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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “กาย – กลับกลาย” ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในประเด็นทางเพศที่สนใจ ร่วมกับการน าผลกระทบจากปัญหา
ความรู้สึกส่วนตัว ผ่านประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติเชิงลบต่อเพศที่สาม  โดยสื่อผ่าน
ร่างกายของตนเองที่ก าลังหันหน้าเผชิญกับปัญหาภายใต้สถานะเพศทางเลือก และน าเสนอให้เห็นถึง
ประเด็นของความทุกข์ ความอึดอัดที่ซุกซ่อนอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพยายาม
เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับบุคคลในครอบครัวและสังคมให้ยอมรับในพฤติกรรมของเพศ ให้มองเห็นถึง
คุณค่ามากกว่าการยึดติดในบรรทัดฐานทางเพศของสังคม และค านึงถึงเพศวิถีที่หลากหลาย สิทธิ
ความเท่าเทียม ยุติการเลือกปฏิบัติ และร้องขอให้มีพื้นที่ส าหรับเพศในยุคปัจจุบนั ด้วยเหตุน้ีเองจึงเกดิ
ผลกระทบต่อความรู้สึกส่วนตนภายใต้การด าเนินชีวิตในแต่ละวัน ที่มักพยายามสื่อสารกับบุคคลรอบ
ข้าง ให้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ทางเพศที่ตนถือครองอยู่ แต่ความต้องการเหล่าน้ันกลับไม่เป็นไปตามความ
คาดหวัง ยังคงได้รับการปฏิเสธผ่านการกระท า แฝงการสนทนาพูดจาส่อเสียด สร้างความสะเทือนต่อ
จิตใจเสมอมา 

การศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้คาดหวังเพียงแค่ความเข้าใจ ใน
การอยู่ร่วมกันของเพศที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบต่อเพศ รวมถึงการยอมรับในความ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ต่อความแตกต่างของกลุ่มเพศที่นับวันเริ่มปรากฏและเปิดเผยมาก
ข้ึน  พร้อมกับเปิดกว้างยอมรับตัวตนของเพศที่สาม โดยได้พยายามสร้างคุณค่าให้กับตนเองผ่าน
ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ที่แฝงความหมายผ่านการใช้สัญลักษณ์
และทัศนธาตุทางศิลปะ ด้วยวิธีการสร้างมิติที่ทับซ้อนบนเรือนร่างด้านหลังของตน ร่วมกับร่องรอย
ของวัตถุและรูปทรงต่าง ๆ  เพื่อสะท้อนถึงมิติทางเพศที่มีความพิเศษซึ่งตนได้เป็นผู้ก าหนดให้แตกต่าง
จากเพศก าเนิดอย่างเต็มใจ 

 
 

 

  



  จ 

บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 
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The creation of the thesis "Gender Bending", I had studied the data through 
analysis and synthesizing on sexual issues of interest. Along with the impact of personal 
feelings through direct experiences that related to negative attitudes towards the 
LGBT+. I had relay through my own bodies that are facing problems under the status 
of the alternative gender. I presented to the point of suffering and awkwardness hidden 
within the mind, which is the result of trying to reveal the true identity of the person 
to the family and society to accept the behavior of gender. I want them to see the 
value of gender rather than stick to the social norms of society and consider into 
various sexuality, equality rights, end discrimination and requested space for LGBT+ in 
modern times. For these reasons, it had affects the personal feelings under daily life 
that try to communicate with people around to understand the gender identity they 
belong to. But those needs did not meet expectations, it still being rejected through 
action, hidden in sneaky conversation and always create an acclaimed to the mind. 

The study and creation of this thesis are expected just understanding the 
coexistence of various sexes and changing negative attitudes towards LGBT+. Including 
acceptance of the changing world today on the differences of sex groups that start to 
appear and more reveal. Along with the wide open acceptance of the identity of the 
LGBT+. So I try to create value for myself through the Printmaking arts work on 
Lithograph techniques that signify meaning through the use of symbols and visual 
elements in art. I create a dimension that overlaps the back of the body, together with 
traces of objects and shapes to reflect the special sexual dimension which I have 
determined to be different from the gender of origin willingly. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 สิ่งหนึ่งที่มีความท้าทายของกลุ่มเพศที่สามมากที่สุดคือ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม คุณค่า

ทางสังคมและการถูกสังคมยอมรับในอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนในเพศสภาพที่พวกเขาถือครอง เพราะ

เราตกอยู่ในสังคมไทยที่มีความเช่ือฝังรากลึกว่าเพศที่สามเป็นเพศที่ไม่อาจยอมรับได้ เป็นเรื่องที่ขัดต่อ

จารีตประเพณี ความเช่ือทางศาสนา และความคิดน้ีได้ถูกฝังรากลึกอยู่ในทุกสถาบันของสังคม ท าให้

ยากที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบได้อย่างทันทีทันใด สิ่งเหล่านี้คือความท้าทายของกลุ่มคนเพศที่

สาม เพศที่ยังคงจ าเป็นต้องปกปิดอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของตนเองไปอีกยาวนานแค่ไหน และ

ท าไมต้องทนอยู่ในกรอบความคิด ความเช่ือแบบเดิมที่มีมาหลายช่วงอายุคน มนุษย์ทุกคนย่อมมีอิสระ

ทางการแสดงออกไม่ใช่หรือ ควรมองที่ศักยภาพ ความมีคุณค่า การประพฤติดี การมีกิริยามารยาท

และกาลเทศะ มากกว่าการตีกรอบทางเพศว่าเพศหญิงและเพศชาย ควรจะปฏิบัติตัวในสังคมเช่นไร 

เหตุใดถึงไม่พยายามเข้าใจความเป็นเพศที่มีความหลากหลาย สิ่งเหล่านี้ คือความอึดอัด ความทุกข์

ทรมานจิตใจที่ได้ร่วมรับรู้ตั้งแต่ถือก าเนิดมา 

 ข้าพเจ้ามักผ่านความบอบช้ าในความรู้สึกและเกิดความเจ็บปวดทางจิตใจ จากการถูก     

กลุ่มคนในสังคมรอบตัวตีตรากล่าวโทษ หากวิถีและการกระท าของตนได้ผิดแผกแตกต่างไปจาก

ความคุ้นเคย เกิดเป็นความเจ็บปวดทุกครั้งที่ต้องตอบค าถามจากสังคมและคนใกล้ชิดถึงการเลือก

สถานะทางเพศที่ตนเองเลือกที่จะเป็น และในบางขณะสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่กระอักกระอ่วน

เมื่อได้รับรู้ว่าบุคคลในครอบครัวต้องคอยตอบค าถามกับสังคมว่าท าไมถึงเลี้ยงลูกให้เป็นทอม 

 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในขณะปัจจุบันแนวทางการปฏิบัติต่อกลุ่มเพศที่สาม ที่เกิดข้ึนใน

สังคมและบุคคลรอบข้าง อาจดูอ่อนโยนลดความแบ่งแยกกลุ่มเพศมากข้ึน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

อุปสรรคของเพศกลุ่มทางเลือกเหล่าน้ีจะลดน้อยลง หรือลดการแบ่งแยกเพศต้นก าเนิดได้อย่างสิ้นเชิง 

หากจะกล่าวให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน คือกลุ่มเพศที่สาม ตัวอย่างเช่นกลุ่ม ทอม กระเทย ตุ๊ด เกย์ 

ฯลฯ มักมีก าแพงสามช้ันที่จะต้องปนีก้าวผ่าน โดยก าแพงช้ันแรกคือตัวตนของตนเอง ในการไม่ยอมรบั

เพศสภาพ มีความสับสนในใจที่อาจจะเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความรู้สึกของตนเองได้สวนทางกับ 

กรอบที่สังคมได้ก าหนดสถานภาพทางเพศต้นก าเนิดไว้อย่างเป็นกฎหมายแล้ว ก าแพงช้ันที่สองคือ 
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ครอบครัว พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง โดยเฉพาะครอบครัวไทย และหลาย ๆ ครอบครัวของชาวเอเชียใน

หลายประเทศ ที่บุตรต้องกระท าตามสิ่งที่ผู้ปกครองก าหนด ช้ีน า และคาดหวังในสถานภาพทางเพศ

ก าเนิด โดยมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตมากกว่าความต้องการของตนเอง หากเปรียบเทียบสังคม

ครอบครัวของชาวยุโรป หากเด็กมีอายุครบ 18 ปีเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเขาพร้อมที่จะดูแลตนเอง เลือก

หนทางของตนเอง และสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีอิสระทางความคิดและพฤติกรรมได้อย่าง

สมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างจากคติความเช่ือของสถาบันครอบครัวในสังคมไทยอย่างชัดเจน ก าแพงช้ัน

สุดท้ายคือสังคม ซึ่งมีโครงสร้างที่สลับซับซอ้น ทั้งในรูปแบบของความเช่ือและวัฒนธรรมถูกสะสมและ

สั่งสอนกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับสถานภาพทางเพศซึ่งหมายถึงการแสดงออกของกิริยา ท่าทาง 

การแต่งกาย การปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามและข้อควรปฏิบัติในเพศของตน  สิ่งเหล่านี้นั่นเองที่มักสร้าง

ความเจ็บปวด ทุกข์ใจและความอึดอัดใจทุกครั้งที่ได้ยินค าว่าเพศแบบนี้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมชาติ 

น่าทุเรศ ผิดแผกแตกต่างไม่ปกติ เมื่อความทุกข์ที่เกิดข้ึนจากการรับรู้และถูกหยิบยื่น ยัดเยียดการมี

ปฏิสัมพันธ์แบบก้ ากึ่งถึงความจริงใจ เสมือนการเหยียดหยาม ดูถูก โดยแตกต่างจากเพศหญิง เพศชาย

อย่างสิ้นเชิง ทุกข์เหล่านั้นจึงกลายเป็นปมที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง ผ่านปรากฏการณ์จากประสบ 

การณ์ต่าง ๆ ข้างต้นจึงเป็นมูลเหตุของความบันดาลใจต่อการน าประเด็นเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็น

ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ บนพื้นระนาบ 2 มิติ เพื่อสื่อความเป็นอัตลักษณ์ทางเพศของตน สามารถ

เข้าใจถึงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนด้วยความจริงใจ 

 จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น จึงได้เกิดค าถามข้ึนกับตนเอง สมมติว่าหากวันหนึ่งกลุม่คน

เพศที่สามจะลุกขึ้นมาเพื่อขอพื้นที่เพื่อยืนหยัดในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ขอใช้สิทธิความเป็นมนุษย์ที่

มีหัวใจและความรู้สึกเฉกเช่นเดียวกัน โดยแสดงออกผ่านตัวตนอย่างเปิดเผย ว่ากลุ่มเพศนี้ไม่ใช่เพศที่

น่ารังเกียจ เป็นเพียงเพศสถานะหนึ่งที่รอคอยการเปิดใจยอมรับอย่างเต็มใจ และอ้อนวอนให้สังคม 

ครอบครัว พ่อ แม่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบที่มีต่อเพศที่สามอย่างเข้าอกเข้าใจ จะได้รับความเห็นใจ

เห็นคุณค่า และเห็นความสามารถที่แท้จริงผ่านเพศทางเลือกเหล่าน้ีได้มากน้อยเพียงใด  

1. ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา 

 รูปแบบการจ าแนกเพศสภาพตามสรีระร่างกายของมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือเพศ

หญิงและเพศชาย ดังนั้นข้อกฎหมาย ระเบียบ จารีตประเพณีทางสังคมและข้อก าหนดภายใต้กิจกรรม

ทางศาสนาจึงถูกสร้างขึ้นให้คนในสังคมได้ยึดตามหลักข้อปฏิบัติให้เพศทั้งสองอยู่ภายใต้กฎกติกาโดย

สงบสุขและรู้หน้าที่ของตนเอง แต่ด้วยระเบียบที่ก าหนดข้ึนมานั้นไม่ได้ครอบคลุมและเอื้อประโยชน์

ให้กับเพศที่เป็นเพศทางเลือก เช่น ทอม ดี้ เลสเบียน เกย์ กระเทย ผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศ 
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จึงไม่ถูกจัดให้อยู่ในระเบยีบของข้อก าหนดนั้น และกลุ่มเพศนี้ถูกมองว่าแปลกแยกด้วยภาพลักษณ์และ

พฤติกรรมที่แสดงออก  

 เมื่อจารีตและกฎหมายไม่ได้รวมถึงกลุ่มเพศเหล่าน้ี จึงเริ่มเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ขาด

สิทธิเสรีภาพในการด าเนินชีวิตแบบปกติทั่วไป กฎหมายการแต่งงาน, การใช้ค าน าหน้า การรับเด็กมา

เป็นลูกบุญธรรม, สิทธิการสมัครท างาน ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาอย่างมาก เพราะยังมีอาชีพอีกหลายอาชีพ

ที่ต้องแต่งกายตามเพศก าเนิดเท่านั้น เช่น อาชีพราชการ หรือแม้แต่ข้อกฎหมายของการประกอบ

ธุรกรรมหลายอย่างก็ไม่สามารถกระท าได้เพราะข้อจ ากัดของสถานภาพทางเพศ กลุ่มเพศที่สามจึงตอ้ง

พยายามดิ้นรนต่อสู้ให้ตนเองมีสิทธิเสมอภาค เพื่อให้สังคม คนใกล้ชิดและครอบครัวเปิดใจยอมรับ  

 โดยส่วนตัวแล้วนั้นก็ประสบปัญหาเหล่านี้เฉกเช่นเดียวกัน เมื่อไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็ม

ใจจากบุคคลที่ใกล้ชิดและครอบครัว ท าให้การด าเนินชีวิตมีอุปสรรคไม่สามารถเปิดเผยพฤติกรรมการ

แสดงออกบางอย่างและไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง เกี่ยวกับค าจ ากัดความในเพศสภาพที่ตนถือ

ครองอยู่ให้กับครอบครัวได้รับรู้ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมีทัศนคติต่อเพศที่สามในเชิงลบ ท าให้

เกิดเป็นความกดดันที่ซุกซ่อนอยู่ภายในไม่กล้าเปิดเผยตัวตน เกิดความกังวลว่าครอบครัวจะรู้สึกไม่

สบายใจ ผิดหวังและเสียใจหากได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับสถานภาพทางเพศของตน 

 ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแรงสร้างสรรค์ผลงานและวิทยานิพนธ์ชุดนี้เพื่อบ าบัดรักษาความรู้สึกของ

ตนเองโดยก าหนดสาระส าคัญจากเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดข้ึน ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะภาพพมิพ์

เทคนิคภาพพิมพ์หิน เพื่อหวังว่าอาจช่วยสร้างความเข้าใจในบทบาททางเพศที่มีความพิเศษ เปิดพื้นที่

ให้การยอมรับและใช้ชีวิตร่วมกัน มากกว่าการพยายามตีกรอบบังคับให้สถานภาพทางเพศที่ถูกก าหนด

ตั้งแต่ก าเนิดนั้นไม่อาจสามารถแปรเปลี่ยนเป็นเพศอื่นได้ 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอเรือ่งราวของเพศที่สามในรูปแบบของผลงาน 2 มิติ เทคนิคภาพพิมพ์

หิน (Lithograph) โดยสื่อสะท้อนเรื่องราวแสดงความเป็นอัตลักษณ์ส่วนตัว ด้วยวิธีการใช้รูปร่างของ

ตนเองเป็นหลักในการน าเสนอประเด็นความขัดแย้งของสรีระร่างกายกับการแต่งกายที่มีความ

แตกต่างไปจากเพศหญิง ประกอบร่วมกับการน าเสนอความหมายเชิงสัญลักษณ์ผ่านรูปทรงของรอย

สักบนผิวหนัง กิ่งก้านของต้นไม้ ดอกไม้ ที่มีความหมายในเชิงคติความเช่ือของวัฒนธรรมที่ตนได้ร่วม

อาศัยอยู่ สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ร่วมกันสร้างความหมายใหม่ น าเสนอด้วยวิธีการทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน 

ท่ามกลางบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ได้ก าหนดข้ึนตามเนื้อหาที่แตกต่างกันในแต่ละผลงาน เพื่อ
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ต้องการแสดงให้เห็นถึงทัศนคติส่วนตัวต่อบุคคลอื่น ต่อสังคมที่ตนอยากให้พวกเขาเหล่านั้นได้เปิดใจ

ยอมรับ แบบเต็มใจ ให้เข้าใจถึงความเป็นเพศทางเลือกและอยากให้มองเห็นคุณค่าความเป็นตัวตน

ของเพศที่สาม พร้อมกับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบเพื่อหาจุดยืนร่วมกัน โดยให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่าง

ปกติ ภายใต้ความหลากหลายทางเพศในสังคมยุคปัจจุบัน 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

          1. ต้องการให้ผลงานสร้างสรรค์ได้สะท้อนความรู้สึกภายใน อันเกิดมาจากความทุกข์ ความ

กดดันของสถานภาพทางเพศที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว ผ่านการแสดง

ถึงอัตลักษณ์ทางเพศภายใต้สถานภาพทางเพศที่มีผลต่อการแสดงออก โดยได้ก าหนดเลือกใช้ผ้ารัด

หน้าอก เป็นสื่อสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงการปกปิด อ าพราง สัดส่วนสรีระของเพศหญิงซึ่งเป็นเพศที่ถือ

ก าเนิด และการน าเสนอภาพ “ทอม” มีทรงผมสั้นลักษณะคล้ายผู้ชาย และการสวมใส่เครื่องแต่งกาย

ที่เป็นสัญลักษณ์ร่วมในกลุ่มเพศเดียวกัน เพื่อต้องการสื่อความเป็นรูปลักษณะของเพศ ซึ่งตรงกันข้าม

กับเสื้อผ้าของเพศหญิงอย่างสิ้นเชิง ท าให้เกิดความรู้สึกทะมัดทะแมง แข็งแรง กระฉับกระเฉง  

2. น าเสนอความรู้สึกที่เป็นนามธรรม เช่นความรู้สึกที่อึดอัด ความทุกข์ที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ

จากมูลเหตุแห่งการปิดบังความจริงต่อสถานภาพทางเพศที่ตนได้ถือครองอยู่ เนื่องจากกลัวบุคคล

ใกล้ชิดไม่อาจสามารถยอมรับถึงความจริงนั้นได้ เพราะเป็นกลุ่มเพศที่แตกต่างจากตน และเป็นกลุ่ม

เพศที่ผิดปกติแปลกประหลาดไปจากธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่ควรจะเป็น อีกทั้งกลุ่มเพศเหล่าน้ียัง

ได้ถูกน าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ในมุมมองที่ตลกขบขันอยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกเหล่านั้นได้สะสมเป็น

ความกดดัน จนไม่กล้าที่จะเปิดเผยความจริงให้ครอบครัว สังคม ได้รับรู้ความจริงเหล่าน้ัน ท าให้การ

ด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างล าบาก วิตกกังวลอย่างฝืนใจ โดยได้น าสภาวะอารมณ์เหล่าน้ีแสดงผ่านเนื้อหา

เรื่องราว สาระทางศิลปะผ่านรูปธรรมของสัญลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้สื่อความหมายถึงความอึดอัด

ของจิตใจ  

 3. เกิดความคาดหวังว่าสังคมและบุคคลในครอบครัวจะเปิดใจยอมรับและให้เกียรติ ให้พื้นที่

การแสดงออกของกลุ่มเพศทางเลือกเหล่านี้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึนกว่าที่

เป็นอยู่ รวมไปถึงการแสดงถึงความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพ ไม่แสดงความรังเกียจ หรือติฉินนินทาลับ

หลัง และพูดจาดูหมิ่นศักดิ์ศรี แสดงความตลกขบขันกันอย่างซึ่งหน้า และมีบทบาทในสังคมอย่าง

เปิดเผยเป็นปกติสุขอย่างที่เพศหญิง เพศชายสามารถกระท าได้เฉกเช่นเดียวกัน  
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4. ขอบเขตการศึกษา 

              1. ขอบเขตด้านเนื้อหา น าเสนอประเด็นความเป็นลักษณะส่วนตน ซึ่งอาศัยช่วงอารมณ์

แห่งความรู้สึก ความทุกข์ใจ ความอึดอัดใจต่อสภาวะการถือครองตนภายใต้เพศทางเลือกที่ไม่อาจ

เปิดเผยแสดงตัวตนได้อย่างอิสระ เป็นสาระส าคัญในการแสดงออกเพื่อใหท้ราบถึงปัญหาที่มผีลต่อการ

ด ารง ชีวิตให้ปกติสุข โดยได้หยิบยกน าเอาความรู้สึกในเรื่องเพศสภาพของตนเอง ที่ยังไม่ได้รับการ

ยอมรับจากคนใกล้ชิดและสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งยังถูกปิดกั้น ห้ามปรามถึงการแสดงออกทาง

พฤติกรรมทางอารมณ์ที่เป็นตัวของตัวเอง โดยเนื้อหาสาระทั้งหมดตั้งอยู่บนความต้องการ ความ

คาดหวัง เพื่อให้การด ารงชีวิตของตนเองเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญ ไม่แปลกแยก ไม่เป็นส่วนเกินใน

ความเป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัว เสมือนตนเองยังคงเป็นเด็กน้อยที่น่ารักไร้เดียงสา และไม่ควรถูก

กีดกันเพื่อให้เป็นส่วนเกินของสังคม เนื่องจากสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศได้เริ่มเข้ามามี

บทบาทขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวหน้าพัฒนาไปในทิศทางที่มุ่งสู่ความศิวิไลซ์ 

 2. ขอบเขตด้านรูปแบบของผลงาน น าเสนอรูปศิลปะแบบเหมือนจริง ผ่านมุมมองด้านหลัง

รูปร่างของตนเองโดยนัยยะนี้ต้องการสื่อความหมายถึงการปิดบังตัวตนในบางขณะ ผ่านความ

หลากหลายของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่นความโปร่งบางของเสื้อผ้าช้ันนอกที่คลุมทับเพื่อสื่อความ

หมายถึงการพยายามเปิดเผยให้เห็นความต้องการของความจริงในเพศสภาพ  อีกทั้งการทับซ้อนของ

เสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบที่ถูกปิดมิดชิดในช้ันแรก เพื่อสื่อนัยยะให้เห็นถึงความรู้สึกที่ปกปิดเอาไว้

เพราะเป็นสิ่งที่ขัดกับความต้องการในการเผยตัวตนในสถานภาพของเพศหญิงด้วยการน าเสนอภาพ

ของผ้ารัดหน้าอกที่แสดงความหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสะท้อนความรู้สึกที่อึดอัดซึ่งไม่ได้อาจ

หมายความถึงทางกายภาพแต่เพียงอย่างเดียว ประการที่ส าคัญคือการใช้รูปทรงกิ่งก้านของต้นไม้ และ

ดอกไม้ โดยมีลักษณะแผ่กิ่งก้านทับซ้อนบนพื้นที่เดียวกันให้เกิดมิติลวงตาเพื่อต้องการสรา้งความหมาย

เชิงสัญลักษณ์ ร่วมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมข้ึนมาใหม่เป็นสภาวะแวดล้อมของความรู้สึกของตนเอง  

 3. ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นผลงานภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) โดยอาศัย

