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ปีการศึกษา    2557 
 

บทคดัย่อ 
 

มีเกลนัเจโล เมรีซี ดา คาราวจัโจ (อิตาลี: Michelangelo Merisi da Caravaggio ค.ศ. 1571 

- 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1610) เป็นจิตรกรสมยับาโรกคนสาํคญัของประเทศอิตาลีในคริสต์ศตวรรษ

ที 17 มีความสาํคัญในการเขียนภาพสีนํามนัซึงมีลกัษณะอตัลกัษณ์ส่วนตนในแบบทีมีความ

แตกต่างไปจาก  “รักต่างเพศ” (Heterosexuality)  ให้ปรากฏขึนในผลงานของเขา ผลงานหลาย

ชินของศิลปินมีเนือหาทีเกียวขอ้งกบัเพศวิถีซึงมีพลงัรุนแรงจนไม่อาจจะซ่อนเร้นได ้ถึงแมว้่า

ผลงานของเขาหลายชินจะไม่เป็นทียอมรับในช่วงยุคสมยัของตนซึงอาจเป็นเพราะเนือหาทีมี

ความไม่เหมาะสมกบัรสนิยมและสภาพของสงัคม แต่ก็เป็นทียอมรับในเวลาต่อมา ถึงความเป็น

บุคคลกลุ่มแรกๆทีเป็นผูริ้เริมลกัษณะการสร้างสรรค์งานศิลปะในแบบทีต่างไปจากความเป็น

เพศชายหรือหญิงโดยทวัไป ซึงมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะและความเป็นเพศวิถีในงาน

ศิลปะยคุสมยัต่อๆมาจนกระทงัถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

Thesis Title           Sexuality in Art Creativity of Michelangelo Merisi da Caravaggio 

Name                   Mr. Chanit Suttiyut 

Concentration     Art Theory 

Department         Art Theory 

Academic Year    2014 

 
Abstract 

 
  Michelangelo Merisi da Caravaggio was born in 1571 and died in 18 July 1610. He is 

an important artist in 17th century Italian Baroque and was an important painter with oil color 

technique. His painting has a different identity from Heterosexuality. No matter how the paint 

can be originate with intention or subconscious. The various tasks of him has a story about 

gender and it has a strong power that cannot hide even though of some work could not accept 

in his ages. That because  of the  substance has unapt with flavor and state of society, but it 

will accept in latterly that he is a person who can create work of art in different normally ways. 

It has influence to create art work and gender of art in next age to present. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 การศึกษาวิจยัศิลปนิพนธฉ์บบันีลุล่วงไดน้ัน ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์

สุธี คุณาวิชยานนท์  และคณะกรรมการทุกท่านทีคอยอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกือกูลตลอดจนให้

คาํปรึกษา แนะนาํเรืองต่างๆดว้ยความปรารถนาดี ตลอดจนคณาจารยทุ์กท่านทีเคยประสิทธิ

ประสาทวิชาความรู้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ทีเสมอมา  

เหนือสิงอืนใดขอขอบพระคุณนางสุวรรณี เจนเจริญพร และนางสาวอมัมรี สุทธิยุทธ ์   

ผูเ้ป็นมารดาและพีสาวของขา้พเจา้ทีคอยใหก้ารสนับสนุนเป็นกาํลงัใจ ส่งเสริมในการศึกษาเล่า

เรียนมาโดยตลอด 
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คาํนํา 
 

มีเกลนัเจโล เมรีซี ดา คาราวจัโจหรือทีนกัศึกษาและผูใ้หค้วามสนใจศึกษาดา้นทศันศิลป์

และประวติัศาสตร์ศิลปะทุกคนรู้จกักนัดีในนามคาราวจัโจ เป็นศิลปินคนสาํคญัในยคุสมยับาโรก 

(Baroque) คนสาํคญัทีขา้พเจา้มีความชืนชมในผลงานอยา่งมาก หลายครังทีขา้พเจา้ไดย้นิฟัง และ

อ่านเรืองราวเกียวกับตัวศิลปินและหนทางการแสดงออกทางการสร้างสรรค์ของตัวศิลปิน 

นอกเหนือจากความงามตามหลกัสุนทรียศาสตร์ทวัไปทีปรากฏในงานจิตรกรรมแลว้นนั มกัจะมี

การกล่าวถึงลกัษณะทีเป็นไปในเชิงโนม้เอียงหรือพาดพิงถึงเนือหาเกียวกบัความเป็นรักร่วมเพศ

อยูบ่่อยครัง แต่ก็เป็นเพียงการกล่าวถึงอย่างผ่านๆเพียงเท่านัน ไม่ไดมี้การเจาะลึกทางเนือหาลง

ไปมากนกั โดยเฉพาะอยา่งยงิสือพิมพใ์นภาษาไทยทีแทบจะไม่มีการกล่าวถึงผลงานของศิลปิน

ในประเด็นดงักล่าวเท่าใดนกั ขา้พเจา้จึงเห็นเป็นโอกาสทีดีทีจะศึกษาคน้ควา้ในเรืองดงักล่าว การ

ศึกษาวิจยัในครังนีจึงเกิดขึนจากความตอ้งการทีจะศึกษาถึงลกัษณะเพศวิถี ทีปรากฏอยูใ่นผลงาน

ศิลปะของ มีเกลนัเจโล เมรีซี ดา คาราวจัโจ เพือสร้างความกระจ่างชัดในเรืองของเพศวิถีที

ปรากฏอยูใ่นงานจิตรกรรมของศิลปินใหมี้ความชดัเจนมากขึนโดยหวงัว่าจะสร้างความกระจ่าง

ชดั โดยใชเ้พศสถาวะเพศวิถีในการวิเคราะห์ลกัษณะกริยา การแสดงอารมณ์ของบุคคลทีปรากฏ

อยูใ่นผลงานของศิลปิน ควบคู่ไปกบัการคน้ควา้ประวติัของศิลปินเพือแสวงหาปัจจยัทีส่งผลต่อ

การสร้างสรรคใ์นช่วงเวลาดงักล่าว  

โดยการศึกษาในครังนีมุ่งผลไปทีการค้นหาความเป็นเพศวิถีทีมีอยู่ในงานมากกว่า

ลกัษณะส่วนตนของศิลปิน ทงันีขา้พเจา้หวงัว่าการศึกษาในครังนีจะเอือประโยชน์แก่ผูที้มีความ

สนใจในเรืองดงักล่าวหรือผูที้มีความตอ้งการจะศึกษาในเรืองราวทีมีความเหมือนหรือคลา้ยคลึง

กบัเรืองทีขา้พเจา้ทาํการศึกษา และหากมีความผดิพลาดประการใดหรือกรณีใดก็ตามขา้พเจา้ตอ้ง

ขออภยัไว ้ณ ทีนี 
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บทที 1 
บทนํา 

 

เพศและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนันมีความเกียวพนัธ์กนัอยู่บ่อยครัง เป็นสิงทีเรา

ควรเปิดใจยอมรับในฐานะของสจัธรรมทีไม่อาจหลีกเลียงได ้ความสัมพนัธ์ทางการสร้างสรรค์

กบัความเป็นเพศทีปรากฏตวัขึนในสภาวการณ์และช่วงเวลาทีต่างกนัในแต่ละยุคสมยัต่างถูก

เชือมโยงไวด้ว้ยกนัอยา่งมีลาํดบัขนั โดยมีบทบาทในการบอกเล่าประวติัศาสตร์และพฒันาการ

ของสงัคมมนุษย ์เมือเราตอ้งการศึกษาหาคาํตอบของสิงทีเกิดขึนและดาํรงอยู่ในปัจจุบนั เราก็

สมควรทีจะสืบหาตน้ตอของสิงนนัๆโดยการศึกษายอ้นกลบัไปในอดีต ทุกสิงทุกอยา่งนนัต่างถูก

เชือมโยงไวด้ว้ยกนัอยา่งมีลาํดบัขนัผา่นกลไกและปัจจยัทีหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรม 

ความรู้สึกหรือเรืองราวเกียวกบัความเป็นเพศนัน คือหนึงในองค์ประกอบพืนฐานทีมีบทบาท

สาํคญัในการดาํเนินงานสร้างสรรค ์เพราะศิลปะเป็นเรืองราวของชีวิตทีมีทงัความสุขและความ

ขมขืน ซึงมีความเชือมโยงกบัความรักและแรงปรารถนาอยู่บ่อยครัง เพศและการสร้างสรรค์จึง

ไม่ใช่อริกนัแต่อย่างใด ในทางตรงกันขา้ม แรงผลกัดันทางเพศเพศนันกลบัเป็นปัจจยัสาํคัญ

ประการหนึง ทีส่งผลต่อการเคลือนตวัของศิลปะและศิลปิน ยงิความเป็นเพศมีความซบัซอ้นหรือ

หลากหลายมากเท่าใด ก็ส่งผลเกือกลูกบัการสร้างสรรคม์ากขึนเท่านนั 

ก่อนปี  ค .ศ .  1869 คําว่ า  “รักร่วมเพศ” (Homosexual) และ  “รักต่างเพศ” 

(Heterosexuality) ไม่เคยมีตวัตน  กระทงันักเขียนและนักแปลชาวเยอรมนั-ฮงักาเรียนชือคาร์ล 

มาเรีย เคริทเบนี (Karl Maria Kertbeny 1842-82) มีความประสงค์ทีจะใชค้าํศพัท์ “รักร่วมเพศ”

โตต้อบบทความเกียวกบัการลงโทษตามกฎหมายของปรัสเซีย1 ประมวลกฎหมายอาชญากรรม

ทางเพศเกียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งบุรุษเพศ เคริทเบนี ตอ้งการให้บทความนีถูกลืมเลือนแต่

ไม่ประสบความสําเร็จ ประมวลกฎหมายนีได้กลายเป็นส่วนหนึงของกฎหมายปรัสเซีย 

(Prussian)ในปี ค.ศ.1871 และไดรั้บการสนบัสนุน หลงัจากนนัก็ทวีความเขม้ขน้ขึนอีกโดยพวก

นาซีในปี ค.ศ. 1935 และถูกผูกขาดโดยเยอรมนัตะวนัตกจนกระทงัปี ค.ศ.1969 เคริทเบนีมี

ทศันคติส่วนตวัเกียวกบัรสนิยมทางเพศของ  เขาไดจ้ดัรักร่วมเพศใหอ้ยูใ่นหมวดหมู่เฉพาะพวกที 

                                                             
1  เป็นชือแควน้ๆหนึงในประเทศเยอรมนีในระหวา่งปี 1701- 1918 ปัจจุบนัอาณาเขตของแควน้นีอยูใ่น

ประเทศเยอรมนี โปแลนด ์และเมืองคาลิงกราด ของรัสเซีย 
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กระตือรือร้น  สนุกสนาน และ  เป็นปัญญาชน หรือพวกทีชอบสมาคมกบัเพศเดียวกัน โดย

ปราศจากความตอ้งการทีจะมีเพศสัมพนัธ์กบัเขาเหล่านัน นันคือจุดเริมตน้ของการนิยาม “รัก

ร่วมเพศ”  ในเวลาต่อมา  

อยา่งไรก็ดี แมว้่าช่วงเวลาก่อนหน้าทีโลกจะมีการนิยามความหมาย มีการยอมรับ เกิด

ความเห็นอกเห็นใจ และไดพ้ฒันาความคิดสู่ความพึงพอใจต่อรสนิยมทางเพศแบบปัจเจกนิยม 

ลกัษณะของความเป็นรักร่วมเพศ นนัไดก้็ถกูแสดงออกผ่านทางศิลปะมายาวนานควบคู่กบัการ

สร้างอารยธรรมของมนุษยอ์ยูเ่รือยมา แมใ้นช่วงเวลานันจะไม่มีการนิยามเพือแบ่งแยกกลุ่มคน

เหล่านีออกจากผูมี้รสนิยมทางเพศแบบชายจริงหญิงแท ้ 

การปรากฏตวัของความเป็นรักร่วมเพศนนัสอดคลอ้งกบัค่านิยมและกลไกของสังคมอยู่

เสมอในหลากหลายแง่มุม เช่น ความงาม คตินิยม ความผดิบาป ฯลฯ  “ความเป็นรักร่วมเพศ” คือ

ลักษณะความเกียวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก  มีอยู่ในทุกวัฒนธรรมและทุกช่วงเวลาใน

ประวติัศาสตร์ก่อนทีจะมีการประดิษฐ์คาํนิยามต่างๆขึน เป็นลกัษณะทีซับซอ้นของขอบข่าย

ความคิดทีเกียวขอ้งกบัเรืองทางเพศของมนุษย ์ หลายครังทีการสะทอ้นสภาวะรักร่วมเพศนัน

ขึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะตวัในวฒันธรรม และการยอมรับในสงัคมทีมีความแตกต่างกนัออกไป   

เป็นทีน่าสงัเกตว่างานศิลปะในยคุสมยัหลงัจากยคุฟืนฟศิูลปะวทิยาการ (Renaissance) มี

ลกัษณะสะทอ้นถึงตวัตนภายในของผูส้ร้างทงัในแง่ของความคิดทีมีต่อสังคม ต่อตนเอง หรือ

กระทงัสะทอ้นผลทีเกิดจากสงัคมต่อตวัศิลปินเอง คือจุดเปลียนของการสร้างสรรค์จากการสร้าง

ความงามเพือรับใชส้งัคมสู่การแสดงออกถึงตวัตนทีอยูภ่ายในของศิลปิน รสนิยมและอตัลกัษณ์

ทีสะท้อนลกัษณะความเป็นรักร่วมเพศไดถู้กถ่ายทอดลงสู่ผลงานโดยความประสงค์ของตัว

ศิลปิน พวกเขาเหล่านีไดส้ร้างสรรค์ลกัษณะสภาวะทางอารมณ์ทีมากกว่าแค่ความเป็น“รักต่าง

เพศ” โดยความประสงคข์องตนมากขึนกว่ายคุสมยัก่อนหน้า แนวความคิดแบบปัจเจกนิยมจาก

กรีกโบราณได้ถูกนํากลบัมาใช้ในการพฒันาคุณลกัษณะของความเป็นมนุษยน์ัน ได้ส่งผล

โดยตรงต่อลกัษณะและแนวความคิดเกียวกบัการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน

ในยคุนีจึงไดรั้บความอิสระมากขึน ซึงมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคศิ์ลปะในยคุสมยัต่อๆ มา 

มีเกลนัเจโล เมรีซี ดา คาราวจัโจ (อิตาลี: Michelangelo Merisi da Caravaggio ค.ศ. 1571 

- 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1610) เป็นจิตรกรสมยับาโรกคนสาํคญัของประเทศอิตาลีในคริสต์ศตวรรษ

ที 17 มีความสาํคญัในการเขียนภาพสีนาํมนั ซึงมีอตัลกัษณ์ในแบบทีมีความแตกต่างไปจาก “รัก

ต่างเพศ” โดยไม่ว่าจะเกิดขึนดว้ยความตงัใจของศิลปินหรือจากจิตใตส้าํนึกหรือผลพวงการ

เคลือนไหวทางวัฒนธรรมในช่วงยุคฟืนฟูศิลปะและวิทยาการ โดยการเปลียนแปลงทาง
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วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ศาสนาและการเมือง การฟืนฟูการศึกษาโดยอาศยัผลงาน

คลาสสิก  (Classic art)  การพฒันาจิตรกรรม และการปฏิรูปการศึกษาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึง

การเปลียนแปลงดังกล่าวได้อาศยัพลงัของนักมนุษยนิยม (Humanism) และปัจเจกชนนิยม 

(Individualism) เป็นเครืองจูงใจ ศิลปินไดส้ร้างลกัษณะของสุนทรียศาสตร์ทีมีความต่างออกไป

จากความเป็นรักต่างเพศ ใหป้รากฏขึนในผลงานของเขา ผลงานหลายชินของศิลปินมีเนือหาที

เกียวขอ้งกบัเพศวิถีซึงมีพลงัรุนแรงและชดัเจน ซึงเอือประโยชน์ในการศึกษา  แมว้่าผลงานของ

เขาหลายชินจะไม่เป็นทียอมรับในช่วงยุคสมยัของศิลปิน ซึงอาจเพราะเนือหามีความไม่

เหมาะสมกบัรสนิยมและสภาพของสังคม แต่ก็เป็นทียอมรับในเวลาต่อมา ถึงความเป็นบุคคล

กลุ่มแรกๆ ผูริ้เริมลกัษณะการสร้างสรรค์งานศิลปะในแบบทีต่างไปจากความเป็นเพศชายหรือ

หญิงโดยทวัไป ซึงมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะและความเป็นเพศวิถีในงานศิลปะยุคสมยั

ต่อๆ มาจนกระทงัถึงปัจจุบนั 

ขา้พเจา้เป็นผูห้นึงทีให้ความสนใจและสาํคญัต่อลกัษณะการสร้างสรรค์ของมนุษยที์มี

ผลมาจากหรือส่งผลต่อแรงขบัทางเพศในเชิงสร้างสรรค ์และมีความประสงค์ทีจะศึกษาลกัษณะ

การแสดงออกทางศิลปะ (Expression) ของศิลปิน ผนวกกบัมีความชืนชอบในผลงานของศิลปิน 

จึงถือโอกาสนาํผลงานของศิลปินมาเป็นตวัอย่างในการศึกษาคน้ควา้ ซึงผลการศึกษาลกัษณะ

การสร้างสรรค์ของคาราวจัโจในครังนี ขา้พเจา้หวงัว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูที้สนใจศึกษา

ลกัษณะการแสดงออกทีเกียวพนัธก์บัเพศและการสร้างสรรค์ทีแตกต่างออกไปจากแบบรักต่าง

เพศ เพือใชเ้ป็นส่วนหนึงของการศึกษาลกัษณะการสร้างสรรคใ์นเชิงทฤษฎี หรือนาํแนวความคิด

ทีไดจ้ากการศึกษาครังนีไปใชเ้ป็นส่วนหนึงของแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป  

 

จุดมุ่งหมายของการวจิยั 
เพือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบผลงาน แนวความคิด และเนือหาทีเกียวข้องกับเพศวิถีที

ปรากฏในผลงานจิตรกรรมของ มีเกลนัเจโล เมรีซี ดา คาราวจัโจ (Michelangelo Merisi da 

Caravaggio)  
 

 ขอบเขตของโครงการวจิยั 

 ศึกษาผลงานจิตรกรรมของคาราวจัโจ โดยเลือกศึกษาเฉพาะผลงานจิตรกรรมทีมีความ

โดยเด่น ชดัเจน และเชือมโยงกบัความเป็นเพศวิถี 
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 เวลาทีใช้ในการทําศิลปนิพนธ์ 
ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2557  

 

วธิีการศึกษาศิลปนิพนธ์ 
1. ศึกษาคน้ควา้เรืองราวทางประวติัศาสตร์ศิลปะทีมีเนือหาเกียวขอ้งกบัความเป็นเพศ 

เพศสรีระ (Sex)  เพศสภาวะ(Gender) และเพศวิถี (Sexuality) จากหนังสือต่าง ๆ ที

เกียวขอ้ง และสือทางอินเตอร์เน็ต 

2. รวบรวมเนือหาขอ้มลูและผลงานของคาราวจัโจทีมีความเกียวขอ้งกบัความเป็นเพศ

สรีระ เพศสภาวะ และเพศวิถี ผลงานของศิลปินทีเกียวขอ้งดา้นเนือหาสาระ  

3. สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นสําคัญทีชัดเจนและน่าสนใจ เรียบเรียง และ

บันทึกลงในบทต่างๆ ตามความสอดคล้องและเหมาะสมแก่เนือหาของการ

ศึกษาวิจยั 

4. นาํเสนอผลการศึกษาวิจยัโดยการบรรยายแบบพรรณนาโวหาร จดัพิมพ ์เผยแพร่

ศิลปนิพนธ ์  

แหล่งข้อมูล 
1.   ภาพผลงานศิลปะของคาราวจัโจ  

2.   สืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต 

3.   หนงัสือ บทความและเอกสารทางวิชาการ 
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บทที 2 

ทบทวนวรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

นิยามและความหมายของเพศ 
 ในทรรศนะของคนทวัไป “เพศ” หรือภาษาองักฤษเรียกว่า “sex” นัน มีความหมายไม่

กวา้งขวางและลึกซึงมากนกั คนส่วนใหญ่มกัจะเนน้กนัตรงส่วนทีเป็นความตอ้งการทางเพศหรือ

ความรู้สึกทางเพศ (Sexual desire หรือ Sexuality) บางครังจึงทาํใหใ้ครๆ ตีความหมาย หรือมอง

เรืองเพศไปในทาํนองพฤติกรรมทีเป็นอนัตราย และสือความหมายไปทางไม่สุภาพ หยาบช้า 

สกปรก และผดิปกติ จนกระทงัเรืองเพศกลายเป็นเรืองทีลีลบัหรือซ่อนเร้น ในบางสงัคมเรืองเพศ

จึงกลายเป็นสิงตอ้งหา้มไปอยา่งน่าเสียดาย 

 ความจริงเรืองเพศนันเป็นสัญชาติญาณ (Sexual instinct) อย่างหนึงตามธรรมชาติของ

มนุษย ์เพราะมนุษยทุ์กรูปทุกนามต่างเกิดมาด้วยเพศ ครันเมือเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ความ

เจริญเติบโตทางเพศก็เป็นความเจริญเติบโตส่วนหนึงของมนุษย ์ทงัในทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์

และสงัคม อยา่งเห็นไดช้ดั เพราะฉะนนัเรืองเพศจึงเป็นเรืองทีทุกคนจะตอ้งผา่นหรือประสบดว้ย

ตนเอง ซึงเป็นประสบการณ์ตรงทีไม่อาจหลีกเลียงได ้เพราะเรืองเพศเป็นธรรมชาติของมนุษย์

อยา่งแทจ้ริง 

 เลสเตอร์ เอ เคอร์เคนเดล (Lester A. Kirkendall) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกา ไดอ้ธิบาย

ว่า เรืองเพศมีความหมายและขอบเขตทีกวา้งมาก เช่นเดียวกบัคาํว่า “ชีวิต” จึงไม่สามารถจะ

อธิบายอยา่งสนัๆ แต่ก็พอจะสรุปไดด้งันี 

 1. เรืองเพศเป็นเรืองของแรงผลกัดันทีสําคัญอย่างหนึง ซึงทาํให้คนเราเกิดมีความ

ปรารถนาทีจะประสบความสาํเร็จและสามารถกระทาํหรือแสดงพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ 

เพือใหบ้สรรลุตามทีไดต้งัใจเอาไว ้

 2. เรืองเพศเป็นแรงกระตุน้หรือเครืองเร้าใจอนัทรงพลงัยงิ ทีทาํใหเ้พศชายและเพศหญิง

เกิดความสนใจซึงกนัและกนั เพือช่วยทาํใหก้ารประกอบกิจการต่างๆ เป็นไปอยา่งราบรืน 

 3. เรืองเพศเป็นสิงทีสามารถกาํหนดบทบาท กริยาท่าทาง ลกัษณะการดาํเนินชีวิตของ

คนเราอยา่งเห็นไดช้ดั แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าเพศใดจะสาํคญัยงิหยอ่นไปกว่ากนั 

 4. เรืองเพศเป็นธรรมชาติทีแฝงอยู่ในร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างลึกซึงและถาวร 

ซึงจะแสดงบทบาทสาํคญัทีสุดใหเ้ห็นไดใ้นชีวิตรักและการครองเรือน 
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 5. เรืองเพศเป็นสิงทีสามารถดลบนัดาลใหชี้วิตมีความต่อเนืองกนั จากช่วงชีวิตหนึงไป

ยงัอีกช่วงชีวิตหนึงโดยกระบวนการทางการสืบพนัธุ์ ซึงความต่อเนืองนีจะช่วยทาํให้ลกัษณะ

ชีวิตหลายสิงหลายอยา่งของพ่อแม่สามารถสือทอดไปสู่ลกูได้1 

พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถานไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “เพศ” หมายถึง รูปทีแสดง

ใหรู้้ว่าหญิงหรือชาย ซึงในทีนีถา้หากจะตีความกนัแต่เพียงว่า “เพศ” คือ ลกัษณะทีบอกให้ใครๆ 

รู้ว่าบุคคลนันๆ เป็นผูห้ญิงหรือผูช้ายในลกัษณะของรูปธรรมเท่านัน ก็คงเป็นความหมายที

ค่อนขา้งแคบมาก และเป็นการยากทีจะเขา้ใจความหมายของความรู้เรืองเพศไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

สําหรับความหมายของเพศในลกัษณะนามธรรมนัน “เพศ” หมายถึง ความรู้สึกและความ

ตอ้งการทางเพศ หรือกามารมณ์” เป็นคาํทีบอกลกัษณะทางจิตใจและอารมณ์อย่างหนึงของ

คนเรา2 

 

บทบาทสําคญัของเรืองเพศ 
 ความสาํคญัของเรืองเพศนันอาจกล่าวได้ว่า เรืองเพศมีบทบาทสาํคญัมาพร้อมๆ กับ

ประวติัการเกิดของมนุษยชาติเลยทีเดียว ตลอดเวลาทีโลกไดว้ิวฒันาการมาตามลาํดบันันเป็นที

ยอมรับกนัโดยทวัไปว่าเรืองเพศเป็นปัจจยัทีสาํคญัยิงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย ์ซึงใน

ยุคต่อมาปรัชญาของชาวตะวันตกก็ได้เน้นถึงเรืองเพศหรือกามารมณ์  ว่าเป็นปัจจัยทีมี

ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต เป็นอนัดบัสองรองจากเรืองอาหาร หรือจดัเรืองเพศเป็นปัจจยัทีสอง

ในบรรดาปัจจยัสามประการ คือ อาหาร กามารมณ์ และสังคม (Food, Sex and Social) ต่อมาใน

ยคุใหม่ ดร. วิล ดูแลนท ์(Dr.Will Durant) ซึงเป็นนกัเขียนและนกัปรัชญาชาวอเมริกนัไดก้ล่าวไว้

ว่า  “รองจากความหิว เพศเป็นสญัชาติญาณทีรุนแรงทีสุดและเป็นปัญหาใหญ่ทีสุดดว้ย” 

 สาํหรับซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) จิตแพทยช์าวออสเตรีย ผูใ้ห้กาํเนิดวิชาจิต

วิเคราะห์-ศาสตร์ (Psycho Analysis) เชือว่าเรืองเพศเป็นเรืองทีสาํคญัทีสุดในชีวิตของคนเรา 

เพราะเรืองเพศเป็นสาเหตุทีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆขึนในคน เขาจึงไดต้งัทฤษฎีเพศปกครอง

โลกเอาไว ้(Sex governs the world) ท่านผูนี้ไดศึ้กษาชีวิตโดนอาศยัปัญหาทางเพศเป็นหลกั และ

ยงัไดก้ล่าวยนืยนัไวด้ว้ยว่า เรืองความรู้สึกทางเพศนี มนุษยมี์มาตงัแต่เกิดแลว้ ไม่ใช่มีเมือตอนโต

                                                             
1 สุชาติ โสมประยรู และวรรณี โสมประยรู, เพศศึกษา, พิมพค์รังที 4 (กรุงเทพฯ : บริษทัโรงพิมพไ์ทยวฒันา

พานิชจาํกดั, 2541), 5. 
2 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพค์รังที 1 (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชนัส์, 2549), 1056. 
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หรือเป็นเรืองทีจาํกดัอยู่เพียงวงของผูใ้หญ่เท่านัน เช่น เขาเชือว่าแรงผลกัดนัทางเพศเป็นส่วน

สาํคญัทีทาํใหเ้ด็กชอบดูดนิวมือ เป็นตน้ 

 โดยธรรมชาติและตามข้อเท็จจริงแลว้ เรืองเพศนันย่อมมีความหมายและขอบเขตที

กวา้งขวางและลึกซึงมากพลงัผลกัดนัหรือแรงดนัทางเพศ (Sex drive หรือ Libido) ทีกล่าวมาแลว้ 

เป็นแต่เพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึงของเรืองเพศเท่านัน บางท่านไดก้ล่าวอธิบายขยายความไวว้่า 

เรืองเป็นเป็นส่วนทีสาํคญัมากส่วนหนึงของการเจริญเติบโต บุคลิกภาพ และความรัก (Growth, 

Personality and Love) ซึงอาจแสดงตวัออกมาไดท้งัในรูปของศิลปะและวิทยาศาสตร์ เรืองการ

เจริญเติบโต บุคลิกภาพ และความรักทงัสามอยา่งนีนบัว่าเป็นเรืองทีสาํคญัยิงสาํหรับบุคคลและ

สงัคมโดยทวัไป นอกจากนี เรืองเพศยงันบัว่าเป็นธรรมชาติทีสวยงามและบริสุทธิทงัทางร่างกาย

และจิตใจของมนุษยที์มีมาตงัแต่ครังดึกดาํบรรพแ์ลว้3 

 ดร. มาร์ตี เอส แคลเดรอน (Dr. Maty S. Calderone) นักการแพทยแ์ละนักการ

สาธารณสุขชาวอเมริกัน ก็เป็นอีกท่านหนึงทีได้กล่าวถึงเรืองเพศไวอ้ย่างรัดกุม ชดัเจนและ

น่าสนใจว่า “เรืองเพศไม่ใช่สิงทีท่านทาํ แต่เป็นสิงทีท่านเป็นอยู่ (Sex is not something you do, 

but something you are) กล่าวคือ แคลเดรอนไม่เห็นดว้ยกบัคนทวัไปทีเขา้ใจว่าเรืองเพศเป็นเรือง

ของการกระทาํหรือการแสดงพฤติกรรมในรูปต่างๆ ของความสมัพนัธร์ะหว่างเพศชายหรือหญิง 

หรือเพศสัมพนัธ์เท่านัน แต่เขาไดเ้น้นถึงสาระสาํคญัทีว่าเรืองเพศเป็นเรืองของชีวิตจริง  และ

ความเป็นอยูที่ทุกคนกาํลงัเผชิญอยูห่รือแสดงออกมาไดเ้ห็นไดโ้ดยตลอด 

 ความจริงลกัษณะความเป็นเพศของมนุษย ์(Human sexuality) นันเป็นลกัษณะสาํคญั

ส่วนบุคคลทีมีผลต่อความเจริญเติบโต และพฒันาการของคนเราไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กวยัรุ่น 

หรือผูใ้หญ่ดงัจะเห็นไดจ้ากความเปลียนแปลงทางเพศทีเกิดขึนกบับุคคลวยัต่างๆ อย่างต่อเนือง 

นอกจากนีลกัษณะเฉพาะหรือเอกลกัษณะทางเพศยงันับว่าเป็นสิงสาํคญัส่วนหนึงของแนวทาง

หรือภาพพจน์แห่งชีวิตบุคคล รวมทงัยงัส่งผลกระทบต่อทุกรูปแบบในทุกสิงทุกอย่างแห่งความ

เป็นมนุษยอี์กด้วย เช่น ลกัษณะทางเพศเริมเกียวข้องกบัการตังชือเล่น และชือจริงของทารก 

ตงัแต่เริมคลอดออกมาสู่โลกภายนอก ต่อมาตุ๊กตาหรือของเล่นทีเด็กชายกบัเด็กหญิงเล่นก็ไม่

เหมือนกนั เสือผา้ เครืองนุ่งห่มและสิงทีชอบหรือไม่ชอบต่างๆ ก็ไม่เหมือนกนั อาชีพทีเขาและ

เธอเลือกก็มกัแตกต่างกนั รวมทงัวิธีการทีจะขบคิดแกปั้ญหาหรือมรสุมแห่งชีวิตยงัอาจแตกต่าง

กนัออกไปแลว้แต่เพศชายหรือเพศหญิงอีกดว้ย จึงเห็นไดว้่าลกัษณะความเป็นเพศของมนุษยไ์ด้

                                                             
3 เรืองเดียวกนั, 4 
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แทรกเขา้ไปอยูใ่นส่วนต่างๆ อยา่งแนบสนิททงัดา้นร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ทีเพศชายและเพศหญิงต่างก็ไดแ้สดงออกอยูเ่ป็นประจาํนนัเอง 

 เมือทุกสิงทุกอยา่งในชีวิตประจาํวนัของคนเรามีเรืองเพศเขา้มาเกียวขอ้งอยูด่ว้ยเช่นนี จึง

อาจกล่าวต่อไปว่าคุณภาพของชีวิตมนุษยจ์ะดีเด่นเป็นสุข หรือเลวทราม ตาํชา้ สักเพียงใดนัน 

เรืองเพศจะตอ้งมีบทบาททีมีอิทธิพลอยูด่ว้ยอยา่งมหาศาล ดงัทีเคอร์เคนเดลไดก้ล่าวว่า ความสุข

ของบุคคลก็ดี ความสาํเร็จของสมาชิกภายในครอบครัวก็ดีและความสามารถในการช่วยเหลือ

สงัคมหรือการบุคคลสงเคราะห์ทีบุคคลจะพึงมีร่วมก็ดี การทีบุคคลจะพึงไดรั้บหรือพบกบัสิง

เหล่านีเพิมพนูมากขึน  หรือลดนอ้ยถอยลงนนั ยอ่มขึนอยูก่บัความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของ

การปรับตวัทางเพศ และการแสดงบทบาทในเรืองเพศทีถูกทีควร รวมทงัขึนอยู่กบัความฉลาด

และความสามารถในการดาํรงชีวิตไปตามครรลองแห่งลกัษณะทางเพศของมนุษยไ์ดห้รือไม่ของ

บุคคลนนัๆดว้ย ทงันีก็เพราะเรืองทางเพศนนัเป็นพลงัสร้างสรรคที์ยงิใหญ่อยา่งหนึงในตวับุคคล  

