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การสร้างหรือก าหนดระบบทางสังคมเร่ืองสถานะเพศหญิงท่ีถูกกดทบัโดยเพศชาย โดยมีการศึกษา
จาก ประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนั เชิงความหมายท่ีถูกซ่อนภายในและผลท่ีเกิดข้ึนในมุมมองขา้พเจา้
และวิเคราะห์ถึงความในแทจ้ริงจาก ส่ิงท่ีเห็นกบัส่ิงท่ีถูกปิดบงั โดยมีทิศทางการศึกษาจากทฤษฎี
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ความหมายแทจ้ริงท่ีถูกซ่อนจากผูเ้ขียนหรือกิริยาท่าทาง การหยิบยกทฤษฎีดงักล่าวมาอา้งอิงเพื่อ
เรียนรู้ถึง มิติเร่ืองเพศท่ีก าลงัเกิดข้ึน วา่แทจ้ริงแลว้เกิดจากส่ิงใดเป็นหลกั ไม่ใช่เพียงแค่ส่ิงท่ีตาเห็น
และเอามาตีความ แทจ้ริงของการกดทบัและความรู้สึกภายในท่ีเกิดจาการปลูกฝังทางความคิดจาก
อดีตจนปัจจุบนั ท่ีเกิดเป็นปัญหาไม่รู้จบนั้นเกิดจากอะไรเป็นหลกั   
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VICHOKE MUKDAMANEE 
My method of composing the thesis titled "Mythologies of Sexuality" is a research 

about the construction and the establishment of the social norms where femininity is oppressed by 
patriarchy of which consists of the research from the past until present and semantics that have been 
hidden and the results of it from my point of view. Moreover, it has been dissected and analyzed 
into the real hidden truths from what is conceived and what is concealed which references the 
researching process from "Mythologies Theory", also known as "Semiology", of which has 
linguistics’ interpretation process; from symbols to the real meanings that have been hidden from 
the writers and the actions. Nonetheless, this includes the implication from the theory to study about 
the emerging dimensions of sexuality; to know its actual construction process, not only what is 
preconceived but also the real truths behind the oppression and the hidden feelings which is the 
result from the cultivation of thoughts from the past to present and the derivation of the essential 
factors that have caused it to perpetually become the never-ending problem. 
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บทที ่1 

บทน า 

 สภาพสังคมภายในประเทศไทยปัจจุบนัยงัคงไวซ่ึ้งระบบของปิตาธิปไตย เป็นส่วนใหญ่ 

สืบทอดมาตั้งแต่ยคุประวติัศาสตร์ท่ีริเร่ิมก่อตั้งประเทศไทย ในยคุของการสงครามมีพื้นฐานความ

เช่ือท่ีวา่เพศชายถูกสร้างมาเพื่อมีฐานะท่ีสูงกวา่เพศหญิง ทั้งดา้นสภาพร่างกายและจิตใจ จึงยดึถือเอา

อ านาจเหนือกวา่เพศหญิงโดยส้ินเชิง สร้างฐานอ านาจทางทศันคติดา้นศาสนา การเมือง วรรณกรรม 

วทิยาศาสตร์ ปรุงแต่งวาทะกรรมกระแสหลกัท่ีมีชายเป็นหลกั สร้างความเช่ืออยา่งฝ่ังหวัใหรุ่้น

ต่อไปวา่เพศสถานะตนนั้นส าคญักวา่ดว้ยประการทั้งปวง เป็นผลใหเ้กิดสภาวะสร้างแรงกดดนั กดข่ี

ทั้งจิตใจและร่างกาย คิดกฎเกณฑ ์หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อใชแ้บ่งเพศสาถานะความสูงชั้น 

 สถานะเพศยงัคงถูกยดึเป็นวฒันธรรมความเช่ือแบบดั้งเดิมเร่ือง เพศสถานะ/เพศสภาวะ/

เพศวถีิ ความเป็นปิตาธิปไตยน้ีสร้างจุดบกพร่องดา้นสังคม จริยธรรมและวฒันธรรมข้ึน จึงใคร่ขอ

ยกตวัอยา่งเช่น การคา้มนุษย ์การบงัคบักดข่ีเพศ หรือ การสร้างความสนใจต่อเพศตรงขา้มอยา่งผดิ

แปลก เป็นตน้ การปลูกฝังวฒันธรรมความเช่ือน้ีเป็นเหตุของความเส่ือมถอยของศีลธรรมในตวั

มนุษย ์ถึงการลดค่าสิทธิมนุษยชนลง หย ัง่รากไปถึงสถาบนัครอบครัว ชุมชน ขยบัขยายจากจุลภาค

สู่มหาภาค 

ความเป็นมาและความส าคญั 

 สถานะภาพการแบ่งชนชั้นเพศชายและหญิงจากอดีตส่งผลต่อปัจจุบนั สร้างความเช่ือผดิไป

จากส่ิงท่ีเป็นอยา่งมาก เกิดค่านิยมผดิแปลกในยคุสมยัปัจจุบนั ตั้งแต่ระบบกายวภิาคหรือสรีระวทิยา 

สถาบนัครอบครัว ชุมชน สังคม การเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์ ศาสนาและวรรณกรรม ดว้ยวา

ทะกรรมกระแสหลกั ท่ีผลกัดนัใหเ้พศสถานะฝ่ายชายมีอ านาจการตดัสินใจและควบคุมทุกภาคส่วน 

 เร่ิมกล่าวถึงระบบกายวภิาค วา่ดว้ยลกัษณะอวยัวะเพศชายถูกน ามาเป็นระบบความเช่ือทาง

ศาสนาดว้ยบางศาสนาน าองคช์าดหรือลึงค ์มาใชเ้ป็นสัญญาลกัษณ์แสดงถึงอ านาจ ความขลงั ใน

ประเทศไทยลึงคคื์อเคร่ืองรางเพื่อดึงความสนใจเพศหญิงเรียกวา่ “มหานิยม” และใชล้กัษณะอนั

ก าย  าสร้างรูปป้ันอนัล ่าสันของกายวภิาคชาย ท่ีบอกถึงความหนกัแน่น มัน่คง แขง็แกร่ง ต่างจากเพศ

หญิงท่ีมีลกัษณะ นุ่มนวล บอบบาง เป็นสัญญาลกัษณ์ของความอ่อนแอและความเยา้ยวน แสดงถึง
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อนัตรายท่ีเคลือบแฝง ใชส้ัญลกัษณ์ของอวยัวะเพศหญิงไปในทิศทางของความน่ากลวัอนัตราย ซ่ึง

แทจ้ริงแลว้ในลกัษณะทางกายภาพนั้น ระบบทางสรีระเพศหญิงเป็นผูค้วบคุมการประกอบสร้าง 

เร่ิมจากการเก็บรักษา นิวเคลียส ท่ีเป็นจุดก าเนิดของชีวิต รูปแบบไข่ในมดลูกรอการ ปฏิสนธิจาก

อสุจิจากเพศชาย จะเห็นไดว้า่เพศชายนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบเพื่อใหก้ระบวนการต่างๆ นั้น

เป็นไปตามกฎธรรมชาติ หลงัจากนั้นเป็นกระบวนการสร้างท่ีมีเพศหญิงเป็นผูค้วบคุมโดยธรรมชาติ

เป็นผูส้รรคส์ร้างใหแ้ก่เพศใหค้วามส าคญัแก่เพศสภาพทั้งหมด ตั้งแต่การตั้งครรภไ์ปจนถึงการเล้ียง

ดู  

 พนัธุกรรมท่ีเป็นตวัก าหนดเพศนั้นสร้างค าถามมากมาย ท าไมเพศชายจึงมีจ านวนนอ้ยกวา่

เพศหญิง ดว้ยตอ้งเจาะลึกไปถึงความหมายของ เซลล(์cell) ท่ีเป็นพื้นฐานของการก าเนิดชีวติ ภายใน

นั้นประกอบไปดว้ยโครโมโซม 46 อนั หรือ 23 คู่ คู่ท่ี 23 มีช่ือวา่เรียกวา่ โครโมโซมเพศ (Sex 

Chromosomes) ในเพศหญิงมีโคโมโซมท่ีเหมือนกนัคือ X กบั X เพศชายมีโครโมโซม X และ Y 

ขอ้สังเกตของโคโมโซมเห็นไดว้า่ เพศชายถือวา่เป็นยนีดอ้ยตามลกัษณะทางวทิยาศาสตร์ ขั้นตอน

ต่อไปเม่ือมีการถือก าเนิดข้ึน ส่ิงประกอบสร้างขั้นต่อไปคือการสร้างแรงจูงใจและสัญชาตญาณของ

ความเป็นมนุษยท่ี์ก่อเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนั้น เกิดจากการปลูกฝังท่ีพอ่แม่ผูใ้หก้  าเนิดเป็นผู ้

ก  าหนด  

ภาพที ่2 ภาพการปลูกฝังเพศชาย  
National Geographic 2008 
 

 

ภาพที ่1 ภาพการปลูหฝังเพศหญงิ 
National Geographic 2007 
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ดว้ยการปลูกฝังค่านิยมดว้ยสีในอุปกรณ์ของใชข้องเล่นต่างๆ ดว้ยอารมณ์ของสีก่อนท่ีสมองจะมี

ส่วนของความจ าเกิดข้ึนและเม่ืออายเุด็กชายและเด็กหญิงในวยั 5 ปี จะถูกแบ่งเพศอยา่งชดัเจนดว้ย

สรีระร่างกายตามธรรมชาติจะเกิดการปลูกฝังในกระบวนวถีิมากมายจากวฒันธรรมท่ีสังคมก าหนด

สร้าง โดยลกัษณะของการแทรกซึมทางความคิดเขา้ไปท่ีล่ะนอ้ย จนอายคุรบ 12 ปี ท่ีลกัษณะของ

เพศแสดงผลอยา่งชดัเจน มีแรงผลกัดนัจากสังคมสร้างแรงจูงใจท่ีมีต่อเพศตรงขา้มหรือภาษาทาง

สรีระ ความตอ้งการสืบพนัธ์ุเกิดข้ึน กลายเป็นช่วงท่ีมีความอนัตรายท่ีจะเกิดความเส่ียงของรอยต่อ

ปัญหาจากการปลูกฝังจากครอบครัวท่ีผดิ และระบบสังคมก็ช้ีน าดว้ยวฒันธรรมความเช่ือดว้ยวาทะ

กรรมของเพศสถานะ จนเกิดเป็น วฒันธรรมทางเพศ(Sexual culture) 

ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ 

 ผลงานจิตรกรรมขา้พเจา้น าเสนอในรูปแบบ ก่ึงนามธรรมและนามธรรม ในเร่ืองราวของ

เพศสถานะ/เพศสภาวะ/เพศวิถี ท่ีมีความเช่ือมาจากวฒันธรรมดั้งเดิมภายในสังคมไทยของระบบ

ปิตาธิปไตยสร้างความซ ้ าซอ้นและร่องรอยปัญหา  โดยกล่าวอา้งถึงการสร้างความสมดุลของสังคม

ในเร่ืองเพศ  ท่ีมีรูปแบบการน าเสนอถึงความรู้สึกท่ีมีต่อสภาพการณ์ปัจจุบนั ดว้ยตวัผลงานแสดงให้

เห็นถึง รูปทรง สัญลกัษณ์เร่ืองของเพศ โดยใช ้สัญญะและทศันะธาตุทางศิลปะในการ

น าเสนอ   ปัจจยัหลกัของการน าเสนอผลงานเพื่อเสนอเร่ืองราวความรู้สึกของขา้พเจา้ในเร่ืองเพศ

สถานะทาง วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ จากอดีตสู่ปัจจุบนัท่ีเกิดผลหรือร่องรอยของปัญหาจากเล็ก

สุดขยายเป็นปัญหาระยะยาวจนไม่สามารถแกไ้ขได ้โดยสร้างรูปเพื่อน าเสนอทศันะท่ีมีต่อความ

เป็นไปในสังคม  

สมมุติฐานของการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์น้ีขา้พเจา้ตั้งสมมุติฐานในกระบวนการท างานไวส้ามลกัษณะ 

อธิบายถึงเหตุผลในความจริงถึงสภาวะบ่งพร่องและมายาแฝงเร้นในพื้นท่ีของตวัแทนในเชิง

ความหมายของสัญลกัษณ์ 

แบ่งเป็น หลกัการเหตุผล รูปแบบ และ เทคนิควธีิการ  

 สมมุติฐานแรกในเชิงเหตุและผล ตั้งค  าถามเก่ียวกบัสภาวะเร่ือง เพศสถานะ/เพศวถีิ/เพศ

สภาพ ภายในสังคมเก่ียวกบัความคุน้ชินของวฒันธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้หรือเปิดรับเขา้มาโดยใชว้สัดุบาง
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ช้ินเป็นเชิงสัญญะ กระตุน้ให้ผูดู้เกิดความสงสัยถึงแหล่งท่ีมา เปิดความตอ้งการรับรู้ในเชิงสภาวะ

ทางอารมณ์ของการเคลือบแฝงท่ีมีอยูภ่ายในผลงาน 

 สมมุติฐานเชิงรูปแบบ ขา้พเจา้สร้างผลงานก่ึงนามธรรมท่ีมีวสัดุเขา้มาเก่ียวขอ้ง ใชรู้ปแบบ 

“สัญญะ” หรือ สัญลกัษณ์ ในการมุ่งแสดงออกทางอารมณ์และสี ใหผู้ช้มไดต้ั้งค  าถามและรู้สึกไป

กบักระบวนการท างานท่ีมีการเปิดให้รับรู้ปิดเพื่อซ่อนแฝง กระตุน้ความตอ้งการอยากรู้อยากเห็น