กลวิธีของภาพถ่ายบุคคล พิมพ์ภาพผ่านระบบออฟเซ็ทผสมผสานกับข้ันตอนการเพิ่มเติมรายละเอียด

ของผลงานด้วยกรรมวิธีของภาพพิมพ์หินบนแม่พิมพ์แผ่นอลูมินั่ม   

5. ค านิยามศัพท์ 

 1. ภาพพิมพ์ลิโธกราฟ (Lithograph) หรือภาพพิมพ์หิน หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์ (Fine Art) แขนงหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking) ประเภท
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แม่พิมพ์พื้นราบ (Planographic) วัสดุที่ใช้เป็นแม่พิมพ์ คือ แผ่นหินปูน (Limestone), แผ่นสังกะสี 
(Zinc), และแผ่นอลูมินั่ม (Aluminum) 

 2. อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender - Identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่
สะท้อนถึงแนวคิดหรือความชอบทางเพศของตนเองผสมกับตัวตน อัตลักษณ์ทางเพศสามารถ
เปลี่ยนไปตลอดชีวิตของแต่ละบุคคลและอาจสอดคล้องกับเพศทางวิถี พฤติกรรมทางเพศหรือ
ความสัมพันธ์ทางเพศที่เกิดข้ึน 

 3. เพศสภาพ, สถานะเพศ ความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงตามเพศในทางกายวิภาค 
แต่ถ้าพิจารณาในแง่ความหมายทางสังคมวิทยา จะหมายถึง การจ าแนกทางสังคม ซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
แบ่งตามลักษณะทางกายวิภาคเสมอไป 
 4. เพศที่สาม หมายถึง กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ และ
คนข้ามเพศ ค าย่อของกลุ่มนี้คือ LGBT+ 
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บทท่ี 2  

เนื้อหา ข้อมูล และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “กาย – กลับกลาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด

เรื่องราวของเพศที่สามในรูปแบบของงานศิลปะภาพพิมพ์หิน (Lithograph) โดยสะท้อนจาก

ประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้า และเพื่อเป็นการสื่อสารทางอ้อมให้สังคมได้เปิดใจและยอมรับเพศ

ทางเลือกมากข้ึน พร้อมทั้งเปลี่ยนทัศคติเชิงลบที่มีต่อเพศที่สาม ดังนั้นในเนื้อหาบทนี้ ข้าพเจ้าจะได้

กล่าวถึงเนื้อหา ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อซึ่งเป็นปฐมภูมิแห่งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. อัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถีของเพศท่ีสาม 

 1.1 อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) หมายถึงความหมายของบุคคลเกี่ยวกับเพศ

สภาวะ ซึ่งจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเพศโดยก าเนิดของตนก็ได้ และรับรู้ว่าตนเองต้องการเปน็

ผู้ชายหรือผู้หญิงซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศตรงกับเพศโดยก าเนิด โดยเฉพาะกลุ่มเพศที่มีอัตลักษณ์ทาง

เพศแตกต่างจากเพศที่ถือก าเนิด เรามักเรียกบุคคลในกลุ่มหลังนี้ว่า “เพศที่สาม” หรือบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ เช่น ผู้ที่มีสรีระทางร่างกายเป็นผู้ชายแต่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้หญิง ซึ่งคนส่วนใหญ่

เรียกว่า “กะเทย” หรือผู้ที่มีสรีระทางร่างกายเป็นผู้หญิงแต่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ชาย ที่คนส่วนใหญ่

เรียกว่า “ทอม” อย่างไรก็ตามกลุ่มคนข้ามเพศไม่จ าเป็นต้องมีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากสรีระ

ร่างกายและอวัยวะเพศเสมอไป แต่อาจหมายถึงผู้ที่ไม่สามารถก าหนดให้ตนเองเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

เพียงเพศใดเพศหนึ่งได้ 

 1.2 เพศวิถีของเพศท่ีสาม (Sexual Orientation) ในที่นี้อาจหมายถึงความรู้สกึ, อารมณ์
เสนห่า, รสนิยมทางเพศหรือความพงึพอใจทางเพศที่มีต่อบคุคลอื่น สามารถแบ่งออกเป็นกลุม่ใหญ่ ๆ 
ได้แก่ 
  กลุ่มรักเพศเดียวกัน คือผูท้ี่มรีสนิยมชอบเพศเดียวกัน ต้องการมีความสมัพันธ์ทาง
กายและทางใจกบับุคคลซึ่งเป็นเพศเดียวกัน แบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ ได้ดังนี้ 
    - เลสเบี้ยน (Lesbian) คือ กลุ่มผูห้ญิงที่รูส้ึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงและต้องการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกัน 

    - เกย์ (Gay) คือ ผู้ชายที่รูส้ึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายและรักผู้ชายด้วยกัน 
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  บุคคลข้ามเพศ (Transgender)  คือ บุคคลที่รู้สึกพึงพอใจกับเพศสภาวะหรืออัต

ลักษณ์ทางเพศที่ตรงข้ามกับเพศก าเนิดของตน หากเพศก าเนิดเป็นผู้หญิงก็จะมีจิตใจเป็นชาย หรือ

เพศก าเนิดเป็นผู้ชายจะมีจิตใจเป็นหญิง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

                      - ผู้ชายข้ามเพศ (Transman, Transsexual Males) คือกลุ่มคนข้ามเพศหรือ

แปลงเพศจากหญิงข้ามไปเป็นชาย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Female to Male (FTM) เป็นกลุ่มบุคคลที่

เป็นเพศหญิงโดยก าเนิด มีสรีระร่างกายและอวัยวะเพศแรกเกิดเป็นหญิง กฎหมายจึงระบุให้เป็นเพศ

หญิง แต่เนื่องจากเขารับรู้ว่าแท้จริงแล้วตนมีจิตใจเป็นชายในภายหลัง จึงมีความต้องการที่จะเปลี่ยน

เพศในฐานะผู้ชายเพื่อให้สอดคล้องกับจิตใจและความต้องการที่จะเป็นผู้ชาย 

                         - ผู้หญิงข้ามเพศ (Transwoman, Transsexual Female) คือ กลุ่มบุคคลข้าม

เพศหรือแปลงเพศจากชายข้ามไปเป็นหญิง เพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมและให้สัมพันธ์กับความรู้สึก

ทางเพศของตนเอง จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Male to Female (MTF) เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นเพศชาย

โดยก าเนิด มีสรีระร่างกายเป็นผู้ชายและอวัยวะเพศแรกเกิดเป็นชาย กฎหมายจึงระบุให้เป็นเพศชาย 

แต่เนื่องจากเขารับรู้ว่าตนมีจิตใจเป็นผู้หญิง จึงมีความต้องการที่จะเปลี่ยนเพศในฐานะผู้หญิงเพื่อให้

สอดคล้องกับจิตใจที่เป็นผู้หญิง 

  ทอม (Tomboy) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ผู้หญิงที่มีเพศภาวะไม่ตรงกับเพศก าเนดิ 

จะมีอัตลักษณ์ที่ค่อนไปทางเพศชาย และชอบเพศหญิงที่อาจไม่ใช่คนที่เป็นด้ีเสมอไป 

  ดี้ (Lady) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ผู้หญิงที่มีลักษณะหรือการแสดงออกที่เปน็หญงิ

และชอบผู้หญิงด้วยกันซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นทอมเสมอไป ซึ่งบางกรณีอาจจะไปรวมอยู่ในหมวดของเล

สเบี้ยน 

  กะเทย (Hermaphrodite) คือ คนที่เกิดมาเป็นชายโดยก าเนิดแต่มีลักษณะภายนอก

ของพฤติกรรมการแสดงออกและอัตลักษณ์ไปในทางของเพศหญิง และมีความพึงพอใจกับร่างกาย

และไม่รู้สึกว่าตนจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในร่างกายของตัวเอง 

  รักสองเพศ (Bisexual) คือ ผู้ที่มีรสนิยมชอบได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีอารมณ์

เสน่หาและต้องการมีความสัมพันธ์ทางกาย ทางใจ กับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ได้ ซึ่งจิตแพทย์

สามารถแบ่งประเภทย่อย ๆ ของคนรักสองเพศตามความชอบและพฤติกรรมทางเพศ เช่น Bisexual 

ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ์ , Bisexual ค บ ชู้ , Bisexual ค บ ซ้ อ น , Bisexual ท า ง เ ลื อ ก ( Labriola & 

Counselor/Nurse, 2017) เป็นต้น 
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  ไม่นิยามเพศ (Queer) คือผู้ที่ไม่สนใจหรือฝักใฝ่ในการมีเพศสัมพันธ์ เป็นกลุ่มบุคคล

ที่ไม่นิยามว่าตนเองเป็นเพศอะไร แต่ยังสามารถมีความรักหรือผูกพันกับบุคคลอื่นได้ตามปกติ 

  เพศก ากวม, คนสองเพศ (Intersexual) คือ กลุ่มคนที่เกิดมาโดยไม่สามารถระบุ

เพศได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เกิดมาพร้อมกับคุณสมบตัิทางกายภาพของฮอร์โมน หรือทางพันธุกรรม

ที่มีอวัยวะเพศทั้งหญิงและชายรวมกัน (สุริยสาร, 2557) 

 จากตัวอย่างเพศวิถีที่กล่าวมานั้น คือกลุ่มตัวอย่างที่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้พอสังเขป โดย

ไม่ให้เกิดความสับสน แต่ในความเป็นเพศวิถีนั้นมีความซับซ้อนมากมาย ในการสร้างสรรค์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์มุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่องราวของ “ทอม” ซึ่งเป็นกลุ่มเพศหนึ่ง ในกลุ่ม

ความหลากหลายทางเพศ ดังนั้นข้อมูลเชิงลึกต่อจากนี้ จะน าเสนอข้อมูลเฉพาะแค่กลุ่มผู้ที่มีความ

หลากหลายทางเพศเท่านั้น ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลจึงได้พบว่า การที่ผู้ชายและผู้หญิงจะมีความรัก 

ความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันได้นั้น ย่อมมีสาเหตุหลายอย่างทั้งปัจจัยทางชีวภาพและจิตวิทยา เริ่ม

ตั้งแต่สาเหตุทางพันธุกรรม เช่นการพัฒนาสมองของเด็กตั้งแต่ในครรภ์ อิทธิพลของฮอร์โมนเพศ 

ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดู และประสบการณ์การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ีไม่ได้

เกิดจากการเลียนแบบ และไม่สามารถติดต่อกันได้ ในประเทศไทยพบว่าการแสดงออกเรื่องเพศที่

ตนเองเลือกนั้นยังอยู่ภายใต้กรอบคิดทางศาสนาและวัฒนธรรม อีกทั้งพฤติกรรมและความคิดที่

ผิดเพี้ยนไปจากชายจริงหญิงแท้มักจะถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วยหรือความไม่สมประกอบของชีวิต ผู้

สร้างสรรค์มองว่าในประเทศไทยนั้นมีการยอมรับกลุ่มเพศที่สามอย่างซับซ้อนและขัดแย้งอยู่อย่างมาก 

แม้ดูเหมือนว่าสังคมจะยอมรับในพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันรวมถึงการข้ามเพศ สังเกตได้จากทอม

และสาวประเภทสองที่มีอยู่มากกว่าประเทศอื่น ๆ  แต่ความชิงชังและอคติที่มีต่อกลุ่มบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศยังปรากฏให้เห็นอยู่ อีกทั้งยังมีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนเหล่านี้ ได้แฝงอยู่ใน

สังคมรวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่มีกลุ่มคนเหล่าน้ีใช้ชีวิตท างานอยู่ร่วมกับเพศปกติ 

1.3 อิทธิพลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเพศท่ีสาม   

 อิทธิพลจากครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันหลักแห่งแรกของมนุษย์ทุกชีวิตที่มี

ระบบการเลี้ยงดูสั่งสอน ผ่านการอบรมทางด้านจิตใจและปลูกฝังพฤติกรรมให้แก่บุคคลนั้น ๆ  ตั้งแต่

วัยเยาว์ ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงส่งอิทธิพลอย่างมากต่อการแสดงออกในพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น

ลักษณะนิสัย การพูดจา การสื่อสารผ่านทางกาย ฯลฯ รวมไปถึงการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศ

ของตนเองต่อบุคคลอื่นที่อยู่นอกครอบครัว  ในปัจจุบันยังไม่มีบทสรุปทางวิชาการ งานวิจัย หรือ
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วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ได้อย่างแน่ชัดว่าเพศที่สามนั้นเกิดข้ึนได้อย่างไร แต่มีข้อสันนิษฐานเบื้องตน้

ว่าการเลี้ยงลูก อบรมสั่งสอน หรือการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด อย่างสม่ าเสมอก็

อาจจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้นด้วยเช่นกัน 

  อิทธิพลจากเพ่ือน ช่วงอายุวัยรุ่น คือช่วงชีวิตที่ “เพื่อน” เข้ามามีอิทธิพลต่อการ

ด าเนินชีวิตมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ต้องพบปะสนทนา เล่าเรียนศึกษา ใช้ชีวิตร่วมกันใน

กิจกรรมต่าง ๆ  กับกลุ่มเพื่อน อาจกล่าวได้ว่า เรามักใช้เวลาเหล่าน้ันมากพอ ๆ  กับสมาชิกในครอบครวั 

และอาจท าให้หลายคนรู้สึกผูกพัน มีความสนิทใจกับเพื่อนมากกว่าบุคคลในครอบครัว ยิ่งไปกว่าน้ัน 

หลายคนได้แสดงทรรศนะที่ว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน มักจะเข้าใจเราได้มากกว่าพ่อแม่หรือพี่น้องที่อยู่ใน

วัยต่างกัน ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาทุกข์ใจหรือกังวลใจ วัยรุ่นจึงมักจะเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้เพื่อนฟังมากกว่า

พ่อแม่ของตน  นั่นหมายความว่า เพื่อนย่อมเข้ามามีอิทธิพลทั้งในเรื่องความคิด ความเช่ือ ตลอดจน

พฤติกรรมหรือการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนี้วัยรุ่นยังเป็นวัยที่ถูกชักจูงให้คล้อยตามเพื่อน

ได้ง่าย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะอยากได้รับการยอมรับ และอีกส่วนเป็นเพราะความชอบโดยสมัครใจ 

ดังนั้นในช่วงวัยรุ่นน้ี เราคบเพื่อนเช่นไรก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเป็นคนเช่นน้ันด้วย  

 อิทธิพลจากสังคม ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ทรงอิทธิพลกับมนุษย์เป็นอย่างมาก 

และมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมทางเพศ ตลอดจนความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศและการ

ปฏิบัติตนต่อเพศเดียวกันไปจนถึงเพศตรงข้าม กล่าวคืออิทธิพลของสังคมมีบทบาทในการถ่ายทอด

ความคิด ความเช่ือ ในเรื่องของบทบาททางเพศและเพศสภาพ ไปสู่การเลือกปฏิบัติ และแบ่งชนช้ัน

ของเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมแบบชายจริงหญิงแท้เป็นใหญ่ กรอบความคิดความเช่ือของสังคม

ในเรื่องเพศส่วนใหญ่จะถูกชักจูงจากสื่อต่าง ๆ  อีกการน าเสนอข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ  ก็มีส่วนช่วยท าให้

เกิดค่านิยมทางเพศในรูปแบบปกติและผิดปกติจากจารีตประเพณี วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ  ข้ึนอยู่

กับการน าเสนอหรือการให้ข้อมูล หากเป็นข้อมูลด้านดีก็จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเพศที่

สามได้ แต่หากเป็นด้านลบเพียงด้านเดียวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเพศที่สามโดยรวมได้ด้วย

เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของเพศที่สามนอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากสัญชาตญาณ

หรือความชอบส่วนตัวแล้ว นอกจากกลุ่มบุคคลในสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่

ส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรมของเพศที่สามเช่นเดียวกัน 
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2. จุดก าเนิดของเพศท่ีสามในประเทศไทยและต่างประเทศ 

2.1 จุดก าเนิดของเพศท่ีสามในประเทศไทย  

 ในประเทศไทยได้ค้นพบว่ามีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ถือว่า

ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมแบบรักเพศเดียวกันมาเป็นเวลานานแล้ว ผู้สร้างสรรค์ได้พยายาม

สืบค้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และผลการค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พอที่จะ

สรุปประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ได้ว่า ในความเป็นจริงที่ปรากฏเกี่ยวกับพฤติกรรมรักร่วมเพศนี้ เป็น

พฤติกรรมเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ดังจะเห็นได้ตามภาพจิตกรรมฝาผนังของวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย

หลายแห่ง โดยไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องลามกสัปดน แต่เป็นความจริงที่ภาพเขียนเหล่านั้นได้สะท้อนชีวิต

ผู้คนในอดีต ซึ่งอ้างอิงจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสังคมเพศที่สาม 

ซึ่งมักเกิดข้ึนกับบุคคลที่ถูกจ ากัดขอบเขต ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น เจ้าจอมหม่อมห้ามนางใน ถูก

กักให้อยู่แต่ในเขตหวงห้ามผู้ชายไม่อาจสามารถล่วงล้ าเข้าไปได้ และห้ามออกมาใช้ชีวิตคบหากับคน

ข้างนอก จึงท าให้สังคมที่ถูกกักบริเวณนั้น เหลือแต่กลุ่มบุคคลที่เป็นเพศเดียวกัน จนในบางครั้งได้เกิด

เป็นเรื่องราวของความรักร่วมเพศเดียวกันข้ึนมา 

  นอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ ตัวอย่างเช่น วัดคงคาราม ที่
สะท้อนบอกเล่าเรื่องราว ของสาวชาววังขณะก าลังกอดกันแนบชิด โดยใช้ช่ือภาพว่า “เล่นเพื่อน” ซึ่ง
เป็นค าเก่าในพจนานุกรมอธิบายความหมายน้ีว่า คบเพื่อนหญิงด้วยกันต่างชู้รัก ถ้าจะเปรียบเทียบกับ
ค าในภาษาอังกฤษให้เห็นถึงที่มาของค าว่า “เล่นเพื่อน” คือค าว่า “เลสเบี้ยน” หรือ Lesbianism 
นั่นเอง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ฉันชู้สาวระหว่างผู้หญิงกับผูห้ญงิ การเล่นเพื่อนในเมอืงไทยเกิดข้ึนมาอยา่ง
ยาวนาน โดยเฉพาะในรั้วในวังที่เต็มไปด้วยผู้หญิง ผ่านเรื่องเล่าในวังอย่างมากมาย บางเรื่องก็เล่าสูก่นั
ฟังอย่างตลกขบขัน ฯลฯ อีกทั้งมีการบันทึกเรื่องพฤติกรรมรักร่วมเพศในสังคมไทยของนายโยส สเคา
เต็น(Terwiel, 2007) อดีตเจ้าหน้าที่การค้าของฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) ประจ ากรุงศรีอยุธยา ได้ถูก
ลงโทษประหารชีวิตโดยรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ที่เมืองปัตตาเวีย ในข้อกล่าวหาที่ ว่า เป็นผู้มี
พฤติกรรมรักร่วมเพศซึ่งเปน็ความผิดอย่างร้ายแรงในสงัคมตะวันตก การบันทึกเรื่องนี้ท าให้สันนิษฐาน
ได้ว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศมีมาต้ังแต่สมัยอยุธยา และเป็นที่รับรู้กันทั่วในสังคมหรือในบันทึกเรื่องราว
การเล่นสวาท (การเลี้ยงเด็กชายเป็นลูกสวาท) ของหม่อมไกรสร หรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจา้
ไกรสร กรมหลวงรักษ์รณเรศ พระราชโอรสในพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว 
ธิดาของพระจักรีเมืองนครศรีธรรมราช ในบันทึกมีอยู่ว่าทรงมีนายละครคนโปรดของท่านคือนาย
ขุนทอง (อิเหนา) รองลงมาคือนายแย้ม (บุษบา) ทั้งสองคนได้รับการชุบเลี้ยงให้อยู่ดีกินดีเป็นพิเศษ ใน
สมัยนั้นพฤติกรรมของหม่อมไกรสร เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปเพราะท่านมิได้แอบหรือปกปิดตัวของท่าน
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แต่อย่างใด และยังแสดงออกอย่างเปิดเผย และชัดเจนให้เห็นกันอย่างตรงไปตรงมา (Reyes & 
Clarence-Smith, 2012)  
  นอกจากนี้ใน “พะจะนะพาสาไท” ที่เขียนโดย บาทหลวงปาลเลอกัวร์ ในปี พ.ศ.
2397 ที่เขียนว่า “กเทย” แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Hermaphrodite” (แก้วมาก, 2558) และ
หมอบรัดเลย์ได้ เขียนหนังสือช่ือ “อักขราภิธานศรับท์” (Bradley, 1873) ในปี พ.ศ.2416 ว่า  
“กะเทย” หมายถึง “คนที่ไม่เปนเภษชาย ไม่เปนเภษหญิง มีแต่ทางปัศสาวะ” จากบันทึกของ
บาทหลวงปาลเลอกัวร์และหมอบรดัเลย์น้ี เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสังคมไทยได้รับรูเ้รือ่งราวผู้รักร่วมเพศ
มานานแล้ว ต่อมาจึงมีการบัญญัติศัพท์ไว้เป็นที่ชัดเจนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2493 และพจนานุกรมอื่น ๆ ไว้ใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  
  ต่อมาเรื่องเพศสภาพได้กลายเป็นความผิดในระบบกฎหมาย เพราะมีบันทึกในสมัย
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีการปฏิรูปกฎหมายบ้านเมืองมากมาย คือการยกเลิกกฎหมาย
ตราสามดวง และสร้างระบบกฎมายใหม่โดยการลอกเลียนระบบกฎหมายอาญาของชาติตะวันตก  
(Sodomy Law) จากฐานประเพณีความเช่ือทางศาสนาคริสต์ ซึ่งในตอนน้ันได้ให้เหตุผลการปรับปรุง
ระบบกฎหมายดังกล่าวว่าเพื่อพัฒนาระบบกฎหมายไทยให้มีความเป็นสากล ทัดเทียม และทันสมัย
เช่นเดียวกับประเทศตะวันตก ซึ่งในระบบกฎหมายใหม่ในตอนน้ันมีการระบุถึงความผิดฐานช าเราผิด
ธรรมดามนุษย์และบทลงโทษของพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน (ทองกระจาย) แต่การระบุและให้โทษใน
ความผิดนี้ถูกใช้ได้ไม่นานนัก ภายหลังมีการประกาศให้ลดหย่อนโทษความผิด มีการตรวจช าระ
ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา และจัดท าประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ ซึ่งได้ประกาศใช้ใน พ.ศ. 
2499 โดยคณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายมีมติให้ยกเลิกความผิดฐานนี้ไป เพราะเห็นว่าคดีเช่นนี้
มักไม่เกิดข้ึน ดังนั้นหลังจาก พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา พฤติกรรมรักเพศเดียวกันในประเทศไทยจึงไม่ถือ
เป็นความผิดอาญาฐานกระท าช าเราผิดธรรมดามนุษย์อีกต่อไป 
  ถึงแม้การรักเพศเดียวกันจะไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปหลังจากมีการปรับปรุงระบบ

