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บทคัดย่อ 
 

สิ่งมีชีวิตทกุชนิดล้วนมีวงจรชีวิตท่ีคล้ายกนันัน่คือ เกิด แก ่เจ็บ ตาย ในระหวา่งท่ียงัมีชีวิต ยงัมี

อีกเป้าหมายหนึ่งท่ีเสมือนเป็นหน้าท่ี นัน่คือการสืบพนัธุ์  เพ่ือด ารงเผ่าพนัธุ์ของตนเองเอาไว้ ไม่ว่าจะ

เป็นพืช สตัว์หรือมนุษย์เองนัน้ ล้วนต้องการสืบทอดสายพนัธุ์เพ่ือด ารงไว้ซึ่งเชือ้สายต่อไป แต่ในสตัว์

เลีย้งลกูด้วยนมหลายชนิดนัน้มีความซบัซ้อนมากขึน้ไปกว่าการเพิ่มจ านวนประชากรเพียงอย่างเดียว  

ในความต้องการขยายพนัธุ์นัน้ มีความรัก ความผูกพนัและหวงแหนต่อคู่ของตนและทายาทอีกด้วย 

การสืบพนัธุ์ในมนุษย์นัน้ละเอียดอ่อน ทัง้บริบทของสงัคมเช่นในไทยท่ีจ าแนกธรรมเนียมปฏิบัติและ

ภาระหน้าท่ี ของฝ่ายชายและหญิงออกจากกัน กรอบวัฒนธรรมท่ีพูดถึงความเหมาะสมของการ

แสดงออกด้านความรัก รูปแบบของชีวิตคูท่ี่สงัคมคาดหวงัให้สมบูรณ์ตามแบบอย่างท่ีเป็นอดุมคติ สิ่ง

ตา่งๆเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลเป็นอย่างมากตอ่ความสมัพนัธ์ของคู่รัก ไม่ว่าชนชัน้ใดในสงัคมไทย ซึ่ง

กรอบปฏิบัติในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างเพศนีเ้ป็นสิ่งท่ีขัดกับความต้องการท่ีแท้จริงและขัดต่อ

ครรลองตามธรรมชาต ิ  

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด เพศ-สัมพันธ์ นี ้ผู้ ศึกษาได้พยายามถ่ายทอดและแสดง

ออกมาในรูปแบบศิลปะวีดีทัศน์ โดยการบันทึกภาพผู้ ร่วมแสดงชายและหญิงร่วมกับวัตถุท่ี ส่ือ

ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ ใช้การหยิบยืมค าเปรียบเปรยและสุภาษิตอนัเก่ียวเน่ืองกับความสัมพันธ์

ระหว่างเพศมาเป็นเค้าโครงหลกัในการอุปมา เพ่ือขยายความหมายของขนบทางเพศในบริบทของ

สงัคมไทยปัจจบุนั และเพ่ือบ าบดัความทกุข์ทรมานท่ีมีอยูใ่นความรู้สึกนกึคดิของตวัผู้สร้างสรรค์เอง 
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Abstract 
 

Every living being has a similar circle of life. We all have to experience birth, aches, 
old-age and death. While we are stillค living, there is another duty that we have to perform. It 
is the reproduction to maintain our race. Plants, animals and humans need to reproduce to 
maintain their own race. However, several mammals have some complication beyond 
increasing the populations. Apart from the reproduction, there are also love, bond and caring 
for their couple and their child. The reproduction for human is quite delicate in the context of 
society, for example, in Thailand, the obligation and formality are differentiated for women and 
men. The matters, that are significant for the relationship of couples in every class in Thai 
society, are the appropriate love’s expression, the pattern of the perfect ideal married life that 
is expected from society. However, the scope of the practice between two sexes contrasts to 
the actual need and natural path. 
            In the creation of this thesis, “Sex and Relationship”, I attempt to convey and present 
in an artistic video by recording the actor and actress with the objects that convey symbolic 
meanings. There are the use of metaphors and proverbs that are related to the relationship 
between sexes, as the main outline for the parable. This is to expand the implication of 
sexuality in the context of Thai society nowadays, and to heal the suffering that exists in my 
mind. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกพระคณุบิดา มารดา ผู้ ให้ชีวิตและให้การสนบัสนุนในการท างานศิลปะ

ของข้าพเจ้า อีกทัง้ยังคอยเป็นก าลังใจในการผ่านโรคท่ีเป็นอุปสรรคในการศึกษา ขอบคุณคุณยาย

สมนกึ ผู้ เป็นแรงบนัดาลใจให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ และยงัคงสร้างผลงานศลิปะอยา่งตอ่เน่ือง 

 ข้าพเจ้าขอขอบคณุ อาจารย์ สาครินทร์ เครืออ่อน อาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์ และอาจารย์

ภาควิชาศิลปไทยทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการท าผลงานศิลปะ 

ขอขอบคณุอาจารย์ทกุๆทา่นในคณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ทกุท่าน ท่ีได้ชว่ยให้ความรู้

ทางด้านศลิปะตัง้แตพื่น้ฐาน และขดัเกลาความคดิของข้าพเจ้าทัง้การใช้ชีวิต การท างาน 

 ข้าพเจ้าขอขอบคณุเพ่ือนทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือข้าพเจ้ามาโดยตลอด ขอบคณุ ณัฐกาญจน์ 

วาจาสัตย์  กุลธิดา กฤษณคุปต์  กวิสรา รุจิเทศ ท่ีช่วยเหลือในการบนัทึกผลงานศิลปะวีดีทัศน์ของ

ข้าพเจ้า คอยเป็นแรงกระตุ้นในการท างาน และเป็นท่ีปรึกษา และผลงานศิลปนิพนธ์ชดุนีจ้ะไม่มีทาง

ส าเร็จลุล่วงไปได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก ศีล อศัวเดชเมธากุล ผู้ เป็นทัง้แรงบนัดาลใจและ

หุ้นสว่นของชีวิต ได้เป็นเกียรตร่ิวมแสดงในงานศลิปะวีดีทศัน์ทกุชิน้ รวมถึงอ านวยความสะดวกในทกุๆ

ด้าน ขอบคณุเพ่ือนทุกคนในภาควิชาศิลปะไทยและทุกคนท่ีมีส่วนร่วมท่ีท าให้ผลงานศิลปนิพนธ์ของ

ข้าพเจ้าส าเร็จลลุว่งในทกุประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ช 

ค าน า 
 

เอกสารฉบับนีเ้ป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  กลุ่มวิชาเอก

ศิลปะไทย ปีการศกึษา 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ใน

หวัข้อ เพศ-สมัพนัธ์ (Sex and Relationships) โดยมีวตัถุประสงค์ในการบรรยายกระบวนการ ในการ

สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ความเป็นมา รวมถึงข้อมลูในแขนงตา่งๆ ทัง้ทางสงัคม ปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลให้แก่

งานของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นองค์ความรู้ประกอบการท าศิลปนิพนธ์ชุดนี ้และได้บรรยายการด าเนินงานใน

แตล่ะขัน้ตอนเพ่ือความเข้าใจง่าย ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่  

ผู้ ท่ีสนใจทางด้านศลิปะได้เป็นอยา่งดี 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

 สิ่งมีชีวิตทกุชนิดล้วนมีวงจรชีวิตท่ีคล้ายกนันัน่คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ในระหว่างท่ียงัมีชีวิต 

ยงัมีอีกเปา้หมายหนึง่ท่ีเสมือนเป็นหน้าท่ี นัน่คือการสืบพนัธุ์ เพ่ือด ารงเผา่พนัธุ์ของตนเองเอาไว้ ไม่

วา่จะเป็นพืช สตัว์ หรือมนษุย์เองนัน้ ล้วนต้องการสืบทอดสายพนัธุ์เพ่ือด ารงไว้ซึง่เชือ้สายตอ่ไป แต่

ในสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมหลายชนิดมีความซับซ้อนมากขึน้ไปกว่าการเพิ่มจ านวนประชากรเพียง

อยา่งเดียว ในความต้องการขยายพนัธุ์นัน้ มีความรัก ความผกูพนัและหวงแหนตอ่คูข่องตน รวมถึง

ทายาทอีกด้วย การสืบพนัธุ์ในมนษุย์นัน้ละเอียดอ่อน ทัง้บริบทของสงัคมเช่นในไทยท่ีจ าแนกธรรม

เนียมการกระท าของฝ่ายชายและหญิงออกจากกัน ภาระหน้าท่ี กรอบวฒันธรรมท่ีกล่าวถึงความ

เหมาะสมของการแสดงออกด้านความรัก ความสมบูรณ์ของชีวิตคู่ในอุดมคติและความคาดหวงั

ของสงัคม สิ่งตา่งๆ เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากแก่ความสมัพนัธ์ของคูรั่กคนไทย 

กรอบเหล่านีข้ดักบัความรู้สึกและความต้องการสืบพนัธุ์ตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอดั 

และหมิ่นเหม่อยู่บนบรรทดัฐานของสงัคม ซึ่งข้าพเจ้าสนใจประเด็นทางความรู้สึกท่ีเป็นผลกระทบ

จากกรอบวฒันธรรมนีเ้ป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้กบัตวัข้าพเจ้าเองและเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ทกุชน

ชัน้ในสงัคมไทย รวมถึงส่ือสารออกมาทางรูปแบบศลิปะวีดีทศัน์โดยการบนัทึกภาพขณะร่วมแสดง

กบัผู้ ร่วมแสดงหรือวัตถ-ุวสัดท่ีุแตกตา่งออกไปในแตล่ะชิน้งาน และใช่ร่างกายเข้ามาเป็นภาษาใน

การแสดงออก โดยเลือกใช้วีดีทศัน์ในการแสดงออกเน่ืองจากท าเป็นส่ือท่ีมีระยะเวลา เพ่ือถ่ายทอด

ความรู้สึกสับสนน่าอึดอัดในความสัมพันธ์ของผู้ คนในวัยเจริญพันธุ์  ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ใน

ความสมัพนัธ์ท่ีไม่สมบูรณ์แบบได้อย่างสิ่งท่ีเช่ือนัน้สร้างความทุกข์ทรมานต่อคู่รักมากมาย และ

ความสมัพนัธ์ท่ีออ่นไหวสัน่คลอนเหลา่นีย้งัเกิดขึน้ตอ่ไปกบัผู้คน  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีถ่ายทอดความรู้สึกอนัน่าอึดอดัท่ีเกิดขึน้ในความสมัพันธ์ท่ี

เกิดขึน้จากบริบทสงัคมของไทย ซึ่งอาศยัการแสดงออกทางด้านร่างกายร่วมกบัการใช้ส่ือวีดีทัศน์

ในการรับชม  

เพ่ือสร้างผลงานศิลปะวีดีทศัน์ท่ีสามารถกระตุ้นผู้ รักชมให้ตัง้ค าถามและสามารถตีความ

จากผลงาน 

 

1.3 แนวความคิดของการสร้างสรรค์ 

 ในศิลปนิพนธ์ชุดนี ้ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอความรู้สึกอันคลุมเครือท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

เหตผุลทางธรรมชาตแิละความรู้สกึท่ีเกิดขึน้จากผลของความเช่ือในเร่ืองการครองคูเ่ดียวอยา่งเป็น

นิรันดร์ภายใต้กรอบประเพณีของไทย ส่ือสารร่วมกับการน าส านวนสุภาษิตของไทยเข้ามาใช้ใน

การแสดงออก โดยผ่านกระบวนการท างานทางด้านศิลปะออกมาโดยใช้ส่ือวี ดีทัศน์ แสดง

ความรู้สึกอนัน่าอึดอดัภายในด้วยภาวะตา่งๆด้วยการแสดงออกทางร่างกายโดยมีปฏิสมัพนัธ์กัน

กบัผู้ อ่ืนร่วมกบัวตัถท่ีุแสดงสญัลกัษณ์ทางนยัของเพศ ความเช่ือ หรือธรรมเนียมในการครองเรือน

ของชาวไทย 

 

1.4 ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

  1.4.1 ด้านรูปแบบ ศิลปะวีดีทัศน์ 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ รูปแบบวีดีทศัน์ แบบภาพยนตร์สัน้ ขาวด า ไม่มีเสียง 

แบง่เป็น 7 ชิน้ โดยทัง้หมดถกูร้อยเรียงตอ่เน่ืองกนัไป น าเสนอโดยการฉายผา่นจอโทรศพัท์ 

จ านวน 2 เคร่ือง โดยเคร่ืองท่ี 1 ฉายชิน้ท่ี 1-4 เคร่ืองท่ี 2 ฉายชิน้ท่ี 5-7  
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  1.4.2 ด้านเทคนิค   
  1.4.2.1 ถ่ายท าภาพยนตร์วีดีทศัน์    

   1.4.2.2 ถ่ายท าวีดีทศัน์โดยมีบคุลผู้แสดง ชายและหญิง  

  1.4.2.3 ใช้วตัถสุิ่งของท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หามาประกอบร่วมด้วย 

1.4.2.4 ก าหนดขอบเขตระยะเวลาของการบนัทกึภาพวีดีทศัน์ โดยแบง่เป็นตอน

สัน้ๆ 

1.4.2.5 ใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อ  เ รียบเรียง ล าดับภาพ จนถึงสิ น้สุด

กระบวนการผลิตเป็นผลงาน 

 

1.5 ขัน้ตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

 1.5.1.ก าหนดหวัข้อการท างานศลิปะและศกึษาข้อมลูทางศลิปะ  

1.5.2.ศึกษาวรรณกรรม ค าสุภาษิต ตลอดจนค้นหาประเด็นท่ีน่าสนใจในสังคมซึ่ง

เก่ียวข้องกบัหวัข้อในการท างาน 

 1.5.3.ศกึษาข้อมลูจากส่ือเทคโนโลยีและส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ  

 1.5.4.น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์และตีความ 

 1.5.5.ร่างแบบผลงานและลงมือปฏิบตังิาน 

 1.5.6.บนัทกึข้อมลูการสร้างสรรค์ผลงานและปัญหาในการท างานศิลปนิพนธ์ 

 1.5.7.สรุปผลการท างานศลิปนิพนธ์ 
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1.6 แหล่งข้อมูลในการสร้างสรรค์ 

 1.6.1.แหลง่ข้อมลูจากประสบการณ์ส่วนตวั 

 1.6.2.แหลง่ข้อมลูจากส่ือสิ่งพิมพ์ 

 1.6.3.แหลง่ข้อมลูทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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บท ที่ 2  

ข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 

 

2.1 รูปแบบทางด้านศิลปะ  

2.1.1. ศิลปะวีดีทัศน์ (Video Art) 

ภาพท่ี 1  Nam June Paik/ Charlotte Moorman, TV Bra for Living Sculpture, 1969, Cello 

Played by Charlotte Moorman.  

ท่ีมาภาพ : Designer, Video Art, accessed November 8, 2018, available from http://www. 

designer.co.th/1251 

วีดีโออาร์ตเกิดขึน้ครัง้แรกในในปี 1965 นมั จงุ ไพค์ (Nam June Paik) ศลิปินชาวเกาหลี – 

อเมริกนั เป็นผู้ เร่ิมหยิบเอาส่ือชนิดนีเ้ข้ามาใช้ในงานศลิปะ โดยเวบ็ไซต์ดีไซน์เนอร์ (Designer) ได้

ให้ข้อสงัเกตท่ีนา่สนใจไว้วา่ วีดีโออาร์ตมกัจะต้องเก่ียวข้องกบัการแสดงด้วยเสมอ โดยเฉพาะการ

แสดงแบบ ศลิปะแสดงสด หรือ เพอร์ฟอร์มแมนซ์ มีทัง้การแสดงสด และการแสดงตอบโต้ไปกบัการ

ฉายวีดีโอ เชน่ ผลงานท่ีมีช่ือเสียง “TV Bra for Living Sculpture” (ภาพท่ี 1) ท่ี ไพค์       ท าร่วมกบั 
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ชาร์ล็อตต์ มวัร์แมน (Charlotte Moorman) ในผลงานชิน้นี ้มวัร์แมน เปลือยกายสีเชลโล มีเพียงแค่

โทรทศัน์เล็กๆ สองเคร่ืองปิดหน้าอกข้างละเคร่ืองเทา่นัน้ 

 ศลิปะวีดีทศัน์นัน้เร่ิมเป็นส่ือท่ีถกูน ามาใช้กนัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากสามารถน ามาใช้ได้

ในหลากหลายรูปแบบ ทัง้น ามาประกอบกบัศลิปะแสดงสดเชน่เดียวกบั “TV Bra for Living 

Sculpture” (ภาพท่ี 1) ข้างต้น ประกอบร่วมกบัศลิปะจดัวาง (Installation Art) บนัทกึเป็นภาพวีดี

ทศัน์นามธรรม(Abstract) หรือหนึง่ในจดุประสงค์ของการเลือกใช้ส่ือวีดีทศัน์ คือการใช้เพ่ือ

บนัทกึภาพศลิปะการแสดงสด 

การบนัทึกภาพเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงได้ของส่ือวีดีทศัน์นัน้เป็นเหตผุลหนึ่งท่ีกลุ่มศิลปินผู้

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแสดงสด หรือผลงานท่ีไม่ได้ใช้วัสดุในกระบวนการท างานได้น ามาใช้ 

เน่ืองจากต้องการบนัทึกเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการท างานศิลปะ ศิลปะวีดีทศัน์นัน้ยงัช่วย

เปิดโลกทศัน์ในแนวทางการท างานศิลปะได้เป็นอย่างมาก กระทัง่งานศิลปะได้ก้าวข้ามออกมา

จากการเป็นวัตถุ ภาพถ่ายหรือจิตรกรรม และสามารถเห็นความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ได้ 

ศิลปินสามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตดัต่อภาพเหตุการณ์ท่ีบนัทึกไว้ได้อย่างอิสระและ

หลากหลาย 

มีเร่ืองทางวิทยาศาสตร์ท่ีคิดกนัขึน้มาเป็นสมมตุิฐานว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร 

ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถจะน ามาซึ่งความส านึกรู้ในระดับมหภาคและไปถึงระดบั  

จักรวาลเลยทีเดียว เมื่อไม่มีท่ีให้ต้องขยายการใช้เทคโนโลยีนีใ้นโลกอีกต่อไปแล้ว 

ถงึวนันัน้หรือถ้าเป็นเช่นนัน้เราจะไขวค่ว้าและน ามนัมาใช้ได้ราวกบัพรที่ได้รับจากสวรรค์ 

จากข้อความท่ีกลา่วโดย อลนั คาโปโรว์ (Allan Kaprow) 1 ท่ีวิจารณ์ไว้ใน “Video Art; Old 

Wine in a New  Bottle” แสดงให้เห็นถึงพลงัของเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทส าคญัในโลก ไม่เว้น

แม่แตโ่ลกของศิลปะ ถึงแม้ว่าปัจจบุนัการน าเอาเทคโนโลยีในการบนัทึกภาพวีดีทัศน์เข้ามาใช้ใน

                                                 
1 Allan Kaprow(1927-2006) เป็นจิตรกรชาวอเมริกนั,นกัชมุนมุ, ผู้ ริเร่ิมในหารกอ่ตัง้แนวความคิดของการ 

performance art เขาช่วยพฒันา "สิง่แวดล้อม" (Environment) และ "การเกิดขึน้"(Happening) ในช่วงปลายปี 
1950ถงึ 1960  Wikipedia, Allan Kaprow, accessed November 8, 2018, available from https://en.m. 
wikipedia.org/wiki/Allan_Kaprow 
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งานศลิปะจะไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกใหม่ แตก่ารใช้ส่ือวีดีทศัน์นัน้ก็ยงัคงเป็นส่วนหนึง่ของชีวิตคนสมยัใหม่

ไปแล้ว และเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพและผู้คนตา่งเข้าถึงได้โดยง่าย 

ความช่ืนชอบของศลิปิน วีดีโออาร์ตก็คือ อปุกรณ์พิเศษท่ีใช้ดงึเวลาให้ช้าลง มีสิ่งท่ี

เหมือนกนัอยา่งยิ่ง คือ การใช้เสียงสะท้อนในชว่งต้นของดนตรีแบบ Musique Concrète 2 นยัของ

ความคดินีมี้อยูว่่าการเรียกสิ่งท่ีเพิ่งจะผา่นไปเด๋ียวนีเ้องให้ท่ีปรากฏซ า้ หรือการท าซ า้เป็นผลในการ

ปฏิเสธอนาคต และด้วยเหตนีุจ้งึพิสจูน์ให้เห็นถึงความไมรู้่จบของปัจจบุนั2 

อลนั คโปโรว์ กล่าวให้เห็นถึงความพิเศษของศิลปะวีดีทศัน์ได้อย่างงดงาม ข้าพเจ้าเห็น

ตรงกบับทความนีว้า่ ศลิปะวีดีทศัน์นัน้มีความพิเศษคือเป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถดงึเวลาให้ช้าลง และ

ยงัสามารถเก็บบนัทึกกาลเวลาให้สามารถน าภาพเหล่านัน้มาฉายได้ ข้าพเจ้าจึงสนใจในการใช้ส่ือ

วีดีทัศน์มาใช้ในผลงาน งานศิลปะวีดีทัศน์นัน้สามารถจัดการกับเวลาท่ีบนัทึกมาได้ และความ

น่าสนใจของการฉายซ า้นัน้เหมือนกบัการดงึเอาวฒันธรรมในชว่งเวลาเหลา่นัน้ให้กลบัมาอีกอยา่ง

ซ า้ไปซ า้มา เช่นเดียวกบัการส่งตอ่วฒันธรรมท่ีไมเ่คยตัง้ค าถามกลบัไปถึงความถกูต้องและเหตผุล

ตรรกะในการด ารงอยูข่องวฒันธรรมเหลา่นัน้ 

 

2.2 บอดีอ้าร์ต (Body Art) 

ร่างกายของมนุษย์นัน้เป็นสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์กันเองเห็นได้ชัดถึงการมีชีวิตอยู่  จาก

ประสบการณ์ร่วมของตนเอง ก็ท าให้ตีความการกระท าของมนษุย์แตกตา่งกนัออกไป อาจกล่าวได้

ว่าความเป็นสตัว์สงัคมของมนุษย์นัน้ ส่งผลให้การใช้ร่างกายเป็นสญัลกัษณ์มีการตอบสนองกับ

ความรู้สึกภายในได้อย่างง่ายดาย เรือนร่างของเพศตรงข้าม หรือแม้แต่เพศเดียวกัน ก็สามารถ

กระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างมาก ทัง้หมดนีเ้ป็นไปตามธรรมชาติของความต้องการการด ารงค์

เผ่าพันธุ์  การน าเอาร่างกายของมนุษย์เข้ามาใช้ในงานศิลปะนัน้ก็เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถ

ส่ือสารกบัผู้ รับชมได้เป็นอยา่งดี  

                                                 
2 TRF Criticism Project, วีดีโออาร์ต : เหล้าเกา่ในขวดใหม่, accessed November 8, 2018, available 

from http://www.thaicritic.com/?p=158 
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บอดีอ้าร์ต ถือก าเนิดขึน้ในช่วงเวลาของการปฏิวตัิวฒันธรรมในยุค 1960 ท่ีมีเสรีภาพใน

การแสดงออกทางความคิด ความรัก เพศสมัพนัธ์ ไปจนถึงการใช้ยาเสพติด ผู้คนมีอิสรภาพในการ

คิด พดู แตง่กาย รวมถึงใช้ร่างกายในการแสดงออกถึงจดุยืนทางเพศอย่างเสรี อีกทัง้มนัยงัเป็นยคุ

เฟ่ืองฟขูองกระแสความเคล่ือนไหวทางสงัคมและการเมือง การตอ่ต้านสงครามเวียดนาม และการ

ต้านระเบิดปรมาณู ผู้คนตา่งใช้ร่างกายเป็นอาวธุในการตอ่ต้านสงคราม ดงัตวัอย่างอนัโดง่ดงัของ

คูศ่ิลปิน จอห์น เลนนอน (John Lenon) และโยโกะ โอโนะ (Yoko Ono) ท่ีท ากิจกรรมประท้วงเชิง

สญัลกัษณ์ด้วยการนอนและร่วมรักกนัอย่างยาวนานนบัสปัดาห์บนเตียง เพ่ือตอ่ต้านสงครามและ

เรียกร้องสันติภาพ หรือเหล่าบรรดานักศึกษาและประชาชนท่ีใช้โซ่ล่ามตวัเองเข้ากับต้นไม้เพ่ือ

รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  

บอดีอ้าร์ต ยังมีความเช่ือมโยงอย่างสูงกับกระแสเคล่ือนไหวเฟมินิสต์ (Feminism) 3         

ท่ีเบง่บานในช่วงเดียวกนั มีศิลปินหญิงจ านวนมากท่ีเลือกใช้ร่างกายเป็นพาหนะขบัเคล่ือนอนัทรง

พลังในการประท้วง ปฏิวัติ และเป็นกระบอกเสียง พวกเธอยังใช้ส่ือศิลปะรูปแบบใหม่ในยุคนัน้

อย่างศิลปะแสดงสด ภาพถ่าย และ วีดีโออาร์ต เพ่ือแสดงการต่อต้านศิลปะแบบประเพณีนิยม

อยา่งงานจิตรกรรม (ซึง่ถือครองโดยศลิปินเพศชายเป็นสว่นใหญ่เชน่กนั) และสะท้อนกระแสความ

เปล่ียนแปลงของยุคสมัย ท่ีเปิดโอกาสให้ศิลปินเพศหญิงแสดงบทบาทและสุนทรียะอนัโดดเด่น

ผ่านร่างกายของตวัเอง ไม่ใช่ในฐานะวตัถุทางเพศของผู้ชาย แต่เป็นการแสดงออกซึ่งตวัตนของ

พวกเธอเอง4 

จากบทความข้างต้นนัน้แสดงให้เห็นถึงความทรงพลงัของการน าเรือนร่างมาเป็นเร่ืองมือ

ส่ือสารทัง้ในทางเรียกร้องและในทางศลิปะ ข้าพเจ้ามีความสนใจเป็นอยา่งมากในการใช้       ความ

                                                 

 
3 เฟมินิสต์ (Feminism) เป็นกลุม่ขบวนการและอดุมการณ์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อนิยามจดัตัง้และปกปอ้ง

สทิธิทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมแก่สตรี ซึง่รวมถึงการแสวงหา จดัตัง้โอกาสที่เทา่เทียมแก่สตรีในการศกึษา

และการจ้างงาน  Wikipedia, คตินิยมสิทธิสตรี, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561, เข้าถึงจาก https:// 

th.m.wikipedia.org/wiki/คตินิยมสทิธิสตรี 
4 ภาณ ุบญุพิพฒันาพงศ์, Body Art เมื่อร่างกายเป็นวตัถดุิบในการท างานศิลปะ, เข้าถงึเมื่อ 8 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2561, เข้าถึงจาก https://themomentum.co/body-art-2/ 



 

  

9 

พิเศษของร่างกายมนษุย์ ท่ีเป็นได้มากกว่าเคร่ืองยนต์ท่ีถูกบงัคบัโดยวิญญาณ และใช้อาหารเป็น

พลงังาน แตร่่างกายเหลา่นีย้งัสามารถขบัเคล่ือนไปถึงสงัคม เพ่ือความชอบธรรมในอนาคตอีกด้วย  

ข้าพเจ้าเห็นว่า การใช้ร่างกายเข้ามาเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคญัในงานศิลปะนัน้สามารถ

แสดงออกถึงความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านความรัก ซึ่งเก่ียวโยงไปถึงการมี

เพศสมัพนัธ์ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีพดูได้ยากในสงัคมไทย ความหมายของการใช้อวจันภาษา หรืออวยัวะ

ต่างๆ นัน้มกัจะดึงดดูให้ผู้ชมสามารถตีความไปตามหน้าท่ีของอวัยวะนัน้ๆ เช่น การใช้ริมฝีปาก    

ท่ีไมไ่ด้มีความหมายถึงแคก่ารบริโภค หรือการส่ือสารเพียงอยา่งเดียว แตริ่มฝีปากของมนษุย์นัน้ยงั

เป็นเคร่ืองมือดงึดดูทางเพศตามธรรมชาติ และยงัแสดงออกถึงความรักในแบบตะวนัตก คือการจบู 

การเปิดเผยเรือนร่างนัน้ยงัสามารถแสดงถึงนยัยะทางการตัง้ค าถามถึงสิทธิในการแสดงออกทาง

เรือนร่างของผู้หญิงอีกด้วย  

เห็นได้ชดัอีกทางหนึง่ว่าผลงานศลิปะท่ีใช้ร่างกายเป็นสญัลกัษณ์นัน้สามารถด าเนินควบคู่

ได้เป็นอยา่งดีกบัการบนัทึกผลงานด้วยการบนัทึกภาพวีดีทศัน์ ซึง่ง่ายตอ่การเผยแพร่ และสามารถ

แสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวของร่างกายร่วมกับวัตถุต่างๆ  หรือปฏิกิริยาของร่างกายใน

สถานการณ์ต่างๆ เม่ืออยู่ร่วมกับเพศตรงข้าม ซึ่งก่อให้เกิดความหมายท่ีเปล่ียนแปลงออกไป 

ข้าพเจ้าจงึเลือกใช้เรือนร่างเข้ามาประกอบในงานศลิปะนิพนธ์ชดุนี ้

 

2.3 ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

 ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวอนุรักษ์นิยม คณุยายของข้าพเจ้านัน้เกิดขึน้ในช่วง

ภายหลงัของการปฏิรูปวฒันธรรม พืน้เพของครอบครัวฝ่ายแม่เป็นคนอยธุยา และมีความเช่ือและ

ยึดถือปฏิบตัิตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าถกูเลีย้งดใูนช่วงวยัเด็กโดยยาย     

พบเจอเง่ือนไขจ านวนมากในการมีความสมัพนัธ์ระหว่างชายหญิง รวมถึงธรรมเนียมปฏิบตัิท่ีเช่ือ

ว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย แต่การเลีย้งดูและสั่งสอนเหล่านีล้้วนเกิดขึน้

เพราะความหวงัดี แตท่วา่ท าให้ข้าพเจ้าสงสยัและตัง้ค าถามกลบัไปยงัธรรมเนียมประเพณีของไทย

ถึงความนา่อดึอดัและไมเ่ทา่เทียมกนัในบางประการ 
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2.4 อิทธิพลต่างๆ ที่ได้ได้รับในการสร้างสรรค์ 

  2.4.1.อิทธิพลทางครอบครัว 

 
 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะบ้านของยายท่ีข้าพเจ้าอาศยัอยูส่มยัวยัเยาว์ เป็นบ้านเรือนไทยภาคกลางยกสงู 
และมีการปลกูพืชผกัสวนครัวโดยรอบ 

 ครอบครัวของผู้สร้างสรรค์นัน้เป็นครอบครัวชนชัน้กลาง ภมูิล าเนาเดมิของบดิาข้าพเจ้านัน้

เป็นคนจงัหวดัน่าน สว่นมารดานัน้เดมิอาศยัอยูจ่งัหวดัพระนครศรีอยธุยา ยายของข้าพเจ้านัน้เป็น

คนอบรมสัง่สอนข้าพเจ้าตัง้แตย่งัเดก็ ตายายของผู้สร้างสรรค์ท าอาชีพเกษตรกรรม ยายเลา่ให้ข้าพ

ฟังว่า การแต่งงานในสมัยก่อนเกิดขึน้จากการนัดแนะมาดูตัวกัน ซึ่งจัดโดยผู้ ใหญ่ จึงเป็นการ

แต่งงานโดยมิได้เกิดขึน้จากการรักใคร่ชอบพอกันเอง แต่อยู่กันด้วยความผูกพัน ในช่วงแรกท่ี

มารดาของข้าพเจ้ายงัเด็ก ตาของข้าพเจ้าเป็นฝ่ายออกไปท างานนอกบ้าน โดยท าอาชีพเสมียนท่ี

กรมชลประทาน ส่วนยายของข้าพเจ้าเป็นฝ่ายเลีย้งดูบุตรท่ีบ้าน และปลูกพืชผกัสวนครัวเพ่ือใช้

รับประทานในครัวเรือน จนมาถึงเม่ือคราวท่ีข้าพเจ้าเติบโตขึน้ ชว่งชีวิตของข้าพเจ้าสมยัเดก็เม่ือปิด

เทอมข้าพเจ้าจะไปอาศยัอยู่กบัตาและยายท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ยายสอนให้ข้าพเจ้านัน้ท า

ความสะอาดบ้าน ดแูลของใช้ในบ้าน ช่วยยายท าอาหาร ข้าพเจ้าเรียนรู้และมีสนุกกับการท างาน

บ้านเหล่านัน้ ยายมกักล่าวเสมอว่า หากไม่เรียบร้อย ท างานบ้านไม่เก่ง ก็ไม่มีผู้ชายท่ีไหนอยากได้
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เป็นภรรยา ข้าพเจ้าเช่ือฟังค าสอนยายเสมอมา ยายสอนข้าพเจ้าให้เช่ือในพระพทุธศาสนา รักษา

ศีลและท าบุญ ยายของข้าพเจ้าจะต่ืนมาเตรียมอาหารเพ่ือท าบุญทุกเช้า  พระจะพายเรือมา

บิณฑบาตท่ีท่าน า้ตอนหกโมงเช้าทุกวัน และในวันพระ ยายจะพาข้าพเจ้าไปท าบุญท่ีวัด หาก

ข้าพเจ้าไม่ต่ืนจะถูกต าหนิว่าเป็นผู้หญิงขีเ้กียจ ต่ืนสาย ไม่ช่วยงานบ้านงานเรือน ยายมกัจะสอน

ข้าพเจ้าด้วยสภุาษิตไทยหรือค าพงัเพย พร้อมอธิบายความหมาย เชน่ สอนให้รักนวลสงวนตวั อยา่

ชิงสุกก่อนห่าม อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดดูาย ปัน้ววัปันควายให้ลูกท่านเล่น ทุกครัง้ท่ีนัง่ไม่เรียบร้อย 

หรือเดนิบนพืน้กระดานไม้เสียงดงั ก็จะโดนต าหนิวา่เป็นผู้หญิงยิงเรือ ท าไมไมเ่รียบร้อย 

 ยายของข้าพเจ้ากล่าวว่า ถึงแม่ว่าตากับยายจะไม่ได้ชอบพอกันมาก่อน แต่เป็นผู้หญิง 

จะต้องท าหน้าท่ีของภรรยาให้ดีท่ีสดุ อย่าให้ใครมาต าหนิได้ และยายยงัได้เล่าอีกว่าครัง้หนึ่งเคยมี

คนมาบอกว่าตานัน้มีผู้หญิงอ่ืน ยายก็สอนให้ท านิ่งเสียไว้ ยายบอกว่าหากออกอาการหึงจะดเูป็น

ผู้หญิงท่ีไมดี่ และถึงแม้วา่จะต้องเป็นแม่หม้าย ก็ควรรักษาเกียรติครองตนให้เป็นโสดตลอดชีวิต ไม่

แตง่งานใหม ่ครัง้หนึง่ญาตขิองข้าพเจ้าแตง่งานใหม่ครัง้ท่ีสอง แจกการ์ดสวยงาม ยายของข้าพเจ้า

ต าหนิให้ข้าพเจ้าฟังว่าไม่ควรท าการ์ดงานแตง่ให้สวยงามจนเอิกเกริก การแตง่งานครัง้ท่ีสองควร

เป็นงานแตง่งานเล็กๆ ผกูข้อไม้ข้อมือกนัก็พอ  

 จนครัง้หนึง่เม่ือพ่ีชายของผู้สร้างสรรค์มาเย่ียมบ้านยายในช่วงปิดเทอมฤดรู้อน ในชว่งเย็น

หลงัจากท่ีรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ยายหัน่ชมพู่ให้พ่ีชายของข้าพเจ้า และบอกให้ข้าพเจ้าหัน่

เอง ข้าพเจ้าถามยายว่าท าไมพ่ีชายของข้าพเจ้าไม่ต้องหัน่เอง ยายตอบข้าพเจ้าว่า เพราะว่าพ่ีชาย

ของข้าพเจ้าเป็นผู้ชาย ข้าพเจ้าเป็นผู้หญิง จงึมีหน้าท่ีท างานบ้านและทกุสิ่งทกุอยา่งในบ้าน 

 ในขณะนัน้เองท่ีข้าพเจ้าเร่ิมตระหนกัรู้ถึงความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศในค าสอนของไทย 

เพราะไม่เพียงค าสอนของยายเพียงเท่านัน้ แตค่า่นิยมนีย้งัส่งมายงัแม่ของข้าพเจ้า ตา่งคอยสอน

ข้าพเจ้าให้ท าตวัมีคณุค่า รักนวลสงวนตวั ยายสอนข้าพเจ้าว่าให้ใฝ่ดี ตัง้ใจเรียน หากเรียนสูงๆ 

ผู้ชายดีๆ จะเข้าหา หากไมต่ัง้ใจเรียน ก็จะได้แตง่งานกบัผู้ชายท่ีไม่ดี และยงัก าชบัไมใ่ห้ข้าพเจ้าคบ

หากับผู้ ชายในวัยเรียน ควรมีแฟนตอนเรียนจบไปแล้ว จึงจะได้ผู้ ชายท่ีดี ข้าพเจ้าจึงตัง้ค าถาม

กลบัไปในใจว่าท าไมผู้หญิงจึงต้องเป็นฝ่ายท่ีท าทกุๆ อย่างเพ่ือให้เป็นท่ีต้องการของผู้ชาย ทัง้ต้อง
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เรียนสูง ท างานเก่ง เรียบร้อยและยงัต้องท างานบ้านงานเรือกเก่ง ในขณะท่ีฝ่ายชาย เพียงตัง้ใจ

ท างานของตอนเอง ก็ไมไ่ด้มีธรรมเนียมใดท่ีมาบงัคบัก าหนดบทบาทมากมาย 

 ทัง้นีท้ัง้นัน้ ผู้สร้างสรรค์เองก็มิได้ต่อต้านค าสัง่สอนแตอ่ย่างใด ข้าพเจ้ายงัคงพึงพอใจกับ

การศกึษาให้สงูเท่าท่ีข้าพเจ้าจะสามารถมีโอกาสศกึษาได้ และพึงใจกบัการท างานบ้าน แตไ่ม่ใช่

เพราะว่าข้าพเจ้าต้องการเป็นภรรยาของผู้ชายท่ีดี แต่การศึกษาและการท างานบ้านนัน้เป็นส่วน

หนึ่งของความอภิรมย์ในชีวิต ข้าพเจ้าเห็นว่า ค าสัง่สอนท่ีข้าพเจ้าได้รับนัน้เป็นค าสัง่สอนท่ีท าให้

สามารถยกระดบัความรู้ของตน ท าให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และท างานบ้านได้ดี การสร้าง

คา่นิยมเพ่ือให้เป็นท่ีต้องการของผู้ชายนัน้ อาจเป็นเพราะสงัคมในสมยัก่อน การศกึษายงัไม่เข้าถึง

ผู้หญิงมากนกั แตผู่้ชายนัน้มีโอการได้รับการศกึษาท่ีสงูกว่า ซึง่อาจรวมไปถึงลกัษณะทางกายภาพ

ตัง้แตส่มยัสงัคมเกษตรกรรมท่ีผู้ชายสามารถทนตอ่การท าเกษตรกรรมได้ดีกวา่ผู้หญิง จงึท าให้เกิด

สงัคมฝ่ายชายเป็นใหญ่  

 

 

2.4.2.ส านวนสุภาษิตไทย 

 ในสมยัท่ีผู้สร้างสรรค์อาศยัอยู่ท่ีบ้านของตาและยายท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ข้าพเจ้า

จะติดตามยายไปทกุท่ี เม่ือยายไปท าบญุหรือค้าขายผกัท่ีได้จากการปลกูภายในบ้าน มกัจะได้ยิน

ผู้ ใหญ่พดูคยุกนัและมกัจะสอดแทรกส านวน สภุาษิตอยู่เสมอ หรือแม้แตก่ารทกัทายกนัก็มกัจะใช้

ส านวนเปรียบเทียบ สิ่งเหล่านีซ้ึมซบัลงไปในผู้คนอย่างไม่มีใครรู้ตวั รวมถึงผู้สร้างสรรค์เองด้วย

เช่นกัน ท่ีได้เรียนรู้และรับเอาวัฒนธรรมการพูดเหล่านีเ้ข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  ส านวนและ

สุภาษิตอาจใช้กันอย่างแพร่หลายในเฉพาะบางกลุ่ม หรือในบางส านวนอาจเป็นท่ีรู้จักกันอย่าง

แพร่หลาย โดยทัว่ไป ส านวนและสภุาษิต มีลกัษณะดงันี ้ 

 สภุาษิต  หมายถึง ข้อความหรือถ้อยค าสัน้ ๆ มีความกะทดัรัด  มกัมีความหมายไปในทาง 

แนะน าสั่งสอน  มีคติสอนใจ  ให้ความจริงเก่ียวกับความคิดและแนวปฏิบัติซึ่งสามารถพิสูจน์

เช่ือถือได้และมกัจะมีลกัษะเปรียบเทียบหรืออปุมาอปุไมย   

 ส านวน  หมายถึง  ถ้อยค าหรือข้อความท่ีกล่าวสืบตอ่กันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่

ตรงตามตวัหรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู ่ เชน่สอนจระเข้ให้วา่ยน า้  ร าไมดี่โทษป่ีโทษกลอง  
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ลกัษณะของส านวน  จ าแนกได้ดงันี ้ 

(๑)  มีลกัษณะเป็นโวหารและมีเสียงสมัผสักนั   กล่าวคือ  ส านวนท่ีมีลกัษณะไพเราะด้วย

การซ า้ค า  หรือมีสมัผสัคล้องจองกนัทัง้สมัผสัพยญัชนะและสมัผสัสระอยูใ่นส านวนนัน้ ๆ เชน่  

 - ก่อร่าง สร้างตวั  มีสมัผสัสระอา  ระหวา่ค าวา่ ร่าง – สร้าง 

 - ขบัไส  ไลส่ง่  มีสมัผสัสระอา  ระหวา่ค าวา่ ไส – ไล ่

(๒)  มีลกัษณะเป็นความเปรียบเทียบหรืออปุมาอปุไมยถึงสิ่งตา่ง ๆ  ดงันี ้

           อุปมา  คือ  สิ่งหรือข้อความท่ียกมาเปรียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง   และลักษณะท่ี

เปรียบกับอีกสิ่งหนึ่งนัน้เป็นลักษณะเฉพาะ   โดยส่วนมากมักจะมีค าว่า  เหมือน   เปรียบ

เหมือน  ดจุ  ดงั  ประดจุ  หรือ เปรียบเสมือน  สว่น 

            อุปไมย  คือ  สิ่งหรือข้อความท่ีพึงเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืนเพ่ือให้เข้าใจแจ่มแจ้งใช้คู่กับ

อปุมา  ยกตวัอยา่งส านวนท่ีมีลกัษณะอปุมาอปุไมย   

(๓)  มีลกัษณะเป็นค าคมหรือค ากลา่วท่ีให้แง่คดิตา่ง ๆ ดงันี ้

            ค าคมคือถ้อยค าท่ีเป็นคารม  หรือโวหารอนัคมคาย  เป็นค าพูดท่ีให้แง่คิด มีความหมาย

ลึกซึง้กินใจ  ทัง้นีค้ าคมเป็นค าพูดท่ีเกิดขึน้ได้ทุกยุคทุกสมัย   จะเป็นค าพูดท่ีใครก็สามารถพูด

ได้  หรืออาจจะเป็นค าคมของนกัปราชญ์  บุคคลส าคญัผู้ มีช่ือเสียงก็ได้  ค าคมมกัจะใช้กันอย่าง

แพร่หลายมากกวา่ส านวน สภุาษิต  และค าพงัเพย  

  (๔)  มีลกัษณะเป็นบุคลาธิษฐาน  คือ ส านวนท่ีน ากริยาท่ีใช้ส าหรับมนุษย์ไปใช้กับสัตว์

หรือสิ่งไม่มีชีวิตต่าง ๆ ท าให้สตัว์หรือสิ่งต่าง ๆเหล่านัน้มีอารมณ์กิริยา  ความรู้สึกนึกคิดเหมือน

คน5  

                                                 
5 ครูจงใจ, ค าพงัเพยสภุาษิต, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561, เข้าถึงจาก https://sites.google.com 

/site/khrucngci/kha-phangphey-suphasit-1 
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 ส านวนและสภุาษิตนัน้เป็นความแยบยลทางภาษาของคนไทย และยงัเป็นค าพดูท่ีติดปาก

อย่างแพร่หลาย ด้วยลกัษะของค าท่ีมีการใช้ค าซ้อน ค าเช่ือม หรือในบริบทของการอุปมาอุปไมย 

ท าให้ความเข้มข้นของอารมณ์ท่ีแสดงในการพดูนัน้ชดัเจนยิ่งขึน้  การใช้ส านวนและสภุาษิตนัน้ไม่

เพียงแต่จะใช้ในการเน้นอารมณ์ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการวางกรอบวัฒนธรรมอีกด้วย 

เช่นเดียวกบัสภุาษิตส่วนมากท่ีใช้เป็นคติเตือนใจ หรือใช้ต าหนิเม่ือคนท าผิดขนบธรรมเนียม แสดง

ให้เห็นถึงค่านิยมของสงัคมไทยในสมยันัน้ๆ อีกด้วย อีกความน่าสนใจหนึ่งของการใช้ส านวนใน

ภาษาไทยคือ การอปุมาอปุไมย และการส่ือความหมายโดยนยัท่ีใช้ภาพพจน์น ามาเปรียบเปรย ท า

ให้สามารถเห็นภาพเหตกุารณ์หรือวตัถุท่ียกมาเปรียบเทียบได้อย่างชดัเจน และสามารถใช้ได้ใน

สถานการณ์ท่ีหลากหลาย  

 เม่ือสงัคมไทยเปล่ียนไป ความนิยมของการใช้สภุาษิตโบราณก็เร่ิมลดลง ความหมายของ

สุภาษิตสมยัก่อนเม่ือถูกน ามาตีความในบริบทสงัคมปัจจุบนัจากคนในสงัคมปัจจุบนั  ท าให้เกิด

มมุมองท่ีแตกตา่งกนัออกไป ด้วยสภาพสงัคม การเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งง่ายดายผา่นทางส่ือดิจิตอล 

คา่นิยมสมยัใหมเ่ข้ามามีอิทธิพลกบัความคดิของคนในปัจจบุนั 

โดยส านวนและสภุาษิตท่ีข้าพเจ้าได้ยกน ามาใช้ในงานนัน้ มีดงันี ้

1. เข้าด้ายเข้าเข็ม 

ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สภุาษิต “เข้าด้ายเข้าเข็ม” หมายความว่า 

จวนจะส าเร็จ ถ้าท าผิดพลาดหรือมีอะไรมาขดัจงัหวะแม้เพียงเล็กน้อยก็เสียการ6 

2. หญิงข้าวสาร ชายข้าวเปลือก 

ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชายหญิงใน

สงัคมไทย ซึ่งสอนให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตวั โดยผู้ชายเปรียบเหมือนข้าวเปลือกท่ีสามารถน าไป

หว่านหรือเพาะปลกู งอกใหม่ได้อีก ส่วนผู้หญิงเปรียบเหมือนข้าวสารคือผ่านการขดัสีแล้วพร้อมท่ี

                                                 
6 สภุาษิต.net, เข้าด้ายเข้าเข็ม, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561, เข้าถงึจาก http:///www.สภุาษิต.net 

/เข้าด้ายเข้าเข็ม/ 
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จะน าไปหุงไม่สามารถน าไปปลูกได้อีก เช่น ลูกเป็นผู้หญิงจะท าอะไรต้องระมดัระวงั ไม่ใช่ท าตวั

ห่ามๆ เท่ียวจนดึกด่ืนแบบผู้ ชาย อย่างท่ีโบราณว่าชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร ท าอะไรมีแต่จะ

เสียหายนะ7 

3. ทองแผน่เดียวกนั 

ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทองแผน่เดียวกนั” หมายความวา่ 

(ส า) ว. “เก่ียวดองกนัโดยการแตง่งาน”  

ทองแผ่นเดียวกนั หมายถึง การท่ีชายหญิงแตง่งานกนั ท าให้ทัง้สองครอบครัวมีความสมัพนัธ์

เก่ียวดองกนัเป็นเครือญาต ิ8 

4. ขมเหมือนบระเพ็ด 

 ขมเหมือนบอระเพ็ด     เป็นการกล่าวแบบอปุมาอปุไมย เปรียบเทียบถึงลกัษณะความขม

ของสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า สุภาษิตดงักล่าวเป็นสุภาษิตท่ีท าให้เกิดภาพพจน์ในจินตนาการได้อย่าง

ชดัเจน อีกทัง้ในสงัคมไทยนัน้ยงัใช้ส านวนและสุภาษิตเหล่านีก้ันอย่างแพร่หลาย ตามท่ีข้าพเจ้า

กล่าวมาในอิทธิพลท่ีได้รับจากครอบครัว ซึ่งข้าพเจ้ามกัจะถกูสัง่สอนและโตมากบัส านวนสุภาษิต

เหล่านี ้ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสยัและตัง้ค าถามกลบัไปในบางส านวน และมีความรู้สึกร่วมไป

กับสุภาษิตและส านวนดงักล่าว จึงได้หยิบน ามาใช้ในผลงานและให้ความหมายท่ีแตกต่างกัน

ออกไปจากความหมายเดมิของต้นฉบบั  

ข้าพเจ้าสนใจการเปรียบเปรยแบบส านวนสภุาษิตไทย จึงน าเข้ามาใช้ในการเปรียบเทียบ 

สถาณการณ์ หรือความรู้สกึบางอยา่งท่ีเกิดขึน้ ระหวา่งความสมัพนัธ์ของข้าพเจ้าและคนรัก เข้ากบั

ส านวนสุภาษิตท่ีใช้สัญลักษณ์เป็นวัตถุบางอย่าง ในหลายๆ ส านวนนัน้ กล่าวถึงขอบเขตของ

                                                 
7 สภุาษิต.net, ชายข้าวเปลอืกหญิงข้าวสาร, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561, เข้าถึงจาก http://www.

สภุาษิต.net/ชายข้าวเปลอืกหญิงข้าวส/  
8 สภุาษิต.net, ทองแผน่เดียวกนั, เข้าถงึเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561, เข้าถงึจาก www.สภุาษิต.net/ทอง

แผน่เดียวกนั/ 

http://www.สุภาษิต.net/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://www.สุภาษิต.net/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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ความสมัพนัธ์ระหว่างหญิงสาวและชายหนุ่มในสงัคมไทย และบางส่วนนัน้พูดถึงการแบ่งหน้าท่ี

ระหว่างฝ่ายหญิงฝ่ายชายไว้อย่างชัดเจน ความน่าสนใจอีกอย่างนัน้คือ ส านวนส่วนใหญ่แต่ง

ขึน้มาเพ่ือใช้กับผู้หญิงโดยเฉพาะ อีกทัง้ยงัก าหนดคณุค่าของผู้หญิงอีกด้วย ข้าพเจ้ามีความรู้สึก

ร่วมไปกบัภาพพจน์ท่ีเกิดขึน้จากการอปุไมย รวมไปถึงวตัถุ-วสัดท่ีุยกขึน้มากล่าวนัน้มีความหมาย

โดยนยั และมีความนา่สนใจเป็นอยา่งมาก 

 

2.4.3. อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปกรรม 

 

ภาพท่ี 3  Marina Abramovic/ Ulay, Rest Energy, 1980,Performance Art, Length 4.04 

ท่ีมาภาพ : LIMA, Rest Energy (2012), accessed November 8, 2018, available from 

http://www.li-ma.nl/lima/catalogue/art/abramovic-ulay/rest-energy-2012/18383 

“Rest Energy” (ภาพท่ี 3) เป็นศิลปะแสดงสดในปี 1980 โดยเป็นการแสดงคู่กันระหว่าง

มารีน่า อบราโมวิคและอูเลย์ ได้บนัทึกผลงานชิน้นีท่ี้ Amsterdam มีความยาวประมาณ   4 นาที 

ผลงานชืน้นีเ้ป็นหนึง่ในสองชิน้ท่ียากท่ีสดุเทา่ท่ีเธอเคยท ามา อบราโมวิค กลา่ววา่ 
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“ในผลงานRest Energy พวกเราดึงคันธนูด้วยน า้หนักตัวของเราอย่างแท้จริง 

และลูกศรนัน้ชีม้าตรงหัวใจของฉัน พวกเรามีไมโครโฟนอนัเล็กๆสองอนัอยู่ใกล้หัวใจ 

และเราสามารถได้ยินเสียงหวัใจเต้น ในขณะท่ีก าลงัท าการแสดงสดนัน้ เสียงหวัใจเต้น

ของเราก็ดงัถ่ีขึน้เร่ือยๆ เวลาทัง้หมดนัน้เพ่ิงแค่ 4 นาที 10 วินาที แต่ส าหรับฉันนัน้รู้สกึ

เหมือนชั่วนิรันดร์ มนัคือศิลปะแสดงสดเก่ียวกับความสมบูรณ์และความไว้เนือ้เช่ือใจ

อย่างท่ีสดุ” 9 

 ข้าพเจ้ารู้สึกประทบัใจผลงานศิลปะแสดงสดชิน้นีข้องมารีน่า อบราโมวิค เป็นอย่างมาก 

ผลงานชิน้นีส่ื้อได้อย่างชดัเจนถึงความสมดุลระหว่างความสมัพนัธ์ของคู่รัก ข้าพเจ้าเห็นว่า ใน

ความสมัพนัธ์นัน้สิ่งส าคญัคือความไว้เนือ้เช่ือใจกัน ซึงผลงานชิน้นีส้ามารถแสดงถึงความไว้เนือ้

เช่ือใจกนัอย่างท่ีสดุอย่างท่ีศิลปินกล่าวได้อย่างชดัเจน และความรู้สึกชัว่นิรันดร์ท่ีเกิดขึน้กบัศิลปิน

นัน้นัน้ ก็ยังเช่ือมโยงถึงความคาดหวังต่อความรักของคู่รักท่ีต้องการให้ความสัมพันธ์นัน้มั่นคง    

ชัว่นรัินดร์เชน่กนั 

 หวัลกูศรอาจชีไ้ปยงัหวัใจของมารีน่า ซึ่งเป็นเพศหญิง หากเกิดความผิดพลาด ฝ่ายหญิง

อาจเป็นฝ่ายเสียชีวิตได้ แต่ในอีกทางหนึ่ง อูเลย์ ท่ีก าลงัดึงคนัศรอยู่นัน้ ในมือของเขาเต็มไปด้วย

ความรับผิดชอบต่อชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่ง ในบริบทนี ้ข้าพเจ้ามองว่าฝ่ายหญิงเสียเปรียบกว่าฝ่าย

ชายอยู่ แตฝ่่ายชายนัน้ต้องแบกรับภาระในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน หากผิดพลาด ฝายชายจะต้อง

แบบรับความรู้สกึถกูตีตราวา่เป็นฆาตกรฆ่าคนรักด้วยมือของตน เชน่เดียวกบัความสมัพนัธ์ของคน

ในสังคมไทยท่ีในสมัยก่อนฝ่ายชายค่อนข้างเป็นใหญ่กว่าผู้ หญิงเน่ืองจากมีหน้าท่ีหาเลีย้ง

ครอบครัวเป็นหลกั ในความเหล่ือมล า้นีก็้มีสิ่งท่ีต้องรับผิดชอบเบือ้งหลงัเชน่กนั 

ข้าพเจ้าช่ืนชอบระยะความยาวของผลงานท่ีมีความยาวเพียง 4.04 นาที แต่ทว่าส่งผล

กระทบต่อความรู้สึกเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าผลงานชิน้นีจ้ะผ่านมาแล้วเป็นเวลากว่า 40 ปี แต่

เนือ้หาของผลงานนัน้ยังคงร่วมสมัยกับความสัมพันธ์ของคู่รักในทุกยุคสมัย  ผู้ สร้างสรรค์ได้รับ

                                                 
9 LIMA, Rest Energy (2012), accessed November 8, 2018, available from http://www.li-

ma.nl/lima/catalogue/art/abramovic-ulay/rest-energy-2012/18383 
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อิทธิพลทัง้ด้านแนวความคิดและช่ืนชอบวิธีการจบกระบวนการด้วยรูปแบบวีดีทศัน์ ซึ่งผู้ชมยงัคง

ได้รับแรงปะทะของความรู้สกึอยา่งอดัแน่นไปด้วยความกดดนัจนไมอ่าจละสายตาได้  

 

 

ภาพท่ี 4  Marina Abramovic/ Ulay, Imponderabilia, 1977, Length 52.16 GALLERIA 

COMUNALE D’ARTE MODERNA, BOLOGNA 

ท่ีมาภาพ : arteperformativa, Lips of Thomas, accessed November 8, 2018, available from 

https://arteperformativa.tumblr.com/post/48278077911/imponderabilia-with-ulay-1977-

performance-90 
 

ผลงานอีกชิน้หนึ่งของมารีน่าและอเูลย์ท่ีข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมานัน้คือ imponderabilia 

“พวกเราก าลงัยืนเปลือยเปล่าอยู่ตรงทางเข้าหลกัของพิพิธภัณฑ์และหนัหน้าเข้าหากัน  ผู้ชมท่ีจะ

เข้าพิพิธภณัฑ์ต้องเดินผา่นชอ่งวา่งเล็กๆ ระหว่างเรา ผู้ชมแจ่ละคนต้องเลือกท่ีจะเผชิญหน้าเราคน

ใดคนหนึ่ง” อบราโมวิคกล่าวถึงเม่ือเร่ิมต้นรวบรวมในการลงทะเบียนการศิลปะการแสดงสด ร่าง

ของศิลปินท่ีทางเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย  (Galleria Comunale d'Arte 

moderna) ในโบลอคนา (Bologna) ประเทศอิตาลี ถ้าผู้ชมต้องการผา่นเข้าไปในพิพิธภณัฑ์จะต้อง

เดินผ่านศิลปินทัง้สองไป เม่ือผู้ชมตระหนกัได้ว่าจะต้องสมัผสัตวักบัศิลปินและต้องเลือกระหว่าง
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ผู้ ชายกับผู้ หญิง (อบราโมวิคและอูเลย์) ผู้ ชมพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะสบตา เม่ือผู้ ชมเข้าไปใน

พิพิธภัณฑ์ได้แล้ว พวกเขาจะพบกับข้อความบนผนัง "Imponderable" เช่นเดียวกับปัจจยัความ

เป็นมนุษย์ซึ่งไม่อาจวัดค่าได้ ข้อความนีส่ื้อถึงผู้ ชมโดยตรงต่อพฤติกรรมของพวกเขาในทางเข้า

พิพิธภณัฑ์ ความจริงแล้วการเพอร์ฟอม์มานซ์ คือสิ่งท่ีเวียนวนอยูโ่ดยรอบ นัน่คือปฏิกิริยาตอบกลบั

ของผู้ชมท่ีรู้สึกเจ็บใจเม่ือเขาเดินเข้ามาข้างในแกลเลอร่ีนัน่เองหลงัจากนัน้90นาที ต ารวจก็ได้เข้า

มาท าการหยุดการแสดงสดท่ีเกิดข้อถกเถียงนี  ้ซึ่งเป็นความตึงเครียดมากท่ีสุดเป็นเวลาถึงสาม

ชัว่โมง” 10 

ศิลปินพูดถึงปัจจยัความเป็นมนุษย์ และข้าพเจ้ารู้สึกประทบัใจในการสร้างสถานการณ์

ความกระอกักระอ่วนให้กับผู้ชมเม่ือต้องเลือกข้างระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง สญัลกัษณ์อีก

หนึง่ท่ีข้าพเจ้ารู้สกึสนใจคือศลิปินทัง้คูน่ัน้เปลือยเปล่าตอ่สาธารณะชน ซึง่ความเป็นจริงแล้วมนุษย์

นัน้ไม่ได้มีขนปกคลมุทัว่ร่างกายเช่นเดียวกบัสตัว์ ท่ีมีขนเป็นเสือ้ผ้าหุ้มผิวหนงัและร่างกาย แตเ่ม่ือ

อยู่ในสภาพเปลือยแล้วนัน้กลบัส่งผลตอ่ความรู้สกึของผู้ชมได้เป็นอย่างมาก ผลงานชิน้นีจ้ึงให้แรง

บนัดาลใจแก่ข้าพเจ้าเป็นอยา่งมากในการน าร่างกายมาใช้ในการท างานศลิปะ 

 
 
 

 

 

 

                                                 
10 LIMA, Imponderabilia, accessed November  8, 2018, available from http://www.li-ma.nl/lima 

/catalogue/art/abramovic-ulay/imponderabilia-1977/7094 
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Pameeblog ได้เขียนบทความถึงผลงานของคณุกวิตา วฒันะชยงักรู ศิลปินชาวไทยไว้ว่า 

ผลงานนี เ้ ป็นส่วนหนึ่งของงานวิ ดีโออาร์ต ชุด “TOOLS” โดยตัววิ ดี โอนี ไ้ ด้น าเสนอการ 

performance ของตวัศิลปินเอง งานชุดนีไ้ด้มีแนวความคิดมากจากการท่ีศิลปินต้องการยกย่อง 

และให้คณุคา่เก่ียวกบังานของผู้หญิง ไมว่า่จะเป็นงานในบ้านหรืองานในชีวิตประจ าวนั ซึง่เป็นงาน

ท่ีไม่มีวันจบสิน้ ซึ่งส่ือถึงงานในบ้านของผู้หญิงโดยใช้ร่างกายของตวัเองแทนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้

ท างานบ้าน  ซึ่งเป็นการทดสอบขีดจ ากัดของร่างกายด้วยการท่ีสมมุติตวัเองเป็นสิ่งอ่ืน และต้อง

สญูเสียตวัเองไปหรือลืมตวัตนของเราไป เพ่ือพิสจูน์ว่าเราจะสามารถทะลขีุดจ ากัดของความเป็น

คนของเราได้มากน้อยขนาดไหน รวมถึงต้องการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผู้หญิงผา่นงาน

บ้านท่ีท าอยูใ่นทกุๆ วนั ซึง่ต้องใช้แรงกาย แรงใจ และความอดทนท่ีสงูมาก11  

ผลงานของคณุกวิตานัน้ให้อิทธิพลแก่ข้าพเจ้าทัง้ในด้านรูปแบบ ซึ่งเป็นวิดิโอท่ีแสดงให้

เห็นถึงการท าซ า้อย่างไม่รู้จบ เป็นชีวิตประจ าวันท่ีวนซ า้อย่างต่อเน่ือง มีการใช้ร่างกายในการ

                                                 
11Pameeblog, กวิตา วฒันะชยงักรู, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561, เข้าถึงจาก https://pameeblog 

.wordpress.com/ 

ภาพท่ี 5  กวิตา วฒันะชยงักรู, The Ice Shaver, 2013, Video Still 
ท่ีมาภาพ : Pameeblog, กวิตา วัฒนะชยังกูร, accessed Nobember 8, 2018, available from 
https://pameeblog.wordpress.com/ 
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แสดงออกร่วมกบัวตัถ ุวสัดขุองไทย และด้วยเนือ้หาท่ีพูดถึงภาระหน้าท่ีของผู้หญิงท่ีต้องเป็นฝ่าย

ท างานบ้าน ซึง่ดเูหมือนเนเร่ืองเล็กน้อย แตค่วามเหน่ือยท่ีเกิดขึน้จากการท างานบ้านนัน้มากกว่าท่ี

เห็นมาก และด้วยทศันคติของสงัคมท่ีมีแก่หน้าท่ีของผู้หญิงนัน้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าสนใจในประเด็น

คา่นิยมทางสงัคมไทยอีกด้วย 

 

  2.4.4 อิทธิพลจากเหตุการณ์ในสังคม  

 ในสงัคมปัจจบุนั ส่ือออนไลน์เป็นแหลง่ชมุชนท่ีทกุคน ทกุเพศ ทกุวยัสามารถเข้าถึงได้ และ

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี  ผู้คนออกมาแบง่ปันเร่ืองราวประสบการณ์ส่วนตวั และเร่ืองหนึ่งท่ี

ผู้คนมกัระบายลงในโลกออนไลน์นัน้คือเร่ืองความรัก ข้าพเจ้าเองก็เป็นส่วนหนึ่งในสงัคมออนไลน์

เชน่กนั  

 ข้าพเจ้าพบประเด็นทางความรักท่ีน่าสนใจในสงัคม ซึ่งขบัเคล่ือนไปข้างหน้าด้วยความ

รวดเร็ว สามารถแลกเปล่ียนวฒันธรรมและแนวความคิดจากต่างชาติได้เพียงปลายนิว้ แต่เม่ือมี

เหตกุารณ์เม่ือฝ่ายชายยตุิความสมัพนัธ์กบัฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นผู้หญิงท่ีมีลกัษณะชอบการแตง่ตวั รัก

สวยรักงาม และหลงัจากนัน้ได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงท่ีดธูรรมดา  ความคิดเห็นจากกระแสสังคม

ออนไลน์นัน้มองไปในทิศทางเดียวกนัว่า ผู้หญิงท่ีสวยและรักการสงัสรรค์นัน้ไม่สมควรมีชีวิตคู่ท่ีดี

ได้ ผู้หญิงท่ีคู่ควรกับการแต่งงานและชีวิตรักท่ีดีนัน้ควรเป็นผู้หญิงท่ีดธูรรมดา ท าอาหาร ท างาน

บ้าน ดแูลปรนนิบตัิผู้ชาย และคอยเอาอกเอาใจ เป็นก าลงัใจในยามอ่อนแอ ถึงแม้วา่สงัคมปัจจุบนั

จะเปล่ียนไป ผู้หญิงและผู้ชายออกมาท างานเพ่ือหาเลีย้งครอบครัวทัง้สองฝ่าย แตผู่้หญิงไทยส่วน

ใหญ่ยงัมองวา่หน้าท่ีในการดแูลบ้านและอาหารนัน้ยงัคงเป็นคณุสมบตัขิองผู้หญิงท่ีดีอยูเ่ชน่เดมิ 

 จากประเด็นในสังคมท่ีพบเจอนัน้ ส่งอิทธิพลทางความคิดให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก 

เหตุการณ์นีส้ามารถสะท้อนมุมมองของผู้ หญิงท่ีมีต่อหน้าท่ีความเป็นหญิงเองได้อย่างชัดเจน 

เหตกุารณ์นีเ้ช่ือมโยงไปยงัประสบการณ์ของข้าพเจ้า ท่ีได้รับการสัง่สอนจากทางบ้านให้เป็นผู้หญิง

ท่ีท างานบ้านเป็น และมีหน้าท่ีคอยดแูลเอาใจใส่ฝ่ายชาย ข้าพเจ้ามีความเห็นเก่ียวกับเร่ืองนีเ้ป็น

สองหวัข้อ หนึ่งคือ การเลิกกนัระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนัน้ เป็นเร่ืองส่วนตวัระหว่างคนสอง
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คน และการเลือกแตง่งานใหมเ่ป็นการตดัสินใจสว่นตวัระหวา่งความสมัพนัธ์ของคนสองคนเช่นกนั 

เร่ืองท่ีเกิดขึน้ภายใน ระหว่างความสมัพนัธ์นัน้เราไม่อาจรู้ได้  สองคือ ความสามารถในการเลือก

วิถีทางการด าเนินชีวิตของผู้หญิงและผู้ชายนัน้ควรเท่าเทียมกนั ผู้หญิงควรได้รับความสขุกบัการใช้

ชีวิต การแตง่ตวั และสามารถมีชีวิตคูท่ี่สขุสมบรูณ์ได้ หากพบเจอคูค่รองท่ีเข้าใจซึ่งกันและกนั ซึ่ง

การครองคู่นัน้ไม่ใช่เพียงการท่ีผู้หญิงต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน แต่คือความสมดลุกันระหว่า ง

ชายและหญิง หรือไมว่า่เพศใดก็ตาม  



23 
 

 

บทที่ 3  

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 

3.1 ขัน้ตอนการวางแผนโครงสร้างผลงาน 

  3.1.1 ก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ 
ผลงานของข้าพเจ้านัน้ส่วนใหญ่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้สึกกลับไปยังประเด็นทาง

วัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินความสัมพนัธ์ของคนหนุ่มสาว และศึกษาถึงปัจจัยของการ

ก าเนิดวัฒนธรรม โดยการใช้ร่างกายแสดงออกร่วมกับคู่ผู้ ร่วมปฏิสมัพันธ์ และวัตถุหรือวัสดท่ีุมี

ความหมายโดยนยั จากการตัง้ในค าสอนหรือส านวนของไทยท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมเนียมประเพณีใน

การครองคู่ หรือสิ่งท่ีชายหญิงพึงปฏิบัติ  ข้าพเจ้ามีความสนใจในความหมายของสิ่งของท่ีมี

ความหมายในตวัเอง และความรู้สึกท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือจดัวตัถุนัน้ร่วมกับร่างกาย ข้าพเจ้าจึง

เลือกการบนัทึกวีดีโอในขณะท่ีข้าพเจ้าท างานร่วมกบัคนรักของข้าพเจ้า โดยมีความยาว 5-15 นาที 

และน าเสนอในรูปแบบของวีดีโออาร์ต 

 

3.2 วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

  3.2.1.ขัน้ตอนการค้นคว้าข้อมูล 
 3.2.1.1 ใช้ข้อมูลจากประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าในการ

ด าเนินชีวิตร่วมกับคนรัก ปัญหาต่างๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวันน ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

ข้อมลูตัง้ต้นพืน้ฐานของผลงาน 

  3.2.1.2 ศกึษาข้อมลู รูปแบบความสมัพนัธ์ของผู้คนสมยัใหม่ โดยสามารถพบเห็น

ได้ตามส่ือสังคมออนไลน์ ทัศนคติของผู้ คนท่ีมีแก่คู่รักท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีทัง้อนุรักษ์นิยม 

สมยัใหม ่และพดูคยุแลกเปล่ียนทศันคตแินวคดิและมมุมองของคูรั่กในปัจจบุนั 
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 3.2.1.3 ศึกษาความเป็นมาของธรรมเนียมในด้านความรักของไทย และส านวน

สภุาษิตไทย ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกรอบวฒันธรรมท่ีส่งผลตอ่ความสมัพนัธ์ของคน

ในปัจจบุนั  

  3.2.2 ขัน้ตอนการวางแผนโครงสร้างผลงาน 

 3.2.2.1.เลือกส านวน วลี หรือสุภาษิตไทยท่ีน่าสนใจ หรือเลือกวัตถุ วัสดุ และ

ตีความหมายออกมาในรูปแบบของตนเอง 

  3.2.2.2 ทดลองแสดงร่วมกบัวตัถ ุวสัดท่ีุเลือกมาร่วมกบัผู้ ร่วมแสดง 

  3.2.2.3 ถ่ายภาพร่างโดยการทดลองถ่ายเป็นต้นแบบวีดีโอ 

  3.2.3. ขัน้ตอนการสร้างผลงาน  
   3.2.3.1 จดัเตรียมสถานท่ี 

   3.2.3.2 ตดิตอ่ทีมงานและถ่ายท า 

   3.2.3.3 ปรับปรุงคณุภาพผลงานด้วยโปรแกรม  
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3.3 ชุดศิลปนิพนธ์ “เพศ - สัมพันธ์”  

 ประกอบไปด้วยผลงานวิดทิศัน์ทัง้หมด 7 ชิน้ 

3.3.1. “เข้าด้ายเข้าเข็ม” (The needle) 

  

3.3.1.1 แนวความคดิ  

ผลงานชิน้แรกนี ้(ภาพท่ี 6)  ข้าพเจ้าได้หยิบเอาสภุาษิตไทย “เข้าด้ายเข้าเข็ม” เป็น

สภุาษิตท่ีกล่าวถึงชว่งเวลาคบัขนั สภาวะท่ีสุม่เสียงตอ่ความส าเร็จและล้มเหลว ในทศันของ

ข้าพเจ้า ผู้หญิงนัน้เปรียบเสมอนเข็ม และฝ่ายชายเปรียบเสมือนด้ายท่ีสอดเข้ามาในรูเข็ม ในชว่ง

เวลาท่ีหมิ่นเหมนี่ต้้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนความสมัพนัธ์ในชายหญิงในกรอบ

ประเพณี หากกระท าความตามอ าเภอใจนัน้แล้วจะขดักบัธรรมเนียมประเพณี หรืออีกนยัหนึง่คือ

ภาพท่ี 6   ภาพศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี  1 
  ช่ือผลงาน  “เข้าด้ายเข้าเข็ม” (The needle) 
  เทคนิค      วีดีโออาร์ต     
  ขนาด      5.41 นาที     
  ปีสร้าง        2018     
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ความสมัพนัธ์ท่ีส าเร็จลลุว่ง ไมไ่ด้มีเพียงแคมื่อขวาท่ีสนด้าย แตมื่อซ้ายท่ีถือเข็มนัน้ต้องมีความนิ่ง

พอ ความสมัพนัธ์จงึจะลลุว่งไปได้ด้วยดี 

3.3.1.2 ขัน้ตอนการเตรียมวสัดอุปุกรณ์  

ผลงานชิน้นีใ้ช้วสัดอุปุกรณ์เพียงแคเ่ข็มกบัด้าย ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีความหมาย

โดยนยัในตวัเองอยูแ่ล้ว เน่ืองจากต้องการให้ภาพของการสนเข็มนัน้ชดัเจน ในการถ่ายท าจงึต้องใช้

ขาตัง้กล้องเพ่ือชว่ยให้การถ่ายท านิ่งและชดัเจนอยูเ่พียงกบัการสนเข็ม 

  3.3.1.3 วิธีการด าเนินงาน 

   3.3.1.3.1 จดัเตรียมสถานท่ีในการถ่ายท า โดยข้าพเจ้าเลือกเป็น

บ้านของข้าพเจ้าเองเน่ืองจากเป็นห้องท่ีมีแสงธรรมชาตเิข้ามา โดยเลือกใช้ผนงัสี

ขาวเป็นฉากหลงั  

   3.3.1.3.2 ติดตอ่ทีมงานเพ่ือบนัทกึวีดีทศัน์ 

  3.3.1.3.3 เร่ิมการถ่ายท า โดยท่ีข้าพเจ้านอนราบลงกบัพืน้และคาบเข็มไว้

ในปาก และผู้ ร่วมการแสดงฝ่ายชายคาบเส้นด้ายไว้ในปาก และพยายามร้อย

ด้ายโดยอยูใ่นลกัษณะคร่อมร่างฝ่ายหญิงไว้ 

 3.3.1.3.4 น าไฟล์ท่ีได้มาท าการปรับแสงและสีเพิ่มเตมิ ลดคา่สีเป็นขาวด า 
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3.3.2.”ดั่งบระเพด็” (The Bitter Kiss) 

 
  3.3.2.1 แนวความคดิ  

ผลงานชิน้นี ้ (ภาพท่ี 7) ข้าพเจ้าได้นับแรงบันดาลใจจากส านวน “ขมเหมือนบ

ระเพ็ด”  ในทศันะของข้าพเจ้า กรอบประเพณีท่ีสืบทอดกนัมานัน้มีลกัษณะเหมือนยาโบราณอาจ

สร้างความขมข่ืนให้กบัความสมัพนัธ์ได้แตท่ว่าก็ยงัเป็นยารักษาตามความเช่ือเดมิ ขนบธรรมเนียม

ท่ีสร้างขึน้มานัน้เป็นพืน้ท่ีท่ีกัน้ระหว่างความสัมพันธ์ของชายหญิง การจ ากัดพืน้ท่ีแสดงออกถึง

ความรัก จ ากดัความเหมาะสมของชว่งวยัและอาย ุแท้จริงแล้วนัน้เป็นเร่ืองท่ีดี  

 

 

ภาพท่ี 7  ภาพศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี  2 
  ช่ือผลงาน  ”ดัง่บระเพ็ด” (The Bitter Kiss) 
  เทคนิค      วีดีโออาร์ต     
  ขนาด      2.00  นาที     
  ปีสร้าง      2018     
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  3.3.2.2 ขัน้ตอนการเตรียมวสัดอุปุกรณ์  

ผลงานชิน้นีข้้าพเจ้าได้เลือกใช้บระเพ็ดซึง่เป็นพืชสมนุไพรท่ีขึน้ช่ือว่าขมมากในการ

เป็นสญัลกัษณ์ โดยตดัให้มีความยาวประมาณ7-8นิว้ เพ่ือให้เกิดพืน้ท่ีวา่งระหวา่งข้าพเจ้าและผู้

ร่วมแสดงฝ่ายชาย 

  3.3.2.3 วิธีการด าเนินงาน  

   3.3.2.2.1 เตรียมสถานท่ีถ่ายท า โดยผลงานชิน้นี ้ข้าพเจ้าเลือกห้องท่ีมีพืน้

ฉากหลงัและใช้แสงธรรมชาตใินการถ่ายท า  

   3.3.2.2.2 ติดตอ่ทีมงานเพ่ือท าการบนัทกึวิดทิศัน์ 

  3.3.2.2.3 ท าการถ่ายท า โดยข้าพเจ้าและผู้ ร่วมแสดงเปลือยกายท่อนบน 

และคายบระเพ็ดไว้คนละฝ่ัง และจบูกนัผา่นแทง่บระเพ็ด โดยใช้ระยะเวลาถ่าย

ท านาน 2.00 นาที  

   3.3.2.2.4 น าไฟล์วิดทิศัน์มาปรับลดคา่สีเป็นสีขาวด า  
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ภาพท่ี 8  ภาพศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี  3 
  ช่ือผลงาน   “ในกล่อง” (The box) 
  เทคนิค       วีดีโออาร์ต     
  ขนาด         5.24 นาที     
  ปีสร้าง       2018   
 

  3.3.3 “ในกล่อง” (The box) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.1 แนวความคดิ  

ผลงานชิน้แรกนี ้(ภาพท่ี 8) ข้าพเจ้าส่ือถึงการอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดในขณะท่ีร่างกายนัน้

เปลือยเปลา่ โดยท่ีผลงานจะฉายลงบนจอทีวีท่ีวางอยู่กบัพืน้ ผู้ชมจะสามารถรับชมโดยการก้มมอง 

การเปลือยร่างกายในท่ีสาธารณะนัน้ถือเป็นการกระท าท่ีน่าละอายในประเทศไทย และเรือนร่าง

ของผู้หญิงเป็นสิ่งท่ีน าพามาซึง่กิเลสตณัหา การเปิดเผยเร่ืองเพศและความสมัพนัธ์นัน้เป็นเร่ืองผิด

บาป การบรรจุตนเองลงในกล่องท่ีจ ากัดนัน้ไม่เพียงแต่เป็นการจ ากัดพืน้ท่ีแต่ยังเป็นการจ ากัด

อากาศอีกด้วย ความสมัพนัธ์ท่ีอยู่ร่วมกนัภายใต้กรอบนัน้จึงจ าเป็นจะต่องแบ่งปันอากาศหายใจ

ร่วมกนั  

3.3.3.2 ขัน้ตอนการเตรียมวสัดอุปุกรณ์  

ในชิน้นีข้้าพเจ้าต้องการน าเสนอชิน้งานผ่านโทรทัศน์โดยฉายในขนาดเท่าจริง 

กล่องท่ีบรรจุนัน้จะต้องมีขนาดเท่าโทรทศัน์ท่ีจะน ามาแสดง จึงจดัท ากล่องท่ีมีขนาดจ าเพาะนีข้ึน้ 
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ใช้ผ้าสีด าปพืูน้หลงัเพ่ือขบัให้สามารถเห็นสีของผิวหนงัได้ชดัเจนขึน้  และใช้กระจกอะคริลิคเพ่ือใช้

กดทบัร่างกายของข้าพเจ้าท่ีหน้ากลอ่งอีกทีหนึง่ และเตรียมอปุกรณ์บนัทกึวิดทิศัน์ผลงานชิน้นี ้

3.3.3.3 วิธีการด าเนินงาน 

3.3.3.3.1 จัดเตรียมสถานท่ี โดยพืน้ท่ีท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้ในการบันทึก

ผลงานชิน้นีเ้ป็นการถ่ายภายในบ้านของข้าพเจ้า เน่ืองจากในผลงานชิน้นีมี้การ

เปลือยร่างกาย และใช้ความเป็นส่วนตวั โดยจดัแสงไฟโดยใช้แสงจากไฟกลาง

ห้อง1ดวง และไฟจากโคมไฟเพิ่มอีก1ดวง 

3.3.3.3.2 ตดิตอ่ทีมงานเพ่ือบนัทกึวิดทิศัน์  

3.3.3.3.3 เร่ิมการถ่ายท า โดยข้าพเจ้านอนลงในกล่องท่ีปูด้วยผ้าสีด า 

และปิดทบัด้วยแผน่กระจกอะคลิลิค ถ่ายจากมมุบน เป็นเวลา 5.24นาที 

3.3.3.3.4 น าไฟล์วิดิทศัน์ท่ีได้มาปรับลดคา่สีให้เป็นขาวด า และปรับแสง

เพิ่มเตมิ  
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3.3.4. “หญิงข้าวเปลือก ชายข้าวสาร” (The rice) 

 

3.3.4.1 แนวความคดิ  

ผลงานชิน้นี  ้(ภาพท่ี 9) ข้าพเจ้าได้น าเอาสุภาษิตไทย ชายข้าวเปลือก หญิง

ข้าวสาร เป็นแรงบนัดาลใจในการน าเสนอผลงาน ในทัศนะของข้าพเจ้า ชายข้าวเปลือก หญิง

ข้าวสาร เป็นการแบ่งภาระหน้าท่ีของชายหญิงไทยในสมัยโบราณ ท่ีฝ่ายชายมักจะออกไปท า

เกษตรกรรมเพ่ือเลีย้งชีพ และหญิงข้าวสารนัน้หมายถึงการท าครัว ฝ่ายหญิงมกัจะเป็นฝ่ายท างาน

ในบ้าน ดแูลลูกและท าอาหาร แต่ในอีกทางหนึ่ง คนไทยมกัจะใช้ส านวนนีใ้นการต าหนิฝ่ายหญิง 

โดยการอุปมาฝ่ายหญิงว่าเป็นข้าวสาร ซึ่งข้าวสารนัน้ตกลงยังพืน้ดินแล้ว ก็ไม่สามารถงอกเงย

ออกมาเป็นต้นข้าวได้  ข้าพเจ้าจึงน าเอาความรู้สึกถึงกรอบของฝ่ายหญิงนี  ้แสดงออกถึง

ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัคนในปัจจบุนั 

 

ภาพท่ี 9 ภาพศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี  4 
 ช่ือผลงาน  “หญิงข้าวเปลือก ชายข้าวสาร” (The rice) 

  เทคนิค      วีดีโออาร์ต     
  ขนาด      3.30 นาที     
  ปีสร้าง      2018     
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3.3.4.2 ขัน้ตอนการเตรียมวสัดอุปุกรณ์  

ข้าพเจ้าเลือกน าข้าวเปลือกและข้าวสามารถใช้ในผลงาน เน่ืองจากตรงกบัสภุาษิต

ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร 

3.3.4.3 วิธีการด าเนินงาน 

   3.3.4.3.1 จดัเตรียมสถานท่ี ข้าพเจ้าใช้ห้องพกัของข้าพเจ้าในการถ่ายท า 

โดยใช้เก้าอีส้องตวัตัง้รองรับแผ่นอะคลีลิคใส โรยข้าวสารและข้าวเปลือกไว้ด้านละ

ฝ่ังเท่าๆ กันโดยแบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนตรงกึ่งกลาง และจดัวางกล้องไว้ด้านใต้

กระจก ถ่ายย้อนขึน้จากด้านลา่ง  

   3.3.4.3.2 เร่ิมต้นการบนัทึกภาพวิดิทัศน์ โดยข้าพเจ้าและผู้ ร่วมท าการ

แสดงจูบและค่อยๆใช้หน้าผสมกันระหว่างข้าวเปลือกและข้าวสาร จนเส้นท่ีแบ้ง

แยกข้าวเปลือกและข้าวสารหายไปในท่ีสดุ  

   3.3.4.3.3 น าไฟล์วิดทิศัน์ท่ีได้มาลดความเข้มของสีและปรับแสงเพิ่มเตมิ 

 
 
 



 

  

33 

  3.3.5. “ทองแผ่นเดียวกัน” (Leave Leaf) 

ภาพท่ี 10  ภาพศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี  5 
  ช่ือผลงาน  “ทองแผน่เดียวกนั” (Leave Leaf) 
  เทคนิค       วีดีโออาร์ต     
  ขนาด       6.00 นาที     
  ปีสร้าง       2019     
 

3.3.5.1 แนวความคดิ  

ผลงานชิน้นี ้(ภาพท่ี 10) กล่าวถึง เม่ือความสัมพันธ์นัน้ด าเนินไปได้จนถึงการ

แตง่งาน ชีวิตของคนสองคนนัน้ต้องอาศยัอยูร่่วมกนั การแตง่งานอนัแท้ท่ีจริงแล้วไมไ่ด้เป็นเร่ืองของ

คนสองคน แต่ทว่าการแต่งงานนัน้เป็นเร่ืองของสงัคม การประกาศความเป็นสามีภรรยานัน้ ไม่

เพียงน ามาซึ่งความปลืม้ปีติให้แก่ครอบครัว แต่ยงัเป็นหน้าเป็นตาอีกด้วย คนไทยนัน้มีสุภาษิตท่ี

กล่าวถึงการแตง่งานว่า เป็นทองแผ่นเดียวกนั ในท่ีนีไ้ม่ได้กล่าวถึงเพียงเฉพาะบา่วสาวแตก่ล่าวถึง

ทัง้ครอบครัว แต่ทว่าการรักษาความสมัพันธ์นัน้เป็นหน้าท่ีของบ่าวสาว ท่ีหากผิดพลาดไม่เพียง

ส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่ แต่ยังส่งผลต่อความสมัพนัธ์ในระดบัสองครอบครัวและภาพลกัษณ์ทาง

สงัคมอีกด้วย 
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3.3.5.2 วิธิการเตรียมอปุกรณ์  

เน่ืองจากผลงานชิน้นีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจมาจากส านวน เป็นทองแผ่นเดียวกัน 

ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้ทองท าเปลวซึ่มีลักษณะเบาบางฉีกขาดง่ายใ ห้ผู้ ชมสามารถรับความรู้สึก

ออ่นไหวเปราะบางได้  

3.3.5.3 วิธีการด าเนินงาน 

   3.3.5.3.1 จดัเตรียมสถานท่ี  

ผลงานชิน้นีข้้าพเจ้าได้ขอใช้ห้องสตดูิโอเพ่ือท าการถ่ายท า โดยใช้ฉาก

หลงัสีขาวและไฟสปอตไลท์สองตวัในการถ่ายท า จึงท าการขออนญุาตใช้สถานท่ี 

ห้อง  322 ชัน้  3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิ รินทร  คณะจิตรกรรม 

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร และตดิตัง้อปุกรณ์ (ภาพท่ี11) 

   3.3.5.3.2 ติดตอ่ทีมงานเพ่ือท าการบนัทกึวิดทิศัน์ 

   3.3.5.3.3 เร่ิมการถ่ายท า โดยข้าพเจ้าและผู้ ร่วมแสดงสวมใสช่ดุสีขาว 

และคาบแผ่นทองไว้คนละฝ่ัง บนัทกึตอ่เน่ืองจนกระทัง่แผน่ทองนัน้ขาดจากกนั

โดยลมหายใจของกนัและกนั 

   3.3.5.3.4น าไฟล์วิดทิศัน์ท่ีได้มาปรับลดคา่สีและปรับแสงเพิ่มเตมิ 

ภาพท่ี 11  ภาพการติดตัง้ฉากและไฟก่อนท าการถ่ายท า 
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  3.3.6. “ทองแผ่นเดียวกัน 2” (Us)  

 

3.3.6.1 แนวความคดิ  

ผลงานชิน้นี  ้(ภาพท่ี 12) ข้าพเจ้าพัฒนาต่อยอดมาจาก “Leave Leaf” โดยมี

แนวคดิเร่ิมต้นมาจากการประคองให้ทองแผ่นเดียวกนัไม่ให้ขาดออกจากกนั แตผ่ลงานชิน้นีพ้ฒันา

ต่อมาในแง่ของการประกอบทองหลายๆ แผ่น ให้ร่วมเป็นทองผืนเดียวกัน เสมือนการรักษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งครอบครัวสองครอบครัวท่ีได้มาเก่ียวดองกนัแล้ว ต้องรักษามิตรภาพท่ีดีเอาไว้ 

3.3.6.2 ขัน้ตอนการเตรียมวสัดอุปุกรณ์ 

ข้าพเจ้ายงัคงใช้ทองค าเปลวเป็นส่ือในการแสดงออก แต่ในผลงานชิน้นีข้้าพเจ้า

เลือกน าเอากรอบกระจกอะคริลิคเข้ามาใช้เน่ืองจากต้องการพดูถึงเร่ืองของกรอบประเพณี

และบานหน้าตา่งยงัมีความหมายถึงบ้านได้อีกด้วย 

ภาพท่ี 12  ภาพศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี  6 
  ช่ือผลงาน  “ทองแผน่เดียวกนั 2” (Us) 
  เทคนิค      วีดีโออาร์ต     
  ขนาด      10.54 นาที     
  ปีสร้าง      2019     
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3.3.6.3 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

3.3.6.3.1 จดัเตรียมสถานท่ี  

 ผลงานชิน้นีข้้าพเจ้าได้ขอใช้ห้องสตูดิโอเพ่ือท าการถ่ายท า โดยใช้ฉาก

หลงัสีขาวและไฟสองตวัในการบนัทึก จึงท าการขออนุญาตใช้สถานท่ี ห้อง 322 

ชัน้ 3 อาคารศนูย์ปฏิบตัิการทศันศิลป์สิรินทร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร และตดิตัง้อปุกรณ์ (ภาพท่ี 6) 

3.3.6.3.2 ติดตอ่ทีมงานเพ่ือท าการบนัทกึวีดีทศัน์ 

3.3.6.3.3 เร่ิมการถ่ายท า โดยข้าพเจ้าและผู้ ร่วมแสดงใช้ลิน้ในการปิด

ทองลงบนกระจกคนละฝ่ัง เพ่ือปิดทองให้เตม็เป็นฝืนเดียวกนั 

3.3.6.3.4 น าไฟล์วิดทิศัน์ท่ีได้มาปรับลดคา่สีและปรับแสงเพิ่มเตมิ  
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  3.3.7. “เร่ืองในมุ้ง” (Something Private)  

 

3.3.7.1 แนวความคดิ  

 ผลงานของข้าพเจ้าชิน้นี ้(ภาพท่ี 13) ได้แรงบนัดาลใจมาจากส านวนไทย ‘เร่ืองใน

มุ้ง’ ซึง่เป็นส านวนท่ีกลา่วถึงเร่ืองภายในครอบครัว ไปจนถึงเร่ืองสว่นตวัระหวา่งสามีภรรยา เร่ืองใน

มุ้งนัน้อาจกล่าวได้ว่าพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมนัน้ไม่เป็นเพียงพืน้ท่ีส าหรับหลบันอนแต่ความทึบของม่านนัน้

ยงับดบงัสายตาของคนภายนอกอีกด้วย สิ่งท่ีคนภายนอกมองเห็นนัน้อาจเป็นภาพลางๆ แตไ่ม่มา

รถลว่งรู้ได้เลยวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้จริงภายในนัน้คืออะไร 

 

 

 

ภาพท่ี 13  ภาพศลิปนิพนธ์ชิน้ท่ี  7 
  ช่ือผลงาน  “เร่ืองในมุ้ง” (Something Private) 
  เทคนิค      วีดีโออาร์ต     
  ขนาด      9.57 นาที     
  ปีสร้าง      2019     
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3.3.7.2 ขัน้ตอนการเตรียมวสัดอุปุกรณ์  

 ข้าพเจ้าใช้มุ้ งในการถ่ายท าเพ่ือเป็นม่านพรางสายตาระหว่างสิ่งท่ีเกิดขึน้ข้างใน

กับภายนอก เพ่ือน าเสนอมุมมองความสัมพันธ์จากคนภายนอกท่ีมองเข้ามายังความสมัพันธ์ท่ี

เกิดขึน้จริงภายใน  

3.3.7.3 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

3.3.7.3.1 จดัเตรียมสถานท่ี  

 ผลงานชิน้นีข้้าพเจ้าได้ขอใช้ห้องสตูดิโอเพ่ือท าการถ่ายท า โดยใช้ฉาก

หลงัสีขาวและไฟสองตวัในการบนัทกึ จงึท าการขออนญุาตใช้สถานท่ี ห้อง322 ชัน้

3 อาคารศนูย์ปฏิบตัิการทศันศิลป์สิรินทร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และติดตัง้มุ้ งขนาด 5 ฟุต ภายในสตูดิโอ และตัง้

กล้องถ่ายตอ่เน่ือง 

3.3.7.3.2 ติดตอ่ทีมงานเพ่ือท าการบนัทกึวิดทิศัน์ 

3.3.7.3.3 เร่ิมท าการบนัทกึภาพวิดทิศัน์ โดยข้าพเจ้าและอีกฝ่ายเข้าไปใน

มุ้งคนละฝ่ัง นัง่ลงหนัหน้าเข้าหากัน แล้วจึงให้ผู้ ร่วมแสดงหวีผมข้าพเจ้า นอนลง

และพดูคยุกนัถึงชว่งชีวิตท่ีผา่นมา 

3.3.7.3.4 น าไฟล์วิดทิศัน์ท่ีได้มาปรับลดคา่สีและปรับแสงเพิ่มเตมิ 

ภาพท่ี 14  ภาพการติดตัง้เพ่ือถ่ายท าผลงาน “เร่ืองในมุ้ง” (Something Private) 
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บทที่ 4  

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 

 จากความต้องการแสดงออกถึงการตีความส านวนและสุภาษิตไทยในบริบทของสังคม

ปัจจบุนัท่ีส่งผลตอ่ความสมัพนัธ์ของชีวิตคูผ่่านผลงานศิลปนิพนธ์ชดุ “เพศ-สมัพนัธ์” เป็นผลงานท่ี

ได้รับการพัฒนามาจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ซึ่งมีการพัฒนาทัง้รูปแบบและแนวความคิดโดย

แรกเร่ิมจากความคิดส่วนตวัจนขยายไปยงัอิทธิพลจากส านวนและสภุาษิต ท าให้ข้าพเจ้ามีความ

เข้าใจในท่ีมาของผลงานมากยิ่งขึน้รวมไปถึงระหว่างการสร้างสรรค์ได้มีการค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเติม 

ทดลองสิ่งใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน จึงเกิดการเรียนรู้และ

พฒันาผลงานอยา่งตอ่เน่ือง 

 

4.1 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 4.1.1 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าในช่วงแรกนัน้เร่ิมต้นมาจากความผิดหวงั

ในความสมัพนัธ์ ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้สญัลกัษณ์ท่ีตีความออกมาจากความรู้สึกของตวัข้าพเจ้าเอง 

น ามาถ่ายทอดเป็นผลงานวีดีทศัน์ซึง่แสดงให้เห็นถึงความรักในทศันะของข้าพเจ้า  

 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในช่วงระยะแรกนัน้ยงัมีข้อบกพร่องทางการเลือกใช้

สญัลกัษณ์และการแสดงออกท่ีไมล่ะเอียดอ่อนทางความคิด สว่นมากมกัแทนสิ่งหนึง่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่ง

ยงัไม่แยบคาย โดยผลงานชิน้แรกนัน้ผู้สร้างสรรค์ใช้น า้แข็งและเทียนเป็นสญัลกัษณ์ของเพศชาย

และหญิง และท าการบนัทึกวีดีทศัน์เป็นเวลานากว่า 14 ชัว่โมงเพ่ือบนัทึกการละลายของน า้แข็ง 

และตดัต่อเร่งระยะเวลาในโปรแกรม Adobe Premiere ให้เหลือความยาวเพียง 12 นาที ซึ่งเป็น

ผลงานชิน้แรกของงานศลิปะท่ีข้าพเจ้าน าเอาการบนัทกึวีดีทศัน์เข้ามาใช้กบัผลงาน (ภาพท่ี 15,16) 
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ภาพท่ี 16  ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 1 
  ช่ือผลงาน  “Lust” 
  เทคนิค วีดีโออาร์ต และส่ือผสม     
  ขนาด 12.30 นาที     
  ปีสร้าง 2017     
 

ภาพท่ี 15  รายละเอียดผลงาน “Lust” 



 

  

41 

 4.1.2 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 (ภาพท่ี 17,18 ) ผลงานในครัง้นี ้ข้าพเจ้าพฒันาในด้านการ

เลือกใช้สญัลกัษณ์ท่ีได้รับอิทธิพลจากสงัคมและความเช่ือของไทยเข้ามาใช้ โดยผู้สร้างสรรค์สนใจ

ความหมายยของมาลยัและดอกรัก โดยมุ่งประเด็นเนือ้หาของชิน้งานไปยงัวฒันธรรมของไทยท่ีมี

ทศันคตติอ่ผู้หญิงในแง่ความเรียบร้อยอ่อนหวาน และได้เร่ิมใช้ความหมายของวตัถ ุน ามาใช้ในการ

แสดงออกในผลงาน “รักนิรันดร์” (ภาพท่ี 19,20) เป็นการเล่นค าระหว่างช่ือของดอกรัก และความ

รัก และใช้ทา่ทางการร้อยพวงมาลยัซ า้อยา่งไมรู้่จบเป็นความหมายของความเป็นอนนัต์ 

ภาพท่ี 17   ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 
  ช่ือผลงาน  “มาลยั” 
  เทคนิค ส่ือผสม 
  ขนาด แปรผนัตามพืน้ท่ี     
  ปีสร้าง 2017  
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ภาพท่ี 19  รายละเอียดผลงาน "มาลยั" 

ภาพท่ี 18  ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 20   ภาพผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ระยะท่ี 2 
  ช่ือผลงาน  “รักนิรันดร์” 
  เทคนิค วีดีโออาร์ต 
  ขนาด 7 วินาท่ี (วนซ า้)     
  ปีสร้าง 2017  
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4.2. การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ 

  4.2.1. ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะแรก 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “เพศ - สมัพนัธ์” ผลงาน (ภาพท่ี 6-8) ช่วงแรกข้าพเจ้ามุ่งเน้นไปท่ี

ความกดดนัของแรงขบัเคล่ือนทางเพศภายใต้บริบททางสงัคม ผ่านกรอบประเพณีไทย รวมไปถึง

ความน่าอึดอดั ความขมข่ืนในการแสดงออกของคูรั่กชายหนุ่มหญิงสาว โดยเร่ิมต้นน าเอาสภุาษิต

ไทยเข้ามาเป็นส่ือในการแสดงออก ซึง่พฒันาจากแนวความคิดเดมิในเร่ืองความรัก โดยขยายกว้าง

ขึน้ไมใ่ชเ่พียงแคค่วามรู้สกึสว่นตวัแตย่งัมองถึงภาพรวมของสงัคมมากย่ิงขึน้  

 
  4.2.2 ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะสุดท้าย 

 งานศิลปนิพนธ์ชุด “เพศ - สมัพนัธ์” ผลงานในระยะสุดท้าย (ภาพท่ี 5-7) ข้าพเจ้ามีการ

พัฒนาในด้านของรูปแบบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ โดยมีการถ่ายท าในสตูดิโอและยังได้ศึกษา

ค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือพฒันาด้านแนวคามคิดให้มีความแข็งแรง และมีมมุมองท่ีหลากหลายมิติ

มากยิ่งขึน้ และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างตรงตามความปรารถนา ซึ่งข้าพเจ้า

ขยายความรู้สึกด้อยกว่าของฝ่ายหญิงไปสู่ความสมดลุระหว่างชีวิตคู ่และน าผลงานศลิปนิพนธ์ทุก

ชิน้มาร้อยเรียงตอ่กนัทัง้หมด 7 ชิน้ และน าเสนอเป็นชดุผลงาน “เพศ - สมัพนัธ์”  

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี ้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ตามจุดมุ่งหมายของ

ข้าพเจ้าท่ีต้องการแสดงออกถึงความรู้สึกเปราะบางของความสมัพนัธ์ใต้บริบทของสงัคมไทยได้

ตามประสงค์ และยงัสามารถพฒันาผลงานตอ่ไปในอนาคต 
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บทที่ 5  

บทสรุป 

 

 จากการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “เพศ - สัมพันธ์” 

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้สึกส่วนตวัท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ภายใต้กรอบวฒันธรรมและ

บรรทดัฐานทางสงัคมซึง่เร่ิมมาจากความรู้สกึไมเ่ทา่เทียมกนัทางเพศในธรรมเนียมและค าสอนของ

ไทย ท่ีข้าพเจ้าได้รับการสัง่สอนมาตลอดชีวิต ข้าพเจ้านัน้ได้ตัง้ค าถามกลบัไปผา่นผลงาน        ศลิป

นิพนธ์รวมถึงแสดงทัศนะส่วนตนออกไปผ่านผลงานศิลปะ โดยบนัทึกเป็นวีดีทัศน์ท่ีแสดงอากัป

กริยาท่ีสร้างความนา่อดึอดัและความเปราะบาง ในการรักษาความสมัพนัธ์ของคนในปัจจบุนั 

 จากการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นัน้ท าให้ข้าพเจ้าเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เป็น

จ านวนมากท่ีเปิดแง่มมุใหม่ๆ ให้กบัข้าพเจ้า ท าให้ข้าพเจ้ามองในมมุท่ีกว้างขึน้และเข้าใจถึงความ

เป็นมาและความสมเหตสุมผลของธรรมเนียมตา่งๆ ในสงัคมไทย นบัเป็นองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์

ในการพัฒนาผลงานและสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ความรู้เหล่านีไ้ม่เพียงเป็นประโยชน์ในด้าน

สงัคม และมานุษยวิทยา แต่จะมีประโยชน์มากยิ่งขึน้เม่ือน ามาบูรณาการกับงานศิลปะ และยัง

สามารถกระตุ้นอารมณ์เพ่ือสร้างการตระหนกัรู้แก่ผู้ชมให้มีความสนใจในประเด็นของธรรมเนียม

และวฒันธรรมไทยอีกด้วย  

ข้าพเจ้าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การศกึษาผลงานศลิปนิพนธ์ชดุนีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ชม

ผลงานอยางสูงสุด ทัง้ด้านองค์ความรู้ ความสุนทรีย์ในการรับชมผลงานและการกระตุ้ นการ

ตระหนกัรู้ถึงธรรมเนียมของสงัคมไทยแก่สงัคมรวมไปถึงบุคคลท่ีต้องการเรียนรู้เพ่ือศกึษาผลงาน

ของข้าพเจ้าเพ่ือน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้และตอ่ยอดในการสร้างสรรค์ในแนวทางของตนสืบไป 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 
ชิน้ท่ี ช่ือผลงาน ระยะเวลา เทคนิค ปี 

1 “The needle” 5.41 นาที วีดีโออาร์ต 2018 

2 “The Bitter Kiss” 2.00 นาที วีดีโออาร์ต 2018 

3 ‘’ The box” 5.24 นาที วีดีโออาร์ต 2018 

4 “The Rice” 3.3 นาที วีดีโออาร์ต 2018 

5 “Leave Leaf” 6.00 นาที วีดีโออาร์ต 2019 

6 “Us” 10.54 นาที วีดีโออาร์ต 2019 

7 “Something Private” 9.57 นาที วีดีโออาร์ต 2019 
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