ซึงสามารถจะดลบนัดาลใหห้ลายสิงหลายอยา่งเกิดขึน เป็นไป หรือดบัสลายลงได้4 

 

ความรู้เรืองเพศ (Sex information) 
 ลกัษณะหรือธรรมชาติของความรู้เรืองเพศ หากจะกล่าวโดยสรุปแลว้อาจแบ่งอย่าง

คร่าวๆ ออกตามเนือหาทีประกอบกนัเป็นความรู้ได ้4 ลกัษณะดว้ยกนั 

 1.ลกัษณะทางชีววิทยา (Biological aspect) 

 2.ลกัษณะทางสุขวิทยา (Hygienic aspect) 

3.ลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychological aspect) 

4.ลกัษณะทางสงัคมวิทยา (Sociological aspect) 

ลักษณะทางชีววิทยา ไดแ้ก่ เรืองทีเกียวข้องกบักายวิภาคและสรีระวิทยาของร่างกาย

มนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ เช่น โครงสร้างและหน้าทีของอวยัวะต่างๆ ในระบบการสืบพนัธ์ของเพศ

ชายและเพศหญิง ลกัษณะทางพนัธุกรรมทีเกียวกบัเพศ การเจริญเติบโตทางเพศในดา้นร่างกาย 

(Bio-sexual development หรือ Physical sexual development) การมีหนวกเคราและขนรักแร้ 

เสียงแตก การมีประจาํเดือน การสืบพนัธ์หรือการร่วมประเวณี การปฏิสนธิ การตงัครรภ์ การ

คลอดบุตร ฯลฯ 

                                                             
4 เรืองเดียวกนั, 5. 
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ลกัษณะทางสุขวทิยา ไดแ้ก่ เรืองทีเกียวกบัสุขภาพ การระวงัรักษาร่างกายให้ปราศจาก

โรคภยัไขเจ็บหรือความผดิปกติทางเพศ เช่น ขอ้ควรระวงัรักษาสุขปฏิบติัเกียวกบัอวยัวะเพศ ขอ้

ควรปฏิบติัขณะมีประจาํเดือน การตรวจเลือดก่อนแต่งงาน กามโรค ความผิดปกติของอวยัะวะ

เพศ ฯลฯ 

ลกัษณะทางจติวทิยา ไดแ้ก่ เรืองทีเกียวกบัจิตใจหรืออารมณ์ เช่น ความเจริญเติบโตทาง

เพศในดา้นจิตใจ (Psycho-sexual development) การเปลียนแปลงทางดา้นจิตใจและอารมณืเมือ

ยา่งเขา้สู่วยัรุ่น แรงดนัทางเพศ การระบายอารมณืทางเพศ ทศันคติต่อเพศตรงขา้ม ความรัก ความ

ตอ้งการหรือความรู้สึกทางเพศ ความผดิปกติทางดา้นจิตใจและอารมณ์ ฯลฯ 

ลักษณะทางสังคมวิทยา ไดแ้ก่ เรืองทีเกียวกบัการปรับตวัเขา้หาสังคม และมาตรฐาน

ความประพฤติหรือกฏเกณฑ์ทางสังคม เช่น ความเจริญเติบโตทางเพศในดา้นสังคม (Socio-

sexual development) ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ เพศสัมพนัธ์ อิทธิพลของเหตุการณ์และ

สิงแวดลอ้ม การเกียวพาราสี การเลือกคู่ครอง การแต่งงาน ชีวิตสมรสหรือชีวิตครอบครัว การ

วางแผนครอบครัว ประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ  

 

ภาพที 1  Fijian man and woman 
ทีมา : https://www.commons.wikimedia.org 
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ธรรมชาติเรืองความรู้เรืองเพศทงั 4 ลกัษณะดงักล่าวมานี จะเห็นไดว้่า แต่ละลกัษณะ

ยอ่มมีความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ดและยากทีจะแยกออกจากกนัได ้ทงันีเพราะเรืองเพศเป็นเรือง

ของชีวิตและเราไม่สามารถแยกชีวิตออกเป็นส่วนๆ ไดน้นัเอง5  

 

ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
ธรรมชาติได้สร้างให้มนุษยมี์อยู่ด้วยกัน 2 เพศ คือ เพศชายและเพศหญิง และให้มี

จาํนวนในแต่ละเพศมากพอๆ กนั เช่น ประชากรในประเทศไทยเมือ พ.ศ. 2539 ปรากฏว่ามีเพศ

หญิงมากกว่าเพศชายเพียงเลก็นอ้ย กล่าวคือ หญิงมีประมาณร้อยละ 50.14 และผูช้ายมีประมาณ

ร้อยละ 49.85 สาํหรับในเรืองความเป็นมนุษยน์นัไม่วา่จะชายหรือหญิงต่างก็มีโครงสร้างใหญ่ๆ

เป็นแบบเดียวกนั เพราะเป็นมนุษยเ์หมือนกนั เช่น จะตอ้งมีกระดูก 206 ชิน จะตอ้งมีกลา้มเนือ 

639 มดั เป็นตน้ แต่ในส่วนรายละเอียดทีปลีกย่อยลงไป เช่น กระดูกและกลา้มเนือของชายและ

หญิงจะแตกต่างกนั เพราะเป็นมนุษยแ์ตกต่างกนั และยงัมีอีกหลายสิงหลายอย่างทีแตกต่างกนั

ออกไป เช่น เรืองทีเกียวกบัส่วนอืนๆของร่างกาย รวมทงัเรืองเกียวกบั จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา 

และสังคมอีกดว้ย การทีธรรมชาติได้สร้างให้เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนัเช่นนี 

เหตุผลประการสาํคญัก็เพือตอ้งการแยกมนุษยอ์อกเป็น 2 เพศ และใหค้วามสามารถดาํรงเผา่พนัธุ์

อยูไ่ดไ้ม่สูญหายไปจากโลกนนัเอง หาใช่เป็นเพราะความลาํเอียงหรืออคติแต่อยา่งใด  
โดยทวัไปเมือกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง สิงแรกทีคนเราคาํนึก

ถึงในการแยกเพศมนุษยก์็คือ การใชป้ระสาทตาหรือใชก้ารสังเกต โดยสังเกตจากรูปร่างและ

ลกัษณะภายนอก ซึงเป็นการสงัเกตรวมๆ กนัไป เช่น เรามกัจะสังเกตหน้าตาและท่าทาง ขนาด

และสดัส่วน ทรวดทรงและการทรงตวั เครืองแต่งกายและอากปักริยาอืนๆ ตวัอยา่งทีน่าสนใจคือ 

สมมติว่ามีคนเดินผา่นเราไปโดยมิไดท้นัสังเกต และถา้มีใครมาถามเราว่าคนนันใส่เสือสีอะไร 

ผวิขาวหรือผวิดาํ มือถือของมาดว้ยหรือเปล่า ฯลฯ เราอาจจะตอบคาํถามเหล่านีไม่ได ้แต่มีอยู่สิง

หนึงซึงเรามกัตอบไดไ้ม่พลาดก็คือคาํถามทีว่า คนๆ นนัเป็นเพศใด(ผูห้ญิงหรือผูช้าย) ทงัๆ ทีเรา

ไม่ไดส้งัเกตหรืออาจมองเห็นคนนนัเพียงแวบเดียวก็ตาม ทีเป็นเช่นนีก็เพราะว่าเรืองเพศเป็นสิงที

มีความหมายสาํคญัและประทบัใจคนเราไดง่้ายมาก การสงัเกตความแตกต่างระหว่างเพศจึงเกิด

ขึนกบัคนเราภายในจิตใตส้าํนึกอยา่งอตัโนมติั แมว้่าปัจจุบนัการแต่งเนือแต่งตวัของวยัรุ่นหนุ่ม

สาวบางคนอาจมสร้างความสับสนคลุมเครือในบางครัง เช่น ผูช้ายแต่งตวัคลา้ยผูห้ญิง และ

                                                             
5 ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์ และคณะ,  เพศศึกษาแผนใหม่,  พิมพค์รังที 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช,  

สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2536), 6. 
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ผูห้ญิงแต่งตวัคลา้ยผูช้าย หรือคนๆนันอาจเป็นหนุ่มหรือสาวประเภทสอง ซึงอาจทาํให้การ

สงัเกตในเรืองความแตกต่างระหว่างเพศมีปัญหายุง่ยากขึน และสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น

เกียวกบัเพศของบุคคลนนัมากขึน  

 อีกประการหนึง เกียวกบัรูปร่างและลกัษณะภายนอกทีคนเราใชส้ังเกตความแตกต่าง

ระหว่างเพศทีลองลงไปคงไดแ้ก่ เสียง เสียงผูช้ายกบัเสียงผูห้ญิงแตกต่างกนัมาก เพราะธรรมชาติ 

เพราะธรรมชาติไดส้ร้างให้กล่องเสียงของผูช้ายและของผูห้ญิงมีลกัษณะรูปร่างไม่เหมือนกัน 

ผูช้ายมีลกูกระเดือกใหญ่และมองเห็นไดช้ดั แต่ผูห้ญิงมีลกูกระเดือกเลก็และมองจากภายนอกไม่

ไคร่เห็น ดว้ยเหตุนีเอง กระเทยเทียมแบบผูช้ายชอบแต่งตวัเป็นผูห้ญิง จึงปลอมแปลงตวัเองให้

เป็นผูห้ญิงแท้ๆ ไดย้าก แมว้่าจะลงทุนฉีดพาราฟินให้หน้าอกเต่งตึง หรือบางรายถึงกบัให้แพทย์

ทาํศลัยกรรมตกแต่งเปลียนแปลงอวยัวะเพศให้ด้วยก็ตาม เสียงและลูกกระเดือกก็ยงัคงฟ้อง

ตวัเอง และแสดงความเป็นเพศดงัเดิมอยูต่ลอดเวลา 

 

 

ภาพที 2  กลา้มเนือของเพศชายและเพศหญิง 

ทีมา : https://www.shutterstock.com  

 

 นอกจากรูปร่างและลกัษณะดงักล่าวแลว้ สิงทีจะใชเ้ป็นเครืองชีบ่งว่าใครเป็นเพศชาย

หรือเพศหญิงกนัอย่างแทจ้ริงนัน คงจะตอ้งพิจารณากนัถึงอวยัวะภายใน เช่น อวยัวะสืบพนัธุ ์

ต่อมเพศ ฮอร์โมน เซลลเ์พศ ฯลฯ ซึงอาจเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์การแพทยอ์ยู่มาก 
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จึงมกัจะกระทาํกนัเพือประโยชน์ในทางการศึกษา หรือเพือใชเ้ป็นหลกัฐานพยานประกอบรูปคดี

ในทางนิติเวชวิทยา (สาํหรับในวงการแพทยใ์ชต่้อมเพศเป็นหลกัสาํคญัในการแยกเพศ)6 

ตารางที 1 เปรียบเทียบลกัษณะความแตกต่างของชายและหญิง7 

ลกัษณะ เพศชาย เพศหญิง 

ร่างกาย 

 

ขนาดของร่างกายโตกว่าหญิง 

ศูงและหนักมากกว่ า  ชาย

แข็งแรงกว่าหญิง  สามารถ

ทาํงานหรือเล่นกีฬาหนักๆได ้

ปีนป่ายไดเ้ก่ง ร่างกายจึงเสือม 

โทรมได้ง่ายและตายเร็วกว่า

ผูห้ญิง 

 

ร่ า ง ก า ย บ อบบ า ง  อ ร ช ร

ออ้นแอน้มองดูนุ่มนิมกว่าชาย 

มีทรวดทรงทีเป็นส่วนเวา้ส่วน

โค้งมากกว่า ร่างกายเหมาะที

จะทาํงานเบาๆ และไม่ตอ้ง 

เสียงภยั หรือควรอยู่เหยา้ เฝ้า

กบัเรือน 

รูปร่างหนา้ตา ไม่สวยงามเหมือนผูห้ญิง ชาย

มัก มี รู ป ร่ า งหน้ าต ามองดู

แข็ ง แ ร ง  บึ ก บึ นม าก กว่ า

สวยงาม 

หน้าตาสวยงามผิวพรรณผุด

ผ่อง  มีไขมันอยู่ใต้ผิวหนัง

มากกว่าผูช้าย จึงมองดูรูปร่าง

กลมเกลียง 

 

กริยาท่าทาง องอาจและห้าวหาญมกัจะทาํ

อะไรคล่องแคล่วทะมดัทะแมง  

และได้ผลงานมาก แต่เอะอะ

โครมครามมากกว่ าผู ้หญิง 

รวมทงัยงัชอบเสียงภยัอีกดว้ย 

จึงเหมาะทีจะเป็นทหารหรือ

นกัรบ 

 

 

กริยาท่าทางเรียบร้อยและ

น่ารัก  ทุกอิริยาบถดูนิมนวล 

และอ่อนชอ้ย ท่าทางการเดิน

จะแตก ต่ างจากผู ้ช ายมาก 

เพราะกระดูกเชิงกรานของทงั

สองเพศไม่เหมือนกนั 

                                                             
6 สุชาติ โสมประยรู และวรรณี โสมประยรู, เพศศึกษา, 50. 
7 เรืองเดียวกนั, 56. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลกัษณะ เพศชาย เพศหญิง 

ความรัก ผูช้ายรักง่ายหน่ายเร็วชอบลอง

ไปเลือยๆแบบ “ชาย

ขา้วเปลือก หญิงขา้วสาร

โบราณว่า” เพราะธรรมชาติ

สร้างใหผู้ช้ายเป็นผูใ้ฝ่หา บาง

คนเมือหาพบแลว้ไม่รู้จกัพอ 

จึงทาํใหมี้ภรรยานอ้ยไดห้ลาย

คน 

ผูห้ญิงรักยากกว่าชาย และ

ตอ้งการขอ้มลูประกอบการ

ตดัสินใจมากกว่า และ

เนืองจากเป็นเพศทีอ่อนแอกว่า

ชาย บางครังจึงมีความลงัเล

และหวาดวิตกในการตดัสินใจ 

การตดัสินใจ ผูช้ายกล้าหาญกว่าหญิงมาก 

แต่ก็ใจเสาะ กลวัเจ็บมากกว่า

หญิง และมีความอดทนต่อ 

ความทุกขย์ากไดน้อ้ยกว่าหญิง 

เมือเกิดความทุกขก์็มกัจะเก็บ 

เอาไวคิ้ด สุขภาพจิตของชาย 

จึงเสือมไดง่้ายกว่าหญิง ผูช้าย

โดยทั วไปจึงชอบหาความ

สบายใส่ตน เพราะทนความ

ลาํบากไม่ไคร่เป็น 

ผูห้ญิงกลวัความตายมากกว่า

ชาย  แต่ก็ มีความอดทนต่อ

ความทุกขแ์ละความเจ็บปวด 

ทั ง ก า ย แ ล ะ ใ จ ไ ด้ ดี ก ว่ า 

บางครังจึงพบว่า หญิงทนให้

ชายข่มเหงนาํใจได ้สาํหรับ 

การเจ็บท้องและการคลอด

บุตรนันแสดงให้ เห็นอย่าง

ชดัเจนว่า หญิงอดทนและทน

ลาํบากไดม้ากกว่าชาย 

โรคภยัไขเ้จ็บ ติดโรคทางกรรมพันธุ์จาก

บรรพบุรุษได้ง่ายกว่าหญิง 

โรคเ ลือดไหลไม่หยุด เ ป็น

เฉพาะผูช้าย 

 

ความดันเลือดและอาํนาจเผา

ผลาญตาํกว่า ได้รับอุบัติเหตุ

น้อยกว่า หญิงจึงมีอายุยืนกว่า

ชาย 

 

 เพศกบัรสนิยมทีหลากหลาย 
เพศ ทีในภาษาองักฤษคือคาํว่า sex คือขนัตอนการเชือมโยงและการผสมผสานกลไก

เฉพาะทางพนัธุกรรม ทีมกัมีผลให้เกิดในเพศชายหรือเพศหญิงทีแตกต่างกนัไป หากแต่ความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เป็นเพศชายหรือเพศหญิงนนัเป็นส่วนหนึงของการบ่งชีเพศจากลกัษณะภายนอกทีมีมาแต่กาํเนิด 

ไม่ไดห้มายรวมถึงรสนิยมซึงมีความหลากหลายมากว่าแค่ความเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 
รสนิยมทางเพศ หรือ เพศวิถี มีความหมายถึงรูปแบบพืนฐานของอารมณ์ ความใคร่ 

และ/หรือ ความสนใจทางเพศต่อชาย หญิง หรือทงัสองเพศ หรือไม่ใช่เพศไหน หรือเพศที 3 จาก

ขอ้มลูของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั รสนิยมทางเพศ คือความมีอยู่ และอาจหมายถึง ความรู้สึก

ของบุคคล เรือง ลักษณะเฉพาะตัวและอัตลกัษณ์ทางสังคม ทีดูจากด้านความสนใจ การ

ปลดปล่อยพฤติกรรม และการเป็นสมาชิกของสงัคมทีพวกเขาใชชี้วิตอยู ่ 

รสนิยมทางเพศ เป็นสิงทีจาํแนกอตัลกัษณ์ทางเพศของคนทีรับรู้เรืองเพศของตนและ

เช่นเดียวกบัคนอืนทีอาจแยกแยกเรืองเพศเหล่านี ส่วนใหญ่แลว้รสนิยมทางเพศจะมีการแบ่งแยก

ออกเป็น 3 ประเภทคือ รักต่างเพศ (Heterosexual) รักร่วมเพศ (Homosexual) รักสองเพศ 

(Bisexual) และไร้เพศ (Asexuality) ก็เริมเป็นทีรู้จกัในฐานะรสนิยมทางเพศที 4 

ปัจจุบนัไดมี้คาํศพัทใ์หม่ๆ เกิดขึนเพือเป็นการสร้างพืนทีใหก้บัเพศวิถีต่างๆ เช่น "ความ

หลากหลายทางเพศหรือ "กลุ่มบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ" เนืองจากมีความหมายที

ครอบคลุมและตรงตวักว่าคาํว่า “รักร่วมเพศ” ทีอาจถกูตีความว่าบุคคลประเภทนีให้ความสาํคญั

ต่อการมีเพศสมัพนัธ ์อยา่งไรก็ตาม คาํว่าความหลากหลายทางเพศนนั อาจหมายความรวมถึงผูที้

มีรสนิยมรักสองเพศดว้ย 

 

 
ภาพที 3  ผูห้ญิงและผูช้าย 

ทีมา : https://www.shutterstock.com 

 
 

   ส
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รักต่างเพศ  

หมายถึง ความรักทงัในทางโรแมนติกและทางเพศ ระหว่างสองบุคคลทีเป็นเพศตรงขา้ม 

รักต่างเพศถือเป็นรสนิยมทางเพศอยา่งหนึง ซึงตรงกนัขา้มกบัรักเพศเดียวกนั โดยจะมีความรัก

ในทงัทางโรแมนติกและทางเพศ กบับุคคลในเพศตรงขา้ม หรือมีความรักเฉพาะในทางโรแมนติ

กเพียงอยา่งเดียว โดยไม่มีความสนใจในเรืองเพศเลยก็ได้8 

 

 
ภาพที 4 คู่รักต่างเพศ 

ทีมา : https://www.geekpeeks.com 

 
รักร่วมเพศ  

หมายถึงพฤติกรรมทางเพศหรือความสนใจของคนในเพศเดียวกนัหรือรสนิยมทางเพศ 

ในเรืองรสนิยมทางเพศหมายถึง มีเพศสมัพนัธห์รือความรักในทางโรแมนติกพิเศษกบับุคคลใน

เพศเดียวกัน และยงัหมายถึง ความรู้สึกส่วนตัวและการแสดงออกทางสังคมโดยยึดจาก

ความชอบ พฤติกรรมทีพวกเขาแสดงออก และการเป็นสมาชิกในกลุ่มสงัคมเดียวกนัของพวกเขา

รักร่วมเพศ รักร่วมสองเพศ และรักต่างเพศ ถือเป็นกลุ่มคนหลกั 3 ประเภทของรสนิยมทางเพศ 

สดัส่วนของประชากรทีเป็นกลุ่มคนรักเพศเดียวกนั  

 

                                                             
8  รักต่างเพศ(online), 22 เมษายน 2557. แหล่งทีมา http://th.wikipedia.org   
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ภาพที 5  gender 

ทีมา : https://www.geekpeeks.com 

เกย์  หมายถึงบุคคลทีมีรสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศ เดิมคาํว่าเกยใ์นภาษาองักฤษมี

ความหมายว่า ไร้กงัวล มีความสุข ความสาํราญใจ เฉียบแหลมและน่าประทบัใจแต่ในทุกวนันีคาํ

ว่าเกยมี์ความหมายทางวฒันธรรมย่อยของคนทีรักเพศเดียวกัน และอาจมีความหมายร่วม

กระบวนทัศน์ความเป็นเกย  ์เช่น เพลงเกย  ์หนังเกย  ์เป็นต้น หรืออาจหมายถึงภาพรวมของ

ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศเดียวกนั แมค้าํว่าเกยไ์ม่ไดจ้าํกดัความทางเพศ แต่มกัใชเ้ฉพาะกบักลุ่ม

ผูช้ายรักเพศเดียวกนั ในขณะทีคาํจาํกดัความทางเพศอยา่งเลสเบียน ก็ใชเ้ฉพาะกลุ่มผูห้ญิงรักเพศ

เดียวกนั 

 

 
ภาพที 6  คู่รักชายรักชาย 

ทีมา : https://www.geekpeeks.com  
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เลสเบียน คือ ผูห้ญิงทีมีรสนิยมรักเพศเดียวกนั ซึงการยอมรับเลสเบียนของแต่ละสังคม

ในแต่ละยคุสมยัจะแตกต่างกนัออกไป 

 

 

ภาพที 7  คู่รักหญิงรักหญิง  

ทีมา : https://www.geekpeeks.com 

 

รักร่วมสองเพศ 

 เป็นรสนิยมทางเพศ ทีชอบคนทัง 2 เพศ ทังชายและหญิง คนทีมีรสนิยมแบบไบ

เซ็กชวลอาจมีประสบการณ์ทางเพศ ภาวะอารมณ์ ความรัก กบัทงัเพศตวัเองและเพศตรงขา้ม 

และยงัมีความหมายถึงความรู้สึกส่วนตวัและอตัลกัษณ์ทางสงัคม โดยยดึจากความสนใจทางเพศ 

การแสดงออกทางพฤติกรรม และการเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคมและยงัถือเป็น 1 ใน 3 ของการ

จาํแนกเพศ ร่วมไปกบัรักต่างเพศ และรักเพศเดียวกนั ไบเซ็กชวล ไดรั้บการสังเกตในสังคม

มนุษยห์ลายสงัคม รวมไปถึงอาณาจกัรสตัวด์ว้ยจากประวติัการบนัทึก เกียวกบัไบเซ็กชวล น่าจะ

เกิดขึนในเวลาเดียวกบั รักร่วมเพศ และรักเพศเดียวกนั ในคริสตศ์ตวรรษที 199 

 

                                                             
9  รักร่วมสองเพศ(online), 22 เมษายน 2557. แหล่งทีมา http://th.wikipedia.org   
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ภาพที 8  รักร่วมสองเพศ 

ทีมา : https://www.shutterstock.com  

 

เพศสรีระเพศสภาวะ และเพศวถิี 
 
เพศสรีระ (Sex) 

 เป็นองคป์ระกอบเบืองตน้สาํหรับนาํมาใชใ้นการพิจารณาคุณลกัษณะทางเพศและความแตกต่าง

ของสรีระร่างกายระหว่างหญิงชายในเบืองตน้ ศิลปินจาํนวนมากนาํเสนอภาพร่างกายมนุษยใ์น

ฐานะของภาพตัวแทนทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกทีมีต่อสภาวะแวดลอ้มรอบข้าง 

ขณะเดียวกนัมนักไ็ดท้าํหนา้ทีเปิดเผยความงาม ซึงธรรมชาติเป็นผูม้อบใหผ้า่นการปรากฏตวัของ

เรือนร่างในงานจิตรกรรม  ซึงศิลปินเป็นผูม้อบให้ผ่านการปรากฏตัวของเรือนร่างและ

กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน ทงัยงัเป็นส่วนทีเชือมโยงไปสู่เรืองต่างๆ รวมทงัประเด็น

เรืองเพศทีถูกศิลปินหยิบยกขึนมาผ่านแง่มุมทีแตกต่างกันออกไป เช่นการนําเสนอลกัษณะ

ร่างกายอนัเปลือยเปล่า การแฝงขอ้คิดทางศีลธรรมจรรยา รวมทงัยงัเป็นเครืองสะทอ้นถึงบรรทดั

ฐานต่างๆ ทีสงัคมสร้างขึนเพือควบคุมพฤติกรรมทางเพศ ฯลฯ เป็นตน้ 

ในมิติทางวิทยาศาสตร์ มนุษยเ์พศชายและเพศหญิงถูกแบ่งแยกออกจากกนัดว้ยความ

แตกต่างทางสรีระบางประการ แมว้่ามนุษยจ์ะมีการปกปิดอวยัวะร่างกายอยู่หลายส่วนเนืองจาก

ความเขินอาย  ประเพณี วฒันธรรม ซึงแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคม แต่เราก็ยงัคงสามารถระบุ

เพศของบุคคลทีเราพบเห็นได้โดยไม่จาํเป็นทีจะต้องจบัคนๆนันเปลืองผา้เพือตรวจสอบเพศ

สรีระของเขาแต่ประการใด เพราะลกัษณะทางร่างกายทีมีความแตกต่างกนันนัไม่ใช่มีอยูเ่พียงแค่

อวยัวะเพศ แมว้่าทงัสองเพศนันจะมีอวยัวะโดยทวัไปอาทิ แขน ขา มือ ใบหน้า ฯลฯ แต่อวยัะ

ส่วนต่างๆทีทงัสองเพศมีเหมือนกนันนักลบัมาความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัอยูห่ลายส่วน ซึง

เป็นผลจากฮอร์โมนตามธรรมชาติ 
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เพศชายนนัมีร่างกายทีแข็งแรงใหญ่โตกว่ากว่า มีมวลกลา้มเนือทีใหญ่และเห็นไดช้ดัเจน

กว่า ในขณะทีเพศหญิงมีรูปร่างทีกลมกรึง ดูนุ่มนวลกว่า มีการสะสมของไขมนัใต้ชันผิวที

มากกว่าและมีมวลของกลา้มเนือน้อยกว่าเพศชาย ซึงส่วนต่างๆของร่างกายทีทังสองเพศมี

เหมือนกันแต่ไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันนีเป็นส่วนสําคัญตามกลไลธรรมชาติทีช่วยให้เรา

สามารถบ่งบอกเพศของมนุษยไ์ดน้อกเหนือจากการสงัเกตความแตกต่างของอวยัวะเพศ  

เพศสภาวะ (Gender) 
 ในงานเขียนเรือง “Gender and the Politics of History”  ของโจน สก็อต (Joan Scott) 

ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัเรืองนีไวว้่า “เพศสภาวะ” เป็นเรืองของการจดัองค์กรสังคมของความ

แตกต่างระหว่างเพศ แต่มิไดห้มายความว่าเพศสภาวะสะทอ้นหรือส่อนัยทีหยุดนิงตายตวัหรือ

เป็นเรืองราวของความแตกต่างทางสรีระระหว่างชายกบัหญิงตามธรรมชาติ ในทางตรงกนัขา้ม

เพศภาวะะหมายถึงความรู้ทีสถาปนาความหมายให้กบัความแตกต่างของร่างกาย เราไม่อาจ

มองเห็นความแตกต่างระหว่างเพศนอกบริบทของความรู้เกียวกบัร่างกายและความรู้นนัไม่ใช้

ความรู้ทีบริสุทธิ แต่เป็นส่วนหนึงของปฏิบติัการทางภาษาทีซบัซอ้นและมีนยัทีหลากหลาย  

การมองความหมายของเพศภาวะตามแนวความคิดของโจนดงักล่าวนัน ไดชี้ให้เราเห็น

ว่าเพศสภาวะไม่ใช่เพียงสิงทีถูกสร้างขึนมาเพือเน้นยาํความแตกต่างระหว่างเพศสรีระเท่านัน 

มากว่านนัมนัยงัถกูทา้ทายและตรวจสอบโดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ทีเปิดกวา้งขึน เพศสภาวะ

กลายเป็นตวัแปลหนึงทีมิไดห้ยุดนิงตายตวั และกลายเป็นความหลากหลายหนึงทีรวบรวมเอา

บทบาททางเพศทีแต่ละคนแสดงออกทงัทีเป็นไปตามเพศของตน และทีแตกต่างไปจากเพศของ

ตนในปรากฏการณ์อืนมารวมไว ้ภายใตบ้รรทดัฐานของความสัมพนัธ์ในสังคม ขณะเดียวกนัก็

หมายความรวมไปถึงบริบททีราบลอ้มตวับุคคลนนัดว้ย เช่น สภาวะทางชาติพนัธุ ์สภาวะทางชน

ชนั อาย ุความสมประกอบทางกายหรือทางจิต สถานะ การแต่งงาน สภาวะในระบบเครือญาติ 

ฯลฯ 

หากจะกล่าวโดยง่ายนนั เพศสภาวะก็คือ การกาํหนดบทบาททางเพศหรือความเป็นหญิง 

ความเป็นชายโดยมีสังคมคอยควบคุม ความหวงั ให้เพศนันๆ ตอ้งปฏิบติัตนหรือมีพฤติกรรม

เป็นไปตามลกัษณะทางเพศของตน จึงลว้นแลว้แต่มีส่วนในการกาํหนดความเชือ มายาคติ 

ทศันคติ รวมถึงประเพณีปฏิบติัต่างๆ ทีถกูทาํใหเ้ป็นบรรทดัฐานของสงัคมในเรืองของความเป็น

หญิงและความเป็นชาย เมือคนๆหนึงเกิดมามีเพศสรีระทีแบ่งตามอวยัวะเพศเป็นเพศหญิง สังคม

ก็ไดก้าํหนดเพศสภาวะหรือบทบาททางเพศให้เธอตอ้งเล่นของเล่นประเภทตุ๊กตา ใส่กระโปรง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

20 
 

และเมือเธอคนนนัเติบโตขึนก็จะไดรั้บความคาดหวงัจากสงัคมรอบขา้งว่า จะทาํหน้าทีดูแลบา้น

และประพฤติตนเป็นเด็กสาวทีมีความอ่อนโยนเรียบร้อย เป็นภรรยาและแม่ทีดูแลลกูๆ และสามี 

เพศวถิี (Sexuality) 

หมายถึง ลกัษณะจาํเพาะพิเศษของเพศ ความไคร่ กามารมณ์ และพฤติการณ์ทางเพศที

เกินขอบเขต ความหมายของเพศวิถีในทีนี จึงหมายถึง วิถีในการปฏิบติัตนทางเพศของแต่ละเพศ

ตามความตอ้งการ หรือตามรสนิยมทางเพศ เช่น พวกรักต่างเพศ รักร่วมเพศ หรือรักทงัสองเพศ

ซึงเป็นไปตามความชอบส่วนบุคคล นอกจากนีเพศวิถียงัรวมไปถึงวิถีในการปฏิบติัตนทางเพศ

ในดา้นอืนๆ ตามแต่ความสามารถของบุคคลนนัๆ จะกระทาํได ้

ขณะทีเพศสรีระ หมายถึง ความแตกต่างทางดา้นร่างกายในทางชีวภาพ และเพศสภาวะ 

คือความแตกต่างทางดา้นบทบาทหนา้ทีของแต่ละเพศซึงสงัคมเป็นผูค้วบคุมและคาดหวงั เพศวิถี

ไดก้ลายเป็นส่วนทดแทนความปรารถนาอนัเป็นปัจเจกของบุคคลเกียวกบัเรืองเพศผา่นวิถีปฏิบติั 

โดยปราศจากการกาํหนดหรือควบคุมของผูใ้ด ในบางกรณีเพศวิถีของบุคคลอาจเป็นผลมาจาก

การหล่อหลอมหรือไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มของครอบครัวและสังคม ขณะเดียวกนัก็

อาจเป็นผลมาจากความพอใจส่วนตวัในการปฏิบติัตนทางเพศของบุคคลนนั10 

 

ภาพลกัษณ์ของรสนิยมรักร่วมเพศผ่านประวตัศิาสตร์ศิลปะตะวนัตก 
ในการศึกษาวิทยานิพนธนี์  ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลมาจากการศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปะ

ทีมีเนือหาเกียวกับรักร่วมเพศ ซึงเป็นส่วนสําคัญในการศึกษาวิเคราะห์เพือสร้างความเขา้ใจ

เกียวกบัความเป็นรักร่วมเพศซึงสมัพนัธก์บัอารยะธรรมมนุษยที์แปรเปลียนไปตามเงือนไขของ

เวลา ทงันีขา้พเจา้จะขอนาํเสนอประวติัศาสตร์ศิลปะทีมีเนือหาเกียวโยงกบัความเป็นรักร่วมเพศ

โดยจะเนน้เฉพาะช่วงเวลาและเนือหาส่วนเกียวขอ้งกบัหวัเรืองของวิทยานิพนธ์นี เพือให้เนือหา

สาระมีความกระชบั ชดัเจน และง่ายต่อความเขา้ใจ 

รสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศนนั ไม่อาจสามารถบอกไดช้ดัเจนว่าเกิดขึนเมือใด ในยุค

สมยัใดของสงัคมวฒันธรรมใด แต่ก็สามารถพิสูจน์ไดว้่าสิงนีเป็นสิงทีอยู่คู่กบัอารยธรรมมนุษย์

มายาวนานนนัคือการคน้พบหลกัฐานทางโบราณคดีซึงมีความเก่าแก่ในหลายวฒันธรรม และถูก

บนัทึกลงเป็นส่วนหนึงของประวติัศาสตร์ผา่นการแสดงออกทางศิลปะตงัแต่สมยัก่อนคริสตกาล 

                                                             
10 บุษราพร ทองชยั, “เพศกับสือใหม่ในงานศิลปะร่วมสมัยไทย (พ.ศ. 2520 – 2550)” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 

19. 
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หลักฐานทีพิสูจน์การมีตัวตนของรักร่วมเพศปรากฏขึนครังแรกทีอียิปต์ คือภาพ

จิตรกรรมของคามุนโฮเทป และนิอนัคกัคานุม (Khnumhotep and Niankhkhnum) ทีมีชีวิตอยู่ใน

ราว 2400 ก่อนคริสต์ศกัราช ถูกพบทีเมืองซกัคารา (Saqqara) เป็นภาพของผูช้ายสองคนทีหัน

หน้าเข้าหากัน  ทังสองคนจับไหล่จับแขนแล้วต่างสัมผสัจมูกของอีกฝ่ายด้วยจมูก  นัก

ประวติัศาสตร์เชือว่าเป็นภาพของคู่รักร่วมเพศคู่แรกทีถูกบันทึกลงในประวติัศาสตร์ (ยงัไม่

คน้พบหลกัฐานใดทีมีความเก่าแก่กว่า) 

 

 
ภาพที 9  คามุนโอเทป และนิอนัคกัคานุม  

ทีมา : http://en.wikipedia.org  

 
สมยักรีกโบราณ 

กรีกเอเชียนเป็นวฒันธรรมทีมีเพศชายเป็นจุดศูนยก์ลาง ผูช้ายและเด็กผูช้ายมีสิทธิ

เหนือกว่าผูห้ญิงและเด็กผูห้ญิง การให้การศึกษาแก่เด็กผูช้ายจึงเป็นเรืองทีสาํคญัทีสุด เพือเป็น

เสาหลกัคาํจุนอาณาจกัร แผนหลกัของระบบการศึกษากรีกเรียกว่า “เดอะไพรเดีย” ( The paideia) 

นาํพาบุรุษเพศไปสู่ความดีเลิศ นาํพาไปสู่การใหค้วามรู้เกียวกบัสรีระของเพศชาย ความรู้สึกนึก

คิดและจิตวิญญาณ ความสมัพนัธท์างเพศระหว่างผูช้ายและเด็กชาย (Pederasty) เพือจุดประสงค์

ทีจะนําเสนอความเสน่หาระหว่างผูช้ายกับเด็กหนุ่ม  เป็นการสร้างมุมมองบ่มเพาะอารมณ์ 

ความรู้สึกซึงเป็นอุดมคติ สถานทีให้การศึกษาสําหรับเด็กหนุ่มคือโรงกีฬา โรงกีฬาไม่ใช่

สถาปัตยกรรมโดดเดียวแต่ ในทางตรงกนัขา้ม กลบัมีประโยชน์ใช้งานทีหลากหลายตงัอยู่ที

ตาํแหน่งใจกลางของทุกๆเมืองใหญ่ของกรีก  ในสถานทีแห่งนีผูช้าย เด็กชาย และเหล่าวยัรุ่นชาย
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อายรุะหว่าง 18-25 ใชเ้วลาหลายชวัโมงในการออกกาํลงักายดาํเนินการใชค้วามคิดและเหตุผล 

ไปถึงการนาํเสนอปรัชญาความคิด กวี  และศิลปะจากหลากหลายยคุสมยั  การรวมกลุ่มระหว่าง

เพศชายเพือสนทนาปรึกษาหารือ โตว้าทีและพิจารณาถึงหลกัศีลธรรมปรัชญา คุณงานความดี

ของบุรุษเพศและคุณลกัษณะทีดี 

 

 
ภาพที 10  ภาพจิตรกรรมกรีกโบราณจากสุสานแห่งโพซิโดเนียน , 530-430 ปี ก่อนศริสตกาล 

ทีมา : Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 17. 
 