กฎหมาย ไม่นานก็ได้เกิดวาทกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่จากตะวันตกที่มีบทบาทในการตีตราความ

หลากหลายทางเพศว่าเป็นเพศที่วิปริตผิดปกติ องค์ความรู้ด้านการแพทย์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อมุมมอง

เรื่องความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โดยพยายามที่จะจ าแนกประเภทของกะเทยว่าเป็น

บุคคลที่มีอวัยวะเพศที่ก ากวม ไม่สามารถระบุความเป็นหญิงหรือชายได้ ส่วนบุคคลที่มีพฤติกรรมตรง

ข้ามกับเพศก าเนิดควรเรียกว่า “ลักเพศ” ซึ่งหมายถึงการลักเอาพฤติกรรมของเพศตรงข้ามมาเป็นของ

ตน ในปี พ.ศ.2508 การศึกษาของนายแพทย์สุด แสงวิเชียร ได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามนิกรโดย

พาดหัวข่าวว่า “วิจัยกะเทย แก้ปัญหารักร่วมเพศ ระบุอาการป่วยทางจิต” โดยระบุว่า พฤติกรรม

ดังกล่าวเป็นความผิดปกติจากจิต ซึ่งรักษาได้ยากกว่าทางร่างกาย แต่สามารถบ าบัดได้ ผลงาน
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การศึกษาเชิงลึกของนายแพทย์สุด ได้กลายเป็นต้นแบบการศึกษาในเวลาต่อมา (ทองกระจาย) ซึ่ง

อิทธิพลทางการแพทย์ในขณะนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตวาทกรรมความวิปริตผิดเพศ และ

ความอคติของสังคมที่มีต่อกลุ่มบุคคลเพศที่สามให้เพิ่มข้ึน และเป็นที่มาของความเช่ือเรื่องความ

ผิดปกติที่ฝังรากลึกกับคนไทยทั้งแต่น้ันเป็นต้นมา  

  ในความเป็นจริงโดยธรรมชาติคนเราไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงรสนิยมทาง

เพศและอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองได้ ท านองเดียวกันกับการที่ไม่สามารถเลือกสีของดวงตา และ

ก าหนดความสูง เนื่องจากสิ่งเหล่าน้ีลว้นเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่าเพศที่สามนั้นสามารถ

เกิดข้ึนจากอิทธิพลในหลาย ๆ  ปัจจัยร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม ฮอร์โมน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม 

เช่น การเลี้ยงดู กลุ่มเพื่อน หรือสภาพแวดล้อมของสังคม ณ ขณะนั้น  

 

 
ภาพท่ี 1 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง “เล่นเพื่อน” หรือ “เลสเบี้ยน” ว่าด้วยเรื่องเล่าของสาวชาววัง 
ท่ีมา: ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม จงัหวัดราชบุรี 

2.2 การก าเนิดของเพศท่ีสามในต่างประเทศ 

  การมีตัวตนของเพศที่สามในต่างประเทศจากข้อมูลในอดีตน้ัน เป็นกลุ่มเพศสภาพที่

ไม่สามารถแสดงสถานะทางเพศของตนต่อพื้นที่สาธารณะได้เลย เหตเุพราะข้อห้ามที่ปรากฏอยู่ในพระ

คัมภีร์ไบเบิล (เลวีนิติ 18:22) ซึ่งระบุไว้ว่า “ห้ามผู้ชายหลับนอนกับผู้ชายด้วยกัน เช่นเดียวกันกับการ

หลบันอนกบัผูห้ญงิเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจ” และในทางกฎหมายการรกัร่วมเพศ ได้ถือว่าเป็นความผิดทาง

อาญา เมื่อในอดีตประเทศสหรัฐอเมรกิา มีโทษทางอาญาส าหรับบุคคลที่มพีฤติกรรมรักเพศเดียวกัน

โดยให้จ าคุกตลอดชีวิต ซึ่งต่อมาได้ยกเลิกไป (เชาว์เจรญิรัตน์, 2558) หรือแม้แตป่ระเทศองักฤษก็มีบท 

ลงโทษที่ร้ายแรงและโหดเหี้ยมต่อผูท้ี่รกัเพศเดียวกันคือจะตอ้งถูกแขวนคอ ในช่วงปี ค.ศ.1867 จึงได้
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เกิดนักเคลื่อนไหวเพื่อแสดงสทิธิของชาวรักร่วมเพศข้ึน มีการเขียนบทความแก้ต่างใหก้ลุม่นักโทษที่

โดนจับข้อหารักร่วมเพศทั้งในแงก่ฎหมายและเชิงศีลธรรม นอกจากนั้นยงัมีการเรียกร้องให้สภาศาลใน

นครมิวนิก ยกเลิกกฎหมายลงโทษรักร่วมเพศท่ามกลางเสียงโห่ขับไล่และต่อต้านเหตุการณ์ต่าง ๆ  ทีก่ด 

ข่ีเพศที่สามซึ่งได้เป็นจุดเริม่ต้นท าใหก้ลุม่คนรักร่วมเพศตื่นตวักับการมอียู่อันกว้างขวาง และเป็นกลุม่

ใหญ่มากขึ้น จนท าให้กล้าทีจ่ะเปิดเผยพฤติกรรมผ่านรูปแบบต่าง ๆ  อีกทั้งในหลายประเทศเริ่มมีการ

ปรับเปลี่ยนกฎหมายยกเลิกความผิดทางอาญาส าหรบักลุ่มคนรักร่วมเพศ โดยในประเทศอังกฤษได้มี

การเรียกร้องให้ยกเลิกบทลงโทษน้ีและมีค ากล่าวที่ว่า “หน้าที่ของกฎหมายก็คือการรักษาระเบียบ

แบบแผนของสงัคม ป้องกันพลเมืองให้พ้นจากการถูกท าร้ายและความรุนแรง คุ้มครองบุคคลใหป้ลอด

พ้นจากการข่มเหง และการกดข่ีเบียดเบียนและท าลายมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายต้อง

ให้ความคุ้มครองผู้ที่ออ่นแอและอ่อนอายุโดยไมเ่ลือกฐานะ เช้ือชาติ ผิว และเพศ”  

  ถึงแม้ว่าประเด็นของเพศที่สามที่เกิดข้ึนในต่างประเทศนั้น มักเน้นไปที่เรื่องของการ

ไม่ยอมรับซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางศาสนาและข้อกฎหมายอยู่มาก ผู้สร้างสรรค์จึงได้พยายามสืบค้น

ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ีเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องราวกลุ่มคนเพศที่สามจาก

กลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ ที่มีความเช่ือในแบบของตนเอง และได้พบรายงานของนักมานุษยวิทยาที่บันทึก

พฤติกรรมท านองรักร่วมเพศอยู่ในหมู่ชนเผ่าที่ล้าหลังหลายชนเผ่า (Mead & Benedict, 1939) ที่ให้

ความนับถือและให้ความส าคัญกับกลุ่มเพศที่สาม เช่นกลุ่ม Berdache ของชนเผ่าอินเดียแดงในทวีป

อเมริกา Berdache แปลว่า ชายคนสนิท เป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะสองเพศมีหน้าที่เกี่ยวกับการบูชา

และถูกเรียกว่า “สองวิญญาณ” ชาวอินเดียนแดงนั้นไม่ได้มองที่เพศสรีระร่างกาย หรือกิจกรรมบน

เตียง พวกเขาให้ความส าคัญที่จิตวิญญาณของ Berdache เหล่าน้ี ว่าเป็นพรสวรรค์แม้แต่ทุกวันนี้ชน

เผ่าอินเดียนแดงมองบุคลิกของคน ที่มักสะท้อนถึงจิตวิญญาณของคน ๆ นั้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเช่ือ

ว่ามาจากโลกแห่งจิตวิญญาณ ดังนั้นกระเทยจึงถูกมองว่ามีทั้งวิญญาณหญิงและชายในคนเดียวกัน จึง

ถือว่าน่าบูชาและมีพรสวรรค์มากกว่าหญิงหรือชายธรรมดา ในวัฒนธรรมอินเดียนแดงพวกเขามองว่า

เพศที่สามควรเป็นผู้น าพิธีศาสนาและเป็นครู ซึ่งความคิดนี้มีเช่นกันในชนพื้นเมืองไซบีเรียในรัสเซีย 

จนถึงชิลีในอเมริกาใต้ ไปจนถึงเอเชียกลางและอินโดนีเซีย หลักการด ารงชีวิตของชนพื้นเมือง

อินเดียนแดงเหล่าน้ีจึงไม่บีบให้ตีกรอบอยู่แต่การจ ากัดความเป็นเพศสภาพ แต่ยังให้ความส าคัญสร้าง

พื้นที่ทางสังคม ความเช่ือและวัฒนธรรมต่อกลุ่มเพศที่หลากหลาย กล่าวคือตั้งแต่ผู้ชายที่มีลักษณะ

ตุ้งติ้งไปจนถึงผู้ชายที่แต่งกายเป็นหญิงแต่มีจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าผู้หญิง มีความห้าวหาญทั้งร่างกาย

และจิตใจ (Williams, 2010) 
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  กรณีศึกษาอีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่ม Hijra ในประเทศอินเดียที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน

มากกว่า 2,000 ปี “ฮิจรา” เป็นวรรณะที่เช่ือว่าตนเองพิเศษและทุกวรรณะต้องให้เกียรติ เช่ือว่า

ตนเองเป็นตัวแทนเทพ และมีหน้าที่ทางพิธีกรรมของเผ่าฮิจรา ซึ่งไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 

(Nanda & Serena, 1999) แต่เป็นอีกเพศสภาพหนึ่ง โดยเป็นกลุ่มประชากรจ านวนมากในเขต

วัฒนธรรมอินเดียเหนือ ได้ผ่านพิธีกรรมทางศาสนาและกระบวนการตัดอวัยวะเพศชายออกซึ่งไม่ได้

ผ่าตัดแปลงด้วยวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ แต่พวกเขามีกระบวนการตัดอวัยวะเพศและสมาน

แผลกันเองตามคติความเช่ือดั้งเดิม การผ่าตัดแปลงเพศของฮิจราเป็นไปตามความเช่ือความศรัทธาต่อ

พระแม่พหุชรา เทวีแห่งความหลากหลายทางเพศ และมักกระท ากันในวัดประจ าพหุชรา (ยอดหงษ์, 

2017) ลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายจากผู้ชายทั่ว ๆ ไปสู่เพศฮิจรา ที่สวมใส่เสื้อผ้า 

แต่งหน้า ท าทรงผมแบบผู้หญิง ห่มส่าหรี มีจริตแบบเพศหญิง โดยมีความเช่ือที่ว่ามีพลังจิตสามารถ

เช่ือมต่อกับพระผู้เป็นเจ้าได้ พวกเขามีพลังวิเศษสามารถประทานพรและสาปแช่งใครก็ได้ แต่ถึงอย่าง 

ไรก็ตาม ฮิจราก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมอินเดียทั่วไปมากนัก เพราะถือว่าเป็นคนนอกวรรณะ 

ถึงแม้จะมีการต่อสู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ 

  เรื่องความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดข้ึนในกลุ่มประชากรของโลก 

หากแต่มีมาอย่างยาวนานแล้วซึ่งแฝงอยู่ในอารยธรรมต่าง ๆ ของสังคม การท าความเข้าใจกลุ่มเพศที่

สามในต่างประเทศน้ัน จ าเป็นต้องเข้าใจวิธีคิดเรื่องเพศที่ปรากฏอยู่ในแต่ละวัฒนธรรมและพื้นที่นั้น ๆ 

เพศที่สามอาจมีความส าคัญกับพื้นที่บางแห่ง บางลัทธิความเช่ือ การท าความเข้าใจในอุดมการณ์ 

ความเช่ือ ความสุขทางจิตวิญญาณ และปรับมุมมองในเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศ

เดียวกันของกลุ่มชนเผ่าบางกลุ่มนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น แนวคิดเรื่องเพศที่ยึดติดกับความเป็นเพศสอง

เพศระหว่างชายกับหญิง หรือการแบ่งแยกเพศตามอวัยวะเพศนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นสากล และไม่ใช่

ความจริงที่ลบล้างไม่ได้ การยึดติดว่าเพศต้องเป็นไปตามอวัยวะเพศที่ถือก าเนิดเป็นความคิดที่ไม่

ครอบคลุมความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในสังคม การมองกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นความ

ผิดปกตินั้นเป็นองค์ความรู้ที่ผิด และน าไปสู่การสร้างอคติทางเพศหรืออาจเกิดความรุนแรงต่อกลุ่ม

ความหลากหลายทางเพศได้ 
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ภาพท่ี 2 ภาพชนเผ่า Berdache: ชายที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าของผูห้ญิงในชนเผ่าอินเดียแดง  
            เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก https://www.nostraightnews.com/know-  

            native-americans-acknowledged-5-genders/ 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพกลุ่มลัทธิ Hijra ชายที่นุ่งหม่ส่าหรีแบบลักษณะเฉพาะของผู้หญิงอินเดีย 
            เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2562 เข้าถึงไดจ้าก http://souciant.com/wp-       
            content/uploads/2013/08/SOUCIANT- HIJRA2.jpg                                               
 

http://souciant.com/wp-
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3. สภาพแวดล้อมและปัญหาของเพศท่ีสามตามช่วงอายุ 

3.1 กลุ่มเพศท่ีสามในวัยรุ่น 

  วัยรุ่นถือเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกาย อารมณ์และความรู้สึกทางเพศ เช่น รูปร่างและฮอร์โมนที่เป็นสัญญาณของการก้าวเข้าสู่วัย

เจริญพันธ์ุ เริ่มเกิดความรู้สึกทางเพศรวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม จึง

เป็นช่วงเวลาที่ต้องการความเข้าใจและการสนับสนุนจากพ่อแม่หรือคนรอบข้างเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ

วัยรุ่นที่พบว่าตนเองเป็นเพศที่สาม สิ่งหนึ่งที่ควรรู้และท าความเข้าใจคือบริบทเรื่องเพศในแต่ละ

วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เพื่อที่จะเข้าใจการให้ความหมายต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ในแต่ละ

วัฒนธรรมนั้น ซึ่งเรื่องเพศก็เป็นมิติหนึ่งของวัฒนธรรมในทุก ๆ สังคม ดังนั้นการท าความเข้าใจวิธีคิด

ต่อเรื่องเพศจึงเป็นสิ่งแรกที่จะท าให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ใช้ “เพศ” เป็นเครื่องมือจัด

ระเบียบสังคม แต่วิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศถูกอธิบายด้วยแนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับกรอบ

ความคิดของผู้ศึกษาแต่ละคนว่าจะมองเรื่องเพศในมิติใด  อีกทั้งเรื่องแนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่อง

เพศของมนุษย์น้ัน ผู้สร้างสรรค์จ าเป็นจะต้องอ้างถึงวิชาสุขศึกษาและเพศศึกษา หลักสูตรการศึกษา

ของประเทศไทย ในประเด็นเรื่องเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิชาเพศศึกษาอย่าง

เป็นทางการ และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยนอกจากจะไม่มีการถ่ายทอดความรู้ที่

ถูกต้องในช้ันเรียนแล้ว หนังสือวิชาเพศศึกษาที่ใช้เรียนกันในโรงเรียนทั่วประเทศก็ยังมี “อคติ” ต่อ

กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยมักมีการน าเสนอข้อมูลเชิงลบต่อกลุ่มบุคคลที่มีเพศ

หลากหลาย และได้ปรากฏในหนังสือเรียนแสดงให้เห็นว่า กระเทย ทอม คนข้ามเพศเป็นคนผิดปกติ มี

จิตวิปริต และถูกตอกย้ าโดยการเขียนในหลักสูตรว่าเป็นพฤติกรรม “เบี่ยงเบนทางเพศ” ส่งผลให้

กรอบความคิดน้ีถูกปลูกฝังรากลึก ตลอดจนครูผูส้อนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงชุดความเช่ือเหล่านี้ได้ เพราะ

หลักสูตรในรายวิชาที่โรงเรียนยังคงต้องใช้หนังสือเล่มดังกล่าวเป็นสื่อในการสอนจนกว่าจะมีการปรับ

ทัศนคติใหม่ต่อผู้เขียนหนังสือเล่มนั้น ดังนั้นการปรับเปลี่ยนความรู้เรื่องเพศศึกษาให้ทันต่อยุคสมัย

และก้าวข้ามความจริงที่พยายามไม่พูดถึงในแง่มุมที่หลากหลายเกี่ยวกับเพศในยุคปัจจุบัน จึงเป็นเรือ่ง

ที่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องทบทวน เปิดกว้าง และน าเสนอสาระต่าง ๆ เหล่าน้ีข้ึนมาใหม่  

  อีกทั้งการไม่ให้ความส าคัญในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องการให้

เกียรติ ให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในบทเรียนนั้น อาจท าให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนที่เป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ดังนั้นสิ่งที่อาจจะช่วยบรรเทา

ให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศได้ คือการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
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เรื่องเพศวิถีที่หลากหลาย ยอมรับและเข้าใจได้ในความหลากหลายของกลุ่มเพศ สู่การปฏิบัติต่อเพื่อน 

ในกลุ่มเพศที่สามแบบไม่มีความอคติ หยุดแสดงอาการรังเกียจ และสามารถมอบความรักความเข้าใจ

ให้กับพวกเราเหล่าน้ันเสมือนเพศปกติ และต้องมีความเข้าใจว่าต่อไปนี้พวกเขาเหล่าน้ันจะต้องใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกับเราในสังคมนี้ไปตลอดจนหมดสิ้นลมหายใจ  

3.2 กลุ่มเพศท่ีสามในระดบัวัยท างาน 

  การเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมักค้นพบความจริงที่ว่า มักพบอุปสรรค

ในการท างานร่วมกับกลุ่มเพศหญิงและเพศชาย และมักพบอุปสรรคความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน

ของตน ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน เนื่องจากการมีอาชีพ ซึ่ง

หมายถึงการมีงานท า เพื่อสร้างรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นที่

อย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต แต่ถ้าหากการเลือกที่จะเป็นกลุ่มเพศทางเลือกแล้ว ได้ถูกตัดสิน กีดกัน 

แบ่งแยก ให้กลุ่มคนเหล่าน้ันไม่มีงานท าหรือมตีัวเลือกของอาชีพที่น้อยลง เนื่องด้วยสถานภาพทางเพศ

ที่คลุมเครือ นั่นก็คือการไม่เปิดกว้าง มีอคติ และไม่มองที่ความสามารถเป็นหลักส าคัญในอันดับแรก 

อนึ่งหากพูดถึงสภาพสังคมยุคปัจจุบัน อาจจะพบเห็นภาพของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้

ทั่วไปในพื้นที่สาธารณะ สถานศึกษา ที่ท างาน วงการบันเทิง ในแวดวงบุคคลที่มีหน้าตาทางสังคม จน

ท าให้เข้าใจว่าทัศนะทั่วไปของสังคมไทยที่มีต่อความหลากหลายทางเพศคือการเข้าใจและยอมรับ แต่

หากเมื่อได้ลองพบปะพูดคุยหรือสังเกตจากกลุ่มบุคคลรอบข้างเหล่านี้แล้ว ยังพบว่าในวัยรุ่นมีเพียง

ส่วนน้อยที่ “ยอมรับ” และส่วนใหญ่ยัง “ยอมรับไม่ได้” ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยไม่มีทัศนคติต่อ

ความหลากหลายทางเพศแบบที่นักวิชาการต่างประเทศวิเคราะห์ว่ามีลักษณะ “ทนได้ แต่ยอมรับ

ไม่ได้”  และถึงแม้ว่าสังคมไทยจะไม่ได้กลั่นแกล้งกลุ่มคนที่เป็นเพศที่สามอย่างชัดเจน แต่ก็ยังคงไม่

ยอมรับความหลากหลายทางเพศได้ทั้งหมด สังคมส่วนมากยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มเพศที่สาม ตราบ

ใดที่พวกเขายังอยู่ภายใต้กรอบความคิดแบบเดิมของสังคมนั้น ๆ   อาจกล่าวได้ว่าความชิงชังอาจแฝง

ตัวอยู่ภายในจิตใจและกลุ่มคนบางส่วนในสังคมก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเปิดเผย อีก

สิ่งหนึ่งที่เป็นภาระอันยิ่งใหญ่และมีความส าคัญมากที่สดุที่กลุ่มเพศที่สามในสังคมไทยต้องเผชิญปญัหา

อยู่คือการยอมรับจากสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากลูกจะต้องกตัญญูให้ความเคารพต่อ พ่อแม่ ต้อง

ท าตามความรัก ความคาดหวังของพ่อแม่ และการรักษาช่ือเสียงของวงศ์ตระกูล ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญ

ที่ควรปฏิบัติติของคนไทย ท าให้บางกรณีจึงมีความจ าเป็นจะต้องเก็บกดเอาความจริงและความรู้สึก

เกี่ยวกับเพศที่แปรเปลี่ยนไปจากเพศก าเนิด ให้ถูกซุกซ่อนปิดบังเป็นความลับต่อไป 
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3.3 ปัญหาสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศท่ีสาม 

  อย่างที่หลาย ๆ  คนมีความเข้าใจว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการแทนค่าและจัด

จ าแนกเพศออกเป็นสองเพศ คือเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งได้เป็นมาตรฐานการยอมรับกันเป็นสากล

แล้วว่าเพศที่ปกติ มีความถูกต้องและสมบูรณ์ โดยจ าแนกด้วยวิธีใช้อวัยวะเพศที่ถือก าเนิดมาเป็น

เกณฑ์ในการแบ่งแยก แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีกลุ่มเพศอีกหลายกลุ่มที่พยายามบอกเล่าและเปิดเผย

ตัวตนว่า คืออีกกลุ่มเพศหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จริงในสังคมยุคปัจจุบัน โดยเรียกตนเองว่ากลุ่มเพศที่สาม 

หรือกลุ่มเพศทางเลือก ที่มีความพึงพอใจในการเลือกเพศให้กับตนเองและเลือกที่จะมีความรักไป

จนถึงการมีชีวิตคู่กับกลุ่มคนเพศเดียวกัน แต่กลับถูกสังคมมองว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นพวกจิตวิปริต 

ผิดปกติทางเพศ เป็นตัวประหลาด และมักมองด้วยสายตาที่รังเกียจ ดูถูก จนกระทั่งท าให้เพศที่สาม

บางคนไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตน หรือไม่กล้าเรียกร้องสิทธ์ิ เพราะอาจจะท าให้การด า เนินชีวิตนั้น

เป็นไปอย่างยากล าบาก ส าหรับเพศที่สามนั้นเป็นกลุ่มเพศที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในหลาย ๆ  ด้านจาก

ทัศนคติที่มองเพศนี้ไปในเชิงลบ เป็นเหตุให้บุคคลกลุ่มนี้มักถูกละเมิดสิทธิในอีกหลายต่อหลายเรื่อง 

รวมถึงสิทธิบางประการที่กลุ่มเพศที่สามไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนกับคนในเพศปกติ  

  ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมาย ว่าด้วยการลงโทษบุคคลรักร่วม

เพศ แต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามไม่ให้เลือกปฏิบัติกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็ตามบุคคลที่

มีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายโดยทั่วไปยังไม่ได้ถูกรับรองสิทธิภายใต้กฎหมายไทย 

ซึ่งมีแต่การรับรองเฉพาะบคุคลที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้น และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพศที่สาม กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง

เพศ ถึงข้ันพยายามที่จะเรียกร้องขอความคุ้มครองในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรรา 30 

โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นความหลากหลายทางเพศแต่ก็ไม่ส าเร็จเท่าที่ควร ถึงแม้จะไม่มีการ

คุ้มครองเฉพาะเจาะจงในอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาวะ และความหลากหลายทางเพศ ก็ได้รับความ

คุ้มครองบนพื้นฐานในเรื่องเพศตามเจตนารมณ์ ที่ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2550 (สุริยสาร, 2557) 

4. อิทธิพลความเชื่อทางศาสนาท่ีมีต่อเพศท่ีสาม 

4.1 เพศท่ีสามในศาสนาพุทธ 

  ศาสนาเป็นปัจจัยส าคัญต่อความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัต

ลักษณ์ทางเพศในสังคมไทย คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งมักจะมีมุมมองเชิงลบ

ต่อวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคม โดยอ้างอิงจากหลัก
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พระพุทธศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การผิดศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี (กาเมสุ แปลว่า 

เสพกาม, มิจฉา แปลว่า ไม่ถูกต้อง, จารา แปลว่า จารีตประเพณี) แปลได้ว่า การละเว้นจากการเสพ

กามที่ไม่ถูกต้องตามจารีตประเพณี การผิดลูกผิดเมียผู้อื่น ไม่ซื่อสัตย์กับคนรักของตนเอง เมื่อเกิดมา

ชาติใหม่จึงต้องชดใช้กรรมเหล่าน้ัน 

4.2 เพศท่ีสามในศาสนาครสิต์  

  กลุ่มเพศที่สามในศาสนาคริสต์ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ มีการกล่าวถึงการสมสู่กับ

คนในเพศเดียวกันมีความผิดเป็นบาปข้ันร้ายแรงอยู่หลายตอน และสิ่งเหล่านี่เองจึงท าให้เกิดเป็น

กรอบความคิดที่ฝังแน่นมาหลายพันปี  ซึ่งเป็นส านึกทางศีลธรรมและข้อบังคับกฎหมายเรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบัน ในต านานการสร้างโลกหรือเยเนซิศ กล่าวไว้ว่าการประพฤติตนเป็นเกย์เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้

พระเจ้าลงโทษมนุษย์อย่างรุนแรงถึงข้ันล้างบ้านล้างเมือง ซึ่งปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ (เลวี

นิติ 18:22) ที่ได้กล่าวถึงการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้ไฟบรรลัยกัลป์เผาผลาญแผ่นดิน ชาวเมือง 

รวมถึงบรรดาสิ่งที่งอกข้ึนมาจากแผ่นดินให้พินาศย่อยยับทั้งหมด สาเหตุมาจากชาวเมืองโสโดม และ 

เมืองอะโมรา (กิตติศักดิ์, 2527 ) นั้นนิยมประพฤติตนเป็นเกย์คือการสมสู่กันในระหว่างคนเพศ

เดียวกันทั้งเมือง จารึกในคริสตธรรมคัมภีร์อันเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิอยู่เหนือจิตใจและความเช่ือของชาว

คริสต์มาเป็นเวลานับพันปีนั้นถือว่าการสมสู่กับคนเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ใครกระท า บุคคลผู้

นั้นต้องรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียวหรือคู่เดียว หากได้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นข้ึนแล้ว สังคมนั้น 

บ้านเมืองนั้นจะต้องรับผดิชอบและถูกลงโทษร่วมกัน และอาจท าให้บ้านเมืองต้องพินาศล่มจม หรือท า

ให้กองทัพต้องพ่ายแพ้แก่ศัตรูได้ในทันที  

   4.3 เพศท่ีสามในศาสนาอิสลาม 

  หากกล่าวถึงประชากรไทยประมาณร้อยละ 5 ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งส่วนใหญจ่ะ

อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากรกลุ่มนี้มักมีความเป็นอนุรักษ์นิยมค่อนข้างสูง คนที่นับถือ

ศาสนาอิสลามต่างก็มีความเช่ือว่า การรักร่วมเพศเป็นบาปมหันต์เช่นเดียวกันกับคริสต์ศาสนา จึงมี

บทบัญญัติความผิดทางอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลามที่เรียกว่า “อัล-ลิวาฎ” หมายถึง การ

สมสู่กันระหว่างชายกับชาย หรือระหว่างชายกับหญิงที่มิใช่ภรรยาของตนทางทวารหนัก ซึ่งเป็นข้อ

ห้ามเด็ดขาดผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างหนักตามหลักของศาสนา คือการประหารชีวิตเพียงสถาน

เดียวเท่านั้น ดังนั้นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามจึงต้องรับเอากฎหมายอิสลามไปปรับใช้ด้วยเพื่อให้

เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งได้แก่ประเทศ เซเนกัล ตูนีเซีย โมรอกโค จอร์แดน 

อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย อิรัก ตุรกี อัฟกานิสถาน อิหร่าน ปากีสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ
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แม้กระทั่ง มาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยแต่ละประเทศมักมีรายละเอียดการลงโทษที่แตกต่างกัน

ออกไป  

         จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญในระดับข้ันปฐมภูมิซึ่ง

มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ อาจกล่าวได้ว่าผู้สร้างสรรค์ต้องพยายาม

หาประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเนื้อหา โดยน ามาเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อท าให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ข้ันสูง และสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาปรับประยุกต์สื่อผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่จะปรากฏ

ร่วมอยู่ในผลงาน ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นล าดับข้ันตอน และอาศัยแรงกดดัน

จากการด ารงชีวิตท่ามกลางปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติต่อเพศทางเลือก การกีดกัน 

การพูดจาเยาะเย้ยถากถาง และท้ายสุดคือความไม่เข้าใจของสมาชิกในครอบครัวตนเอง ที่พยายาม

บีบบังคับไม่ให้เพศก าเนิดของตนต้องแปรเปลี่ยนไปเป็นเพศอื่นที่พวกเขาไม่คุ้นชินและไม่รู้จัก โดยมัก

ปฏิเสธความเป็นจริง ของสถานะทางเพศที่ตนได้เป็นผู้เลือกด้วยความเต็มใจและยากที่จะเปลี่ยนแปลง

ให้กลับไปเป็นเพศหญิงตามที่พวกเขาได้คาดหวังไว้ซึ่งต้องมีความส ารวมต่อกิริยามารยาท มีความ

สุภาพอ่อนโยน พูดจาอ่อนหวาน สรีระงดงาม สามารถตั้งท้องและเลี้ยงดูบุตรเพื่อสืบเช้ือสายเผ่าพันธ์ุ 

ซึ่งความคาดหวังเหล่าน้ีล้วนก่อให้เกิดความทุกข์ เกิดเป็นปมปัญหา ท าให้ทุกช่วงขณะของชีวิตมักพบ

แต่ความกังวลใจ ความลังเลใจ จนไม่กล้าเปิดเผยสถานะทางเพศที่แท้จริงของตนเองให้กับบุคคลอื่น

ได้รับรู้อย่างเต็มใจ และสิ่งเหล่านี้นั่นเองจึงก่อให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ โดยได้น าเอาปัญหาที่

ตนเองได้เผชิญอยู่แปรเปลี่ยนเป็นผลงานศิลปะ เพราะอย่างน้อยที่สุดผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง

อาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ใจ และคอยเป็นเพื่อนที่รู้ใจและเข้าใจในตัวตนของ

ตนเองอย่างไม่มีข้อสงสัย 

5. อิทธิพลจากผลงานศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจ  

 อิทธิพลทางด้านรูปแบบผลงานศิลปกรรมที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจนั้น โดยส่วนมาก

เป็นภาพผลงานที่อาศัยรูปทรงของคนเปน็สื่อหลักในการแสดงออก ซึ่งอาจหมายรวมถึงแนวความคิดที่

สะท้อนความเป็นเพศที่สื่อสะท้อนความรู้สึกผ่านใบหน้า เรือนร่าง รวมถึงวัตถุสิ่งของและรูปทรงของ

สิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสามารถสร้างความหมายใหม่และสอดคล้องกับแนวความคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตน อิทธิพลของผลงานศิลปกรรมเหล่านี้สามารถเติมเต็มหลักวิธีคิดและ

ความรู้สึกบางอย่างที่ได้ขาดหายไป รวมถึงเป็นข้อมูลสนับสนุนท าให้ผลงานสร้างสรรค์ของตนมี

ความหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ  
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5.1 สุกิจ ชูศรี  

 อิทธิพลจากผลงานจิตรกรรมของสุกิจ ชูศรี ที่มักน าเสนอเรื่องราวผ่านการใช้สัญลักษณ์ใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสื่อแทนค่าความหมายของความรู้สึก ยกตัวอย่างเช่น ภาพผลงานจิตรกรรม “หนึ่ง

ชีวิต” ซึ่งเป็นภาพของเด็กหญิงสาวที่ปรากฏตัวอยู่ท่ามกลางพื้นที่เฉพาะ โดยศิลปินได้สร้างสภาวะ

แวดล้อมข้ึนมาใหม่ให้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนเนื้อหาที่ปรากฏในผลงาน โดยเฉพาะรูปทรงของ

เด็กผู้หญิงที่มีรูปแบบลักษณะของศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริง ซึ่งใช้วิธีการน าเสนอให้ผลงานมีรูปแบบ

คล้ายกับผลงานจิตรกรรมไทย กล่าวคือไม่เน้นการสร้างมิติลวงตารวมถึงการสร้างปริมาตรของคนและ

รูปทรงให้มีลักษณะกลมด้วยน้ าหนัก แต่อย่างไรก็ตามสุกิจพยายามน าเสนอรูปแบบให้มีความร่วมสมยั

กับยุคปัจจุบันด้วยวิธีการหยิบยืมรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปะไทย ซึ่งเน้นการระบายสแีบบ

เป็นระนาบแบนเรียบ และเพิ่มเติมน้ าหนักและแสงเงาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้าง

สื่อสัญลักษณ์ให้มีความร่วมสมัยมากข้ึน ลักษณะเด่นที่มีความพิเศษคือการใช้เงาของใบไม้ของต้นโพธ์ิ

พาดทาบทับลงบนรูปทรงหลัก เพื่อน าเสนอความหมายถึงการชีวิต ความตาย และการ เสื่อมสลาย 

และได้ปรากฏรูปสะท้อนของพระพุทธรูปในแววตาที่กลมโต เพื่อต้องการช้ีให้เห็นถึงการมองเห็นและ

ความเข้าใจในสัจจะของชีวิตตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา  ขณะเดียวกันยังสื่อผ่านสัญลักษณ์ของ

การดับสลาย การเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่การเติบโตใหม่อย่างเปน็วัฏจักร  ผ่านรูปทรงของใบโพธ์ิแห้งทีป่ลดิ

ปลิวร่วงหล่น  

 ผลงานจิตรกรรมของสุกิจมีแนวคิดและแรงบันดาลใจที่สะท้อนถึงแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิต 

โดยได้แสดงเนื้อหาผ่านเรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้อง

กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ให้รู้สึกถึงความสุข ความหวังของชีวิต ผู้สร้างสรรค์ได้หยิบ

ยืมกลวิธีการน าเสนอลักษณะเด่นของวิธีคิดผ่านการสร้างสรรค์  คือการใช้รูปทรงของเงาที่เกิดจาก

กิ ่งไม้ ใบไม้ พาดทาบทับบนรูปทรงของคน เพื ่อสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ

ธรรมชาติ ในที่นี้จะกล่าวถึงธรรมชาติที่เกิดจากเพศที่ก าเนิด และการแปรเปลี่ยนไปสู่เพศที่ตนมี

ความต้องการที่จะถือครอง ซึ่งล้วนแล้วแต่ควรจะให้เป็นไปตามธรรมชาติของการด ารงชีวิตตาม

เพศสภาพ  และผลจากการสังเกตธรรมชาติแวดล้อมใกล้ตัว จึงเกิดการตั้งค าถามต่อการมีอยู่ของชีวิต 

ที่นอกเหนือจากการอยู่ร่วมและตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

ในสังคมแล้ว การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอารมณ์และการคงอยู่ของสภาวะนั้นจะคล้ายคลึงกันหรือไม่ 

หากเราปรับตัวให้เป็นไปตามสัจธรรมความจริงที่เกิดข้ึน จะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ที่เกิดข้ึนให้

คลายลงได้ เสมือนใบไม้ที่ก าลังร่วงหล่นสิ้นอายุไขได้หรือไม่ หากการไม่ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
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เพศสภาพของตน มีผลกระทบท าใหบุ้คลลอื่นเกิดความทุกข์  ซึ่งได้กลายเป็นประสบการณ์ตรงที่ส าคัญ

อย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี  

 

ภาพท่ี 4 ผลงานสร้างสรรค์ของ สกุิจ ชูศรี 
  ช่ือผลงาน หนึง่ชีวิต เทคนิคผสมบนผ้าใบ ปีทีส่ร้างสรรค์ พ.ศ.2560  
  เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จากhttps://www.facebook.com/sukit.choosri  

 

ภาพท่ี 5 ผลงานสร้างสรรค์ของ สกุิจ ชูศรี 
    ช่ือผลงาน Awaken, ขนาด 180x150 ซม. เทคนิคผสมบนผ้าใบ ปีทีส่ร้างสรรค์ พ.ศ.2561  

  เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/sukit.choosri  
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5.2 กมลพันธุ์ โชติวิชัย 

  ผลงานสร้างสรรค์ของ กมลพันธ์ุ ได้ส่งอิทธิพลที่ส าคัญ ผ่านรูปแบบวิธีการน าเสนอ 

และวิธีคิดได้อย่างน่าสนใจ ภายใต้การแสดงออกถึงบริบทของตนและความเช่ือทางสังคมที่มีต่อเรื่อง

เพศ ผลงานสะท้อนถึงการท าความเข้าใจในเพศสภาพของตนเอง ผ่านการบอกเล่าความรู้สกึผา่นสรรีะ

ร่างกายของตัวศิลปินเอง กมลพันธ์ุใช้กระบวนการสรา้งสรรค์เทคนิคผสมเป็นหวัใจหลกัในการน าเสนอ

ผลงาน โดยมุ่งเน้นการจดจ่อจากการกระท า การมีสติ สมาธิขณะสร้างสรรค์ผลงานของตนด้วยความ

ประณีตบรรจงขณะกรีดตัดแผ่นกระดาษให้เป็นเส้นตรงขนาดเล็กอย่างเท่า ๆ  กัน โดยการกรีดตัดให้

กระดาษขาดแยกออกจากกันเป็นกระบวนการหนึ่งของศิลปินที่มักจะกระท าควบคู่ไปกับการน าเสนอ

ภาพถ่ายเรือนร่างของตนที่มีความสมบูรณ์บนพื้นฉากหลังสีด าในลักษณะเหมือนจริง สู่สภาพการ

แปรเปลี่ยนของรูปทรงซึ่งผ่านเทคนิควิธีการกรีดแผ่นกระดาษที่ผ่านกระบวนการพิมพ์ดิจิทัล (Digital 

C – Print) ที่ปรากฏรูปทรงเหล่าน้ันจนกลายเป็นริ้วของกลุ่มเส้นอิสระสีขาวและสีด าเกาะกลุ่มกันยื่น

ออกมาจากพื้นระนาบสองมิติ ภายใต้การจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อแสดงถึงตัวตนที่ก าลัง

เคลื่อนเปลี่ยนสภาพทางกายภาพจนค่อย ๆ กลายไปสู่สภาวะแห่งความว่างเปล่าไร้รูปร่างและจิต เพื่อ

สะท้อนสาระของชีวิตภายใต้การด ารงอยู่ท่ามกลางสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันมากมาย ล้วน

แล้วแต่สร้างความกดดัน จึงได้เกิดการตั้งค าถามต่อการมีชีวิตอยู่ พร้อมกับส ารวจจิตใจของตนเองเพือ่

ค้นหาความสุขที่แท้จริง  

  แรงบันดาลใจจากผลงานของกมลพันธ์ุได้สร้างแรงสนับสนุนต่อการใช้ประเด็นทาง

เพศเพื่อตีแผ่สาระของความจริงในเพศสภาพเนื่องจากการใช้สัญลักษณ์เฉพาะทางเพศ เช่นการ

น าเสนอภาพส่วนเว้าส่วนโค้งของสรีระเพศหญิง ภาพส่วนหนึ่งของหน้าอก เอว สะโพก ที่ปรากฏแต่

เพียงในเพศหญิงเท่านั้น ล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงความเป็นปัจเจกและอัตลักษณ์ทางเพศได้อย่าง

ตรงไปตรงมา เฉกเช่นสาระที่ปรากฏในผลงานของผู้สร้างสรรค์ ที่พยายามน าเสนอภาพผ่านมุมมอง

และหลักวิธีคิดของตนเองที่เกี่ยวกับเพศสภาพที่ตนได้ถือครองอยู่ อาจมีความแตกต่างกันตรงที่การ

น าเสนอสรีระร่างกาย โดยผลงานของกมลพันธ์ุพยายามเปลือยร่างกายเพื่อสื่อแสดงให้เห็นถึงแก่นแท้

ของชีวิต แต่ผลงานสร้างสรรค์ของตนมักน าเสนอการปกปิดร่างกายด้วยเครื่องแต่งกายที่มีความ

สลับซับซ้อนกันหลายมิติ นั่นเป็นเพราะว่าการพยายามปิดบังอ าพรางเพศ (หญิง) ที่ตนไม่พึงปรารถนา

อย่างไรก็ตามการน าเสนอประเด็นทางเพศของกมลพันธ์ุ ล้วนแล้วแต่ได้สร้างความบันดาลใจให้ตนได้

ส านึกถึงบทบาทที่ส าคัญของเพศ มากกว่าภาพลักษณ์ทางเพศที่เป็นแค่เพียงเปลือกภายนอกเท่านั้น 
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ภาพท่ี 6 ผลงานสร้างสรรค์ของ กมลพันธ์ุ โชติวิชัย 
  ช่ือผลงาน Suffering No.2 ขนาด 142x87 ซม.  
  เทคนิคภาพพิมพ์สื่อผสม ปีทีส่ร้างสรรค์ พ.ศ.2558  
  เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก http://www.resource.lib.su.ac.th  
 

 

ภาพท่ี 7 ผลงานสร้างสรรค์ของ กมลพันธ์ุ โชติวิชัย 
  ช่ือผลงาน The Illusion of Self ขนาด 112X110 ซม.  

  เทคนิคภาพพิมพ์สื่อผสม ปีทีส่ร้างสรรค์ พ.ศ.2557  

  เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก http://www.resource.lib.su.ac.th  
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5.3 ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย์   

  ชวนชมเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งที่ส่งอิทธิพลผ่านผลงานสร้างสรรค์ เป็นทั้งแรงบันดาล

ใจในส่วนของแนวความคิดและเทคนิควิธีการน าเสนอ โดยการน าเรื่องราวจากประสบการณ์ด้านลบ

ของชีวิตที่ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มักเข้ามาสร้างความสั่นสะเทือนต่อจิตใจ จนเกิดเป็นความทุกข์ 

ความเหงา ชวนชมได้พยายามสื่อสารให้รับรู้ถึงเรื่องราวส่วนตัวที่มีความส าคัญต่อชีวิต และเป็นจุด

เปลี่ยนของชีวิตในแต่ละสถานการณ์ โดยได้น าภาพจ าทางความรู้สึกมาน าเสนอเพื่อตอกย้ าให้เห็นถึง

ประสบการณ์ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นไปที่การส ารวจจิตใจของตนเองต่อสถานการณ์นั้น ๆ 

อย่างงดงาม เพื่อปรับเปลี่ยนเหตุการณ์แห่งทุกข์ให้กลับกลายเป็นประสบการณ์ของเหตุที่ท าให้เกิด

ทุกข์ และพยายามไม่ให้เกิดภาพซ้ าของอดีตข้ึนมาอีกครั้ง คล้ายกับการสร้างภูมิคุ้มกันของจิตใจ 

เสมือนกับการบ าบัดรักษาเยียวยาจิตใจของตนเองด้วยภาพแห่งความจริงในอดีต ผ่านการจินตนาการ

น าเสนอผลงานด้วยรูปแบบเสมือนจริง อีกทั้งผลงานของชวนชมยังแฝงไปด้วยอารมณ์แห่งความโดด

เดี่ยว อ้างว้าง ความเหงา และการถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงล าพัง 

                    ชวนชมมักเลือกใช้เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยภาพจ าที่เกิดจากการ

จินตนาการผสมผสานเหตุการณ์ที่เหนือจริง ดังนั้นการใช้ภาพถ่ายของตัวศิลปินเองจึงเป็นวิถีทางที่มัก

แสดงออกถึงความรู้สึกส่วนบุคคลได้อย่างตรงไปตรงมากที่สุด ผสมผสานกับการใช้วิธีการตัดต่อภาพ

ด้วยเทคนิคโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop) เพื่อสร้างให้ภาพจากจินตนาการเหล่านั้นดู

เสมือนจริง และอาจเป็นพื้นที่ของสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีอยู่จริงก็ย่อมได้ และนี่คือแรงจูงใจให้ผู้สร้าง

สรรค์มักเลือกใช้กรรมวิธีการแสดงออกผ่านภาพถ่ายบุคคลในอิริยาบทต่าง ๆ  เช่นเดียวกันกับศิลปิน 

โดยได้ค านึงถึงความรู้สึกและภาษาของภาพเป็นอันดับแรก อีกทั้งการใช้กรรมวิธีของภาพพิมพ์ 

ลิโธกราฟ วิธีพิมพ์ภาพด้วยระบบออฟเซ็ท (Offset Lithograph) ผสมผสานกับข้ันตอนการสร้างสรรค์

ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมินั่มเพื่อสร้างให้เกิดมิติที่ทับซ้อน รวมไปถึงการสร้างรายละเอียด

เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มลักษณะพิเศษให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  
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ภาพท่ี 8 ผลงานสร้างสรรค์ของ ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย ์
 ช่ือผลงาน Beauty in Silence No.1 ขนาด 56X75 ซม.  

 เทคนิคภาพพิมพ์ออฟเซท็และภาพ พิมพ์หิน ปทีี่สร้างสรรค์ พ.ศ.2549 

 เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก http://www.resource.lib.su.ac.th  

  

 

ภาพท่ี 9 ผลงานสร้างสรรค์ของ ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย์ 
  ช่ือผลงาน Mindless No.1 ขนาด 80X89 ซม.  