แลว้คน้หาค าตอบ 

 สมมุติฐานเชิงเทคนิค ขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคท่ีมีการเรียนรู้ การทดลองท าในสมยัเด็ก มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบังานเชิงจิตวทิยามีค าตอบเป็นค าถามในตวัของเทคนิคในการกดทบั สี การกระชากออก

สร้างรูปลกัษณ์และใหค้วามหมายใหผู้ดู้เกิดมโนภาพข้ึนถึงส่ิงท่ีตนเห็นและรับรู้วา่ให้ความรู้สึก

อยา่งไรเม่ือมองเห็น 

ขอบเขตของการศึกษา 

 มุ่งประเด็นไปถึง ความเล่ือมล ้าของสังคม ค่านิยมท่ีปลูกฝังในวาทะกรรมประวติัศาสตร์ 

ดว้ยเหตุผล สร้างรอยแฝงเร้นของสถานะเพศ การแบ่งแยก และผลท่ีเกิดข้ึนตามมามีผลต่อสังคมเพศ

ในปัจจุบนั โดยใชส้ัญญะภาษาภาพในการสะทอ้นความคิดน ามาผสมกบัแนวคิด มุมมองแนะให้

เห็นถึงความลกัลนัภายในสังคม 

 ขอบเขตของการสร้างสรรคมี์รูปแบบก่ึงนามธรรมและนามธรรมท่ีตอ้งมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภาวะอารมณ์ ความสะเทือนใจ ภายใน 

 ขอบเขตเทคนิค เลือกใชเ้ทคนิคทางจิตวทิยาและเทคนิคพื้นฐาน สีอะคริลิค วานิช บนผา้ใบ
และผา้ 
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ขั้นตอนและวธีิวิทยาของการสร้างสรรค์ 

ส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคเอกสาร ผลงานวิจยั  
1. จ าปาทอง โพธ์ิจนัธิราช, การปรับเปล่ียน: ความเช่ือทางศาสนาและ

ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งหญิงชาย  
2. ชายไทย รักษาชาติ, ผูห้ญิง เซ๊กส์ และอินเตอร์เน็ต อาณาจกัร(เสรี)ของการคา้

มนุษยท่ี์ใหญ่ท่ีสุด...  
3. นิธิ เอียวศรีวงศ,์ อ่านเศรษฐกิจไทย: ความ(ไม่รู้)รู้เร่ืองเศรษฐศาสตร์  
4. นิธิ เอียวศรีวงศ,์ อ่านเศรษฐกิจไทย: เศรษฐสวดอนุบาล  
5. ธีรยทุธิ บุญมี, โลก MODERN & POST MODERN  
6. นิธิ เอียวศรีวงศ,์ ศิลปวฒันธรรมฉบบัพิเศษ วา่ดว้ย “เพศ” ความคิด ตวัตน และ

อคติทางเพศ ผูห้ญิง เกย ์เพศศึกษา  และกามารมณ์  
7. ฉลาดชาย รมิตานนท,์ พลวตัสังคม ผา่นสายตานกัวชิาการไทย  เป็นตน้ 
 

ส ารวจจากศิลปินท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ  
1. กูดสตาฟ คิ้ม (Gustav Kilmt)   
2. จอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O'keeffe)  
3. โจฮาน แวน มูเลท (Johan Van Mullen)  

ก าหนดแบบร่างหรือสเกทการใชอุ้ปกรณ์รูปแบบ 
สร้างผลงานจิตรกรรมในการโตต้อบกบัแนวคิด 
 
แหล่งข้อมูล 
ขอ้มูลจากภาคเอกสาร หนงัสือ วรรกรรม นิตยสาร  
ขอ้มูลส่ือเทคโนโลยี 
ขอ้มูลจากสถานท่ี ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด 
 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์

เคร่ืองมือในการท างาน คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสาร กลอ้งถ่ายรูป  
อุปกรณ์ในการท างาน สีอะคริลิค สีน ้ามนั สีน ้าพลาสติก พูก่นั ผา้ใบ ผา้โครงเฟรม  

 



 
 

บทที ่2 
ข้อมูลเกีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ผลงานสร้างสรรคจิ์ตรกรรมของขา้พเจา้ เกิดจากประสบการณ์แวดลอ้มภายในสังคมรอบ

ขา้งท่ีตนเองไดป้ระสบพบเจอ เกิดความรู้สึกท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติ จึงน าไปสู่การสร้างสรรค์

ผลงานในประเภทจิตรกรรมวสัดุผสม ในงานวจิยัน้ีไดอ้า้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั สรีระร่างกาย 

ประวติัศาสตร์ วรรณกรรม จิตวทิยา ศาสนาและรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีมีส่วนยดึโยงกบัแนวคิด

ผลงานศิลปกรรม โดยแบ่งเป็น 2 หวัขอ้หลกั  

 1.อิทธิพลต่อแนวคิดดา้นขอ้มูลเน้ือหา 

 2.อิทธิพลท่ีไดรั้บจากบุคคลหรือศิลปิน 

อทิธิพลทีม่ีผลต่อแนวคิดในด้านข้อมูลเน้ือหา 

 แนวคิดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเพศสถานะ/เพศวถีิ/เพศสภาวะ ตอ้งยอ้นกลบัไปมองถึง

ประวติัศาสตร์การเกิดข้ึนและแรงขบัเคล่ือนของระบบปิตาธิปไตย ภายในสังคมอดีตท่ีส่งผลมาถึง

ปัจจุบนั ท่ีมีการสอดแทรกวาทะกรรมกระแสหลกัใหก้ดทบัเพื่อเปล่ียนแปลงและกลมกลืน เพื่อ

สร้างบรรทดัฐานเพศสถานะ ดว้ยการใชอ้ านาจทางการเมือง ศาสนา วรรณกรรม เพื่อให้เกิด

วฒันธรรมหยัง่รากลึก 

 ยคุของการริเร่ิมเกิดกลุ่มคน หมู่บา้น ชุมชนและเมือง ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานในการเหนียวร้ัง

วฒันธรรมความเช่ือ มีท่ีมาจากธรรมชาติ บรรพบุรุษ หรือความเช่ือนามธรรมท่ียงัไม่สามารถมีขอ้

พิสูจน์ในเวลานั้น ส่ิงท่ีใชย้ดึรวมความเช่ือเหล่านั้นคือการสร้างศาสนา เม่ือขา้พเจา้ลองมอง

ยอ้นกลบัไปถึงถ่ินฐานบา้นเกิดเพื่อทบทวนความเช่ือในสังคมทางศาสนา มีการนบัถือผปู่ียา ผป่ีา 

และบรรพบุรุษ พิธีการเหล่าน้ีมีผูน้  าเป็นสตรีแก่เฒ่าเป็นผูด้  าเนินพิธี ในพิธีเหล่านั้นลว้นแลว้แต่ใช้
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สตรีท่ีมีความบริสุทธ์ิท่ียงัคงเก็บรักษาพรหมจารีย ์ไวเ้พื่อบ่งบอกความศกัด์ิสิทธ์ิของพิธีการและ

ยงัใหคุ้ณค่าความส าคญัแก่สตรีท่ีผูเ้ป็นเพศแม่เพื่อใหค้อยดูแลและช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิต ใน

สมยันั้นเพศชายยงัเป็นเพียงผูใ้ชพ้ละก าลงัเพื่อการท างานเท่านั้น เช่นการตดัไม ้ออกหาของป่า เพื่อ

เล้ียงครอบครัว  

 ต่อมาเม่ือเขา้สู่ยคุของการล่าอาณานิคมสถานะเพศจึงเปล่ียนแปลงไปตั้งแต่ชนชั้นสูงไป

จนถึงชนชั้นล่าง ดว้ยเหตุผลท่ีวา่เพศหญิงไม่ไดมี้ความถนดัในเร่ืองของพละก าลงัและสรีระไม่เอ้ือ

ต่อการประกอบสงครามการต่อสู้ ขณะนั้นเพศชายจึงเร่ิมท่ีจะมีฐานะท่ีสูงข้ึนท าใหเ้พศหญิงเป็น

เพียงเคร่ืองส าเร็จความใคร่ เป็นท่ีมาของการเกิดค่านิยมท่ีวา่เม่ือมีการยดึครองหรือชนะสงครามแลว้

การจะยดึอ านาจอนัเบด็เสร็จนั้นตอ้งมีการใหก้ าเนิดบุตรในประเทศท่ีพา่ยแพห้รือยดึครองทาส โดย

เพศชายอาจถูกสังหารหรือจบัเป็นทาสขงัและเพศหญิงถูกน าไปบ าเรอดว้ยความยนิยอม บา้งถูก

ข่มขืนและฆ่าในรายท่ีมีบุตรแลว้ การซ้ือขายทาสเพื่อน าไปท ากิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนในยคุของการ

ล่าอาณานิคมสร้างวฒันธรรมมากมาย และส่ิงท่ีตามมาพร้อมกบัสงครามและความรุนแรง นั้นคือ

การเผยแพร่ศาสนา โดยในท่ีน้ีจะขอเพียงยกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศสถานะท่ีมีการแบ่งแยก ชาย

หญิงเท่านั้น และขอยกตวัอยา่งศาสนาท่ีขา้พเจา้ศึกษาและมีมากในประเทศไทยมายกตวัอยา่ง

ประเด็นเป็นกรณีศึกษามิไดล้บลู่หรือการะท าการล่วงเกินแต่อยา่งใด 

 โดยอา้งอิงจากค าพูดเคร็ช เคร็ชช้ีใหเ้ห็นวา่ พุทธศาสนามีส่วนในการสร้างพฤติกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกบัรูปแบบบทบาททางเพศของสังคมไทยและแมค้  าสอนและค่านิยมของพุทธ

ศาสนาจะส่งเสริมใหผู้ห้ญิงมีบทบาทส าคญัมากเท่าใด แต่บทบาทความเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีจะ

สละชีวติทางโลกเพื่อแสวงหาธรรมะก็ยงัคงไม่มีความเท่าเทียม(วงษเ์ทศ 2549)1 มีค  าถามวา่ท าไม

                                                           
1 รองศาสตราจารย์ ปราณี วงษ์เทศ, เพศสภาวะในสวุรรณภมูิ(อษุาคเนย์) (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มติชน, 2549), 183. 
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เพศหญิงถึงไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหนัต ์ยงัมีขอ้หา้มแตะตอ้งตวัพระภิกษุสงฆอี์กทั้งเพศหญิง

ไม่สามารถบวชเพื่อบรรลุทางธรรมได ้เหตุผลในท่ีน้ีกล่าวอา้งวา่ เพศหญิงนั้นมีความอ่อนไหวทาง

อารมณ์และความรู้สึก ความอดทนอั้นกลั้นในเพศนอ้ยไม่มีความหนกัแน่นในเส้นทางและหลงเขา้

ไปกบัส่ิงย ัว่ยรุอบตวั และความงามทางสรีระยงัเป็นส่ิงล่อใจกบัเพศชาย โดยไม่กล่าวโทษเพศชายท่ี

ไม่สามารถควบคุมตนเอง ศาสนาจึงสร้างขอ้บงัคบัควบคุมอ านาจแผอิ่ทธิพลการแบ่งเพศสถานะ 

 เม่ือเขา้สู่การเมืองการปกครองท่ีมีบทบาทอยา่งสูงในสังคมแนวคิดทั้งสองศาสตร์จึงมีความ

เก่ียวพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั เช่น การหา้มผูห้ญิงเขา้รับราชการให้อยูติ่ดบา้นเป็นแม่เหยา้แม่เรือน 

สร้างระบบคิดภายในสังคมไทยท่ีมีการแบ่งชนชั้นเพศโดยผลกัดนัเพศหญิงออกจากภาวะอ านาจ ท่ี

การเมืองและการปกครองมีความส าคญัมากกวา่คุณค่าของความเป็นคน ดว้ยแนวคิดเร่ืองปิตาธิป

ไตย วา่ดว้ย “กฎเกณฑข์องพอ่” หรือการควบคุมทางสังคมซ่ึงผูช้ายในฐานะพอ่มีอ านาจเหนือภรรยา

และลูกสาว(พงศาพิชญ ์2548)2 ดว้ยการสร้างความเหนือกวา่ในขอ้กฎหมาย การบงัคบัใหมี้การลด

สิทธิออกเสียงในระบบท่ีใชช่ื้อวา่ประชาธิปไตยหรืออีกช่ือความเท่าเทียมของประชาชน การน ามา

ของระบบการปกครองในสังคมระบอบน้ี มีภาวะแทรกซอ้นของความเป็นทุนนิยมอยูภ่ายใน ส่ิง

ต่างๆ นั้นขดูรีดจากมนุษยใ์นสภาพแรงงานทุกรูปแบบจากชนชั้นล่างแถบชายขอบ โดยการปกครอง

จากชนชั้นบน การสร้างกฎเกณฑข์องพอ่ เกิดเป็นช่องวา่งขนาดใหญ่ในการปกครองแถบชายขอบ

ดว้ยหลกัการทุนนิยม สร้างความแบ่งแยกระหวา่งคนจนและคนรวย ผูค้นแถบชายขอบท่ีมีฐานะ

ยากจนตอ้งถูกบีบบงัคบัเขา้มาภายในสังคมเมืองท่ีมีการเอารัดเอาเปรียบและความเห็นแก่ตวั 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มถูกน ามาใชจ้นหมดส้ิน เม่ือถูกดูดกลืนจนสภาพแวดลอ้มหมดลง จึงหนั

มาใชแ้รงงานคนท่ีไม่มีวนัหมดเม่ือนั้นกฎเกณฑข์องพอ่ จึงปรากฏข้ึนในรูปแบบการบงัคบับุตรและ

                                                           
2 อมรา พงศาพิชญ์, เพศสถานะและเพศวิถีในสงัคมไทย (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), 4. 