 

ภาพที 11  ถว้ยเงินวาเลน (Warren Cup), ศตวรรษที 1 

ทีมา : Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 20. 
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ภาพที 12  ภาพวาดบนเครืองเรือนแสดงถึงการเกียวระหว่างชายหนุ่มและเดก็หนุ่ม, 500-480 ปี ก่อนคริสตกาล 

ทีมา : Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 20. 

 

โรงกีฬาจึงมีสภาพเป็น “จุดศนูยก์ลางของพลงังานทางเพศ”  รูปหล่อทองสัมฤทธ์ ของ

เหล่านกักีฬา เทพเจา้ วีรบุรุษและนักรบ เช่น เฮอเมส (Hermes) อะพอลโล (Apollo)  และอีรอส 

(Eros) ถกูติดตงัในหลายพืนทีทุกหนแห่งในโรงกีฬา ใน การค่อยๆแปรเปลียนรสนิยมอย่างชา้ๆ 

ในแต่ละวนัเพือนาํเสนอ ความสมบูรณ์แบบของสรีระเพศชายมีเป้าหมายทีจะค่อยๆ บ่มเพาะ

ทศันะความปรารถนาของเด็กหนุ่มทีจะพาตนเองไปใหถึ้งความสมบูรณ์แบบนนั 

อีกแง่หนึงการร่วมเพศทางทวารหนกัเป็นการถากถางโดยเหล่านักเขียนบทละคร พวก

เขาเหล่านนัใชม้นัเป็น มาตรวดัหลกัศีลธรรมจรรยา ความไม่มนัคงของสังคมและหน้าทีทางเพศ

ถกูแสดงออกโดยผูก้ระทาํทีสูงวยักว่า (Erastai) และผูถ้กูกระทาํทีอ่อนวยักว่า (Eromenoi) ในการ

ขอความรักคือการบอกเป็นนยั ในสุขนาฏกรรมของการละคร การถูกสอดใส่อวยัวะเพศชายเขา้

ไปในทวารหนักของผูช้ายได้กลายเป็นวตัถุประสงค์ของการเยอ้หยนัและสบประมาท ซึง

คลา้ยคลึงกบัภาพบนแจกนัตรงจุดทีเรืองของทวารหนักกลายเป็นเรืองถากถางตลกขบขนั การ

ยินยอมให้เกิดการสอดใส่อวยัวะเพศเข้ามาสู่ร่างกายคือหน้ากากของความอบัอายและการ

ประพฤติทีผดิหลกัศีลธรรมจรรยา แมน้กระนนัเด็กหนุ่มและบุรุษผูม้อบประสบการณ์รักร่วมเพศ

จะเป็น การเริมตน้ไปสู่สถานะทีไดเ้ปรียบทางสังคม ความคิดทีมีอยู่ทวัไปเกียวกบัแหล่งกาํเนิด

พลงัและ การเป็นชายทีมีอาํนาจเหนือกว่าก็ยงัคงอยู่  แต่ก็ส่งผลให้ไปสู่อีกระดบัขนัหนึงของ

ทศันะการมองทีเป็นสญัญาณของความอ่อนแอ  ขาดคุณสมบติัของประชาชนผูป้ระพฤติตนตาม
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หลกัธรรมความดีงามและความเป็นนกัรบ นีเป็นส่วนหนึงของเหตุผลว่าทาํไมแจกนัทีมีการวาด

ประดบัตกแต่งมากมายถึงไดแ้สดงการเด็กวยัรุ่นทีกาํลงัถกูหยอกลอ้หรือกลนัแกลง้หรือพยายาม

ขดัขืนการกระทาํของโจทกผ์ูที้โตกว่า 

แนวความคิดเกียวกบัการร่วมเวจมรรคระหว่างเพศเดียวกนัโดยเฉพาะในแพศชายนนัได้

เริมเสือมความนิยมลงเมืออารยธรรมกรีกถูกรุกรานและยึดครองโดยพวกโรมนั ชาวโรมนัมี

ทศันคติทีขดัแยง้กบักรีกในเรืองดงักล่าวโดยเฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัศิษย ์โรมนัเห็น

ว่าความสมัพนัธด์งักล่าวควรเป็นไปในรูปแบบของบิดาและบุตรโดยปราศจากความเสน่ห์หรือ

การปฏิบัติเชิงกามกิจมาเกียวขอ้ง และทวีความรุนแรงจากเรืองทีน่าอบัอาบ น่าเหยียดหยาม 

กลายเป็นความชิงชงัเมือครันจกัรวรรดิโรมนัไดรั้บเอาคริสตศ์าสนามาเป็นศาสนาประจาํจกัวรรดิ

แลว้ การสมสู่กับคนเพศเดียวกนัจึงถือเป็นความผิดอาญาทีร้ายแรง ถึงขนาดผูก้ระทาํตอ้งถูก

ลงโทษดว้ยการถกูเผาไฟทงัเป็น จกัรพรรดิจสัติเนียนผูมี้พระบรมราชโองการให้จดัทาํประมวล

กฎหมายของจกัรวรรดิโรมนัขึน ในราวคริสต์ศตวรรษที 6 ไดท้รงอธิบายถึงโทษแห่งความผิด

ฐานนีไวอ้ยา่งละเอียดว่า โดยทีชนบางเหล่า ผูถ้กูยุยงดว้ยบาปกิเลส ไดท้อดตนลงสู่กามวิสัย ทงั

ไดบ้งัอาจกระทาํอาชญากรรมต่อธรรมชาติ เราจึงจะบงัคบัชนเหล่านนัใหมี้ความเกรงกลวัในองค์

พระผูเ้ป็นเจา้และคาํพิพากษาของพระองค์ในอนาคต ให้ละเสียจากทรามวิสัยอนัชวัจญัไรและ

อปัมงคลเหล่านนัเสีย มิใหก้รรมอนัชนเหล่านันไดล่้วงสู่บาปชกันาํพระอาญาแห่งพระผูเ้ป็นเจา้

อนัทรงเดชา หรือเป็นทางสู่เหตุวิบติัแก่พระนครและชาวอาณาประชาราษฎร์ อาชญากรรมต่อ

ธรรมชาติเช่นนนัจกัตอ้งรับผดิต่อ อคัคีภยั แผน่ดินไหว ธรณีสูบ โรคห่า ไขพิ้ษ เพือขจดัรังควาญ

แห่งบาป เช่นนนั และเพือรักษามนุษยไ์วมิ้ให้สูญเสียวิญญาณแห่งตน ดงันันเราตอ้งการให้ชน

เหล่านีละเสียจากการนาํตนลงสู่การอนัไร้ศรัทธาแห่งพระธรรมเช่นนนัเสีย11 

 

สมยักลาง 
ยโุรปสมยันนัมีกรุงโรมเป็นศนูยก์ลางหลงัจากทีโรมถูกตีแตก ทวัทงัยุโรปก็เกิดเป็นก๊ก

เป็นเหล่ามากมายมีสงครามกนัอยูบ่่อยครัง ประชาชนทุกข์ยากเกิดความรู้สึกหวาดผวาและไม่มี

ความมนัคงในชีวิต ตรงจุดนีเลยกลายเป็นจุดทีทาํศาสนาเริมมีอิทธิพลในชีวิตของชาวยุโรปยุคนี

มากขึนในแง่ของการเป็นทียดึเหนียวทางจิตใจของประชาชนในยคุทีประชาชนหาความมนัคงใน

ชีวิตไม่ไดเ้ช่นนี อาํนาจของศาสนจกัรมากขึนเรือยๆ จากอยูใ่นหมู่ของประชาชนไดข้ยายอาํนาจ

                                                             
11 Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 17. 
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จนกระทงัครอบงาํยโุรปและมีอาํนาจเหนือกษตัริยข์องยโุรปทงัหมด ทุกอย่างตอ้งอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมของศาสนา พระสนัตะปาปาทรงแต่งตงัและให้การยอมรับกษตัริยที์สนับสนุนและเป็น

ฝ่ายศาสนจกัร จากการควบคุมอย่างเข้มงวดของศาสนจกัรเช่นนี ทาํให้องค์ความรู้ต่างๆของ

ยโุรปทีมีพืนฐานมาจากโรมนัและกรีก ไม่ไดรั้บการสานต่อทุกอยา่งหยุดนิงและองค์ความรู้ใดๆ

ทีขดักบัศาสนจกัรถกูหา้มไม่ใหเ้ผยแพร่ เพราะถา้ประชาชนรู้ความจริงว่าอะไรเป็นยงัไงพวกเขา

ก็จะห่างเหินออกไปจากความศรัทธาทาํให้ ศาสนจกัรควบคุมไดย้ากขึนทาํให้ทุกอย่างถูกห้าม 

คนสมยันันตอ้งเชือว่าโลกแบน ทงัๆทีไม่ใช่เพราะอิทธิพลของศาสนา บุคคลทีทาํการต่อตา้น

หรือคิดเห็นต่างจากศาสนจกัรจะถกูลงโทษโดยวิธีทีเรียกว่า บพัชณียกรรม หรือ การขบัไล่ออก

จากศาสนาและจะไม่ไดรั้บการประกอบพิธีกรรมใดๆทาํให้ไม่ไดขึ้นสวรรค์ ถา้มองจากมุมมอง

ของคนสมยันีนนัการลงโทษในลกัษณะนีคงไม่รุนแรงอะไรเลย แต่ในสมยันันสมยัทีคนทวัไป

ไม่สามารถหาความมนัคงในชีวิตได ้การทีชีวิตไม่สามารถหาความแน่นอนไดแ้ลว้แถมยงัถูกขบั

ไล่จากศาสนาตอ้งตกนรกทงัเป็นกลบัเป็นเรืองทีโหดร้ายมากทีสุดสาํหรับพวกคนในสมยันัน 

และนีคือเครืองมือทีศาสนจกัรสามารถควบคุมยุโรปไดเ้ป็นพนัปี จากยุคแห่งศรัทธาหรือยุคมืด

เช่นนี 

ยคุกลางจึงมีความแตกต่างจากยคุสมยัอืนๆก่อนหนา้นี โดยยคุกลางนนัถือไดว้่าเป็นช่วง

ระยะเวลาที ประเด็นเรืองของรักร่วมเพศในชาติตะวนัตกถูกยกขึนมาศึกษาน้อยกว่าในยุคอืนๆ

ก่อนหนา้ เรืองราวความนิยมในเพศเดียวกนัหรือการรักร่วมเพศในสมยัยคุกลาง ประเด็นเกียวกบั

ร่องรอยและสญัลกัษณ์ทีเกียวขอ้งกบัความเป็นรักร่วมเพศในรูปแบบของศิลปะก็ถูกหยิบยกมา

ศึกษานอ้ยกว่ายคุอืนๆก่อนหนา้เช่นกนั 

ความรุ่งเรืองและอิทธิพลทีเพิมมากขึนของศาสนาคริสต์ไดแ้ผ่ขยายเป็นวงกวา้งและมี

บทบาทส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูค้นในยุคนัน จนเกือบจะทาํให้ร่องรอยของ

ศิลปะทีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากความนิยมในรักร่วมเพศแทบจะไม่ปรากฏให้เห็นไดเ้ลย ศาสนา

คริสตไ์ดก้ลายมาเป็นศาสนาหลกัอยา่งเป็นทางการของอาณาจกัรโรมนัในปี ค.ศ. 381 จกัรพรรดิ

คอนสแตนตินไดน้าํเอาศาสนาคริสตม์าปกครองบา้นเมือง มีการบญัญติักฎลงโทษทาํหรับชายที

นิยมหรือกระทาํการใดทีมีความขอ้งเกียวกบัการรักร่วมเพศ โทษประหารชีวิตสาํหรับเหล่าพวก

นิยมรักร่วมเพศ ไดป้รากฏสืบทอดต่อมาเรือยๆในกฏหมายหลายฉบบัยึดถือสืบต่อกนัมาโดยไม่

มีการผอ่นปรน พึงมีการเริมลดโทษระงบัการประหารชีวิตในช่วงยุคศตวรรศที 18 ในประเทศ

แถบยโุรปตะวนัตกเสียส่วนใหญ่ 
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ในสมยัยคุกลางความเชือเกียวกบัรักร่วมเพศและการแยกแยะระหว่างสิงถูกและสิงผิดดี

หรือชวั เป็นหน้าทีของผูป้กครองดินแดนเป็นผูมี้อาํนาจในการชีขาดและบัญญัติให้ผูค้นเชือ

ตามนนั โดยส่วนใหญ่เหล่าผูป้กครองทงัหลายในยคุนันมกัจะอา้งหลกัการทางศาสนาเพือสร้าง

ความชอบธรรมให้กบัแนวความคิดของตน เช่น ในกรณีของเซนต์ออกุสติน ( St. Agustine) ที

พยายามกาํจดัมายาคติอืนๆทีมีในสงัคมออกไป และแกไ้ขทศันคติเกียวกบัเรืองเพศโดยยึดหลกั

ตามพระคมัภีร์เก่าอยา่งเคร่งครัดเซนต์ออกุสติน ยืนยนัว่าการกระทาํทางเพศในรูปแบบใดก็ได้

หากไม่ใช่เพือการสืบพนัธุ์ถือว่าผิด เนืองจากการกระทาํนันๆเน้นมีเป้าหมายเพียงแค่ความ

เพลิดเพลินเพียงอยา่งเดียวและไม่ใช่การดาํรงเผา่พนัธุ ์

 

ภาพที 13  เยซูและนกับุญจอห์นผูถู้กรัก, 1330 

เทคนิค แกะสลกัไมแ้ละลงสี 

ทีมา : Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 24. 

 

ระหว่างช่วงศตวรรศที 4 และ 5 ศิลปะส่วนใหญ่เกิดขึนไดภ้ายใตก้ารอุปถมัของศาสนา

หรือเจริญอยู่ภายใต้เงาอิทธิพลของโบสถ ์การกระทาํใดๆลว้นอิงกบัแนวความคิดทางศาสนา

ทงัสิน สือต่างๆทีมีเนือหาเกียวกบัเรืองเพศโดยเฉพาะรักร่วมเพศนันถูกปราบปรามให้เหลือ

นอ้ยลงและถกูกาํจดัโดยศาสนจกัรในภายหลงั ถึงขนาดมีการตงัขอ้ครหาในแนวคิดทีสืบทอดมา

จากยคุกรีก-โรมนั ทีสนบัสนุนรักร่วมเพศว่าเป็นแนวคิดของพวกนอกรีต12 

                                                             
12 Ibid., 28 
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 ศาสนาคริสต์ปฏิเสธความงามของรูปร่างและสุนทรียทางเพศในทุกกรณี การเน้น

กระตุน้ความรู้สึกทางเพศหรืออิโรติก (Erotic)ไดป้รากฏขึนในงานศิลปะ แต่กลบัไดรั้บผลตอบ

รับว่าเป็นการลบหลู่ทาํลายแบบแผนอนัเคร่งครัดของจิตวิญาณและเป็นสิงเลน้ลบัชวัร้ายทีไม่ควร

กล่าวถึง 

ความขัดแย่งระหว่างศาสนาคริสต์กบัความเป็นรักร่วมเพศ 
ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ มีการกล่าวถึงการสมสู่กับคนเพศเดียวกันในทาํนองเป็น

ความผดิบาปทีร้ายแรงอยูห่ลายตอน และนีเองทีฝังแน่นอยูใ่นความคิดของฝรังตะวนัตกทีนับถือ

ศาสนาคริสต ์เป็นสาํนึกทางศีลธรรมและกฎหมายเรือยมาจนกระทงัปัจจุบนั 

ซะโดม (Sodom) เมอืงแห่งคนบาปในตาํนานการสร้างโลก หรือเยเนซิศ (Genesis) การ

ประพฤติตนเป็นเกยเ์ป็นเหตุหนึงทีทาํใหพ้ระเจา้ลงโทษมนุษยอ์ยา่งรุนแรงถึงขนาดลา้งบา้นลา้ง

เมือง ดงัจะเห็นไดจ้ากพระคมัภีร์ซึงไดก้ล่าวถึงการทีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงบนัดาลให้ไฟบรรลยักลัป์

เผาผลาญแผน่ดิน ชาวเมือง และบรรดาสิงทีงอกขึนมาจากแผ่นดินให้พินาศย่อยยบัเสียทงัหมด 

ว่าเป็นเพราะชาวเมืองนนันิยมประพฤติตนเป็นเกย ์คือสมสู่กนัในระหว่างคนเพศเดียวกนัทงัเมือง 

เมืองทีว่านีคือเมืองซะโดม และอะโมรา ซึงตามตาํนานเล่าว่า พระผูเ้ป็นเจา้ไดส่้งทูตสวรรค์สอง

องคไ์ปตรวจดูความประพฤติของคนเมืองนี เมือทูตสวรรคไ์ปถึงและไดพ้าํนกัอยูใ่นบา้นของโลต 

(หลานของอบัราฮาม (Abraham) ซึงเป็นสาวกคนสาํคญัของพระยะโฮวา (Yaweh)) ปรากฏว่าคืน

นนัเองชาวเมืองซะโดมผูนิ้ยมร่วมเพศกบัคนเพศเดียวกนัทงัคนหนุ่มคนแก่ พากนัยกขบวนมา

ลอ้มบา้นของโลต และเรียกใหโ้ลตมอบทูตสวรรค์ทงัสององค์ให้แก่พวกตน เพือพวกตนจะได้

สมสู่กบัทูตทงัสองนันตามประเพณีทียึดถือกันมานานว่า ชาวเมืองซะโดมมีสิทธิสมสู่กับคน

เดินทางทีพาํนกัในเมืองตน แมว้่าโลตผูเ้ป็นเจา้ของบา้นจะออกไปเจรจาทดัทาน ขอใหป้ล่อยและ

ละเวน้ทูตสวรรคท์งัสอง โดยจะยอมส่งตวัลูกสาวสองคนของตนให้คนเหล่านันแทน ชาวเมือง

ซะโดมก็ไม่ยอมและพยายามจะจบัตวัโลตไปทาํปู้ยีปู้ยาํเสียดว้ย ทาํเอาทูตสวรรค์ตอ้งยืนมือเขา้

ช่วย บนัดาลใหโ้ลตหนีรอดมาไดแ้ลว้สงัใหโ้ลตพาลกูเมียหนีออกไปจากเมืองนนัเสีย ก่อนทีพระ

ผูเ้ป็นเจา้จะทาํลายเมืองเสีย ก่อนหน้าทีพระผูเ้ป็นเจา้จะทาํลายเมือง ซะโดมและอะโมราเพราะ

เหตุทีชาวเมืองนิยมสมสู่กบัคนเพศเดียวกนันนั อบัราฮามเคยทูลทดัทานและขอชีวิตชาวเมืองไว ้

โดยขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้เห็นแก่คนทีบริสุทธิไม่ไดป้ระพฤติเช่นนนัเหมือนคนอืน ๆ ดว้ย ซึงพระ

ยะโฮวาก็ทางให้สัญญาว่า ถา้หากมีคนชอบธรรมทีไม่ประพฤติตนเป็นคนลามกในสายตาของ

พระองคเ์พียงสิบคน พระองคก์็จะทรงเห็นแก่คนบริสุทธิสิบคนนนั และจะไม่ทาํลายเมืองนนั แต่

ในทีสุด ปรากฏว่าพระผูเ้ป็นเจา้ทรงบนัดาลใหไ้ฟบรรลยักลัป์เผาผลาญเมืองนันจนไม่เหลือซาก 
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ก็เป็นเครืองแสดงว่าคนเมืองนันเป็นคนลามากในสายตาของพระองค์ ชาวเมืองทีเป็นคนลามก

นนัมีมากเสียจนเรียกไดว้่าหมดทงัเมือง เรียกไดว้่าเป็นเมืองเกย ์คือมีทีไม่เป็นเกยน์ับไดไ้ม่ถึงสิบ

นนัเอง 
 

 

ภาพที 14  ฮีเยโรนีมสึ โบส (Hieronymus Bosch) “The Garden of Earthly Delights, 

1504  

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนแผน่ไม ้

ทีมา : Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city  : Baseline CO LTD, 2008),  27 

 

 

ภาพที 15 ฮาร์ทแมน สเชเดล (Hartmann Schedel) “The Sodom and Gomorrah”, 1493 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนแผน่ไม ้

ทีมา : Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 30. 
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โดยทีการสมสู่กับคนเพศเดียวกันเป็นสิงทีพระผูเ้ป็นเจ้าถือว่าเป็นสิงลามกอย่างยิง 

พระองคไ์ดร้ะวางโทษผูที้ประพฤติเช่นนนั ไวอ้ยา่งรุนแรง คือมีโทษถึงตาย พระองคไ์ดท้รงตรัส

สงัใหโ้มเสสประกาศแก่คนทงัหลายว่า การประพฤติเช่นนนัทาํใหแ้ผน่ดินเป็นมลทิน และจะเป็น

เหตุใหแ้ผน่ดินนนัตอ้งโทษ และทาํใหเ้กิดธรณีสูบ แผน่ดินไหวได ้ตามความเชือของชาวคริสต ์

ชาวคริสตจ์ะมีชยัชนะในการสงครามไดเ้พราะพระผูเ้ป็นเจา้เสด็จไปกบัพวกเขาและช่วย

ใหไ้ดรั้บชยัชนะ ดงันนัไพร่พลในกองทพัจะกระทาํการใด ๆ ให้เป็นทีขดัเคืองแก่พระผูเ้ป็นเจา้

ไม่ได ้หากผูใ้ดกระทาํก็อาจเป็นเหตุทาํให้พระผูเ้ป็นเจา้เสด็จไปเสียจากพวกเขา และทาํให้ตอ้ง

พ่ายแพแ้ก่ศตัรู ดงันนัใครก็ตามทีสมสู่กบัคนเพศเดียวกนัตอ้งมีโทษถึงตาย และถา้เกิดมีใครถูก

กระทาํเช่นนนัโดยมิไดย้นิยอมพร้อมใจแมไ้ม่ตอ้งถูกลงโทษถึงตาย แต่ก็ถูกถือว่าเป็นคนมีราคี 

หรือเป็นตวัซวยของกองทพัตอ้งออกจากค่ายนนัไปทาํพิธีลา้งราคีนนัออกเสียก่อน จึงจะกลบัเขา้

มาอยูร่่วมกบัผูอื้นในกองทพัไดต่้อไป  

จะเห็นไดว้่าจารึกในพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ อนัเป็นคมัภีร์ศกัดิสิทธิทีอยู่เหนือจิตใจและ

ความเชือของชาวคริสตม์าเป็นเวลานบัพนัปีนนั ถือว่าการสมสู่กบัคนเพศเดียวกนันัน ไม่ใช่เรือง

ส่วนตัวทีใครทาํใครรับผิดเท่านัน แต่เป็นเรืองทีหากเกิดขึนแลว้ สังคมนัน บ้านเมืองนันตอ้ง

รับผดิชอบดว้ย ถกูลงโทษดว้ยถึงขนาดอาจทาํให้บา้นเมืองตอ้งพินาศล่มจม หรือทาํให้กองทพั

ตอ้งพ่ายแพศ้ตัรูได ้ดังนันการกระทาํเช่นนีจึงถือเป็นเรืองใหญ่เรืองสาํคัญของบ้านเมืองเลย

ทีเดียว 

และนบัตงัแต่นนัเป็นตน้มา ภายใตอิ้ทธิพลของคริสตศาสนา และกฎหมายโรมนัอนัเป็น

สิงทีทรงอิทธิพลเหนือความสาํนึกทางศีลธรรม กฎหมาย และระบอบการเมืองการปกครองของ

ยุโรปติดต่อกันมาเกือบสองพันปี ชาวยุโรปและชาติทีนับถือศาสนาคริสต์ต่างมีบทบัญญัติ

ลงโทษการสมสู่กบัคนเพศเดียวกันอย่างรุนแรงถึงชีวิต เรือยมาจนถึงปัจจุบนั และแมอ้งักฤษ 

และบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกาจะไม่ถือว่าการสมสู่กับคนเพศเดียวกัน เป็นความผิดอาญา

ร้ายแรงอีกต่อไป แต่ในประเทศอืน ๆ จาํนวนมากและในความสาํนึกของคนเหล่านนั ส่วนใหญ่ก็

ยงัถือว่าเป็นความผดิบาปทีร้ายแรงอยูน่นัเอง 

โซโดม ี(Sodomy) คาํว่าโซดอมและโซโดมีเป็นคาํทีมีรากมาจากชือเมืองฝนพระคมัภีร์
ไบเบิลในภาคเจเนซิศ โดยทวัไปแลว้จะเชือมโยงคาํๆนีเขา้กบัพฤติกรรมรักร่วมเพศ ไม่เพียงแต่

เท่านันฝ่ายศีลธรรมจดัจา้นและอนุรักษ์นิยมขวาจดัยงัให้ความหมายของคาํว่า “โซดอม” โดย

เชือมต่อเขา้กบัความหายนะทีเกิดขึนจากพวกรักร่วมเพศ สาํหรับหายนะของเมือง สังคม และ
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โลก ถือเป็นการลงโทษของพระผูเ้ป็นเจา้ทีมีต่อเมืองทีถูกกล่าวหาว่าชั วร้าย เพราะเมืองนีมี

พฤติกรรมรักร่วมเพศทงัๆ ทีกามกิจของเมืองๆนีก็เกิดขึนระหว่างผูช้ายและผูห้ญิงดว้ยก็ตาม 
สาํหรับในกรอบความคิดของยุคฟืนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) เป็นตน้มาการร่วม

เพศทางเวจ็มรรคแสดงใหเ้ห็นถึงความอ่อนแอแบบผูห้ญิง นอกจากนนันบัแต่ยุคกลางเป็นตน้มา

การร่วมเพศทางเว็จมรรคถือว่าเป็นการทาํให้ผูช้ายกลายเป็นผูห้ญิง ผูช้ายจะกลายเป็นคนทีมี

ร่างกายและจิตใจเป็นผูห้ญิง  

ความหมายของคาํว่าโซโดมี กินความไปถึงพฤติกรรมจาํนวนมากมายทีศาสนาเห็นว่า

เป็นสิงทีขดัแขง้กับธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยงิกามกิจใดทีไม่ก่อให้เกิดการสืบพนัธุ์ เพราะ

เป้าหมายหลกัของการร่วมเพศในหลกัคริสตศ์าสนาอยูที่การสืบพนัธุ ์ความหมายของคาํๆนีไม่ได้

จาํกดัอยูแ่ค่เรืองเพศ แต่ยงัเชือมโยงกบัความหมายทางลบทีเอาไวตี้ตรากบัศตัรูทางการเมือง เช่น 

พวกโปรเตสแตนทก์็จะใชโ้จมตีพวกคาทอลิคว่าเป็นโซโดไมท์ (Sodomite) โดยเฉพาะอย่างยิง

พวกพระระดบัสูงไม่ว่าจะเป็นคาดินลัหรือสนัตะปาปา และยงักินความหมายถึงกรุงโรมอีกดว้ย 

ไม่เพียงแต่เท่านนัยงัหมายความรวมถึงพวกเตอร์ก พวกยวิ พวกมุสลิม 

การเชือมโยงความหมายของโซดอม เขา้กบัรักร่วมเพศของผูช้ายแสดงให้เห็นถึงอคติ

ของการเลือกสรรข้อมูลทีจะตีความพระคัมภีร์เพือเหตุผลในทางการเมืองและศีลธรรมของ

ศาสนาแบบหนึงเท่านนั สาํหรับในกรณีนีก็คือ ตวัคริสต์ศาสนาเองทีสร้างภาพให้เพศเป็นสิงชวั

ร้ายอยูแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นกามกิจแบบใด ไม่ว่าจะเป็นต่างเพศหรือเพศเดียวกนัก็ตาม ทงันีการร่วม

เพศของมนุษยแ์สดงถึงการขบถของมนุษยที์มีต่อพระผูเ้ป็นเจา้ การร่วมเพศของมนุษยคื์อการ

แข็งขอ้หรือขดัขืนต่อคาํสงัของพระเจา้การร่วมเพศแสดงให้เห็นถึงการไม่เป็นอมตะของมนุษย ์

การไม่เป็นอมตะของมนุษยแ์สดงใหเ้ห็นถึงภาวะทีมนุษยต์อ้งถกูขบัไล่ออกจากสวนอิเดน เพราะ

การขดัคาํสั งพระผูเ้ป็นเจ้าของอดมัและอีฟซึงแสดงให้เห็นถึงความสโยโอหังของมนุษยจึ์งมี

ผลลพัธท์าํใหม้นุษยทุ์กคนตอ้งมีบาป 

บาปของการร่วมเพศทางเวจ็มรรคหรือส่วนอืนๆของร่างกายก็ถือว่าเป็นการโซโดมีได้

ทงัสินไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นทวารหนกั เช่น ทีตน้ขา ทีรักแร้ เป็นตน้ การร่วมหรือการหลงันาํอสุจิ

นอกช่องคลอดเป็นบาปทีเชือมโยงโดยตรงกบัสถาบนัครอบครัวเพราะอยา่งนอ้ยๆทีจะกระทาํได้

กับโสเพณี โซโดมี จึงเป็นภัยต่อครอบครัว จากความคิดของเซนต์ ออกุสติน เรืองการมี

เพศสมัพนัธที์ผดิศีลธรรม (On Adulterous Couplings) เห็นว่าบาปจากการคบชูเ้ลวร้ายกว่าบาปที