  เทคนิคภาพพิมพ์ออฟเซ็ทและภาพพิมพ์หิน ปทีี่สร้างสรรค์ พ.ศ.2548  

  เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก http://www.resource.lib.su.ac.th  

 



 
 

 

บทท่ี 3 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสรา้งสรรค์ 

 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เกิดจากการความต้องการน าเสนอสาระของ

แนวความคิดโดยอาศัยเทคนิคและกรรมวิธีทางศิลปะภาพพิมพ์เพื่อให้กลายเป็นภาษาทางศิลปะ และ

มีส่วนช่วยสนับสนุนท าให้ผลงานสร้างสรรค์เหล่านั้น  ได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่ ข้าพเจ้าได้ตั้ง

จุดมุ่งหมายไว้เป็นล าดับแรก โดยได้ล าดับข้ันตอนการสร้างสรรค์ไว้ดังต่อไปนี้  

1. วิธีท่ีศึกษาค้นคว้าข้อมูล  

 ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง กาย - กลับกลาย ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือข้อมูลด้านเนื้อหา 

ซึ่งเป็นข้อมูลที่อธิบายถึงความเป็นมาของผลงาน และข้อมูลด้านเทคนิควิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน เพื่ออธิบายข้ันตอนและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ข้อมูลด้านเนื้อหา   

  - เนื้อหาที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้น ามาจากประสบการณ์ตรงของ

ตนเองในฐานะเพศที่สาม (ทอม) ซึ่งได้พยายามทบทวนเรื่องผลกระทบจากสถานภาพของตนและจาก

บริบททางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมตนเอง และบุคคลรอบตัวที่มีเพศสถานะเดียวกัน ซึ่งเป็นการ

ส ัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุที่มาของปัญหาความ

เหลื่อมล้ าการถูกแบ่งแยกสู่การเลือกปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นเรื่องความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงออก

ทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศก าเนิด  

  - ศึกษาผลงานศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในด้านเนือ้หาและรูปแบบ รวมถึง

การรวบรวมข้อมลูเชิงลึกเกี่ยวกบัทางด้านสังคมศาสตร์และเพศวิธีศึกษา 

1.2 ข้อมูลด้านเทคนคิท่ีใช้ในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 

  - รวบรวมข้อมลูที่ตนเองสนใจ เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงประเดน็ที่เกี่ยวข้อง ก่อนน าไป

สร้างภาพต้นแบบทางความคิด (ภาพร่าง) เพือ่ใหส้อดคล้องกับจุดมุ่งหมายของตนเอง                                    

 - บันทึกภาพถ่ายของตนเองในมุมมองทีม่ีความหลากหลาย แตกต่างอิริยาบถ เพื่อให้

สอดคล้องตามภาพร่างต้นแบบ (Sketch) หลังจากนั้นจงึใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการตกแต่ง

ภาพ (Photoshop) โดยได้เพิ่มเติมบรรยากาศ รูปทรงต่าง ๆ เพื่อใหผ้ลงานภาพร่างเกิดความสมบูรณ์ 
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2. ลักษณะข้อมูลในการสรา้งสรรค์ผลงาน  

 ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงประสบการณ์ การ

สัมภาษณ์บุคคลอื่น ผสมผสานกับการจิตนาการตามความรูส้ึกส่วนตนโดยมีขั้นตอนการรวบรวมข้อมลู 

ได้ดังต่อไปนี้                                                                                                                          

           - สรุปข้อมูลจากประสบการณ์ตรงและศึกษาข้อมลูเพิม่เติมจากสื่อต่าง ๆ จนน าไปสู่การ

จินตนาการภาพจากความเป็นนามธรรมในมโนทัศน์ สู่การสร้างภาพแบบร่างเพื่อให้เห็นเป็นรปู ธรรมที่

ชัดเจนย่ิงข้ึน 

 -   ข้อมูลในผลงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการสะท้อนความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ในเรื่องเพศ

สภาพ โดยให้ความคิดเป็นตัวน าเพื่อพัฒนาผลงานศิลปะจากสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจ ส ารวจสภาวะ

อารมณ์ของตนเองและน าเอาสภาวการณ์เหล่านั้นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยอาศัยทัศนธาตุทาง

ศิลปะและกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph)  

 -  ศึกษาค้นคว้าหารูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์หิน  ในวิธีการหรือ

กระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ในรูปแบบ

เฉพาะตน 

3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้า  

 - สมุดบันทึกความรูส้ึก 

 - สมุดร่างภาพผลงาน 

 - กล้องถ่ายภาพ 

 - คอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้าข้อมลู และการสร้างสรรค์ภาพร่าง 

 - หนังสือ ฯลฯ 

4. องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เริ่มต้นจากน าเอาความรู้สึกจากประสบการณ์ตรงเปน็

ส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน ความรู้สึกที่ถูกมองข้ามความส าคัญ การกล่าวหาโดยสังคมว่าเป็นกลุ่ม

บุคคลที่เป็นปัญหาของสังคมนั้น โดยได้ผ่านช่วงระยะเวลาของการสะสมความรู้สึกกดดันเหล่านั้น 

และผลักดันให้ออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์หิน 
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(Lithograph) โดยการใช้ร่างกายตนเองเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อบอกเลา่เรื่องราว ผ่านรูปแบบความ

หลากหลายของเครื่องแต่งกาย เช่นความโปร่งบางของเสื้อผ้าช้ันนอก ความซับซ้อนของเสื้อผ้าช้ันใน 

และการใช้ผ้ารัดหน้าอกเพื่อสื่อแสดงให้เห็นถึงการปกปิดที่อึดอัดทั้งทางกายภาพและจิตใจ รวมไปถึง

การใช้สัญลักษณ์ผ่านรูปทรงของวัตถุ เช่น ดอกแมกโนเลีย (Magnolia) ที่มีนัยยะสื่อความอ่อนหวาน

แต่เข้มแข็งและสามารถเช่ือมโยงกับอัตลักษณ์ทางเพศของผู้สร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ รวมไปถึงการ

จัดล าดับความส าคัญที่ต้องการน าเสนอ เช่นการจัดการรูปทรง สัดส่วน องค์ประกอบของภาพ เพื่อสื่อ

นัยยะของสาระที่ต้องการสื่อสาร ประกอบกับการใช้หลักทัศนธาตุทางศิลปะ พื้นที่ว่าง เส้น สี พื้นผิว 

แสงเงา ระยะลวงตาบนพื้นระนาบสองมิติ ที่เช่ือมโยงกันอย่างมีเอกภาพ โดยมุ่งเน้นถึงการแสดงออก

ของสุนทรียภาพ อารมณ์ความรู้สึกและแนวความคิดเป็นหลักส าคัญ 

 4.1 องค์ประกอบทัศนธาตุทางศลิปะ (Visual Elements) สามารถจ าแนกได้ดังต่อน้ี 

 รูปทรง (Form) ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ผู้สร้างสรรค์เน้นการใช้รูปทรงเพื่อการอธิบายความ 

หมายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราว ความคิด อารมณ์ และการแสดงออกตามความรู้สึก

ส่วนตน โดยผลงานจะปรากฏรูปทรงของคนในท่าทางยืนหันหลัง (ผู้สร้างสรรค์ใช้ร่างกายของตนเอง

เป็นสื่อ) พร้อมกับต้นแมกโนเลียซึ่งเป็นวัตถุร่วมโดยอาศัยความหมายเชิงสัญลักษณ์และเมื่อน ามา

ถ่ายทอดร่วมกันจะสามารถสร้างความหมายใหม่เชิงความคิด อีกทั้งรูปทรงของคนที่ยืนหันหลังสงบนิง่

ไม่แสดงพฤติกรรม ไม่เปิดเผยภาพใบหน้าที่สามารถบอกความต้องการ แต่กลับมองก้มต่ าไปยังพื้นที่

ด ามืดสนิท ให้ความรู้สึกถึงความทุกข์ ความเศร้าหมองราวกับชีวิตนั้นมืดมิด หนทางข้างหน้าดูทึบตัน 

อึดอัด เสมือนพื้นที่ที่อยู่เบื้องหน้าขณะนั้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สื่อถึงเพื่อน าเสนอเรื่ องราว ที่ได้เกิด

ข้ึนกับผู้สร้างสรรค์และบุคคลที่เป็นเพศที่สามอีกหลายคน สิ่งที่มีความส าคัญคือการให้ความหมายถึง

รูปทรงที่ยืนหันหลัง และได้หันหน้าไปเผชิญกับความมืดมิดที่อยู่เบื้องหน้านั้น เพื่อต้องการสื่อให้เหน็ถึง

ความรู้สึกถึงความเด็ดเดี่ยวต่อการกระท าของตนเอง ที่ยืนหยัดและแน่วแน่ต่อความคิดบนสถานภาพ

ทางเพศของตนเองที่ตนเป็นผู้เลือกเอง  

 นอกจากนี้ยังอาศัยรูปทรงของต้นแมกโนเลียเข้ามามีส่วนร่วมประกอบที่ส าคัญในภาพผลงาน

ทุกช้ิน ซึ่งเกาะเกี่ยวพันอยู่รายรอบตัวของคนที่ปรากฏอยู่กลางภาพ นอกจากอาศัยความหมายเชิง

สัญลักษณ์แล้ว ยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ สร้างความเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวาให้สอดคล้อง

กับแนวความคิด อีกทั้งช่วยเพิ่มเติมเรื่องราวและนัยยะของผลงาน ซึ่งลักษณะของดอกแมกโนเลียเป็น

ดอกไม้ที่มีรูปร่างภายนอกสวยงามสะดุดตา กลีบดอกมีสีขาว สีเหลืองอ่อน สีชมพู แตกต่างกันตาม
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สายพันธ์ุ  และมักส่งกลิ่นหอมตอนเช้าตรู่ เมื่อสังเกตด้วยความละเอียดถ่ีถ้วนและได้สัมผัสจะพบว่า

กลีบดอกนั้นทั้งแข็งและหนา ซึ่งคุณสมบัติของกลีบดอกที่หนานี้จะทนทานต่อลมฝนและพายุได้เป็น

อย่างดี ไม้ในสกุลนี้เป็นสุดยอดแห่งความทรหดทนต่อสภาวะแวดล้อม จึงเห็นความส าคัญและสามารถ

น ามาเช่ือมโยงกับเรื่องราวทางความคิด ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความพยายามอดทนต่อความไม่เข้าใจ 

และการไม่ยอมรับในเพศสภาพที่แตกต่างจากตน เสมือนกับชีวิตที่ผ่านมาต้องเผชิญกับมรสุมแห่ง

ความแตกต่างทางเพศมาโดยตลอด รูปทรงอีกประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนความ

เป็นเพศของตนเองได้นั้น คือการน าเสนอรูปทรงของผ้ารัดหน้าอก ที่ปรากฏอยู่ในผลงานทุกช้ินอย่าง

เผยตัวตน โดยทั่วไปแล้วคงไม่ต้องกล่าวถึงความอึดอัดทางกายภาพที่ต้องรัดผ้าเหล่านั้นให้แน่นแนบ

เนื้อมากที่สุดเพื่อปกปิด อ าพรางหน้าอกที่ยื่นนูนออกมาอย่างเห็นได้ชัด ในที่นี้จะกล่าวถึงความอึดอัด 

ความทรมานต่อจิตใจอย่างแสนสาหัส ที่ไม่อาจสามารถเปิดเผยความเป็นตัวตนให้บุคคลและสังคม

ได้รับรู้ และมองเห็นถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของความเป็นมนุษย์มากกว่าที่จะตัดสิน 

กีดกัน และดูถูกเมื่อพบว่าพวกเขาเหล่าน้ันเป็นกลุม่เพศทีผ่ิดปกติ มีความแตกต่าง และเป็นกลุ่มคนทีม่ี

ความผิดปกติเกี่ยวกับจิตเพศ  

 บรรยากาศและมุมมองของภาพ (Atmosphere, Perspective) โดยในล าดับแรก 

จะก าหนดบรรยากาศที่ต้องการให้ปรากฏในผลงานด้วยการบันทึกภาพถ่าย  สร้างระยะใกล้ - ไกล  

เกิดเป็นมิติสมจริง ด้วยการควบคุมแสงและเงาตามลักษณะของธรรมชาติที่จะปรากฏบนสรีระร่างกาย 

และค านึงถึงการทับซ้อนของวัตถุไปอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมถึงแทนค่าความหมายของสี  

ให้สอดคล้องกับแนวความคิด พื้นที่บางส่วนของภาพต้องเพิ่มการตกกระทบของแสงให้มากกว่าปกติ

เพื่อต้องการก าหนดให้เงาของวัตถุทาบทับพื้นที่บริเวณดังกล่าว และบางส่วนของพื้นที่มีการสร้างให้

เกิดแสงเงาที่เข้มจัดเพื่อปิดบังอ าพราง และเพื่อให้รูปทรงของคนมีความกลมกลืนกับพื้นฉากหลังที่ด า

สนิท โดยเฉพาะวัตถุที่มีความโปร่งบาง โปร่งแสงจะต้องถูกวางแผนการด าเนินงานในการบันทึกภาพ

อย่างเป็นล าดับข้ันตอน ก่อนจะน าไปตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเมื่อผ่าน

ระบบการพิมพ์ด้วยกรรมวิธีภาพพิมพ์พื้นราบแบบระบบอุตสาหกรรมแล้ว (Offset Lithograph)  

จึงน ามาสร้างสรรค์เพิ่มเติมด้วยกรรมวิธีภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมินั่ม หลายสีหลายแม่พิมพ์ตามล าดับ 

ดังนั้นภาพบรรยากาศโดยรวมของผลงานจึงมุ่งเน้นไปที่สภาวะแวดล้อมที่มีลักษณะเข้มจัด ไม่บ่งบอก

เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสถานที่แห่งใด และไร้ซึ่งกาลเวลา และมีความรู้สึกคล้ายกับตัวบุคคลที่ยืนหลังอยู่

นั้น ตกอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่มืดมิด ส่งผลต่อความหมายที่ต้องการให้ปรากฏอยู่ในผลงานคือ 

ความโดดเดี่ยว เหงา และอ้างว้าง 
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 พ้ืนท่ีว่าง (Space) เป็นองค์ประกอบหลักที่มีความส าคัญ สามารถโน้มน้าวสร้างความรูส้กึให้

เข้าใจต่อแนวความคิดของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี พื้นที่ว่างที่ปรากฏบนพื้นฉากหลังในผลงานชุดน้ี ล้วน

แล้วแต่เป็นพื้นที่สีด า มืดมิดและว่างเปล่า เพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกภายในที่ปิดบังมาทั้งชีวิตและยังได้

สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อ้างว้าง โดดเดี่ยว ในความมืดมิดที่ไม่ปรากฏสิ่งใดเลยมักสร้างความรู้สึกถึง

ภาวะความกดดันได้เช่นกัน แต่ในทางกลับกันการเว้นพื้นที่ว่างในผลงานสามารถช่วยให้องค์ประกอบ

ระหว่างสัดส่วนของรูปทรงและพื้นที่ของพื้นฉากหลังในภาพ ดูไม่อึดอัดมากจนเกินไปซึ่งเป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้บรรยากาศและสีด าที่เข้มจัดมีส่วนช่วยให้พื้นที่ว่างมีความหมายมากกว่าความ

เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเรียบแบนเป็นระนาบ สิ่งที่ส าคัญและเป็นจุดร่วมที่ต้องการกล่าวถึงคือการ

พยายามสร้างรายละเอียดผ่านน้ าหนักของหมึกพิมพ์ที่มีลักษณะโปร่งใส เมื่อผ่านการพิมพ์ทับซ้อนลง

บนพื้นที่ที่เข้มจัด จะมองเห็นถึงความแตกต่างเมื่อมองย้อนแสง และได้ปรากฏรูปทรงของวัตถุใน

รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ  

 สี (Color) เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการแสดงสภาวะของอารมณ์ ที่จะปรากฏอยู่

ในผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งได้แบ่งลักษณะของสีออกเป็น 2 ข้ันตอนของการสร้างสรรค์คือ สีข้ันแรกซึ่ง

ผ่านข้ันการพิมพ์ โดยมักเลือกใช้สีน้ าเงินเจือด า หรือสีน้ าตาลเจือด า และมักจะหลีกเลี่ยงการใช้สีด า

โดยตรงในการพิมพ์ภาพผลงานซึ่งเป็นแม่พิมพ์หลัก (Key plate) เพราะอาจท าให้ผลงานที่ปรากฏใน

ข้ันตอนแรกนี้ดูแข็งกระด้างทางความรู้สึก และท าให้บรรยากาศของสีดูทึบตันขาดมิติลวงตา หลังจาก

นั้นคือการพิมพ์แทรกสี ด้วยแม่พิมพ์ที่หลากหลายในเทคนิคภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลมูินั่ม ตามลักษณะ

และบรรยากาศของผลงานในแต่ละช้ิน และข้อส าคัญในข้ันตอนของการผสมหมึกพิมพ์ทุกครั้งจะต้อง

ค านึงถึงความโปร่งใสของสี (Transparent) ด้วยวิธีผสมหมึกพิมพ์กับหมึกพิมพ์สีใส  (Medium Ink) 

เพื่อผลของการทับซ้อนรูปทรงต่าง ๆ ให้มีลักษณะกลมกลืน โปร่งบางและโปร่งใส โดยได้ก าหนดสี

หลักในแต่ละผลงานใหแ้ตกต่างกันออกไป และมักจะปรากฏสีในลกัษณะต่าง ๆ  ผ่านรูปทรงของเสือ้ผา้

เครื่องนุ่งห่ม และสีของดอกไม้เป็นหลักส าคัญโดยยึดหลักการของความเป็นเอกภาพกลมกลืน ไม่โดด

เด่นขัดแย้งกันมากจนเกินไป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะอารมณ์ในขณะนั้น  
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ภาพท่ี 10 ภาพรูปทรงหลกั (Form) 
 

 

 

ภาพท่ี 11 ภาพบรรยากาศและมมุมองของภาพ (Atmosphere, Perspective) 
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ภาพท่ี 12 ภาพพื้นที่ว่าง (Space) 
 

 

 

ภาพท่ี 13 ภาพแสดงลักษณะของสี (Color) 
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ภาพท่ี 14 ภาพเปรียบเทียบผลงานบางส่วน เพื่อแสดงให้เหน็ถึงความแตกต่างของลกัษณะท่าทาง 
 

5. ขั้นตอนการเตรยีมแม่พิมพ์ 

 ผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ ได้เลือกใช้แม่พิมพ์อลูมินั่มส าหรับข้ันตอนต่าง ๆ ทั้งหมด 2 

ประเภทคือ แม่พิมพ์อลูมินั่มเคลือบน้ ายาเคมีซึ่งมีความไวต่อแสงยูวี ในกระบวนการของการอัด

ภาพถ่ายลงบนแผ่นแม่พิมพ์ และแม่พิมพ์อลูมินั่มชนิดปกติที่ใช้ในการเขียนภาพด้วยวัสดุไข โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 5.1 แม่พิมพ์อลูมินั่มเคลือบน้ ายาเคมี ประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างภาพบนแผ่น

แม่พิมพ ์ดังต่อไปนี ้  

  - ภาพฟิล์มต้นแบบส าหรับถ่ายแสง (Positive / Negative film)  

  - น้ ายาสร้างภาพ (Developer) แบบ Positive 

  - น้ ายาท าความสะอาดเพลท (ครีมน้ านม) 

  - น้ ายาลบเพลท (Plate Remover) 

  - กาวเคลือบหน้าเพลท (IGA) 

  - ฟองน้ าใยธรรมชาติชนิดอย่างดี 2 - 3 ก้อน 

  - ถุงมือพลาสตกิ หรือถุงมือยางกันสารเคมี 

                     - กะละมังขนาดกลาง 2 ใบ 

  - นาฬิกาจับเวลา ส าหรับใช้จับเวลาในการฉายแสง 

  - เครื่องฉายแสง 
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ขั้นตอนในการสร้างภาพลงบนแม่พิมพ์อลูมินั่มชนิดเคลือบน้ ายาเคม ี

  เทคนิคนี้สามารถสนองตอบความต้องการรูปแบบความเสมือนจริงของผลงานได้เปน็

อย่างดี ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการของการสร้างแม่พิมพ์การพิมพ์เชิงพาณิชย์ตามโรงพิมพ์ทั่วไป ดังนั้นเมื่อ

ผ่านกระบวนการของการพิมพ์แล้ว ภาพที่ออกมาจะเหมือนกับภาพต้นแบบเกือบทุกประการ สิ่งที่มี

ความส าคัญที่สุดในเทคนิคนี้คือ ภาพฟิล์มต้นแบบ และแผ่นแม่พิมพ์เคลือบน้ ายาไวแสง  โดยได้ล าดับ

ข้ันตอนอย่างพอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

 1. การเตรียมฟิล์ม โดยผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ี ได้น าภาพหลังจากการตกแต่งภาพด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ และโอนถ่ายไฟล์ภาพแปลงเป็นแผ่นฟิล์ม ซึ่งมีลักษณะโปร่งแสงในพื้นที่ว่างและทึบแสง

บริเวณรูปทรงที่เกิดจากการเรียงตัวของเม็ดสกรีน ซึ่งมีระยะชิด – ห่างของเม็ดสกรีนแตกต่างกัน และ

มีขนาดเล็กที่ยากต่อการมองด้วยตาเปล่า  

 2. การถ่ายฟิล์มลงบนแม่พิมพ์อลูมินั่มชนิดเคลือบน้ ายาเคมี มีขั้นตอนดังนี้  

     - การเตรียมน้ ายาสร้างภาพ (Developer) ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้เลือกใช้แม่พิมพ์ชนิด 

Positive (ผิวหน้าแผ่นแม่พิมพ์เป็นสีเขียว เมื่อผ่านการฉายแสงและล้างน้ ายา Developer แล้วจะ

เปลี่ยนเป็นสีฟ้า) ดังนั้นจึงต้องใช้น้ ายา Developer แบบ Positive Coating โดยใช้อัตราส่วนระหว่าง

น้ ากับน้ ายาในสัดส่วน 8 ต่อ 1 ข้อควรระวังในข้ันตอนนี้คือ หากใช้น้ ายาผิดประเภทจะท าให้แม่พิมพ์

เสียหาย แม่พิมพ์ที่ผ่านการฉายแสงอาจไม่ปรากฏน้ าหนัก และคุณภาพของภาพที่ปรากฏอาจเกาะติด

แม่พิมพ์ไม่สม่ าเสมอ เมื่อน าสู่ระบบข้ันตอนการพิมพ์อาจจะท าให้เกิดปัญหา 

       - ข้ันตอนการวางแม่พิมพ์ในตู้ฉายสง ให้น าแผ่นฟิล์มวางประกบกับผิวหน้าแม่พิมพ์ ด้าน

ที่เป็นสีเขียว จากนั้นปิดบานพับตู้ฉายแสงลงมาให้แนบสนิทแล้วท าการดูดอากาศภายในตู้ออก เมื่อ

แผ่นฟิล์มแบนเรียบไปกับผิวหน้าแม่พิมพ์แล้วจึงเปิดไฟเพื่อท าการถ่ายแม่พิมพ์ ในข้ันตอนนี้จะใช้เวลา

การฉายแสงแม่พิมพ์เพียง 2 นาที สังเกตได้ว่าสีที่ปรากฏบนแผ่นแม่พิมพ์จะค่อย ๆ เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้า 