  9 

ภรรยาออกท างานเพื่อเล้ียงตน โดยการแบ่งบุตรชายเขา้ใชแ้รงงานในเมืองและบุตรสาวเลือก

กรรมวธีิไดห้ลากหลายกวา่ เช่น การแต่งงานกบัผูท่ี้มีฐานะดีกวา่หรือคา้ขายหญิงสาวเขา้ไปเป็น

แรงงานตามรูปแบบของผูซ้ื้อ ระบบการปกครองแถบชายขอบน้ีสร้างวงจรวนเวยีนไม่รู้จบตั้งแต่

อดีตจนปัจจุบนัแมจ้ะมีจ านวนลดนอ้ยลงเน่ืองจากมีการศึกษาเขา้ไปถึงแลว้ แต่รอยแยกเล็กๆ น้ีก็ไม่

มีหมดส้ินไป จากการปกครองท่ียงัมีการแบ่งชั้นฐานะ 

 กรปลูกฝังวฒันธรรมเพศถูกปรุงแต่งกลบเกล่ือนอยา่งไหลล่ืนดว้ย วรรณกรรมและวาทะ

กรรมกระแสหลกั วฒันธรรมบริโภคยงัสร้างบรรทดัฐานความเป็นหญิง โดยแนวคิดของ ฟูโกต ์

เสนอไวว้า่ ผูใ้ดก็ตามท่ีมีสิทธิก าหนดวา่ส่ิงใดคือ “ความรู้” นบัวา่ผูน้ั้นมีอ านาจในการก าหนดกรอบ

ความคิดของสังคมเพื่อใหส้ังคมเห็นพอ้งไปในทิศทางเดียวกนั(โชติอุดมพนัธ์ 2559)3 จากขอ้ความ

ขา้งตน้ในยคุท่ีการศึกษาเร่ิมเขา้มามีบทบาทความรู้เป็นส่ิงส าคญั เพศหญิงถูกกีดกนัออกจาความรู้

ทางการศึกษาทนัที ถูกปลูกฝังความเป็นกุลสตรีทดแทน ใหอ้ยูท่  างานบา้นงานเรือน เป็นผูดู้แล

ควบคุมงานต่างๆภายในบา้น และส่งมอบความรู้ใหแ้ก่เพศชาย โดยการบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนในยคุ

สมยัก่อนการจะเล่าเรียนในสังคมไทยไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งมาการบวชเรียนเน่ืองจากความรู้ต่างๆนั้น 

เกิดจากการสั่งสอนจาก พระอาจารย ์และการบวชเรียนเป็นการมุ่งแต่ศึกษาเล่าเรียนใฝ่ในธรรมะ  

การศึกษาเล่าเรียนเหล่านั้นสร้างวรรณกรรมและวาทะการปลูกฝังในรูปแบบของ บทกว ี

พระธรรมค าสอน  จะเห็นไดช้ดัจากนิทานชาดกเร่ืองพระเวชสันดรในพระไตรปิฎก ท่ีพูดถึงความ

ต่างชั้นของเพศท่ีช้ีชดัถึง การบรรลุและการเขา้ถึงธรรมะของพระเวชสันดรท่ีเสียสละทุกส่ิงทุกอยา่ง

ดว้ยความเมตตาเป็นผลใหส้ร้างบุญกุศลอยา่งมหาศาล ซ่ึงแตกต่างกบัพระนางมทัรีท่ีถึงแมจ้ะบ าเพญ็

                                                           
3 สรุเดช โชติอดุมพนัธ์, ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวนัตกในค.ศ.20 (2559; พิมพ์ครัง้ท่ี2, กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2560), 110. 
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บุญกุศลและเสียสละมากมายหลากหลายก็มิอาจเทียบเท่าได ้ดว้ยการท าผดิเพียงคร้ังเดียวก็มิอาจ

ทดแทนได ้เป็นความรู้ท่ีสอดแทรกในทางกระแสหลกัท่ีมองใหเ้ห็นวา่ชายเหนือกวา่ และ

วรรณกรรมท่ีมีความโจ่งแจง้และชดัเจนในเร่ืองเพศ ท่ีเหมือนกบัต่อวา่และด่าทอของตวัผูส้ร้าง

ผูเ้ขียน จากเร่ือง ขุนชา้งขนุแผน ท่ีมีการกล่าวโทษนางวรรณทองเป็นหญิงสองใจ ซ ้ ายงัยกยอ

ขนุแผนวา่เป็นชายตน้แบบมีความเก่งกาจดา้นสงครามอีกทั้งยงัมีภรรยามากมาย ดา้นขุนชา้งเองแม้

รูปกายไม่หล่อเหลาก็ยงัเป็นถึงขั้นเจา้ขนุมูลนาย จากขอ้สังเกตน้ีเพศชายในวรรณกรรมน้ีลว้น

แลว้แต่มีขอ้ดีท่ีมีค่าสูงส่งเพื่อมีอ านาจการควบคุม โดยไม่มีการกล่าวโทษการกระท าข่มขืนนาง

วรรณทองของขนุชา้งและความเจา้ชูข้องขุนแผน มีเพียงการกล่าวโทษ ด่าทอ ในความไม่หนกัแน่น

ของนางวรรณทอง 

วาทกรรมและวรรณกรรมของไทยยงัมีอีกมายมายท่ีบอกเล่าถึงเพศ เคลือบแฝงรายลอ้มรอบ

ตวัผูศึ้กษาหาความรู้อยา่งเป็นธรรมชาติ ซ่ึงผูป้ระพนัธ์ส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่เป็นเพศชาย ด าเนินการ

ปลูกฝังสร้างมายาคติซ้อนทบัจน ท าใหเ้ช่ือวา่ส่ิงใดเป็นส่ิงถูกส่ิงใดเป็นส่ิงผดิ อยา่งกลมกลืนจนผูค้น

หลงลืมการตั้งค  าถามและประเด็นท่ีถูกแอบซ่อนอยู ่ดว้ยการสร้างบรรทดัฐานความเป็นกุลสตรีของ

ครอบครัว 

เม่ือความรู้และกาลเทศะถูกน าเขา้มาใช ้การสร้างมารยาททางสังคมความเป็นกุลสตรีจึง

เกิดข้ึนในรูปแบบ ของการแต่งกาย กริยาท่าทาง ขอ้ปฏิบติัตนต่างๆ ความรักนวลสงวนตวัจึงเกิดข้ึน

โดยแบ่งแยกวา่การเป็นกุลสตรีและการเป็นหญิงเลว มีขอ้แตกต่างกนัอยา่งไร 
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ภาพท่ี 3 ภาพจิตรกรรมกุลสตรีไทยในสมยัก่อน                 

 

ภาพเปรียบเทียบความเป็นกุลสตรีไทยและภาพโสเภณีท่ีถูกตีความเป็นหญิงเลวในสมยัโบราณจะ

เห็นไดว้า่การสร้างมายาคติท่ีถูกปลูกฝังน้ีเกิดจากความตอ้งการของเพศชาย จากเร่ืองอารมณ์ทางเพศ

และการแบ่งชนชั้นอ านาจ 

 บรรทดัฐานทางสังคมมีการแบ่งแยกสถานะทางเพศอยา่งชดัเจน เป็นผลท าใหเ้กิด

วฒันธรรมบริโภคนิยมข้ึน ถึงแมว้า่ภายใตว้ฒันธรรมบริโภคในปัจจุบนัสิทธิอ านาจต่างๆเร่ิมมีการ

อ่อนก าลงัลง คนเร่ิมมีทางเลือกมากข้ึน เวลาและพื้นท่ีถูกจดัระเบียบข้ึนใหม่และส่ิงท่ีเรียกวา่ สภาวะ

ธรรมชาติของสรรพส่ิงไดถู้กร้ือทอน(หะวานนท ์2555)4  วฒันธรรมท่ีถูกผลิตซ ้ ายงัคงตรอกย  ้า

                                                           
4 นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, การสร้างความฉลาดรู้เร่ืองเพศในวฒันธรรมบริโภค (กรุงเทพฯ: มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ือง
สขุภาพผู้หญิง, 2555), 39 

ภาพที ่4 ภาพโสเภณไีทยสมัยโบราณ 
( (ทีม่า จากเวปไซด์http://oknation.nationtv.tv) 
 
 

 
 
 

 

ภาพที ่3 ภาพจิตรกรรมกุลสตรีไทยในสมัยก่อน  
 ( ทีม่า จากเวปไซด์ onenee )                                                         
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บทบาท อตัลกัษณ์ความเป็นหญิงและความเป็นชาย ดว้ยการบงัคบัใชเ้ร่ืองเพศท่ีมีเสมอมา ผลิตสร้าง

วาทกรรมสู่ฐานความคิดเป็นโครงสร้างอยา่งกลมกลืน  

ปัจจุบนัถูกใชใ้นรูปแบบของโฆษณา ส่ือ กระจายสู่สถาบนัครอบครัวดว้ยส่ืออินเตอร์เน็ต 

โทรทศัน์ เพื่อเนน้ย  ้าความเป็นปัจเจกของเพศ ในเช่ือวา่ทุกอยา่งเป็นไปอยา่งท่ีควรเป็นตามหลกั

ครรลองคลองธรรม เขา้ไปสู่จิตใตส้ านึก ความนึกคิด มุ่งไปสู่การด ารงชีวิต ควบคุมอยา่งเป็นระบบ

ในกรอบกฎเกณฑภ์ายใตส้ังคม วา่ดว้ยความรักนวลสงวนตวั หา้มมิให้แต่งกายย ัว่ยวนต่อเพศตรง

ขา้ม สร้างกรอบและเส้นทางปฏิบติัตนให้อยูใ่นเส้น เม่ือการ นอกลู่นอกทาง กระบวนการทาง

วฒันธรรมก็จะท างานเป็นผูล้งโทษเพศสถานะ ดว้ยวาทะกรรมท่ีวา่ฝ่ายหญิงเป็นผูต้อบสนองใหเ้พศ

ชายดว้ยตนเอง ดว้ยการแต่งกายท่ีมีความล่อแหลมและยงัไปในสถานท่ีอนัตราย เป็นผลใหเ้กิด

เหตุการณ์เหล่านั้นข้ึน โดยไม่สืบเสาะหาความเป็นจริงอยา่งแทจ้ริงแต่กลบัตีตราโยนความผดิไปให้

เพศท่ีอ่อนแอกวา่  

อทิธิพลในแนวคดิสตรีนิยม 

 ยคุสมยัท่ีทุกคนเร่ิมมีการเขา้ถึงการศึกษาไดทุ้กเพศทุกวยั มนุษยเ์ร่ิมมีความเขา้ใจ

ในสิทธิและเรียกร้องสิทธิความเป็นเสรีภาพใหต้นเองในสตรี ก่อตั้งเป็นลทัธิท่ีเรียกตวัเองวา่ สตรี

นิยม มุ่งเนน้ไปในทิศทางการเรียกร้องสิทธิสตรีท่ีถูกกดทบัภายในสังคม สันนิฐานถึงการก่อตั้งสตรี

นิยม(feminism) ในช่วงก่อนศตวรรษท่ี 20 ในยโุรป  โดย ออฟเฟนไดใ้หค้วามหมายของสตรีนิยมวา่ 

เป็นความพยายามท่ีจะวพิากษว์จิารณ์และปรับปรุงสถานภาพท่ีเสียเปรียบของผูห้ญิงท่ีสัมพนัธ์กบั

ผูช้ายภายในสถานการณ์ทางวฒันธรรมเฉพาะหน่ึงๆ(ภูริสินสินธ์ 2545)5 และอีกหลากหลายคนท่ีให้

ค  านิยามไปในทิศทางของความไม่เป็นธรรมของสังคม ถูกปฏิบติั อยา่งโหดร้ายจนไดรั้บความทุกข ์

                                                           
5 วารุณี ภริูสินสินธ์ิ, สตรีนิยม:ขบวนการอดุมคติแห่งศตวรรษท่ี 20 (กรุงเทพฯ: โครงการคบไฟ, 2545), 3. 
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ทรมาน จึงตระหนกัถึงสภาพจิตใจเพศสถานะของสังคมชายขอบ ปลูกสร้างความเช่ือชายและหญิง

ควรมีฐานะเท่าเทียมกนั สร้างคุณค่าและความยติุธรรมให้เกิดข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน

สังคมตะวนัตก 

 ในประเทศไทยกลุ่มสตรีนิยมคาดวา่เกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยการก่อตั้งโรงเรียน

ราษฎร์สตรีแห่งแรกในประเทศไทย ใหช่ื้อวา่ โรงเรียนวงัหลงัหรือปัจจุบนัมีเช่ือเรียกท่ีถูกเปล่ียน

ใหม่เป็น โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั ส่วนผูเ้ขา้รับการศึกษานั้นส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง ต่อมาหลงัจากมี

การเปิดเรียนเปิดสอนใหค้วามรู้แก่สตรี การเรียกร้องสิทธิในไทยจึงมีความส าคญัมากข้ึนในยคุของ

รัชกาลท่ี 5 เป็นตน้มา ในสมยันั้นการเรียกร้องสิทธิเป็นไปในรูปแบบของการตีพิมพห์นงัสือท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งทางสิทธิสตรี ใหช่ื้อวา่ “กุลสตรี” โดยเน้ือหาภายในเป็นการเสนอวา่สังคมมองผูช้าย

มีหนา้ท่ีเป็น “ธงไชย” ในการหาเล้ียงภรรยาและบุตร ส่วนผูห้ญิงมีหนา้ท่ีเป็นพนกังาน “ปรนนิบติั

ชายและประพฤติตามกิริยาชายซ่ึงเป็นโจก” ส าหรับขอ้เรียกร้อง หลกัของกลุ่มผูห้ญิงในขณะนั้น

เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและกฎหมายผวัเดียวเมียเดียว(ภูริสินสินธ์ 2545)6 และต่อมามีการจดัตั้ง

องคก์รเก่ียวกบัสตรีและสมาคมสตรีข้ึนใน พ.ศ.2475 เร่ือยมาอีกเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนันกั

เคล่ือนไหวเหล่าน้ียงัคงออกมาเรียกร้องสิทธิในรูปแบบ องคก์รและมูลนิธิ อยา่งเขม้แข็ง 

 โดยการแบ่งแนวคิดตามโลกตะวนัตกออกเป็น 6 แบบ 

  1. สตรีนิยมสายเสรีนิยม 

  2. สตรีนิยมสายมาร์กซิสต ์

                                                           
6 เร่ืองเดียวกนั, 185. 
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  3. สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน 

  4. สตรีนิยมสายสังคมนิยม 

  5. สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์ 

  6. สตรีนิยมสายหลงัสมยัใหม่ 

 สตรีนิยมสายเสรีนิยม(Liberal Feminism) ไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดเสรีนิยมในสังคม

เวลานั้น ริเร่ิมในศตวรรษท่ี 17  โธมสั ฮอ๊บ(Thomas Hobb)ไดใ้หค้วามหมายวา่มนุษยมี์ความ

แตกต่างจากสัตวต์รงท่ีมนุษยมี์ความสามารถในการใชเ้หตุและผลในการตดัสินส่ิงรอบตวั โดยสร้าง

กฎเกณฑข์อ้บงัคบัใหป้ฏิบติัตามอยา่งเท่าเทียมท่ีมีรัฐเป็นผูค้วบคุม เป็นระเบียบในสังคมและรัฐตอ้ง

ไม่ล ้าเส้นความเป็นส่วนตวัของบุคคลดว้ยเช่นกนัสตรีนิยมสายน้ีไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัพื้นฐาน

ความเป็นมนุษยช์ายและหญิงท่ีตอ้งมีความเท่าเทียมมีอิทธิภาพและบทบาทในสถาบนัครอบครัว 

ความยติุธรรมทางการเมืองและกฎหมายเนน้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปฏิรูปกฎหมายและสังคม 

 สตรีนิยมสายมาร์กซิสต(์Marxist Feminism) เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษ 1960 โดยมีแนวคิด

จาก คาร์ล มาร์ก(Karl Marx) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์หญิงชาย เก่ียวกบัแรงงานในครัวเรือน

ท่ีผูห้ญิงท างานเป็นหลกัทั้งงานบา้นและอาชีพใหค้วามสัมพนัธ์กบัการถูกเอารักเอาเปรียบจากระบบ

ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีมีการต่อสู้ในรูปแบบของแรงงาน ความดอ้ยโอกาสการท างานนอก

บา้นของผูห้ญิง โดยแบ่งการผลิตเป็นของเพศชายใหท้ างานนอกบา้นหรือการสร้างผลผลิตแลว้เก็บ

เพศหญิงไวท้  างานบา้น เป็นการจ ากดัและตดัทอนคุณค่าลง 

สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน(Radical Feminism) ในช่วงปี 1970 เช่ือวา่การกดข่ีนั้น

เกิดข้ึนเป็นเพราะความเป็นเพศหญิงในตวัของพวกเธอ ท่ีพูดถึงระบบชายเป็นใหญ่ภายในสังคมดว้ย
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กระบวนการขดัเกลาทางสังคม ครอบง า บทบาทสถานภาพและแต่งตั้งใหช้ายเป็นผูก้  าหนดควบคุม

หญิงใหต้กอยูใ่นสภาพเป็นรองทางเศรษฐกิจ แลการศึกษาใหเ้กิดการยอมรับระบบค่านิยม สตรีนิยม

สายจึงใหค้วามส าคญักบัฐานะเพศหญิงท่ีถูกกดข่ี มีความตอ้งการปฏิวติัรูปแบบของการกดข่ี โดย

แบ่งเป็นสองสายคือ สตรีนิยมสายวฒันธรรม(Cultural Feminism)และสตรีนิยมสายนิเวศ(Eco 

Feminism) 

สตรีนิยมสายสังคมนิยม(Socialist Feminism) อยูใ่นช่วงทศวรรษ 1970 ไดใ้หค้วามส าคญั

กบัพื้นท่ีส่วนตวัเป็นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจชายหญิง เพื่อถกเถียงกบัสายมาร์กซิส ท่ีไมไ่ดใ้ห้

ความส าคญัเก่ียวกบัความส าคญัความเป็นโลกส่วนตวัและโลกสาธารณะ ผลกัดนัใหก้ารผลิตใน

โลกสาธารณะไม่ใหเ้ป็นเพียงของฝ่ายชายฝ่ายเดียว แบ่งเป็น สตรีนิยมสายสังคมนิยมระบบคู่ ท่ีวา่

ดว้ยสภาพความเป็นรองเพศหญิงประกอบดว้ย 4 ประการ คือ การผลิต การสืบพนัธ์ุ กามารมณ์ และ

กระบวนการขดัเกลาเด็ก  สตรีนิยมสายสังคมแบบหน่ึงเดียว มุ่งเนน้พฒันาทฤษฎีเพื่อท าความเขา้ใจ

ทุนนิยมชายเป็นใหญ่ท่ีมีการกดข่ีผูห้ญิงเป็นหลกั สตรีนิยมสายสังคมนิยมเนน้การสร้างอตัลกัษณ์

เพื่อมุ่งสู่บทบาททางการเมืองและสังคม 

 สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์(Psychoanalytic feminism) น าแนวคิดทางจิตวเิคราะห์มาใชเ้พื่อ

ท าความเขา้ใจ ใหถึ้งระดบัจิตใจของมนุษย ์แสดงความเป็นไปเบ้ืองลึกของเพศ โดยใหค้  านิยามวา่ 

ภาวะอารมณ์ของกามารมณ์ สตรีนิยมสายน้ีเช่ือวา่ภาวะน้ีไม่ใช่เกิดข้ึนจากสภาพร่างกาย แต่เกิดข้ึน

จากสภาพจิตใจท่ีผา่นประสบการณ์การรับรู้เร่ืองราวตั้งแต่เด็ก เพศนั้นถูกก าหนดดว้ยกระบวนการ

ทางจิตท่ีมีอยูใ่นระดบัของจิตไร้ส านึกเป็นผลใหเ้กิดอตัลกัษณ์ความเป็นหญิงชาย 
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 สตรีนิยมสายหลงัสมยัใหม่(Postmodern Feminism) ช่วงทศวรรษ 1980 มีความสนใจ

เก่ียวกบัส่ือภาษา ซ่ึงภาษาในช่วงนั้นเป็นตวัก าหนดกรอบชายและหญิงไวด้ว้ยการพูด(ประพนัธ์)

หรืองานเขียน(วรรณกรรม) สร้างวาทะกรรมกระแสหลกั(ท่ีมีชายเป็นใหญ่) ในรูปแบบของ

วรรณกรรม บทกว ีเร่ืองเล่า ต านาน เพื่อปลูกฝังไปในระบบและใชภ้าษาเขียนดว้ยความสละสลวย

อยา่งล่ืนไหล สตรีนิยมสายน้ีจึงมุ่งเนน้การแอบซ่อน ปกปิด สอดแทรกของภาษาท่ีมีความพยายาม

สร้างวาทะกรรมกระแสหลกัเพื่อกดทบัปิดกลั้นวาทะกรรมกระแสรองในยคุนั้น เพื่อช้ีประเด็นให้

เห็นถึงจุดบ่งพร่องของภาษา 

แนวคิดวาทกรรมและภาพแทน 

 วาทกรรมเป็นการสร้างความเป็นจริง ดว้ยระบบของภาษาหรือสัญญาลกัษณ์รายลอ้มรอบ

ตวัเราดว้ย ส่ือโทรทศัน์ อินเตอร์ การละคร โฆษณา สุภาษิต วรรณกรรม ต านาน เร่ืองเล่า ฯลฯ ซ่ึง

ท าหนา้ท่ีแตกต่างกนัตามบริบทท่ีผูส้ร้างตอ้งการส่ือสารแก่สังคม โดยแนวคิดของ ฟูโกต(์Michel 

Foucault) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัวาทกรรมวา่ “ความจริง” หรือ “ความจริงสมบูรณ์” ไม่ไดมี้อยูจ่ริง แต่

ความเป็นจริงนั้นข้ึนอยูก่บัอ านาจ ผูใ้ดมีอ านาจเหนือกวา่เป็นผูก้  าหนด “ความจริง” ใหก้รอบของ

สังคมไปในทิศทางเดียวกนั ฟูโกตย์งัใหนิ้ยามต่อไปวา่ เราควรมองความจริงวา่เป็น ระบอบแห่ง

ความจริง(Regime of truth) เน่ืองจากการท่ีคนกลุ่มหน่ึงเช่ือวา่ส่ิงใดเป็นความจริงนั้นจะมีความ

ตอ้งการระเบียบวนิยัและขอ้บงัคบัท่ีท าใหทุ้กคนเห็นพอ้งกนั(โชติอุดมพนัธ์ 2559)7  

 วรรณกรรมจึงไม่ไดมี้หนา้ท่ีสะทอ้นความจริงในอุดมคติและประสบการณ์ของมนุษย ์แต่

เป็นการน าเสนอระบอบความจริงในอุดมคติท่ีเกิดจากผูเ้ขียนหรือผูถ่้ายทอดดว้ยแง่มุมแง่มุมหน่ึง 

                                                           
7 สรุเดช โชติอดุมพนัธ์, ทฤษฎีวรรณคดวีิจารณ์ตะวนัตกในค.ศ.20, 111. 
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ดว้ยกรอบของวาทกรรม โดยแสดงภาพแทนท่ีเป็นผลผลิตหรือวตัถุส าเร็จดว้ยรูปแบบสัญญะ 

เช่ือมโยงแนวคิดเขา้ดว้ยกนั ภาพแทนจึงท างานเป็นสองลกัษณะคือ ภาพแทนในใจ(Mental 

Representation) กลั้นกรองจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตวัให้เป็นภาพความคิดภายในจิตใจ และ ภาพแทน

ภายนอกส่ือส่ิงท่ีคิดออกมาเป็นระบบสัญญะทางภาษา เป็นกรอบความคิดท่ีผูแ้ต่งใชเ้ป็นตวัก าหนด

ในการสร้างความจริง 
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อทิธิพลที่ได้รับจากบุคคลหรือศิลปินในงานศิลปกรรม 

          อิทธิพลท่ีมีผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมขา้พเจา้นั้นมีท่ีมาจากศิลปะแนวก่ึง

นามธรรมและนามธรรมในเชิงรูปแบบ แนวคิดบางส่วนก็มาจากศิลปะแนวการแสดงสดท่ีมีการ

เขา้ถึงภาวะอารมณ์ เป็นการส่ือถึงรูปแบบและการคิดน ามาใชใ้นการเป็นตน้แบบการส่ือสารผลงาน

จิตรกรรมตนเอง 

          ศิลปะก่ึงนามธรรม (Semi Abstract) เป็นการตดัทอนความเหมือนจริงใหย้งัคงไวซ่ึ้งรูปทรง

หรือรูปลกัษณ์บางส่วน เพื่อใชใ้นการอธิบายเน้ือเร่ือง หรืออาจทดแทนดว้ยสัญลกัษณ์บางอยา่งให้

ผูช้มไดจิ้นตนาการภาพและความหมายจากประสบการณ์เบ้ืองตน้หรือเบ้ืองลึก ศิลปินท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัศิลปะแนวก่ึงนามธรรม อิทธิพลในการท างาน เธอมีช่ือวา่ จอร์เจีย โอคีฟ(Georgia 

O’keeffe) ตวัศิลปินโด่งดงัในการใชส้ัญลกัษณ์เป็นภาพแทนเพื่อส่ือสารถึงความเป็นเพศหญิงและ

ความชอบของตนเอง เช่นดอกไมข้นาดใหญ่ภายในภาพ ส่ืออารมณ์ดว้ยสีสันความสดของสีเพื่อ

แสดงภาวะบางอยา่ง 

         ศิลปะแนวนามธรรม(Abstract) เป็นศิลปะเชิงอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการขั้นสูงในการ

ท างาน ดว้ยสีสันท่ีรุนแรงหรือฝีแปรงภายในงาน หรือมีการแสดงออกทางภาวะอารมณ์ภายในดว้ย

การส่ือสารออกเป็นการแสดงดว้ยท่าทาง ซ่ึงจะมีรูปแบบจ าเพาะตามแต่ศิลปินจะแสดงออกมา โดย

ศิลปะแนวนามธรรมน้ีถูกน าไปใชใ้นเชิงจิตวทิยาของการรักษาผูป่้วยทางจิตโดย จิตแพทย ์แฮร์มนัน์ 

รอร์สซาด(Herman Rorschach) สร้างบททดสอบเชิงจิตวิทยา ดว้ยการหยอดสีลงบนกระและคล่ี

ออกเกิดเป็นรูป แลว้จึงใชภ้าพในนั้นเช่ือมโยงกบัผูท้ดสอบ ใหจิ้ตใตส้ านึกผูท้ดสอบแสดงออกมา 
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บททดสอบน้ีมีช่ือวา่ “Rorschach Test” แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั เน่ืองจากมีความก ากวมในบท

ทดสอบและนามธรรมท่ีแสดงออกมาจากภายในในรูปแบบของการแสดง มีช่ือเรียก 

ศิลปะการแสดงสด(Performance Art) ท่ีใชภ้าวะอารมณ์การประมวลผลออกมาเป็นสัญญะในการ

แสดง โดยมีท่าทางเป็นองคป์ระกอบในการแสดงซ่ึงแตกต่างจากจิตรกรรมนามธรรมท่ีเป็นการ

แสดงอารมณ์ในรูปแบบสองมิติ แนวคิดเก่ียวกบัการแสดงสดท่ีมีส่วนในการใชเ้ป็นการสร้างสรรค์