เกิดจากการร่วมเพศนอกสถาบนัการแต่งงาน แต่ก็ยงัไม่ร้ายแรงเท่ากบับาปทีมาจากการประกอบ

กามกิจในเครือญาติสนิท แต่สิงทีเลวร้ายทีสุดก็คือการกระทาํทีผิดธรรมชาติ โดยการใชร่้างกาย
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ของภรรยาทีไม่ไดมี้ไวเ้พือประกอบกามกิจ (การร่วมเพศโดยใชอ้วยัวะส่วนอืนทีนอกเหนือจาก

ช่องคลอด) แต่ถา้ประกอบกามกิจนีกบัโสเพณีก็ไม่ผดิหนกัเท่ากบัทาํกบัภรรยา 

ในความเห็นของมาร์ค ดี. จอร์แดน (Mark D.Jordan) นกัเทววิทยาอย่างพอลแห่งฮงัการี 

(Paul of Hungary) ทาํใหก้ารร่วมเพศทีผดิธรรมชาติเป็นการกระทาํทีร้ายแรงกว่าการร่วมเพศกบั

แม่ตวัเอง ในบรรดาบาปทีขดัต่อธรรมชาติเป็นสิงทีเลวร้ายทีสุด เพราะในขณะทีเขากล่าวถึงบาป

ทีเกิดจากการร่วมเพศเพียง3บรรทดัแต่กล่าวถึงบาปทีกล่าวถึงการขัดธรรมชาติมากกว่า300

บรรทดั โดยบาปแบบนีเลวร้ายจนกระทงัไม่สามารถจะเอ่ยนามออกมาได ้

ในยคุสมยัแห่งการล่าอาณานิคมนกัล่าอาณานิคมชาวสเปนรู้สึกขยะแขยงกบัการคน้พบ

กบัพฤติกรรมการร่วมเพศทางทวารหนกัในระหว่างชนพืนเมือง และพยายามต่อตา้นโดยบงัคบั

พวก เบอร์ดาเช ภายใตก้ฎหมายการลงโทษอยา่งรุนแรง รวมถึงการประหารชีวิตในทีสาธารณะ 

การเผาและการทรมานโดยสุนขั 

ในศตวรรษทีสิบเจ็ดบาปของโซโดมีนนัถกูสร้างใหมี้ลกัษณะคลา้ยคลึงกบั “เชือโรค” ที

สามารถเป็นโรคทีติดเชือ กนัได ้ถา้เป็นคนเดียวก็สามารถทีจะติดต่อกนัได ้จนทาํใหศี้ลธรรมของ

ผูค้นเสือมทราม จนกระทงัในปลายศตวรรษทีสิบเจ็ดความหมายของ โซโดมีจึงเปลียนแปลงจาก

สถานะทางศาสนาและศีลธรรมกลายมาเป็นปัญหาทางอาชญากรรม เพราะเป็นการละเมิด

ธรรมชาติ (Crime against nature) ในอาณานิคมขององักฤษในอเมริกาเหนือแนวความคิดเรือง

อาชญากรรมทีละเมิดธรรมชาติกลายเป็นสิงทีได้รับความนิยมมากกว่าจะอธิบายว่าเป็นบาป 

บทบาทของศาสนาในการอธิบายพฤติกรรมทางเพศไดล้ดบทบาทลงเพราะแนวทางทีเป็นทาง

โลกเริมมีบทบาทมากขึนตงัแต่ศตรรวศที18 ความคิดทางกฎหมายแบบสิทธิตามธรรมชาติ ได้

กลายมาเป็นสิงทีมีความสําคัญมากขึน โดยมีความเชือว่าการร่วมเพศทีพิศดารจะเป็นสิงที

ติดต่อกนัไดร้าวกบัเชือโรค 

อยา่งไรก็ตามการร่วมเพศทางเวจ็มรรคนนัไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นพวกรักร่วมเพศใน

ความหมายของรักร่วมเพศในยคุปัจจุบนั 

 ยุคกลางของยุโรปเริมเสือมสลายลงเรือยๆ จนสินสลายไปในทีสุด มีหลายสาเหตุแต่

สาเหตุทีเรียกว่าสาํคญัทีสุดคือ การทาํสงครามครูเสดของศาสนาคริสตแ์ละอิสลามในการแย่งชิง

เยซูซาเลม็นครอนัศกัดิสิทธิ โดยพระสันตะปาปาตอ้งการเอานครแห่งนีกลบัมาเป็นของคริสต์

โดยการปลุกใจผูน้าํอศัวินต่างๆใหอ้อกรบชิงเยซูซาเล็มกลบัคืนมาและ พระสันตะปาปาไดบ้อก

แก่เหล่าอศัวินว่า ถา้ออกรบจะไดขึ้นสวรรค์แน่นอน อศัวินจาํนวนมากยอมไปเสียสละเพราะ

คาํพดูนีอยา่งแรงกลา้ในช่วงแรกๆ แต่ช่วงหลงัๆเป็นตน้มาทาํให้อศัวินเริมรู้ว่าพวกตนถูกหลอก
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และการสูญเสียชีวิตเช่นนีไม่ได้อะไรเลย ทาํให้คนเริมเสิอมศรัทธาต่อศาสนจักรมากขึน 

ประกอบกบัในช่วงนนั อาณาจกัรโรมนัตะวนัออกหรือ เมืองคอนสแตนติโนเบิล ไดถ้กูพวกเตริก

ตีแตก ซึงเมืองนีเป็นทีเก็บรวบรวมภูมิปัญญาต่างๆของยุโรปเอาไวต้งัแต่ตอนทีถูกอนารยชน

เยอรมนัโจมตี พอเมืองนีถกูตีแตกพวกเตริกเก่งแต่รบแต่ไม่รู้ว่าสิงทีพวกตวัเองไดนี้คืออะไรเลย

นาํ หนงัสือต่างๆเหล่านีไปขายให้พ่อคา้อิตาลีทีอยู่เวนิส จนอิตาลีกลายเป็นทีแรกทีเริมเกิดการ

ฟืนฟศิูลปวิทยาการทีหายไปกลบัคืนมาใหม่ทาํใหย้โุรปเริมเกิดยคุเรสเนสซอง13 

 

สมยัฟืนฟูศิลปะวทิยาการ 
การฟืนฟูศิลปวิทยาการเกิดในช่วงเวลาระหว่างคริสต์ศตวรรษที 14-16 คือ ปลายสมยั

กลางถึงตน้สมยัใหม่ ถือว่าเป็นจุดเชือมต่อ (Transitional period) ของ ประวติัศาสตร์สองยุค การ

ฟืนฟศิูลปวิทยาการเริมขึนทีนครรัฐต่างๆ บนคาบสมุทรอิตาลี ซึงมีความ มงัคงัและรํารวยจาก

การคา้ขาย ต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่บริเวณอืนๆ ในยุโรป โดยสาเหตุและความเป็นมาของการ

ฟืนฟศิูลปวิทยาการ คือ การขยายตวัทางการคา้ ความเจริญทางเศรษฐกิจ การเกิดรัฐชาติในปลาย

ยคุกลาง ทศันคติของชาวยุโรปในช่วงปลายสมยักลางต่อการดาํเนินชีวิตเปลียนแปลงไป และ

แนวคิดแบบมนุษยนิยมจากภูมิปัญญากรีกโบราณทีถกูนาํกลบัมาใช ้

ศิลปกรรมในสมยั ฟืนฟศิูลปวิทยานิยมงานศิลปะแบบกรีก-โรมนัทีเป็นธรรมชาติ จึงให้

ความสนใจความสวยงามใน สรีระของมนุษย ์งานศิลปะจึงมีความนิยมในศิลปะ ทีเป็นธรรมชาติ 

ให้ความสนใจต่อสรีระของร่างกายมนุษย  ์   มิติของภาพ สี แสงในงานประติมากรรมและ

จิตรกรรมให้สมจริง สมดุล กลมกลืน และสอดคลอ้งมากขึน ศิลปินมีสิทธิเสรีภาพในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากขึน  ศิลปินทีมีความสาํคัญต่อวงการศิลปะ และมีการสร้างสรรค์

ผลงานทีมีความเกียวพนักบัความเป็นรักร่วมเพศ คือ เลโอนาโด ดา วินชี (Leonado da Vinci) 

และไมเคิล แองเจโล บูโอนาร์โรตี (Michelangelo Buonarroti) 

ลโีอนาโด ดา วนิซี  ลีโอนาโด คือ บุคคลทีเต็มไปดว้ยความสามารถรอบดา้น อาทิเช่น 

ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยนอกจากความสามารถรอบ

ด้านทีทาํให้เขาได้รับขนานนามว่าเป็นบุคคลทีมีอฉัริยภาพอย่างมากแลว้นัน รสนิยมและ

พฤติกรรมทางเพศของเขานัน ก็เป็นส่วนทีนักเขียน นักประวิติศาสตร์และบุคลากรทางดา้น

วิชาการ ในยคุปัจจุบนัใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก 

                                                             
13 Ibid., 55 
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จากขอ้มลูทางประวติัศาสตร์ทีไดจ้ากสมุดบนัทึก ภาพเขียนทีมีลกัษณะหมินเหม่ทางเพศ 

รสนิยมในการเลือกเด็กฝึกงานและชือเสียงเกียวกบัรสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศของเขา ใน

สมยัทีเขายงัมีชีวิตอยู ่โดยเฉพาะชือเสียงเกียวกบัความหลงไหลทีมีต่อเด็กหนุ่ม ลีโอนาโดเคยถูก

จบักุมโดยตาํรวจตรวจตราพิเศษทีมีชือในภาษาองักฤษว่า “The Officer of the Night” ซึงเป็น

หน่วยเจา้หนา้ทีพิเศาทีจดัตงัขึนเพือตรวจตราและจบักุมผูที้ถูกตอ้งสงสัยหรือกระทาํพฤติกรรม

ทางเพศในลกัษณะรักร่วมเพศ ในสมยัทีเขายงัเป็นเด็กฝึกงาน และถูกตงัขอ้หาร่วมสัมพนัธ์กบั

เด็กฝึกงานอีกคนหนึงทีมีอายเุพียง 17 ปี ชือ จาโคโป เซลทาเรลลี (Jacopo Saltaralli) ลีโอนาโด

และชายอีกสองคนถกูตดัสินใหพ้น้โทษในเวลาต่อมาและขอ้กล่าวโทษก็ถูกยกฟ้องหลงัจากนัน 

ในปี ค.ศ. 1568 ชือเสียงในลกัษณะดงักล่าวของเขาถูกนาํกลบัมาอีกครังผ่านบทกลอนของนัก

ทฤษฎีศิลป์ชือ เกรน เปาโล โลเมสโซ (Gian Paolo Lomazzo) ในบทกลอนมีการกล่าวถึงการ

กระทาํในลกัษณะชูส้าวหลายครังระหว่างลีโอนาโดและเด็กฝึกงานของเขาซึงเป็นเพศชาย เด็ก

ฝึกงานผูถ้กูตอ้งสงสยัว่ามีความสมัพนัธใ์นลกัษณะชูส้าวกบัลีโอนาโดชือ เกรน เกียโคโม (Gian 

Giacomo) เด็กหนุ่มผมสีทองซึงมีลกัษณะร่างกายคลา้ยกบัเพศหญิง และถกูสันนิษฐานว่าไดเ้ป็น

แบบในการวาดภาพนักบุญจอห์น (Saint John the Baptist) เกรน เกียโคโม มีอายุเพียง 10 ปี 

ในขณะทีลีโอนาโดรับเขามาฝึกงานในปี ค.ศ. 1490 ในสมุดบนัทึกของลีโอนาโด เขาเรียก เกรน 

เกียโคโม ผูเ้ป็นทีรักว่า “ซาไร” (Salai) ซึงมีความหมายว่าปีศาจตวัน้อย จากพฤติกรรมทีชอบ

โกหก ตะกระและมีนิสัยชอบลกัขโมย จากบนัทึกพบว่าลีโอนาโดเก็บซาไรไวข้า้งกายเขาใน

ฐานะเด็กฝึกงานนานถึง 25 ปี ในตลอดระยะเวลานันลีโอนาโดหมกมุ่นอยู่กับการวาดภาพ

ร่างกายทีนุ่มนวลและผมสีทองทีขดเป็นวงของซาไร อีกทังยงัปรนเปรอซาไรด้วยอัญมณี 

เครืองประดบั เครืองนุ่งห่มราคาแพงและพาซาไรเดินทางไปหลายทีกบัเขาในยโุรป 

อยา่งไรก็ตาม ซาไรไม่ใช่เด็กฝึกงานเพียงคนเดียวของลีโอนาโด เขายงัรับเด็กฝึกงานอีก

จํานวนหนึงซึงคัดสรรลักษณะทีพบภายนอกมากว่ าทักษะทีพวกเขามี  อย่างไรก็ตาม

สุนทรียศาสตร์และชีวิตของเขานัน ค่อนข้างจะเจ็บปวดและยากลาํบากในการพยายามทีจะ

ประนีประนอมความคิด ระหว่างความเสน่ห์หาแบบรักร่วมเพศกบัศีลธรรมทีสูงส่ง จากความ

เชือในความงามอนับริสุทธิของสรีระร่างและจิตวิญญาณในลทัธิเพลโตใหม่ (Neo-Platonism) 

ภาพนักบุญจอห์น (Saint John the Baptist) และภาพโมนาลิซ่า (Mona Lisa) เป็นตวัอย่างทีเห็น

ไดช้ดัถึงการเปิดเผยลกัษณะความงามแบบรักร่วมเพศ และความปรารถนาทีจะแสวงหาลกัษณะ

ความงามทีลงตวัจากการผสมผสานความเป็นเพศชาย และเพศหญิงเขา้ไวด้ว้ยกนัในร่างเดียวของ

ทูตสวรรค ์นกับุญและพระคริสตร์  
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ภาพที 16 เลโอนาโด ดา วนิชี “ภาพนกับุญจอห์น”, 1513 

ขนาด 69 × 57 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนแผน่ไม ้

ทีมา : Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 80. 
 

 

ภาพที 17 เลโอนาโด ดา วนิชี “โมนาลิซ่า”,  1503 

ขนาด 77 × 53 cm 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนแผน่ไม ้

ทีมา : Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 79. 
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นกัจิตวิทยาคนแรกทีทาํการคน้ควา้เกียวกบัรสนิยมทางเพศทีเป็นปริศนาของลีโอนาโด

คือ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) จากผลงานของฟรอยด์ชือ ลีโอนาโด ดา วินซี และความ

ทรงจาํในวยัเด็กของเขา (Leonardo da Vinci and a Memory of  His Childhood) ลีโอนาโดทิง

บนัทึกทีมีความยาวเกือยสองพนัหนา้ไว ้เป็นหลกัฐานสาํคญัทีฟรอยด์ใชใ้นการวิเคราะห์ว่าลีโอ

นาโด นนัเป็นชาวรักร่วมเพศ เขาใหเ้หตุผลว่าศิลปินมีความหลงไหลในตวัมารดาหรือทีเรียกว่า

ปมเอดิเพิส (Oedipus)14 และยดึติดกบักบัพฒันาการขนัปาก (Oral stage)15  

ไมเคลิ แองเจโล บูโอนาร์โรตเีป็นหนึงในศิลปินสมยัรุ่งเรืองของยคุฟืนฟูศิลปะวิทยาการ
ในอิตาลี เขาเป็นจิตรกรรม ประติมากรและกวี ทีมีผลงานมากทีสุดและประสบผลสาํเร็จมาก

ทีสุด ความปรารถนาทางเพศทีมีต่อเพศเดียวกันของเขาถูกเปิดเผยผ่านผลงานสร้างสรรค์ทาง

ศิลปะและบทกวีตลอดช่วงชีวิตทียาวนาน ต่างจากความเป็นรักร่วมเพศของลีโอนาโด ทีนาํเสนอ

ความสงบเสงียม นุ่มนวล แฝงความรู้สึกแบบเพศหญิงและพยายามผสมผสานสรีระของทงัสอง

เพศเขา้ดว้ยกนั ไมเคิลกลบัแสวงหาความงามทีสูงส่งของบุรุษเพศ จากผลงานของเขา เช่น เดวิด 

(Devid), The Dying Slave และ The Rape of Ganymede ผลงานทุกชินทีกล่าวมานันแสดงออก

ถึงลกัษณะความเป็นชายทีหนักแน่นและเขม้แข็ง โดยการสร้างภาพลกัษณ์ของเหล่าวีรบุรุษที

เปลือยเปล่าอยา่งตรงไปตรงมา 

ประติมากรรมเดวิดถูกสร้างขึนในเมืองฟลอเรนซ์ระหว่างปี ค.ศ. 1501 ถึง ค.ศ. 1504 

และกลายเป็นตวัอย่างแรกของอุดมคติทางความงามของบุรุษเพศในยุคฟืนฟูศิลปะวิทยาการ

ควบคู่ไปกบัแนวคิดเพลโตใหม่ โดยเดวิทนนัเป็นสญัลกัษณืแทนชยัชนะทีมีเหนือศตัรู 

                                                             
14 เป็นความคิดและความรู้สึกหมกมุ่นในระดบัจิตไร้สาํนึกทีบุคคลเริมใฝ่ใจเชิงสังวาสในบิดาหรือมารดาเพศ

ตรงขา้มกบัตน และเริมขดัใจในบิดาหรือมารดาเพศเดียวกบัตน อาการเช่นนีจะพฒันาขึนในเดก็ชายวยัระหวา่ง

สามถึงหา้ปี โดยเดก็จะแสดงอาการหึงหวง และมีปฏิกิริยาในเชิงตอ้งการครอบครองแม่ไวเ้ป็นของตวัเองคน

เดียว เกิดความรู้สึกชิงชงั อิจฉา และไม่พอใจพ่อของ พอโตขึนมาอาจสบัสนทางเพศ รักเพศเดียวกนั 

15 ขนัปาก (0-18 เดือน) ฟรอยดเ์รียกขนันีว่า เป็นขนัออรอล เพราะความพึงพอใจอยูที่ช่องปาก เริมตงัแต่เกิด 

เดก็อ่อนจนถึงอายรุาวๆ 2 ปี หรือวยัทารก เป็นวยัทีความพึงพอใจ เกิดจากการดูดนมแม่ นมขวด และดูดนิว 

เป็นตน้ ในวยันีความคบัขอ้งใจ จะทาํใหเ้กิดภาวะทีเรียกวา่ "การติดตรึงอยูก่บัที" (Fixation) ไดแ้ละมีปัญหา

ทางดา้นบุคลิกภาพ เรียกว่า "Oral Personality" มีลกัษณะทีชอบพูดมาก และมกัจะติดบุหรี เหลา้ และชอบดูด 

หรือกดัอยูเ่สมอ โดยเฉพาะเวลาทีมีความเครียด บางครังจะแสดงดว้ยการดูดนิว หรือดินสอ 
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ไมเคิลแองเจลโลเป็นศิลปินยุคฟืนฟูศิลปวิทยาการอีกผู ้หนึงทีทุกข์ทรมานกับ

แนวความคิดทางศาสนาคริสตร์กบัความปรารถนาทางเพศส่วนตน ในกลอนของไดบ้รรยายถึง

ความยากลาํบาก จากความหลงไหลในเรืองราวนอกศาสนา และความรู้สึกหลงไหลทีเท่าเทียม

กนัในการศึกษาศาสนาคริสตร์ นาํไปสู่การต่อสู่ของสองขวัความคิดในจิตใจของเขา ซึงพยายาม

ผสมผสานทงัสองแนวคิดทีมีความขดัแยง้กนัลงสู่ผลงานของเขา 

ในปี ค.ศ. 1532 ไมเคิลแองเจลโล ไดพ้บและเกียวขอ้งกบัชายหนุ่มผูเ้ป็นนักการเมือง 

และชนชนัสูงชือ ทอมมาโซ คาวาเลียรี (Tommaso Cavalieri) ในขณะนันทอมมาโซมีอายุอ่อน

กว่าไมเคิลแองเจลโล 34 ปี ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทงัสองเต็มไปดว้ยอารมณ์ทีซบัซอ้นและ

ทรงพลงั ไม่ว่าบุคคลทงัสองจะมีความสัมพนัธ์ทางร่างกายกนัหรือไม่ กลอนทีไมเคิลแองเจโล

เขียนถึงทอมมาโซผ่านจดหมายนันเต็มไปดว้ยความรักไคร่ เสน่หาและสนิทสนมอย่างมาก

สาํหรับผูช้ายสองคน นอกจากการเขียนกลอนผ่านทางจดหมายแลว้ ศิลปินยงัมีมอบภาพเขียน

หลายชุดใหแ้ก่ทอมมาโซ ส่วนใหญ่เป็นภาพของกานีมีดี (Ganymede)16 ซึงเป็นสัญลกัษณ์ทีสือ

ถึงความสมัพนัธเ์ชิงสเน่หาระหว่างชายหนุ่มกบัเด็กหนุ่ม17 

 

                                                             
16 เป็นเจา้ชายแห่งเมืองทรอย  เป็นชายหนุ่มมีหนา้ตางดงามทีสุดในหมู่ชาวเมืองทรอย จึงถูกเทพซูสแปลงร่าง

เป็นเหยยีว ลกัพาตวัจากภูเขาไอดาในแควน้ไฟรเจีย ไปเป็นผูรั้บใชบ้นเขาโอลิมปัส 
17   Small, Gay Art, 78 
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ภาพที 18 ไมเคลิ แองเจโล บูโอนาร์โรต ี“เดวิด”,  1501 

เทคนิค แกะสลกัหิน 

ทีมา : Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 82. 

 

 
ภาพที 19 ไมเคลิ แองเจโล บูโอนาร์โรต ี“The Dying Slave”, 1513 

เทคนิค แกะสลกัหิน 
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ทีมา : Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 86. 

 
ภาพที 20 ไมเคลิ แองเจโล บูโอนาร์โรต ี“The Rape of Ganymede”, 1536 

เทคนิค วาดเสน้ 

ขนาด 19 x 33 cm 
ทีมา : Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 89. 

 

สมยับาโรก 

บาโรก เป็นสมยัหนึงของศิลปะตะวนัตกซึงเริมประมาณตน้คริสต์ศตวรรษที 17 ทีกรุง

โรม ประเทศอิตาลี เนน้ความเป็นนาฏกรรม ศิลปะจะแสดงความขดัแยง้ และความหรูหรา โอ่อ่า 

บาโรกเป็นลกัษณะของ ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี  

ยุคบาโรกรุ่งเรืองขึนมาดว้ยการสนับสนุนจากคริสตจักรโรมนัคาทอลิก ระหว่างการ

ประชุมสภาสงัคายนาแห่งเทรนต ์เมือปี ค.ศ. 1545-1563 ประเด็นหนึงทีมีการถกเถียงกนัทีนันก็

คือเรืองความหมายและความสมัพนัธร์ะหว่างศิลปะและศาสนา ทางทีประชุมตกลงกนัว่าศิลปะ

ควรจะสิงทีสือสารเรืองศาสนาโดยใชว้ิธีจูงใจและสะเทือนอารมณ์ผูดู้โดยตรง ในขณะเดียวกนั

อภิชน (Aristocracy) สมยันันก็เห็นว่าแบบบาโรกเป็นศิลปะทีสร้างความประทบัใจให้กบัผูดู้ 

เป็นศิลปะทีแสดงความถึงความมีอาํนาจของเจา้ของ 

คาํว่าบาโรก เป็นภาษาฝรังเศสซึงสนันิษฐานกนัว่ามาจากคาํว่า “บาโรโค” (Barroco) ใน

ภาษาโปรตุเกสโบราณซึงหมายถึงหอยมุกทีมีรูปร่างอ่อนไหวมว้นไปมา คาํว่าบาโรกเองนอกจาก

จะหมายถึงศิลปะทีรุ่งเรืองระหว่างคริสตศ์ตวรรษที 17 ถึง คริสตศ์ตวรรษที 18 แลว้ก็ยงัหมายถึง

ความโอ่อ่าทีเต็มไปดว้ยรายละเอียด บางครังคาํนีอาจจะพดูถึงศิลปะทีมีการตกแต่งจนค่อนขา้งจะ
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ไปทางอลงัการ เน้นทางอารมณ์และความรู้สึก และทางนาฏกรรม (Dramatic presentation) 

จุดมุ่งหมายคือทาํให้ผูดู้เขา้ใจศิลปะไดง่้ายขึนโดยไม่ตอ้งตีความหมายทีศิลปินแอบแฝงเอาไว ้

นอกจากนนัเขา้ใจแลว้ยงัเกิดความสะเทือนอารมณ์ เนือหาของศิลปะแบบบาโรกมกัจะเอามาจาก

เรืองของวีระชนต่างๆ เช่น ประวติัพระเยซู หรือนกับุญต่างๆ 

ศิลปะแบบบาโรกเริมมีความนิยมกนัครังแรกเมือตน้คริสต์ศตวรรษที 17 หลงัจากการ

ประชุมแห่งเมืองเทรนต ์ทางทีประชุมเรียกร้องให้ศิลปินเปลียนแนวคิดในการสร้างศิลปะ โดย

ใหส้ร้างจิตรกรรมและประติมากรรมทางศาสนาเพือคนไร้การศึกษา เพือให้คนเหล่านีมีความ

เขา้ใจในศาสนาและมีความศรัทธาเพีมขึน แทนทีจะสร้างศิลปะเฉพาะผูมี้การศึกษา ศิลปินทีมี

ความสําคญัในการสร้างศิลปะทีมีความเกียวพนักับรักร่วมเพศคือ มีเกลนัเจโล เมรีซี ดา คา

ราวจัโจ หรือทีรู้จกักนัในชือคาราวจัโจ ซึงจะกล่าวถึงในบทต่อไป18 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 กาํจร สุนพงษศ์รี, ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันตก 2, พิมพค์รังที 1 (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2551), 17. 
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บทที 3 

ประวตัแิละผลงานของมเีกลนัเจโล เมรีซี ดา การาวจัโจ 
 
ชีวประวตัขิองมเีกลนัเจโล เมรีซี ดา คาราวจัโจ 

มีเกลนัเจโล เมรีซี ดา คาราวจัโจ เป็นจิตรกรสมยับาโรกคนสาํคญัของประเทศอิตาลีใน

คริสตศ์ตวรรษที 17 มีความสาํคญัในการเขียนภาพสีนาํมนั มีผลงานส่วนใหญ่ทีโรม เนเปิลส์ ซิซิ

ลี และประเทศมอลตา (Malta) ระหว่างปี ค.ศ. 1593 ถึงปี ค.ศ. 1610 

 

 
ภาพที 21  ออตตาวโิอ เลโอน ี“คาราวจัโจ”, 1605 

ทีมา : http://en.wikipedia.org 

 

ชีวติในช่วงต้น  (ค.ศ. 1571–ค.ศ. 1592) 
คาราวจัโจเกิดทีมิลาน โดยมีชือเต็ม คือ มีเกลนัเจโล เมรีซี ส่วนชือคาราวจัโจได้มา

หลงัจากเมือเขาไดเ้ป็นศิลปินอยา่งเต็มตวัทีกรุงโรม สาเหตุทีผูค้นเรียกเขาว่าคาราวจัโจก็เพราะคาํ

ว่า “คาราวจัโจ” คือชือเรียกของชุมชนเกษตรกรรมทางแถบตะวนัออกของมิลาน ซึงเป็นแหล่งที

ครอบครัวของเขาตงัรกรากอยูอ่าศยั  

บิดาของเขาชือ แฟร์โม เมรีชี (Fermo di Bernardino Merisi) ถือกาํเนิดทีชุมชนแห่งนี

และไดรั้บการตงัชือตามนกับุญประจาํทอ้งถินนนั นายแฟร์โมเป็นบุคคลทีไดรั้บการกล่าวขานถึง  
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โดยไดรั้บฉายาว่า มาสโตร ดิ คาซา (Mastro di casa) หรือกล่าวโดยง่ายคือ ผูค้อยควบคุมดูแล 

หรือ  หัวหน้าใหญ่ของหมู่คณะ เคา้เป็นทีเคารพและยงัเป็นบุคคลตน้แบบให้กับฟรานเซสโก 

ซโฟซ่า (Francesco Sforza) หรือมาสเชส ดิ คาราวจัโจ (Marchese di Caravaggio) มีการใชค้าํว่า

มาสโตร (Mastro) เป็นคาํกล่าวนาํในการเรียกชือเขา สันนิษฐานว่าเขามีเชือสายเป็นชนชนัผูดี้ที

กาํลงักา้วขึนมามีบทบาทในสงัคมช่วงนนั เป็นชนชนัทีอยูต่าํกว่ากษตัริยแ์ละขุนนาง แต่อยูสู่งกว่า

ชาวบา้นทวัไป ชาวนา ผูใ้ชแ้รงงานหรือทาส1 

จากการศึกษาเพิมเติมในทางเอกสารพบว่าแฟร์โมถือครองทีดินในคาราวจัโจและ

บริเวณรอบๆ ในปี ค.ศ. 1563 เขาแต่งงานและใชชี้วิตอยู่ในมิลานเรือยมา มีลูกสาวของชือมาเจ

ริตา้ (Margherita) เกิดเมือปี ค.ศ. 1565 ลกูสาวอีกคนเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1567 มารดาของเด็กหญิง

ทงัสอง(ภรรยาของเขา) ไดเ้สียชีวิตลงหลงัจากนนัไม่นาน หลงัจากนนัในวนัที 14 มกราคม ค.ศ. 

1571 แฟร์โม ไดแ้ต่งงานกบัรูเซีย อราโทรี (Lucia Aratori) ซึงก็คือแม่ของคาราวจัโจในเวลา

ต่อมา 

ในยุคทีมาเชส ฟรานเชสโก  (Marchase Francesco) เรืองอาํนาจและอาศัยอยู่ที

พระราชวงั มิลาน ครอบครัวเมริซี (Merisi) ใชเ้วลาส่วนใหญ่ในช่วงนันอยู่ทีมิลาน โดยอาศยัใน

เขตศาสนาซานตา มาเรเดลา ปาวซาราล่า (Santa Mariadella Passaralla) 

มิเกลนัเจโล คาดว่าน่าจะถือกาํเนิดใกลก้บัมิลาน ระหว่างเดือนกนัยายน-ธนัวาคม ปี ค.ศ. 