เมื่อครบเวลาการฉายแสงตามที่ก าหนด ให้ปิดสวิตช์ไฟ ปิดสวิตช์เครื่องดูดอากาศตามล าดับ แล้วจึงยก

บานพับต็ฉายแสงข้ึนเพื่อน าแม่พิมพ์ไปล้างน้ ายา  

       - น าแม่พิมพ์วางลงบนพื้นที่ส าหรบัล้างน้ ายาเคลือบแม่พิมพ์ โดยใช้ฟองน้ าทีม่ีน้ ายา 

Developer ลบูวนให้ทั่วแม่พมิพ์เบา ๆ และรวดเร็ว (ต้องใช้น้ ายาให้ตรงตามชนิดแม่พมิพ์) จากนั้น

สารเคมีที่ถูกเคลือบอยู่บนแม่พิมพจ์ะค่อย ๆ หลุดออก ส่วนที่หลุดน้ันจะเป็นส่วนที่แผ่นฟลิ์มมีน้ าหนัก

อ่อน น้ ายาที่เคลือบจะหลุดออกไปเรือ่ย ๆ จนปรากฏภาพทีเ่หมอืนภาพต้นแบบทกุประการ จากนั้นจึง
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ล้างออกด้วยน้ าสะอาด (ห้ามปล่อยน้ ายาล้างแม่พิมพ์ค้างบนแม่พิมพ์นานเกินไป เพราะจะท าให้ภาพ

บนแม่พิมพห์ลุดและเกิดความเสียหายได้) ข้ันตอนการเตรียมแม่พิมพ์ (Photo Plate) เป็นอันเสรจ็สิ้น 

หากต้องการพมิพ์กส็ามารถกระท าได้ในทันที แต่ถ้ายังไม่ต้องใช้งาน ให้ใช้กาวเคลือบหน้าเพลท (IGA) 

หรือใช้กาวกระถินลบูบาง ๆ ใหท้ั่วแผ่นแม่พิมพ์ จากนั้นพัดให้แห้งแล้วจึงห่อให้มิดชิด และเกบ็ไว้ให้พ้น

แสงแดด 

 

ภาพท่ี 15 ตู้ฉายแสง และแม่พิมพ์ทีผ่่านการฉายแสงจากแผน่ฟิล์ม (Photo Plate) 

 

  ก่อนที่จะเข้าสู่ข้ันตอนของการพิมพ์ภาพผลงาน จ าเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

เสียก่อน เพราะหากเกิดปัญหาข้ึนจะสามารถแก้ไขได้ทันทีและรวดเร็ว เพราะการพิมพ์เป็น

กระบวนการสุดท้ายในการสร้างสรรค์ผลงาน หากเกิดความผิดพลาดในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง จะเกิด

ความเสียหายแก่ผลงาน และท าให้เสียเวลาเพิ่มเติมในการแก้ปัญหา การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมจึงมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้ 

1. เตรียมกระดาษส าหรับพิมพ์ โดยก าหนดต าแหน่งการวางกระดาษ Registration mark T, 

I (T and Bar) บริเวณด้านหลังของกระดาษ Fabriano กระดาษที่น ามาใช้พิมพ์ควรมีขนาดเล็กกว่า

แผ่นแม่พิมพ์ เพื่อความสะดวกในการวางแผ่นกระดาษให้ตรงกับต าแหน่งการวางกระดาษที่ปรากฏบน

แผ่นแม่พิมพ์เช่นเดียวกัน กระดาษชนิดนี้ผลิตจากวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของฝ้ายบริสุทธ์ิ (Cotton) มี

ลักษณะผิวที่นุ่ม ดูดซับหมึกพิมพ์ได้ดี  

2. การเตรียมหมึก ส าหรับข้ันตอนการพิมพ์ โดยเลือกใช้หมึกพิมพ์ออฟเซ็ท ซึ่งเป็นประเภท

เดียวกันกับที่ใช้ในโรงพิมพ์อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เมื่อผสมเฉดสีได้ตามความต้องการแล้ว จะต้อง
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ตรวจสอบความทึบแสงและความโปร่งใสของหมึกพิมพ์อีกครั้งหนึ่งบนแผ่นกระดาษ เพื่อทดสอบ

คุณสมบัติของหมึกพิมพ์ เมื่อเป็นไปตามที่ต้องการแล้วให้น าผงไลท์แมกนีเซียม คาร์บอเนต ผสมเข้า

กับหมึกพิมพ์ เพื่อให้หมึกพิมพ์มีความข้นเหนียวมากข้ึนท าให้สามารถเก็บรายละเอียดน้ าหนักของ

ผลงานได้เป็นอย่างดี เพราะหมึกพิมพ์ที่ตักออกจากกระปอ๋งบรรจุหมึกพิมพ์นั้น มักมีลักษณะเหลวอาจ

ท าให้ลงไปอุดตันตามรูพรุนขนาดเล็กที่ปรากฏบนผิวแม่พิมพ์ ท าให้ผลงานเกิดความทึบตันได้อย่าง

รวดเร็ว และแม่พิมพ์อาจเกิดความเสียหายได้ แล้วจึงกลิ้งหมึกพิมพ์ได้ทันที 

 

 

 

ภาพท่ี 16 ภาพการก าหนดต าแหน่งเครื่องหมายการวางกระดาษ (Registration Mark)  
             และการท าช้ืนกระดาษส าหรับพมิพ์  
 

 

 

ภาพท่ี 17 ภาพหมึกพิมพ์ขณะก าลงัผสมด้วยผงไลท์แมกนเีซียมคาร์บอเนตและภาพการปาดหมึก  
   พิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษ เพื่อทดสอบคุณสมบัติของหมึกพมิพ ์
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ขั้นตอนการพิมพ์แม่พิมพ์อลูมินั่มเคลือบน้ ายาเคม ี

 1. ใช้ฟองที่น้ าหมาดน้ าเช็ดวนกาวกระถินที่เคลือบผิวแผ่นแม่พิมพ์ออกให้สะอาดจาก  นั้นใช้

ลูกกลิ้งยางกลิ้งหมึกพิมพ์สลับกับการเช็ดน้ าคอยหล่อเลี้ยงผิวหน้าแม่พิมพ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งในข้ันตอน

นี้ห้ามให้ผิวของแม่พิมพ์แห้งโดยเด็ดขาด อาจท าให้แม่พิมพ์ได้รับความเสียหายจากการจับติดของหมกึ

พิมพ์บนพื้นที่ว่าง เนื่องจากน้ าจะเป็นตัวกั้นไม่ให้หมึกพิมพ์จากลูกกลิ้งจับติดบนผิวหน้าแม่  พิมพ์

บริเวณที่ไม่ต้องการ ดังนั้นเมื่อข้ันตอนการเช็ดน้ ามีความสมบูรณ์แบบหมึกพิมพ์จากลูกกลิ้งจะจับติด

เฉพาะตรงที่เป็นส่วนรับหมึกเท่านั้น สลับทิศการกลิ้งหมึกให้ครบทั้ง 8 ทิศโดยให้ครอบคลุมภาพที่

ปรากฏอยู่บนแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อเสร็จข้ันตอนการกลิ้งหมึกแล้วให้ท าความสะอาดพื้นที่โดยรอบของ

แผ่นแม่พิมพ์ เช่นคราบหมึกส่วนเกินและละอองหมึกขนาดเล็กที่ไม่ต้องการด้วยถุงน่องหมาดน้ า เพื่อ

หลีก เลี่ยงการใช้น้ ามันทุกชนิดในห้องปรับอากาศ ก่อนเข้าสู่ข้ันตอนของการพิมพ์  

2. เมื่อกลิ้งหมึกพิมพ์ครบรอบตามจ านวนที่ต้องการ ให้ท าการพิมพ์ทดสอบคุณภาพ (Proof) 

ของแม่พิมพ์ก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความเข้มจัดของน้ าหนัก รายละเอียดของผลงาน ความคมชัด 

ฯลฯ จนเห็นได้ว่าควบคุมหมึกได้สม่ าเสมอแลว้ จึงเริ่มพิมพ์ลงบนกระดาษจริงจนครบจ านวนที่ต้องการ 

และการพิมพ์ลงบนกระดาษจริงให้ท าช้ืนกระดาษด้วยทุกครั้ง  โดยวิธีการพ่นน้ าให้เป็นละอองฝอย

ละเอียดเหนือแผ่นกระดาษ และละอองน้ าจะตกลงมาจบัที่ผวิกระดาษอย่างสม่ าเสมอกัน รอให้ละออง

น้ าซึมผ่านผิวของกระดาษ จะท าให้เนื้อกระดาษมีความนุ่มมากยิ่งขึ้น ประมาณ 2 นาที  แล้วจึงใช้กระ 

ดาษปรู๊ฟที่สะอาด ซับละอองน้ าส่วนเกินออกให้ทั่วทั้งแผ่น จากนั้นน ากระดาษพิมพ์เข้าสู่กระบวนการ

พิมพ์ต่อไป การท าช้ืนกระดาษเรามักใช้น้ าดื่มสะอาดแทนการใช้น้ าประปาเนื่องจากหากทิ้งระยะเวลา

ไว้นานผิวกระดาษอาจมีจุดสีเหลือง (Yellow Spot) ท าให้ผลงานได้รับความเสียหาย  

3. เมื่อวางกระดาษลงบนต าแหน่งที่ก าหนดแล้ว ให้ใช้กระดาษปรู๊ฟสะอาดวางทาบทับ 6 – 8 

แผ่นหลังจากนั้นใช้แผ่นอะคริลิคใสวางทาบให้แนบสนิท ใช้จารบีหล่อลื่นระหว่างไม้ครูด (Scraper 

Bar) กับแผ่นอะคริลิคใส ในขณะที่หมุนแท่นพิมพ์ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า เมื่อสิ้นสุดข้ันตอนการหมุน

แท่นพิมพ์แล้ว ให้ถอนกระดาษพิมพ์ข้ึนจากแผ่นแม่พิมพ์ด้วยความระมัดระวัง หรือใช้วิธีการยกประ

ครองจากมุมใดมุมหนึ่ง น าภาพที่ผ่านการพิมพ์แล้ววางบนตะแกรงตากผลงาน เพื่อรอให้หมึกพิมพ์

แห้ง และรอข้ันตอนการพิมพ์ทับซ้อนในแม่พิมพ์ถัดไป  



 40 
 

 

 

ภาพท่ี 18 ภาพข้ันตอนการพิมพ์ภาพผลงาน จากแผ่นแม่พมิพ์ที่ผ่านกระบวนการฉายแสง  
             เรียกว่าระบบออฟเซ็ทลิโธกราฟ (Offset Lithograph, Photo Plate) 
 

 

 

ภาพท่ี 19 ภาพการวางกระดาษให้ตรงตามต าแหนง่ที่ก าหนดไว้  
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ภาพท่ี 20 ภาพการวางกระดาษปรูฟ๊เพื่อช่วยซบัแรงกดรีดของแท่นพิมพ์ 
 

 

  

ภาพท่ี 21 ภาพการถอนกระดาษข้ึนจากแม่พมิพ์  
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5.2 แม่พิมพ์แผ่นอลูมินั่มชนิดท่ีใช้วัสดไุขชนิดตา่ง ๆ เขียนแม่พิมพ์ 

  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ลงบนแผ่นแม่พิมพ์อลูมินั่มชนิดที่

ใช้วัสดุไขชนิดต่าง ๆ เขียนแม่พิมพ์ มักมีความแตกต่างในเครื่องของเคมีภัณฑ์  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วัสดุ

อุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในเพลทแม่พิมพ์อลูมินั่มเคลือบน้ ายาเคมี เช่น กาวกระถิน ฟองน้ าใย

ธรรมชาติ ถุงมือกันสารเคมี แปรง พู่กัน กะละมัง นาฬิกาจับเวลา ทินเนอร์  นอกจากนั้นยังมีวัสดุ

อุปกรณ์เพิ่มเติมดังนี้ 

  - กรดซัลฟูริค (Sulfuric acid) 

  - กรดฟอสฟอริค (Phosphoric acid) 

  - น้ ายา Red lacquer ใช้เป็นน้ ายาสร้างภาพในแม่พมิพ์แผน่อลูมินั่ม 

  - วัสดุไขส าหรับเขียนแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ  

  - กระดาษนกกระจอกที่เคลอืบผงสนิมเหล็ก (ส าหรบัข้ันตอนการลอกแบบลายเส้น) 

  - ผ้าสาลูชนิดไม่ลงแป้ง ขนาดไม่เกิน 1.5 ฟุต  7 – 8 ผืน 

  - แป้งฝุ่น หรือผงแป้ง Talcum 

 ขั้นตอนในการสร้างภาพลงบนแม่พิมพ์อลูมินั่มชนิดธรรมดา  ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนที่สองของ

กระบวนการพิมพ์ผลงาน มีการเปลี่ยนชนิดของแม่พิมพ์ โดยใช้แม่พิมพ์อลูมินั่มส าหรับเขียนวัสดุไข ซึ่ง

กระบวนการพิมพ์จะมีความแตกจากข้ันตอนแรกเล็กน้อย นั่นคือมีข้ันตอนการเขียนวัสดุไขและการกัด

กรดเพิ่มเติม  

1. การเตรียมแผ่นแม่พิมพ์  ด้วยวิธีการล้างท าความสะอาดแผ่นแม่พิมพ์ด้วยกรดซัลฟูริคเจือ

จางกับน้ าสะอาด (อัตราส่วน กรดซัลฟูริค 2 ออนซ์ต่อน้ าสะอาด 20 ลิตร) ใช้น้ าสะอาดพรมให้ช้ืนทั่ว

ทั้งแม่พิมพ์ และใช้เศษผ้าสะอาดชุบกรดเจือจางลูบวนให้ทั่วแม่พิมพ์โดยใช้เวลาประมาณ 2 - 3 นาที 

เพื่อขจัดคราบไขมันส่วนเกิน เขม่าด าหรือฝุ่นละอองที่ยังคงหลงเหลือบริเวณรูพรุนให้สะอาด แล้วจึง

ล้างน้ าสะอาดให้ทั่วผิวหน้าแม่พิมพ์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นน ากระดาษปรู๊ฟสะอาดซับน้ าที่ผิวแผ่น

แม่พิมพ์เพื่อให้แม่พิมพ์แห้งเร็วยิ่งขึ้น (การล้างแผ่นแม่พิมพ์ทุกครั้งก่อนน าไปใช้งาน จะช่วยให้แม่พิมพ์

ปรับสภาพรับไขได้ดีข้ึน) เมื่อแม่พิมพ์แห้งสนิทดีแล้วสามารถน าไปใช้งานได้ทันที  

   2. การลอกแบบร่างลายเส้น (Drafting) ลงบนแผ่นแม่พิมพ์ ในข้ันตอนนี้จะอาศัยกระดาษ

ลอกแบบที่ผ่านการท าข้ึนมาเอง ซึ่งมีส่วนผสมของผงสนิมเหล็ก (Ferric Oxide) กับแอลกอฮอล์ 

(Alcohol) ทาเคลือบไปบนแผ่นกระดาษนกกระจอก เมื่อแห้งสนิทดีแล้วสามารถน ามาเป็นสื่อกลาง
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เพื่อให้ภาพลาย เส้นบนแผ่นต้นแบบของผลงานติดลงบนแผ่นแม่พิมพ์ โดยจะมีลักษณะเป็นเส้นสี

น้ าตาลอ่อน ตามแรงกดของปากกาในขณะที่ลอกแบบลายเส้น ในข้ันตอนนี้ให้เตรียมพื้นที่ท างานให้

สะอาดเรียบร้อย โดยวางแผ่นแม่พิมพ์วางลงบนโต๊ะที่ผา่นข้ันตอนการท าความสะอาดแล้ว ให้ปราศจาก

ผงฝุ่น เศษวัตถุอื่น ๆ ซึ่งอาจท าให้แม่พิมพ์ช ารุดเสียหายเนื่องจากแผ่นแม่พิมพ์มีความบางบุบหักง่าย  

จากนั้นวางกระดาษลอกแบบลายเส้น ให้ด้านที่เป็นสีน้ าตาลอ่อนสัมผัสกับผวิหน้าแม่พิมพ์ และวางทาบ

ทับด้วยกระดาษไขฟิล์มที่ผ่านการลอกแบบลายเส้นจากโครงสร้างรูปทรงที่ปรากฏอยู่ในผลงานไว้แล้ว 

ยึดขอบทั้ง 4 มุมด้วย กระดาษกาวเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระดาษลอกแบบ และแผ่นแม่พิมพ์ที่

อาจท าให้เกิดความผิด พลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของผลงานที่อาจไม่ตรงกัน หลังจากนั้นจึงใช้

ปากกาลูกลื่นเขียนตามเส้นร่างที่ปรากฏเพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตและพื้นที่ในการวาดเส้นหรือเขียน

ด้วยวัสดุไขชนิดต่าง ๆ  ข้อพึงระวังในข้ันตอนน้ีคือ ก่อนที่จะเริ่มต้นการลอกแบบลายเสน้ของผลงานทกุ

ครั้งจะต้องสร้างเครื่องหมายต าแหน่งการวางกระดาษ (Registration Mark) หรือที่เราเรียกว่า ที – 

บาร์ เป็นอันดับแรกของขั้นตอนนี้เพื่อป้องกันการหลงลืม และอาจท าให้เสียเวลา  เมื่อผ่านข้ันตอนการ

ลอกแบบลายเส้น ให้ใช้ใบมีดคัตเตอร์กรีดลงต าแหน่ง ทีและบาร์ ด้วยวิธีการออกแรงกดเพียงเล็กน้อย

เพราะถ้าหากข้ามข้ันตอนน้ีไป อาจท าให้ต าแหน่งการวางกระดาษลบเลือนหายไป หลังจากนั้นใช้กาว

กระถินบริสุทธ์ิกั้นปิดบริเวณในส่วนที่ไม่ต้องการให้วัสดุไขจับติดผิวหน้าแม่พิมพ์ และบริเวณในส่วนที่

เป็นขอบเขตของผลงาน (Margin Image) เมื่อกาวกระถินบริสุทธ์ิแห้งสนิทดีแล้ว สามารถน าไปใช้งาน

ได้ทันที 

   3. การเขียนแม่พิมพ์ ด้วยวัสดุไขชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีมากมายหลายชนิดทั้งชนิดแบบเปียกและ

แบบแห้ง แต่ละชนิดจะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยวัสดุไขชนิดแห้งที่สามารถน ามาเขียนแม่พิมพ์ได้

ทันที เช่น ดินสอไข เกรยองไข และหมึกไขอัดแท่ง ส่วนวัสดุไขชนิดแบบเปียก  ที่มีลักษณะโดดเด่นมาก

ที่สุดคือหมึกไขชนิดแท่ง (Stick Tusche)  แต่สามารถน ามาละลายให้เข้ากับน้ า, น้ ามันสน, ทินเนอร์

และแอลกอฮอล์ เมื่อหมึกไขที่ผ่านการเขียนลงบนพื้นที่ที่ต้องการแห้งสนิทดีแล้ว จะปรากฏคราบ 

พื้นผิว ร่องรอยที่มีลักษณะพิเศษ แตกต่างจากเทคนิคอื่น ๆ  ของการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ หรือ

การใช้น้ ามันวานิชด า (Varnish) ระบายพื้นที่ต่าง ๆ หรือการเขียนให้มีลักษณะทีแปรงได้ตามความ

ต้องการ                                                                                                                       

4. เมื่อเขียนแม่พิมพ์ด้วยวัสดุไขได้ครบตามความต้องการแล้วให้น าแป้งฝุ่นหรือทาลคัม ลูบทา

ให้ทั่วผิวของแม่พิมพ์ เพื่อดูดซับความช้ืนจากวัสดุไขที่ใช้เขียนแม่พิมพ์ อีกทั้งยังช่วยดูดซับความช้ืนจาก

รูพรุนของแผ่นแม่พิมพ์ หลังจากนั้นให้ใช้กาวกระถินบริสุทธ์ิลูบวนด้วยฝ่ามือให้ทั่ว หรือด้วยฟองน้ าที่
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หมาดน้ า โดยท าให้กาวกระถินมีลักษณะแห้ง เรียบบางเป็นเนื้อเดียวกัน วางผึ่งลมให้แห้งแล้วพัก

แม่พิมพ์ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วันหรือ 24 ช่ัวโมง เพื่อรอข้ันตอนการกัดกรด และข้อดีของการพักแม่พิมพ์

เป็นเวลานานจะช่วยให้วัสดุไขที่เขียนลงบนแผ่นแม่พิมพ์มีคุณสมบัติจับติดแม่พิมพ์ได้ดียิ่งขึ้น 

  5. ข้ันตอนการกัดกรด ในข้ันตอนน้ีมีความจ าเป็นที่ต้องระมัดระวังเรื่องอัตราส่วนของกรดที่

อาจเข้ามามีส่วนท าให้แม่พิมพ์ได้รับความเสียหาย หากปริมาณของกรดเกินอัตราส่วนที่ได้ก าหนดไว้ 

ดังนั้นจะต้องมีความรอบคอบ รัดกุมในเรื่องของเวลาในการกัดกรด อัตราส่วนผสมของกรดฟอสฟอรคิ

กับกาวกระถินบริสุทธ์ิ เพราะหากใช้ปริมาณกรดเกินอัตราสว่นที่ก าหนด ในพื้นที่ที่มีการเขียนด้วยวัสดุ

ไขที่มีค่าน้ าหนักความอ่อน เบาบาง จะหลุดออกจากแม่พิมพ์ทันทีตามปริมาณของกรดที่อาจเกินค่า

มาตรฐานที่ได้ก าหนดเอาไว้ กล่าวคือพื้นที่บริเวณนั้นอาจจะไม่สามารถรับหมึกจากลูกกลิ้ง ในทาง

กลับกันหากมีส่วนผสมของกรดน้อยในข้ันตอนการกัดกรด อาจท าให้แม่พิมพ์รับหมึกจากลูกกลิ้งมาก

จนเกินไป โดยได้ก าหนดวิธีการแบ่งอัตราส่วน ดังนี้  

อัตราส่วนกาวกรด  

 อัตราส่วนกาวกรด (Gum Etch) คือ กาวกระถินบริสุทธ์ิ 8 oz. : กรดฟอสฟอริค 5.6 ml.และ

อัตราส่วนของกาวกรดที่เจือจางในข้ันตอนการกัดกรด เช่น กาวกรด 40% : กาวกระถินบริสุทธ์ิ 60%  

อัตราส่วนของกาวกรดและเวลาในการกัดกรด จะข้ึนอยู่กับปริมาณความเข้ม – อ่อน ของน้ าหนักที่

ปรากฏอยู่ในผลงาน  เช่น 50 : 50, 40 : 60, 30 : 70, 20 : 80 เป็นต้น โดยก าหนดให้เลขตัวหน้า

หมายถึงกาวกรดและเลขตัวหลังคือการเจือจางด้วยกาวกระถินบริสุทธ์ิอีกครั้งหนึ่ง  ยกตัวอย่ างเช่น 

70 : 30 

ขั้นตอนการกัดกรด 

 การใช้อัตราส่วนของกาวกรดและกาวกระถินบริสุทธ์ิ มักค านึงให้มีความเหมาะสมกับค่าน้ า 