ขา้พเจา้มีช่ือวา่ มิโล มวัเร่(Milo Moire) เป็นการแสดงท่ีส่ือถึงเร่ืองเพศ โดยการน าไข่ท่ีมีสีอยูด่า้นใน

ใส่เขา้ไปในช่องคลอดและเบ่งออกมาใหต้กลงบนผา้ใบแลว้จึงพบัคร่ึงดว้ยวธีิการ Rorschach Test 

ผลท่ีออกมามีลกัษณะคลา้ยในหนา้ของเด็ก เพื่อพูดถึงลกัษณะของเพศสภาพของตนดว้ยภาพท่ี

ออกมาเป็นการแสดงสดและน าเสนอแนวคิดเป็นจิตรกรรมสองมิติ  

          ศิลปินผูท่ี้สะทอ้นแนวคิดเชิงจิตวทิยาทางความรู้สึกของมนุษยอี์กหน่ึงคนท่ีมีอิทธิพลต่อ

ขา้พเจา้เธอมีช่ือวา่ มารีน่า อาบาโมวสิ(Marina Abramovic) เธอใชอ้ารมณ์ความเจบ็ปวดจากความ

ทุกขท์รมานมาใชใ้นการแสดงเพื่อใหผู้ช้มรับรู้ถึงมโนส านึกถึงความเจบ็ปวดรุนแรงแมจ้ะเป็นเพียง

ผูรั้บชม เป็นการเขา้ถึงภาวะภายในของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง ศิลปินตนแบบเหล่าน้ีเองท่ีขา้พเจา้ได้

รับมาเป็นอิทธิพลบางส่วนในการสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบก่ึงนามธรรมบา้งบางช้ิน นามธรรม

บา้งเป็นบางช้ิน เพื่อสะทอ้นส านึกภายในเร่ืองเพศ ใหผู้รั้บชมรู้สึกคลอ้ยตามไม่มากก็นอ้ยเพื่อใหจิ้ต

ใตส้ านึกไดส้ะดุดคิดตาม 
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ภาพที ่5 ภาพผลงาน “Weeping Women” Pablo Picasso 1937. 

ทีม่าเวปไซด์ http://www.artquotes.net/masters/picasso/pablo_weeping1937.htm 

 
 

ภาพที ่6 ภาพผลงาน Jackson Pollock “Convergence” 1952 

ทีม่า Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society(ARS), New York 
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ภาพท่ี 7 ผลงาน Georgia O'Keeffe “Jimson Weed/White Flower No. 1”, 1986 

ท่ีมา Collection: Crystal Bridges Museum of American Art, Arkansas, USA 

 

ภาพที ่8 ภาพผลงาน Milo Moire ́ – The PlopEgg (2), 2007 

ทีม่า เวปไซด์ https://thematter.co/thinkers/vagina-is-art/33493 

ภาพที ่7 ภาพผลงาน Georgia O'Keeffe “Jimson Weed/White Flower No. 1”, 1986 

ทีม่า Collection: Crystal Bridges Museum of American Art, Arkansas, USA 

https://thematter.co/thinkers/vagina-is-art/33493
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ภาพท่ี 9 ผลงาน Marina Abramović, Rhythm 10, 1973 

ท่ีมา เวปไซด์ http://aristocratsofthesoul.com/occult-world-of-marina-abramovic/ 

 

 

 

 

ภาพที ่9 ภาพผลงาน Marina Abramović, Rhythm 10, 1973 

ทีม่า เวปไซด์ http://aristocratsofthesoul.com/occult-world-of-marina-abramovic/ 

http://aristocratsofthesoul.com/occult-world-of-marina-abramovic/
http://aristocratsofthesoul.com/occult-world-of-marina-abramovic/


 
 

บทที ่3 
การก าหนดรูปแบบและวธีิการ 

           จิตรกรรมข้าพเจ้าเป็นการอ้างอิงจากระบอบของโลกความจริงท่ีข้าพเจ้าสะท้อนมมุมอง

ออกมาโดยการคดัแยกจากระบบความจริงแท้และความจริงซอ่นเร้นภาวะอารมณ์ภายในจิตส านึก 

ด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบกึ่งนามธรรมก ากึ่งความเป็นนามธรรม เพ่ือดงึความรู้สกึจากภายในของ

ผู้ชมด้วยประสบการณ์เบือ้งลกึของผู้ชม 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

- ค้นหาเนือ้หาข้อมลู รวบรวมสิ่งท่ีสนใจเก่ียวข้องกบัเร่ืองราว 

- แบง่แยกประเดน็เป็นข้อๆ 

- ค้นหาความหมายสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคดิ 

- ร่างภาพผลงานต้นแบบแนวคดิ 

- เสนอแบบร่างกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงความเป็นไปได้ของผลงาน 

- ขยายผลงานจริงจากแบบร่าง 

- น าเสนอผลงานแก่อาจารย์เพ่ือรับฟังปัญหา เพ่ือน าไปพฒันาผลงาน 

ก าหนดรูปแบบผ่านจิตรกรรมสองมิต ิ
          ข้าพเจ้าก าหนดรูปทรงของสรีระเพศหญิงท่ียงัหลงเหลือเส้นนอกของรูปทรงหรือก าหนดแทน

ความหมายด้วยรูปทรงท่ีมีความคล้ายคลงึสตัว์ตระกลูผีเสือ้ใช้ในการแสดงถึงสญัญะแทนความ

หมายความเป็นเพศ การท างานของรูปทรงมนษุย์นัน้ใช้เป็นสิ่งบง่บอกถึง กามารมณ์ ด้วยทรง

รูปลกัษณ์เพศหญิงโดยไมเ่จาะจงถึงตวับคุคลในภาพและผลงานนัน้เป็นใคร ท าอะไร ท่ีไหน เป็น

เพียงการหยิบยืมรูปทรงสรีระตามธรรมชาตเิทา่นัน้และรูปทรงสรีระนัน้จะมีรูปทรงอ้วนหรือผอม ผิว
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ขาวหรือผิวเข้ม ขึน้อยู่กบั ณ เวลานัน้สงัคมก าลงัอินกบัสิ่งใด เชน่ ในบ้างครัง้จะได้ยินค ากลา่วว่า 

เทรนคนอ้วนก าลงัมาคนผอมหลบไป เป็นต้น จงึเป็นผลให้การก าหนดรูปทรงภายในงานและการ

ก าหนดสีสนัหรือพืน้ผิวท่ีเป็นนามธรรมถกูก าหนดด้วยเนือ้หาเร่ืองราวและความรู้สึกของคูสี่ใดส่ือ

อารมณ์ไปทิศทางใด สีใดแทนความหมายอะไรเป็นการสร้างส่ือสญัญะแทนความหมายเพศ

สถานะ พืน้ผิวท่ีสร้างให้ความรู้สกึเบือ้งลกึภายในตามแตผู่้ดรูู้สกึ บ้างก าหนดนยัยะแฝงด้วยการ

ตีความเพศเป็นสญัลกัษณ์ เชน่สตัว์จ าพวกผีเสือ้ซึง่ข้าพเจ้าแทนความหมายเป็นเพศหญิง ซึง่เป็น

สิ่งท่ีบง่บอกถึงความสวยงามแฝงเร้นไปด้วยมายาเพ่ือปอ้งกนัตนเอง บ้างแสดงสญัลกัษณ์ถึง

อวยัวะเชิงกรานเพศหญิง เพื่อส่ือถึงภาวะภายในเป็นต้น โดยน าสิ่งท่ีกลา่วมาข้างต้นมาสร้างเป็น

ผลงานจิตรกรรมให้มีความสอดคล้องกบัแนวคิด 

การก าหนดแนวเร่ือง 
                แนวเร่ืองข้าพเจ้ามีการอ้างอิงข้อมลูมาจากโลกของสตรีท่ีมีการแทรกซ้อนจากเพศชาย

โดยข้าพเจ้าแบง่เนือ้หาเป็น 2 ลกัษณะ 1.เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้จริงจากปัจจบุนั 2.เร่ืองราวจากเนือ้หา

ข้อมลูในอดีต 

               โดยมีผลหลกัจากสภาพครอบครัวท่ีอาศยัอยู่โดยมีปิตาธิปไตยเป็นการปกครองภายใน

บ้านของข้าพเจ้าเองจงึจบัเอาความรู้สึกเปรียบเทียบและศกึษาจากบคุคลรอบข้าง ครอบครัวสงัคม

ญาตพ่ีิน้อง ออกไปสูส่ื่อตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องสร้างประเดน็การศกึษาออกเป็นหลกัใหญ่ๆ เป็น

ประเดน็ท่ีมีใจความส าคญัของเพศสภาพแล้วจงึน าประเดน็เหล่านัน้มาศกึษาจากอดีตถึงท่ีมาของ

เร่ือง แบง่เป็นจดุก าหนดท่ีมีสาขาวิชาเก่ียวข้องเพ่ือให้หาจดุเช่ือมโยงของเร่ืองเข้าด้วยกนั 
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ก าหนดรูปทรงและความหมายในการสร้างสรรค์ 

           รูปทรงท่ีถกูน ามาใช้ในผลงานมีรูปทรงท่ีเป็นรูปธรรมของมนษุย์และสตัว์ ด้วยการตดัทอน

รายละเอียดบางสว่นหรือน ามาเพียงรูปร่าง รูปทรง เทา่นัน้ โดยจดุเดน่จะเป็นรูปทรงมนษุย์เป็น

หลกัโดยเจาจงเฉพาะเพศหญิงมีความหมายได้หลากหลายทัง้เร่ืองบวกและลบ เป็นเร่ืองราว

กามารมณ์ ความงาม เป็นต้น รูปทรงเพศหญิงได้ให้ความรู้สกึตา่งๆ ของอารมณ์ ความออ่นไหว สิ่ง

แฝงเร้น ความดงีาม ความรุนแรง เพื่อใช้เป็นสิ่งกระทบถึงสญัชาตญาณท่ีมีตอ่เพศชาย ด้วยตวัของ

ข้าพเจ้าเองมีความเป็นเพศชายอยู่ จงึเร่ิมต้นจากสญัชาตญาณของตนเองและสง่ค าถามไปยงั

บคุคลอ่ืนถึงความรู้สกึท่ีมี โดยข้าพเจ้าไตถ่ามเพ่ือสอบถามความชอบในสรีระเพศหญิงแบบใดท่ีท า

ให้เกิดภาวะความต้องการทางกามารมณ์ในเพศชาย   

         รูปทรงจะมีลกัษณะหญิงผิวขาว สดัสว่นชดัเจนด้วยขนาดของหน้าอกและสะโพกท่ีเป็น

ลกัษณะจ าเพาะของเพศหญิง และกล้ามเนือ้สวยงามมองดแูข็งแรงเป็นต้น เป็นการจ ากดัรูปทรง

ภายในผลงานของข้าพเจ้าท่ีใช้ในการน าเสนอผลงานบางชิน้และในบางชิน้น าเสนอรูปทรงความ

เป็นเพศจ าเพาะท่ีแบง่แยกชายหญิงด้วยลกัษณะของโครงสร้างกระดกูและสรีระร่างกาย 

ยกตวัอย่างเชน่ เชิงกรานเพศหญิงท่ีมีลกัษณะกว้างเพื่อใช้ในการตัง้ครรภ์หรือในบางชิน้มีความ

ต้องการก าหนดให้มีเพียงลกัษณะของสญัลกัษณ์เทา่นัน้ โดยข้าพเจ้าตีความออกเป็นสตัว์จ าพวก

ผีเสือ้ท่ีมีความสอดคล้องกบัตวัเทคนิควิธีการอีกทัง้ยงัให้ความหมายเชิงลกึถึงเพศหญิง ด้วย

องค์ประกอบเหลา่นีข้้าพเจ้าได้น ามาผสมผสานให้มีความสมัพนัธ์กนัในผลงานจิตรกรรม ท่ีมาของ

ภาพต้นแบบนัน้มีกระบวนการจากการสร้างผลงานต้นแบบ(Sketch) แล้วจงึหาภาพท่ีมีความ

ใกล้เคียงลกัษณะของภาพต้นแบบ จากส่ืออินเตอร์ ภาพนางแบบจากนิตยสาร และคดัสรร

นางแบบมาจดัทา่ทางให้ตรงกบัสิ่งท่ีจะส่ือความหมายท่ีจะส่ือมากท่ีสดุ 
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ทศันะธาตุในการสร้างสรรค์ 

            ผลงานลกัษณะสองมิติจะมีองคป์ระกอบของภาพดว้ยทศันะธาตุทางศิลปะ การอธิบาย

ทศันะธาตุภายในจิตรกรรมจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจและการส่ือความหมายของภาพไดเ้ขา้ใจมาก

ยิง่ข้ึน 

เส้นและสี ในผลงานมีลกัษณะเป็นเส้นตรงแนวตั้งและแนวนอนทีทิศทางของเส้นเป็นแนวราบและ

แนวด่ิง เล็กบา้งใหญ่บา้งเส้นเหล่าน้ีท างานเป็นเส้นแบ่งระยะของภาพหนา้และหลงั แบ่งมิติซอ้น

ดว้ยสีหนาและบางสร้างมายาและความลวงตาในภาพตดัแบ่งรูปทรงใหมี้ทั้งตายตวัและไม่ตายตวั

