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บทคัดย่อ
สถานภาพทางเพศของสังคมที่เปลี่ยนไป ตามกาลเวลาดาเนิ นไปตามกระแสสังคมไม่ว่า
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เปรี ยบการเห็ นแก่ ป ระโยชน์ส่ วนตนยัง คงเกิ ดขึ้ นในสั ง คมไทยเสมอมา ค่า นิ ย ม ความเชื่ อ ทาง
วัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดบทบาทแยกแยะเพศหญิงและเพศชายออกจากกันอย่างสมบูรณ์การตัดสิ น
ด้วยมาตรฐานชี้วดั ทางสังคมฐานะ ชนชั้น อายุ เชื้ อชาติ กระทาให้เรากลายเป็ นผูห้ ญิงหรื อเป็ นผูช้ าย
ตามประเพณี นิยม
ข้าพเจ้าจึงใช้การแสดงออกผ่านผลงานด้านจิตรกรรมนี้ เพื่อตอบสนองอารมณ์และเป็ น
แนวทางปลดปล่อยเงื่อนงาของสตรี เพศที่ถูกกักขังเอาไว้

ง
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Abstract
A person’s sexual identity has changed depending on time and social value. No matter
what time it is in Thai society, there are still gender inequalities in Thailand, e.g. restricted right
and freedom, selfishness and sexual exploitation. In general, cultural belief controls and
separates the gender role between man and woman. Traditional idea of being man or woman is
decided by social, status, age and national standards. The artist presents this idea through the
painting for satisfying the artist’s need and releasing the female’s hidden sexual expression that is
kept in this society.

จ

กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอน้อมราลึกในพระคุณของบิดา มารดา ผูใ้ ห้กาเนิ ดและทุกคนในครอบครัว ที่คอย
ให้การสนับสนุ น ทั้งในด้านทุ นทรั พย์และการอบรมสั่งสอน ขอบคุ ณทุกๆประสบการณ์ ท้ งั ใน
ห้อ งเรี ย นและนอกห้องเรี ย นที่ ใ ห้โอกาสเรี ย นรู้ ให้ค าปรึ ก ษา ค าแนะนา ทุ ก แรงบันดาลใจที่
ก่ อก าเนิ ดแรงผลัก ดันและเป็ นก าลัง ใจ ให้แก่ ข ้า พเจ้า ในด้า นการสร้ า งสรรค์ง านศิ ลปะ และให้
แนวทางในการใช้ชีวติ ด้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี อาจารย์ผคู้ วบคุมศิลปนิพนธ์ ที่คอย
ให้คาปรึ กษา ชี้ แนะแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน และสนับสนุ นให้ไปในทางที่เหมาะสมการสั่ง
สมประสบการณ์และมีทกั ษะฝี มือในการแสดงออกด้วยเทคนิคเฉพาะตน รวมทั้งคณาจารย์ภาควิชา
จิ ต รกรรมทุ ก ท่ า นที่ ค อยให้ ค วามรู ้ ท างด้า นทัศ นศิ ล ป์ รวมทั้ง ค าติ -ชมจนศิ ล ปนิ พ นธ์ ชุ ด นี้ เกิ ด
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ทุ กสรรพสิ่ งทัว่ ทั้งร่ า งกาย ยีน โครโมโซม ดี เอ็นเอ ซึ่ ง ทาหน้าที่ ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุ กรรมเป็ นตัวกาหนดแยกแยะความเป็ นเพศหญิงความเป็ นเพศชาย สิ่ งมีชีวิตชนิ ดนี้ ที่เรี ยกว่า
มนุ ษย์ ซึ่ งมี ความซับซ้อนทางอารมณ์ ความรู ้ สึกและเป็ นสิ่ งที่ น่ากลัวที่สุดก็ว่าได้ อาจเป็ นเพราะ
เป็ นสิ่ งมีชีวิตเดียวที่สามารถคร่ าชี วิตกันเองได้เพียงเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการ ตัณหา ความ
ปรารถนาที่ไม่สิ้นสุ ด ทุกสิ่ งบนโลกดาเนิ นไปตามกาลเวลา ไม่ว่าอดี ต ปั จจุบนั หรื ออนาคต ยังคง
ดาเนินไปตามกระแสสังคมทุกยุคทุกสมัย
กระบวนการทางสังคมเป็ นตัวกาหนดบทบาท หน้าที่ต่อเพศสภาพของตน เพื่อสร้างความ
เป็ นเพศหญิงความเป็ นเพศชายโดยไม่คานึงว่าเพศสรี ระจะเป็ นอย่างไร ครั้งเมื่อข้าพเจ้ายังจาความได้
เคยคิดว่าเราไม่ต่างจากเพศชายใดๆเลย วิ่งเล่นไล่จบั กัน เล่นทุกอย่าง คลุกคลีกบั เด็กผูช้ าย อาจเป็ น
เพราะความไม่ประสี ประสา จึงทาให้มีความกล้าหาญ เกิ นความเป็ นเพศหญิง จนแม่ตอ้ งเอ่ยกล่าว
ตัก เตื อนอยู่บ่ อยครั้ ง เรื่ องเพศสภาพของตนเอง โดยที่ ส รี ระที่ เปลี่ ย นไปตามช่ วงอายุที่โตขึ้ น มี
หน้าอก สะโพกที่ผายออก มีประจาเดือน พัฒนาเป็ นเพศหญิงเต็มวัยอย่างสมบูรณ์ ตามหลักสรี ระ
วิท ยา ด้วยปั จจัย หลายๆอย่า งทางสั ง คมที่ ก ล่ อมเกลา ความเป็ นเพศหญิ ง ความเป็ นเพศชายตาม
ธรรมชาติ ที่แฝงไปด้วยโครงสร้ า งความสัมพันธ์ เชิ งอานาจ ได้ถูกสร้ างขึ้ นโดยการปลู กฝั งจาก
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จากเด็ก หญิ ง คนหนึ่ ง ไปโรงเรี ย นเพื่อเตรี ยมเข้า รั บ การศึ ก ษาอยู่ใ นสั ง คมตามแบบแผน
หน้าที่นกั เรี ยนหญิง ในสิ่ งที่ได้จากแม่ก่อนไปโรงเรี ยนทุกครั้ง เตรี ยมเสื้ อผ้า รองเท้า ห่ อข้าว กล่าว
คาว่า “สวัสดี ค่ะ” ก่อนไปและหลังกลับเสมอ หลังจากกลับจากโรงเรี ยน ต้องกวาดบ้าน ถูบา้ น ทา
หน้าที่หุงข้าวสลับกันกับแม่ ทุกครั้งแม่จะบอกเสมอว่า “เราเป็ นผูห้ ญิงควรที่จะเป็ นแม่บา้ นแม่เรื อน
ดูแลบุคคลในบ้าน เก็บ กวาด เช็ด ถู อย่าทาหน้าที่ให้ขาดตกบกพร่ อง จะทาอะไรให้อยู่ในกรอบ
ขอบเขต อย่าหาญกล้าจนเกินงาม และทิง้ ท้ายไว้เสมอ กุลสตรี ควรรักนวลสงวนตัว’’ เป็ นสิ่ งที่แม่ย้ า
นัก ย้ า หนา ตั้ง แต่ วยั เด็ก เราจะเห็ นแม่ ทางานไปพร้ อมกับ พ่อเสมอ ก่ อนจะไป แม่ จะลุ ก ตื่ นมา
1
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ทาอาหารทุ กเช้า เพื่ อนาไปรั บ ประทานทุ กวันเป็ นประจา ในขณะที่ พ่อเตรี ย มตัวออกไปทางาน
เตรี ยมของ เตรี ยมรถ ด้วยเราเป็ นผูห้ ญิงอยากจะลองขับรถ ลองทุกอย่างหรื อทางานอย่างเช่นที่พ่อ
ทา กลับกลายเป็ นว่าไม่ได้รับการไว้วางใจจากพ่อให้ทาหน้าที่เหล่านั้น เนื่ องด้วยเหตุผลที่เราเป็ น
ผูห้ ญิ ง พ่ อจึ ง บอกให้ไ ปท าหน้า ที่ อ ยู่ใ นส่ ว นที่ ผูห้ ญิ ง ควรจะต้อ งท าดี ก ว่า หลายๆอย่า งที่ เ ราไม่
สามารถทาได้ จึงเกิดเป็ นข้อสงสัย ในสิ่ งที่ผใู ้ หญ่หา้ มปราม ในขณะที่เพศชายได้รับการไว้วางใจให้
ทาหน้าที่เหล่านั้นได้ทุกอย่าง
เมื่อใดที่ผหู ้ ญิงพยายามก้าวข้ามพื้นที่ขอ้ จากัด จากจารี ตประเพณี เดิ ม ลุ กขึ้นมาทาในสิ่ งที่
เพศชายทา จะถูกวิพากย์วจิ ารณ์ต่างๆนาๆ กลายเป็ นสิ่ งที่ถูกมองว่าก้าวร้าว หยาบกระด้าง ด้วยสังคม
ที่เพศชายเป็ นใหญ่ เพศหญิงจึงถูกกีดกันเสมอ ในบางครั้งการถูกจับจ้องทางกายภาพ การล่วงละเมิด
ทางเพศ เราจึงไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย ทาให้สังคมตกอยูภ่ ายใต้ขอ้ กังขา เกิดการถูกเอารัดเอา
เปรี ยบ การตกเป็ นเครื่ องมือวัตถุ ทางเพศ รองรับความใคร่ แรงปรารถนาที่เป็ นหนทางไปสู่ กิเลส
ตัณหา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ที่ทาให้เกิดการกดขี่อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด

วัตถุประสงค์ ของการสร้ างสรรค์
สาหรั บ ข้า พเจ้าแล้ว การเขี ย นรู ป เป็ นสิ่ งที่ ช่ วยบ าบัดจรรโลงจิ ตใจได้ม ากที่ สุ ด สามารถ
ระบายความทุกข์ แสดงออกถึงความสุ ข ความอึ ดอัด ภายใต้จิตสานึ กของตนเอง ด้วยแรงผลักดัน
แห่งสภาวะจิตใจ ที่ตอ้ งเจอกับสถานการณ์ภายใต้ความกดดัน การเห็นแก่ได้ การถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
ช่วงชิงอานาจ ผลประโยชน์ ในเกือบทุกวันของชีวติ สิ่ งที่เราแสวงหา ความต้องการบางสิ่ งบางอย่าง
การตั้งคาถามถึ งกลไกของพฤติกรรมการตอบสนองต่อสังคม ที่มีผลต่อความเป็ นเพศสภาพ เป็ น
แรงผลักดันให้พยายามค้นหาถึ งช่ องว่างภายใต้ความอ่อนโยน บางเบาราวกับอากาศนั้น ช่วยสร้าง
ออกซิ เจน สร้างชีวติ สี สัน ความงาม เพื่อจรรโลงใจ เพิม่ ความแข็งแรงให้แก่มนุษย์โลก

3

แนวความคิดในการสร้ างสรรค์
ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ ยนไปมากแค่ไหน สังคมจะเปิ ดกว้างในเรื่ องเพศความเสมอภาคเท่า
เทียมเพียงใด ความเชื่ อที่การแสดงลาดับ อานาจเพศสภาพเป็ นใหญ่ยงั คงเป็ นอยู่เสมอมา สถาบัน
ครอบครัวเป็ นส่ วนสาคัญที่ปลูกฝัง วิถี ค่านิ ยม วัฒนธรรมให้กบั บุคคลรุ่ นสู่ รุ่น ข้าพเจ้าเองก็เป็ นคน
ในสังคมคนหนึ่ งที่ถู กเลี้ ยงดู อบรม สั่งสอน ด้วยวิถี หรื อแบบแผนตามค่านิ ยม และถูกบังคับให้
มองเห็ นในความแตกต่างระหว่างเพศมาตลอด จึงเกิดเป็ นข้อสงสัยในความเป็ นเพศหญิงและเพศ
ชาย ว่าอะไรเป็ นสิ่ งที่กาหนดบทบาท หน้าที่ และสถานะ ในขอบเขตของการจากัดการแสดงออก
ของเรา

ขอบเขตของโครงการ
ด้ า นเนื้อ หา
เปรี ย บเสมื อนการปลดปล่ อยอารมณ์ ความรู ้ สึ ก และแรงปรารถนา ผ่า น
ข้อจากัด ด้วยสัญชาตญาณดิบ ภายใต้เรื อนร่ าง ที่ส่งผลกระทบจนเกิดการตกผลึกภายในจิตใจ เพียง
เพื่อตอกย้าให้ตระหนักรู ้คิดถึงเพศสภาพ ที่เกิดจากผลพวงของวัฒนธรรมการปิ ดกั้นจากรุ่ นสู่ รุ่น จน
ผ่านการประเมินค่าความเข้าใจในระบบกลไก ทางเศรษฐกิ จ การเมื อง การศึ กษา ศาสนา ที่ แฝง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้เกิดความเลื่อมล้ าระหว่างเพศชาย และเพศหญิง
ด้ านรู ปแบบ เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานแบบเรี ยลลิสติค(Realistic) ที่ผสมผสานระหว่าง
การวาดเส้น กับจิตรกรรมเข้าด้วยกัน และขยายเฉพาะส่ วนของร่ างกายให้มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวคิด ที่ตอ้ งการเผยให้เห็ นถึ งเรื่ องราวผ่านทัศนคติของตนเองที่มีต่อเพศสภาพใน
สังคม
ด้ านเทคนิค ใช้เทคนิคการวาดเส้นจาก ถ่าน เกรยอง ในการสร้างน้ าหนัก เป็ นขั้นตอนแรก
สลับกับ การขัด ขูด ขีด ด้วยกระดาษทรายเบอร์ หยาบ ถมด้วยเกรยอง ถ่าน สลับไปมาจนเกิดพื้นผิว
ที่เราพอใจ จากนั้นเป็ นขั้นตอนทางเทคนิ คจิตรกรรม โดยใช้สีจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม
เนื่ องจากเป็ นสี ในปริ มาณที่มากสามารถใช้กบั พื้นที่ขนาดใหญ่ได้ดี โดยขนาดของอุปกรณ์ จะมี
ขนาดใหญ่ตามพื้นที่ของผลงานไปด้วยเช่นกัน
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ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทาศิลปนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปี การศึกษา 2559

วิธีการศึกษา
1. ศึกษาหาเรื่ อเพศสภาพต่อประเด็นทางประวัติศาสตร์
2. ศึกษาข้อมูลประเด็นเพศสภาพร่ วมสมัย
3. คิดวิเคราะห์ ทบทวน ถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกเป็ นภาพร่ าง
4. ถ่ายภาพบุคคล
5. วิจยั เชิงคุณภาพศึกษาจากผลงานศิลปิ นและนิทรรศการ
6. รวบรวม สรุ ปผลการศึกษา
7. เสนอแนะ

แหล่ งข้ อมูล
1. สังเกตพฤติกรรมจากตนเอง ศึกษา เปรี ยบเทียบ จากเพศสภาพ
2. สื่ อจากเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต
3. ภาพถ่ายกิจวัตรประจาวันกับบุคคล
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4. หนังสื อปรัชญา ,จิตวิทยา ,วิชาการ
5. เก็บข้อมูลจากการเข้าชมนิทรรศการศิลปะต่างๆ
6. จากหนังสื อและบทความต่างๆตามนิตยสารศิลปะ

อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาศิลปนิพนธ์
1. โครงเฟรม
2. ผ้าดิบ
3. แปรงทาสี ทุกขนาด
4. กระดาษทราย
5. Bosny Acrylic Roof Sealer B 101
6. ถ่าน
7. เกรยอง
8. หมึก
9. น้ าเปล่า
10. สี ชอล์กฝุ่ น
11. สี อุตสาหกรรม

บทที่ 2
ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการสร้ างสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมีความสาคัญอย่างมาก ในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะด้วย
แนวคิ ดเรื่ อ งกายภาพและการจับ จ้อ งของเพศสภาพ ข้า พเจ้า เริ่ ม ต้นจากการศึ ก ษา สั ง เกตจาก
พฤติกรรมตนเอง ด้วยลักษณะนิสัยความชอบ มุมมอง ทัศนคติ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของสังคม
ในปั จจุบนั ถ่ายทอดผ่านเทคนิ คเป็ นผลงานจิตรกรรม โดยกระบวนการสร้างสรรค์น้ นั ผ่านขั้นตอน
ที่เฉพาะตน
ทีม่ าของแนวคิดและแรงบันดาลใจ
คาในภาษาไทยที่มีปัญหาในการใช้และการให้ความหมายมากที่สุ ดคาหนึ่ งในปั จจุบนั ก็คือ
คาว่า “เพศ” ทั้งนี้ เพราะคาว่าเพศซึ่ งมีที่มาจากคาในภาษาบาลี (ป.เวส) และภาษาสันสกฤต (ส.เวษ)
นั้น เป็ นคาที่มีความหมายกว้างขวาง กินความตั้งแต่เรื่ องของความแตกต่างระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ าย
ในทางสรี ระ ไปจนถึงเรื่ องของอารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนา ความเป็ นชาย ความเป็ นหญิง
ตลอดจนกิจกรรมและพฤติกรรมทางเพศในการพยายามที่จะกาหนดนิ ยามความหมาย หรื อคาจากัด
ความคาว่า“เพศ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มีความหมายว่า น. รู ปที่แสดง
ให้รู้วา่ หญิงหรื อชาย; (ไว) ประเภทคาในบาลีและสันสกฤตเป็ นต้น , ตรงกับ ลิงค์ หรื อ ลึงค์.” นิยาม
ที่ว่า “รู ปที่แสดงให้รู้ว่าหญิงหรื อชาย” ได้ทาให้เกิ ดข้อถกเถี ยงเกี่ ยวกับความหมายของคาว่า “รู ป”
ในที่สุดที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับปรุ งแก้ไขบทนิ ยามของคาว่า “เพศ” ขึ้นใหม่ โดยคานิ ยามใหม่ของ
คาว่า “เพศ” มีความว่า
“ น. รู ปลักษณะที่แสดงให้รู้วา่ เป็ นหญิงหรื อเป็ นชาย ในคาว่า สตรี เพศ บุรุษเพศ,
รู ปลักษณะของสัตว์ที่แสดงให้รู้วา่ เป็ นตัวผูห้ รื อตัวเมีย ในคาว่า เพศผู ้ เพศเมีย,
รู ปลักษณะที่แสดงให้รู้วา่ แต่ละพวกมีแนวปฏิบตั ิอย่างเดียวกัน เช่น สมณเพศ คิหิเพศ
เพศคฤหัสถ์ เพศบรรพชิต; (ไว)ประเภทคาในบาลีและสันสกฤตเป็ นต้น, ตรงกับ ลิงค์
หรื อ ลึงค์.”1
1