1571 เมือวนัที 25 กนัยายน ค.ศ. 1589 เขาเขา้พิธีสาบานตอนเมืออายุครบ 18 ปี แต่ก็เป็นทีทราบ

กนัดีว่าเป็นการสาบานตนล่วงหน้า ซึงไม่ตรงกบัอายุแท้จริงของเขา จึงไม่อาจใช้เป็นเกณฑ์

แทจ้ริงในการระบุอายขุองเขาไดอ้ยา่งชดัเจน จากหลกัฐานทางสารคดีพบว่านอ้งชายของเขาจิโอ

แวน (Giovan) เกิดเมือวนัที 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1572 ทีมิลานเช่นเดียวกนั วนัเกิดของคาราวจัโจ  

จึงอยูร่าววนัที 7 ตุลาคม ค.ศ. 15712  

ในช่วงปีค.ศ. 1576 โรคกาฬโรค (มีหนูเป็นพาหะ) แพร่ระบาดอย่างหนักในมิลานและ

ประกอบกบัจงัหวะเวลาทีแฟร์โมมีเหตุตอ้งยา้ยกลบัมายงับา้นเกิดทีคาราวจัโจ และเสียชีวิตลงที

นันเมือ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1577 พ่อของแฟร์โมชือเบอนาดิโน (Bernardino)  สินใจลงในวนั

เดียวกนันนัเองและพีชายของเขาเปรโตร (Pietro) ก็เช่นกนั ทงั 3 เสียชีวิตดว้ยโรคระบาด แม่ของ

คาราวจัโจถกูทิงใหอ้ยูล่าํพงักบัลกู  ๆทงั 4 คน คนโตทีสุดอายุไม่น่าจะเกิด 6 ปี เสียดว้ยซาํ พวก

                                                             
1 Howard Hibbard, Caravaggio (London. Great Britain : Thames and Hudson LTD, 1983), 14. 

 
2 Ibid., 14 
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เขาใช้ชีวิตต่อที คาราวจัโจ จนกระทั งจิโอแวน ลูกคนที 3 เสียชีวิตไปในปี ค.ศ. 1588 เด็กที

เหลืออยูอี่กคนก็คือเด็กผูห้ญิงชือแคททารีน่า (Caterina)3 

ใน ค.ศ. 1584 คาราวจัโจฝึกงานเป็นเวลาสีปีกบัจิตรกรชาวลอมบาร์ดชือ ซีโมเน เปแตร์

ซาโน (Simone Peterzano) ผูที้บรรยายตวัเองในสัญญาการฝึกงานว่าเป็นลูกศิษยข์องทิเชียน 

(Titian)  ดูเหมือนว่าคาราวจัโจจะพาํนักอยู่ทีบริเวณเมืองคาราวจัโจ ซึงต่อมาไดย้า้ยมาอาศยัใน

เขตศาสนาซาน จิออจิโอ เอล โพโซ เบรียงโค (San Giorgeo al Pozzo Bianco) ในการสืบคน้ดา้น

เอกสารไดมี้การระบุถึง คาราวจัโจ ว่าไดผ้า่นงานในสาํนกัของเปแตร์ซาโน เป็นเวลา 4 ปี 

คาราวจัโจน่าจะไดศึ้กษามาจากเปแตร์ซาโน ในเรืองพืนนฐานของการเขียนภาพ การใช้

สี การเตรียมพืนหลงั และหลกัการเบืองตน้ในการวาดแสงเงาและการระบายสี ลงสี เมือเขาได้

เรียนรู้เรืองราวเหล่านีแลว้ ก็เท่ากบัว่าเสมือนผ่านการฝึกฝนเรียบร้อยแลว้ ชือของเปแตร์ซาโน 

และข่าวคราวของเขาไดห้ายเงียบไปจากเอกสารของมิลานในช่วงปี ค.ศ. 1586-1589 ซึง ณ 

ขณะนนัเขาอาจยา้ยไปใชชี้วิตทีโรม ในช่วง 2-3 ปีทีหายไปนี หากเขาไม่ไดพ้าคาราวจัโจไปดว้ย 

ก็มีความเป็นไปไดว้่าการศึกษาของคาราวจัโจไดห้ยดุชะงกัไปดว้ยเหตุทีเราไม่อาจทราบได ้

ในวนัที 25 กนัยายน ค.ศ. 1589 นายมิเกลนัเจโร เมรีซี ไดเ้ขียนเอกสารเกียวกบัการซือ

ขายทรัพยสิ์น ในช่วงเวลาไม่กีเดือนถดัมา แม่ของเขาไดเ้สียชีวิตลงเมือวนัที 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 

1590 ครอบครัวของเขาตกอยูใ่นสภาวะเป็นหนี ในปี ค.ศ. 1590-ค.ศ. 1591 พวกเขาไดข้ายทีดิน

เพิมอีกโดยมีนาย มิเกลนัเจโล เมรีซี หรือคาราวจัโจ เป็นผูถื้อเงินและเชือว่าเขาไดใ้ชม้นัอย่างไม่

ชาญฉลาดเท่าไรนัก วนัที 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1592 มีการสรุปปิดทา้ยการแบ่งสรรทรัพยสิ์น

ระหว่างคาราวจัโจกบันอ้งชายของเขาจิโอแวน และน้องสาวแคททารีนา จากการแบ่งสมบติัใน

ครังนีคาราวจัโจ ไดรั้บทรัพยสิ์นส่วนของเขา 393 ปอนด ์ซึงเป็นจาํนวนทีสามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่ง

สะดวกสบายไปอีก 2-3 ปี ถา้เขาใชม้นัอย่างรอบคอบ มีการกล่าวไวว้่าลุงของเขาชือลูโดวิโค 

(Ludovico) ซึงเป็นบาทหลวงประจาํอยูที่มิลานตอนนีไดย้า้ยไปอยูที่โรมแลว้ ดว้ยการนันมิเกลนั

เจโลจึงมุ่งหนา้ไปยงัโรม เคา้และนอ้งชายของเขาจิโอแวน ซึงถือศีลและกาํลงัจะเป็นนักบวชจึง

ออกเดินทางไปยงักรุงโรมดว้ยกนั จิโอแวนไดศึ้กษาเกียวกบัปรัชญาทางจิต ทีกรุงโรมในเดือน

ตุลาคม ค.ศ. 1596-ค.ศ. 15994 

มีข่าวลือในเวลาต่อมาว่าคาราวจัโจไดก้ระทาํความผดิฐานฆาตกรรมจึงตอ้งลีภยัออกจาก

มิลาน ระบุว่าคาราวจัโจได้ก่ออาชญากรรมและต้องติดคุกเป็นเวลา 1 ปี ในคุกของมิลาน ดู

                                                             
3 Ibid., 15 
4 Ibid., 16 
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เหมือนว่าคาราวจัโจส่อแววมีนิสัยทีชอบทาํอะไรทีตืนเตน้ ทา้ทาย กลา้บา้บิน ครังหนึงจิตรกร

และนักทฤษฎีวิทยาชือ จี.บี. อาเมอนินี (G.B. Armenini) ไดเ้ล่าถึงการไปเยือนมิลานของเขา 

ในช่วงปลายศตวรรษ ค.ศ. 1550 ไวว้่า เขาไดพ้บกบัคนหนุ่มทีแต่งกายดว้ยเสือผา้อาภรณ์และ

เครืองประดบัแวววาว และถืออาวุธเหล็กกลา้พกพาไวก้บัตวั ในมือของเขาถืออาวุธแหลมคม

แทนทีจะถือพู่กนัหรือปากกาดินสอ จากคาํบรรยายนีเราสามารถจินตนาการถึงลกัษณะภายนอก

ของคาราวจัโจ และภาพลกัษณ์ของเขาในช่วงเวลานัน เป็นไปไดว้่าคาราวจัโจไดก่้อเหตุทาํร้าย

เจา้หนา้ทีตาํรวจบาดเจ็บจึงถกูจบัขงัในคุกของมิลานเป็นเวลา 1 ปี  

 คาราวจัโจมาถึงกรุงโรมอยา่งตวัเปล่าเล่าเปลือยและมีแต่ตอ้งพึงพาอาศยัผูอื้นโดยไม่มีที

อยู่ทีถาวรและอาหารการกิน ไร้ซึงเงินติดตวั สองสามเดือนต่อมาหลงัจากนันคาราวจัโจก็ได้

ทาํงาน “เขียนดอกไมแ้ละผลไม”้ ให้กบัจุยเซ็ปปิ เซซาริ (Giuseppe Cesari) ช่างเขียนคนโปรด

ของสมเด็จพระสนัตะปาปาคลีเมนตที์ 8 (Clement VIII) ผูเ้ป็นช่างเขียนทีประสบความสาํเร็จใน

เวิร์คช็อพทีมีการผลิตผลงานศิลปะคลา้ยกบัโรงงาน  งานเขียนในช่วงนีของคาราวจัโจก็ไดแ้ก่

งานเขียนชินเล็กเช่น “เด็กชายปอกผลไม”้ ซึงเป็นงานเขียนทีคาดว่าเป็นงานเขียนชินแรก 

“เด็กชายกบัตระกร้าผลไม”้ และ “บาคคสัไม่สบาย” ซึงว่ากนัว่าเป็นภาพเหมือนตนเองระหว่างที

นอนป่วยหนกัอยู ่จนในทีสุดตอ้งหยดุทาํงานใหก้บัเซซาริ งานจิตรกรรมทงัสามชินนันถูกสร้าง

ขึนราว ปี ค.ศ.  1593 ผลงานทงัสามแสดงให้เห็นลกัษณะการเขียนร่างกายอย่างหนึงทีเป็น

ลักษณะเหมือนจริง  ซึงกลายมาเป็นลักษณะทีมีเด่นของการเขียนภาพของคาราวัจโจ 

ศาสตราจารยท์างพืชสวนคนหนึงวิจารณ์ตระกร้าผลไมใ้นภาพพบว่าสามารถบอกทุกสิงทุกอย่าง

ในภาพไดถ้กูตอ้งจนแมแ้ต่ใบฟิกใหญ่ทีมีรอยรา (Cingulataanthracnose) ไหมอ้ยูบ่นใบ 

 

 
ภาพที 22 คาราวจัโจ “เด็กชายปอกผลไม”้, 1592 
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ขนาด 64.2 x 51.4 cm 
เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 22. 

 

 
ภาพที 23 คาราวจัโจ “เด็กชายกบัตะกร้าผลไม”้, 1593 

ขนาด 70 x 67 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 29. 

 

 
ภาพที 24 คาราวจัโจ “บาคคสัไม่สบาย”, 1593 

ขนาด 67 x 53 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 30. 
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การาวจัโจเลิกทาํงานกบัเซซารีในเดือนมกราคม ค.ศ. 1594 และตงัใจทีจะอยู่บนขาของ

ตวัเองแต่สถานการณ์ขณะนนัยงัอยูใ่นสภาพทียาํแยม่าก ในขณะเดียวกนัคาราวจัโจก็ไดท้าํความ

รู้จกักบัเพือนสองสามคนทีต่อมามามีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อคาราวจัโจคือ จิตรกรโพรสเป

โร ออร์ซิ (Prospero Orsi) สถาปนิกโอโนริโอ โลงกิ (Onorio Longhi) และศิลปินซิซิลีอายสิุบหก

ปี มาริโอ มินนิติ (Mario Minniti) ซึงขณะนนัมีชือเสียงแลว้ก็ไดแ้นะนาํคาราวจัโจแก่นักสะสมผู้

มีอิทธิพลคนสาํคญัหลายคน และหนึงในบรรดาเหล่าเพือนนันอาจเป็นผูช้กันาํให้รู้จกัชีวิตการ

ทะเลาะเบาะแวง้ตามถนนในกรุงโรม และมินนิติเป็นแบบในการวาดทีดีแก่การาวจัโจและหลาย

ปีต่อมาเป็นปัจจยัทีทาํใหก้าราวจัโจไดรั้บงานจา้งทีสาํคญัหลายงานในซิซิลี5 

 “หมอดู” (The Fortune Teller) ราว ค.ศ. 1594  เป็นภาพเขียนภาพแรกทีมีนายแบบ

มากกว่าหนึงคนในภาพ เป็นภาพของชายหนุ่มซึงใชม้าริโอ มินนิติ เป็นแบบกาํลงัถูกหลอกโดย

หญิงยปิซี ซึงเป็นหวัเรืองการเขียนทียงัใหม่สาํหรับโรมและเป็นภาพทีต่อมามีอิทธิพลต่อมาต่อ

นกัเขียนผูอื้นอีกกว่าร้อยปีต่อมา แต่ในขณะนันยงัไม่เป็นทีรู้จกัและคาราวจัโจขายภาพๆ นีได้

เพียงไม่กีสตางค์ “คนโกงไพ่” (Cardsharps) ราว ค.ศ. 1594  เป็นภาพเด็กทีไม่ใช่เด็กจาก

ครอบครัวชนชนัสูงทีตกเป็นเหยอืของการโกงไพ่  ซึงเป็นภาพทีเพิมความซบัซอ้นทางจิตวิทยา

มากขึนและอาจจะถือไดว้่าเป็นงานเขียนชินเอกชินแรกของคาราวจัโจทีแทจ้ริงก็ได ้เช่นเดียวกบั

ภาพ “หมอด”ู  และภาพ “คนโกงไพ่” เป็นภาพทีเป็นทีนิยมกนัมากและยงัมีวาดใหม่โดยจิตรกร

ผูอื้นอีกหลายครัง แต่สิงทีสาํคญัยิงกว่านันคือการทีทาํให้คาราวจัโจเป็นทีสนใจของคาร์ดินัลฟ

รานเชสโค มาเรีย เดล มอนเตผูเ้ป็นนักสะสมศิลปะคนสาํคญัคนหนึงของโรม คาราวจัโจเขียน

ภาพชีวิตประจาํวนัแบบนีใหก้บัเดล มอนเตและคนในวงการทีราํรวยหลายภาพเช่น “นักดนตรี” 

(The Musicians) “คนเล่นลทู” (The Lute Player) ราว ค.ศ. 1596  “บาคคสั” (Bacchus)  และภาพ 

“เด็กถกูจิ งเหลนกดั” (Boy Bitten by a Lizard) ราว ค.ศ. 1596 ทีใชมิ้นนิติเป็นแบบในการเขียน 

บรรยากาศทีดูเหมือนจะสือความสัมพนัธ์ระหว่างเพศชายในภาพเหล่านีเป็นหัวข้อของการ

ถกเถียงกันมากในหมู่นักวิชาการและนักเขียนชีวประวติัตังแต่มีผูเ้สนอความคิดเมือหลงัครึง

คริสตศ์ตวรรษที 20 

 

 

 

                                                             
5 Jame Small, Gay Art (Ho Chi Minh city : Baseline CO LTD, 2008), 47. 
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ภาพที 25 คาราวจัโจ “หมอด”ู, 1594 

ขนาด 115 x 150 ซม 
เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 32. 

 

 

 
ภาพที 26  คาราวจัโจ “คนโกงไพ่”, 1594 

ขนาด 94.2 x 131.2 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 33. 
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ภาพที 27 คาราวจัโจ “คนเล่นลทู”, 1596 

ขนาด 96 x 121 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 47. 

 

 
ภาพที 28 คาราวจัโจ “เด็กถกูจิงเหลนกดั”, 1596 

ขนาด 66 x 49.5 ซม 
เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 39. 
จติรกรผู้มชืีอเสียงแห่งโรม (ค.ศ. 1600–1606) 
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ดว้ยอิทธิพลของคาร์ดินลัเดล มอนเตก็เป็นไดที้คาราวจัโจไดรั้บสัญญาจา้งให้ตกแต่งชา

เปลคอนทราเรลลิในซนัลุยจีเดยฟ์รันเชซี ในปี ค.ศ. 1599 ทีเป็นงานเขียนภาพสองภาพ “การพลี

ชีพของนกับุญแมท็ธิว” และ “พระเยซูเรียกนกับุญแมท็ธิว (The Calling of St Matthew) ” ทีเขียน

เสร็จในปี ค.ศ. 1600 เป็นงานทีเป็นทีตอ้นรับเป็นอยา่งดี คาราวจัโจใชล้กัษณะการเขียนทีเรียกว่า

ภาพสว่างในความมืด (Tenebrism) (ลกัษณะทีหนกักว่าการใช ้ค่าต่างแสง (Chiaroscuro)) ทีช่วย

เพิมความเป็นนาฏกรรมของภาพยงิขึน 

 

 
ภาพที 29 คาราวจัโจ “พระเยซูเรียกนกับุญแมท็ธิว”, 1599 

ขนาด 323 x 343 ซม 
เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 89. 

 

ขณะเดียวกบัทียงัรักษารายละเอียดของความเป็นจริงทีทาํใหก้ารสือความหมายทางความรู้สึกยิง

รุนแรงขึน แต่ความเห็นในบรรดาเพือนศิลปินดว้ยกนัแตกต่างกนัไป เพือนศิลปินบางคนวิจารณ์

จุดอ่อนต่างๆ เช่นติการเน้นการเขียนจากชีวิตจริงโดยไม่ไดร่้าง แต่ส่วนใหญ่แลว้คาราวจัโจก็

ไดรั้บการสรรเสริญว่าเป็นผูม้าช่วยชุบชีวิตศิลปะ จิตรกรทีโรมต่างก็ประทบัใจในแนวการเขียน

ใหม่ของจิตรกรหนุ่ม และจิตรกรรุ่นใหม่ต่างก็มาลอ้มรอบตวัคาราวจัโจและสรรเสริญว่า เป็นผูมี้

เอกลกัษณ์ในการเขียนเลียนแบบธรรมชาติและมองงานของคาราวจัโจว่าเป็นงานปาฏิหาริย  ์

หลงัจากนันคาราวจัโจก็ได้รับสัญญาจ้างเขียนภาพศาสนาอีกมากมายทีเป็นภาพเกียวกบัการ
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ขดัแยง้ทางใจ การทรมานทีน่าสยดสยอง และการตายอยา่งทรมานของพระคริสต ์ส่วนใหญ่แลว้

งานทีเขียนก็เพิมความมีชือเสียงของคาราวจัโจยิงขึน มีเพียงไม่กีภาพเท่านันทีถูกปฏิเสธโดยผู ้

จา้ง ซึงคาราวจัโจตอ้งนาํกลบัมาเขียนใหม่และขายงานทีถูกปฏิเสธให้ลูกคา้คนใหม่ หัวใจของ

ปัญหาอยูที่ความรุนแรงของความเป็นนาฏกรรมของภาพและเนือหาทีสะทอ้นออกมาจากภาพที

ยงัยากทีจะเป็นทียอมรับของผูจ้า้ง บางคนยงัเห็นว่าเป็นลกัษณะการเขียนภาพศาสนาทีขาดความ

เคารพ ภาพ “พระแม่มารีและพระบุตรกบันักบุญแอนน์” (Madonna and Child with St. Anne) 

และ “มรณกรรมของพระแม่มารี” (Death of the Virgin) ประวติัของสองภาพหลงัแสดงให้เห็น

ถึงปฏิกิริยาการไม่ยอมรับงานบางชินของคาราวจัโจจากนายจา้งในช่วงเวลาทียงัมีชีวิตอยู่ เช่น

ภาพ “พระแม่มารีและพระบุตรกบันกับุญแอนน์” หรือทีรู้จกักนัในชือ พระแม่มารีพาลาเฟรนิเอริ 

ซึงเขียนสาํหรับแท่นบูชาขนาดย่อมทีมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรม ทีตงัแสดงอยู่ไดเ้พียง

สองวนัก็ถูกนําลง โดยคาร์ดินัลไดเ้ขียนวิจารณ์งานชินนีว่าภาพเขียนนีไม่มีอะไรนอกไปจาก

ความหยาบคาย ลบหลู่ศาสนา ขาดความเคารพ และน่าขยะแขยง เราน่าจะกล่าวไดว้่าเป็นงานที

เขียนโดยจิตรกรทีเขียนไดดี้ แต่มีจิตวิญญาณทีมืดมิดและแสดงออกถึงความเป็นผูที้ห่างเหินจาก

ความนบัถือในพระเจา้ จากความชืนชมในตวัของพระองค ์และจากความคิดอนัดี 

 

 
ภาพที 30 คาราวจัโจ “พระแม่มารีโลเร็ตโต”, 1604 

ขนาด 260 x 150 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 96. 
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ภาพที 31 คาราวจัโจ “พระแม่มารีและพระบุตรกบันกับุญแอนน์”, 1606 

ขนาด 292 x 211 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

     ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 112. 

 

 
ภาพที 32 คาราวจัโจ “มรณะกรรมของพระแม่มารี”, 1604 

ขนาด 369 x 245 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 114. 
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“มรณกรรมของพระแม่มารี” เป็นภาพทีคาราวจัโจได้รับจา้งจากเลร์ซิโอ อลัเบร์ติ 

(Laerzio Alberti) ทนายความของพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 1601 สําหรับชาเปลส่วนตัว

ภายในซนัตามาเรียเดลลาสกาลาซึงเป็นอารามคณะคาร์เมไลท์ (Carmelite Order)6 ทีทรัสเตเวเร

(Trastevere) ในกรุงโรมซึงเป็นอารามใหม่ของคณะคาร์เมไลท์ แต่ถูกปฏิเสธโดยนักบวชในปี 

ค.ศ. 1606 จุยเลียโน มนัชินิ (Giulio Mancini) ผูร่้วมสมยัของคาราวจัโจ บนัทึกว่าสาเหตุทีถูก

ปฏิเสธเป็นเพราะคาราวจัโจใชโ้สเภณีผูมี้ชือเสียงเป็นแบบสาํหรับพระแม่มารีย  ์ แต่จิโอวานนิ 

บากลิโอเนจิตรกรร่วมสมยัอีกคนหนึงกล่าวว่าเป็นเพราะช่วงขาทีออกจะเปิดเผยของพระแม่มารี 

ทงัสองกรณีอา้งมาตรฐานของสงัคมขณะนนั แต่นกัวิชาการผูที้ศึกษาเกียวกบัคาราวจัโจ จอห์น 

แกชตงัขอ้เสนอว่าปัญหาของนักบวชทีอาจจะไม่ใช่ความพอใจหรือไม่พอใจในความสวยงาม

ของภาพ เป็นข้อขัดแยง้มีรากฐานมาจากความแตกต่างทางมุมมองของปรัชญาทางศาสนา ที

นกับวชคาร์เมไลท์มีความเห็นว่าภาพของคาราวจัโจละเลยความเชือในเรืองความบริสุทธิของ

พระแม่มารี ภาพเขียนทีถูกนาํมาแทนเป็นงานเขียนของผูติ้ดตามของคาราวจัโจเอง คาร์โล ซา

ราเชนิ (Carlo Saraceni) แสดงภาพพระแม่มารีทีมิไดน้อนเสียชีวิตเช่นในภาพของการาวจัโจ แต่

เป็นภาพทีทรงนงัเสียชีวิต แต่ภาพนีก็ยงัถกูปฏิเสธและแทนดว้ยภาพพระแม่มารีทีมิไดม้รณะและ

ขึนสวรรคพ์ร้อมกบัหมู่ทูตสวรรค ์แต่จะอยา่งไรก็ตามการปฏิเสธก็ไม่ไดห้มายความว่างานของ

การาวจัโจไม่เป็นทีนิยม ไม่นานหลงัจากทีถกูปฏิเสธดยคุแห่งมานทวัก็ซือภาพ “มรณกรรมของ

พระแม่มารี” ตามคาํแนะนําของปีเตอร์ พอล รูเบนส์ และต่อมาโดยพระเจา้ชาร์ลส์ที 1 แห่ง

องักฤษ ก่อนทีจะตกไปเป็นของงานสะสมของหลวงในฝรังเศสในปี ค.ศ. 1671  

งานชินหนึงในช่วงนีทีมิใช่งานศาสนาคือ “ชยัชนะของความรัก” (Amor Vincit Omnia) 

ทีเขียนในปี ค.ศ. 1602 ใหว้ินเช็นโซ จุสติเนียนิบุคคลในวงเดล มอนเต ตวัแบบบ่งไวใ้นบนัทึกใน

ตน้คริสต์ศตวรรที 17 ว่าชือ “เช็คโค” ซึงเป็นชือเล่นสาํหรับฟรานเชสโค ผูอ้าจจะเป็นฟราน

เชสโค โบเนริทีมีชือเกียวพนักบัจิตรกรทีทาํงานระหว่าง ค.ศ. 1610-ค.ศ. 1625 ทีรู้จกักนัในชือ

เช็คโค เดล คาราวจัโจ (Cecco del Caravaggio) กามเทพถือคนัธนูและศรยนืครึงนงัครึงยนืเปลือย

                                                             
6 เชือกนัว่าคณะคาร์เมไลทเ์ริมเกิดขึนภายหลงัชยัชนะของทหารครูเสดเหนือดินแดนปาเลสไตน์ ราวปลาย

คริสตศ์ตวรรษที 12 โดยมีนกัพรตกลุ่มหนึงไดพ้ากนัมาบาํเพญ็ภาวนาอยูบ่นเขาคาร์แมลตามแบบเอลียาห์ผูเ้ผย

พระวจนะในศาสนายดูาห์บราณซึงเคยมาบาํเพญ็ภาวนาอยูที่นีกบับรรดาศิษย ์วตัรปฏิบติัของนกัพรตทีนี

เป็นไปอยา่งเคร่งครัด ละทิ งวตัถุทางโลก เนน้สวดภาวนา และอุทิศตนภายใตก้ารอุปคมัภคุ์ม้ครองของพระนาง

มารียพ์รหมจารีแห่งภูเขาคาร์แมล อยา่งไรกต็าม คณะยงัไม่มีกฎวินยัประจาํคณะอยา่งชดัเจน จนกระทงัปี ค.ศ. 

1209 นกับุญอลัเบิร์ต อคัรบิดรแห่งเยรูซาเลมไดม้อบวินยัแก่คณะเป็นครังแรก 
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เปล่าอยูบ่นสญัลกัษณ์ของศิลปะ วิทยาศาสตร์ของการสงคราม และความสงบ แต่เป็นการยากที

จะยอมรับใบหนา้ทียมิเยาะว่าเป็นใบหนา้ของคิวปิดเทพโรมนั และยากทีจะยอมรับว่าเป็นใบหนา้

ของชายหนุ่มต่างๆ ทีแทบจะไม่สวมอะไรบนร่างกายของทีคาราวจัโจเขียน การวาดลกัษณะนี

แสดงความหมายของความกาํกวมของงานของคาราวจัโจ 

 

 
ภาพที 33 คาราวจัโจ “ชยัชนะของความรัก”, 1602 

ขนาด 156 x 113 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 

120. 

 

ลภีัยและความตาย (ค.ศ. 1606–ค.ศ. 1610) 
คาราวจัโจมีชีวิตทีออกจะยุง่เหยงิเพราะความมีชือเสียงว่าชอบทะเลาะเบาะแวง้ หลกัฐาน

จากช่วงนันกล่าวถึงบนัทึกรายงานของตาํรวจและการขึนศาลเป็นหลายหน้า และเมือวนัที 29 

May ค.ศ. 1606 คาราวจัโจก็ฆ่าชายหนุ่มชือรานุชชิโอ โทมสัโซนิซึงอาจจะโดยไม่ไดต้งัใจก่อน

หนา้นนัเมือมีเรืองมีราวอะไรผูอุ้ปถมัภ์ผูมี้อาํนาจก็มกัจะช่วยปกป้องให้ แต่ครังนีเหตุทีเกิดขึน

รุนแรงเกินกว่าทีผูใ้ดจะช่วยได ้คาราวจัโจผูก้ลายเป็นคนนอกกฎหมายจึงตอ้งหนีไปเนเปิลส์ซึง

อยูภ่ายนอกการครอบคลุมของกฎหมายโรม และไปอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของตระกลูโคลอนนา 
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จิตรกรผูมี้ชือเสียงทีสุดของโรมจึงกลายเป็นจิตรกรผูมี้ชือเสียงทีสุดของเนเปิลส์ ความเกียวขอ้ง

กบัตระกลูโคลอนนาทาํใหค้าราวจัโจไดรั้บงานสาํคญัๆ หลายชิน 

แมว้่าจะประสพความสาํเร็จในเนเปิลส์ แต่คาราวจัโจก็พาํนกัอยูเ่พียงสองสามเดือนหลงั

ก่อนทีจะเดินทางต่อไปยงัมอลตาอนัเป็นศูนยก์ลางของคณะอศัวินฮอสปิทลัเลอร์ ซึงอาจจะ

เป็นไปไดว้่าเพือหวงัว่าจะไดรั้บการอุปถมัภ์จากอลอฟ เด วินยาคอร์ท (Alof de Wignacourt) ผู้

เป็นแกรนด์มาสเตอร์ของอศัวินแห่งลทัธิเซนต์จอห์น และซึงคาราวจัโจอาจจะหวงัว่าเป็นผูที้

อาจจะมีอาํนาจพอทีจะขออภยัโทษในเรืองการสงัหารโทมสัโซนิ เด วิยาคอร์ทมีความประทบัใจ

กบัผลงานคาราวจัโจและมีความภูมิใจในการทีมีจิตรกรสาํคญัเป็นช่างเขียนประจาํลทัธิจนถึงกบั

แต่งตงัใหค้าราวจัโจเป็นสมาชิก นกัชีวประวติัเบลโลริบนัทึกว่า    คาราวจัโจเองก็มีความพอใจ

กบัความสาํเร็จทีไดรั้บ งานสาํคญัในช่วงทีพาํนกัอยูที่มอลตาก็รวมทงัภาพเขียนขนาดใหญ่ “การ

ตดัหวันกับุญจอห์นแบ็พทิสต์” (The Beheading of Saint John the Baptist) และภาพเหมือนของ

อศัวินคนสาํคญัอืนๆ แต่ในเดือนสิงหาคมของปี ค.ศ. 1608 คาราวจัโจก็ไปมีเรืองมีราวอีกจนถูก

จบัเขา้คุก สาเหตุของการจบักุมและการกกัขงัไม่เป็นทีทราบแน่นอน แต่จากการสืบสวนเมือไม่

นานมานีกล่าวว่ามีสาเหตุมาจากการทะเลาะเบาะแวง้อีกครังหนึงทีทาํให้มีการพงัประตูและทาํ

ให้อศัวินผูห้นึงบาดเจ็บภายในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1608 คาราวจัโจก็ถูกปลดจากการเป็น

สมาชิกและถกูขบัออกจากมอลตาอยา่งอปัยศ ก่อนทีจะถกูขบัคาราวจัโจก็หนีไปซิซิลิไปหาเพือน

เก่ามาริโน มินนิติทีขณะนนัแต่งงานแลว้และพาํนักอยู่ทีไซราคิวส์ จากทีนันคาราวจัโจและมิน

นิติก็ออกเดินทางทีไดรั้บความสาํเร็จตงัแต่ไซราคิวส์ไปจนถึงเมสสินาและต่อไปยงัพาร์เลอโม 

ในแต่ละเมืองคา-ราวจัโจก็ไดรั้บงานสาํคญัๆ และค่าจา้งเขียนอยา่งสูง7  

 บนัทึกมนัชินิของผูร่้วมสมยักล่าวถึงความประพฤติของการาวจัโจว่ายงิประหลาดขึนทุก

วนั เช่นนอนหลบัทงัๆ ทียงัสวมเสือผก้และมีพกอาวุธเต็มที หรือฉีกภาพเขียนทิงถา้ใครมาติ

แมแ้ต่นิดเดียว หรือเทียวเยาะเยย้ช่างเขียนทอ้งถิน 

หลงัจากทีพาํนักอยู่ทีซิซิลีได้เพียงเกา้เดือนการาวจัโจก็กลบัไปเนเปิลส์ จากบันทึก

ชีวประวติักล่าวว่เป็นเพราะถกูไล่ตามโดยศตัรูทีไปก่อขึนในซิซิลี นอกจากนนัการอยูที่เนเปิลส์ก็

ทาํใหก้าราวจัโจรู้สึกปลอดภยักว่าภาพใตก้ารพิทกัษ์ของตระกูลโคโลนนาจนกว่าจะไดรั้บการ

อภยัโทษจากพระสนัตะปาปาและกลบัไปโรม 

อีกขณะทีพาํนกัอยูที่เนเปิลส์ก็มีคนพยายามสังหารคาราวจัโจ ถึงกบัมีข่าวทีโรมว่าจิตร

กรคนสําคัญคาราวจัโจเสียชีวิตเสียแลว้แต่ก็พบว่ายงัมีชีวิตอยู่แต่ใบหน้าถูกทาํร้ายจนเสียรูป 
                                                             
7 Small, Gay Art, 48 
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ระหว่างนันคาราวจัโจก็เขียน “ซาโลเมและหัวของนักบุญจอห์นแบ็พทิสต์” (Salome with the 

Head of John the Baptist) แสดงหวัตวัเองบนถาด ในช่วงเดียวกนัคาราวจัโจก็อาจจะเขียน “เดวิด

กบัหวัโกไลแอธ” (David with the Head of Goliath) ซึงเป็นภาพทีแสดงเดวิดเมือยงัหนุ่มทีแสดง

สีหน้าออกจะเศร้าทีมองไปทางหัวทีบาดเจ็บของโกไลแอธ ภาพนีอาจจะเป็นภาพทีส่งไปให้

หลานของคาร์ดินลัสคิปิโอเน บอร์เกเซ (Scipione Borghese) ผูมี้อาํนาจการให้อภยัโทษในหน้า

ร้อนปี ค.ศ. 1610 คาราวจัโจก็ลงเรือขึนเหนือพร้อมกบัภาพสามภาพสาํหรับคาร์ดินัลสคิปิโอเน

เพือไปรับใบอภยัโทษทีน่าจะไดรั้บจากอิทธิพลของเพือนผูมี้อาํนาจในโรมแต่เหตุการณ์ทีเกิดขึน

หลงัจากนันออกจะสับสน ในวนัที 28 กรกฎาคม หนังสือพิมพส่์วนบุคคล (Avviso) จากโรม

รายงานไปยงัสาํนกัดยกุแห่งเออร์บิโนถึงการเสียชีวิตของการาวจัโจ สามวนัต่อมาหนังสือพิมพ์

อีกฉบบัหนึงกล่าวว่าเสียชีวิตเพราะไข ้นีเป็นรายงานข่าวแรกเกียวกบัการตายอยา่งสนัๆ แต่ต่อมา

มีการขยายความกนัอยา่งใหญ่โต แต่ไม่พบร่าง เพือนทีเป็นกวีกล่าวว่าคาราวจัโจเสียชีวิตเมือวนัที 

18 กรกฎาคม และงานการคน้ควา้เมือเร็วๆ นีอา้งว่าไดพ้บประกาศการเสียชีวิตของศิลปินดว้ยไข้

ทีพอร์โต เออร์โคเล ใกลโ้กรสเซตโตในทสักานี 

 

 
ภาพที 34 คาราวจัโจ “ซาโลเมและหวัของนกับุญจอห์นแบ็พทิสต”์, 1607 

ขนาด 90.5 x 167 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 177. 
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ภาพที 35 คาราวจัโจ “เดวิดกบัหวัโกไลแอธ”, 1610 

ขนาด 125 x 101 ซม 
เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 182. 