ตามลกัษณะแนวคิดของภาพ บางเส้นท างานกลมกลืนไปกบัองคป์ระกอบรอบขา้งเพื่อแสดงการ

เปิด-ปิดภายในภาพใหช้ดัเจนบา้งปิดบงับา้ง กระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของผูช้มและสียงัเป็นส่ิง

แสดงถึงภาวะอารมณ์ให้ความหมายตามสัญญะท่ีสังคมก าหนด เช่น สีฟ้าใหค้วามหมายถึงเพศชาย 

สีชมพูใหค้วามหมายเพศหญิง ในการแสดงสัญลกัษณ์และแสดงอารมณ์เช่น สีแดงบอกถึงความลุ่ม

หลง สีขาวและด าแสดงอารมณ์ความรุนแรงภายในเป็นตน้ โดยเวน้และสีท างานเคียงคุ่กนัแลว้ให้

ความหมายแตกต่างต่างกนัไปในแต่ล่ะช้ินงาน 

รูปร่างรูปทรง รูปทรงในผลงานน าเอาโครงสร้างรูปภายนอกตามความจริงจากรูปทรง 3 มิติท่ี

มองเห็นไดต้ามชีวิตประจ าวนัโดยน าโครงสร้างของรูปทรงมาสร้างเป็นระนาบ 2 มิติ ดว้ยการยอ่ย

รูปทรงอินทรียรู์ปของคน สัตว ์เป็นก่ึงนามธรรม สลบัไปกบัรูปทรงบริสุทธ์ิหรือความเป็น

นามธรรมในจิตรกรรมท่ีไม่มีความหมายตายตวัชดัเจนเป็นเพียงความรู้สึกภายในดว้ยการท างาน

สลบัไปสลบัมาในผลงานขา้พเจา้ 
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พื้นผวิ มีการสร้างพืน้ผิวสองลกัษณะคือ พืน้ผิวแท้ ด้วยพืน้ผิวผ้าท่ีมีลวดลายและพืน้ผิวเทียมท่ีท า

ขึน้ด้วยตวัเทคนิค โดยพืน้ผิวทัง้สองท างานด้วยพร้อมกนัโดยสร้างความขดัแย้งในจิตรกรรมเพ่ือ

แทรกนยัยะภายในภาพ 

ทศันะธาตท่ีุกลา่วมามีการท างานร่วมกนัโดยท าปฏิกิริยาทางสายคล้ายศลิปะลวงตา(Op Art) จาก

ท่ีวา่งกบัเส้น สีและพืน้ผิวสลบักนัไปมาสร้างความรู้สกึให้เป็นอนนัต์ สลบัเข้าออกอยูอ่ยา่งนัน้เพ่ือ

สร้างมายาคต ิลวงหลอกจนผู้ชมหลงลืมถึงสาระแก่นแท้ท่ีมีอยู่ 

เทคนิคการสร้างผลงาน 
            การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้ามีสาระส าคญัท่ีเทคนิควิธิการ โดยล าดบั

ขัน้ตอนในการสร้างสรรค์ดงันี ้

- ทดลองการสร้างทิศทางของการวางสีบนผ้าใบขนาดเล็ก วางเส้นและน า้หนกัสีให้

สอดคล้องกนั 

- เม่ือได้ภาพร่างทดลองต้นแบบแล้วจงึขยายผลงานด้วยการสร้างสเกลขนาดเพ่ือท า

เทคนิค แล้วเตรียมขนาดของผ้าใบตามต้องการหรือวสัดผุ้า 

- เตรียมสีทีมีความจ าเพาะหรือผสมสีให้มีความใกล้เคียงกบัสีท่ีต้องการลงในขวดบีบสี

ท่ีเตรียมไว้ เพ่ือรอการท าในขัน้ตอนตอ่ไป 

- เทสีลงบนผ้าและบีบสีทบัซ้อนลงไปอีกชัน้ พบัคร่ึง โดยกดน า้หนกัถไูปในทิศทางเข้า

หาสว่นกลางผ้าหรือถอูอกตามต้องการในการสร้างพืน้ผิว รอให้แห้งแล้วจงึเคลือบ

หน้าสีด้วยแลคเกอร์เชือ้น า้ 

- กัน่ด้วยนิตโต้แบง่ความหา่งเทา่กนับ้างและไมเ่ทา่กนับ้างตามแตต้่องการในผลงาน 
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- คดัเลือกว่าชิน้ใดต้องการท าเทคนิคเดมิซ้อนทบัลงไปหรือชิน้ใดต้องการทาสีทบั เม่ือ

เลือกได้แล้วจงึท ากระบวนการนัน้ซ า้ลงไปอีกรอบรอแห้งแล้วเกาะนิตโต้ออก 

- น าผ้ามาขลงึบนโครงไม้และท าการเคลือบแลคเกอร์ลงไปเพ่ือรักษาหน้าสี 

 

ภาพที ่10 ภาพอุปกรณ์ในการท างาน 
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ภาพที ่12 ภาพการก าหนดภาพร่างผลงาน 

ภาพที ่11 ภาพการก าหนดภาพร่างผลงาน 
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ภาพท่ี 13 การก าหนดภาพร่างผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 การก าหนดภาพร่างผลงาน ภาพที ่14 ภาพการก าหนดภาพร่างผลงาน 

ภาพที ่13 ภาพการก าหนดภาพร่างผลงาน 
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ภาพที ่15 ภาพขั้นตอนการสร้างพืน้ผวิ 
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ภาพที ่16 ภาพขั้นตอนการขึน้พืน้หลงับนผลงาน 
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ภาพที ่17 ภาพขั้นตอนการติดนิตโต้เพ่ือกั้นสี 
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ภาพที ่18 ภาพขั้นตอนการแบ่งพืน้ทีใ่นการลงสีด้วยนิตโต้ 
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ภาพที ่19 ภาพการขึน้พืน้สีและอดัเข้ากรอบ 
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ภาพที ่20 ภาพการแบ่งนิตโต้เพ่ือท าเทคนิคสู่ข้ันตอนต่อไป 
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-

 

ภาพที ่21 การซ้อนทบันิตโต้บนผลงาน 
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ภาพที ่22 ภาพการขึน้พืน้ผลงาน 
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ภาพที ่23 ภาพการขึน้ผลงานบนวสัดุชนิดผ้า 
 

 

ภาพที ่24 ภาพการกัน่นิตโต้ สร้างการซ้อนทบั 
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ภาพที ่25 การเขียนเส้นสีทบัลงไปช้ันแรก 

 

ภาพที ่26 การเขียนเส้นสีทบัลงไปอกีในช้ันทีส่อง 
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ภาพที ่27 การกัน่นิตโต้ช้ันที่สาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่4 
การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 ผลงานจิตรกรรมหวัขอ้ “มายาคติแพง่เพศวถีิ” เป็นการสร้างสรรคเ์ร่ืองราวภายใตร้ะบบการ

แทรกซอ้นปิตาธิปไตย ซ่ึงขา้พเจา้น าเอาผลงานจิตรกรรมเป็นส่ือเพื่อส่งสารให้ผูรั้บชมพิจารณาถึง

แก่นสารความจริงแทท่ี้หลบซ่อนภายในเบ้ืองลึก ดว้ยนามธรรมท่ีเป็นภาษาทางจิตรกรรม แบ่ง

ออกเป็น 3 ระยะ ประกอบดว้ย 4 ชุด 

 

1. ระยะเร่ิมตน้ 

- ผลงานชุดท่ี 1 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

2. ระยะกลาง 

-      ผลงานชุดท่ี 2 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

-      ผลงานชุดท่ี 3 ผลงานวทิยานิพนธ์ระยะแรก 

3. ระยะสุดทา้ย 

- ผลงานชุดท่ี 4 ผลงานวทิยานิพนธ์ระยะสอง 

 

การสร้างสรรค์และพฒันาก่อนวิทยานิพนธ์ระยะเร่ิมต้น ชุดที่ 1 
 

ทศันะในผลงานขา้พเจา้มีความรู้สึกต่อภาวะปัจจุบนั ท่ีมีแนวความคิดทุนนิยมเขา้มามี

ส่วนประกอบส าคญั จนเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจผูค้นแถบชนบทจึงตอ้งด้ินรนเพื่อภาระหนา้ท่ีของ

ตนเกิดชนชั้นแรงงานมากข้ึน แรงงานชายเขา้สู่ระบบกรรมกรในตวัเมือง ส่วนแรงงานหญิงถูก

ผลกัดนัใหเ้ขา้สู่ระบบท่ีเรียกวา่ sex tourism ซ่ึงไร้หนทางการท ามาหากิน ดว้ยภาวะความเหน่ือยยาก 

ทอ้แทก้บัครอบครัวท่ีไม่สามารถต่อสู้กบัสภาวะของสังคมปัจจุบนั จึงจ าเป็นตอ้งน าลูกสาวภายใน

ครอบครัวขายเพื่อเป็นสินคา้ น างานมาจุนเจือครอบครัวท่ีเหลืออยูแ่ละลูกสาวเองตอ้งจ ายอมเป็น

สินคา้เพื่อแบกรับภาระหนา้ท่ีครอบครัวท่ีก าลงัลม้ลงแมจ้ะไม่จ  ายอมก็ตาม 
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ขา้พเจา้จึงตอ้งการสะทอ้นถึงความเจบ็ปวดรวดร้าวภายในจิตใจของตวัผูถู้กตีเป็นสินคา้ 

เพื่อแบกรับภาระของครอบครัว และตอ้งทนทุกขก์บัภาวะสังคมท่ียงัคงกดดนัทั้งตนเองและ

ครอบครัวเบ้ืองหลงัท่ีไม่อาจหนีจากกฎเกณฑท่ี์ถูกสังคมไทยปัจจุบนัสร้างข้ึน โดยขา้พเจา้ไดน้ า

รูปทรงของหุ่นลองชุดท่ีมีความคลา้ยกบัรูปทรงมนุษยม์ากท่ีสุด สร้างรูปทรงก่ึงนามธรรมดว้ยการ

คลุมผา้เพื่อสร้างความหมายนยัยะการปกคลุมซ่อนแฝงตวัตนและความอ่อนไหวในภาวะอารมณ์

ดว้ยรูปทรงภายใน ประกอบกบัผา้ท่ีคลุม มีลกัษณะรอยยบัยน่  

การแบ่งสัดส่วนผลงานเป็นการสร้างรูปทรง ดว้ยการน าผา้ใยสังเคราะห์(Polyester) ท่ีมี

ลกัษณะบาง ผวิมนัวาว สร้างรูปทรงดว้ยการน าหุ่นลองชุดท่ีมีลกัษณะคลา้ยมนุษย ์ห่อดว้ยผา้ใย

สังเคราะห์สีแดงใหเ้กิดผลทางสายตาในลกัษณะของความเยา้ยวนเร่ืองเพศ สร้างความอยากรู้อยาก

เห็นถึงภายในท่ีถูกปกคลุมอยูป่ระกอบกบัการเกิดรอยยบัยน่ของผา้ซ่ึงท าใหเ้กิดรอยยบัชดัเจน ตดั

กนัโดยไม่เป็นธรรมชาติของผา้ การสร้างในลกัษณะน้ีเป็นการใหค้วามหมายถึงความไม่จริงบน

พื้นฐานของความจริง ซ่ึงสามารถแยกแยะดว้ยเหตุและผล รอยยบัลกัษณะน้ีเป็นการเช่ือมต่อการ

มองภาพใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัดว้ยรอยพบักลมกลืนกนัอยา่งเป็นธรรมชาติ ซ่ึงในความเป็น

จริงไม่สามารถสร้างใหเ้กิดข้ึนไดแ้ละผลความขรุขระของเทคนิคส่งผลต่ออารมณ์ ท่ีมีความลึกลบั

ในพื้นหลงั ซ่ึงเป็นการประกอบกนัของสีและพื้นผวิเกิดความหมายในเชิงลบ  

ผลทางอารมณ์ภายในงานนั้นสร้างความเยา้ยวนชวนสงสัยใหผู้ช้มไดต้ั้งค  าถามถึงส่ิงท่ีถูก

ซ่อนแฝงภายใน วา่เป็นส่ิงใดบา้งตดัสินดว้ยมโนส านึก บา้งตดัสินดว้ยความรู้เชิงประจกัษ ์โดย

สะทอ้นแนวคิดก่ึงนามธรรมในเร่ืองเพศ 
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ภาพที ่28 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่1 
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ภาพที ่29 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่2 
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ภาพที ่30 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่3 
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ภาพที ่31 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 
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ภาพที ่32 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่5 
 

ผลงานชิน้นีเ้ป็นการสร้างความกลมกลืนของเส้น ด้วยการสร้างความเป็นกึ่งนามธรรม โดยการน า

ผ้าอดัเข้าไปภายในกระโหลกเกิดรูปทรงท่ีมีความผิดแปลกสร้างรอยพบัของผ้าโดยเส้น สร้างรูปทรง

แฝงเร่ืองเพศประกอบกบัสีแดงอมชมพ ูให้ภาวะอารมณ์ความสงสยัถึงรูปก่ึงนามธรรม ายายามบง่

บอกถึงสิ่งใดเป็นหลกั มีรูปทรงคล้ายอวยัวะเพศชายเพ่ือให้เกิดความรุนแรงในเพศท่ีแทน

ความหมายด้วยสญัญะทางเพศ 
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ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะกลาง ชุดที่ 2  

 

             ทศันะในระยะกลางขา้พเจา้ทดลองผลงานชุดท่ีสอง โดยมีแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างระบบ 

ระเบียบของเพศภายในสังคมไทย ท่ีมีระบบสังคมทุนนิยมเขา้มามีบทบาทสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก ดว้ย

การก าหนดสถานะเพศควบคุมกิจกรรมต่างๆ นาๆ ตั้งแต่พื้นฐานเพศใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั

ทั้งหมดเป็นเส้นตรง ปลูงฝังรากความคิดและพฤติกรรมให้มีความคลา้ยคลึงกนั สร้างสภาวะ

เศรษฐกิจแบบสุดขั้วหรือความแตกต่างคนชายขอบและคนในเมือง ตีกรอบแนวคิดวฒันธรรมการ

ควบคุมดว้ยเพศสถานะชายท่ีมีความเป็นใหญ่ในสังคม 

              ผลงานจิตรกรรมในระยะกลางจึงมีลกัษณะส่ือสารไปในเร่ืองเพศโดยใชรู้ปสัญลกัษณ์ท่ี

บอกเพศเป็นหลกั ประกอบกบัการสร้างวสัดุท่ีมีลกัษณะเป็นช่องๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความ

เป็นระบบ ระเบียบ ในผลงานจิตรกรรม สร้างภาวะอารมณ์ดว้ยสีขาวและด าท่ีใหเ้กิดความรู้สึก

รุนแรงในการมองดูผลงาน โดยการท างานของรูปสัญลกัษณ์นั้นสร้างข้ึนมาเพื่อบอกถึงเน้ือเร่ือง

ความเป็นเพศหญิงท่ีมีลกัษณ์คลา้ยอวยัวะทางเพศหรือสัตวจ์  าพวกผเีส้ือ พื้นหลงัท่ีมีความ

สั่นสะเทือนใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหวหรืออีกนยัหน่ึงสภาพของเทคนิคท่ีแตกร้าวเกิดความรู้สึก 

หวาดหวัน่ สั่นไหว และวสัดุท่ีเขา้มาเป็นกล่องไมใ้ชเ้พื่อแทนความหมายความเป็นระเบียบการตี

กรอบจารีตประเพณีสังคมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
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ภาพที ่33 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่6 
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ภาพที ่34 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่7 
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ภาพที ่35 ภาพร่างต้นแบบผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่8 
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ภาพที ่36 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่9 
 

องคป์ระกอบภายในภาพเป็นลกัษณะกล่อง โดยกรอบส่ีเหล่ียมภายในงานท างานร่วมกนักบัขนาด

และความถ่ีเท่าๆ กนั สร้างผลความเป็นระเบียบ การซ ้ าของภาพดว้ยเทคนิคเพื่อเป็นการประกอบ

สร้างเทคนิคและการซ ้ ารูปอยา่งเป็นระบบ สีขาวและด าสร้างสภาวะอารมณ์ในการมองใหรุ้นแรง 

ดึงดูดความสนใจแสดงสัญลกัษณ์เพศดว้ยรูปทรงและพื้นผวิก่ึงนามธรรมและสร้างสัญญะรูปทรง

คลา้ยแมลง ดว้ยรูปทรงฟรีฟอร์มบนกรอบส่ีเหล่ียม 
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ภาพที ่37 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่10 
 

 

ภาพที ่38 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่11 
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ภาพที ่39 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่12 
 

สร้างพื้นผวิจริงท่ีมีลกัษณะขรุขระเพื่อท างานร่วมกบัเทคนิค แสดงผลความลวงตาความเคล่ือนไหว

ภายในภาพดว้ยการหยดุน่ิง ส่ือความหมายเทคนิคดว้ยสัญลกัษณ์เพศการแสดงตวัดว้ยรูปทรงท่ีมี

ความคลา้ยคลึงสัตวจ์  าพวกแมลง โดยท างานร่วมกบัรูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ คลา้ยการถูกจบัขงัของ

แมลง(สัตวส์ตาฟ) 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะกลาง ชุดที่ 3  
 

           การสร้างสรรคร์ะยะกลางซ่ึงเป็นผลงานวทิยานิพนธ์ในชุดท่ีสาม มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

เน้ือหาเร่ืองเพศเสริมเขา้มาโดยเป็นการผสมแนวคิดของผลงานชุดท่ีหน่ึงและชุดท่ีสองเขา้ดว้ยกนั

ดว้ยทศันะของเพศหญิงท่ีถูกกระบวนการทุนนิยมเขา้มาแทรกแ ท าใหถู้กตีค่าความเป็นมนุษยเ์ป็น

วตัถุสินคา้ โดยท าใหค้วามรู้สึกภายในของผูถู้กกระท า ถูกฉีกออก ถูกบีบ เกิดสภาวะขา้งในท่ีมีความ

ทุกขท์รมานฝังลึกภายใน ดว้ยระบบของการปกครองปิตาธิปไตย ผลงานในชุดน้ีจึงเป็นการพูดถึง

สภาวะ ความรู้สึก ภายในของเพศหญิงดว้ยการสร้างสัญญะหรือรูปทรงใหมี้ลกัษณะคลา้ยคลึง

มนุษยห์รือหยบิจบัน ามาใชบ้า้ง  

        โดยภายในภาพเป็นการสร้างองคป์ระกอบระหวา่งรูปทรงมนุษยล์ะรูปทรงก่ึงนามธรรม ซ่ึง

ท างานร่วมกนักบัแสงเงา ดว้ยเส้นสีด าแนวนอนเขา้ตดักบัรูปทรงแนวตั้ง เพื่อเป็นการตดัแยกภาพ

รูปทรงกบันามธรรมของเทคนิคออกจากกนัสร้างความก ้าก่ึงภายในภาพ แบ่งรูปรูปออกจากพื้นหลงั

ดว้ยสีโทนสวา่งท่ีมีความอ่อนหวาน ตดักบัโทนขาวเทาด าเพื่อสร้างจุดเด่นของภาพและเส้นยงั

ท างานในลกัษณะการแบ่งภาพเน่ืองดว้ยการท างานของเทคนิคมีลกัษณะก่ึงกลาง 
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ภาพที ่40 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่1 
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ภาพที ่41 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่2 
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ภาพที ่42 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่3 
การท างานของเทคนิคสร้างพื้นผวิหยาบภายในงาน เพื่อท างานร่วมกบัรูปทรงของภาพสร้างอารมณ์ 

ขยะแขยง ความเคล่ือนไหวไม่หยดุน่ิงภายในภาพ ประกอบกบัการแบ่งรูปทรงและเทคนิคอยา่งล่ะ

คร่ึง เพื่อสร้างจุดเด่นทางสายตา โดยรูปทรงท่ีโคง้เพื่อสร้างความอ่อนนุมท างานร่วมกบัส่ีเหล่ียม อีก

ทั้งการแบ่งภาพเป็นการสร้างเวลา ระหวา่งผลงาน โดยเวลาเกิดกบัส่วนท่ีหายไป  
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ภาพที ่43 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่4 
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ภาพท่ี 44 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 45 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
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ภาพที ่46 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่7 
 

ในผลงานเป็นการตดัทอนให้เหลือเพียงรูปทรงเพื่อสร้างสัญญะของเร่ืองเป็นการก าหนดสาระของ

เน้ือหาใหแ้คบและชดัเจน โดยการท างานของภาพเกิดจากพื้นผวิความขรุขระท างานเพื่อแบ่งชั้นกบั

เทคนิคการพบัก่ึงกลางมีโทนสีเขม้ดว้ยพื้นผวิจริงและพื้นผิวลวง 
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ภาพที ่47 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่8 
ผลงานเป็นการทดลองระหวา่งเทคนิคและวสัดุ ระหวา่งจิตรกรรมสองมิติและวสัดุจริง ดว้ยผลของ

เทคนิคสร้างรูปทรงการสั่นสะเทือนเป็นแนวตั้งและแนวนอน ท างานสลบัขั้วกบัลวดลายของผา้เพื่อ

แทนความหมายเชิงนามธรรมและความหมายนยัยะของวสัดุ โดยการท างานของเส้นเทคนิคสร้าง

อารมณ์ ราบเรียบน่ิงตรง และการเคล่ือนท่ีของลวดลายผา้ โดยความทึบเทคนิคและความบางของผา้

ท างานสลบัไปมาเม่ือมอง 
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เป็นการทดลองน ารูปทรงส่ีเหล่ียมสร้างกล่องอยา่งเป็นระเบียบและการซ ้ าของช่อง เพื่อก าหนด

ลกัษณะระบบดว้ยการซ ้ าของลกัษณะส่ีเหล่ียมใหญ่ โดยมีส่ีเหล่ียมเล็กอยูภ่ายในสร้างสัญญะ ซ่ึงมี

การซอ้นภาพดิจิตอลและเทคนิคสัญลกัษณ์กบัเส้นอยูบ่นกรอบส่ีเหล่ียมเพื่อสร้างความหมายของ

ระบบกรอบปิดบนความอิสระของรูปทรงนามธรรมและรูปทรงมนุษย  ์

 

ภาพที ่48 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่9 
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ภาพที ่49 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่10 
 

ผลงานช้ินน้ีมีลกัษณะการท างานระหวา่งภาพดิจิตอลท่ีเป็นกระบวนการสมยัใหม่ของเทคโนโลยี

การพิมพก์บัจิตรกรรมสองมิติเพื่อสร้างความต่างของภาพ แสดงผลทางสายตาดว้ยเส้นแนวด่ิง

เพื่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหวภายในภาพ แบ่งภาพสองมิติและส่ิงพิมพอ์อกดว้ยเส้นฟรีใหมี้ค่าน ้าหนกั

ทึบเพื่อสร้างระยสุดทา้ยใหเ้ทคนิคก่ึงนามธรรมมีผลดา้นหนา้สุดในตวังาน 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะสุดท้าย ชุดที่ 4 
 

          การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์มีเน้ือหาพูดถึงความเป็นเพศสถานะท่ีเกิดจากความรู้สึก

ภายในอนัเป็นนามธรรม ดว้ยอ านาจเพศชายนั้นเขา้ครอบง าเพศหญิงซ่ึงเป็นคติความเช่ือสร้างมายา

ปิดซ่อนเบ้ืองหนา้ดว้ยวฒันธรรมในสังคม เกิดเป็นความเล่ือมล ้ามากมายเป็นภาวะซอ้นทบักนั เป็น

เหตุให้เกิดความไม่เท่าเทียมในสังคม โดยผลงานจิตรกรรมขา้พเจา้มีลกัษณะ 2 มิติดว้ยการจบั

รูปทรงร่างกายมนุษยเ์พศหญิงมาตดัทอนเหลือเพียงโครงสร้างหรือรูปนอก เพื่อสร้างนยัยะทาง

สัญลกัษณ์เป็นตวัพื้น สร้างเส้นแนวตั้งและนอนปิดทบัรูปทรงส่ือความหมายซอ้น ปิด-เปิด กระตุน้

ความสงสัย ความอยากรู้อยากเห็น ท่ีมีในสัญชาตญาณมนุษย ์

          เทคนิควธีิการท่ีใช ้น าเสนอดว้ยสีอะคริลิคบนผา้ใบและวสัดุผา้ ดว้ยวธีิการ Rorschach test 

สร้างรูปร่างภายในเทคนิคดว้ยการคิดคน้การวางสีทดลองกดน ้าหนกัและแรงดึง ประกอบกบัการน า

วสัดุผา้ท่ีมีลวดลาย ผสมกนัเพื่อใหเ้กิดนยัยะใหม่เพิ่มเติมและสร้างความกลมกลืนของเส้นใหมิ้ติทาง

จิตรกรรมเพิ่มข้ึน 

          ผลงานวทิยานิพนธ์น้ีเป็นการประมวลผลความคิดจากเน้ือหาขอ้มูลอยา่งเขม้ขน้ เพื่อตีความ

เอาขอ้มูลออกมาสร้างสัญลกัษณ์ใหเ้กิดภายในภาพ อีกทั้งยงัแปลค่าความหมายของสี อารมณ์และ

ความรู้สึกต่างๆ ใหเ้กิดผลส่งไปถึงผูช้ม กลัน่กรองทกัษะทางจิตรกรรมใหส้ามารถส่งต่อสาร เพื่อ

ยกระดบัความคิดเชิงซอ้นและการมองคุณค่าผลงานศิลปะใหแ้ก่ผูช้ม ท่ีสั่งสมจากประสบการณ์

ความรู้ของขา้พเจา้ 
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ภาพที ่50 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่11 
ผลงานช้ินน้ีเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งพื้นผวิและเส้น โดยการสร้างพื้นผวิดว้ยเทคนิคสร้างภาพ

นามธรรม แทรกดว้ยสีท่ีมีความจ าเพาะบอกเร่ืองราวเพศ สร้างเส้นลกัษณะขนาดความถ่ีเท่าๆ กนัใน

แนวนอนแลว้ค่อยๆ ลดขนาดลงเขา้หากลางภาพเพื่อสร้างความลวงตาเป็นจุดเด่นกลางภาพและยงั

ซอ้นเส้นสีฟ้าในแนวตั้งใชใ้นการดึงสายตาเขา้หาภาพ ดว้ยเส้นทั้งสองท างานสลบักนัเกิดผลเป็น

ตารางสร้างลวดลายภายในงานแทนสัญญะ 
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ภาพที ่51 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่12 
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ภาพที ่52 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่13 
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ภาพที ่53 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่14 
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ผลงานนามธรรมน้ีเป็นการสร้างภาวะอารมณ์ดว้ยสีท่ีมีอยูภ่ายในภาพและพื้นหลงั สร้างดว้ยสีฟ้า

และชมพูเพื่อท าใหเ้กิดนยัยะความหมายเร่ือง ในผลงานมีเส้นแนวตรงและแนวนอนท่ีสร้างดว้ยเส้น

ทึบไล่ไปเป็นเส้นอ่อนเพื่อเปิดปิดภาพแสดงความลวงตา เกิดมิติซอ้นภาพแบ่งแยกก่อนหลงั  สร้าง

สภาวะอารมณ์ความสงสัยภายในงานและยงัมีเส้นการซอ้นทบัแนวตรงและแนวนอนท างานเพื่อขบั

ระยะต้ืนลึกผสมกบัโทนสีเพื่อความสอดคลอ้งกนัของเร่ือง 

 