( ภาษากับการตีตราสตรีเพศ.[ออนไลน์].สื บค้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2560.เข้าถึงได้จาก
http://kunnai-be.exteen.com/20110204/entry-1)
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บทบาททางเพศ (Gender Role)
เอกลักษณ์ ทางเพศเป็ นสิ่ งที่ติดตัวมนุ ษย์มาตั้งแต่เกิด คือไม่เป็ นเพศหญิงก็ตอ้ งเป็ นเพศชาย
เพศใดเพศหนึ่ง (ยกเว้นบุคคลที่ผิดปกติคือเกิ ดมามี 2 เพศในคนเดียว) ขณะเดียวกันมนุ ษย์ก็ยงั ได้
กาหนด “บทบาททางเพศ” ขึ้นเพื่อให้บุคคลปฏิบตั ิตามความคาดหวังของสังคมและวัฒนธรรมอีก
ด้วย สังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมได้แบ่งบทบาทของเพศชายและเพศหญิงให้แตกต่างกันมาก โดย
ถือว่าผูช้ ายเป็ นเพศที่แข็งแรงมีพละกาลังมาก ควรทาหน้าที่ดูแลปกป้ อง และคุม้ ครองสังคม สังคม
จึ ง ยกย่องผูช้ ายในฐานะบทบาทของผูค้ ุ ้มครอง ส่ วนผูห้ ญิ ง นั้นเป็ นเพศอ่ อนแอ มี ค วามนุ่ ม นวล
ละเอี ยดอ่อน ผูห้ ญิ งจึงทาหน้าที่ สร้ างความสัมพันธ์ กบั บุ คคลในครอบครัว และอบรมเลี้ ยงดูบุตร
ทั้งนี้ บทบาททางเพศไม่ได้หมายถึ งแต่เพียงพฤติกรรมที่สังคมปรารถนาเป็ นพิเศษสาหรับเพศชาย
และหญิงเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงบุคลิกลักษณะ เจตคติ และค่านิ ยมอีกด้วย “ลักษณะของความเป็ น
ชาย” หมายถึง พฤติกรรมที่มุ่งเน้นความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ตนเองได้ต้ งั ไว้ ได้แก่ ลักษณะของ
ความเป็ นผูน้ า ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความกล้าแสดงออก เป็ นต้น
“ลักษณะความเป็ นหญิง ” หมายถึง พฤติกรรมที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์ ซึ่ งจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดผลดีในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น เช่น ความเอาใจใส่ การมีความรู ้สึกไวต่อความรู ้สึกของ
ผูอ้ ื่ น เป็ นต้น ความเป็ นหญิ งและความเป็ นชายเป็ นลัก ษณะที่ เป็ นอิ ส ระจากกัน คือบุ คคลหนึ่ ง
สามารถมี ลกั ษณะความเป็ นหญิ งหรื อชายสู งเพียงอย่างเดียว หรื อสู งทั้งสองอย่าง หรื อต่ าทั้งสอง
อย่างก็ได้ ดังนั้นบทบาททางเพศจึงสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 รู ปแบบ ดังนี้
1. บทบาททางเพศแบบมีความเป็ นชายสู งลักษณะเดียว (masculine) เป็ นผูท้ ี่มีความกล้า
หาญ เป็ นผูน้ า เข้มแข็ง กล้าตัดสิ นใจ ชอบแข่งขัน มีพลังอานาจ กระฉับกระเฉง เป็ นอิสระ
2. บทบาททางเพศแบบมี ค วามเป็ นหญิ งสู งลัก ษณะเดี ย ว (feminine) เป็ นผูม้ ี ความ
อ่อนหวาน นุ่มนวล ขี้อาย อ่อนแอ เป็ นผูต้ าม เป็ นผูถ้ ูกกระทา
3. บทบาททางเพศแบบมีความเป็ นชายและความเป็ นหญิงสู งทั้งคู่ (androgyny) เป็ นผูท้ ี่
แสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ มีความยืดหยุน่ สามารถผสมผสานความเข้มแข็ง
ของผูช้ าย และความอ่อนโยนของผูห้ ญิงไว้ในตนเอง ปรับตัวง่าย
4. บทบาททางเพศแบบมีความเป็ นหญิงและความเป็ นชายต่าทั้งคู่ (undifferentiated) เป็ นผู้
ที่มีบทบาททางเพศไม่ชดั เจน ไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดย
อาจแสดงออกในลักษณะที่ไม่เป็ นที่พึงปรารถนาของสังคม
ทั้งนี้ บทบาททางเพศนั้นเป็ นผลสื บเนื่องมากจากอิทธิ พลที่เป็ นองค์ประกอบร่ วมกัน
2 ประการ คือ
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1. องค์ประกอบทางชี วภาพของร่ างกาย ได้แก่ การทางานของฮอร์ โมนเพศ และยีนที่
เกี่ยวพันกับสรี ระและความสามารถบางอย่างของเพศชายและเพศหญิง
2. องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อม ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และ
การเรี ยนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสมัยก่อน เราเชื่ อกันว่าวัยรุ่ นที่สามารถพัฒนาบทบาททางเพศให้เหมาะสมกับเพศของ
ตนได้เป็ นเครื่ องบ่งชี้ ความสามารถในการปรับตัว ดังนั้นบุคคลที่มีบทบาททางเพศไม่ตรงกับเพศ
ของตน หรื อมี ลกั ษณะความเป็ นหญิ งและชายสู งทั้งคู่ ถื อว่าเป็ นผูม้ ี ความล้มเหลวในการพัฒนา
บทบาททางเพศของตนให้เป็ นไปตามความต้องการทางสังคม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่ทาให้ผหู ้ ญิงและผูช้ ายต้องมีการสลับบทบาทกันบ้างในสถานการณ์
ต่างๆ บทบาททางเพศแบบ androgyny เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงเกิ ดแนวความคิดใหม่เกี่ ยวกับ
บทบาททางเพศและการปรับตัว โดยพบว่า บทบาททางเพศแบบ androgyny ทาให้บุคคลมีความยืน
หยุน่ สู ง ปรับตัวในสังคมได้ดี และมีโอกาสประสบความสาเร็ จมาก เนื่องจากมีอิสระจากกฎเกณฑ์
ต่างๆ มองสถานการณ์ต่างๆ กว้างขึ้น และมีการตอบสนองที่เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี2
เพศสภาพ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการห้ามเลื อกปฏิ บตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
เพราะเหตุ แห่ ง ความแตกต่ า งในเรื่ องเพศ เป็ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้นพื้ นฐานที่ ใ นรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองและ คุ ม้ ครองไว้ มาตรา 4 และมาตรา 5 ในรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมถึงบัญญัติให้ มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค
หรื อส่ งเสริ มให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ และเสรี ภาพได้เช่ นเดี ยวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็ นการ
เลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
ร่ างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ศาสตราจารย์ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิ การยกร่ าง
รัฐธรรมนู ญ ได้วางแนวทางที่สาคัญของการยกร่ างรัฐธรรมนูญโดยสรุ ปไว้ 4 ประการ คือการยึด
หลักความซื่ อสัตย์ เป็ นธรรม เป็ นกลาง และปราศจากอคติ ภายใต้ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ร่ างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ มีการบัญญัติถอ้ ยคาใหม่ เช่น คาว่า “พลเมือง” “สมัชชา
พลเมือง” และ “เพศสภาพ” เป็ นต้น โดยเฉพาะคา ว่า “เพศสภาพ” ถือเป็ นถ้อยคาใหม่ ที่อาจรู ้จกั กัน
อย่างแพร่ หลายในวงแคบเฉพาะในกลุ่ ม นักวิชาการเพื่ อ สิ ท ธิ มนุ ษยชน และกลุ่ ม สตรี ศึก ษา แต่
สาหรับสังคมไทยทัว่ ไป เป็ นคาใหม่ที่บญั ญัติข้ ึนในร่ างรัฐธรรมนูญฉบับ ใหม่เป็ นครั้งแรก
2