 

ลกัษณะอุปนิสัย 
แมแ้ต่เมือคาราวจัโจ ยงัมีชีวิตอยูก่็มีไดชื้อว่าเป็นผูย้ากทีจะเขา้ใจได ้น่าทึง ไม่ยอมอยู่ใน

ระบบ และออกจะอนัตราย ตงัแต่เริมทาํงานเมือปี ค.ศ. 1600 คาราวจัโจก็มีคนจา้งตลอดแต่การ

รักษาสญัญาของคาราวจัโจก็ออกจะมีปัญหา ซึงจะเห็นไดจ้ากใบประกาศทีพิมพเ์มือปี ค.ศ. 1604 

ทีบรรยายวิถีชีวิตของคาราวจัโจสามปีก่อนหน้านันว่า หลงัจากทาํงานไดส้องอาทิตยก์็เทียว

ลอยชายถือดาบโดยมีคนรับใชติ้ดตามสักเดือนสองเดีอน พร้อมจะหาเรืองทะเลาะหรือต่อสู้ จึง

เป็นการยากทีจะเขา้กบัคาราวจัโจได ้เมือปี ค.ศ. 1606 คาราวจัโจฆ่าชายหนุ่มหลงัจากทะเลาะกนั

จนตอ้งหนีไปโรมเพราะมีค่าหวั เมืออยูที่มาลตาเมือปี ค.ศ. 1608 คาราวจัโจก็ไปมีเรือง และเมือ

ไปอยู่ทีเนเปิลส์เมือปี ค.ศ. 1609 ว่ากนัว่ามีคนพยายามฆ่าคาราวจัโจโดยศตัรูทีไม่ทราบแน่ชดั 

ต่อมาหลงัจากเขียนภาพไดเ้พียงสิบปีกว่าๆ คาราวจัโจก็เสียชีวิต8 

หลกัสุทรียภาพของคาราวจัโจ 
คาราวจัโจนิยมใชก้ลวิธีใหค่้าต่างแสงเงา ซึงเป็นกรรมวิธีการเขียนทีมีใชก้นัมานานก่อน

หนา้นนัแต่คาราวจัโจเป็นผูที้ทาํใหเ้ป็นกรรมวิธีทีมีความหมายทีชดัเจนขึน โดยการทาํให้เงามืด

ขึนและวางตวัแบบในแสงทีจดัจา้ การวาดเช่นนีทาํให้ผูเ้ขียนตอ้งเพิมความสังเกตความเป็นจริง

                                                             
8 กาํจร สุนพงษศ์รี, ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันตก 2, พิมพค์รังที 1 (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2551), 35. 
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ทางดา้นสรีระและทางจิตวิญญาณของตวัแบบในภาพมากยิงขึน ความสามารถในการใชค่้าต่าง

แสงของคาราวจัโจทาํใหเ้ป็นทีนิยมกนัมากในหมู่ศิลปิน แต่ก่อใหเ้กิดปัญหากบัคณะกรรมการผู ้

จา้งงานทางศาสนาบ่อยครัง คาราวจัโจมีความสามารถในการเขียนภาพอยา่งรวดเร็วจากตวัแบบ

จริงโดยเพียงแต่ร่างหยาบๆ บนผนืผา้ใบดว้ยดา้มแปรง การไม่ยอมวาดจากภาพร่าง เป็นวิธีทีเป็น

ทีบรรดาช่างเขียนผูช้าํนาญติเตียน และการทีไม่ยอมวาดภาพคนเหมือนอย่างอุดมคติอย่างทีช่าง

เขียนอืนทาํ แต่ภาพคนเหมือนของคาราวจัโจเป็นลกัษณะทีเป็นจริงเป็นจงัตามทีคาราวจัโจเห็น 

บางตวัก็สามารถบอกไดว้่าเป็นใครรวมทงัมาริโอ มินนิติ และฟรานเชสโค โบเนริ ทงัสองคน

เป็นเพือนศิลปินดว้ยกนั มาริโอปรากฏในภาพหลายภาพในยุคแรกของการเขียน ฟรานเชสโค

ปรากฏเป็นเทวดา, นกับุญจอห์นแบ็พทิสต,์ และเดวิดในภาพเขียนหลงัจากนนั  

เทคนิคและวิธีการเรืองแสงและเงานับเป็นส่วนช่วยให้ผลงานของคาราวจัโจประสบ

ความสาํเร็จอยา่งสูง เขามิไดมี้เจตนาใหแ้สงทีสาดส่องมาทางซา้ยมือเป็นแสงธรรมชาติหรือแสง

ไฟ หากแต่มนัเกิดขึนโดยความตงัใจของเขาเองใหเ้ป็นรูปแบบเฉพาะตวั เป็นแสงทีมีพลานุภาพ 

เป็นเรืองของวิญญาณหรือแสงศกัดิสิทธิซึงสาดส่องมาจากนอกภาพและมิได้มีบ่อเกิดจาก

ธรรมชาติดว้ย แสงนันอาจเป็นแสงจากสวรรค์ เป็นแสงสว่างแห่งความกรุณา แสงแห่งปัญญา

และแสงทีละลายอวิชาลง พฤติกรรมนอกเหนือจากสิงเหล่านีซึงทาํให้คาราวจัโจเป็นจิตรกรผู ้

บุกเบิกของกลุ่มเรียลลิสต ์เขาไดรั้บการยกยอ่งเพราะเขาปติเสธลทัธิอุดมคติแบบเก่า ปฏิเสธทีจะ

เลือกรูปแบบความงามต่างๆจากชนชนัผูดี้เขายนิดีทีจะนาํวิญญาณแห่งความงามภายในจากชีวิต

สามญัชนทวัๆไป และสิงต่างๆทีมีอยูม่าแสดงในผลงานของเขา9 

 

อทิธิพลต่อวฒันธรรมสมยัใหม่ 
คาราวจัโจมีชือเสียงและมีอิทธิพลสาํคญัในระหว่างทีมีชีวิตอยู่แต่ก็ถูกลืมเลือนไปตาม

กาลเวลาจนกระทงัคริสตศ์ตวรรษที 20 เมืองานของคาราวจัโจมาเป็นทียอมรับกนัว่าเป็นงานทีมี

ความสาํคญัต่อการวิวฒันาการทางศิลปะตะวนัตก งานของคาราวจัโจมีความสาํคญัอย่างลึกซึง

ต่อลกัษณะแบบบาโรกทีรุ่งเรืองขึนมาจากศิลปะแมนเนอริสม ์อนัเดร เบิร์น-จอฟฟรอย (Andre 

Berne-Joffroy) ผูเ้ป็นเลขานุการของพอล วาเลรี (Paul Valéry) จอฟฟรอยกล่าวว่า ภาพเขียนของ

คาราวจัโจพดูง่ายๆ ก็คือภาพเขียนสมยัใหม่นีเอง10 
 
                                                             
9 เรืองเดียวกนั, 35. 
10  เรืองเดียวกนั, 36. 
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บทที 4 

บทวเิคราะห์ 
 
 หลงัจากการศึกษาหาขอ้มลูจากมิติทีหลากหลายทีมีความสาํคญัและสัมพนัธ์ต่อลกัษณะ

ทางการสร้างสรรค์ของศิลปินอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ว่าจะเป็น ลกัษณะความหมายของเพศ

สรีระ เพศสภาวะ และเพศวิถี รูปแบบการแสดงออกดา้นความคิดเกียวกบัพฤติกรรมทางเพศ

ระหว่างเพศเดียวกนัในงานศิลปะในยคุสมยัต่างๆก่อนยคุสมยัของตวัศิลปินเพือศึกษาพฒันาการ

ทางความคิดทีเปลียนแปลงไปตามกระแสของสงัคม ทาํให้พบว่าในประเด็นต่างๆทีกล่าวมานัน 

ต่างก็อาศยัจุดร่วมในการผลิตสร้างสภาพการณ์ต่างๆโดยมีสังคมเป็นตวัแปรหลกัเช่นเดียวกนั 

แมว้่าทงัสองประเด็นจะเกิดขึนในบริบทแวดลอ้มทีต่างกนักต็าม ถึงกระนนัเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้

ว่า ปรากฏการณ์เรืองเพศและการเคลือนไหวของกระแสนิยมในการสร้างสรรคง์านศิลปะเหล่านี

ลว้นแต่เกิดขึนจากความเปลียนแปลงของโลกและสงัคมตามกาลเวลา 

 การทีผูศึ้กษาผนวกแนวความคิดต่างๆทีกล่าวมาเขา้ดว้ยกนัอยา่งจงใจเพือเป้าหมายหลกั

ของการศึกษาศิลปนิพนธ์ฉบับนี นอกจากจะก่อให้เกิดข้อสงสัยหลายประการเกียวกับการ

สร้างสรรค์ของศิลปินนับตังแต่ อะไรคือเหตุจูงใจทีทาํให้ตวัศิลปินหยิบจับประเด็นทางเพศ

ดงักล่าวทีมีความเกียวเนืองและเปราะบางต่อสังคมในยุคสมยันันและยงัคงเป็นเรืองทีสร้างขอ้

วิภากษว์ิจารณ์ในโลกปัจจุบนัมานาํเสนอ การนาํเสนอนนัไดเ้ปลียนสภาวะความรู้สึกทีมีต่อความ

เป็นเพศโดยสามญั สู่มุมมองทางเพศทีไม่สามญัหรือไม่และมีผลมากนอ้ยเพียงไร ขอ้สงัเกตต่างๆ

เหล่านีไดน้าํมาสู่กระบวนการวิเคราะห์ผลงานศิลปะบางส่วนของศิลปินซึงอยู่ในขอบข่ายของ

เรืองเพศทีอยูน่อกเหนือมาตรฐานสามญัของรักต่างเพศ 

 
ลกัษณะเพศสรีระ เพศสภาวะและเพศวถิีในผลงานจติรกรรมของคาราวจัโจ 
 จากการศึกษาเรืองเพศในภาคส่วนแรกทาํใหพ้บว่าเรืองเพศนนั ประกอบดว้ยองคค์วามรู้ 

3  ส่วนหลกั คือ เพศสรีระ เพศสภาวะและเพศวิถีซึงเป็นการประกอบสร้างความหมายผ่าน

รูปแบบปฏิบติัการวาทกรรม   ทีตงัอยู่บนหลกัความคิดทีเป็นเหตุเป็นผล อย่างไรเสียความเป็น

เหตุเป็นผลดงักล่าวก็ถูกทาํให้แตกต่างกนัไปตามยุคสมยัและวฒันธรรม  การหยิบยืมหรือการ

ผลิตซาํทางความคิดผา่นสือในรูปแบบเดิมหรือสือในรูปแบบใหม่ ทงัหมดทงัมวลนนัต่างใหผ้ล 
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ทีแตกต่างกนัทงัสินเมือเกิดขึนในช่วงกาลเวลาทีต่างกนั  หากแต่มีความเกียวเนืองกนัอย่างเป็น

เหตุเป็นผลผา่นกาลเวลา ทาํใหก้ารศึกษาหาขอ้มลูทางประวติัศาสตร์ศิลปะ ประวติัส่วนตวัของ 

ศิลปินกลายเป็นปัจจยัควบคู่ทีไม่สามารถละเลยไดแ้ละจาํเป็นตอ้งนาํมาใชเ้ป็นเครืองมือประกอบ

ในการคิดวิเคราะห์อยูบ่่อยๆครัง 

เพศสรีระ 
 ไม่ว่ายุคสมยัจะมีการเปลียนแปลงผ่านการเวลามายาวนานหลายพนัปีในอารยธรรม

มนุษย ์ไม่ว่าจะเชือชาติใดทงัในสงัคมทีมีความเปิดกวา้งในเรืองสิทธิทางเพศ และทียึดหลกัอุดม

คติอยา่งเคร่งครัด ต่างก็ใชม้าตรฐานการตดัสินความเหมาะสมทางเพศของบุคคลผ่านเพศสรีระ

และเพศสภาวะเป็นสิงเบืองตน้ เนืองจากเป็นสิงทีสามารถใชส้ายตาในการตดัสินได ้ซึงอาจเกิด

ขอ้ผดิพลาดขึนไดใ้นบางกรณี  ต่างจากเพศวิถีซึงเป็นสิงทีไม่สามารถใชก้ารตดัสินดว้ยการมอง

ในระยะเวลาสนัๆ และตอ้งใชก้ารคลุกคลีเป็นระยะเวลาหนึง เพือทาํความเขา้ใจ  

เพศสรีระทีปรากฏของบุคคลนันๆ เป็นสิงทีเราใชใ้นการตดัสินเพศสภาวะและเพศวิถี

ชองเขาเหล่านนั อาทิเช่น เมือเราพบเห็นผูช้ายทีมีรูปร่างแข็งแรงกาํยาํ เราจะนึกถึงความเป็นชาย

ทีเขม้แข็งเป็นสิงแรก ในทางกลบักนัหากเราพบผูช้ายทีมีลกัษณะท่าทางนุ่มนิม กระตุง้กระติง เรา

ก็จะนึกถึงลักษณะของเพศทีสามหรือบุคคลทีมีรสนิยมทางเพศต่างออกไปจากชายหญิง

โดยทวัไปทีสงัคมกาํหนด โดยเราจะคาํนึงถึงเพศวิถีของบุคคลนันๆอย่างแทจ้ริงก็ต่อเมือไดท้าํ

ความรู้จกัหรือพดูคุยในระดบัหนึง ซึงผลทีไดอ้าจมีความตรงกนัขา้ม ชายทีดูบึกบึนแข็งแรงอาจมี

พฤติกรรมและรสนิยมทางเพศไม่เป็นไปตามทีเราคาดคิด ในเบืองตน้  ส่วนผูช้ายทีมีลกัษณะนุ่ม

นิม กระตุง้กระติง กลบัเป็นผูที้มีรสนิยมทางเพศแบบรักต่างเพศ  

การตดัสินเพศวิถีของบุคคลจากการคาดเดาตามลกัษณะเพศสรีระทีพบเห็นในระยะเวลา

อนัสัน จะทาํไดก้็ต่อเมือผูพ้บเห็นมีความแน่ใจในสิงทีตนกาํลงัเห็น  กล่าวคือ เมือเราพบเห็น

บุคคลทีมีความคลุมเครือทางดา้นเพศสรีระ การตดัสินเพศสภาวะและเพศวิถีดว้ยการสังเกตจาก

เพศสรีระในเวลาอนัสนั จะถกูเปลียนเป็นความอยากรู้อยากเห็น เกิดการคาดเดาต่างๆ นานา ขึน 

เมือไม่สามารถทีจะถามหรือแสดงความคิดเห็นกบับุคคลนนัอยา่งตรงไปตรงมา ซึงจุดนีเป็นเหตุ

หลกันอกเหนือจากทกัษะความชาํนาญ ทีส่งผลให้ผลงานของคาราวจัโจสร้างชือเสียงให้กบัตวั

เขาในยคุสมยัเริมแรกของสร้างสรรคผ์ลงาน เนืองจากภาพจิตรกรรมไม่สามารถทีจะสือสารกบั

ผูช้มไดโ้ดยการสนทนา ทาํใหผู้ช้มตอ้งใชค้วามสามารถของตนในการคาดเดาสัญลกัษณ์ต่างๆที

ปรากฏในผลงาน และความคลุมเครือทางเพศสรีระทีคาราวจัโจสร้างขึนนัน ก็ส่งผลตอบรับได้

อยา่งดีเยยีมต่อความอยากรู้อยากเห็นของผูช้ม 
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ภาพ “เด็กชายปอกผลไม”้ เป็นงานทีเชือกนัว่าเป็นงานชินแรกของคาราวจัโจทีเขียนไม่

นานหลงัเดินทางจากโรมมาถึงมิลานในกลางปี ค.ศ. 1592 ทีอยู่ของคาราวจัโจในระหว่างนีไม่

เป็นทีทราบแน่นอน เมือไปทาํงานกับจุยเซ็ปปิ เซซาริ ระหว่างนันคาราวจัโจก็ได้แต่เขียน 

“ดอกไมแ้ละผลไม”้ ผลไมที้ปอกยงัเป็นปริศนา ว่ากนัว่าอาจจะเป็นลูกแพร์ หรืออาจจะเป็นลูก

เน็คตารีนหรือพลมั ซึงกลิ งอยู่หลายลูกบนโต๊ะ แต่ผลไมพ้วกนีไม่ใช่ผลไมที้ตอ้งปอก บา้งก็

สนันิษฐานว่าเป็นสม้เบอร์กาม็อท  ซึงเป็นส้มทีมีรูปร่างเหมือนลูกแพร์ทีปลูกกนัในอิตาลี แต่ก็

ถกูคา้นว่าสม้เบอร์กามอ็ทเปรียวเกินกว่าทีกินได ้

เป็นภาพเขียนแบบทีเรียกว่าภาพชีวิตประจาํวนัง่ายๆ แต่ต่างจากภาพชนิดเดียวกนัภาพ

อืนๆ ตรงทีเด็กผูช้ายในภาพดูไม่เป็นเด็กพืนบา้น แต่แต่งตวัเรียบร้อยสะอาดและแทนทีจะเป็น

เด็กซนมอมแมม จากลกัษณะดงักล่าวทาํให้ทราบว่า คาราวจัโจนันไม่ไดต้อ้งการทีจะถ่ายทอด

ลกัษณะของเด็กชายธรรมดาสามญั แต่ตอ้งการทีจะนาํเสนอความงามของเด็กชายในอุดมคติ ทีมี

ลกัษณะสงบเสงียม พร้อมกบัการสร้างองค์ประกอบของใบหน้าทีคลา้ยเด็กหญิง โดยการวาด

ปาก และจมกูทีเล็ก การลดทอนโหนกคิว และเพิมความโคง้มลให้กบัรูปหน้า โดยเฉพาะส่วน

แก้มและคาง หากตัดเอาเฉพาะส่วนของใบหน้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่สังเกตส่วนอืนๆของ

ร่างกาย อาทิเช่น มือหรือหนา้อกทีถกูเปิดเผยอยา่งชดัเจนจากการแต่งกายทีไม่มิดชิด ก็อาจสร้าง

ความเขา้ใจผดิไดว้่า ใบหนา้ของเด็กในภาพนนัเป็นใบหนา้ของเด็กหญิง 

 

 
ภาพที 36 คาราวจัโจ “เด็กชายปอกผลไม”้, 1592 

ขนาด 64.2 x 51.4 cm 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 22. 
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ในภาพนีเราจะยงัไม่เห็นถึงลกัษณะของการผสมผสานระหว่างเพศเพศชายและเพศหญิง

มากนกั แต่ก็สามารถทีจะสมัผสัไดถึ้งความอ่อนโยน นุ่มนวลและอ่อนหวานจากตวัของเด็กผูช้าย

ไดจ้ากใบหน้า บรรยายกาศและแสงเงาช่วยเสริมให้ผิวพรรณของเด็กชายทีกาํลงักม้หน้าอยู่ ดู

เปล่งประกาย และสร้างความสงบเสงียมใหก้บัภาพในขณะเดียวกนั อีกทงัยงัเป็นจุดเริมตน้ของ

การสร้างเอกลกัษณ์ในผลงานของคาราวจัโจ ซึงลกัษณะของการผสมผสานเพศสรีระระหว่าง

เพศชายและเพศหญิงนี จะถกูทาํใหเ้ด่นชดัขึนในผลงานชินต่อๆไป ซึงลกัษณะดงักล่าวจะปรากฏ

ชดัขึนเรือยๆเป็นลาํดบั 

ในภาพ “เด็กชายกบัตระกร้าผลไม”้ ชายหนุ่มในภาพกาํลงัโอบอุม้ตระกร้าผลไมที้ใส่

ผลไมน้านาชนิด เช่น พีท แพร์ องุ่น เบอรี ฯลฯ ดว้ยมือทงัสองขา้ง เสือทีนุ่งห่มอยู่นันเปิดเผยให้

เห็นกลา้มเนือบริเวณบ่ากบัลาํคอซึงทาํใหดู้เด่นชดัขึน ราวกบัว่ากลา้มเนือส่วนนันกาํลงัเกิดการ

หดเกร็งจากการแบกสิงของทีมีนาํหนักพอสมควร  ศิลปินสร้างภาพลกัษณ์ของเด็กผูช้ายซึงเรา

สามารถทราบได้จากเพศสรีระว่าเด็กวยัรุ่นในภาพเป็นเพศชายได้จากมวลกลา้มเนือบริเวณ

หวัไหล่และตน้คอทีมีความเด่นชดั มดัใหญ่ ดูมีพละกาํลงั ในขณะเดียวกนักลบัแฝงลกัษณะซึงทาํ

ใหส้ร้างความรู้สึกใหผู้พ้บเห็นไม่คาํนึงถึงภาพลกัษณ์ของความแข็งแกร่งเท่าใดนัก นันคือส่วน

ของใบหนา้ทีไม่ไดแ้สดงอารมณ์ทีสมัพนัธก์บัส่วนของร่างกาย ในขณะทีกลา้มเนือส่วนบ่ากาํลงั

หดเกร็งอยา่งชดัเจน ซึงเป็นผลมาจากนาํหนกักดทบัทีมาก แต่ใบหนา้ของเด็กหนุ่มในภาพกลบัดู

เฉยเมย ไม่มีการแสดงอารมณ์ทางใบหนา้ทีรับรู้ไดถึ้งความหนกัจากตระกร้าทีถืออยู ่

ใบหนา้ทีโคง้มน กลมกลึง ดูอ่อนหวาน คิวทีโคง้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ริมฝีปากสี

อ่อนเป็นกระจบัและผวิพรรณทีผดุผอ่ง มีนาํมีนวล เลือดฝาดทีเกิดจากการลงสีชมพอูม สม้ทีพวง

แกม้ ผนวกเขา้กบัผลไมสี้หวาน สดใส  ทาํใหผู้ช้มละความสนใจจากมวลกลา้มเนือทีปรากฏใน

ภาพและถูกชกันาํสู่ความงดงาม นุ่มนวล ซึงลกัษณะทางสรีระทีสร้างความนุ่มนวลให้เกิดกับ

ภาพจิตรกรรมชินนีนนัเป็นลกัษณะทีพบไดต้ามธรรมชาติในมนุษยเ์พศหญิง และไม่ใช่ลกัษณะ

ทวัไปทีจะพบไดใ้นเพศชาย  

นอกจากภาพ “เด็กชายกับตระกร้าผลไม”้ ลกัษณะการสร้างสรรค์ภาพลกัษณ์ของ

ใบหนา้ชายหนุ่มให้มีความนิมนวลอ่อนหวาน ชมดชมอ้ยนัน ยงัถูกนาํมาใชใ้นผลงานอืนๆอีก

หลายชินในเวลาใกลเ้คียงกนั เช่น ภาพ “คนเล่นลทู” ภาพ “บาคคสั” และ ภาพ “นกัดนตรี” เป็นที

สงัเกตว่า ภาพทีวาดขึนในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัเหล่านีมีลกัษณะร่วมทางเพศสรีระ โดยเฉพาะ

ส่วนของใบหน้า แมว้่าจะใช้นายแบบคนละคนกัน และทุกคนต่างมีใบหน้าทีต่างกัน แต่

ลกัษณะร่วมนีก็คงยงัปรากฏให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจน อาทิเช่น คิ วทีโคง้มลเรียวยาว รูปทรงของ
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ดวงตาทีโคง้มล ริมฝีปากทีอิมเอิบ และรูปทรงของใบหน้าทีโคง้มล ซึงเป็นลกัษณะทางสรีระ

วิทยาโดยทวัไปของเพศหญิง และไม่พบบ่อยนักในเพศชาย ทีจะมีลกัษณะใบหน้าดงัทีกล่าวมา

ทงัหมดในบุคคลเดียว อยา่งทีตวัแบบเพศชายในงานจิตรกรรมของคาราวจัโจมี 

จากการศึกษาชีวะประวติัของศิลปิน ศิลปินมกัใชใ้บหน้าของตนเป็นแบบในการเขียน

อยูบ่่อยครัง โดยเฉพาะผลงานในช่วงสมยัแรก แสดงให้เห็นว่าตวัศิลปินเป็นผูที้กลา้แสดงออก

และไม่กลวัทีจะถกูวิจารณ์จากผูช้มหรือนักวิจารณ์ฝ่ายอนุรักษ์นิยม ประเด็นทีน่าสังเกตคือ ทุก

ครังทีศิลปินนาํใบหน้าของตนมาใชใ้นการวาดนัน ไดมี้การปรับแต่งแก้ไขใบหน้าให้มีความ

แตกต่างไปจากใบหนา้ทีแทจ้ริง โดยปรับเปลียนใหมี้ความนุ่มนวล มากกว่าความเป็นจริง ซึงถูก

บรรยายไวว้่าคาราวจัโจนัน เป็นชายทีมีรูปร่างเตีย มีใบหน้าทีหยาบกร้าน และมีหนวดเครา 

แสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะในการปรับเปลียน ปรับปรุงและแกไ้ป สรีระร่างกายของมนุษยใ์ห้เป็นไป

ตามทีตนตอ้งการเพือใหไ้ดผ้ลงานตามทีตนคาดหวงั 

 

 
ภาพที 37 คาราวจัโจ “เด็กชายกบัตะกร้าผลไม”้, 1593 

ขนาด 70 x 67 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 29. 
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ภาพที 38 ใบหนา้ของเด็กชายจากงานจิตรกรรมของคาราวจัโจ 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001) 

 

 
ภาพที 39 ส่วนหนึงจากภาพ “นกัดนตรี” 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 48. 

ในภาพ “คนเล่นลูท” ทีถูกวาดขึนในราวปี ค.ศ. 1596 คาราวจัโจไดรั้บการว่าจา้งและ

สนบัสนุนจากคาดินัล เดลมอนเต ผูมี้ชือเสียงดา้นความหลงไหลในความงามของเด็กหนุ่ม ถือ

เป็นตวัอยา่งทีชดัเจนของความพยายาม และพฒันาการทีจะผสานลกัษณะของทงัสองเพศเขา้ไว ้

ดว้ยกนั  เมือเปรียบเทียบกบัภาพอืนๆทีคาราวจัโจวาดขึนในเวลาใกลเ้คียง ภาพ “คนเล่นลูท” ถือ

ว่ามีลกัษณะทางเพศทีคลุมเครือทีสุด เด็กหนุ่มนักดนตรีในภาพมีลกัษณะรูปร่างหน้าตาและ

ร่างกายคลา้ยเด็กหญิงมาก จนแทบจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได ้ศิลปินยงัคงใชว้ิธีการตดัทอน

ส่วนต่างๆของใบหนา้ใหมี้ความกลมมน คลา้ยกบัใบหนา้ของเพศหญิง นอกจากใบหนา้แลว้ส่วน

ของร่างกายทีน่าสังเกตอีกส่วนคือส่วนมือของนักดนตรีในภาพ เพราะการให้สีทีกระจ่าง 

นุ่มนวล ส่งผลใหสี้ผวิดูละเอียดอ่อนนุ่มนวล ประกอบกบัรูปทรงของนิวทีเรียวยาวและผ่ามือที

เล็ก ดูน่าทะนุถนอม ทาํให้หากตัดส่วนประกอบอืนๆของร่างกายทิง และเพ่งความสนใจไป

เฉพาะทีส่วนมือเพียงเท่านนั ก็สามารถสร้างความเขา้ใจผิดไดว้่ามือคู่นันเป็นมือของผูห้ญิง โดย

ความตงัใจของศิลปิน หากเปรียบเทียบกบัผลงานชินอืนๆในช่วงสมยัใกลเ้คียงกนั เราจะสามารถ
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เห็นได้ถึงความแตกต่างของการวาดมือในแต่ละภาพ  ทําให้เราทราบได้ว่าศิลปินนันมี

ความสามารถทีจะควบคุมลกัษณะรูปแบบสรีระร่างกายตามความตอ้งการ มากกว่าการยึดติดกบั

ลกัษณะรูปทรงทีวาดอยา่งเคยชินหรือเกิดจากความบงัเอิญ 

 

 
ภาพที 40 คาราวจัโจ “คนเล่นลทู”, 1596 

ขนาด 96 x 121 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 47. 

 

 

 
ภาพที 41 ส่วนหนึงจากภาพ “คนเล่นลทู” 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 47. 

 

การสร้างภาพลกัษณ์ของเพศสรีระในลกัษณะผสมผสานระหว่างเพศชายและหญิงเขา้

ดว้ยกนันีไม่ใช่สิงทีพึงถกูริเริมขึนโดยคาราวจัโจ แต่เป็นสิงทีเกิดขึนในอารยธรรมตะวนัตกตงัแต่
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สมยักรีกโบราณ มีการกล่าวถึงเทพเฮอมาโฟไดทสัซึงถูกคาํสาปให้มี 2 เพศในร่างเดียว และ

กลายเป็นสญัลกัษณ์ของความงามทีรวมเป็นหนึงจากทงั 2 เพศ กลายเป็นลกัษณะความงามแบบ

อุดมคติประเภทหนึงในสมยันนั แนวความคิดดงักล่าวก็ถูกส่งต่อขา้มกาลเวลามาพร้อมกบัการ

เกิดขึนของยุคฟืนฟูศิลปะวิทยาการกระทังถึงสมยับาโรก   และเป็นทีน่าสังเกตจากการศึกษา

ประวติัศาสตร์ศิลปะในตงัแต่สมยักรีกโบราณกระทงัถึงสมยับาโรก ลกัษณะการผสมผสานนี

มกัจะถูกนํามาใช้ในการวาดเพศชาย มากกว่าการวาดเพศหญิง กล่าวคือ ศิลปินในสมยัฟืนฟู

ศิลปะวิทยาการถึงสมยับาโรกนิยมทีจะถ่ายทอดลกัษณะทางความงามของเพศหญิงลงในเพศชาย 

แต่ไม่นิยมทีใจใส่ลกัษณะของเพศชายลงในเพศหญิง ลกัษณะการผสมผสานทางเพศสรีระนีถูก

ใชใ้นภาษาองักฤษว่า “แอนโดจีนี” (Androgyny) ซึงแปลเป็นภาษาไทยไดว้่า “กระเทย”  

อย่างไรก็ตามคาํว่า “กระเทย” ในทีนีนัน ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่บุคคลเพศชายทีมี

บุคคลิกภาพคลา้ยหรือเหมือนเพศหญิง หรือมีความตอ้งการทีจะเป็นเพศหญิง แต่เป็นการนิยาม

ถึงลกัษระทางชีววิทยาหรือเพศสรีระ ซึงลกัษณะดงักล่าวนันดูเหมือนว่าจะเป็นทีนิยมกันมา

ตงัแต่สมยัฟืนฟศิูลปะวิทยาการ โดยมีผูริ้เริมคือ ลีโอนาโด ดาวินซี 

แตกต่างจากดาวินซี ซึงสร้างลกัษณะเพศสรีระของเพศชายให้มีความอ่อนนุ่มคลา้ยเพศ

หญิง แต่ก็ยงัคงความเป็นเพศชายไวอ้ยา่งชดัเจน แบบคนเหมือนในภาพจิตรกรรมของคาราวจัโจ

สร้างความสบัสน เยอ้หยนัถากถาง และลึกลบัในขณะเดียวกนั อีกทงัลกัษณะดงักล่าวในงานของ

คาราวจัโจยงัมีการพฒันาต่อไปเรือยๆตามกาลเวลา จนกระทงัถึงจุดทีแสดงใหเ้ห็นถึงการรวมตวั

กนัอยา่งกลมกลืนระหว่างเพศชายและเพศหญิงจนกระทงัยากทีจะแยกแยะว่าตวัแบบคนเหมือน

ในภาพนันเป็นเพศใด ลกัษณะการผสานเข้าด้วยกันระหว่างสองเพศงานของคาราวจัโจใน

ช่วงเวลานี เป็นไปอยา่งแนบเนียน และลงตวั แมย้ากทีจะบ่งแยกเพศไดแ้ต่ก็ใหค้วามกลมกลืนลง

ตวัในขณะเดียวกนั ตวัอยา่งทีชดัเจนของภาพจิตรกรรมทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะดงัทีกล่าวมา

คือ ภาพ “พกัระหว่างหนีไปอียปิต”์ (Rest on the Flight into Egypt) และ ภาพ “นกับุญมทัธิวและ

ทูตสวรรค”์ 

ภาพ “พกัระหว่างหนีไปอียปิต”์ ซึงถกูวาดขึนก่อนในปี ค.ศ. 1597 มีรากฐานมาจากเรือง

การเดินทางของครอบครัวพระเยซูขณะทีเสด็จหนีไปอียปิตเ์พือลีภยัเมือไดข่้าวว่าพระเจา้แฮรอด 

(Herod the Great) ทรงสงัใหฆ่้าเด็กเกิดใหม่ในกรุงเยรุซาเลม็ (Yerushalayim)  

แมว้า้ทูตสวรรคจ์ะมีการแต่งกายทีหละหลวม เปิดเผยส่วนต่างๆของร่างกาย แต่การทีทูต

สวรรคใ์นภาพยนืหนัหลงั สีผวิทีสว่างผดุผอ่ง และมวลกลา้มเนือทีโคง้มล ทาํให้ยากทีจะคาดเดา

เพศได้ สิงทีผูเ้ชียวชาญในงานเขียนของคาราวจัโจนิยมทํากันคือการพยายามระบุว่านาย/
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นางแบบในภาพคือใคร แต่ส่วนมากแลว้ก็เป็นเพียงการสันนิษฐานเพราะคาราวจัโจมิได้ทิ ง

หลกัฐานไวใ้ห้มากนัก ท่ายืนกึงไคว่ขาโดยทิงนําหนักของร่างกายลงบนขาดา้นซ้าย และบิด

สะโพกดา้นซา้ยขึนเลก็นอ้ยทาํใหส่้วนเวา้ส่วนโคง้ของร่างกายดูเด่นชดัขึน โดยเฉพาะส่วนของ

สะโพกซึงดูเหมือนจะผายออกเหมือนกบัสะโพกของเพศหญิง อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาจาก

ทรงผมของทูตสวรรค์ในภาพแลว้ มีความเป็นไปไดสู้งว่าจะเป็นเพศชาย เพราะในยุคสมยันัน

ผูห้ญิงทีไวผ้มสนัตามลกัษณะดงัภาพเป็นเรืองทีไม่ปกติแต่อยา่งใด และถือเป็นลกัษณะในทางที

ไม่ค่อยจะดีนกั ซึงไม่น่าจะนาํมาถ่ายทอดในภาพลกัษณ์ของทูคสวรรค ์ผนวกกบัการทีตวัคาราวจั

โจเองนนัไม่เคยวาดภาพเปลือกจากแบบทีเป็นเพศหญิงเลยแมแ้ต่เพียงครังเดียว จึงมีความเป็นไป

ไดสู้งมากทีทูตสวรรคจ์ะเป็นเด็กผูช้าย 
 

 
ภาพที 42 ส่วนหนึงจากภาพ “พกัระหว่างหนีไปอียปิต”์, 1597 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ขนาด 133.5 x 166.5 ซม 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 64. 