 

ภาพที ่54 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่15 
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ภาพที ่55 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่16 
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ภาพที ่56 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่17 
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ภาพที ่57 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่18 
ผลงานมีลกัษณะการสร้างรูปทรงคลา้ยคลึงมนุษยแ์ละรูปทรงก่ึงนามธรรมรูปสัญลกัษณ์เร่ืองเพศ

ดว้ยสีพื้นหลงัท่ีมีความรุนแรงต่อสายตา ดว้ยการท างานของเส้นแนวตรงและแนวนอนท างาน

สลบักนัสร้างลวดลายท่ีตดักนัเกิดเป็นตารางสร้างความลวงตามิติท่ีทบัซอ้นผลกัระยะรูปทรงข้ึนลง 

สลบักบัเส้นบางสร้างระยะดว้ยเส้นทึบเพื่อท างานเป็นระยะหลงัสุดภายในงาน 
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ภาพที ่58 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่19 
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ภาพที ่59 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่20 
 

ผลงานมีการผสมผสานระหวา่งวสัดุผา้ท่ีมีลวดลายเขา้ไปผสมกบัจิตรกรรมสองมิติเพื่อสร้างระยะ

จริงของลวดลายผา้ ซอ้นกบัเส้นสีแนวนอนเกิดความลวงตาภายในภาพ แบ่งภาพดว้ยลกัษณะขนาด

ความถ่ีเท่าๆ กนั โดยมรเทคนิคนามธรรมสร้างความเป็นอนนัตใ์นภาพแสดงความไม่รู้จบของ

สภาวะอารมณ์ 
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ภาพที ่60 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่21 
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ภาพที ่61 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่22 
 

การประกอบสร้างของเส้นในลวดลายผา้ผสมกบัลกัษณะการซอ้นทบัเทคนิคแนวตั้งและแนวนอน

ดว้ยความเป็นอนนัไม่รู้จบของเทคนิคสลบักบัลวดลายผา้ โดยแสดงตวัวสัดุและเทคนิคเขา้และออก

สลบัไปสลบัมาเป็นนามธรรมสะทอ้นสภาวะอารมณ์ท่ีไม่รู้จกัจบส้ิน 
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ภาพที ่62 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่23 
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ภาพที ่63 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่24 
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ภาพที ่64 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่25 
ผลงานช้ินน้ีเป็นการประกอบสร้างระหวา่งรูปทรงรูปป้ันสมยัโบราณ ผสมกบัเทคนิคของนามธรรม

ไร้รูปทรงเพื่อผลกัดนัรูปทรงสร้างความโดนเด่นและมีการสร้างเส้นแนวนอนและนอนตั้งเพื่อ

ท างานพร้อมกบัรูปทรงภายในและรูปทรงภายนอกสร้างความกลมกลืนในผลงาน 

 



  83 

สรุปผลการทดลองผลงานจิตรกรรมชุดที่1 ถึง ชุดที่ 4 
 

             จากการทดลองผลงานชุดท่ีหน่ึงถึงชุดท่ีส่ีคน้พบวา่แนวคิดเพศในสังคมไทยเป็นการรับ

วฒันธรรมแนวคิดจากต่างชาติเขา้มาบวกกบัแนวคิดการปกครองท่ีเอ้ือต่อประโยชน์ของเพศชาย

เป็นพื้นฐานดั้งเดิม เม่ือระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีเปิดรับวฒันธรรมเขา้มาผสมปนเปจึงเป็นผลให้

สังคมชายขอบท่ีมีความอ่อนดอ้ยดา้นความรู้เป็นทุนเดิม สร้างความบ่งพร่องเพิ่มเติมข้ึนเป็นปัญหา

ฝังรากลึกจนไม่สามารถแกไ้ขไ้ด ้เน่ืองจากระบบการปกครองลดความส าคญัปัญหาและไม่ใหก้าร

ใส่ใจต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน ปัจจุบนัจึงพบเห็นพฤติกรรมท่ีผิดแปลกขยบัขยายจากชายขอบเขา้สู่เมืองใหญ่

เพราะการขยบัขยายของอุสาหกรรม เกิดค่านิยมบริโภคผิดเพี้ยน ดงัจะพบเห็นไดจ้ากโลกสังคม

ออนไลน์(โซเชียลมีเดีย) เกิดปัญหาความรุนแรงตามส่ือโทรทศัน์และกล่าวโทษถึงความเป็นเพศ ซ่ึง

แทจ้ริงตามท่ีไดศึ้กษาเกิดข้ึนจากระบบท่ีฝังลึกในสังคม ถึงการไม่มองถึงคุณค่าความเป็นมนุษยซ่ึ์งมี

เพียง เงินตราและอ านาจช่ือเสียงเท่านั้น 

            ในระยะการท างานชุดท่ีหน่ึงถึงชุดท่ีส่ีมีการทดลองการเขียนดว้ยวธีิต่างๆ จากตน้แบบ การ

จดัแบบและการสร้างรูปฟอร์มข้ึนมาใหม่ดว้ยกรรมวธีิทางจิตรกรรม ดว้ยเทคนิคสีน ้ามนั จนได้

คน้พบวา่ตนเองไม่มีความเชียวชาญในดา้นทกัษะมากเท่าใดนกั แต่ถนดัทางดา้นการใชเ้ทคนิคสร้าง

เร่ืองราวทางจิตรกรรมมากกวา่ ซ่ึงผลท่ีไดรั้บนั้นดีข้ึนและเกิดความเขา้ใจการใชค้วามกลมกลืน

ภายในผลงานยิง่ข้ึน การสร้างอารมณ์ดว้ยสีเกิดข้ึนเพื่อใชใ้นการพฒันาและคน้หาแนวทางการ

ท างานสร้างสรรค



 
 

บทที ่5 

บทสรุป 

 

            การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ในหวัขอ้ “มายาคติเพศวถีิ” เป็นการหยบิจบัทฤษฎีต่างๆ 

เก่ียวกบัเพศท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัเพื่อช้ีเป้าหมายของศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวโยงและท างานร่วมกนัใน

องคค์วามรู้ทางทฤษฎีและปฏิบติัผลงานดว้ยศิลปะ เพื่อน าเสนอคุณค่าความรู้สึกของมนุษย ์ใน

ความหมาย ความรู้ นยัยะ อตัลกัษณ์ดว้ยการแสดงสัญลกัษณ์ทางศิลปะ 

                  ผลสัมฤทธ์ิภายในงานท่ีคน้พบ พบวา่การก าหนดรูปทรงและเทคนิควธีิการมี

ความจ าเพาะเหมาะแก่การประกอบสร้างดว้ยวธีิการใดในการสร้างผลงานและสามารถส่งต่อไปยงั

ผูช้ม แสดงถึงทศันะขา้พเจา้ในวทิยานิพนธ์เล่มน้ีช้ีเป้าหมายถึงศาสตร์สาขาวชิาในแขนงต่างๆ ท่ีมี

ความเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นผลต่อกระบวนการท าผลงานจิตรกรรมในเร่ืองเพศ เกิดความเขา้ใจใน

ภาวะอารมณ์ความรู้สึกต่อการด าเนินชีวิตและการแสดงความรู้ท่ีมี เป็นวทิยาทานแก่ผูช้มและผูอ่้าน 

เกิดความเขา้ใจและการเขา้ถึงความส าคญัของปัญหาในเร่ืองเพศไดม้ากยิง่ข้ึน 

           สุดทา้ยน้ีตลอดเวลาท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงาน ทดลอง ปรึกษาผูใ้หค้วามรู้และการท า

เอกสารประกอบวทิยานิพนธ์ ขา้พเจา้คาดวา่จะสามารถสร้างความรู้ ความเขา้ใจและแรงบนัดาลใจ

ต่อผูท่ี้มีความสนใจในผลงานในเร่ืองเพศสถานะและสภาวะอารมณ์ความรู้สึก 

           การท างานในวทิยานิพนธ์ขา้พเจา้สร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงคก์ารสร้างสรรคผ์ลงานในอนาคต

เพื่อสร้างแนวทางการเดินทางในเส้นทางศิลปะเพื่อเป็นศิลปินและถ่ายทอดความรู้ความสามารถแก่

บุคคลอ่ืนใหมี้ความเขา้ใจและน าไปพฒันาไม่วา่จะเป็นวถีิทางการด าเนินชีวติและความเขา้ใจใน

ศิลปะเป็นการตั้งเป้าหมายในภายภาคหนา้ 
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รายละเอยีดการสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

1. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 ช่ือผลงาน “ Untitled 1”   

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 100x120 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

2. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ช่ือผลงาน “Untitled 2”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 100x120 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

3. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 ช่ือผลงาน “Untitled 3”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 100x140 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

4. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ช่ือผลงาน “Untitled 4”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 120x150เซนติเมตร พ.ศ.2559 

5. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 ช่ือผลงาน “Untitled 5”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 100x200เซนติเมตร พ.ศ.2559 

6. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 ช่ือผลงาน “ ทุนนิยม 1”  

เทคนิค อะคริลิคบนวสัดุ 145x145เซนติเมตร พ.ศ.2559 

7. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 ช่ือผลงาน “ ทุนนิยม 2”  

เทคนิค อะคริลิคบนวสัดุ 145x145เซนติเมตร พ.ศ.2559 

8. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8 ช่ือผลงาน “ Sketch”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 200x300 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

9. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 9 ช่ือผลงาน “Untitled 6”  

เทคนิค อะคริลิคบนวสัดุ 120x190 เซนติเมตร พ.ศ.2559 
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10 .ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 10 ช่ือผลงาน “Untitled 7” 

เทคนิค อะคริลิคบนวสัดุ 120x190 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

11. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 11 ช่ือผลงาน “Untitled 8”  

เทคนิค อะคริลิคบนวสัดุ 120x140 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

12. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 12 ช่ือผลงาน “Untitled 9” 

เทคนิค อะคริลิคบนวสัดุ 150x200 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ 

1.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 ช่ือผลงาน “แบ่ง-แยก”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 130x180 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

2.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ช่ือผลงาน “แบ่ง-แยก 2”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 130x180 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

3.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 ช่ือผลงาน “แบ่ง-แยก 3”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 150x3000 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

4.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ช่ือผลงาน “Untitled 10 ”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 120x150 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

5.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 ช่ือผลงาน “Untitled 11”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 130x160 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 
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6.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 ช่ือผลงาน “Untitled 12”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 200x240 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

7.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 ช่ือผลงาน “Experiment”  

เทคนิค อะคริลิคบนวสัดุ 170x240 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

8.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8 ช่ือผลงาน “ซ่อน...รูป”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 200x240 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

9.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 9 ช่ือผลงาน “รูป-นาม”  

เทคนิค อะคริลิคบนวสัดุ 180x260 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

10.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 10 ช่ือผลงาน “รูป-นาม 2”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 80x120 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

11.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 11 ช่ือผลงาน “Experiment 2”  

เทคนิค อะคริลิคบนวสัดุ 90x140 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

12.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 12 ช่ือผลงาน “เพศ-นามธรรม”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 140x160 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

13.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 13 ช่ือผลงาน “Shape”  

เทคนิค อะคริลิคบนวสัดุ 140x200 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 
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14.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 ช่ือผลงาน “Shape 2”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 140x160 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

15.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 15 ช่ือผลงาน “เพศ-นามธรรม”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 120x300 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

16.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 16 ช่ือผลงาน “Shape 3”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 140x190 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

17.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 17 ช่ือผลงาน “ลกัษณะ”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 180x180 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

18.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 18 ช่ือผลงาน “สังคม”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 80x200 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

19.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 19 ช่ือผลงาน “Untitled 14”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 130x170 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

20.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 20 ช่ือผลงาน “Untitled 15”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 130x170 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

21.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 21 ช่ือผลงาน “Untitled 16”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 80x130 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 
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22.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 22 ช่ือผลงาน “Untitled 17”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 80x130 เซนติเมตร พ.ศ. 2560 

23.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 23 ช่ือผลงาน “Women”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 90x90 เซนติเมตร พ.ศ. 2561 

24.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 24 ช่ือผลงาน “Man”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 90x90 เซนติเมตร พ.ศ. 2561 

25.ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 25 ช่ือผลงาน “Beautiful”  

เทคนิค อะคริลิคบนผา้ใบ 80x130 เซนติเมตร  พ.ศ. 2561



 
 

 

 



 
 

รายการอา้งอิง  

รายการอ้างองิ 
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ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล อยัฤทธ์ิ ธิลา 

วนั เดือน ปี เกดิ 19 กุมภาพนัธ์ 2535 
สถานทีเ่กดิ เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ปริญญามหาบณัฑิต 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 180 หมู่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
ผลงานตีพมิพ์ 2561 นิทรรศการ "ศิลปิน-ศาสตราจารยรั์บเชิญ นานาชาติ" ณ หอศิลป์บรม

ราชกุมารี อาคารศูนยป์ฏิบติัการทศันศิลป์สิรินธร  

2561 นิทรรศการ "สาระ(ภาพ)" ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์
ปฏิบติัการทศันศิลป์สิรินธร  

2560 นิทรรศการ “Still Alife” ณ หอศิลป์ราชด าเนิน   

2557 นิทรรศการ “Thesis Exhibition” ณ หอศิลป์วฒันธรรมเชียงใหม่  
2557 นิทรรศการ “Art Exhibition” ณ หอศิลปะวฒันธรรมแห่งชาติ จงัหวดั
เชียงใหม่   
2557 นิทรรศการ “ศิลปะขนาดเล็ก คร้ังท่ี 2 (Mini Paint No.2)”  

2555 นิทรรศการ “ลุคอาท(Look Art)” 
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