(บทบาททางเพศ (Gender Role). [ออนไลน์].สื บค้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2560.เข้าได้จากเว็บไซต์
https://www.facebook.com/PsychologyChula/posts/922163907898023:0)
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คาว่า “เพศสภาพ” ได้บญั ญัติไว้ในร่ างรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอ
สภาปฏิรูป แห่ งชาติ ในภาค 1 พระมหากษัตริ ยแ์ ละประชาชน หมวด 2 ประชาชน ตอนที่ 2 สิ ทธิ
มนุษยชน มาตรา 34 ว่า “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกันชายและหญิ งมีสิทธิ และเสรี ภาพเท่าเทียมกัน การเลื อกปฏิ บตั ิ โดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุ แห่ งความแตกต่างในเรื่ องถิ่ นก าเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิ การ
สภาพทางกาย สุ ขภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จหรื อ สัง คม ความเชื่ อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรื อความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญ จะกระทา
มิได้ มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรื อส่ งเสริ มให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ และเสรี ภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมตามวรรคสาม ”
พจนานุ กรม ศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2549 ได้บญั ญัติศพั ท์ให้
ความหมาย คาว่า “เพศสภาพ” ไว้ ดังนี้ คือ
1) ความหมายทัว่ ไป หมายถึ ง ความแตกต่างระหว่างผูช้ ายกับ ผูห้ ญิงตามเพศในทางกาย
วิภาค
2) ความหมายทางสังคมวิทยา หมายถึ ง การจาแนกทางสังคม ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องแบ่งตาม
ลักษณะทางกายวิภาคเสมอไป
3) ตามความหมายในเชิงสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม "เพศ" (sex) หมายถึง ลักษณะทาง
ชีวภาพที่ใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มมนุ ษย์ออกเป็ นผูห้ ญิง ผูช้ าย ส่ วน "สถานะ เพศ" (gender) หมายถึง
ลักษณะในเชิ งสังคมและจิตวิทยาสังคมที่ใช้เป็ นพื้นฐานในการแบ่งแยกกลุ่มมนุ ษย์วา่ "เป็ นหญิง"
(faminine) "เป็ นชาย" (masculine) หรื อ "เป็ นหญิงชาย" (androgenous) (ซึ่ งเป็ นลักษณะผสม
ระหว่างลักษณะเด่นของความเป็ นชายและความเป็ นหญิง)
ความหมายคาว่า “เพศสภาพ”ที่เข้าใจง่าย ผูศ้ ึกษาใช้วิธีให้ความหมายเชิ งเปรี ยบเทียบกับ
คาที่สังคมโดยทัว่ ไปเข้าใจดีอยูแ่ ล้ว ดังคาว่า “เพศ” หรื อ “เพศสรี ระ” จึงทาให้เข้าใจความหมาย ของ
คาว่า “เพศสภาพ” ได้ดียงิ่ ขึ้น ดังนี้
เพศสรี ระ หมายถึ ง ลักษณะทางเพศของบุคคลที่ ติดตัวมาแต่กาเนิ ดซึ่ งถูกกาหนด ให้มี
การจาแนกของ บุคคลออกเป็ น 2 เพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง ตามลักษณะของอวัยวะเพศ
สื บพันธุ์ และอาจมีกรณี พิเศษ ที่มีอวัยวะเพศทั้ง 2 เพศในบุคคลเดี ยวกันเรี ยกว่าบุคคลที่มีลกั ษณะ
กะเทยแท้ (Hermaphrodite) (จรงค์วชิ ช์ ทะพิงค์แก, 2556)
“เพศภาวะ” หรื อ “เพศสภาพ” (gender) หมายถึง ภาวะแห่ งเพศที่ถูกประกอบสร้างทาง
สังคม เพศภาวะที่เราคุน้ เคยคือความเป็ นหญิงและความเป็ นชาย เพศภาวะจึงเป็ นเรื่ องของบทบาท ที่
สังคมกาหนด ให้กบั สถานะทางเพศซึ่ งดูจากเพศสรี ระ คือหญิง ชาย และหากสังคมเกิดเปลี่ ยนการ
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กาหนดสถานะทางเพศว่า อาจมาจากองค์ประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจาก “เพศสรี ระ” สถานะทางเพศ
ก็จะมี เพิ่ มมากขึ้ น เช่ น เกย์ กะเทย ทอมดี้ เป็ นต้น อันจะนาไปสู่ ก ารก าหนดบทบาทเพศต่ า ง ๆ
มากกว่าหญิงและชาย (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554)
“เพศสภาพ” (Gender) สรุ ปได้ว่า หมายถึ ง ความเป็ นหญิ งความเป็ นชาย ที่ มาจาก
ความรู ้ สึกส่ วนตัวและหรื อจากสถานภาพทางกฎหมายเป็ นสิ่ งที่สังคมและวัฒนธรรมปลูกฝั ง ให้
แสดงบทบาทหญิงหรื อบทบาท ชาย ดังนั้น เพศที่ถูกกาหนดโดยสังคมนี้ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สภาวการณ์และเงื่อนไขในอีกยุคสมัยหนึ่งก็ได้คุณลักษณะของแต่ละเพศ ที่ปรากฏไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติแต่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการ ขัดเกลาทางสังคมซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของความ
เป็ นตัว ตนทางสั ง คม ดัง นั้ น ความเป็ นเพศจึ ง เป็ นตัว ก าหนดความ เป็ นตัว ตน ทัก ษะ และ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อผูอ้ ื่นของคนในแต่ละเพศ ดังนั้น คาว่า เพศ (Sex) กับเพศสภาพ (Gender) จึงมี
ความแตกต่างกัน เนื่ องจากเพศ (Sex) เป็ นลักษณะทางกายภาพที่อาจเปลี่ ยนไม่ได้ แต่เพศสภาพ
(Gender) เปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างและให้คุณค่า จากสังคม (ชลิดาภรณ์ ส่ งสัมพันธ์,
2551)
จากเจตนารมณ์ รายมาตราของร่ างรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย จัดทาโดยคณะ
อนุกรรมาธิ การบันทึกเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและการจัดทาจดหมายเหตุการณ์ ยกร่ างรัฐธรรมนู ญ
ในคณะกรรมาธิ การยกร่ างรฐัธรรมนูญ พบว่าคาว่า “เพศสภาพ” ถูกนามาใช้ในความหมายที่กว้าง
ครอบคลุ ม และให้หมายรวมถึ ง ค าอื่ นๆ ในลัก ษณะเดี ย วกันดัง นี้ ค าว่า “เพศสภาพ” (gender)
ให้หมายความรวมถึงความแตกต่างของบุคคลที่มีอตั ลักษณ์ทางเพศ (sexual identity) หรื อเพศสภาพ
(gender) หรื อความหลากหลายทางเพศ (sexual diversity) แตกต่างจากเพศที่ผนู ้ ้ นั ถือกาเนิ ดอยูด่ ว้ ย”
(สานักกรรมาธิ การ 1 ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมาธิ การยกร่ างรัฐธรรมนู ญด้านจัดทาเจตนารมณ์ ,
2558) เป็ นที่น่าสังเกตว่า คาว่า “อัตลักษณ์ทางเพศ” ในเจตนารมณ์การยกร่ างรัฐธรรมนู ญนั้น เคย
เป็ นคาที่มีการเสนอให้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาแล้ว โดย
นายเจิ มศัก ดิ์ ปิ่ นทอง ในฐานะสมาชิ กสภาร่ างรั ฐธรรมนู ญ (สสร.) ได้พยายามเสนอค าว่า “อัต
ลักษณ์ทางเพศ” ที่หมายถึงเพศที่สามเข้าไปในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่ อง การห้าม
เลือกปฏิบตั ิทางเพศ ระบุให้ปกป้ องคุม้ ครองครอบคลุมถึงบุคคลที่ มี “อัตลักษณ์ทางเพศ” ซึ่ งเป็ นที่
ต่างไปจากเพศชายและเพศหญิงไว้ดว้ ย (เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง,2550)3

3

(วิชาญ ทรายอ่อน,วิทยากรชานาญการพิเศษ.เพศสภาพ.[ออนไลน์].สื บค้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2560.
เข้าถึงได้จาก http://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2558/hi2558-055.pdf)
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อิทธิพลทีม่ าจากแรงบันดาลใจและประสบการณ์
สถาบันครอบครัวเป็ นส่ วนสาคัญที่ปลูกฝัง วิถี ค่านิ ยม วัฒนธรรมให้กบั บุคคลในครอบครัว
ข้าพเจ้าเองก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ถูก เลี้ ยงดู อบรมในวิถีค่านิ ยมและความแตกต่างระหว่างเพศตั้งแต่วยั
เด็ก เช่ น การวางตัวเป็ นกุลสตรี เรี ยบร้ อย อ่อนหวาน มี มารยาท กาละเทศะ และเป็ นแม่บา้ นแม่
เรื อน จึงทาให้มีขอ้ จากัดหลายอย่างและเป็ นตัวกาหนดของเพศหญิงที่เราไม่สามารถเปลี่ ยนแปลง
ค่านิ ยมทางด้านอุดมคติ จึงเป็ นคาถาม ข้อสงสัยระหว่างความแตกต่างเพศหญิงและเพศชายมาโดย
ตลอดว่าอะไรเป็ นสิ่ งกาหนดบทบาทและข้อจากัดต่อเรา

อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากสื่ อ
ภาพยนตร์ Tokyo Sonata