ภาพ “นกับุญมทัธิวและทูตสวรรค”์ ทีถูกวาดขึนในราวปี ค.ศ. 1602 หรือประมาณ 5 ปี 

หลงัจากภาพ “พกัระหว่างหนีไปอียิปต์” ได้แสดงให้เห็นถึงการพฒันาสู่อีกขนัหนึงของการ

สร้างสรรคล์กัษณะเพศสรีระแบบ “กระเทย” ทูตสวรรค์ในภาพจิตรกรรมนีมีใบหน้าทีโคง้มล 
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ผมหยกัศกยาวประบ่าดูพริวสไว ซึงเป็นทรงผมทีพบไดท้วัไปในทงัผูช้ายและผูห้ญิงในสมยันัน 

ร่างกายทีกลมมลมีส่วนเวา้ส่วนโคง้มากเหมือนร่างกายของเพศหญิง แต่เพราะเงือนไขของช่วย

วยัทาํใหไ้ม่อาจสรุปได ้กล่าวคือทูตสวรรค์ในภาพ “นักบุญมทัธิวและทูตสวรรค์” ถูกถ่ายทอด

ผา่นร่างกายของเด็กทีมีอายอุยูร่าว 8-12 ปี เมือประเมิญจากความสูงและลกัษณะทางสรีระวิทยา 

เป็นช่วงทีลกัษณะทางเพศภายนอกของมนุษยน์ันยงัไม่ถูกกระตุน้ให้เด่นชดัด้วยฮอร์โมนเพศ 

มนุษยใ์นช่วงวยันีจึงมีลกัษณะทางเพศสรีระทีไม่ชดัเจน  

คาราวจัโจถ่ายทอดลกัษณะนักบุญแมทธิวทีนั งอยู่ดา้นขา้งของทูตสวรรค ์ในลกัษณะ

เป็นชายหัวโลน้ ร่างกายกาํยาํ มีใบหน้าทีเป็นเหลียมเป็นสัน และผิวสีเขม้ทีดูหยาบกร้าน เป็น

ตวัอยา่งทีนาํมาเปรียบเทียบไดเ้ป็นอยา่งดีถึงลกัษณะเพศสรีระทีแตกต่างกนัอย่างชดัเจนระหว่าง 

ตวัแบบทงัสอง และเป็นการเนน้ยาํถึงความสามารถในการสร้างลกัษณะทางเพศสรีระตามเจตนา

ของคาราวจัโจอีกดว้ย 

 

 
ภาพที 43 ส่วนหนึงจากภาพ “นกับุญมทัธิวและทูตสวรรค”์, 1596 

ขนาด 232 x 183 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 165. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

67 
 

 

 

การหยบิยมืและการผสมผสานลกัษณะทางกายภาพระหว่างเพศหญิงและเพศชายโดย

ความลงตวัของคาราวจัโจนนัเกิดขึนหลายครัง และผลลพัท์ทีไดน้ันคือความงามทีผิดแปลกไป

จากความงามทางเพศโดยทวัไป สร้างความพิศวง ตืนตาตืนใจ และความโดดเด่นทางดา้นเพศ

สรีระในภาพเขียนนีเอง เป็นส่วนสาํคญัส่วนหนึงในการสร้างชือเสียงให้แก่ศิลปินอย่างรวดเร็ว

และกลายเป็นอตัลกัษณ์ทางการสร้างสรรคข์องคาราวจัโจนบัตงัแต่เขาเริมวาดภาพคนเหมือน 

เพศสภาวะ 
เพศสภาวะก็คือ การกาํหนดบทบาททางเพศหรือความเป็นหญิง ความเป็นชายโดยมี

สังคมคอยควบคุม ความหวงั ให้เพศนันๆ ตอ้งปฏิบติัตนหรือมีพฤติกรรมเป็นไปตามลกัษณะ

ทางเพศของตน จึงลว้นแลว้แต่มีส่วนในการกาํหนดความเชือ มายาคติ ทศันคติ รวมถึงประเพณี

ปฏิบติัต่างๆ ทีถกูทาํใหเ้ป็นบรรทดัฐานของสังคมในเรืองของความเป็นหญิงและความเป็นชาย 

เมือคนๆหนึงเกิดมามีเพศสรีระทีแบ่งตามอวยัวะเพศเป็นเพศหญิง สังคมก็ไดก้าํหนดเพศสภาวะ

หรือบทบาททางเพศให ้กล่าวอีกนยัหนึงเพศสภาวะก็คือ ความคาดหวงัทีสังคมทีต่อยุคคลนันๆ

โดยอิงจากเพศสรีระเป็นหลกั 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลงานจิตรกรรมของคาราวจัโจ

กบัผลงานจิตรกรรมของศิลปินท่านอืนๆในยคุสมยัใกลเ้คียงกนัของการสร้างสรรค ์เราจะเห็นได้

อยา่งชดัเจนว่าแมใ้นยคุสมยันนัลกัษณะการแสดงออกผ่านเพศสภาวะในผลงานของคาราวจัโจ

นนัเป็นสิงทีมีเอกลกัษณ์ทีโดดเด่นแตกต่างไปเพศสภาวะโดยทวัไปทีปรากฏในงานจิตรกรรม

สมยัเดียวหรือใกลเ้คียงกนั คาราวจัโจสร้างรูปแบบลกัษณะทางเพศในแบบทีแตกต่างจากความ

เป็นชาย เป็นหญิงตามมาตรฐานของสงัคมในสมยันนั โดยเฉพาะการวาดภาพเพศชายในผลงาน

ของเขา ผา่นกริยาทีแสดงออก ผูช้ายหรือเด็กผูช้ายในงานจิตรกรรมของศิลปินซึงมกัจะมีลกัษณะ

กริยาท่าทางกระตุง้กระติงเกินความพอดีของความเป็นชาย ทีควรจะแสดงออกถึงความหนกัแน่น 

แข็งแรง ซึงทงัหมดนีเป็นลกัษณะทีอิงถึงความงามของสตรีเพศ การนาํเสนอความงามของบุรุษ

เพศ โดยใชก้ริยาทีอ่อนชอ้ยแบบทีพบในสตรีมาใชใ้นการสร้างสรรค ์ ไดม้ากในผลงานชุดแรกๆ 

เช่น ภาพ “บาคคสัไม่สบาย” ภาพ “เด็กชายกบัตะกร้าผลไม”้ ภาพ “เด็กถูกจิ งเหลนกดั” ภาพ “ 

คนเล่นลทู” และ ภาพ “บาคคสั” ฯลฯ การแสดงออกทางเพศสภาวะของเพศชายทีถ่ายทอดผ่าน

ภาพจิตรกรรมของคาราวจัโจมีความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตน และมีความแตกต่างจากเพศวิถีทวัไป

ของเพศชาย เมือทาํการเปรียบเทียบกบัผลงานจิตรกรรมของศิลปินในยคุสมยัใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที 2 เปรียบเทียบผลงานภาพเพศชายของคาราวจัโจกบัศิลปินท่านอนืๆในยุคสมยัเดียวกนั 
ผลงานของคาราวัจโจ ผลงานของศิลปินท่านอืน 

 

 
 คนเล่นลูท 

โดย คาราวจัโจ 
ทีมา : http://en.wikipedia.org 

 

 

 
The Union of Earth and Sea 

โดย ปีเตอร์ พอล รูเบน 
ทีมา : http://en.wikipedia.org 

 

 
เดก็ถูกจิ งเหลนกดั 

ทีมา : http://en.wikipedia.org 

 
 

 

 
The Triumph of Neptune (ส่วนขยาย) 

โดย นิโคลสั ปูซิน 

ทีมา : http://en.wikipedia.org 
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ผลงานของคาราวัจโจ ผลงานของศิลปินท่านอืน 
 

 
เดก็ชายกบัตะกร้าผลไม ้

ทีมา : http://en.wikipedia.org 
 

 

 
Samson and Delilah 

โดย ปีเตอร์ พอล รูเบน 
ทีมา : http://en.wikipedia.org 

 

เมือเราใช้ตรรกะตามข้อมูลเบืองต้นนีมาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการ

แสดงออกเชิงเปรียบเทียบระหว่างเพศสภาวะะทีเกิดจากความคาดหวงัในสังคมกบัเพศสถานะที

ปรากฏในผลงานของคาราวจัโจ สิงแรกทีเราพบนนัคือความชดัเจนของการซอ้นทบัอุดมคติของ

สงัคมส่วนใหญ่ดว้ยอุดมคติแบบทางเลือกหรืออุดมคติยอ่ยของสงัคม โดยการสร้างเพศสถาวะที

มีลกัษณะสลบัขวักบัเพศสถานะทวัไปทีผูค้นในสงัคมใหค้วามคาดหวงั  

ภาพ “เด็กถกูจิงเหลนกดั” (Boy Bitten by a Lizard)  มีดว้ยกนัสองฉบบัและทงัสองฉบบั

เชือว่าเขียนโดยคาราวจัโจ ฉบบัหนึงอยูที่มลูนิธิโรเบอร์โต ลอนกีห์ ในฟลอเรนซ ์ภาพทีสองอยู่ที

หอศิลป์แห่งชาติ (ลอนดอน) ทงัสองภาพเขียนราวระหว่างปี ค.ศ. 1594 - ค.ศ. 1596 การบ่งบอก

ช่วงเวลาทีวาดทาํไดจ้ากการเปรียบเทียบลกัษณะการเขียนภาพนีกบัลกัษณะการเขียนของงานที

เขียนชินอืนๆในระยะแรกๆ ขณะทีพาํนกัอยูก่บัคาร์ดินลัฟรานเชสโค มาเรีย เดล มอนเตผูเ้ป็นผู ้

อุปถมัภจ์นกระทงัเมือคาราวจัโจไมไ้ดเ้ขา้พาํนกัทีพาลซัโซของคาร์ดินลัในปี ค.ศ. 1595 แลว้ก็ทาํ

ใหส้นันิษฐานไดว้่าคงจะเขียนในตอนปลายของช่วงเวลาทีสันนิษฐาน เมือเปรียบเทียบภาพทงั

สองเขา้ดว้ยกนัแลว้นนัก็เกือบจะไม่พบความแตกต่างกนัเลย 

ภาพเขียนเป็นภาพของเด็กชายในทีผงะดว้ยความตกใจจากความเจ็บปวดจากการทีถูก

จิ งเหลนทีซ่อนอยู่ในชามผลไมก้ัดทีนิวโดยไม่รู้ตัว ใบหน้าของเด็กผูช้ายเป็นเครืองยืนยนัถึง

ความรู้ความสามารถในการศึกษาและถ่ายทอดอารมณ์ของมนุษยไ์ดเ้ป็นอย่างดี ส่วนผลไมแ้ละ

แจกนัทีลม้อยูใ่กล้ๆ  เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้เกียวกบัการเขียนจิตรกรรมภาพนิง นอกจากนนัก็
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เป็นภาพทีใชเ้ทคนิคการวาดทีใชแ้สงเงาทีคมชดัหรือค่าต่างแสง ทีช่วยให้งานจิตรกรรมมีความ

เหมือนจริงซึงเป็นสัญลกัษณ์ประจาํตวัสองอย่างทีเด่นชดัของคาราวจัโจ ศิลปินแสดงออกถึง

ความเป็นผูมี้ความละเอียดประณีต ทีสามารถสงัเกตไดจ้ากความใส่ใจในลายละเอียดเลก็ๆ นอ้ยๆ 

เช่นแสงทีตกกระทบเลบ็มือทีสกปรก 

นอกจากนนัแลว้ภาพเขียนภาพนีกย็งัเป็นภาพเขียนทีเต็มไปดว้ยสญัลกัษณ์เกียวกบัเพศที

ซบัซอ้นหลายอยา่งซึงเป็นสญัลกัษณ์ทีชดัเจนสาํหรับผูมี้การศึกษาในสมยัเดียวกบัคาราวจัโจ เช่น

หวัไหล่ทีเปลือยและดอกกุหลาบทีทดัหูทีแสดงถึงความ “สาํอาง” (vanity) และความตอ้งการที

จะเป็นทีตอ้งตาตอ้งใจแก่ผูเ้ห็น ลกูเชอร์รีเป็นสญัลกัษณ์ของความตอ้งการทางเพศ ลกัษณะนิวที

สามหรือนิวกลางมีความหมายเดียวกนัในปัจจุบนัคือสญัลกัษณ์ทางเพศของเพศชาย และจิงเหลน

เป็นอุปมาถึงองคชาต หากเราจะตีความจากขอ้มลูเบืองตน้ตามทีกล่าวมานีแลว้ ก็อาจไดค้วามว่า

เด็กผูช้ายในภาพกาํลงัแสดงท่าประหวนัจากการตกใจจากความเจ็บปวดทีไดรั้บจากความรักทาง

ร่างกาย หรือเด็กผูช้ายซึงเป็นสัญลกัษณ์ของความไร้เดียงสา กาํลงัตระหนกตกใจจากการถูก

คุกคามโดยสญัลกัษณะแห่งความเป็นเพศชาย(จิ งเหลน) หรืออธิบายโดยง่ายกว่านันคือเด็กหนุ่ม

ในภาพนีกาํลงัถกูล่วงละเมิดจากเพศเดียวกนั 

นิวมือและขอ้มือทีงิกงอเพราะความตกใจแสดงถึงความอ่อนแอ ขาดความเขม้แข็ง หนัก

แน่นในแบบทีเพศชายถกูคาดหวงัว่าควรจะเป็น 

 งานจิตรกรรมชินนีก็เช่นเดียวกับงานอืนของคาราวจัโจ ทีสันนิษฐานว่าผูที้เป็นแบบ

อาจจะเป็นมาริโอ มินนิติ เพือนทีเป็นแบบใหค้าราวจัโจหลายภาพในช่วงเดียวกนั การวางท่าของ

แบบในภาพอาจจะเป็นผลจากการทดลองของคาราวจัโจ ทีเป็นการสังเกตอารมณ์ต่างๆ เช่น 

ความประหลาดใจและความขยะแขยงทีในสถานการณ์จริงแลว้ยากทีจะทาํได ้และผูเ้ป็นแบบ

ตอ้งตงัท่าเป็นเวลานาน 

การเขียนของคาราวจัโจเป็นการเขียนทีแสดงความเหมือนจริงและเพิมความเป็น

นาฏกรรมใหแ้ก่ภาพทีเหมาะกบัการจบัภาพทีนิงแต่ยงัไม่เหมาะกบัภาพทีเกียวกบัการเคลือนไหว

และความรุนแรง กระทั งเวลาต่อมาทีคาราวจัโจสามารถแก้ปัญหานีได้ด้วยประสบการณ์ที

เพิมขึน แต่จะอยา่งไรก็ตามภาพนีก็นบัว่าเป็นงานชินสาํคญัชินหนึงทีเริมแสดงความเคลือนไหว

ภาพในภาพมากกว่าภาพทีเชือกนัว่าเขียนก่อนหนา้นนัเช่น “เด็กชายปอกผลไม”้ และ “บาคคสัไม่

สบาย” 
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ภาพที 44 คาราวจัโจ “เด็กถกูจิงเหลนกดั”, 1596 

ขนาด 66 x 49.5 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 39. 

เห็นไดว้่าการแต่งกายของเด็กชายในภาพและกริยาการแสดงออกนันเป็นการแสดง

ลกัษณะเพศสถานะทีไม่ตรงตามทีสงัคมคาดหวงัใหเ้ป็น ไม่เช่นนันเด็กผูช้ายส่วนใหญ่ในสังคม

สมยันันคงนิยมทีจะประดับตกแต่งดอกไมบ้นศรีษะและมีขอ้มูลภาพให้เราไดศึ้กษาในวิชา

ประวติัศาสตร์เครืองแต่งกายไปแลว้ แทจ้ริงแลว้เป็นเรืองปกติอย่างมากทีเด็กสาวและหญิงสาว

ในยุคสมยันันทีจะประดับตกแต่งศรีษะและเส้นผมด้วยดอกไมซึ้งมีการสืบทอดและพฒันา

เทคนิคการตกแต่งออกมาในหลายรูปแบบจวบจนกระทงัสมยันี การทดัดอกไมที้เหนือหูดา้นขวา

ซึงแสดงถึงความสาํโอดสาํอาง ละเอียดอ่อนและอ่อนโยน กบักริยากระตุง้กระติงจากการตกใจ

อยา่งฉบัพลนั แสดงถึงเพศสภาวะของผูห้ญิงอยา่งเด่นชดั เสือผา้ทีหลุดออกจากความตกใจทีถูก

กดัเผยให้เห็นหัวไหล่ ซึงเป็นการเปิดเผยสรีระทางเพศเพือให้เกิดความสนใจทางเพศ โดยใช้

กริยาอาการแบบสตรีเพศซึงคงไม่ส่งผลต่อการดึงดูดเพศตรงขา้มมากนกั 

ภาพ “คนเล่นลทู”  แสดงถึงเด็กชายซึงมีลกัษณะรูปร่าง หน้าตา ท่าทางรวมทงัการแต่ง

กายคลา้ยผูห้ญิงอย่างมาก มีการวาดถึงใบหน้าและความอ่อนเยาว ์โดยโครงสร้างของผมเป็น

ลกัษณะผมหนาสีนาํตาลใน เครืองดนตรี ในภาพแรกมีการวาดถึงเพลงเกียวกบัความรักลงไปใน

ภาพเพือสือความหมายบา้งอยา่ง ทีโต๊ะมีการวาดตวัเลข ในบา้งภาพมีการวาดเปลือยหินอ่อนกบั
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ไวโอลินในดา้นหนึงและดอกไมแ้ละผลไมที้อืนๆทีมีประกอบในภาพ การนาํเสนอและปรากฏ

ตวัของร่างกายไดก้ลายมาเป็นตวับ่งชีความเป็นเพศทีลว้นแลว้แต่เป็นไปในรูปแบบของการเน้น

ยาํภาพลกัษณ์ของบุคคลทีมีความสมัพนัธก์นักบัตวัตนทางเพศของเขาใหมี้ความชดัเจนขึน หรือ

จะกล่าวอีกนยัหนึงคือร่างกายไดก้ลายเป็นพืนทีในการส่งสารไปยงับุคคลอืนเพือบ่งบอกถึงความ

เป็นเพศนนั หรือเป็นความตอ้งการทีจะใหบุ้คคลอืนเห็นตวัตนทางเพศของเราในอย่างทีเราเป็น

หรือในอยา่งทีเราอยากใหเ้ขาคิดว่าตวัเรานนัเป็น ผา่นการเติมแต่งรูปลกัษณ์ภายนอกของร่างกาย 
 

เพศวถิี 
เพศวีถีนันมีความแตกต่างจากเพศสรีระ และเพศสภาวะ เพราะเป็นส่วนของการ

แสดงออกดา้นพฤติกรรมทางเพศทีแสดงออกผ่านแรงขบัภายในร่างกาย กล่าวคือ เพศวิถีเป็น

เรืองของรสนิยมความตอ้งการทางเพศของแต่ละบุคคล จากภายในจิตใจของบุคคลนันๆ ซึงเป็น

เรืองทีมีความซบัซอ้นในทุกยุคทุกสมยั ซึงขึนอยู่กบัปัจจยัทีหลากหลายทังจากภายนอก และ

ภายใน สงัคมเป็นหน่วยทีมีอิทธิพลอยา่งยงิต่อการแสดงออกดา้นเพศวิถี 

จากการศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปะในส่วนทีมีเนือหาเกียวขอ้งกบัการแสดงออกทางเพศ

ในเชิงสเน่หาระหว่างเพศเดียวกนัโดยเฉพาะในเพศชายระหว่างสมยักรีกโบราณจนกระทงัยุค

แห่งการฟืนฟูศิลปะวิทยาการ พบว่าการแสดงออกด้านความสัมพนัธ์ทางเพศระหว่างเพศ

เดียวกนัในงานศิลปะนันไดผ้่านการเปลียนแปลงและปรับเปลียนไปตามยุคสมยัโดยอิงสภาพ

สงัคม ค่านิยม ศาสนา การเมืองและวฒันธรรมเป็นหลกั ไม่ต่างอะไรจากปัจจยัในการแสดงออก

ทางเพศระหว่างชายและหญิงในผลงานศิลปะซึงเปลียนแปลงและปรับเปลียนไปตามยคุสมยัและ

ค่านิยมของสงัคมเช่นกนั  

ในสมยักรีกโบราณ ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศเดียวกนัโดยเฉพาะอย่างยิงในหมู่เพศชาย

นนัเป็นเรืองทีสามารถยอมรับได ้หากเป็นการประพฤติอยา่งเหมาะสมตามหลกัศีลธรรมจรรยาที

สงัคมกาํหนดไว ้จากจุดนีเราจะเห็นไดว้่าชาวกรีกโบราณนนัไม่ไดเ้ห็นว่าลกัษณะความสัมพนัธ์

ระหว่างเพศเดียวกนัเป็นเรืองทีเลวร้ายและมีการกาํหนดหลกัประพฤติปฏิบติัขึน เป็นการแสดง

การยอมรับโดยบรรจุเรืองราวดงักล่าวและกาํหนดระเบียบแบบแผนเพือใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบ

ของสงัคม เช่น ความสมัพนัธท์างเพศระหว่างเพศชายดว้ยกนัระหว่างอาจารยแ์ละลกูศิษยน์นัเป็น

เรืองทีปกติเพราะว่าชาวกรีกโบราณมีความเชือว่าพละกาํลงัและความรู้สามารถถ่ายทอดถึงกนั

ผา่นนาํกามเป็นสือกลาง โดยผูที้เป็นอาจารยจ์ะถ่ายทอดความเป็นชายใหก้บัลูกศิษยโ์ดยการร่วม

สมัพนัธก์นัในรูปแบบทีผูเ้ป็นอาจารยเ์ป็นผูก้ระทาํหรือสอดใสอวยัวะเพศและฝ่ายลูกศิษยเ์ป็น
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ผูถู้กกระทาํ และเมือมีการหลงันํากามเข้าไปภายในช่องทวารหนักของลูกศิษยก์็จะเป็นการ

ถ่ายทอดความเป็นชายจากชายชาตรีสู่เด็กหนุ่มและเมือถึงเวลาทีเด็กหนุ่มเจริญเติบโตเป็นชาย

หนุ่ม บทบาทของผูรั้บนันก็จะยุติลงและผลนัตัวไปเป็นผูก้ระทาํหรือผูใ้ห้แทน โดยวงจรของ

พฤติกรรมดงักล่าวนีไม่ไดร้บกวนการสมรสกบัเพศตรงขา้มแต่อย่างใดและถูกแยกออกจากกนั 

แต่หากผูช้ายทีผา่นพน้ช่วงวยัรุ่นมาแลว้นนัยงัไม่ยอมทิงบทบาทของผูถ้กูกระทาํ ถกูกระทาํโดยผู ้

ทีมีอายนุอ้ยกว่าหรืออยูใ่นชนชนัทีตาํกว่าหรือปล่อยให้พฤติกรรมดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการ

สมรสและสืบลูกหลาน บุคคลนันก็จะกลายเป็นทีครหา ถูกตาํหนิติเตียนจากผูค้นในสังคม

โดยรอบ จากตวัอยา่งดงัทีกล่าวมาแสดงใหเ้ราเห็นว่าความสัมพนัธ์ทางเพศระหว่างเพศเดียวกนั

ในสงัคมกรีกโบราณจะกลายเป็นเรืองไม่เหมาะสมก็ต่อเมือความประพฤติดงักล่าวนนั ไม่เป็นไป

ตามกติตาของความสมัพนัธที์สงัคมกาํหนด เมือรูปแบบของความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นทียอมรับ

ของสงัคม ประกอบกบัแนวความคิดแบบมนุษยนิยมก็เป็นผลต่อเนืองให้การแสดงออกในเรือง

ดงักล่าวปรากฏตวัขึนอยา่งเปิดเผยในศิลปะสมยันนั กระทงัในยคุสมยัต่อมาคือยุคกลางซึงมีการ

เปลียนแปลงการปกครองและปฏิรูปศาสนา จากพหุเทวนิยมแบบกรีกสู่เอกเทวนิยมตามหลกั

ศาสนาคริสต ์การเปลียนแปลงดงักล่าวนันส่งผลต่ออารยธรรมตะวนัตกในแทบทุกดา้นรวมทงั

มุมมองเกียวกบัการแสดงออกทางศิลปะ  

แนวความคิดเกียวความงามของเรือนร่างมนุษยแ์ละความสมจริงถูกมองว่าเป็นอริกบั

หลกัศาสนา อีกทงัเป็นการมอมเมาผูค้นให้ยึดติดกบักิเลสตณัหา สร้างความเห็นแก่ตวัและเป็น

บาป โลกของชาวตะวนัตกไดเ้ขา้สู่ยุคมืดทีเรืองราวเกียวกบัเพศทงัหมดทงัมวลนอกเหนือจาก

ความประสงคที์จะดาํรงเผ่าพนัธุ์ถูกมองว่าเป็นเรืองทีสกปรก โดยเฉพาะอย่างยิงความสัมพนัธ์

ทางเพศระหว่างเพศเดียวกนั จะถกูมองว่าเป็นบาปสูงสุดของความผิดบาปทีเกิดจากตณัหาราคะ

ทงัปวง และมีการบัญญัติบทลงโทษทีมีความรุนแรงไวอ้ย่างชัดเจน ความคิดเกียวเรืองเพศ

รูปแบบนีได้ด ํารงอยู่และดําเนินต่อไปจนกระทั งโลกตะวันตกเกิดการปฏิรูปศาสนา และ

วฒันธรรมขึนในสมยัฟืนฟูศิลปวิทยาการ ซึงมีการนาํภูมิปัญญาเก่าทีถูกเก็บไวม้าประยุกต์ใช ้

และเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง  

อยา่งไรก็ตามความเกียจชงัในรักร่วมเพศทีถกูปลกูฝังไวใ้นวฒันธรรมตะวนัตกเป็นเวลา

มากกว่าพนัปี ไดก้ลายเป็นค่านิยมทางความคิดของผูค้นส่วนใหญ่ในสงัคม ซึงไม่สามารถทีจะทาํ

ใหส้ลายไปไดใ้นเวลาสนัๆ ศาสนาจกัรยงัคงกุมอาํนาจและมีอิทธิพลมหาศาล ทงัดา้นการศาสนา

และการปกครอง บทลงโทษผูที้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศหรือทีเรียกกนัในยคุสมยันนัว่าพวกโซโด

ไมทก์็ยงัคงไม่ไดถ้กูแกไ้ข ตวัอยา่งทีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนคือ กรณีของลีโอนาโด ดาวินซี ที
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ถูกติดตาม จับกุมและสอบสวนในฐานะผูต้อ้งสงสัยว่าเป็นผูมี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมกบัเด็ก

ฝึกงานและผูติ้ดตามของเขาเอง เหตุการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงทศันคติทีสังคมตะวนัตกมีต่อ

รักร่วมเพศอย่างชัดเจน แม้ว่าจะก้าวผ่านยุคมืดมาแลว้ก็ตาม และทัศคติดังกล่าวในสังคม

ตะวนัตกนันยงัดาํเนินมาจนกระทังถึงปัจจุบัน ยุคสมยัทีศิลปินดาํรงชีวิตอยู่นันจึงเป็นยุคที

แนวความคิดมนุษยนิยมแบบกรีกโบราณ และแนวคิดแบบคริสตศาสนา (อนุรักษ์นิยม) ดาํรงอยู่

คู่กนั บ่อยครังทีเกิดความขดัแยง้ทางความคิดระหวา่งแนวความคิดทงัสองฝ่าย และความพยายาม

ทีจะประนีประนอมเพืออยู่ร่วมกนั ซึงลกัษณะแนวคิดทางสังคมดงักล่าวนัน ส่งผลกระทบต่อ

ลกัษณะรูปแบบการสร้างสรรคข์องศิลปินโดยตรง  

จากปัจจยัทางสภาพสังคมทีกล่าวมาส่งผลให้ การแสดงออกในงานจิตรกรรมของคา

ราวจัโจนนัถกูจาํกดัใหอ้ยูใ่นกรอบทีสงัคมกาํหนดขึน แมว้่าในยคุสมยัของเขานนัศิลปินมีสิทธิที

จะแสดงออกทางความคิดและเนือหาเพิมขึนจากยุคสมยัก่อนหน้า เพราะอิทธิพลของความคิด

แบบมนุษยนิยม แต่ในขณะเดียวกนั การแสดงออกทางความคิดและรูปแบบทีมีการถ่ายทอดนัน

ก็ตอ้งไม่ละเมิดของเขตทีทางศาสนากาํหนดขึน และเป็นสาเหตุหลกัทีส่งผลงานการแสดงออก

ทางเพศในงานจิตรกรรมของคาราวจัโจนันมีลกัษณะทีไม่ตรงไปตรงมาแต่กลบัเต็มไปด้วย

สญัลกัษณ์ทีมีนยัยะทางเพศ 

ภาพ “นักบุญฟรานซิสปลืม” เขียนราวปี ค.ศ. 1595 เป็นภาพเขียนภาพแรกทีคาราวจั

โจเขียนทีเกียวกบัศาสนาและเชือกนัว่าเป็นภาพทีเขียนไม่นานหลงัจากทียา้ยไปพกัอาศยัอยู่กบั

คาร์ดินลัฟรานเชสโค มาเรีย เดล มอนเต และคงเป็นภาพทีเขียนตามความประสงค์ของเดล มอน

เตและคงเป็นภาพแรกทีเขียนในฐานะ “จิตรกรของเดล มอนเต” 

เป็นงานทีมีความเป็นส่วนตวั (intimate) มากกว่าภาพอืนทีเขียนกนัมา ตวันักบุญฟราน

ซิสผูมี้ลกัษณะคลา้ยกบัเดล มอนเตเองดูเหมือนจะทรุดอย่างสงบลงไปในออ้มแขนของเทวดาที

ใบหนา้ละมา้ยกบัเด็กชายในภาพ “เด็กชายปอกผลไม”้ หรือกามเทพทางดา้นซา้ยสุดในภาพ “นัก

ดนตรี” และยงิเหมือนกบัเด็กชายในภาพ “คนโกงไพ่” 

บรรยากาศในภาพก็เป็นบรรยากาศของความรักและความศรัทธา บุคคลในภาพสองคน

ส่องดว้ยแสงสว่างยามคาํโดยมีแสงเรืองๆ ทีอยู่ไกลออกไปในขอบฟ้า ฉากนีจึงเป็นทงัภาพของ

ความจริงและภาพของการจินตนาการในขณะเดียวกนั เดล มอนเตเก็บภาพนีไวจ้นกระทงับนั

ปลายของชีวิต 
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ภาพที 45 นกับุญฟรานซิสเกิดปีติสานติ (Saint Francis of Assisi in Ecstasy) 

ขนาด 93.9 x 129.5 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : http://en.wikipedia.org   
 

ภาพนกับุญแมทธิวและทูตสวรรค ์ทีเป็นภาพนกับุญแมท็ธิวในลกัษณะทีเป็นชายหวัลา้น

กบัทูตสวรรคที์มีลกัษณะทางเพศไม่ชดัเจนว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง แต่งกายหลวมๆเผยให้

เห็นร่างกายหลายส่วน ไดถ้กูผูจ้า้งปฏิเสธไม่ยอมรับงานดว้ยเนือหาทีไม่เหมาะสม และเป็นการดู

หมินศาสนา เนืองจากเทวดาในภาพซึงดูราวกบัเด็กผูห้ญิงนนัแทจ้ริงแลว้เป็นเด็กผูช้ายทีกาํลงัชกั

จูงให้นักบุญแมทธิวอ่านพระคัมภีร์ ด้วยกริยาท่าทางทีส่อไปทางการยวัยวนมากกว่าชักจูง 

นอกจากเพศสรีระของเทวดาจะดูคลา้ยคลึงกบัผูห้ญิงมาก จากการทีมีผมหยกัศกยาว ร่างกายโคง้

เวา้และใบหนา้ทีอ่อยหวาน กริยาการแสดงออกก็เป็นไปในลกัษณะของเด็กหญิง สังเกตไดจ้าก

ลกัษระการวางนิวมือดา้นขวาลงบนมือของนกับุญแมทธิว มือดา้นซา้ยเอือมกลบัมาทีลาํคอของ

ตนเอง และลกัษณะการยนืดว้ยการหนีบหัวเข่าทงัสองขา้งเขา้หากบัอนัเป็นลกัษณะทีเด็กผูช้าย

ไม่กระทาํกนัตามธรรมชาติ 

การทีศิลปินวาดทูตสวรรค์ทีไม่สามารถระบุเพศได้ชัดเจน ให้ออกมาในลกัษณะที

ยวัยวนนักบุญแมทธิวมากกว่าทีจะดลใจให้มุ่งสู่ทางแห่งศีลธรรมนันถือเป็นเรืองทีขดักบัหลกั

ศาสนาอยา่งรุนแรง แมว้่าจะผา่นพน้ยคุกลางทีมีความเคร่งครัดในกฎระเบียบทางศาสนามาแลว้ก็

ตาม แต่เรืองราวทางเพศกบัศาสนาก็ยงัคงอยูใ่นลกัษณะของความสมัพนัธที์เปราะบางอยู่มาก ซาํ

ในภาพยงัเป็นการยวัยวนนกับุญโดยเทวดาซึงเป็นเพศชายทีถือว่าเป็นบาปมหาศาลในเรืองของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

76 
 

 

เพศตามมุมมองของศาสนาคริสตที์ในขณะนนัการลงโทษผูที้มีพฤติกรรมเสน่หาทางเพศต่อเพศ

เดียวกนัโดยการกักขงัและทรมานยงัคงมีอยู่ ผลทีตามมาและกลายเป็นประเด็นทีกล่าวถึงใน

ช่วงเวลานนัคือ ทางโบสถป์ฏิเสธทีจะรับผลงานและจ่ายค่าจา้งแก่คาราวจัโจ คาราวจัโจตอ้งนาํ

กลบัไปเขียนแต่งใหม่เป็น “การดลใจของนักบุญแม็ทธิว”  (The Inspiration of Saint Matthew) 

หรืออีกชือหนึง “มโนทศัน์ของนักบุญพอล” ซึงทูตสวรรค์กบันักบุญไม่ไดแ้สดงความใกลชิ้ด

สนิทสนมกนัเหมือนภาพก่อนหนา้ ทูตสวรรต์นนัมีลกัษณรูปร่างน่าตาเหมือนกบัเด็กผูช้ายมาก

ขึน ต่างจากฉบบัก่อนหนา้ทีไม่สามารถจะคาดเดาได ้ทางโบสถจึ์งยอมรับงานและจ่ายค่าจา้งแก่

คาราวจัโจตามทีตกลงกนัไว ้

ภาพ “นักบุญมทัธิวและทูตสวรรค์” กับ ภาพ “นักบุญฟรานซิสเกิดปีติสานติ” คือ

ตวัอยา่งทีดีในการแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างเพศเดียวกนัทีเป็นทียอมรับ และ

เป็นทีไม่ยอมรับในยคุสมยันนั  

ภาพ “นกับุญฟรานซิสเกิดปีติสานติ” คือ ตวัอยา่งของความสมัพนัธร์ะหว่างเพศเดียวกนั

ตามอุดมคติของสังคมในสมยันัน การแสดงออกดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างนักบุญฟรานซิสที

นอนอยูก่บัทูตสวรรคที์เขา้มาช่วยพยงุร่างของนกับุญในภาพ การสมัผสัร่างกายระหว่างบุคคลทงั

สองเป็นการแสดงถึงความรัก ความอบอุ่น และศรัทธาเป็นภาพแทนของความสัมพนัธ์ทีดีงาม

ระหว่างเพศเดียวกนั สงัคมในยคุสมยันนัมองความสัมพนัธ์ระหว่างเพศเดียวกนัทีแสดงออกใน

แง่ของความรักความผกูพนัทีบริสุทธิเป็นสิงทีน่ายกย่อง และเป็นขอ้ยกเวน้ทีสังคมยอมรับได ้

ตราบใดทีไม่มีเรืองของความสมัพนัธท์างร่างกายเขา้มาเกียวขอ้ง ซึงต่างจากภาพ “นักบุญมทัธิว

และทูตสวรรค”์ ทีทูตสวรรคใ์นภาพอยูใ่นกริยาทีไม่เหมาะสมตามทีกล่าวมาก่อนหนา้นี 

ประเด็นสาํคัญอีกประการหนึงทีไม่อาจมองขา้มได ้และส่งผลอย่างมากต่อการเป็นที

ยอมรับและไม่เป็นทียอมรับลกัษระการแสดงออกทางเพศในผลงานจิตรกรรมของคาราวจัโจคือ 

ผูอุ้ปถมัป์ ในภาพ “นกับุญฟรานซิสเกิดปีติสานติ” นัน ศิลปินวาดขึนจากการว่าจา้งของคาดินัล 

เดมอนเต ซึงเป็นผูอุ้ปถมัป์คนสาํคญั และเป็นผูมี้รสนิยมชืนชมความงามของเด็กหนุ่ม ส่วนภาพ 

“นกับุญมทัธิวและทูตสวรรค”์ นัน เป็นภาพทีศิลปินวาดเพือส่งให้ทางโบสถ์ ซึงการแสดงออก

ทางเพศกับแนวความคิดทางศาสนานันมีความเปราะบางอยู่มากในสมยันัน จากจุดนีทาํให้

ตระหนกัว่า รสนิยมของผูอุ้ปถมัป์จึงเป็นอีกปัจจยัหนึงทีกาํหนดทิศทางในการสร้างสรรค์ของคา

ราวจัโจ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

77 
 

 

 
ภาพที 46 คาราวจัโจ “นกับุญมทัธิวและทูตสวรรค”์, 1596 

ขนาด 232 x 183 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 165. 