หนักความเข้ม - อ่อนของภาพนั้น ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแผ่นแม่พิมพ์ ยกตัวอย่างเช่น หากผลงานมี

ลักษณะปรากฏค่าน้ าหนักที่อ่อน บางเบา และมีค่าน้ าหนักเทามากกว่าน้ าหนักเข้มด าจัด เราจึงใช้

อัตราส่วน 30 : 70  ในการกัดกรดโดยก าหนดระยะเวลาไว้ 5 นาที โดยเริ่มจากการใช้แปรงขน

กระต่ายจุ่มกาวกรดที่ผสมไว้น าไปแปรงสลับไปมา ลงบนแม่พิมพ์ในส่วนที่มีความเข้มจัดในนาทีแรก

หลังจากนั้นให้เลื่อนต าแหน่งไปยังน้ าหนักเทาเข้ม, เทากลางและน้ าหนักอ่อนสุดโดยวิธีการลดหลั่น

เวลาจนน้ าหนักอ่อนสุดจะถูกกัดกรดเพียงแค่ 1 นาทีเท่านั้น เราเรียกวิธีการนี้ว่าการกัดกรดแบบทด

เวลา เมื่อกัดกรดครบเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว จึงใช้ฟองน้ าชุ่มน้ าเช็ดวนกาวกรดออกให้หมด สลับกับการ

น าน้ าสะอาดท าความสะอาดแม่พิมพ์จนแน่ใจแล้วว่าไม่มีกาวกรดหลงเหลืออยู่ เช็ดน้ าออกให้หมาดน้ า
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ที่สุดแล้วจึงเทกาวกระถินบริสุทธ์ิลูบวนให้ทั่วแผ่นแม่พิมพ์ จากนั้นน าผ้าสาลูปั้นให้เป็นลูกประคบ เช็ด

วนผิวหน้าแม่พิมพ์ให้กาวกระถินเรียบบางที่สุด แล้วจึงพักแม่พิมพ์ทิ้งไว้ให้แห้ง และห้ามให้แม่พิมพ์

โดนน้ าโดยเด็ดขาด เพราะเนื่องจากน้ าจะไปท าละลายให้กาวกระถินที่แห้งปิดเคลือบผิวแม่พิมพ์หลุด

ออก ซึ่งเมื่อถึงข้ันตอนการล้างแม่พิมพ์ด้วยน้ ามันชนิดต่าง ๆ น้ ามันหรือไขจะไปจับติดพื้นที่บริเวณนั้น

จนเกิดเป็นภาพส่วนเกินที่ไม่ต้องการข้ึนมาได้ทันที เมื่อแม่พิมพ์แห้งสนิทดีแล้ว ควรพักแม่พิมพ์ทิ้งไว้

อย่างน้อยที่สุด 4 ช่ัวโมง เพื่อรอเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ 

 

 

ภาพท่ี 22 ภาพการล้างท าความสะอาดแม่พิมพ์ ด้วยกรดซลัฟูริคเจือจางกับน้ า 
 

 

 

ภาพท่ี 23 ภาพการลอกแบบลายเส้นโครงสร้างลงบนแผ่นแม่พิมพ์ 
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ภาพท่ี 24 ภาพการเขียนแม่พิมพ์ด้วยหมกึไขท าละลายกบัน้ า 

 

 

ภาพท่ี 25 ภาพแม่พิมพ์ที่ผ่านการเขียนด้วยหมึกไขท าละลายกับน้ าผสมกับการเขียนด้วยดินสอไข 

 

 

ภาพท่ี 26 ภาพข้ันตอนการเคลือบกาว และการกัดกรดบนแม่พิมพ์ 
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5.3 ขั้นตอนการพิมพ์บนแม่พิมพ์อลูมินัม่ 

      ในข้ันตอนนี้ถือได้ว่าเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์  และมี
ความส าคัญมากที่สุด ข้ันตอนการพิมพ์บนแม่พิมพ์แผ่นอลูมินั่มที่ผ่านการเขียนด้วยวัสดุไขชนิดต่าง ๆ 
มีความแตกต่างกับแม่พิมพ์ที่ผ่านการเคลือบน้ ายาไวแสง และผ่านกระบวนการการฉายแสง ด้วยเหตนุี้
เองจึงท าให้ในข้ันตอนนี้มีความส าคัญเพราะเนื่องจากได้มีเคมีภัณฑ์ และน้ ามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพิมพ์ดังนี้  

1. ข้ันตอนการล้างคราบเขม่าด าจากวัสดุไข ให้น าแผ่นแม่พิมพ์ข้ึนวางบนแผ่นวางรองบนแทน่
พิมพ์ใช้เศษผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ ามันสนเช็ดลูบวนให้ทั่วบริเวณที่เขียนด้วยวัสดุไข จนวัสดุไขที่ใช้เขียนหลุด
ออกจากแม่พิมพ์จนหมด พักทิ้งไว้รอให้แห้ง แล้วจึงใช้ทินเนอร์เช็ดแม่พิมพ์ซ้ าอีกครั้งให้เหมือนกับ
ข้ันตอนการเช็ดด้วยน้ ามันสนจนแม่พิมพ์สะอาดปราศจากคราบไข 

2. เมื่อแม่พิมพ์สะอาดปราศจากคราบสกปรกใด ๆ  จึงใช้เศษผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ ายาแลคเคอร์แดง 
(Red lacquer) ซึ่งเป็นน้ ายาที่ใช้ในการสร้างให้แม่พิมพ์มีสภาพคงทน อีกทั้งยังจะช่วยท าให้แม่พิมพ์
สามารถรับหมึกจากลูกกลิ้งได้ดียิ่งข้ึน โดยหลีกเลี่ยงการเช็ดให้มีลักษณะหนามากจนเกินพอดี เพราะ
อาจจะท าให้มีผลกระทบต่อรายละเอียดที่จะปรากฏบนแม่พิมพ์ เราจึงมักใช้วิธีเช็ดวนให้เรียบให้บาง 
ด้วยความรวดเร็ว โดยหลีกเลี่ยงการเช็ดซ้ าบนพื้นที่เดิม  

3. ใช้ผ้าเนื้อนุ่มจุ่มหมึกพมิพ์ทีเ่จอืจางน้ ามันสนเพียงเล็กน้อยเช็ดวนให้ทั่วภาพ ในข้ันตอนน้ีจึง

เรียกว่าเป็นการสร้างฐานของหมกึทีจ่ะปรากฏอยู่บนแม่พิมพ์ หลังจากนั้นใช้เศษผ้าเช็ดน้ ามันส่วนเกิน

ออกใหบ้างและแห้งสนิท หรืออาจใช้การพัดช่วยให้น้ ามันสนระเหยด้วยความรวดเร็วก็ย่อมได้ หลัง 

จากนั้นจงึเป็นข้ันตอนสุดท้ายคือการใช้ฟองน้ าชุบน้ าล้างคราบกาว คราบเขม่า คราบไขส่วนเกินที่ไม่

ต้องการออกจากผิวแผ่นแม่พิมพ์ให้สะอาด แล้วจึงเริม่กลิ้งหมึกพิมพ์ได้ทันที โดยใช้วิธีการเดียวกันกับ

การพิมพบ์นแม่พมิพ์แผ่นอลมูินั่มทีผ่่านการเคลอืบน้ ายาเคม ีและการฉายแสง 
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ภาพท่ี 27 ภาพข้ันตอนการล้างคราบเขม่าด า และการเช็ดน้ ายาแลคเคอร์แดง  

 

 

ภาพท่ี 28 ภาพเปรียบเทียบแมพ่ิมพ์และภาพผลงานจรงิแมพ่ิมพ์ที่ 1 (Plate Photo) 
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ภาพท่ี 29 ภาพเปรียบเทียบแมพ่ิมพ์และภาพผลงานจรงิแมพ่ิมพ์ที่ 2  

 

ภาพท่ี 30 ภาพเปรียบเทียบแมพ่ิมพ์และภาพผลงานจรงิแมพ่ิมพ์ที่ 3 

 

ภาพท่ี 31 ภาพเปรียบเทียบผลงานจรงิ จากแม่พมิพ์ที่ 1 และแม่พมิพ์ที่ 7 
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บทท่ี 4  

การพัฒนากระบวนการทางความคิด การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 ตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ได้ค้นพบแนวทางการพัฒนาทั้ง

กระบวนการทางความคิด น าเสนอผ่านรูปแบบของผลงาน จวบจนถึงเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์

อย่างต่อเนื่อง ได้มีการค้นคว้าทดลองแก้ไขและปรับเปลี่ยนให้เทคนิคกระบวนการของการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ต้องการน าเสนอ โดยแบ่งระยะของสร้างสรรค์และการพัฒนา

แนวความคิดออกเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 

และสิ้นสุดที่การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นระยะที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 

 ผลงานในระยะนี้ข้าพเจ้ามุ่งน าเสนอเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นของเพศที่สาม 

อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ความสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับเพศสภาพ อย่างจริงจังมากขึ้นกว่าเดิม 

โดยได้น าเอาความรู้สึกจากประสบการณ์ส่วนตนที่เป็นความทรงจ าด้านลบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ความรู้สึกและสภาวะของอารมณ์มาโดยตลอด จึงน าเอาความรู้สึกที่ได้รับเหล่านั้นมาจัดล าดับ เรียบ

เรียงเหตุการณ์ให้สอดประสานไปกับกระบวนการของความคิด และมุ่งค้นหาวิธีการน าเสนอให้ผลงาน

สร้างสรรค์สามารถสื่อสารเผยถึงความนัยที่หลบซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจมาอย่างยาวนาน เพื่อสะท้อน

ถึงความเจ็บปวด ความทุกข์ระทมของจิตใจในทุกขณะที่ต้องด าเนินชีวิตท่ามกลางความแตกต่างของ

เพศสภาพร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม  โดยใช้รูปทรงหลักเป็นภาพเหมือนบุคคล โดยพยายามถ่ายทอด

รูปทรงที่เกิดจากการจินตนาการร่วมกับจิตใต้ส านึก ให้สามารถสื่อสารผ่านภาพตัวแทนทางอุดมคติที่

แฝงนัยยะแห่งความผิดปกติของการการด าเนินชีวิต สู่การแสดงออกที่มีต่อเพศทางเลือกเหล่านี้ 

รูปทรงหลักที่ปรากฏในผลงานมักแสดงอากัปกิริยาของความสับสน แสดงพฤติกรรมที่ซับซ้อนไม่

ชัดเจนผ่านทางกายภาพ ซึ่งเป็นผลพวงอันสืบเนื่องมาจากบริบททางสังคมและอัตลักษณ์เฉพาะของ

วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ส่งผลไปสู่ความคิด ความเช่ือ ที่ปลูกฝังกันมาอย่างยาวนานจนน าไปสู่การ

ล้อมกรอบโดยก าหนดการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์จากเพศที่ถือครอง ซึ่งมีเพียงแค่ชายกับหญิง 

เท่านั้นที่จะได้รับสิทธ์ิ ได้รับประโยชน์และได้รับการตอบสนอง จึงท าให้เพศที่สามกลายเป็นเพศที่

ผิดปกติ เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาและเป็นส่วนเกินของสังคม โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงภาพที่เป็นตัวแทนของ

กลุ่มบุคคล ผ่านภาพใบหน้าที่แสดงอาการนิ่งเฉยไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึก เน้นการแสดงออกทาง

ร่างกายที่เกิดจากการซ้ า การทับซ้อนของรูปทรงของร่างกายและเสื้อผ้าที่สวมใส่ เพื่อแสดงออกถึง
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ความไม่เป็นตัวของตัวเอง ความกลัว ความหวาดระแวงเรื่องการเปิดเผยตัวตนให้สังคมได้รับรู้  

และเข้าใจในธรรมชาติของพฤติกรรมทางเพศ ผ่านการใช้สัญลักษณ์ของผ้ารัดหน้าอก ซึ่ งเป็น

สัญลักษณ์สากลแทนค่าความหมายของการพยายามปิดบังซ่อนเร้นเรือนร่างของตน ที่ถือก าเนิดเป็น

เพศหญิง ซึ่งเป็นความไม่พึงพอใจในเพศสภาพของตนจึงพยายามไม่เปิดเผยให้ใครได้รับรู้ อีกทั้งการ

พยายามสื่อให้เห็นถึงความหมายเชิงเปรียบเทียบต่อการปิดบัง ด้วยวิธีการรัดผ้าจนแนบแน่น สร้าง

ความอึดอัดทางร่างกายและที่ส าคัญสร้างความอึดอัดทางจิตใจ จนกลายเป็นความเก็บกดทางอารมณ์ 

ความทนทุกข์ทรมาน ซึ่งสะท้อนผ่านภาพความผิดปกติของเรือนร่าง ท่ามกลางพื้นที่และสภาวะ

แวดล้อมที่ตนเองเป็นผู้ก าหนดข้ึนใหม่ตามสภาวะของอารมณ์ อีกทั้งการสื่อสารผ่านรูปทรง สัญลักษณ์

ของดอกไม้ที่แสดงตัวเพื่อสื่อถึงความหมายของวัตถุเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา เช่น ดอกกุหลาบสี

แดง สื่อแสดงถึงความรักความเข้าใจ หากจะกล่าวถึงการเลือกใช้บรรยายและสีที่ปรากฏให้เห็นใน

ผลงาน ข้าพเจ้ามักเลือกใช้สีที่แสดงความหมายถึงความจริงของธรรมชาติเช่นสีผิวของมนุษย์ทีเ่น้นการ

ใช้ชุดสีที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย และมักสอดประสานกลมกลืนไปกับบรรยายกาศโดยรวมของ

ภาพอย่างไม่ขัดแย้งกัน และมุ่งเน้นไปที่ลักษณะของการยืนประจันหน้า แสดงออกถึงภาวะอารมณ์

ผ่านสีหน้าและแววตาซึ่งแสดงความนิ่งเฉยชา ไม่ยินดียินร้าย 

ข้อสรุป ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 

 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้น

แห่งกระบวนการทางความคิดให้สอดคล้องกับเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ท าให้เกิดความ

ผิดพลาดขาดความสมบูรณ์ทางเทคนิควิธีการและการสื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์  ภาพเหมือน

บุคคลที่เกิดข้ึนจากการจินตนาการภายใต้สภาวะของอารมณ์ที่ขุ่นมัว ยังไม่สามารถก าหนดทิศทางการ

แสดงออกได้อย่างชัดเจนว่าควรจะน าเสนอผ่านมุมมองทางความคิดเหล่านั้นได้อย่างไร โดยเฉพาะ

เทคนิควิธีการของภาพพิมพ์หิน ที่ยังขาดความสมบูรณ์ มีลักษณะที่หยาบไม่ตรงกับความต้องการ 

รวมถึงการใช้สีเพื่อสื่อถึงความหมายและแสดงสภาวะแวดล้อม โดยเลือกใช้สีที่มีลักษณะขัดแย้งกับ

แนวความคิดที่ต้องการสื่อถึงความทุกข์ทรมานของจิตใจ โดยเฉพาะพื้นฉากหลัง (Background) ยัง

เป็นเพียงแค่ฉากรองรับรูปทรงหลักเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาจากประสบการณ์ของ

ข้าพเจ้านั่นเอง ดังนั้นจึงน าเอาประสบการณ์และข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนไปปรับใช้กับผลงานในชุดถัดไป  

เพื่อสร้างความหมายผ่านรูปทรง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนกว่าเดิม  
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ภาพท่ี 32 ช่ือผลงาน “Me/Gender/Mind No. 1”  
     ขนาด 100 X 70 ซม. เทคนิคภาพพิมพ์หิน ปทีี่สร้างสรรค์ 2559 

 

 

 

ภาพท่ี 33 ช่ือผลงาน “Me/Gender/Mind No. 2” 
    ขนาด 100 X 70 ซม. เทคนิคภาพพิมพ์หิน ปีที่สร้างสรรค์ 2559  
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ภาพท่ี 34 ช่ือผลงาน “Me/Gender/Mind No. 6”  
    ขนาด 100 X 70 ซม. เทคนิคภาพพิมพ์หิน ปีที่สร้างสรรค์ 2559 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 

 ข้าพเจ้าได้พยายามทบทวนถึงแนวความคิดและปัญหาที่เกิดข้ึนจากการสร้างสรรค์ผลงานใน

ระยะที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงให้แนวความคิดได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของตน แต่ยังคงมีความ

สนใจในประเด็นและเนื้อหาเกี่ยวกับเพศทางเลือก โดยหวังผลการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและผลสัมฤทธ์ิ

ของผลงาน โดยในล าดับแรกได้พยายามปรับเปลี่ยนมุมมองในรูปแบบใหม่ อาศัยเทคนิคการถ่ายภาพ

ร่วมกับการตัดต่อภาพโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop) ในการสร้างภาพต้นแบบทาง

ความคิด (Sketch) และเนื่องด้วยความต้องการบอกเล่าถึงเรื่องราวความรู้สึกส่วนตนที่เกิดข้ึนจาก

สถานการณ์จริง ต่อปัญหาความเหลื่อมล้ าของเพศสภาพภายใต้สถานะทางเพศของ “ทอม” ให้มีความ

ชัดเจนมากยิ่งข้ึนด้วยอาศัยกลวิธีของภาพถ่ายให้เข้ามามีบทบาทส าคัญ และร่วมแสดงถึงสภาวะ

ความรู้สึกกดดัน อึดอัด และความทุกข์ทรมานของจิตใจ ท่ามกลางค าพูดจาส่อเสียดจากบุคคลอันเปน็

ที่รักในครอบครัว และบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมทั้งที่เกี่ยวข้องกันโดยมีความจ าเป็น และบุคคลที่

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ผ่านการสร้างรูปทรงสัญลักษณ์โดยใช้ร่างกายของตนเองเป็นสื่อหลักในการ

แสดงออก และเริ่มทดลองใช้วิธีการเปลี่ยนมุมมองของรูปทรงหลกัใหม่ ด้วยวิธีการน าเสนอภาพบุคคล

ที่ก าลังยืนหันหลัง กล่าวคือการใช้ลักษณะท่าทางที่แสดงถึงด้านหลังเพราะมีความต้องการสื่อถึ ง

ภาพรวมของปัญหามากกว่าการน าเสนอปัญหาของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทน
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กลุ่มเพศทางเลือกที่พยายามบอกเล่าถึงความทุกข์ต่อสถานภาพทางเพศที่เป็นสว่นเกินของสงัคม จึงไม่

พยายามช้ีเฉพาะว่าบุคคลนั้นเป็นใคร แต่อย่างไรก็ตามภาพที่ปรากฏยังคงสะท้อนความเป็นบุคลกิภาพ

เฉพาะของผู้สร้างสรรค์นั่นเอง  จึงได้ทดลองน าเสนอผ่านกระบวนการทางภาพถ่าย โดยอาศัยกลวิธี

และผลสัมฤทธ์ิของภาพพิมพ์ดิจิทัลผสมเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Digital Print, Lithograph) เพื่อความ

สมจริง และเริ่มทดลองใช้กลุ่มสีที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะของกลุ่มเพศทางเลือก ให้เข้ามามีส่วนช่วยขับ

เน้นสาระที่ปรากฏในผลงานเพื่อช้ีเฉพาะเจาะจงถึงเรื่องเพศสภาพ อีกทั้งการน าเสนอให้เห็นถึง

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สามารถอธิบายความรู้สึกถึงความอ้างว้าง ความโดดเดี่ยว ความเหงา ที่ 

เกิดข้ึนกับบุคคลอาจหมายถึงตัวตนของตนเอง ขณะยืนเผชิญหน้ากับปัญหาที่ ไม่สามารถมองเห็นให้

เป็นรูปธรรมได้  สิ่งที่มีความส าคัญคือการใช้ภาษาทางทัศนศิลป์เกี่ยวกับการแทนค่าสีผิวกายของคน 

ที่มีลักษณะซีดหมองแวดล้อมไปด้วยพื้นผิว คราบสกปรกที่แสดงทิศทางการเลื่อนไหลไปมาในผลงาน 

เพื่อสื่อแทนสภาพร่องรอยแห่งความคิด ความรุนแรงของการพยายามกีดกันกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ให้ถูก

จัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศ ซึ่งเป็นการแสดงทัศนคติที่ไม่มีความยุติธรรม รังแกความ

เป็นมนุษย์ที่ควรมีคุณค่าเท่าเทียมกัน  และสัญลักษณ์ของรอยสักบนเรือนร่างเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา

ให้สามารถเพิ่มความหมายเพื่อสะท้อนความเป็นเพศ ที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความ

แข็งกร้าว ความไม่ดี ผิดแผกและแตกต่างไปจากข้อนิยามของ “คนดี” ผลงานชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ให้

ความส าคัญกับการส ารวจจิตใจของตนเองมากข้ึน ผ่านสรีระร่างกายของตนเองเพื่อแสดงถึงสภาวะ

ความเป็นตัวตน ทั้งด้านความคิด ความรู้สึกที่อยู่ภายใจจิตส านึก เสมือนการบอกเล่าให้รับรู้ถึงสิ่งที่มี

ความอัดอั้น และต้องการปลดปล่อยความรู้สึกที่เจ็บปวดที่ไม่อาจบอกเล่าความทุกข์ทรมานเหล่านี้ให้

คนอื่นได้รับรู้แม้แต่คนใกล้ชิด 

ข้อสรุป ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 

 ผลงานในระยะนี้สามารถตอบสนองแนวความคิดในข้างต้น แต่ยังขาดความสมบูรณ์ของ

องค์ประกอบที่จะช่วยสนับสนุนให้สาระเรื่องราวในภาพนั้นสามารถสื่อสารประเด็นร่วมอื่น ๆ  

ประกอบกับการน าเสนอเทคนิควิธีการในรูปแบบใหม่ผ่านภาพพิมพ์ดิจิทัล สามารถเกื้อหนุนให้ผลงาน

ดูสมจริงลดความซับซ้อนของเทคนิคและย่นระยะเวลาในการสรา้งสรรค์ผลงานให้มีความรวดเรว็ยิง่ข้ึน 

แต่อย่างไรก็ตามได้มีการเพิ่มกระบวนการทางภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมินั่ม เพื่อช่วยสร้างรายละเอียด

สร้างลักษณะพื้นผิวลวงตา และในเรื่องของสีที่มีลักษณะพิเศษโดยที่ภาพพิมพ์ดิจิทัลไม่สามารถกระท า

ได้ เทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัลนี้จะต้องค านึงและให้ความส าคัญกับคุณภาพไฟล์ภาพต้นแบบ คุณภาพของ

กระดาษพิมพ์ คุณภาพของหมึกพิมพ์ และสิ่งที่มีความส าคัญที่สุดคือคุณภาพของเครื่องพิมพ์ ซึ่ง
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เทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัลนี้จะมีความแตกต่างกับเทคนิคภาพพิมพ์หินบนแผ่นอลูมินั่ม หากจะกล่าวถึง

กระบวนของการพิมพ์ทับซ้อนเพิ่มเติมบนภาพพิมพ์ดิจิทัล เพราะหมึกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดิจิทัล บน

ผิวหน้ากระดาษจะมีความไวต่อน้ า หากสัมผัสกับน้ าจะท าให้สีหลุดออกเป็นคราบด่าง ดังนั้น ใน

กระบวนการของการท าภาพพิมพ์หินทับซ้อนลงบนกระดาษที่ผ่านการพิมพ์ในระบบดิจิทัล จึงห้าม

ไม่ให้กระดาษพิมพ์สัมผัสละอองน้ าหรือหยดคราบน้ าโดยเด็ดขาด การดูแลรักษาจะมีความยาก

มากกว่าผลงานที่ผ่านการใช้สีจากหมึกพิมพ์เช้ือน้ ามัน อีกทั้งเมื่อผ่านกาลเวลาหมึกพิมพ์จากระบบ

ดิจิทัลจะซีดจาง จนกระทั่งท าให้โครงสร้างของสีในผลงานเกิดความผิดเพี้ยน  

 

 

 

 

ภาพท่ี 35 ช่ือผลงาน “Gender/Me/Mind No.2”  
    ขนาด 100 X 70 ซม. เทคนิคภาพพิมพ์ดิจทิัลและเทคนิคภาพพิมพ์หิน  

    ปีที่สร้างสรรค์ 2559  
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ภาพท่ี 36 ช่ือผลงาน  “Gender/Me/Mind No.4”   
    ขนาด 100 X 70 ซม. เทคนิคภาพพิมพ์ดิจทิัลและเทคนิคภาพพิมพ์หิน  

    ปีที่สร้างสรรค์ 2559  

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 

ผลงานในระยะนี้ยังคงให้ความส าคัญต่อวิธีการน าเสนอความรู้สึกที่อยู่ภายในเกี่ยวกับสถานะ

ทางเพศของตน และได้ลองปรับเปลี่ยนการน าเสนอมุมมองผ่านรูปทรงและสัญลักษณ์บนเรือนร่าง 

ของตนเองขณะที่ยืนประจันหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งลักษณะหันหน้าและหันหลังให้มีความ

แตกต่างกันในวิธีคิดยกตัวอย่างเช่น ผลงานที่ช่ือ “HIDE No. 2”  หรือ “การปิดบัง หมายเลข 2” โดย

ได้แสดงอากัปกิริยาขณะยืนนิ่งเฉยอยู่ในมุมมืดซึ่งคือพื้นที่ส่วนตัว ไม่แสดงอาการใด ๆ ของอารมณ์

ผ่านสีหน้าและแววตา เพื่อบ่งบอกถึงความหมายของการซ่อนเร้น การปิดบังอ าพรางทั้งในแง่ของ

ความรู้สึก ที่ไม่เปิดเผยให้ใครได้รับรู้ เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับการมีปฏิสัมพันธ์แบบมีเงือ่นไข และการ

ปิดบังของรูปทรงของเพศหญิงที่ตนไม่พึงปรารถนา โดยก าหนดให้เป็นพื้นที่ของสภาพแวดล้อมทาง

จินตนาการยืนตระหง่านในความมืดมิด คลุมเครือไม่ชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับวิธีคิดในข้างต้น จะมีก็

เพียงแต่สัญลักษณ์ของเสื้อผ้าที่สวมใส่ที่มีลกัษณะโดดเด่นชัดเจน โดยก าหนดให้เสื้อสูทสากลสีขาว สื่อ

ความหมายถึงเพศบุรุษ แต่ในขณะเดียวกันกลับมีร่องรอยของผ้าลายลูกไม้ซ้อนทับในมิติของพื้นที่
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เดียวกัน และหากมองให้ถ่ีถ้วนจะปรากฏรูปของผ้ารัดหน้าอกที่ซุกซ่อนอยู่ด้านในอีกที  โดยก าหนดให้

แสดงสาระทางความคิด ถึงความโปร่งบาง โปร่งใสของเสื้อผ้าหลากหลายช้ัน หลากหลายรูปแบบทั้ง

เพศหญิงและเพศชาย เกิดการทับซ้อนสร้างมิติอย่างน่าสนใจ ซึ่งสื่อแทนการสับสน ความกังวลใจใน

สถานะทางเพศของตนซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิต หากได้เปิดเผยสถานะของตนต่อสังคม  และผลงาน

ที่ช่ือ “HIND No.2”  หรือ “ข้างหลัง หมายเลข 2” เป็นตัวอย่างผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึง การ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นน าเสนอการพิจารณาจิตใจของตนอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่อยู่

ภายใน (อารมณ)์ โดยได้น าเสนอการแต่งกายด้วยชุดแต่งงานที่ไม่สอดคล้องกับผู้สวมใส่ ไม่เป็นไปตาม

ภาพโฆษณาชวนเช่ือที่เรามักคุ้นชินกัน  หรือบางทีอาจจะน าเสนอเพื่อชวนให้นึกถึงความเป็นชายไม่

จริงหญิงไม่แท้ จากรูปแบบของผลงานที่แสดงให้เห็นบุคคลที่มีทรงผมสั้นเกรียน สวมใส่ชุดผ้าลาย

ลูกไม้ ซึ่งน าเสนอภาพแห่งความขัดแย้งทั้งด้านเรื่องราวและความน่าจะเป็น อีกทั้งความหมายของชุด

แต่งงานยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวสะท้อนสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงของชีวิตคู่  ที่เกิดข้ึนกับ

กลุ่มเพศเหล่านี้ ซึ่งยังเป็นปัญหาไม่ชัดเจนทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ เรื่องสิทธิทางด้านกฎหมายได้เป็น

อย่างดี  รูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ได้น าเสนอภาพร่างกายของตนเองที่ถูกซ้อนทับกับร่างกายของ

บุคคลอื่น เพื่อแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวทางกายภาพและการเคลื่อนไหวของความรู้สึก ผลงานชุดน้ี

ยังคงให้ความส าคัญกับเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัลผสมผสานร่วมกับเทคนิคภาพพิมพ์หิน ซึ่งได้มีการ

ปรับแก้ไขให้กรรมวิธีทั้งสองนี้เกิดปัญหาน้อยที่สุด อีกทั้งข้อดีของเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัลยังสามารถ

ช่วยให้ผลงานแสดงความเหมือนจริง และเมื่อน าเทคนิคภาพพิมพ์หินเข้ามาเพิ่มเติมให้รายละเอียด

ของผลงาน พื้นผิว บรรยายกาศ และสีที่ปรากฏจึงท าให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  

ข้อสรุปผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 

 การหยิบยกน าเสนอประเด็นเรื่องการใช้ชีวิตคู่ของเพศที่สามมาสร้างสรรค์ผลงาน เนื่องจาก

ความวิตกกังวลถึงเรื่องในอนาคตของตน และถ้าหากในอนาคตยังไม่มีการยอมรับ ไม่มีข้อกฎหมาย     

ที่เอื้อประโยชน์การมีชีวิตคู่ของบุคคลเพศเดียวกันจะท าเช่นไร  หากไม่มีการรับรองอัตลักษณ์บุคคล

ของเพศที่สามจะท าอย่างไร และหากเพศที่สามยังเป็นเพศที่ถูกเลือกปฏิบัติต่อคนในสังคมเหมือนเดิม

จะท าเช่นไร สิ่งเหล่าน้ีคือความวิตกกังวลในสถานภาพทางเพศ และปัญหาที่มักเกิดความผิดพลาดใน

เทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัล ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงน าไปวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และจ าเป็น

จะต้องพัฒนาและหาวิธีการใหม่เข้ามาทดแทนระบบภาพพิมพ์ดิจิทัล ที่ยังสามารถน าเสนอสาระและ

รูปแบบของความเสมือนจริงผ่านเทคนิคการถ่ายภาพ และน าภาพถ่ายเหล่าน้ันไปพัฒนาสร้างสรรค์ให้

ผลงานสามารถสื่อถึงความรู้สึกที่ต้องการ 
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ภาพท่ี 37 ช่ือผลงาน “HIDE No. 1”  
    ขนาด 100 X 70 ซม. เทคนิคภาพพิมพ์ดิจทิัล และเทคนิคภาพพิมพ์หิน 

    ปีที่สร้างสรรค์ 2559 
 

 

ภาพท่ี 38 ช่ือผลงาน “HIND No. 2”  
    ขนาด 100 X 70 ซม. เทคนิคภาพพิมพ์ดิจทิัล และเทคนิคภาพพิมพ์หิน  

    ปีที่สร้างสรรค์ 2559 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 

 จากช่วงระยะเวลาของการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด ท าให้เกิดความเข้าใจที่ว่า การคิดน้อยใจ

ในเพศสภาพของตัวเองนั้นไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหา หรือท าให้เพศที่สามดูมีคุณค่ามากข้ึนกว่าเดิม 

และบางครั้งเกิดความท้อแท้ และหยุดกระท าในสิ่งที่สร้างสรรค์ที่พอจะสามารถสร้างคุณค่า สร้าง

ศักยภาพในด้านอื่น ๆ ให้กับตนเอง การกระท าตนให้เป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม ท าให้ไม่เกิดผลดี

แต่ประการใด แต่เป็นการตอกย้ าตัวเองให้จมลงสู่ก้นเหวที่ลึก มืดมิด  ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนวิธีคิดแห่ง

การด ารงตนให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ มากกว่าการประพฤติตนประชดประชัน กระทบกระ

เทียบบุคคลอื่นที่ไม่สามารถคล้อยตามสถานะทางเพศของตน ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจ 

เป็นหนทางหนึ่งที่สามารถปลดเปลื้องพันธนาการแห่งทุกข์นั้น ศิลปะท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง ท าให้มั่นใจในอัตลักษณ์ของตนเอง มีความพร้อมและมีความกล้าเผชิญต่อทุกปัญหาที่เข้ามา

บ่อนท าลายความเป็นเพศทางเลือกของตน และศิลปะยังสามารถสร้างความอบอุ่นแก่จิตใจ คลาย

ความกังวลใจจนกระทั่งยกระดับจิตใจให้สูงข้ึนกว่าเดิม 

 หากจะกล่าวถึงพัฒนาการในผลงานชุดน้ี ได้มีการปรับปรุงและแก้ไข ด้านการน าเสนอเทคนิค

วิธีการให้สามารถสอดคล้องกับแนวความคิดได้อย่างลงตัวมากข้ึน มีความชัดเจนยิ่งข้ึน และยังคง

ยืนยันถึงจุดยืนในแนวทางที่มีความต้องการน าเสนอความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพ  และอัตลักษณ์

ความเป็นตัวตนของเพศที่สาม ที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนในสังคมที่วัดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วย

สถานะทางเพศเพียงแค่เพศหญิงและเพศชายเท่านั้น  โดยสื่อสะท้อนผ่านรูปทรงของร่างกายตนเอง  

ในขณะอิริยาบถหันด้านหลัง มีทรงผมที่สั้นลกัษณะคล้ายกับเพศชาย อีกทั้งแสดงถึงการแต่งกายที่เปน็

สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของกลุ่มเพศเหล่านี้ ที่มีความทะมัดทะแมง แข็งแรง แต่มีพฤติกรรมสงบนิ่ง

ไม่ก้าวร้าวแสดงออกซึ่งความนิ่มนวล อ่อนโยน ขณะที่ภาพแสดงถึงสัญลักษณ์ของการยืนหันหลัง เพื่อ

สื่อความหมายถึงการเผชิญหน้าต่อความมืดมิด ความกลัวอย่างเด็ดเดี่ยวแต่เพียงล าพัง ในขณะที่

ลักษณะของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ได้น าเสนอถึงความสลับซับซ้อนหลายมิติ เช่น เสื้อผ้าช้ันนอกที่มี

ลักษณะโปร่งเบา โป่งบาง ซึ่งเผยให้เห็นผ้ารัดหน้าอกได้อย่างชัดเจน เพื่อต้องการสะท้อนความรู้สึกที่

อึดอัด กดดันในสถานภาพทางเพศ ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวและ

กลุ่มบุคคลในสังคมของตนเอง ผลงานในชุดนี้เริ่มให้ความส าคัญกับวัตถุในรูปแบบอื่น ๆ  เพิ่มมากขึ้น 

เช่น กิ่งก้าน ใบไม้และดอกของต้นแมกโนเลียที่สื่อความหมายในตัวของมันเอง แทนค่าความเข้มแข็ง

ทนต่อสภาพแวดล้อมและการมีชีวิตอยู่ผ่านมาได้หลายล้านปี อีกทั้งรูปลักษณ์ภายนอกของดอกที่ดู

บอบบาง น่าทะนุถนอม แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับมีกลีบดอกที่แข็ง คงทน และกลีบดอกจะร่วง
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หล่น เมื่อหมดอายุขัยของตัวมันเองเท่านั้น ดังนั้นกิ่งก้าน และดอกแมกโนเลีย จึงเป็นสัญลักษณ์ที่มี

ความส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยส่งเสริมและอธิบาย เพื่อเปรียบเทียบตัวตนของเพศที่สาม ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง

ได้พยายามน าเสนอมุมมองให้มีความหลากหลาย  หรือแม้กระทั่งการเลอืกใช้ชุดสีที่ถูกก าหนดให้แสดง

ความหมายผ่านเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละผลงาน  สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนที่

ท าให้ผลงานเกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเจนคือ การใช้เทคนิคภาพพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset 

Lithograph) ร่วมกับภาพพิมพ์หิน หรือภาพพิมพ์ลิโธกราฟบนแม่พิมพ์แผ่นอลูมินั่ม ท าให้เกิดกระ 

บวนการเรียนรู้ในเทคนิคใหม่ ๆ  ที่ต้องมีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มจัดแบบเพื่อบันทึกภาพ 

การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  ความรู้เกี่ยวกับการปรับค่าน้ าหนักในไฟล์ภาพดิจิทัล

เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการโอนถ่ายภาพลงบนแผ่นฟิล์ม รวมถึงข้ันตอนของการพิมพ์บนแม่พิมพ์  

ที่ผ่านกระบวนการฉายแสง การเคลือบน้ ายา ซึ่งแตกต่างกับกระบวนการเดิมของภาพพิมพ์หิน  

ที่ใช้วัสดุไขในการเขียนแม่พิมพ์ รวมถึงข้ันตอนการวางแผนงานให้เป็นไปอย่างรัดกุม ปลอดภัยและ

รักษาคุณภาพของผลงานให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานของตน  

ข้อสรุปผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 

 ผลงานภาพพิมพ์ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นวิถีทางการค้นหาทางออกแห่งชีวิต จาก

ปัญหาชีวิตในครอบครัวที่ไม่อาจยอมรับความจริงเกี่ยวกับเพศสภาพของตน โดยได้น าประสบการณ์

ส่วนตัวที่สะสมพอกพูนความอึดอัด ก่อรูปกลายเป็นความกดดัน จึงจ าเป็ นต้องหาวิธีเพื่อระบาย

ความรู้สึกเหล่าน้ัน  ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีความ

เหมาะสมที่สุด ที่จะช่วยบ าบัดอารมณ์ความรู้สึก ให้ความกดดันน้ันให้ค่อย ๆ คลายไปสู่ความสุขสงบ

ของจิตใจ และจึงได้เริ่มต้นค้นหาข้อมูลเชิงลึกร่วมกับการน าเอาประสบการณ์ส่วนตนมาคิดวิเคราะห์  

สู่การสร้างสรรค์และได้ทดลองเทคนิควิธีการ ที่ตนไม่มีความคุ้นเคยโดยที่สามารถท าความเข้าใจใน

หลักการท างาน ของกระบวนการภาพพิมพ์ออฟเซ็ทได้เป็นอย่างดี สามารถน าเสนอให้เห็นถึงความ

แตกต่างในแต่ละเทคนิคได้ ดังนั้นกระบวนต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญส าหรับแนว

ทางการสร้างสรรค์ของตนต่อไปในอนาคต 
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ภาพท่ี 39 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1 
    ช่ือผลงาน “Gender – Bending No. 1”  

    ขนาด 100 X 70 ซม.   

    เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)  

    ปีที่สร้างสรรค์ 2561 
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ภาพท่ี 40 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 
    ช่ือผลงาน “Gender – Bending No. 2”  

    ขนาด 100 X 70 ซม.   

    เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)  

    ปีที่สร้างสรรค์ 2561 
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ภาพท่ี 41 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 
    ช่ือผลงาน “Gender – Bending No. 3”  

    ขนาด 100 X 70 ซม.   

    เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)  

    ปีที่สร้างสรรค์ 2561 
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ภาพท่ี 42 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 
    ช่ือผลงาน “Gender – Bending No. 4”  

       ขนาด 100 X 70 ซม.   

    เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)  

    ปีที่สร้างสรรค์ 2561 
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ภาพท่ี 43 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 5 
    ช่ือผลงาน “Gender – Bending No. 5”  

    ขนาด 100 X 70 ซม.   

    เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)  

    ปีที่สร้างสรรค์ 2561 
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ภาพท่ี 44 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 6 
    ช่ือผลงาน “Gender – Bending No.6”  

    ขนาด 100 X 70 ซม.   

    เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)  

    ปีที่สร้างสรรค์ 2561 



 
 

 

บทท่ี 5  

บทสรุป 

 การใช้ค าว่า “เพศชาย” และ “เพศหญิง” ส าหรับการแบ่งแยกและอ้างถึงสถานะทางเพศ ซึ่ง

มีความเกี่ยวข้องกันหลายส่วน ทั้งด้านสิทธิ หน้าที่ รวมถึงในด้านกฎหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ความคิดทางสังคม จารีตประเพณีและวัฒนธรรม และที่ส าคัญคือกฎหมายที่ใช้ปกครองกลุ่มคนที่อยู่

ร่วมกันในสังคม นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นถือมั่นตามตัวบทกฎหมายและ

ค่านิยมทางสังคมว่าอัตลักษณ์ทางเพศมีเพียงแค่สองส าหรับสังคมไทย และสังคมไทยมักมีความเช่ือ

ที่ว่าความเป็นตัวตนของบุคคลย่อมเช่ือมโยงกับเพศโดยก าเนิด ซึ่งเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงการ

พยายามปิดกั้น ปิดบังความจริงที่ก าลังเกิดข้ึนในโลกยุคปัจจุบันที่ได้เปิดกว้างต่อความหลากหลายทาง

เพศ และขนบความเช่ือเหล่านี้มักเกิดจากการขาดความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็น

ผลกระทบต่อสิทธิ กฎหมาย รวมไปถึงการตีค่าความเป็นมนุษย์  

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “กาย - กลับกลาย” (Gender – Bending)  

ข้าพเจ้าได้น าเสนอความคิด จากแรงบันดาลใจ ผ่านประสบการณ์ส่วนตนและอารมณ์ความรู้สึก 

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศก าเนิดของตน ซึ่งเป็นความรู้สึกภายในอันเกิดจากความ

กดดันในสถานภาพทางเพศที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว โดยสร้างนัยยะ

ผ่านการแสดงออกของรูปทรงของตัวตน รูปทรงของวัตถุ สี บรรยากาศและการทับซ้อนในแต่ละ

แม่พิมพ์  ซึ่งได้แสดงความเป็นอัตลักษณ์ทางเพศผ่านรูปแบบของผลงาน  อีกทั้งยังได้มีโอกาสเปิดเผย

ความเป็นจริงผ่านตัวตน รวมถึงสามารถบ าบัดและบรรเทาความทุกข์ จากความเก็บกด ปิดบัง  

ผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน ที่บางช่วงขณะมักมีความหวาดกลัว หวาดระแวง และมักนึกถึงเรื่องราว

ด้านลบที่ถูกกระท า ผ่านการปฏิเสธและพูดจาถากถางสร้างความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ จึง

พยายามน าเอาความรู้สึกเหล่านั้นตีค่าความหมายย้อนกลับเป็นความรู้สึกด้านบวก โดยเริ่มจากการ

พยายามแก้ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองเป็นล าดับแรก  

 ในด้านกระบวนการสร้างสรรค์ในข้ันแรกได้ทดลองสรา้งสรรค์เทคนิคภาพพิมพ์หินบนแมพ่มิพ์

แผ่นอลูมินั่มแต่เพียงอย่างเดียว จนได้ค้นพบความจริงที่ว่าผลงานของตนไม่เหมาะสมกับการน าเสนอ

รูปแบบที่สร้างสรรค์รูปทรงของคนจากจินตนาการ รวมถึงไม่เหมาะสมกับรูปแบบที่ใช้วิธีการเขียน
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รูปทรงของคนแบบอิสระโดยไม่มีหลักการของกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) เข้ามาควบคุม  ในระยะ

ถัดมาจึงปรับแก้ไข และทดลองใช้กระบวนการทางภาพถ่ายให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการของ

ภาพพิมพ์ดิจิทัลในการอาศัยรูปร่าง โครงสร้าง ความเสมือนจริงของภาพถ่าย และให้กระบวนการของ

ภาพพิมพ์หินบนแม่พิมพ์แผ่นอลูมินั่ม ได้เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนสร้างอรรถรสลักษณะพิเศษของ

ผลงานภาพพิมพ์หิน ซึ่งเกิดเป็นผลดีเกินความคาดหมาย สามารถสื่อสารความรู้สึกที่ตนเองต้องการ

แสดงออกแต่ก็ยังพบปัญหาที่ต้องแก้ไขทั้งในแง่ของวิธีคิด การใช้สัญลักษณ์ และการควบคุมความพอดี

ของการใช้รูปทรงที่สามารถให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จากปัญหาดังกล่าวจึงพัฒนาสู่การสร้างสรรค์

ผลงานด้วยกระบวนการของภาพพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ร่วมกับภาพพิมพ์หินบนแม่พิมพ์แผ่นอลูมินั่มซึ่ง

ใช้วัสดุไขเป็นหลักในการเขียนแม่พิมพ์ ซึ่งในระยะนี้จึงได้ค้นพบรูปแบบวิธีการและการผสมผสานของ

ทั้งสองเทคนิคได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขณะการสร้างสรรค์ผลงานนั้นล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่ดี

ทั้งสิ้น ที่ข้าพเจ้าได้พยายามเรียนรู้ข้อผิดพลาด จนสามารถแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

สร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการทางความคิด ซึ่งได้เกิดประโยชน์อย่างมาก ผลงานการสร้างสรรค์ใน

เทคนิคภาพพิมพ์หินและในกระบวนการต่าง ๆ สามารถช่วยบรรเทา เยียวยาจิตใจ จากความเป็น

ล าดับข้ันตอนของแต่ละช่วงเวลาในการสร้างสรรค์ สู่การจัดล าดับความส าคัญของชีวิตได้อย่างสอด

ประสานกัน และได้กลายเป็นความหวังต่อการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต โดยข้าพเจ้ามุ่งหวังว่า

ประสบการณ์ที่ผ่านองค์ประกอบแห่งการสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์นี้ จะเป็นประโยชน์ 

เป็นก าลังใจต่อผู้ที่ก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องเพศสภาพเหมือนกับตน ด้วยวิธีการสร้างความเข้าใจ

ในเพศสภาพและยอมรับกับปัญหาที่เกิดข้ึน แต่อย่ายอมแพ้ ท้อถอย จงให้เกียรติตัวตนของตนเอง 

พร้อมกับสร้างคุณค่า สร้างความพอใจในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 
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