ภาพที่ 1 ภาพยนตร์ Tokyo Sonata จากผูก้ ากับ คิโยชิ คุโรซาว่า
ที่มา:
สื บค้นวันที่ 3 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://bongphaisocialproblem.blogspot.com/2010/12/tokyo-sonata.html
จากภาพยนตร์ เรื่ องนี้ พล็อตของหนังก็ง่ายมากๆ ซึ่ งพูดถึ งครอบครั วคนชั้นกลางของ
ญี่ปุ่นครอบครัวหนึ่งในปั จจุบนั โดยมีสาเหตุจาก พ่อ ซึ่ งเป็ นหัวหน้าครอบครัวโดนไล่ออกจากงาน
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จึงทาให้เป็ นสาเหตุของเหตุการณ์ ต่างๆ และเกิ ดปั ญหาครอบครัวขึ้น โดยสมาชิ กในครอบครัวนั้น
ต่ า งคนต่ า งความคิ ด ต่ า งความต้อ งการและปราศจากการพู ด คุ ย และปรึ ก ษาหารื อ กัน ภายใน
ครอบครัว จึงทาให้เกิดปั ญหาขึ้นมาทีหลัง ซึ่ งจากภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ได้เรี ยนรู ้จากสิ่ งต่างๆ เยอะเลย
เพราะปั จจุบนั ครอบครัวซึ่ งเป็ นครอบครัวคนเมืองนั้นมีมากขึ้น ตามวิถีชีวิตคนเมืองนั้นเอง ที่พ่อนั้น
ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าครอบครัวในการหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัว และวางอนาคตให้กบั ลูกๆ โดยมี
แม่ ทาหน้าที่เป็ นแม่บา้ นแม่เรื อน หากับข้าว ทาอาหาร ดูแลสมาชิกของครอบครัวทุกคน แต่เมื่อพ่อ
ซึ่ งเป็ นน้ าพักน้ าแรงของครอบครัว ตกงาน จึงเกิ ดปั ญหาทางด้านการเงิ นขึ้น ซึ่ งความเครี ยดก็เป็ น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นตามมา แต่เมื่อบวกกับความที่ตอ้ งปิ ดปั งครอบครัวเรื่ องตกงาน ก็ยิ่งทวีความรุ นแรง
ขึ้นไปอีก อีกทั้งความต้องการของลูกคนโตที่เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วอยากเข้ารับราชการทหารของ
กองทัพสหรัฐ ซึ่ งคัดแย้งกับความต้องการของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกอยู่ที่ญี่ปุ่น ไม่อยากให้ไปไหน
ไกลๆ ด้วยความเป็ นห่ วงของพ่อแม่น้ นั เอง ส่ วนลู กคนเล็กที่ เกิ ดมาพร้ อมกับพรสวรรค์ทางด้า น
ดนตรี ที่มีความต้องการอยากเรี ยนทางด้านดนตรี น้ นั คือ เปี ยโน นั้น คัดแย้งกับความต้องการของพ่อ
อีกที่มีปัญหาด้านการเงินและดูวา่ การเล่นดนตรี เป็ นเรื่ องไร้สาระ อีกทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีแม่เป็ น
ตัวกลางในการให้ค วามช่ วยเหลื อและเป็ นที่ ป รึ กษาของลู ก ๆ ดู ครอบครัวของเธอเองด้วยความ
ท้อ แท้ใ จ และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ๆ กับ ครอบครั ว นี้ คื อ การไม่ พู ด คุ ย และปรึ ก ษาหารื อ กัน ใน
ครอบครั วนั้นเอง เพราะถ้า สมาชิ ก ทุ ก คนต่ า งคนต่ า งความคิ ด และมี ค วามลับ ปกปิ ดกันภายใน
ครอบครัวอีก ก็ยงิ่ เกิดเรื่ องแย่ๆ ขึ้นอีกมากจากผูก้ ากับ คิโยชิ คุโรซาวะ4

4

(Tokyo Sonata : วันทีห่ ัวใจซ่ อนเจ็บ.[ออนไลน์].สื บค้นวันที่ 2 ธันวาคม 2559.เข้าถึงได้จาก
http://www.imdb.com/title/tt0938341/)
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ภาพยนตร์ The Neon Demon

ภาพที่ 2 ภาพยนตร์ The Neon Demon
ที่มา:
ภาพยนตร์ The Neon Demon,จากผูก้ ากับนิโคลัส ไวดิง รี ฟิน, สื บค้นวันที่
3 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.patsonic.com/movie/review-the-neon-demon/
เรื่ องของวงการนางแบบ ด้วยเนื้ อหาที่เสี ยดสี จิกกัดคนในวงการนี้ ด้วยสไตล์การเล่าเรื่ อง
แบบซีนยาวๆ เน้นดนตรี อิเล็กโทรนิคจะถูกใส่ เข้ามาอย่างต่อเนื่ อง ประสานกับภาพที่ใช้ท้ งั การจัดสี
แสง และมุมกล้องที่นิ่งเป็ นส่ วนใหญ่ ใช้เวลาไปเล่าเรื่ องผ่านภาพเป็ นส่ วนมาก พูดกันเป็ นส่ วนน้อย
เนื้ อเรื่ องไม่ถึงเจาะลึ กวงการนางแบบ แต่หนังเสี ยดสี ได้อย่างสะใจไม่ได้มีอะไรที่แปลกไปจากที่
รับรู้มา วงการนางแบบไม่ได้มีแต่อะไรที่สวยงาม หากเต็มไปด้วยการแก่งแย่งและริ ษยา แม้เจสซี่ จะ
เข้ามาเพราะความฝัน แต่เพราะคนในวงการมองเห็นว่าเธอจะไปได้ไกล และใครๆ ต่างก็ตอ้ งมนต์
ในเสน่ ห์ของเธอ เป็ นธรรมดาที่สองนางแบบรุ่ นพี่ย่อมอิจฉาเธอ “ความสวย” กลายเป็ นสิ่ งที่
อันตราย โดยเฉพาะเมื่อเธอต้องมาอยูใ่ นวงการที่ “ความสวย” เป็ นเรื่ องสาคัญที่สุด อย่างน้อยก็ใน
ความคิดของพวกเธอทั้งหลาย เมื่อใครที่สวยกว่าโดยไม่ตอ้ งศัลยกรรมกาลังก้าวขึ้นเทียบเทียม เริ่ ม
จะถูกอิจฉาริ ษยาโดยไม่มองในด้านความสามารถ หรื อสิ่ งที่ควบคุมไม่ได้นนั่ คือความรู ้สึกของคน
อื่นที่มีต่อ “เสน่ห์” ของคนๆ นั้น ความสวยจะกลายเป็ น “อันตราย” ทันที5
5

( The Neon Demon สวย อันตราย เสียดสีวงการนางแบบ.[ออนไลน์].สื บค้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2560.
เข้าถึงเว็บไซต์ http://www.patsonic.com/movie/review-the-neon-demon/)
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ภาพยนตร์ ผู้หญิงคนนี้ ฟรีด้า, Frida Kahlo

ภาพที่ 3 Frida Cuts Her Hair จากผูก้ ากับจูลี่ เทย์เมอร์
ที่มา: Frida ซึ่งออกฉายเมื่อปี 2002,สื บค้นวันที่ 3 ธันวาคม 2559,
เข้าถึงได้จากhttp://pantip.com/topic/33908401
ในบรรดาจิตรกรร่ วมสมัยที่เป็ นที่รู้จกั ฟรี ดา้ คาห์โล เป็ นจิตกรหญิงที่มีความโดดเด่น
สะท้อนอัตลัก ษณ์ ของตัวเองมากที่ สุดคนหนึ่ งของยุค ภาพเขี ย นของเธอไม่เพี ย งแต่ บ อกเล่ า
ความรู ้สึกส่ วนตัวเท่านั้น แต่ยงั เต็มไปด้วยเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ทางการเมืองและเหตุการณ์สาคัญ
ต่างๆในช่วงนั้นอีกด้วย6

6

(ผู้หญิงคนนี้ Frida Kahlo .[ออนไลน์].สื บค้นวันที่ 3 ธันวาคม 2559.เข้าถึงเว็บไซต์

http://pantip.com/topic/33908401)
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อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากผลงานสร้ างสรรค์ ทางศิลปะและศิลปิ น
Guerrilla Girls

ภาพที่ 4 โปสเตอร์ ของกลุ่ม Guerrilla Girls (Guerilla Girls N.d., Online),
สื บค้นวันที่ 3 มีนาคม 2560
ที่มา: file:///C:/Users/Administrator/Downloads/77126-184669-1-PB.pdf

ภาพที่ 5 ผลงานของฌ็อง-โอกุสต์-ดอมีนิก แอ็งกร์
ชื่อผลงาน The Grand Odalisque, (1780–1867)
เทคนิค
สี น้ ามันบนผ้าใบ
ขนาด
91 × 162 cm
ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Jean
_Auguste_Dominique_Ingres,_La_Grande_Odalisque,_1814.jpg
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เพราะเหตุใดหน้าประวัติศาสตร์ จึงไม่พบศิลปิ นหญิงผูย้ ิ่งใหญ่ ประเด็นนี้ ลินดา น็อคลิ น
(Linda Nochlin) นักประวัติศาสตร์ ศิลปะตั้งคาถามที่กระตุน้ ความสนใจเรื่ องบทบาทสตรี กบั งาน
ศิลปะผ่านบทความเมื่อ ค.ศ. 1971 ว่า “เหตุใดจึงไม่มีศิลปิ นผูย้ ิ่งใหญ่ที่เป็ นผูห้ ญิงเลย” (Why have
there been no great women artists?) (Nochlin 1988, 145 - 78) จากนั้น ค.ศ. 1985 กลุ่มเกอริ ลลา
เกิ ร์ล (Guerrilla Girls) ผูป้ กปิ ดตัวตนภายใต้หน้ากากกอริ ลลา เริ่ มต้นประท้วงที่หน้าพิพิธภัณฑ์
ศิลปะสมัยใหม่ (Museum of Modern Art-MoMA) เนื่องจากนิทรรศการ “An International Survey
of Recent Painting and Sculpture” ในปี ค.ศ. 1984 จัดแสดงผลงานกว่า 195 ชิ้น จากศิลปิ น 17
ประเทศ ในจานวนนี้ มีศิลปิ นหญิงเพียง 14 คนเท่านั้น (Brenson 1984, Online) ในช่ วงทศวรรษ
1980 มีนิทรรศการที่ช้ ีให้เห็นการเคลื่อนไหวสาคัญทางศิลปะ มากมายที่ปราศจากผลงานของศิลปิ น
หญิง เช่น “The New Spirit in Painting” จัดขึ้นที่ลอนดอนโดยไม่มีผลงานศิลปิ นหญิงเลย หรื องาน
“The Expressionist Image: American Art From Pollock to Now” จัดขึ้นที่ นิวยอร์ ก โดยมีศิลปิ น
หญิงเพียง 2 คนจากทั้งหมด 24 คน (Chadwick 2002, 379) หลังจากการประท้วงครั้ งนั้น
กลุ่มเกอริ ลลา เกิร์ล ขยายขอบเขตการประท้วง ไปสู่ การปิ ดโปสเตอร์ สติกเกอร์ การทาป้ ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ (Billboard) 3 .indd 4 10/1/2560 19:01:50 ผลงานศิลปะต่างๆ และการปราศรัยในที่
สาธารณะ รวมถึงการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความไม่เป็ นธรรมในโลกศิลปะต่อศิลปิ นหญิงและศิลปิ นผิวสี
เพราะเหตุใดจึงไม่มีศิลปิ นหญิงที่เยี่ยมยอดและยิ่งใหญ่ในอดีต ทาไมผลงาน สร้างสรรค์ของผูห้ ญิง
ถึงถูกมองข้ามไป เพื่อเข้าใจคาตอบอันหลากหลายของ คาถามนี้ จาเป็ นต้องทาความเข้าใจรากฐาน
ปรัชญาศิลปะในอดีตที่เผยให้เห็น โครงสร้างด้านค่านิ ยมทางเพศที่ยงั คงมีอยูจ่ นถึงปั จจุบนั รวมทั้ง
การศึกษา แนวคิดตามประวัติศาสตร์ ศิลปะ ซึ่ งสัมพันธ์ไปถึ งความเป็ นเพศหญิงและ เพศชาย
บทบาทสถานะของเพศหญิงในงานศิลปะและสังคมในอดีต7

7

(บทความบทบาทของสตรีในโลกศิลปะ.[ออนไลน์].สื บค้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2560.เข้าถึงได้จาก
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/77126-184669-1-PB.pdf)
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กวิตา วัฒนะชยังกูร

ภาพที่ 6 กวิตา วัฒนะชยังกูร (1)
ที่มา:
กวิตา วัฒนะชยังกูร,ผลงานวิดีโออาร์ ต ชุด “TOOLS”สื บค้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เข้าถึงได้จาก http://www.cleothailand.com/wp-content/uploads/2016/01/OrangePromotional1.jpg

ภาพที่ 7 กวิตา วัฒนะชยังกูร (2)
ที่มา:
กวิตา วัฒนะชยังกูร,ผลงานวิดีโออาร์ ต ชุด“TOOLS”สื บค้นวันที่ 30 พฤษภาคม2560
เข้าถึงได้จาก http://www.praew.com/26947/lifestyle/contemporary-art-video-artseries-tools/
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ภาพที่ 8 กวิตา วัฒนะชยังกูร (3)
ที่มา: กวิตา วัฒนะชยังกูร, Good Idea : มิติเพศสภาพผ่านวิดีโออาร์ ต,
สื บค้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9580000138945

ภาพที่ 9 กวิตา วัฒนะชยังกูร (4)
ที่มา:
กวิตา วัฒนะชยังกูร,Good Idea มิติเพศสภาพผ่านวิดีโออาร์ ต,
สื บค้นวันที่ 30 พฤษภาคม2560.เข้าถึงได้จาก
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9580000138945
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ภาพที่ 10 กวิตา วัฒนะชยังกูร (5)
ที่มา:
กวิตา วัฒนะชยังกูร, Good Idea : มิติเพศสภาพผ่านวิดีโออาร์ ต,
สื บค้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2560.
เข้าถึงได้จาก http://www.praew.com/wp- content/uploads/2015/12/233.jpg

ภาพที่ 11 กวิตา วัฒนะชยังกูร (6)
ที่มา: กวิตา วัฒนะชยังกูร, Good Idea : มิติเพศสภาพผ่านวิดีโออาร์ ต,[ออนไลน์].
สื บค้นวันที่ 30พฤษภาคม 2560.เข้าถึงได้จาก
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9580000138945
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กวิตา วัฒนะชยังกูร ศิ ลปิ นสาวด้านทัศนศิ ลป์ ร่ วมสมัย กล่ าวถึ งการแสดงนิ ทรรศการ
ศิลปะเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมเผยแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอ อาร์ ต ซึ่ งเป็ น
การนาเสนอศิลปะรู ปแบบหนึ่ง โดยนาเทคโนโลยีมาประยุกต์กบั งานศิลปะ ซึ่ งผลงานชุ ดนี้ ตอ้ งการ
สะท้อนเนื้ อหาใน 2 แง่ มุม ทั้งเรื่ องคุ ณค่าของผูห้ ญิงในสังคมไทย และการทดสอบขีดจากัดของ
ร่ างกายและจิตใจของตัวเอง
“ผลงานวิดีโออาร์ ต ชุด “TOOLS” เป็ นการยกย่อง และให้คุณค่าเกี่ ยวกับงานของผูห้ ญิง ไม่
ว่าจะเป็ นงานในบ้าน หรื องานในชี วิตประจาวัน ซึ่ งเป็ นงานที่ไม่มีวนั จบสิ้ น โดยสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะในรู ปแบบวิดีโอ ที่เรี ยกว่า วิดีโอ อาร์ ต ซึ่ งสื่ อถึ งงานในบ้านของผูห้ ญิง โดยใช้ร่างกายของ
ตัวเอง แทนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทางานบ้าน เช่น การห้อยศีรษะเพื่อใช้ผมของตัวเองกวาดบ้าน หรื อใช้
หน้าของตัวเองนาบกับก้อนน้ าแข็ง แทนเครื่ องไสน้ าแข็ง รวมทั้งแสดงตัวเองเป็ นตาชัง่ ที่ตอ้ งใช้ฝ่า
เท้าทั้งสองรองรับแตงโมที่ถูกโยนลงมาทั้ง 60 ลูก ตลอดจนการโหนตัวอยูบ่ นสลิง เสมือนเป็ นผ้าที่
ตากไว้บนราวตากผ้า เป็ นต้น ซึ่ งล้วนเป็ นการทดสอบขีดจากัดของร่ างกายของเรา ด้วยการที่สมมติ
ตัวเองเป็ นสิ่ งอื่น และต้องสู ญเสี ยตัวเองไป หรื อลื มตัวตนของเราไป เพื่อพิสูจน์ว่าเราจะสามารถ
ทะลุขีดจากัดของความเป็ นคนของเราได้มากน้อยขนาดไหน รวมทั้งต้องการแสดงให้เห็นถึงความ
แข็งแกร่ งของผูห้ ญิง ผ่านงานบ้านที่ผหู ้ ญิงทาอยูท่ ุกวัน ซึ่ งต้องใช้แรงกาย แรงใจ และความอดทน
สู งมาก”8

8

(แพรว.สะท้ อนคุณค่ าผู้หญิงในสังคมไทย ผ่านงานศิลปะร่ วมสมัยวิดโี ออาร์ ต ชุด “TOOLS”
ของ กวิตา วัฒนะชยังกูร.[ออนไลน์].สื บค้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2560.เข้าถึงได้จาก
http://www.praew.com/26947/lifestyle/contemporary-art-video-art-series-tools/)
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อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากหนังสื อ
เขียนหญิง :อานาจ โยนี และการเขียนของลึงค์

ภาพที่ 12 ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ที่มา:
http://www.goodreads.com/book/show/18341418
“สถานภาพของผูห้ ญิงในฐานะหญิงชัว่ สัญลักษณ์แห่งความชัว่ ร้าย
สญลักษณ์แห่งความต้องการที่เต็มไปด้วยตัณหา ราคะ
มีความอยากได้อยากมีไม่มีที่สิ้นสุ ด
ดุจราวกับการถึงจุดสุ ดยอดของผูห้ ญิงสามารถดาเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
การวาดภาพหรื อยกสถานะดังกล่าวให้แก่ผหู ้ ญิงนั้นจะเห็นได้วา่ เป็ นการสร้างภาพที่เกิดขึ้นจากฝี มือ
ผูช้ ายแทบทั้งสิ้ น
ไม่วา่ การสร้างภาพต่างๆ เหล่านี้จะเป็ นไปในจินตภาพของศาสนา
จินตภาพในทางวิทยาศาสตร์
หรื อเป็ นจินตภาพในนิยาย”9

9

ธเนศ วงศ์ยานนาวา.บทความเขียนหญิง: อานาจ โยนี และการเขียนของลึงค์ .
(กรุ งเทพฯ : Unfinished Project Publishing,2556),192
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เรียนรู้ เรื่องเพศกับคุณหมอ ภาค 1

ภาพที่ 13 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุ วทั นา อารี พรรค,เรี ยนรู ้เรื่ องเพศกับคุณหมอ ภาค 1
ที่มา:http://110.170.26.210/ULIB57//dublin.linkout.php?url=http%3A%2F%2F110.170.26.210%2
FULIB57%2F%2F_fulltext%2Fcover%2F13399120281%2F20130619163742_2864.jpg
ภาคแรกประกอบด้วยส่ วนสาคัญคือ กาเนิ ดมนุษย์ กายวิภาค สรี รวิทยา พัฒนาการทางเพศ
และความบกพร่ องทางเพศ ผูเ้ ขียนศ.พญ. สุ วทั นา อารี พรรค10

10

,2550),438

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวทั นา อารี พรรค.เรียนรู้ เรื่องเพศกับคุณหมอ ภาค 1.(กรุ งเทพฯ:บ.บุญศิริ

บทที่ 3
การพัฒนาและวิธีการสร้ างสรรค์ ผลงาน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมีความสาคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วย
ว่าแนวความคิดของศิลปิ นจะสามารถถ่ายทอดสาระออกมาสู่ ผลงานได้ดีหรื อไม่น้ นั ก็ข้ ึนอยูก่ บั การ
เลือกใช้วธิ ีการ เทคนิค โดยกระบวนการสร้างสรรค์น้ นั ผ่านขั้นตอนที่หลากหลาย
ขั้นตอนการประมวลความคิด
ข้าพเจ้านาเอาแนวคิดที่ถ่ายทอดผลงานผ่านพฤติกรรม ประสบการณ์ มุมมอง ทัศนคติของ
ตนเอง และบุคคลรอบข้างของตนเองเพื่อค้นหาความเป็ นปั จเจกทางรู ปแบบและแนวความคิดของ
ผลงาน โดยอาศัยกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางอารมณ์ ความรู ้ สึกและบุคคล รอบข้าง สังเกต
พฤติกรรม ชายและหญิง สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ที่เป็ นความเชื่ อของสังคมไทย แสดงผ่าน
รู ปแบบ ผลงานจิตรกรรมผสมในลักษณะการขยายสรี ระร่ างกายให้ขนาดใหญ่ เกิ นกว่าความ เป็ น
จริ ง โดยแสดงออกอย่างฉับพลัน Expression

ขั้นตอนการประมวลความคิดเชิ งทัศนศิลป์
เส้นโครงสร้ าง (Structural Line) คือเส้นที่มองไม่เห็ นด้วยตา เป็ นเส้นในจิตนาการที่ผดู ้ ูจะ
รู ้ สึกหรื อปะติดปะต่อเชื่ อมโยงจากจุดหนึ่ งไปอีกจุดหนึ่ ง เส้นชนิ ดนี้ เดิ นทางด้วยความรู ้ สึก ไม่ใช่
ด้วยการเห็น เป็ นเส้นที่มีความสาคัญมากในศิลปะ พลังอานาจในงานศิลปะที่จะเคลื่อนไหวหรื อ
หยุดนิ่งผ่อนคลายหรื อตึงเครี ยด ก็อยูท่ ี่เส้นโครงสร้างหรื อเส้นภายในที่มองไม่เห็นนี้
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แบบรู ปของทีว่ ่ าง (Space Pattern)
ที่วา่ งที่มีอยูท่ วั่ ไปจะมีมิติกว้าง ยาว ลึก ที่หาขอบเขตมิได้ แต่ที่วา่ งในงานศิลปะเป็ นที่วา่ งที่ถูก
กาหนดแล้วให้มีลกั ษณะและมิติตามที่ ศิลปิ นต้องการ ที่วางเป็ นทัศธาตุที่มีบทบาทสาคัญมากใน
องค์ประกอบของรู ปทรงมีความสัมพันธ์กบั รู ปทรงและทัศนธาตุอื่นๆทุกชนิด
คุณลักษณะของรู ปแบบของทีว่ ่ าง
มีความกว้าง ความยาว ความลึก ทิศทาง และลักษณะทัว่ ๆ ไปเช่นเดียวกับเส้นและน้ าหนัก มี
ทิศทาง เคลื่อนไหวได้รอบัวทั้งทางดิ่ง ทางราบ ทางเฉี ยง และทางลึก
ทีว่ ่างสองนัย (Ambiguous Space)
ที่วา่ งสองนัย คือ บริ เวณที่วา่ งที่ถูกกาหนดด้วยเส้นให้เป็ นรู ปร่ างขึ้น แต่รูปร่ างของที่วา่ งที่เกิ ด
นี้ มีความสาคัญหรื อความหมายเท่าๆกับที่ว่างที่เหลื ออยู่ จนไม่อาจตัดสิ นได้วา่ ส่ วนใดเป็ นที่บวก
ส่ วนใดเป็ นที่ลบทั้งสองส่ วนจะเป็ นทั้งบวกและลบสลับกันทาให้เกิดความเคลื่อนไหวของความไม่
แน่นอนตลอดเวลา จากบวกไปเป็ นลบ จากลบมาเป็ นบวก
สี คาจากัดความของสี
1. แสงที่มีความถี่ของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้
2. แม่สีที่เป็ นวัตถุ (Pigmentary Primary) ซึ่ งประกอบด้วยเหลือง แดง น้ าเงิน
3. สี ที่เกิดจากการผสม11

11

ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ.องค์ประกอบของศิลปะ Composition of Art.พิมพ์ครั้งที่ 9.
(กรุ งเทพฯ:อมริ นทร์ 2557),438
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กระบวนการสร้ างสรรค์ ผลงาน
1. ถ่ายภาพสรี ระโดยสมมุติสร้างสถานการณ์ ในลักษณะถ่ายเฉพาะจุด เช่น ใบหน้า แขน
ขา สัดส่ วนต่างๆของร่ างกาย เพื่อเน้นตามวัตถุประสงค์
2. สร้างสรรค์ผลงานโดยผ่านเทคนิควิธีการวาดเส้น และเพื่อเน้นความรู ้สึก จึงใช้สี
ทีแปรง ขับเน้นให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
3. การวางองค์ประกอบจะอยูใ่ นลักษณะตรงกลางชัดเจน

ขั้นตอนการสร้ างสรรค์

ภาพที่ 14 ข้อมูลภาพร่ างการสร้างสรรค์
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ภาพที่ 15 ข้อมูลภาพร่ างโครงสร้างโดยรวม

ภาพที่ 16 ข้อมูลภาพร่ างโครงสร้างโดยรวม
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ภาพที่ 17 ข้อมูลภาพร่ างโครงสร้างโดยรวม

ภาพที่ 18 ข้อมูลภาพร่ างโครงสร้างโดยรวม
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ภาพที่ 19 ข้อมูลภาพร่ างโครงสร้างโดยรวม

ภาพที่ 20 ข้อมูลภาพร่ างโครงสร้างโดยรวม
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ภาพที่ 21 ข้อมูลภาพร่ างโครงสร้างโดยรวม

ภาพที่ 22 ข้อมูลภาพร่ างโครงสร้างโดยรวม
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ภาพที่ 23 ข้อมูลภาพร่ างโครงสร้างโดยรวม

การขึน้ โครงสร้ างสี โดยรวมจาก สี อุตสาหกรรม

ภาพที่ 24 ข้อมูลการร่ างขึ้นโครงสร้างสี และน้ าหนัก
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ภาพที่ 25 ข้อมูลการร่ างขึ้นโครงสร้างสี และน้ าหนัก

ภาพที่ 26 ข้อมูลการร่ างขึ้นโครงสร้างสี และน้ าหนัก
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ภาพที่ 27 ข้อมูลการร่ างขึ้นโครงสร้างสี และน้ าหนัก

ภาพที่ 28 ข้อมูลการร่ างขึ้นโครงสร้างสี และน้ าหนัก
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ภาพที่ 29 ข้อมูลการร่ างขึ้นโครงสร้างสี และน้ าหนัก

ภาพที่ 30 ข้อมูลการร่ างขึ้นโครงสร้างสี และน้ าหนัก
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ภาพที่ 31 ข้อมูลการร่ างขึ้นโครงสร้างสี และน้ าหนัก

ภาพที่ 32 ข้อมูลการร่ างขึ้นโครงสร้างสี และน้ าหนัก
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เทคนิคกระบวนการถ่ ายทอดความคิดและกาหนดรู ปแบบผลงาน
วัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการสร้ างสรรค์

ภาพที่ 33 อุปกรณ์การสร้างสรรค์ ถ่าน เกรยอง กาว

ภาพที่ 34 อุปกรณ์การสร้างสรรค์ , ดินสอพอง ภาพที่ 35 อุปกรณ์การสร้างสรรค์ ,
อะครี ลิคทาหลังคา ผนัง กันน้ า
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ภาพที่ 36 อุปกรณ์การสร้างสรรค์ ,สี อะคริ ลิคทาภายนอก

ภาพที่ 37 อุปกรณ์การสร้างสรรค์, สี อะคริ ลิคทาภายนอก
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การติดตั้งนาเสนอผลงาน

ภาพที่ 38 การติดตั้งผลงานเพื่อรอการประเมิน ปี 2558

ภาพที่ 39 การติดตั้งผลงานเพื่อรอการประเมิน ปี 2558
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ภาพที่ 40 การติดตั้งผลงานเพื่อรอการประเมิน ปี 2559

ภาพที่ 41 การติดตั้งผลงานเพื่อรอการประเมิน ปี 2559

บทที่ 4
การสร้ างสรรค์ ผลงานศิลปนิพนธ์
สิ่ งที่อยูภ่ ายใต้ระหว่างความเป็ นเพศสภาพ ขับเคลื่อนบนแรงปรารถนา แรงดึงดูด ด้วยรู ป รส
กลิ่ น เป็ นความต้องการของมนุ ษย์ไม่มีที่สิ้นสุ ด ด้วยทางกายภาพที่มีผลต่อสังคม ที่เปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา สื่ อโฆษณา แฟชัน่ ภาพยนตร์ เพลง ล้วนเป็ นไปตามเรื่ องราว กระแส ส่ งเสริ มความเป็ น
เพศสภาพอย่างชัดเจน
การพัฒนาการสร้ างสรรค์ ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์
เป็ นช่ ว งการสร้ า งสรรค์ ท ดลองเทคนิ ค วิ ธี ก ารแสดงออกในมุ ม มองง่ า ยๆ ใกล้ต ัว ใน
ชีวิตประจาวันเพื่อให้สอดคล้องแนวทางการสร้างสรรค์ ในรู ปแบบจิตรกรรมผสม ด้วยเทคนิควาด
เส้นผสมผสานกับจิตรกรรม โดยต่างจากงานจิตรกรรมทัว่ ไป เนื่ องจากชิ้นงานมีขนาดใหญ่ จึงต้อง
ใช้ปริ มาณสี ที่มาก ดังนั้นสี อุตสาหกรรมจึ งเป็ นตัวเลื อกที่น่าสนใจ ในการสร้ างสรรค์ ข้าพเจ้าจึ ง
เลือกใช้สีจากอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งหมด อย่างเช่น อะคริ ลิคโป้ วหลังคา สี อะคริ ลิคทาภายนอก สี
สเปรย์ เป็ นต้น เพื่ อสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ที่ ต้องการแสดงออกถึ ง ความแข็ง แรง ทนต่ อสภาวะ
แวดล้อม ในขณะที่สามารถสร้างความงามได้เช่นกัน