 

 
ภาพที 47 คาราวจัโจ “การดลใจนกับุญมทัธิว”, 1596 

ขนาด 292 x 186 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 
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ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 166. 

ประเด็นทางเพศทีไม่อาจมองขา้มไดคื้อการเขียนภาพคนเหมือนในลกัษณะเปลือยหรือ

กึงเปลือยของคาราวจัโจ ซึงไดถ้กูสงวนไวส้าํหรับการเขียนเพศชายเท่านัน กล่าวคือ ในชีวิตการ

สร้างสรรคผ์ลงานนบัตงัแต่สมยัเริมแรกจนกระทงัถึงวาระสุดทา้ยของชีวิต ศิลปินไม่เคยวาดภาพ

เปลือยของสตรีเพศเลยซกัครังเดียว   

ต่างกบัการวาดเพศชาย ลกัษณะการถ่ายทอดเพศหญิงของคาราวจัโจนันกลบัเป็นไป

อยา่งเรียบง่ายและไม่สือถึงความพยายามทีจะดึงดูดทางเพศจากผูช้มโดยสรีระร่างกายแต่อย่างใด 

ดูเหมือนว่าความงามและเสน่ห์การดึงดูดทางเพศจากเพศสรีระของเพศหญิงนันจะเป็นสิงที

ศิลปินมองขา้มหรือหลีกเลียง ซึงต่างจากความงานทางเพศสรีระของเพศชายซึงถกูผลิตซาํแลว้ซาํ

เล่าอยูต่ลอดเวลาในช่วงชีวิตการสร้างสรรค์งานของศิลปิน ไม่เคยปรากฏบนัทึกหรือหลกัฐาน

ใดๆทีแสดงใหเ้ห็นว่าศิลปินมีการวาดภาพคนเหมือนเพศหญิงในลกัษณะเปลือยหรือกึงเปลือย 

เพศหญิงในงานจิตรกรรมของศิลปินนันลว้นแต่แต่งกายมิดชินหรือน้อยทีสุดก็มีการสวมใส่

เสือผา้ตามลกัษณะทั วไปในแบบทีผูห้ญิงในยุคสมยันันสวมใส่ ต่างกับเพศชายทีมกัจะมีการ

เปิดเผยเรือนร่างบางส่วนหรือปรากฏภาพในลกัษณะเปลือยเปล่า เสมือนกบัว่ามีเจตนาทีจะแสดง

ความงามของร่างกายอย่างโจ่งแจง้  อีกทงัเมือเปรียบเทียบเชิงปริมาณจากภาพเขียนทงัหมดที

ศิลปินไดส้ร้างสรรคขึ์น เราจะพบว่าอตัราส่วนในการเขียนภาพเพศหญิงนันมีปริมาณน้อยกว่า

เพศชายอย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือนอกจากความสามารถในการสร้างค่าแสงต่างเงาและความ

ชาํนาญในเรืองกายวิภาคแลว้ เมือเปรียบเทียบการวาดเพศหญิงกบัการวาดเพศชายในแง่ของการ

แสดงออกทางเพศในแง่มุมต่างๆแลว้นัน  ตวัแบบเพศหญิงของคาราวจัโจนัน ดูเหมือนจะไม่มี

การแสดงออกทางเพศใดๆอย่างชดัเจน และดูขาดชีวิตชีวาเมือเปรียบเทียบกบัแบบเพศชาย ซึง

สะท้อนแง่มุมทางเพศมากมาย แม้กระทังความอ่อนหวานทีควรจะเป็นลกัษณะทั วไปตาม

ธรรมชาติของเพศหญิงก็ดูเหมือนจะถกูทาํใหห้ายไป และถกูแทนทีดว้ยความรุนแรงในภาพเขียน

ของคาราวจัโจ 
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ภาพที 48 คาราวจัโจ “จูดิธตดัหวัโฮโลเฟิร์นเนส” (Judith Beheading Holofernes), 1598 

ขนาด 145 x 195 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 166. 

 

 

 
ภาพที 49 คาราวจัโจ “มารธาและมารียช์าวมกัดาลา” (Martha and Mary Magdalene), 1598 

ขนาด 97.8 x 132.7 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : John T. Spike, Caravaggio (New York : Abbeville Press Publishers, 2001), 166. 
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ตรงกนัขา้มกบัแบบเพศหญิง คาราวจัโจไดว้าดภาพเปลือยหรือกึงเปลือยของเพศชายไว้

มากมาย โดยเฉพาะหวัเรืองทีเกียวขอ้งกบันกับุญจอห์นแบ็พทิสต ์(John the Baptist) เป็นหวัขอ้ที

เขียนอยา่งน้อย 5 ครังโดยคาราวจัโจ  เป็นเรืองราวของนักบุญท่าหนึงทีถูก กล่าวถึงในพระวร

สาร นกับุญจอห์นเป็นลกูพีลกูนอ้งกบัพระเยซูและเป็นผูไ้ดรั้บเรียกจากพระเจา้ให้มาปูทางให้แก่

เมสไซยาห์ผูที้จะมาถึง นกับุญจอห์นอาศยัเร่ร่อนอยู่ในในบริเวณจูดิอาห์ระหว่างเยรูซาเลมและ

ทะเลเดดซี  มีลกัษณะสาํคญัทีสังเกตไดคื้อนุ่งผา้ขนอูฐและคาดเข็มขดับนสะโพก กินตกัแตน

และนาํผงึเป็นอาหาร  นกับุญจอห์นเป็นผูก้ระทาํพิธีศีลจุ่มให้แก่พระเยซูในแม่นาํจอร์แดน และ

ต่อมาถกูสงัตดัหวัโดยกษตัริยแ์ฮรอด อนัทิปาสเพราะนกับุญจอห์นพยายามขอใหพ้ระองค์ปฏิรูป

สิงทีชวัร้ายต่างๆทีทรงทาํ โดยเฉพาะการสมรสกบัพระนางเฮรอดิแอสซึงเป็นอดีตพีสะไพข้อง

ตน และยงัเป็นมารดาของเจา้หญิงซาโลเม่อีกดว้ย 

อย่างไรก็ตามภาพนักบุญจอห์นของคาราวจัโจนันไม่ไดมี้เนือหาเกียวขอ้งกบันักบุญ

จอห์นในพระคมัภีร์เท่าใด และไม่ไดมุ่้งเน้นส่วนของเนือหาดา้นศาสนาอีกดว้ย ในทางตรงกนั

ขา้ม นกับุญจอห์นทีคาราวจัโจวาดขึนเกือบทงัหมดแสดงจุดประสงค์ทีตอ้งการถ่ายทอดความ

งามของเด็กหนุ่มผา่นร่างกายทีนุ่งนอ้ยห่มนอ้ย และเปลือยเปล่า มุ่งเน้นทีจะแสดงความงามของ

เรือนร่างอยา่งตรงไปตรงมา และมีนยัยะในการยวัยวน ปลุกปันอารมณ์  

การตดัสินใจของคาราวจัโจในการเขียนภาพนักบุญจอห์นแบ็พทิสต์เมือยงัหนุ่มเป็น

หัวขอ้ทีไม่ค่อยมีการเขียนกนันัก ส่วนใหญ่ทีมกัจะเขียนกนัก็เมือยงัเป็นเด็กพร้อมกบัพระเยซู

หรือเป็นผูใ้หญ่เมือทาํพิธีศีลจุ่มใหพ้ระเยซูไปเลย แต่ก็มิไดห้มายความว่าเป็นคนแรกทีเขียน ก่อน

หนา้นนัเลโอนาร์โด ดา วินชี ก็ไดเ้ขียนมาแลว้ในภาพ “นกับุญจอห์นแบ็พทิสต ์” ของชายหนุ่มที 

อยา่งมีเสน่ห์ลึกลบั โดยมีมือหนึงชีขึนไปบนสวรรค ์ซึงคาราวจัโจนาํมาใชใ้นการเขียนภาพหลาย

ภาพในหลายหวัขอ้ทีดูจะมีความหมายเป็นการส่วนตวั 
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ภาพที 50 คาราวจัโจ “นกับุญจอห์นแบ็พทิสต”์, 1602 

ขนาด 129 x 94 ซม 

เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา :  http://en.wikipedia.org   

 

                 
ภาพที 51 คาราวจัโจ “นกับุญจอห์นแบ็พทิสต”์, 1596 

ขนาด 159 x 124 ซม 
เทคนิค จิตรกรรมสีนาํมนับนผา้ใบ 

ทีมา : http://en.wikipedia.org 
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บทที 5 
บทสรุป 

 
จากการศึกษา เพศสรีระ เพศสภาวะและเพศวิถีในงานศิลปะของคาราวจัโจ ทาํให้ทราบ

ว่า คาราวจัโจไดห้ยิบลกัษณะดงักล่าวมาใชเ้ป็นเครืองมือในการถ่ายทอดเนือหาและเรืองราว

ดงักล่าวผา่นงานจิตรกรรมอยา่งเจตนา มากกว่าความบงัเอิญ ศิลปินใชล้กัษณะทีขดัแยง้ระหว่าง

เพศสรีระและเพศสภาวะในการสร้างความโดดเด่นในผลงาน ส่งผลให้ศิลปินสร้างชือเสียงขึน

ในระยะเริมแรก  โดยสร้างภาพลกัษณ์ของเพศชายทีมีกริยาท่าทางอ่อนไหว อ่อนโยน มีจริตอยา่ง

เพศหญิง  

ผลงานของศิลปินในช่วงแรกมีลกัษณะการแสดงออกทางความงามในลกัษณะดงักล่าว

อยา่งเด่นชดัโดยการสนบัสนุนจากผูอุ้ปถมัป์ซึงมาจากชนชนัสูง ซึงการนาํเสนอลกัษณะทางเพศ

ทีแตกต่างไปจากความเป็นรักต่างเพศ ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี  เมือถึงคราวมีชือเสียงและถกู

ว่าจา้งโดยทางโบสถใ์หส้ร้างงานทีมีเนือหาเกียวขอ้งกบัศาสนา ลกัษณะทางเพศทีเคยปรากฏใน

ผลงานก็ถกูลดทอนลง เนืองจากขดัต่อหลกัแนวคิดทางศาสนาคริสต ์แต่ก็คงปรากฏอยูอ่ยา่งลบัๆ

ไม่ไดแ้สดงออกอยา่งโจ่งแจง้ชดัเจนเหมือนกบัในสมยัช่วงตน้ของการสร้างสรรค์ แทนทีจะนาํ

แสดงภาพของเด็กหนุ่มทีมีอากัปกริยาท่าทางและการแต่งกายเหมือนผูห้ญิงอย่างชัดเจน 

ตรงไปตรงมา การแสดงออกทางเพศวิถีในผลงานช่วงหลงักลบัถูกถ่ายทอดผ่านเรืองราวทาง

ศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ศิลปินถ่ายทอดลกัษณะแบบกระเทย ลงไปในตวัของทูตสวรรค์ทีปรากฏ

ในรูปของเด็กหนุ่มร่างกายขาวบริสุทธ์ ทรวดทรงอ่อนชอ้ยกาํกึงระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

โดยมีปฏิสมัพนัธท์างกายทีใหค้วามรู้สึกเกียวกบัเรืองราวทางเพศกบันักบุญทีมีลกัษณะเป็นคน

แก่  ซึงมีความสอดคลอ้งกบัความสมัพนัธท์างเพศระหว่างเพศเดียวกนัในหลายวฒันธรรมทีมกั

กล่าวถึงความสัมพนัธ์ทางเพศระหว่างเพศเดียวกนัในลกัษณะของเด็กหนุ่มและผูช้ายทีมีอายุ

มากกว่าโดยเฉพาะระหว่างเพศชายดว้ยกนั  

เพศวิถีของตัวศิลปินนันยงัคงเป็นเรืองทีไม่สามารถสรุปได้ แม้ว่าจากการศึกษา

ชีวประวติับของศิลปินนนัจะพบขอ้มลูบางส่วนทีน่าสนใจและชวนสงสยัเกียวกบัพฤติกรรมทาง

เพศและรสนิยมทางเพศของศิลปิน  เช่น 

1. ไม่มีการปรากฏชือของสตรีทีมีความเกียวพนัธใ์นรูปแบบของคนรักหรือเรืองราวใดๆทีแสดง

ถึงความสมัพนัธลึ์กซึงหรือฉาบฉวยทางเพศกบัเพศตรงขา้มแต่อยา่งใด อีกทงัตวัศิลปินเองยงัคง 
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ราวจัโจ แต่เป็นสิงทีเกิดขึนในอารยธรรมตะวนัตกตงัแต่สมยักรีกโบราณ ซึงลกัษณะอุดมคติทาง

ความงามนีไดถ้กูนาํกลบัมาใชแ้ละเป็นทีนิยมอีกครังในยุคฟืนฟูศิลปวิทยาการ จนกระทงัถึงยุค

บาโรกทีศิลปินดาํรงชีวิตและสร้างผลงานอยู ่ตวัคาราวจัโจเองก็ไดรั้บอิทธิพลและแรงบนัดาลใจ

จากแนวคิดดงักล่าว สงัเกตไดจ้ากจาํนวนผลงานจิตรกรรมทีมีความเกียวขอ้งดา้นเนืองหากบัเทพ

นิยายกรีกทีมีอยูด่ว้ยกนัหลายชิน 

 นอกจากลกัษณะทางเพศสรีระทีมีลกัษณะกาํกึงระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงทีปรากฏใน

ตวัแบบเพศชาย เพศสภาวะในงานจิตรกรรมของคาราวจัโจก็มีลกัษณะทีสวนทางกบัเพศสรีระ

อย่างเห็นไดช้ดั กริยาท่าทางต่างๆทีปรากฏขึนในภาพจิตรกรรมก็มีลกัษณะทีสวนทางกบัเพศ

สรีระของตวัแบบอีกดว้ย ตวัแบบเพศชายในงานจิตรกรรมหลายชินไดแ้สดงท่าทางทีนุ่นนวล

อ่อนหวาน หรือมีจริตมากเกินความพอดีทีเพศชายควรจะเป็น  

ในส่วนของเพศวิถี ศิลปินไม่เคยสร้าง ผลงานทีมีนัยยะทางเพศ หรือการแสดงออกถึง

ความสเน่หาระหว่างเพศชายและเพศหญิงเลยแมแ้ต่ชินเดียว ในทางตรงกนัขา้ม ผลงานจิตรกรรม

ทีมีการแสดงออกถึงความสมัพนัธร์ะหว่างเพศชายดว้ยกนันนักลบัมีปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนือง 

โดยมีรูปแบบของความสัมพนัธ์อยู่ 2 ลกัษณะหลกัคือ การแสดงถึงความรัก ความอบอุ่น และ

ศรัทธาเป็นภาพแทนของความสมัพนัธที์ดีงามระหว่างเพศเดียวกนั เป็นขอ้ยกเวน้ทีสงัคมยอมรับ

ได้ ตราบใดทีไม่มีเรืองของความสัมพนัธ์ทางร่างกายเข้ามาเกียวข้อง กับการแสดงออกใน

ลกัษณะทียวัยวนกามรมณ์หรือความปรารถนาทางเพศ ระหว่างกนัของเพศชายซึงถือเป็นสิงทีไม่

เหมาะสม ออกมาในลกัษณะทียวัยวนมากกว่าทีจะดลใจใหมุ่้งสู่ทางแห่งศีลธรรมนนัถือเป็นเรือง

ทีขดักบัหลกัศาสนาอยา่งรุนแรง แมว้่าจะผ่านพน้ยุคกลางทีมีความเคร่งครัดในกฎระเบียบทาง

ศาสนามาแลว้ก็ตาม แต่เรืองราวทางเพศกบัศาสนาก็ยงัคงอยู่ในลกัษณะของความสัมพนัธ์ที

เปราะบางอยูม่าก  และไม่เป็นทียอมรับในสงัคมวงกวา้ง 

ตวัแบบเพศหญิงในงานจิตรกรรมของคาราวจัโจ ขาดความอ่อนหวานทีควรจะเป็น

ลกัษณะทวัไปตามธรรมชาติของเพศหญิงก็ดูเหมือนจะถกูทาํใหห้ายไป และถูกแทนทีดว้ยความ

รุนแรง ตึงเครียด และหดหู่ ไม่แสดงถึงความสุขหรือความรืนรมในชีวิต ไม่สือถึงความพยายามที

จะดึงดูดทางเพศจากผูช้มโดยความงามทางสรีระร่างกาย ซึงต่างกบัตวัแบบเพศชายทีบ่อยครัง

แสดงออกถึงความสุขสมบูรณ์ ความงามและความรัก อีกทงัยงัมีการเปิดเผยร่างกายเพือแสดง

ความงดงามทางเพศอยูเ่ป็นปกติวิสยั 
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เพศวิถีของตัวศิลปินนันยงัคงเป็นเรืองทีไม่สามารถสรุปได้ แม้ว่าจากการศึกษา

ชีวประวติับของศิลปินนนัจะพบขอ้มลูบางส่วนทีน่าสนใจและชวนสงสยัเกียวกบัพฤติกรรมทาง

เพศและรสนิยมทางเพศของศิลปิน  เช่น 

1.ไม่มีการปรากฏชือของสตรีทีมีความเกียวพนัธใ์นรูปแบบของคนรักหรือเรืองราวใดๆ

ทีแสดงถึงความสมัพนัธลึ์กซึงหรือฉาบฉวยทางเพศกบัเพศตรงขา้มแต่อยา่งใด ศิลปินครองความ

เป็นโสดจนกระทงัลมหายใจสุดทา้ยของชีวิต (39 ปี) ซึงถือเป็นเรืองไม่ปกติเท่าใดนักสาํหรับ

ผูค้นในยคุสมยันนัทีครองตนเป็นโสด ในทางตรงกนัขา้มมกัทีจะแต่งงานตงัแต่อายยุงันอ้ย 

2. ศิลปินนิยมทีจะใชใ้บหน้าของตนเองเป็นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ ผลงานทีมีเนือหาเกียวกบัการแสดงออกของสภาวะทางเพศทีไม่ตรงกบัเพศ

สรีระภายนอก 

3. จากการศึกษาประวติัการสร้างสรรคผ์ลงานไม่ปรากฏรายชือของผลงานชินงานใดทีมี

เนือหาเกียวข้องหรือเชือมโยงกับเพศหญิง ในลกัษณะทีแสดงความงามของเรือนร่าง(ภาพ

เปลือย) หรือแสดงความงามทางสรีระของสตรีแต่อย่างใด ในทางกลบักนั ผลงานจิตรกรรมที

แสดงเนือหาเกียวกบัความงามทางสรีระของเพศชาย กลบัพบบ่อยครัง และมีการสร้างสรรค์ใน

ลกัษณะดงักล่าวอยา่งต่อเนืองนบัแต่สมยัเริมตน้กระทงัถึงปลายสมยัของการสร้างสรรค ์

4. ตวัศิลปินเคยมีเรืองขดัแยง้กบัผูว้่าจา้ง ในช่วงทีรับงานจากทางโบสถใ์ห้เขียนภาพทีมี

เนือหาเกียวกบัศาสนาแต่ทางโบสถเ์ห็นว่ามีความไม่เหมาะสม มีการแสดงออกในเชิงกระตุ้น

ความรู้สึกทางเพศมากเกินไป ในลกัษณะทีต่างไปจากความเป็นชาย เป็นหญิงสามญัทวัไป จึงได้

ถกูปฏิเสธทีจะรับงานไว ้เป็นเหตุให้ศิลปินตอ้งขายงานให้แก่ผูอุ้ปถมัป์รายอืนและวาดภาพอีก

ภาพใหท้างโบสถโ์ดยปรับเนือหาใหมี้ความเหมาะสมตามทีทางโบสถเ์ห็นชอบ   

จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ดงักล่าว แมจ้ะมีความเป็นไปไดสู้งทีลกัษณะทางเพศที

ถกูแสดงในผลงานจิตรกรรมจะมาจากแรงขบัของรสนิยมทางเพศในตวัศิลปิน แต่อย่างไรเสีย

จากการศึกษาชีวประวติัของศิลปินก็ไม่ปรากฏความประพฤติในเชิงชูส้าว หรือรักไคร่เกินเลยใด

ระหว่างเพศเดียวกันอย่างชดัเจนเช่นกัน จึงไม่อาจสรุปเรืองราวเกียวกบัรสนิยมทางเพศของ

ศิลปินไดอ้ยา่งแน่ชดั แต่สิงทีผูศึ้กษาสามารถทราบไดอ้ย่างแน่ชดัคือลกัษณะการสร้างสรรค์ใน

รูปแบบดงักล่าวเกิดขึนดว้ยความตงัใจของตวัศิลปิน ไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายทอดจากจิตใตส้าํนึก 

ศิลปินมีการศึกษาคน้ควา้เกียวกบัตาํนานและแนวคิดของกรีกโบราณทีมีความเกียวขอ้งกบัความ

เสน่ห์หาระหว่างเพศเดียวกนัและใชค้วามรู้ทีมีนนัเป็นแนวคิดหลกัในการสร้างผลงาน ซึง อีก

ทงัตวัศิลปินยงัมีความพึงพอในทีจะสร้างงานในลกัษณะดงักล่าว เห็นไดจ้ากกรณีทีผลงานของ
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ศิลปินมีความขดัแยง้กบัทางโบสถ ์ซึงว่าจา้งศิลปิน แสดงให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า แมจ้ะไม่ถูก

ร้องขอจากผูว้่าจา้งใหส้ร้างสรรคผ์ลงานในลกัษณะหรือมีเนือหาส่อเคา้ไปในเชิงทีเกียวขอ้งกบั

ความเสน่หาในเพศเดียวกนั ตวัศิลปินเองก็ยงัคงมีความพยายามทีจะสอดแทรกเนือหาเรืองราว

ดงักล่าวเขา้ไปในผลงาน แมว้่าเจา้ตวัจะรู้อยูแ่ก่ใจว่าอาจสร้างความไม่พอใจใหแ้ก่ทางฝ่ายศาสนา  

กล่าวไดว้่าคาราวจัโจเป็นศิลปินคนแรกๆทีสร้างสรรคผ์ลงานในลกัษณะทีแสดงถึงเพศ

วิถีแบบรักร่วมเพศอยา่งเปิดเผย ดว้ยเจตจาํนงของตนเอง ซึงแตกต่างจากศิลปินในยุคก่อนๆซึง

สร้างสรรคผ์ลงานขึนตามเจตจาํนงของผูว้่าจา้ง การรับใชส้งัคม หรือสร้างไวอ้ย่างหลบซ่อน แต่

เป็นการแสดงลักษณะเพศวิถีในลักษณะทีต่างออกไปจากความเป็นชายจริงหญิงแท้ตาม

มาตรฐานทีสงัคมกาํหนดขึน ดว้ยใชค้วามตงัใจส่วนตนเป็นสาํคญั สร้างความโดดเด่น ไดรั้บการ

ยอมรับจากสังคมในยุคสมยันัน  ซึงเรืองราวทางเพศในรูปแบบทีมีความแตกต่างจากธรรมดา

สามญัยงัคงไม่เป็นทียอมรับโดยกวา้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

85 
 

บรรณานุกรม 

กาํจร สุนพงษศ์รี. ประวตัศิาสตร์ศิลปะตะวนัตก2. พิมพค์รังที 1. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพจุ์ฬาลง-

 กรณ์มหาวิทยาลยั, 2551. 

กาญจนา แกว้เทพ และพริศรา แซ่กว้ย. เพศวถิี วนัวาน วนันี และวนัพรุ่งนีทีจะไม่เหมอืนเดิม.  

 เชียงใหม่ : ศนูยส์ตรีศึกษา 5 คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547. 

บงกชมาศ ทเอกเอียม. เกย์ : กระบวนการพัฒนาและธํารงเอกลักษณ์รักร่วมเพศ. กรุงเทพฯ : 

 คณะสงัคมวิทยาและมานุษยว์ิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2532. 

บุษราพร ทองชัย, เพศกับสือใหม่ในงานศิลปะร่วมสมัย (พ.ศ.2520-2550). กรุงเทพฯ : 

 วิทยานิพนธภ์าควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม มหาวิยาลยัศิลปากร, 2551. 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพค์รังที 1. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พบัพบัลิเคชันส์, 

2546. 

ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ์  และคณะ. เพศศึกษาแผนใหม่. พิมพค์รังแรก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย

 วฒันาพานิช,  สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2536. 

อศันีย ์ชูอรุณ. ประวตัศิาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลาง. พิมพค์รังที 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

 ไทยวฒันาพานิช, 2524 

วีระพล จนัทร์ดียงิ. พจนานุกรมเรืองเพศ. หาดใหญ่ : คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิยาลยัสุโขทยัธรร

 มาธิราช, 2548. 

สุชาติ โสมประยรู, วีณี โสมประยรู และ เชียวชาญ คลา้ยหนู. เพศศึกษา. พิมพค์รังที 4. กรุงเทพฯ 

 : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2541 

อมรา พงศาพิชญ.์ เพศสถานะและเพศวถิีในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลยั, 2548. 

Howard Hibbard. Caravaggio. London. Great Britain : Thames and Hudson LTD, 1983. 

Jame Small. Gay Art. Ho Chi Minh city. : Baseline CO LTD, 2008. 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

86 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ 

การฟืนฟูศิลปวทิยาการ, [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก http://suphannigablog.wordpress.com 

 (วนัทีคน้ขอ้มลู : 30 มีนาคม 2557) 

ใจ อึงภากรณ์. เราต้องสู้กบัจารีตประเพณคีบัแคบเรืองเพศ และศีลธรรมจอมปลอม, [ออนไลน์].   

เขา้ถึงไดจ้าก http://woodsideny.blogspot.com (วนัทีคน้ขอ้มลู : 19 มกราคม 2557) 

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ.์ เพศวถิี : นิยามความหมาย และพฒันาการกรอบแนวคดิ,  
 [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.teenpath.net/data/event/40003/Teen01/content- 

 001.htm     (วนัทีคน้ขอ้มลู : 20 เมษายน 2556) 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. พฤตกิรรมทางเพศของรักร่วมเพศ,  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก  

 http://th.wikipedia.org (วนัทีคน้ขอ้มลู : 19 มกราคม 2557) 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. เพศวถิ,ี  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org  

(วนัทีคน้ขอ้มลู : 19 มกราคม 2557) 

วเรนทรลกัษณ์ แกว้สกุล.ทฤษฎีวาทะกรรม ของ ฟูโกต์,[ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก  

 http://www.scribd.com/doc (วนัทีคน้ขอ้มลู : 10 กรกฎาคม 2557) 

ดร.มณฑล แก่นมณี.ยุคฟืนฟูศิลปวทิยาการในยุโรป ,  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/courseware/aquatic/34_.html (วนัทีคน้ขอ้มลู :  

10 มีนาคม 2557) 

ดร.นฤพนธ ์ดว้งวิเศษ. ความเข้าใจเรืองเพศ จากแนวคดิทฤษฏีทีหลากหลาย, [ออนไลน์].  เขา้ถึง 

ไดจ้าก http://www.sac.or.th/main/article_detail.php?article_id=186&category_id=27  

(วนัทีคน้ขอ้มลู : 10 กรกฎาคม 2557) 

หอสมุดวงัท่าพระ มหาวิยาลยัศิลปากร. ฐานข้อมูลภาพงานศิลปะ, [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://woodsideny.blogspot.com (วนัทีคน้ขอ้มลู : 22 มกราคม 2557), อารยธรรมกรีก, 

[ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก http://metricsyst.wordpress.com  

(วนัทีคน้ขอ้มลู : 17 มกราคม 2556) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ประวตักิารศึกษา 
 
ชือ-นามสกุล     ชนิสร์ สุทธิยทุธ ์/ Chanit Suttiyut 

วนัเดือนปีเกดิ   31 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 

ทีอยู่            41/135 ซ.สุนทรพิมล ถ.จารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์           085-977-9885 

อ-ีเมล             Chanit.Suttiyut@gmail.com 

 
ประวตักิารศึกษา 

- โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 

- โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั 

- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวตักิารแสดงงาน 
     2552 - The 2ng NBC Meshtec Tokyo International Screen Print Biennial  

     2553 - นิทรรศการ “ศิลปไทย” ณ อาคารศูนยป์ฏิบติัการทัศนศิลป์สิรินธร มหาวิทยาลยั

ศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จ.นครปฐม 

     2554 - เขียนบทสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการในโครงการไทยเขม้แข็ง:ศิลปกรรมจากภูมิปัญญา 

   ไทย “วิจิตรศิลป์ขสินไทย” 

เกยีรตปิระวตั ิ
     2549 - รางวยัชมเชย ประเภทสีนาํ “ทะเลสวย นาํใส ร่วมใจอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม” กรมการ 

    ขนส่งทางนาํและพาณิชยน์าว ี

     2552 - รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวดวาดภาพ “ภาพจากบทเพลงพระราชนิพนธ”์  

    มลูนิธิไทยคม 

     2554 - ทุนการศึกษากองทุนเมทินี ธารวณิชกุล 

     2555 - รางวลัชมเชย การประกวดศิลปกรรม หวัขอ้ “พระพิฆเณศ” โดยความร่วมมือระหว่าง 

   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร และ Indian    

   Culture Centre, Bangkok 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	หน้าปก
	บทคัดย่อ
	คำนำ
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม

