะไกลระดับหนึ่งจะเห็นเป็นภาพที่ต้องการสื่อออกไป 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปที่  69   ภาพประกอบการใช้ทัศนธาตุ

ของผลงานช้ินท่ี 5 
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ผลงานชิ้นที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2556 เรื่อง “เพศทางเลือก” 
(โดย นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2556) 

รูปที่ 70 (เพศทางเลือก หมายเลข 6 )ขนาด 100x170 เซนติเมตร   แปรผันตามพ้ืนที่ 
 
วิเคราะห์ผลงาน ผลงานชิ้นที่ 6 
 เป็นผลงานที่มี Form เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เส้นน าสายตาพุ่งขึ้นด้านบนน าเสนอ
ผลงาน แปรผันตามพ้ืนที่  ชนิดของผ้าที่ใช้ คือผ้าหนังสีครีมและสีชมพู  ลักษณะผลงาน  ตัดทอน 
บิดเบือนรูปทรงหน้าอกผู้หญิง(นม) ให้ไปทางด้านข้าง แสดงถึงความผิดแปลก เพื่อสร้างความสนใจ 
เกิดความสงสัยต่อผู้ชมผลงาน  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปที่  71   ภาพประกอบการใช้ทัศนธาตุ

ของผลงานช้ินท่ี 6 
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ผลงานชิ้นที่ 7 
 
 
 
 
 

รูปที่ 72 (เพศทางเลือก หมายเลข 7 )ขนาด 110x70 เซนติเมตร  จ านวน 5 ชิ้น  แปรผันตามพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2556 เรื่อง “เพศทางเลือก” 
(โดย นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2556) รูปที่ 73 (เพศทางเลือก หมายเลข 7 ) 

ติดตั้งแบบแขวน 
วิเคราะห์ผลงาน ผลงานชิ้นที่ 7 
 เป็นผลงานใช้เส้นอิสระ แต่มี Form เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม เส้นน าสายตาพุ่งลงไปที่พ้ืน 
การน าเสนอผลงานโดยการแขวน แปรผันตามพ้ืนที่   ชนิดของผ้าที่ใช้ คือ ผ้าขนยาวสีเหลือง สีแดง สี
ส้ม สีฟ้า และสีชมพูบานเย็น  และ ผ้าก ามะหยี่สีน้ าเงินสด เมื่อผลงานถูกติดตั้งด้วยการแขวน ท า
ให้ผลงานที่พ้ืนที่ว่าง จังหวะ และได้แสงเงาจากการจัดไฟส่อง เพ่ือท าให้งานดูมีน้ าหนัก น่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 รูปที่  74   ภาพประกอบการใช้ทัศนธาตุ

ของผลงานช้ินท่ี 7 
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ผลงานชิ้นที่ 8 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 75 (เพศทางเลือก หมายเลข 8 )กระบวนการเย็บขึ้นงาน  แปรผันตามพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2556 เรื่อง “เพศทางเลือก” 

(โดย นางสาวกาญจนา  ตวงสุวรรณ ปีการศึกษา 2556) 
รูปที่ 76 (เพศทางเลือก หมายเลข 8 ) ขนาด 110x60 เซนติเมตร  แปรผันตามพ้ืนที่ 

 
วิเคราะห์ผลงาน ผลงานชิ้นที่ 8 
 เป็นผลงานที่ใช้เส้นอิสระ แต่มี Form เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม เส้นน าสายตาพุ่งขึ้นไป
ด้านบน  น าเสนอผลงานแปรผันตามพ้ืนที่  ชนิดของผ้าที่ใช้ คือ ผ้าหนัง สีครีมและสีชมพู สวมใส่ด้วย
กระโปรงที่ตัดเย็บจากผ้าโปร่ง เป็นทรงบัลเล่ต์ บานทับซ้อนหลายชั้น สีชมพูอ่อนเดินเส้นขอบด้วย
ริบบิ้นสีชมพูเข้ม ท าให้เป็นเส้นคลื่นด้านข้างผลงานที่ดูมีการเคลื่อนไหว อ่อนหวาน 
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สรุปผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 
ผลงานประติมากรรมท้ัง 8 ชิ้นนี้ เป็นการน าเสนอเรื่องราวของเพศทางเลือก(เพศท่ีสาม) ที่

แฝงอยู่ในตัวงานทุกชิ้น ผ่านเส้น สี รูปร่าง รูปทรง ที่ว่าง พื้นผิว ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทัศนธาตุเป็น
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน จากแนวความคิด แรงบันดาลใจที่ได้มาจากความประทับใจ การ
สัมภาษณ์ การสอบถามจากผู้รู้ การศึกษาข้อมูลสมทบจากหนังสือ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รายการ
โทรทัศน์ จนสามารถกลั่นกรองออกมาเป็นชิ้นงานศิลปะที่มีความสัมพันธ์ กลมกลืน และเป็นเอกภาพ  

จากการสังเกตผู้เข้าชมผลงานการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 
2556  พบว่า ผู้เข้าชมผลงานให้ความสนใจ และได้สัมผัสผลงานของข้าพเจ้า บ้างเกิดข้อสงสัยกับตัว
ผลงาน ซักถาม เพ่ือต้องการทราบถึงความหมายที่สื่อผ่านผลงานในแต่ละชิ้น ผู้ชมผลงานส่วนใหญ่มี
ความพอใจ สนุกสนานเพราะได้สัมผัสผลงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  77   ภาพสมุดการเยี่ยมชมผลงานการแสดงศิลปะร่วมสมัย 

ระหว่างวันท่ี 19-25 มิถุนายน 2556 
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

สรุป 

 “เพศทางเลือก” หรือที่เรียกกันว่า เพศที่สามหรือรักร่วมเพศ คือกลุ่มคนที่มีความรักความ

สนใจในเพศเดียวกัน มีทั้ง ชายรักชายและหญิงรักหญิง หรือชายที่เป็นเกย์รักกับหญิงที่เป็นทอม ก็มี 

ค าต่างๆที่ใช้เรียกพวกเขามีอยู่มากมาย เช่น เกย์ตุ๊ดกะเทย ทอมดี้เลสเบียน ฯลฯ  

จากการศึกษา สรุปได้ว่า  

1. กลุ่มคนรักร่วมเพศ มิใช่คนที่มีความผิดปกติทางจิตแต่อย่างใด  

2. กลุ่มคนรักร่วมเพศ เป็นผู้มีความต้องการทางเพศได้ทั้งกับเพศเดียวกันและต่างเพศ  

3. กลุ่มคนรักร่วมเพศ เป็นผู้มีสิทธิมนุษยชนในการหาเลี้ยงชีพได้โดยสุจริต 

4. กลุ่มคนรักร่วมเพศ เป็นกลุ่มคนที่เรียกร้องขอความยุติธรรมจากสังคม  

ด้วยการเปิดเผยตนเองโดยการเดินขบวนชูป้ายข้อเรียกร้องสิทธิจากกฎหมายจากศาสนา(บางศาสนา)  

และจากสังคมท่ีรังเกียจและไม่เข้าใจถึงการเป็นเพศท่ีสามของพวกเขา  

5. กลุ่มคนรักร่วมเพศ คือคนที่มีความรักความยินยอมให้กันและกันอย่างเต็มใจ  

  

 ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง หรือคนรักร่วมเพศ ต่างก็มีสิ่งที่เหมือนกันนั่นคือความคิด 

ความรู้สึกและการรู้จักผิดชอบชั่วดี หลากหลายปัญหาของสังคมท่ีเกิดข้ึนในทุกวันนี้ เพราะคนทุกคน

ต่างมีความคิด ความเข้าใจ การรับรู้ ที่หลากหลาย ทัศนคติ วิสัยทัศน์จึงแตกต่างกันไป อยู่ที่ว่ามุมมอง

แบบใดที่จะส่งเสริม สร้างสรรค์ให้กับสังคมในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 

 
อภิปราย 
 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบ Soft Sculptureชุด “เพศทางเลือก”เพ่ือ
ถ่ายทอดเรื่องราวของเพศทางเลือก(เพศท่ีสามหรือรักร่วมเพศ)ของสังคมปัจจุบันโดยตั้งใจให้ผลงาน
สะท้อนสภาวะภาพของสังคมท่ีมีความหลากหลายเรื่องเพศมากข้ึน ผ่านมุมมองของข้าพเจ้าให้กับผู้ที่
สนใจศึกษาผลงานเปิดใจเข้าใจถึงความเป็นเพศทางเลือกที่แม้ว่าตัวตนของพวกเขาเป็นผู้เลือกเพศ
ให้กับตัวเองนั้นแต่คนในสังคมจ ากัดพ้ืนที่ของกลุ่มคนเหล่านี้ไว้เพียงเพราะเรื่องเพศ  ด้วยกระบวนการ
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ทางทัศนศิลป์เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอในการสร้างแรงบันดาลใจสร้างผลงาน  ข้าพเจ้าต้องศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลที่มาของกลุ่มคนรักร่วมเพศให้มากยิ่งข้ึน  รวมถึงการอ่านหนังสือ บทความต่างๆจากผู้ที่
เคยศึกษาท าวิจัย และผู้เขียนที่เป็นเพศท่ีสามโดยแท้ เพื่อให้ ข้าพเจ้าได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ไม่ได้
ใช้ความคิดและมุมมองของตนเพียงอย่างเดียว  เพราะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ให้เข้าถึง 
ความต้องการ ความเป็นไปในสังคมโลกเกี่ยวกับเพศท่ีสามที่มีมาแต่อดีต และมีการพัฒนาจนมาถึง
ปัจจุบัน สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ได้แก่  
 

1. การเลือกสี(color)ที่น ามาใช้เป็นสื่อส่วนส าคัญของงาน เพราะกลุ่มคนรักร่วมเพศท่ี  
เราเรียกว่าชาวสีม่วง สีรุ้ง ซึ่งสีดังกล่าวเป็นสีที่ใช้กับ พระบรมวงศานุวงศ์  ประเทศ  องค์กร และ
หน่วยงาน  ที่มีความหมายความส าคัญเช่นกันควรมีการใช้ให้ความหมายอย่างระมัดระวัง 
 

2. รูปแบบ(Form)ของผลงานส่วนใหญ่จะน ารูปทรงของอวัยวะต่างๆของร่างกายมาใช้  
สื่อโดยเฉพาะอวัยวะเพศ ที่ต้อง มีความระมัดระวังในการสื่อออกมาเป็นรูปทรงเพ่ือไม่ให้การมอง
ผลงานเป็นไปในทางอนาจาร 
 

3. ผ้า วัสดุที่น ามาใช้ตัดเย็บเป็นรูปทรงผลงานตามท่ีออกแบบไว้ โดยค านึงถึง ลวดลาย  
พ้ืนผิว ที่มีความสอดคล้องกับ แนวความคิดของงานว่าสามารถสื่อตามแนวความคิดได้หรือไม่ เมื่อ
ผลงานน าเสนอต่อผู้ชม จะสามารถท าให้ผู้ชมได้รับการกระตุ้นความรู้สึกกับผลงาน 
 

4. การน าเสนอผลงาน (Presentations) ที่ต้องค านึงถึงการจัดวางที่เหมาะสม สวยงาม  
เพราะหัวใจของการท างานศิลปะคือการน าผลงานมาติดตั้งเพ่ือน าเสนอต่อผู้ชมผลงาน ฉะนั้นการจัด
วางตามพ้ืนที่งานในการน าเสนอนั้นต้องมีความใส่ใจต่อการสื่อสัมพันธ์ของงานแต่ละชิ้น(ปริญญา  
ตันติสุข ,2554  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร)  
 
 
 ข้าพเจ้ามีความชื่นชอบในเรื่องของการน าสีมาใช้กับผลงาน ท าให้ผลงานมีชีวิตชีวามีความ
สะดุดตาต่อผู้พบเห็น ซึ่ง นอกจากผลงานของ แคลล์ โอเดน  ยังได้รับอิทธิพลจากผลงานศิลปะของ
ศิลปินไทย คือ พินรี สัณฑ์พิทักษ์ในผลงานชุด “หนุนนม” และ “ Breast Stupas”สื่อถึงผู้ชมผ่านการ
สัมผัสทางร่างกายกับชิ้นงานศิลปะ รูปแบบของหมอนรูปนมขนาดใหญ่ สีเทา ชมพู ด า และเบจ เชิญ
ชวนให้ผู้ชมลองเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะชุดนี้ ผู้ชมท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ชมผลงานและผู้ถูกชมในเวลา
เดียวกันตั้งแต่ พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ศิลปะจัดวางของพินรีในชุด “หนุนนม” ได้เน้นวิธีแสดงที่เปิด
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โอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมมากข้ึน โดยมิได้ค านึงถึงการแบ่งแยกของเพศ แต่จะน าเสนอมุมมองที่
อบอุ่น สร้างรอยยิ้ม สร้างแรงกระตุ้นผ่านการมองเห็น การสัมผัสถึงกลิ่น และการรับรู้รสชาติ เพื่อเชื้อ
เชิญให้มีส่วนร่วม และขยายขอบข่ายของการสัมผัสงานศิลปะ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยน
ทัศนคติผ่านแรงกระตุ้นจากรูปทรงสัญลักษณ์ของเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพเขียน และ
ประติมากรรมจัดวาง  
(ที่มา: ความเงียบจากเพลงกล่อม. (2552). เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://www.arthousegroups.com/madshow.php?showcase_id=373) 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ของข้าพเจ้าได้รับค าแนะน าและขอค าปรึกษาจาก
ศิลปินอาวุโสอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ในการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาเทคนิควิธีการ  และความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้อง  
โดยวิธีการวิเคราะห์ ผลงานของตนเอง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ 
มาปรับใช้ในการ สร้างสรรค์ได้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในภายภาค
หน้า 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.เพศทางเลือกหรือเพศท่ีสามหรือคนรักร่วมเพศ ยังมีความน่าสนใจความหลากหลาย

อีกหลายแง่มุมท่ีผู้สนใจ เช่น ในปัจจุบันคนกลุ่มนี้สามารถข้ามเพศมาได้แล้วจากวิวัฒนาการทาง

การแพทย์ เราเรียกพวกเขาว่า “คนข้ามเพศ” สามารถศึกษาพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ต่อไปได้  

 2. การถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน จ าเป็นที่จะต้องศึกษาจากประวัติศาสตร์ งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง อ่านหนังสือและบทความให้มาก รวมถึงการติดตามข่าวสารที่มีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ๆ

อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีข้อมูลมากเพียงพอจะสามารถวิเคราะห์เป็นผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ  

 3. นอกจากศึกษาข้อมูลแล้ว  รูปแบบผลงานศิลปินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศท่ีสามทั้งของ

คนไทยและต่างชาติ มีความส าคัญต่อการต่อยอดผลงาน เพ่ือเพ่ิมเทคนิค การน าเสนอที่จะได้ไม่ซ้ า

รูปแบบงานของผู้อื่น 

 4. ควรมีการทดลอง และพัฒนาเทคนิคการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ิมเติม อย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือได้เห็นผลการพัฒนางานของตนเอง 
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เป็นความสนใจเฉพาะบุคคล ที่สามารถศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาผลงาน

http://www.arthousegroups.com/madshow.php?showcase_id=373
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ในรูปแบบใหม่ ๆ อาจใช้วัสดุอื่นๆมาช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดเด่นขึ้น เช่น  ลูกปัดคริสตัล  

เพชรปลอมประดับ  เป็นต้น หรือการผสาน ประกอบการจัดวางโดยใช้อุปกรณ์เสริมอย่าง โซฟา  เตียง

นอน ซึ่งอาจเสริมให้งานมีความน่าสนใจ ดูสนุกมากยิ่งข้ึน  
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http://www.arthousegroups.com/madshow.php?showcase_id=373
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000044400
http://iam2life.blogspot.com/2009/03/blog-post_5084.html
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ภาคผนวก 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ/บทความ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่  78  ภาพหนังสือที่ใช้ในการอ่านเพื่อรวมรวมข้อมูลในการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 79 นิตยสารปัจจุบันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทอม ดี้ (เลสเบี้ยน) ใช้ประกอบเป็นข้อมูลการท างาน  
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เนต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 80  ภาพแสดงตัวอย่างข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เนตเพื่อใช้ประกอบในการท างา 
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ตัวอย่างภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดความรักแบบชายรักชายและหญิงรักหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 81  ตัวอย่างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาความรักแบบชายรักชายและหญิงรักหญิง 
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ตัวอย่างบุคคลผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องยอมรับของสังคมปัจจุบัน  
ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการท าวิทยานิพนธ์และงานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 82 รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา (ภาพจาก https://www.facebook.com/seri.wongmonta) 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 83 คุณชูชาติ  ดุลยประภัทศร (ภาพจาก http://picpost.postjung.com/125784.html) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 84 พิธีกรรายการ เทยเที่ยวไทย  (จากซ้ายไปขวา) คุณป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร  
คุณกอล์ฟ กิติพัทธ์ ชลารักษ์ และ คุณก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์  

(ภาพจาก http://www.xn--c3csr1b9db3h.com) 

https://www.facebook.com/seri.wongmonta
http://picpost.postjung.com/125784.html
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รายการโทรทัศน์ใช้ข้อมูลการสัมภาษณ์ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “เพศทางเลือก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 85 ภาพประกอบจาก http://www.popcornfor2.com/content/-news-37643 
รายการวู๊ดด้ีเกิดมาคุย ตอน คู่รักไม่จ ากัดเพศ ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2556 
(ชมรายการย้อนหลังจาก http://www.youtube.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบจาก http://movie.truelife.com 
รูปที่ 86 รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด ตอน รักออกแบบไม่ได้ ออกอากาศ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556  และตอน
ท าไมแต่งงานกันไม่ได้  ออกอากาศ วันท่ี 14 สิงหาคม 2556 
(ชมรายการย้อนหลังจาก http://www.youtube.com) 

 

http://www.popcornfor2.com/content/-news-37643
http://www.youtube.com/
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บุคคลข้ามเพศ(ผู้หญิงเปลี่ยนเพศเป็นผู้ชาย) ผู้ชายข้ามเพศคนแรกของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 87 (ภาพประกอบจาก http://picpost.postjung.com/227193.html) 
 

ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล : กฤตธีพัฒน์ โชติฐานิตสกุล ชื่อเล่น : จิมมี ่
วันเดือนปีเกิด : 29 กรกฎาคม 2526 อายุ : 30 ป ี
น้ าหนัก-ส่วนสูง : 45 กก. / 164 ซม. 
การศึกษา : มัธยมต้น-ปลาย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความสามารถพิเศษ : เล่นเปียโน, กีฬาเทควันโด ฯลฯ 
ผลงาน : พิธีกร ช่องปิ๊งแชนแนล รายการแซ่บ แซ่บ และ รายการท่องเที่ยว 30minutes 
 
ที่มา: 25 ปี ในร่างผู้หญิง..เรื่องเล่าของผู้ชายข้ามเพศ “จิมมี่ – กฤตธีพัฒน”์. (2556). เข้าถึงเมื่อ 3  
สิงหาคม. เข้าถึงได้ที ่http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000044400.   

 
 
 
 

 

http://picpost.postjung.com/227193.html
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000044400
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