การสร้ างสรรค์ ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์
การที่ตอ้ งเผชิ ญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆเป็ นเหตุที่ตอ้ งตั้งคาถามกับเหตุการณ์น้ นั ทุกครั้ง
ไปได้คาตอบบ้างไม่ได้บา้ ง แม้วา่ เป็ นเหตุการณ์ซ้ าๆที่ตอ้ งเจอจนบางครั้งคาตอบอาจไม่จาเป็ น
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ระยะที่ 1 (ภาคการศึกษาตอนต้ น ปี การศึกษา 2558)

ภาพที่ 42 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน Gender No.1
เทคนิค
ถ่าน, เกรยอง, อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม, สี อุตสาหกรรม
ขนาด
180 x 160 เซนติเมตร
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ภาพที่ 43 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน Gender No.2
เทคนิค
ถ่าน, เกรยอง, อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม, สี อุตสาหกรรม
ขนาด
180 x 150 เซนติเมตร
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ภาพที่ 44

ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน Gender No.3
เทคนิค
ถ่าน ,เกรยอง, อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม, สี อุตสาหกรรม
ขนาด
180 x 160 เซนติเมตร
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ระยะที่ 2 (ภาคการศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา 2558)

ภาพที่ 45 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน Gender No.4
เทคนิค
ถ่าน, เกรยอง, อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม, สี อุตสาหกรรม
ขนาด
150 x 50 เซนติเมตร
จานวน
3 ชิ้น
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ภาพที่ 46

ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน Gender No.5
เทคนิค
ถ่าน,เกรยอง,อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม,สี อุตสาหกรรม
ขนาด
120 x 100 เซนติเมตร
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ภาพที่ 47

ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน Gender No.6
เทคนิค
ถ่าน, เกรยอง, อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม, สี อุตสาหกรรม
ขนาด
180 x 160 เซนติเมตร
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ภาพที่ 48

ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน Gender No.7
เทคนิค
ถ่าน, เกรยอง, อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม, สี อุตสาหกรรม
ขนาด
180 x 160 เซนติเมตร
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ผลงานศิลปนิพนธ์ (ปี การศึกษา 2559)
ระยะที่ 3 (ภาคการศึกษาตอนต้ น ปี การศึกษา 2559)

ภาพที่ 49

ผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ
(Physicality and Gender in Attention) No.1
เทคนิค
ถ่าน, เกรยอง, อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม, สี อุตสาหกรรม
ขนาด
180 x 150 เซนติเมตร
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ภาพที่ 50

ผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ
(Physicality and Gender in Attention) No.2
เทคนิค
ถ่าน, เกรยอง, อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม, สี อุตสาหกรรม
ขนาด
153 x 300 เซนติเมตร
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ภาพที่ 51 ผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ
(Physicality and Gender in Attention) No.3
เทคนิค
ถ่าน, เกรยอง, อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม, สี อุตสาหกรรม
ขนาด
250 x 150 เซนติเมตร
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ภาพที่ 52

ผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ
(Physicality and Gender in Attention) No.4
เทคนิค
ถ่าน, เกรยอง, อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม, สี อุตสาหกรรม
ขนาด
250 x 200 เซนติเมตร
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ภาพที่ 53

ผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ
(Physicality and Gender in Attention) No.5
เทคนิค ถ่าน,เกรยอง,อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม,สี อุตสาหกรรม
ขนาด
300 x 200 เซนติเมตร
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ระยะที่ 4 (ภาคการศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา 2559)

ภาพที่ 54 ผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ
(Physicality and Gender in Attention) No.6
เทคนิค
ถ่าน, เกรยอง, อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม, สี อุตสาหกรรม
ขนาด
250 x 200 เซนติเมตร
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ภาพที่ 55

ผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ
(Physicality and Gender in Attention) No.7
เทคนิค
ถ่าน,เกรยอง,อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึม,สี อุตสาหกรรม
ขนาด
250 x 200 เซนติเมตร
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ภาพที่ 56

ผลงานศิลปนิพนธ์
ชื่อผลงาน กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ
(Physicality and Gender in Attention) No.8
เทคนิค
ถ่าน,เกรยอง,อะครี ลิคทาหลังคากันรั้วซึ ม,สี อุตสาหกรรม
ขนาด
250 x 200 เซนติเมตร

บทที่ 5
สรุ ป

จากการสร้ า งสรรค์ผ ลงานศิ ล ปนิ พ นธ์ ชุ ด “กายภาพและการจับ จ้อ งของเพศสภาพ”
Physicality and Gender in Attention ระบบคิดเรื่ องราวส่ วนตัวผ่านงานศิลปะที่เชื่ อมโยงระบบ
สังคม กลไกทางการเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีบทบาทเสริ มสร้างต่อ
เพศสภาพ ขับเคลื่อนจากความรู้สึกอารมณ์ภายใต้แรงดึงดูด แรงปรารถนา ข้อจากัดบางสิ่ งบางอย่าง
บ่อยครั้งที่เราต้องเห็นการถูกเหยียดหยัน กดขี่ การกระทาที่ดูถูก ปั ญหาความรุ นแรงล่วงละเมิดทาง
เพศที่พบผ่าน ทางสื่ อต่างๆเกือบทุกวัน ล้วนแต่เป็ นปั ญหาที่แก้ไม่ตก ข้าพเจ้าจึงตระหนักความเป็ น
เพศหญิงที่ตอ้ งตกเป็ นเครื่ องมือทางเพศตลอดเวลา ข้อจากัดในพื้นที่ทางสังคมที่ยากต่อการแสดง
ตัวตน ความเป็ นส่ วนตัวจากสิ่ งที่ถูกปิ ดกั้น ได้ถูกกล่าวขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ถูกปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ทัศนคติ ความรู้สึก เกิ ดเป็ นคาถามจากสิ่ งที่เป็ นอยู่ สะท้อนระหว่างความแตกต่างอย่างสุ ดขั้วหรื อ
ความกลมกลืนอย่างแนบเนียน
ข้า พเจ้า หวัง เป็ นอย่างยิ่ง ว่า ศิ ล ปนิ พนธ์ ชุดนี้ จะเป็ นสิ่ งที่ ช่วยสร้ างแรงบันดาลใจ ชี้ นา
ทบทวนเป็ นแนวทางการสร้างสรรค์และการพัฒนาต่อไป
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ขนาด 180 x 160
ขนาด 150 x 150
ขนาด 120 x 100
ขนาด 180 x 160
ขนาด 180 x 160

ซม.
ซม.
ซม.
ซม.
ซม.
ซม.
ซม.

สื่ อผสม
สื่ อผสม
สื่ อผสม
สื่ อผสม
สื่ อผสม
สื่ อผสม
สื่ อผสม

รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์
“กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ หมายเลย 1”
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“กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ หมายเลย 4”
“กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ หมายเลย 5”
“กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ หมายเลย 6”
“กายภาพและการจับจ้องของเพศสภาพ หมายเลย 7”
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ขนาด 250 x 150 ซม.
ขนาด 250 x 200 ซม.
ขนาด 300 x 200 ซม.
ขนาด 250 x 200 ซม.
ขนาด 250 x 200 ซม.
ขนาด 250 x 200 ซม.

สื่ อผสม
สื่ อผสม
สื่ อผสม
สื่ อผสม
สื่ อผสม
สื่ อผสม
สื่ อผสม
สื่ อผสม

58

ประวัติผ้ สู ร้ างสรรค์
ชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
E-mail
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ.2555

เกียรติประวัติ
พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

นางสาวสุ จิตรา แสงพุก
11 มกราคม 2534
138 หมู่ 4 ตาบลหนองกลับ อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
089-1930136
is_am_ta@hotmail.com

ประถมศึกษา โรงเรี ยนวัดเทพสุ ทธาวาส
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนหนองบัว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง (ปวส.) วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบัง
ระดับปริ ญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

- รางวัลยอดเยีย่ ม ประเภทจิตรกรรมการประกวดศิลปกรรมนักศึกษาช่างศิลป
ระดับ ปวส.
- รางวัลยอดเยีย่ ม ประเภทจิตรกรรมระดับเยาวชนการประกวดภาพวาด
ชุมชนหัวตะเข้
- รางวัลยอดเยีย่ ม ประเภทจิตรกรรมการประกวดศิลปกรรมนักศึกษาช่างศิลป
ระดับ ปวส.
- ร่ วมแสดงประเภทวาดเส้นการประกวดศิลปกรรมนักศึกษาช่างศิลป ระดับ
ปวส.
- ร่ วมแสดงนิทรรศการ ร้อยภาพ ร้อยดวงใจ
น้อมราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลลยเดช
- เข้าร่ วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่ วมสมัย ครั้งที่ 8
ประจาปี 2560

