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 “Hair” is a closest thing to men as an element which reinforces the personality, the 

beauty as well as the status of the owner during the long history of humanity. On contrary, in 

the past there was no artist raising hair as a media to create such diverse art works 

expressing their concept and presentation method like contemporary artists today. 

Eventhough, International and Thai artists have employed hair as an art media since the late 

20th century, there is still nobody who seriously neither analyzes nor researches any art work 

through them.Thus,I decided to do a research entitle “HAIR AS MEDIA IN CONTEMPORARY 

ART” by analyzing the value of relevant artworks conducted by 6 international artists. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ตั้งแตํยุคหินเกําจนถึงปัจจุบัน วัสดุจากธรรมชาติถูกน ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน

ศิลปะของทุกอารยธรรมตลอดมา ไมํวําจะเป็น ดิน หิน ไม๎ โลหะ ฯลฯ ดังน้ัน นายชํางศิลปินในอดีต
จึงต๎องเรียนรู๎ธรรมชาติของวัสดุแตํละชนิด รวมทั้งเทคนิคในการแปรสภาพวัสดุตํางๆ ให๎กลายมา
เป็นผลงานศิลปะอันล้ าคํา เชํน การแกะสลักหินและไม๎ การปั้นดิน หรือการหลํอโลหะ เป็นต๎น 

 

 
 

ภาพที่ 1 มาร์แซล ดูชองป์, น  าพุ [ประติมากรรม], ขนาด 38.1 x 48.9 x 62.55 ซ.ม., 1917.                  
ที่มา:Wikipedia, Fountain (Duchamp), accessed March 12, 2012, available from http:// en. 
wikipedia.org/wiki/Fountain_(Duchamp) 
 
 
 



 

2 

ตั้งแตํต๎นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต๎นมา ศิลปินกลุํมหนึ่งได๎น าเศษวัสดุทั้งที่มาจาก
ธรรมชาติหรือที่สร๎างมาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นของเก็บตกจากข๎างถนนมาตัด ตํอ 
ติด หรือประกอบเป็นผลงานศิลปะโดยไมํจ าเป็นต๎องใช๎เทคนิคพิเศษในการสร๎างงานศิลปะ เชํน 
ผลงาน “น้ าพุ” (Fountain / ภาพที่ 1)  ของมาร์แซล ดูชองป์ ( Marcel Duchamp /  ค.ศ.1887 – 1968) 
ศิลปินหัวก๎าวหน๎าลัทธิดาดา (Dadaism) และผลงานของศิลปินลัทธิดาดาคนอ่ืนๆ หรือผลงานของ
ศิลปินลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) ในคริสต์ทศวรรษที่ 1920-1930 (ภาพที่  2) หรือ “ศิลปวัตถุ”  
ในรูปแบบตํางๆ ที่ศิลปินเร่ิมสร๎างสรรค์กันมาตั้งแตํคริสต์ทศวรรษที่ 1960 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน  

 

 
 

ภาพที่ 2 เมเรํต์ โอเพํนไฮม์, ถ้วย จาน และช้อนหุ้มด้วยขนสัตว์ [มิกซ์ มีเดีย], 1936. 
ที่มา: Wikipedia, Meret Openheim, accessed March 12, 2012, available from http:// smfalibrary. 
blogspot.com/2011/12/hidden-gem-surrealist-art.html 
 



 

3 

ศิลปวัตถุเหลํานี้ล๎วนแล๎วแตํใช๎ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมหรือที่เรียกกันวํา 
“วัสดุส าเร็จรูป”  (ready made)1 อันเป็นสิ่งใช๎สอยในชีวิตประจ าวัน หรือที่เรียกกันวํา “วัสดุ
ประจ าวัน”  ซึ่งไมํวําจะเป็นสิ่งของเก็บตกหรือสิ่งของใหมํที่ยังไมํได๎ใช๎ก็ตาม มาเป็นสื่อโดยตรงใน
การสร๎างงานศิลปะ ศิลปินยุคนี้ตํางให๎ความส าคัญกับแนวคิดในการสร๎างงานมากกวําความสามารถ
และทักษะทางด๎านฝีมือ อันเป็นแนวทางในการสร๎างสรรค์ศิลปะแนวใหมํ ซึ่งแตกตํางจากวิธีการ
สร๎างสรรค์ศิลปะในรูปแบบเดิมอยํางสิ้นเชิง แนวทางการสร๎างสรรค์ศิลปะในลักษณะนี้น าโดย มาร์
แซล ดูชองป์ ซึ่งเขาไมํได๎ใช๎ฝีมือปั้น สลัก หรือวาดสรรพสิ่งตํางๆ เพื่อสื่อสาระเฉกเชํนศิลปินใน
อดีต แตํเขากลับเลือกใช๎วัตถุสิ่งของหรือวัสดุที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันตามสภาพดั้งเดิมโดยไมํมีการ
แปรสภาพใดๆ  มาตัด ตํอ ติด หรือประกอบให๎เป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง การสร๎างงานในลักษณะนี้
ท าให๎วัตถุที่น ามาประกอบเป็นผลงานศิลปะกลายเป็นสื่อที่แสดงสถานภาพของตัวเอง  เชํน ผลงาน 
“วงล๎อจักรยาน”  (Bicycle Wheel / ภาพที่ 3) หรือ ผลงาน “น้ าพุ” (ภาพที่ 1) ของมาร์แซล ดูชองป์  ที่
แสดงสภาพดั้งเดิมของโถปัสสาวะโดยมิได๎แฝงนัยยะเป็นอื่น แตํตอบสนองจุดมุํงหมายของศิลปิน ที่
ต๎องการแสดงความคิดตํอต๎านการให๎คุณคําของศิลปะหรือการตัดสินคุณคําของศิลปะตามหลักการ
ของหอศิลป์หรือแกลเลอร่ี 

                                                           
1 วัสดุประจ าวัน หรือ วัสดุส าเร็จรูป ( ready made) หมายถึง วัสดุที่น ามาใช๎ในการสร๎าง

งานศิลปะ ซึ่งอยูํในรูปของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม
ส าหรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน ไมํวําจะเป็นของใหมํหรือของใช๎แล๎วก็ตาม  เชํน เก๎าอ้ี ตู๎ โต๏ะ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช๎ เคร่ืองสุขภัณฑ์ ฯลฯ วัสดุเก็บตก ( found art) หมายถึง สิ่งของที่เก็บรวบรวมจากที่ตํางๆ 
เชํน ข๎างถนนหรือกองขยะ อาจเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม เชํน เศษผ๎า 
กระป๋อง ขวดพลาสติก กระดาษ ลวด  หรือสิ่งของจากธรรมชาติ เชํน ไม๎ หิน เหล็ก หรือเส๎นผม เป็น
ต๎น, ดูใน ศิริวรรณ ผุงประเสริฐ . “พัฒนาการจากสื่อใหมํในศิลปะ ” เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา 215432 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551, 5. 
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ภาพที่ 3 มาร์แซล ดูชองป์, วงล้อจักรยาน [มิกซ์ มีเดีย], 1913.  
ที่มา: Ask Art, Dada, accessed March 12 , 2012, available from http:// www.askart. com/ askart/ d/ 
marcel_duchamp/marcel_duchamp.aspx 
 

ผลงานของศิลปินกลุํมดาดาสํวนใหญํนั้นเป็นการตํอต๎านกฏเกณฑ์ของสังคมที่ถูก
ครอบง าจากประเพณีหรือวัฒนธรรมดั้งเดิม ตํอต๎านสงคราม และการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง 
(Propaganda) โดยมักสื่อสารออกมาในรูปแบบที่เย๎ยหยัน เสียดสี ประชดประชัน และการแสดงออก
ที่ไร๎เหตุผล ภายหลังจากการบุกเบิกของศิลปินกลุํมดาดา การใช๎วัตถุส าเร็จรูปมาเป็นวัสดุในการ
สร๎างงานศิลปะก็ได๎ให๎อิทธิพลตํอการสร๎างสรรค์ศิลปะในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
โดยเฉพาะศิลปินแฮปเพนนิ่ง ( Happening) ทั้งในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา เชํน กลุํมฟลุกซุส 
(Fluxus) และกลุํมเวียนนา ซักเซสชั่น ( Vienna Secession) ซึ่งมีแนวคิดหลักวํา “ ศิลปะคือชีวิตและ
ชีวิตคือศิลปะ” 2 หรือตีความหมายได๎วํา ศิลปะกับชีวิตประจ าวันยํอมเกี่ยวโยงกันอยํางแยกไมํออก 
ตั้งแตํนั้นมาศิลปะที่สะท๎อนชีวิตประจ าวันจึงให๎อิทธิพลตํอ แนวคิดการสร๎างสรรค์ของศิลปินในยุค
                                                           

2 หลักการของวูฟ วอสเทล (Wolf Vostel / ค.ศ. 1932 - 1998) ศิลปินเยอรมันกลุํมฟลุก
ซุส ซึ่งถือวําเป็นศิลปินผู๎หนึ่งที่รํวมบุกเบิกศิลปะแฮปเพนนิ่งและวิดีโอ อาร์ต, ดูใน ศิริวรรณ ผุง
ประเสริฐ. “พัฒนาการจากสื่อใหมํในศิลปะ” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 215432 ภาควิชา
ทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 7. 
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นั้นและยุคตํอมาอยํางตํอเน่ือง และแพรํหลาย อันจะเห็นได๎จากศิลปะลัทธิป๊อป อาร์ต (Pop Art) ซึ่ง
ใช๎วิธีการตัดตํอภาพหรือสร๎างจ าลองวัสดุประจ าวันตํางๆ เพื่อสื่อสะท๎อนรสนิยมในการบริโภคของ
สังคมขณะนั้น 

นอกจากนี้ยังมีศิลปะลัทธินิว เรียลลิสม์ (New Realism) ซึ่งศิลปินบางคนใช๎วัสดุเก็บตก
ตํางๆ ไมํเว๎นแม๎กระทั่งขยะมาเป็นสื่อแสดงให๎เห็นรํองรอยของชีวิตประจ าวัน (ภาพที่ 4) ศิลปะลัทธิ
มินิมัลลิสม์  (Minimalism) ที่ศิลปินน าวัสดุส าเร็จรูปมาสร๎างผลงานเชิงประติมากรรม และที่
แพรํหลายที่สุดต้ังแตํคริสต์ทศวรรษที่ 1970 เป็นต๎นมา คือ ศิลปะอินสตอลเลชั่น ( Installation Art) ที่
ใช๎ทั้งวัสดุส าเร็จรูปหรือวัสดุเก็บตกตํางๆ มาจัดวางและเปิดโอกาสให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวมหรือสามารถ
สัมผัสรับรู๎กับผลงานได๎โดยตรง  

ปัจจุบันศิลปินไมํเพียงใช๎วัสดุเก็บตกและวัสดุส าเร็จรูปเป็นสื่อในการสร๎างงานศิลปะ
เทํานั้น หากยังมีการใช๎รํางกาย อวัยวะ และสํวนใดสํวนหนึ่งของรํางกายมาเป็นสื่อในการสร๎างงาน
ศิลปะอยํางหลากหลาย เชํน เนื้อหนัง เลือด กระดูก และกะโหลกศีรษะ แตํที่นําสนใจที่สุด คือ เส๎น
ผม ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่จะกลําวถึงอยํางละเอียดในงานวิจัยชิ้นนี้ ด๎วยเหตุที่เส๎นผมนั้น แม๎จะ
ไมํได๎เป็นสํวนหน่ึงของอวัยวะ 32 ประการ แตํก็เป็นองค์ประกอบของรํางกายที่มีความส าคัญไมํยิ่ง
หยํอนไปกวําอวัยวะใดๆ เพราะผมไมํเพียงแตํมีหน๎าที่หลักในการป้องกันหนังศีรษะให๎อบอํุนในยาม
อากาศหนาว หรือป้องกันความร๎อนจากแสงแดดที่แผดเผาเทํานั้น แตํยังเป็นสํวนหนึ่งของรํางกาย ที่
สร๎างเสริมบุคลิกภาพและความสวยงามให๎แกํมนุษย์ทั้งหญิงและชาย อีกทั้งยังเป็นสื่อสัญลักษณ์
หลากหลายประการในทุกสังคมและวัฒนธรรมอีกด๎วย 
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ภาพที่ 4 อาร์มัน เฟอร์นันเดซ, ถังขยะของ จิม ไดน์ [มิกซ์ มีเดีย], 1961.                                                   
ที่มา : Paul Sacher-Anlage, ARMAN, accessed May 22, 2012, available from 
http://www.tinguely.ch/fr/presse/pressematerial/2011/ARMAN-Pressebilder.html 
 

ในวัฒนธรรมกรีกโบราณผมมีความส าคัญอยํางยิ่งส าหรับผู๎คนในสังคมนี้ เพราะทรงผม
สามารถบํงบอกฐานันดรหรือสถานภาพทางสังคมของเจ๎าของเรือนผมนั้นได๎  ผู๎ใดที่ปรากฏตัวในที่
สาธารณะด๎วยผมที่ยุํงเหยิงจะถือวําละเมิดกฏหมาย และจะถูกเจ๎าหน๎าที่ลงโทษในข๎อหาประพฤติตน
ไมํเรียบร๎อยในที่สาธารณะ  ส าหรับในอดีต ตามทัศนคติของชาวยุโรปสํวนใหญํจะถือวํา  ผมยาวคือ
เอกลักษณ์เฉพาะของเพศหญิง ผู๎ชายจะถือวําผมยาวคือเสนํห์ของเพศหญิง แตํถ๎าหญิงใดมีขนดกยาว
ตามตัว ใบหน๎า และริมฝีปากจะถูกรังเกียจและดูหมิ่นดูแคลน ดังนั้น หญิงสาวในยุคกรีกและโรมัน
โบราณจึงต๎องหมั่นถอนและโกนขนบางสํวนของรํางกายเป็นประจ า  ตรงกันข๎ามกับเพศชายที่จะถือ
กันวํา การไว๎ผมยาวและไว๎หนวดเคราจะท าให๎ดูเป็นชายเต็มตัว  ดูฉลาดปราดเปรื่อง รอบรู๎ และภูมิ
ฐาน ตํอมาคํานิยมเหลํานี้ได๎แปรเปลี่ยนไป พวกผู๎ชายชาวยุโรปได๎หันมาไว๎ผมสั้น และถือกันวํา
เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นชายชาตรีจวบจนถึงปัจจุบัน 

http://www.tinguely.ch/fr/presse/pressematerial/2011/ARMAN-Pressebilder.html
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ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ19 ผู๎หญิงชาวยุโรปจะนิยมน าเส๎นผมมาประดิษฐ์เป็นรูปภาพ
หรือเป็นเคร่ืองประดับอยํางแพรํหลาย 3 สันนิษฐานวํา นักบวชหญิงแหํงคริสตจักรเป็นผู๎ริเร่ิมน าเส๎น
ผมมาสร๎างเป็นภาพในเชิงหัตถศิลป์เพื่อประดับผนังมาตั้งแตํคริสต์ศตวรรษที่ 18 ตํอมาจึงมีผู๎นิยมน า
เส๎นผมมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกหรือเป็นของขวัญ เชํน สร๎อยคอ แหวน จี้ ก าไลข๎อมือ และเข็ม
กลัด เป็นต๎น ความนิยมนี้เร่ิมในราวปี  ค.ศ. 1820 โดยหมูํสาวชาววังในสมัยสมเด็จพระนางเจ๎า
วิคตอเรียแหํงอังกฤษ และตํอมาได๎แพรํหลายไปสูํดินแดนยุโรปเหนือและยุโรปกลาง ตลอดจนวง
สังคมทั่วไปในทวีปยุโรป  

ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผู๎หญิงในกลุํมประเทศตะวันตกเร่ิมนิยมไว๎ผมสั้นเพื่อแสดงสิทธิ
และความเสมอภาคทางเพศ ดังเชํนในคริสต์ทศวรรษที่ 1980 หญิงสาวบางคนถึงกับโกนผมทั้งศีรษะ
เพื่อประกาศให๎โลกรับร๎ูวํา  เธอไมํต๎องการให๎ชายใดมองเธอเสมือนเป็นเคร่ืองสนองอารมณ์ทางเพศ
อีกตํอไป เชํนเดียวกับผู๎หญิงของชนเผําหน่ึงบนเกาะนิวกินี อันเป็นสังคมที่ปกครองด๎วยเพศแมํ  พวก
เธอจะไว๎ผมสั้น ในขณะที่เพศชายสํวนใหญํใช๎เวลาไปกับการประดิษฐ์ประดอยผมของตนอยําง
พิถีพิถัน  

ในสมัยราชวงศ์ชิง จักรพรรดิ์ได๎ทรงออกกฎหมายบังคับให๎ชาวจีนฮั่นทุกคนไว๎ผมเปีย
และสวมเสื้อผ๎าแบบชาวแมนจูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความภักดีตํอราชวงศ์ชิง ตลอดจน
เป็นการท าลายอัตลักษณ์ของชาวฮั่น ดังนั้น ชายชาวจีนฮ่ันทุกคนจึงต๎องโกนผมคร่ึงศีรษะและผูก
ผมเปียยาวด๎านหลัง ชาวจีนทั่วประเทศก็ต๎องปฏิบัติตามอยํางไมํมีทางเลือก เพราะมิฉะนั้นก็จะถูกตัด
หัว4 อยํางไรก็ตามได๎มีชาวฮั่นบางกลุํมที่ยอมตายโดยตํอต๎านราชวงศ์ชิงด๎วยการตัดผมสั้น แตํชาวฮั่น
รํุนใหมํก็ได๎ซึมซับ รับเอาวัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับผมของชาวแมนจูไว๎อยํางไมํร๎ูตัว ตํอมา
หลังจากการลํมสลายของราชวงศ์ชิงและมีการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ชาวจีนฮั่น หัวก๎าวหน๎าได๎พากัน
ตัดผมเพื่อแสดงการเป็นอิสระ หลุดพ๎นจากการปกครองของชาวแมนจู แตํชาวจีนสํวนใหญํก็ยังคงไว๎
ผมยาวอยํางชาวแมนจูอยํางภาคภูมิใจ เพราะระยะเวลาการปกครองอันยาวนานของราชวงศ์ชิง ท าให๎
วัฒนธรรมของแมนจูหลํอหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่ัน และพวกเขาได๎ยึดถือเอา
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแมนจูบางอยําง อาทิเชํน ทรงผม มาเป็นเอกลักษณ์ของชาติตนด๎วย 

จากตัวอยํางที่กลําวมาแล๎วในข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา  เส๎นผมไมํเพียงแตํเป็นสํวนหน่ึงของ
รํางกายมนุษย์ ซึ่งท าหน๎าที่ป้องกันความร๎อนและความหนาวเย็นให๎แกํศีรษะหรือเป็นเหมือนอาภรณ์
ประดับรํางกายเทํานั้น  แตํยังแฝงความหมายส าคัญทั้งทางด๎านสังคม การเมือง และประเพณีด๎วย
                                                           

3 Caroline Cox, Hair&Fashion (London:V&A Publications, 2005), 45. 
4 Wikipedia, ราชวงศ์ชิง, เข๎าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2555, เข๎าถึงได๎จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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เชํนกัน  ด๎วยเหตุนี้ ศิลปินหลายคนจึงเล็งเห็นความส าคัญของการน าเส๎นผมมาเป็นสื่อในการ
สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อแสดงความคิดของตนที่มีตํอชีวิตประจ าวัน สังคม  การเมือง ประเพณี  
และวัฒนธรรม  

 

 
 

ภาพที่ 5 มาเรียลลํา มอสเลอร์, ลวดลายกุหลาบ, [มิกซ์ มีเดีย], ขนาด 8x8x10 ซม., 1998.  
ที่มา: Kunst Forum, Mariella Mosler, accessed May 20, 2012, available from http:// kunstforum. 
de/ bildlexikon.asp?session=&pid=3304&gr=2&suchwort=Mariella+Mosler 
 

แม๎วําผลงานศิลปะรํวมสมัยทั้งของศิลปินตะวันตกและศิลปินตะวันออก ที่น าเส๎นผมมา
เป็นวัสดุในการสร๎างสรรค์งานจะมีไมํมากนัก แตํผลงานของศิลปินที่ได๎เลือกมาน าเสนอ ล๎วนคัด
สรรมาแตํเฉพาะผลงานที่แสดงแนวคิดเกี่ยวกับเส๎นผมอยํางนําสนใจ อีกทั้งยังเปี่ยมไปด๎วยคุณคํา
แหํงการเรียนรู๎ทางประวัติศาตร์ สังคม และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ซึ่งท าให๎สามารถเรียนรู๎และ
เข๎าใจแนวคิดของศิลปินในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นหัวใจของการสร๎างสรรค์ศิลปะสมัยใหมํ เชํน 
ผลงานที่มีชื่อวํา“ลวดลายกุหลาบ ” (Rosette / ภาพที่ 5) ของ  มาเรียลลํา มอสเลอร์  (Mariella Mosler) 
ศิลปินหญิงชาวเยอรมัน ที่ใช๎เส๎นผมมาถักทอเป็นลูกไม๎ลวดลายสวยงามส าหรับประดับผนัง หรือท า
เป็นเคร่ืองประดับและของที่ระลึก ซึ่งได๎แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมของชาวยุโรปใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 ที่นิยมน าเส๎นผมมาประดิษฐ์เป็นรูปภาพและลวดลายตํางๆ เพื่อใช๎เป็น
เคร่ืองประดับและเป็นของที่ระลึกกันอยํางแพรํหลาย ศิลปินผู๎นี้เลือกใช๎เส๎นผมซึ่งเป็นวัสดุที่บอบ
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บาง มาถักทอให๎เป็นลวดลายอันละเอียดอํอนสวยงาม ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความพากเพียรพยายาม 
ความประณีต และความอดทนของมนุษย์ตํอการประดิษฐ์ลวดลายที่ซ้ าๆ และคล๎ายคลึงกันเหลํานั้น 

 

 
 

ภาพที่ 6 เดวิด แฮมมอนส์, ไม่มีชื่อ [มิกซ์ มีเดีย], ขนาด 152.4 ซม., 1992.                     
ที่มา: Whitney Museum, David Hammons, accessed June 2, 2012, available  
from http:// whitney.org /ForKids/Collection/DavidHammons 
 

ผลงาน “ไมํมีชื่อ” (Untitled / ภาพที่ 6) ของเดวิด แฮมมอนส์ (David Hammons) ศิลปิน
เชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกัน ซึ่งใช๎ทั้งเส๎นผม ทองแดง ลวด หิน ผ๎า และเส๎นใยสังเคราะห์ ที่เก็บได๎จาก
บริเวณที่พักอาศัยของเขา มาสร๎างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมจัดวางที่แฝงไปด๎วยอารมณ์ขันและ
การเยาะเย๎ยถากถางความแตกตํางระหวํางสถานภาพของคนผิวด าและผิวขาว รวมทั้งการวางกรอบ
แบํงแยกสังคมของคนผิวขาวออกจากคนผิวสี ซึ่งเทํากับเป็นการล๎อมกรอบหรือปิดกั้นอิสรภาพของ
คนโดยปริยาย 
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ภาพที่ 7 โมนา ฮาทูม, สร้อยคอผม [มิกซ์ มีเดีย], 1995.                                                      
ที่มา: Dave Hickey, Pop Feminist, accessed June 2, 2012, available from  
http://rgr- pop.tumblr.com/post/23569932024/mona-hatoum-hair-necklace-1995 
 

 
 

ภาพที่ 8 โมนา ฮาทูม, ความทรงจ า [อินสตอลเลชั่น], ขนาดผันแปรไมํแนํนอน, 1995. 
ที่มา: Agnes Scott, My Sweet  Sweet Event Review, accessed June 13, 2012, available from 
http://pollyhoytart160.wordpress.com/2011/02/07/my-sweet-sweet-event-review/ 
 

http://pollyhoytart160.wordpress.com/2011/02/07/my-sweet-sweet-event-review/
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ภาพที่ 9 อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์, อายุขัยของพ่อ[มิกซ์ มีเดีย], ขนาด140 x 175 ซม., 2551. 
ที่มา: อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์, เส้นผม: สายใยครอบครัว [ซีดีรอม], ม.ป.ท., 2551 
 

นอกจากศิลปินตะวันตกแล๎วยังมีศิลปินตะวันออกอีกไมํน๎อยที่สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ
โดยใช๎เส๎นผมเป็นสื่อน าเสนอแนวคิด อาทิเชํน  อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ ศิลปินหญิงรุํนใหมํไฟแรงแหํง
วงการศิลปะรํวมสมัยของไทย ผลงานสํวนใหญํของเธอมักใช๎เส๎นผมเป็นสื่อหลักโดยมักสะท๎อน
เร่ืองราวความผูกพันและสายใยของครอบครัว เพราะเส๎นผมเป็นสํวนหน่ึงของรํางกายที่สามารถบํงชี้
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดได๎ อีกทั้งยังสามารถถํายทอดเร่ืองราวความทรงจ าอันอบอุํนในอดีต ซึ่ง
ปัจจุบันน้ีแทบจะไมํมีให๎เห็นอีกแล๎ว ศิลปินเลือกใช๎เทคนิคที่ตนถนัด คือการถักโค รเชต์และการปัก
ผ๎าเพื่อถักร๎อยเส๎นผมของตนเองที่เธอได๎เก็บรวบรวมไว๎อยํางดี นอกจากเธอจะใช๎เส๎นผมโยงใย
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล๎ว ผลงานบางชิ้นเธอยังได๎สอดแทรกนัยยะของสังขารที่ไมํเที่ยง
เชํนเดียวกับเส๎นผมที่จะยํอยสลายไปตามกาลเวลา อาทิเชํน ผลงาน “อายุขัยของพํอ” (ภาพที่ 9)  
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ภาพที่ 10 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, อคติทางเพศ [มิกซ์ มีเดีย], 2550.  
ที่มา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ, อคติทางเพศ [ซีดีรอม], ม.ป.ท., 2550 
 

ปรียาชนก เกษสุวรรณ ศิลปินไทยที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อสัญลักษณ์ในงานศิลปะมาอยําง
ตํอเน่ือง มักใช๎เส๎นผมเป็นสัญลักษณ์แทนเพศหญิงเพื่อสื่อเน้ือหาสาระที่แตกตํางกันไป ดังเชํน 
ผลงาน  “อคติทางเพศ” (ภาพที่ 10) ที่มุํง แสดงให๎เห็นบทบาทของเพศหญิงในวัฒนธรรมไทย และ
การสํงตํอสถานะทางเพศของเพศหญิงจากแมํสูํลูกสาว ที่หมายรวมถึงข๎อปฏิบัติและข๎อห๎ามตํางๆ ใน
การเป็นลูกผู๎หญิงที่ดีโดยผู๎เป็นลูกสาวมิอาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธจนกํอให๎เกิดอคติทางเพศผํานการ
น าเสนอในรูปแบบสื่อผสม  
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ภาพที่ 11 เวนด๎า กู๎, อนุสาวรีย์จีน: วัดแห่งสวรรค์ [อินสตอลเลชั่น], 1998               
ที่มา: Teach Art Wiki, United Nations-China Monument: Temple of Heaven, accessed June 13, 
2012, available  from http://teachartwiki.wikispaces.com/United+Nations+China+Wenda+Gu 
 

ผลงานของเวนด๎า กู๎ (Wenda Gu) ศิลปินจีนรํวมสมัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเดํน
ในการสร๎างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข๎องกับบริบททางวัฒนธรรม ตัวอักษรจีน และบทกวี เขาเป็นศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงในด๎านการใช๎เส๎นผมมนุษย์มาสื่อสาระในงานศิลปะ อาทิเชํน ผลงานที่มีชื่อวํา 
“อนุสาวรีย์จีน : วัดแหํงสวรรค์” (China Monument: Temple of Heaven  / ภาพที่ 11) ซึ่งเขาได๎
น าเส๎นผมมาประดิษฐ์เป็นตัวอักษรในภาษาตํางๆ ทั้งภาษาจีน อังกฤษ ฮินดี และอาหรับ บนผนังและ
เพดาน แตํถ๎อยความในภาษาเหลํานั้นไมํมีผู๎ใดอํานออก  

ผลงานของศิลปินที่ใช๎เส๎นผมมาสร๎างเป็นงานศิลปะดังกลําวมาแล๎วข๎างต๎น ล๎วนมี
แนวคิดและประเด็นในการสร๎างสรรค์ที่นําสนใจอยํางยิ่ง เพราะศิลปินแตํละคนมีเจตจ านงในการใช๎
เส๎นผมมาเป็นสื่อในการสร๎างงานศิลปะที่แตกตํางกัน ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงเห็นวํา แนวทางการสร๎างสรรค์
งานศิลปะโดยใช๎เส๎นผมเป็นสื่อวัสดุในหลากหลายลักษณะดังกลําวข๎างต๎น มีความแปลกใหมํและ
นําสนใจในการศึกษา อีกทั้งยังไมํเคยมีผู๎ใดศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองนี้อยํางจริงจัง จึงได๎หยิบยกผลงาน
สร๎างสรรค์ศิลปะที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อวัสดุในการน าเสนอของศิลปินชาติตํางๆ ทั้งตะวันตกและ
ตะวันออก มาเป็นหัวข๎อในการวิจัยเพื่อแสดงให๎เห็นวํา การสร๎างสรรค์ศิลปะของศิลปินรํวมสมัยใน
ปัจจุบันมีความหลากหลายอยํางคิดไมํถึง ไมํวําจะเป็นการสรรหาวัสดุแปลกใหมํมาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์ศิลปะได๎อยํางอิสระของศิลปินรํวมสมัยในปัจจุบัน หรือแนวคิดในการสร๎างสรรค์ศิลปะ

http://teachartwiki.wikispaces.com/United+Nations+China+Monument,+Temple+of+Heaven-+Wenda+Gu
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ที่ผูกพันกับวัสดุที่ศิลปินเลือกใช๎ในการสร๎างงาน ผู๎วิจัยหวังวําข๎อมูลตํางๆ รวมทั้งผลการวิจัยของ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตํอผู๎สนใจหรือผู๎ที่ต๎องการศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับผลงานศิลปะ
ของศิลปินที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อในการสร๎างสรรค์งานศิลปะตํอไปในอนาคต 

 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสอดคล๎องกันระหวํางศิลปะ บริบททางสังคม 
ประเพณี และวัฒนธรรมที่หลํอหลอมตัวศิลปินให๎สร๎างผลงานศิลปะรํวมสมัยที่ใช๎ผมเป็นสื่อ 

2. เพื่อศึกษาแนวคิดและแรงจูงใจของศิลปินที่ใช๎ผมเป็นสื่อในงานศิลปกรรมรํวมสมัย 
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงคุณคําทางศิลปะในผลงานศิลปะรํวมสมัยที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อใน

การสร๎างงาน 
 
สมมติฐานของการศึกษา  

ผลงานศิลปะของศิลปินรํวมสมัยที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อ นอกจากมีคุณคําทางศิลปะแล๎ว ยัง
เป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎ชมงานได๎ตระหนักและฉุกคิดถึงเร่ืองราวตํางๆ ที่ถูกเลําผํานเส๎นผม  ซึ่งมีความ
เชื่อมโยง 
สอดคล๎องระหวํางศิลปะ ชีวิตประจ าวัน สังคม การเมือง ประเพณี และวัฒนธรรม  

 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ศึกษาผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินตะวันตกและตะวันออกที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อในงาน

ศิลปกรรมรํวมสมัย 
2. ศึกษาเฉพาะผลงานที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อของศิลปินตะวันตกและตะวันออกบางคนที่

ได๎รับการยอมรับจากวงการศิลปะระดับสากล หรือผลงานที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎ารํวมแสดงหรือ
ได๎รับรางวัลจากเวทีการประกวดที่ได๎รับการยอมรับ รวมทั้งศิลปินที่สร๎างสรรค์ และแสดงผลงาน
ด๎วยวัสดุนี้อยํางตํอเน่ือง แม๎จะไมํได๎รับรางวัลจากเวทีการประกวดศิลปกรรมก็ตาม 

 
ขั นตอนของการศึกษา  

1. เก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
2. เก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม 
3.วิเคราะห์ข๎อมูล 
4.สรุปผลการศึกษา 



 

15 

5.เขียนรายงานการวิจัย 
6.จัดท าเอกสารต๎นฉบับเป็นรูปเลํม 
 

วิธีการศึกษา 
1. รวบรวมและศึกษาหาข๎อมูลจากเอกสารตํางๆ ที่แสดงให๎เห็นถึงบทบาทของเส๎นผม 

ทั้งในชีวิตประจ าวัน สังคม  การเมือง ประเพณี  และวัฒนธรรม  เชํน ต ารา งานวิจัย บทความทาง
วิชาการ จาก 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

2. ศึกษางานศิลปะของศิลปินรํวมสมัยทั้งตะวันตกและตะวันออก โดยศึกษาจากงานจริง
ของศิลปิน สูจิบัตร ภาพถําย วิดีโอ เว็บไซต์ หนังสือ และวารสารตํางๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์โดยตรง 
เพื่อศึกษา แนวคิด มุมมอง และแนวทางในการสร๎างสรรค์งานของศิลปิน 

3. น าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ผลงานของศิลปินอยํางละเอียดและเป็นระบบ 
4. สรุปผลจาการศึกษาข๎อมูลและการวิเคราะห์ผลงานสร๎างสรรค์ศิลปะที่ศิลปินใช๎เส๎น

ผมเป็นสื่อใน การสร๎างสรรค์งาน เพื่อแสดงให๎เห็นแนวคิดอันก๎าวหน๎าที่เกิดจากการคัดสรรวัสดุมา
สร๎างผลงานศิลปะ ซึ่งผลงานเหลํานี้นอกจากจะสะท๎อนแนวคิดและมุมมองตามความต๎องการของ
ศิลปินแล๎ว ยังน าไปสูํการสร๎างงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินและเป็นการสร๎างความแปลก
ใหมํ ความหลากหลายให๎กับวงการศิลปะรํวมสมัยในปัจจุบันด๎วย 

 
ความจ ากัดทางการศึกษา 

เน่ืองจากเป็นการศึกษาผลงานศิลปะรํวมสมัยย๎อนหลัง และผลงานของศิลปินจากชาติ
ตํางๆ หลายประเทศ และผลงานบางชิ้นผู๎ศึกษามิได๎เดินทางไปชมผลงานจริงที่เคยจัดแสดงใน
นิทรรศการตํางๆ ดังนั้นการศึกษาผลงานของศิลปินเหลํานี้จึงจ ากัดอยูํในการศึกษาผํานสูจิบัตร 
หนังสือ ภาพถําย แฟ้มผลงานของศิลปิน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แตํทั้งนี้ทั้งนั้นก็มิได๎เป็นอุปสรรคตํอ
การศึกษาท าความเข๎าใจและเข๎าถึงผลงานศิลปะเหลํานี้ 

 
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อสร๎างความร๎ูและความเข๎าใจที่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงสอดคล๎องกันระหวํางศิลปะ  
บริบททางสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม ที่หลํอหลอมตัวศิลปินให๎สร๎างผลงานศิลปะรํวมสมัยที่ใช๎
เส๎นผมเป็นสื่อ 

2. เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะรํวมสมัยที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อ 



 

16 

 

บทท่ี 2 

เส้นผม 
 
1. บทบาทของ “เส้นผม”  

นักมานุษยวิทยาได้จ าแนกชาติพันธุ์ของมนุษย์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1.1 คอเคซอยด์  (Caucasoid) หรือชนผิวขาว ( white race) ลักษณะทั่วไปจัดว่ามีรูปร่าง

ตั้งแต่ปานกลางถึงสูงใหญ่ กะโหลกศีรษะยาว มีเส้นผมเป็นสีน้ าตาลและสีทอง เส้นผมหยักศกบ้าง 
ตรงบ้าง 

1.2 พวกมองโกลอยด์ ( Mongoloid) หรือพวกผิวเหลือง ( yellow race) ลักษณะทั่วไปมี
รูปร่างสูงใหญ่ ขนาดปานกลางจนถึงขนาดเล็กเตี้ย มีรูปศีรษะกว้าง ผิวเหลืองจนถึงเหลืองคล้ า เส้น
ผมสีด า ลักษณะหยาบและเหยียดตรง 

1.3 พวกนิกรอยด์ (Negroid) หรือพวกผิวด า ( black race) ลักษณะทั่วไปมีรูปศีรษะยาว  มี
กระดูกขากรรไกรยื่น ริมฝีปากอ่ิมและหนา ผิวสีน้ าตาลคล้ าจนถึงด า รูปร่างมีตั้งแต่ค่อนข้างเต้ียจนถึง
สูงใหญ่  มีเส้นผมละเอียด หยิกเป็นขอด และมีสีด า 1 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า นอกจาก
รูปร่าง ผิวพรรณ และกะโหลกศี รษะแล้ว เส้นผมยังเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายที่สามารถบ่งบอกชาติ
พันธุ์ของมนุษย์อีกด้วย การที่มนุษย์ใช้เวลาดูแลรักษาความสะอาดของเส้นผม และจัดแต่งทรงผมให้
ดูงดงามแปลกตาทั้งเพศหญิงและเพศชาย ท าให้ทรงผมกลายเป็นเคร่ืองตกแต่งร่างกายที่สร้างเสริม
ความงามและบุคลิกภาพให้แก่มนุษย์ด้วย  ในทางกายภาพ  “ผม” บนศีรษะ จะ ท าหน้าที่ปกป้อง
ร่างกายมนุษย์จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั้งแดดฝนและความร้อนหนาว ส่วนใน ทาง
จิตวิทยา  “ผม” จะผูกพันและมีความหมายต่อมนุษย์ในรูปแบบสัญลักษณ์ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่โบราณกาล อีกทั้งยังถูกน ามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ
ตามประเพณีในรูปแบบต่างๆ แล้วแต่ความเชื่อและขนบนิยมของแต่ละเผ่าพันธุ์ ท้องถิ่น  และยุคสมัย 
“ผม” จึงมีบทบาทต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของทุกชนชาติและทุกยุคสมัยมาจวบ
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
 
                                                           

1
 จันทวัน เบ็ญจวรรณ์, มนุษย์กับความเป็นมา, เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้

จาก http://human.tru.ac.th/elearning/Human%20Being/human-detail1_2.html 
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2. “ผม” กับค่านิยมของมนุษย์ ในวัฒนธรรมต่างๆ 
2.1 ผมยาวคือเสน่ห์ของเพศหญิง  

อะเพลิอุส ( Apeleius) นักประพันธ์ชาวโรมั นในคริสต์ศตวรรษที่  2 ได้เขียนไว้ว่า 
“สตรีแม้จะงามเพียงใด หากถูกตัดผมทิ้งเสียแล้ว เธอก็จะหมดเสน่ห์ของความเป็นหญิงไป จนไม่อาจ
ยั่วยวนใครได้ แม้กระทั่งสามีของเธอเอง ”2 จากทรรศนะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชายชาวโรมันใน
อดีตเห็นว่า  “ผมยาว” คือ เสน่ห์ของเพศหญิง  (ภาพที่ 12)  และถึงแม้ว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 18  นัก
ปรัชญาชาวสก็อตผู้หนึ่งจะเคยให้ความเห็นว่า “ความงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวของมัน เอง แต่
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสายตาของผู้พบเห็นเท่านั้น ”3 แต่กระนั้นผู้หญิงทั่วโลกก็ยังให้ความส าคัญกับการ
ดูแลเส้นผมและการจัดแต่งทรงผมให้ยาวสลวยสวยงามเพื่อให้เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่เพศตรงข้ามอยู่
นั่นเอง  สาเหตุอาจ เป็นเพราะภาพลักษณ์ของหญิงงามส่วนใหญ่มักจะถูกผูกติดกับ เรือนผมอันยาว
สลวยมาแทบทุกยุคสมัย ในสังคมตะวันตกก็เป็นได้  ถึงแม้ว่าทรรศนะดังกล่าว จะอยู่ในยุคที่เพศชาย
นิยมไว้ผมยาวก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าคตินิยมนี้ ยังคงแพร่หลายไปทั่วทุกสังคมและวัฒนธรรมสืบเนื่อง
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการพรรณนาความงามของหญิง สาว เลอโฉมในวรรณ คดี 
ต านาน บทประพันธ์ หรือ ภาพยนตร์ เธอเหล่านั้นมักไว้ผมยาวสลวย เงางามเป็นประกาย ไม่ว่าเส้น
ผมนั้นจะมีสีใดก็ตาม  
 

 
 

ภาพที่ 12 ทรงผมที่แตกต่างกันของสาวโรมันในภาพจิตรกรรมฝาผนังในเมืองปอมเปอี  
ที่มา : Studying Societies,Woman In Rome, accessed March 12, 2012, available from 
http://studyingsocieties.wikispaces.com/Women+in+Rome 

                                                           
2
 Nina Bolt, Haare (n.p: Lübbe Verlagsgruppe, 2001), 53. 

3 เร่ืองเดียวกัน, 54. 

http://studyingsocieties.wikispaces.com/Women+in+Rome
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ภาพที่ 13 ปีเตอร์ พอล รูเบนส์, แซมซันและดาห์ไลล่า, [จิตรกรรม], ขนาด 185x200 ซม., 1610.  
ที่มา: Codart, Samson and Delilah, accessed March 12, 2012, available from http://www.codart.nl 
/exhibitions/details/1529 

 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพเหมือนพระเจ้าชาลเลอมาญย์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส (ค.ศ. 747 – 814)        
ที่มา: Karen Johnson, Descendent of Charlemagne, accessed May 12, 2012, available from http:// 
www.ffish.com/family_tree/descendants_charlemagne/d1.htm 
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2.2 ผมคือศูนย์รวมพลังแห่งชีวิต 
ในพระคริสตธรรมคัมภีร์  มีเร่ืองเล่าว่า แซมซัน  (Samson) เป็นผู้ได้รับพลังพิเศษจาก

พระเจ้า และไม่เคยตัดผม แต่ในที่สุดแซมซัน ก็ถูกดาห์ไลล่า (Dahlila) ผู้หญิงที่เขาหลงรักและเป็น
พวกเดียวกับศัตรูหลอกตัดผมจนได้ (ภาพที่ 13) พลังมหาศาลที่เขาเคยมีอยู่จึงเสื่อมลง เร่ืองราวของ
แซมซันจากพระคัมภีร์ไบเบิลนี้แสดงให้เห็นว่า มนุษย์มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ว่า 
ผมคือขุมพลังพิเศษของมนุษย์  และผู้ใดที่ไม่เคยตัดผม ก็จะสามารถ รักษาพลังนี้ไว้ได้ แต่พลังพิเศษ
แห่งชีวิตจะสูญสิ้นไปทันทีที่ผมถูกตัด4 เช่นเดียวกับความเชื่อของชนเผ่ายุคดึกด าบรรพ์ ที่เคยอาศัยอยู่
ในดินแดนยุโรปตอนเหนือ  ซึ่งให้ความเคารพย าเกรงต่อผู้มีผมยาวเป็นพิเศษ เพราะเชื่อกันว่า ผู้ที่ไว้
ผมยาวเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษ  อยู่ยงคงกระพัน  หรือเป็นผู้รอบรู้ ความเชื่อน้ีสืบเนื่องต่อมาจนถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยโบราณการไว้ผมยาวได้ กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจของกษัต ริย์และผู้
เรืองเวทย์ ดัง จะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมและประติมากรรมกษัตริย์ หรือเจ้าผู้ครองนครทั้งหลายใน
ยุโรป เช่น  พระเจ้าชาลเลอมาญย์มหาราช  (Charlemagne / ภาพที่  14 ) จะมีพระเกศายาว  ส่วนทาส
และสามัญชนจะตัดผมสั้น ไม่เพียงแต่วัฒนธรรมตะวันตกเท่านั้นที่เชื่อกันว่า  ผมมีพลังลึกลับแฝงอยู่ 
ความเชื่อเช่นนี้ดูเหมือนจะปรากฏในทุกอารยธรรม และทุกเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั่วโลก โดยเฉพาะชนเผ่า
ดั้งเดิม เช่น ชนเผ่า โฮ (Ho) แห่งดินแดนอแอฟริกาตะวันตก นักบวชของชนเผ่านี้ จะถูกห้ามไม่ให้ตัด
ผม หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษสถานหนัก เพราะพวกเขาเชื่อว่า เทพเจ้าสถิตย์อยู่ในเรือนผมของนักบวช 
เช่นเดียวกับ ชาวอียิปต์โบราณที่เชื่อว่า จะต้องปล่อยผมปอยหนึ่งไว้กลางกระหม่อม ของเด็ก  เพื่อให้
เป็นทีส่ถิตส าหรับวิญญาณและพลังชีวิต การโกนผมหมดทั้งศีรษะจะท าให้สูญเสียวิญญาณและพลัง
ชีวิตไป เช่นเดียวกับชนเผ่าเมารี  (Maori) แห่งนิวซีแลนด์  (ภาพที่ 15) ก่อนที่พวกเขาจะท าพิธีตัดผม 
จะต้องท่องคาถาเสมอเพื่อป้องกันภัยจากลมพายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่า  

 

                                                           
4
 สุทัศน์ ยกส้าน, การตัดและการไว้ผมในยุโรปสมัยกลาง, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2555, 

เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9530000016508 
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ภาพที่ 15 ทรงผมที่มีการจัดแต่งอย่างประณีตของชายหนุ่มชนเผ่าเมารี  
ที่มา: Psychology Today, Positive Psychology Down Under: The Maori, accessed May 12, 2012, 
available from http://www.psychologytoday.com/blog/the-good-life/201004/positive-  
 

2.3 ความยาวของเส้นผมเป็นเครื่องบ่งบอกคุณลักษณะและเพศของมนุษย์  
ในวัฒนธรรมกรีกโบราณ ระยะแรกผู้ชายจะไว้ ผมยาวแบบชาวเปอร์เซีย  อียิปต์ และ

เอเชียน้อย เพราะผมยาวนั้นเป็นสัญลักษณ์อัน หมายถึง อิสรภาพ ความกล้าหาญ และความรอบรู้ แต่
หลังจากยุคคลาสสิคเป็นต้นมาผู้ชายจะตัดผมสั้น สังเกตได้จากรูปประติมากรรมต่างๆ และใน
ท านองเดียวกันชาว เซลท์ ( Celt ) และชาวเยอรมันโบราณ ( Ancient German) ก็ถือว่าผมยาวคือ
สัญลักษณ์แห่งอิสรภาพและพลัง ด้วยเช่นกัน  ด้วยเหตุนี้  ชายผู้กล้าหาญและผู้รอบรู้ในยุโรปยุค
โบราณ เช่น กษัตริย์ เจ้าครองนคร อัศวินผู้กล้าหาญ ผู้เรืองเวทย์ และผู้เผยวัจนะ จึงมักไว้ผมยาว ส่วน
ผมสั้นจะบ่งบอกถึงสถานะ ความเป็นทาสและชาวนา ติดที่ดิน  ระหว่างปี  ค.ศ. 1642-1951 เกิดการ
ต่อสู้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันในประเทศอังกฤษ อันมีสาเหตุมาจากทัศนคติที่แตกต่างกัน เพราะกลุ่มชายที่
ตัดผมสั้นเกรียนหรือที่เรียกว่า  ราวด์เฮด (Roundheads / ภาพที่ 16) ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคร่งศาสนา เห็นว่า
กลุ่มที่ไว้ผมยาว หรือที่เรียกกันว่า คาวาเลียร์ (Cavaliers / ภาพที่17) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เคร่งศาสนา เป็น
พวกไร้อารยธรรม5 ตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ชายชาวยุโรปเร่ิมนิยมไว้ผมสั้น  เพราะ
                                                           

5Wikipedia, Cavalier, accessed July 28, 2012, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki 
 

http://www.psychologytoday.com/blog/the-good-life/201004/positive-psychology-down-under-the-m-ori
http://en.wikipedia.org/wiki
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มีทรรศนะว่า ชายที่ไว้ผมยาวคือคนดิบ คนป่า หรือคนนอกสังคมที่ไม่รู้จักการเข้าสังคมที่ดี  และมีแต่
เพียงเพศหญิงเท่านั้นที่ไว้ผมยาว ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา เพศชายจึงนิยมไว้ผมสั้น  ส่วน
เพศหญิงนิยมไว้ผมยาวจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเกิดทัศนคติบางอย่างเกี่ยวกับผมขึ้นมาอีกว่า 
หากชายใดไว้ผมยาว ชายผู้นั้นถ้า ไม่เป็นคนที่มีความรู้มาก ก็มักจะเป็นผู้ต่อต้านสังคมหรือเป็นผู้ที่มี
อุดมการณ์และมีความเป็นตัวของตัวเอง ส่วนหญิงใด ตัดผมสั้นมักมีแนวโน้มเป็นชาย หรือเป็น พวก
รักร่วมเพศ ดังนั้นจึงสรุปได้ ว่า ความนิยม ของสังคมที่ ผู้ชายต้องไว้ผมสั้นและ ผู้หญิงต้องไว้ผมยาว 
เกิดขึ้นในวัฒนธรรมตะวันตกตั้งแต่ปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 19 และยังคงยึดถือเป็นประเพณี มาจนถึง
ปัจจุบัน แม้จะมีข้อยกเว้นบ้าง ในคริสตท์ศวรรษที่ 1960 ที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มใช้ทรงผมเป็นเคร่ืองมือ
ในการแสดงออกหลากหลายรูปแบบ เช่น การไว้ผมยาวเพื่อประท้วงสังคมและการเมืองของกลุ่มบุป
ผาชนทั้งชายและหญิง  
 

 
 

ภาพที่ 16 ทรงผมของชายในกลุ่มราวด์เฮด  
ที่มา: Wikipedia, Roundhead, accessed July 28, 2012, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Pettie_Puritan_Roundhead.jpg 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Pettie_Puritan_Roundhead.jpg
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ภาพที่ 17 ทรงผมของชายในกลุ่มคาวาเลียร์  
ที่มา: Wikipedia, Cavalier, accessed  July 28, 2012, available from http:// en. wikipedia.org/ wiki/ 
Cavalier 
 

2.4 ความดกของผมกับความแข็งแกร่งและความมีสมรรถภาพทางเพศสูง 
ตามธรรมชาติแล้วเพศชายจะมี  “ขน”  ขึ้นตามร่างกายดกจนมองเห็นได้ชัด มากกว่า

เพศหญิง นอกจากนั้น  “ขน” ที่ขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น  หน้าแข้ง ใบหน้า หรือ ใต้รักแร้ 
เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า บุคคลผู้นั้นอยู่ในวัยที่ เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้ว ด้วยเหตุนี้ ต้ังแต่อดีต
เป็นต้นมาผู้คนจึงเชื่อกันว่า ชายใดที่มี “ขน”  ขึ้นดก แสดงว่าเป็นชายอกสามศอกเต็มตัว  และต้องมี
พลังแข็งแกร่ง แต่ถ้าหญิงใดมี  “ขน” ขึ้นดกตามร่างกายอย่างเห็นได้ชัด เช่น ใบหน้า ริมฝีปาก รักแร้ 
หน้าแข้ง หญิงผู้นั้นจะมีลักษณะคล้ายผู้ชายและดูไม่มีเสน่ห์ นอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่า คนไม่ว่าจะ
เป็นเพศชาย หรือเพศหญิง หากมีขนขึ้นดก ตามร่างกาย มักเป็นผู้มีความต้องการ ทางเพศสูง ดังนั้น  
ผู้หญิงที่มี “ขน” ขึ้นดกตามร่างกายในบริเวณที่ไม่พึงปรารถนาจะดูเหมือนผู้ชายและมีแนวโน้มเป็น
คนรักร่วมเพศ หรือถูกมองว่าเป็นคนมีความต้องการทางเพศสูง และไร้เสน่ห์ของความเป็น เพศหญิง 
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด ที่ ผู้หญิงส่วนใหญ่ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณได้พยายาม หาทางก าจัด 
“ขน” บริเวณที่ไม่พึงปรารถนา ทุกวิถีทาง ทั้งใช้ขี้ผึ้งหรือแม้แต่ใช้หินภูเขาไฟ ( pumice) ทั้งนี้ทั้งนั้น
เพื่อต้องการรักษาเสน่ห์ของความเป็น เพศหญิงไว้ แต่ปัจจุบันในคริสต์ศตวรรษที่ 21 แม้แต่เพศชาย
ในสังคมตะวันตกก็เร่ิมนิยมก าจัดขนตามร่างกาย เช่น หน้าอก หน้าแข้ง ใต้รักแร้ และส่วนอ่ืนๆ  ของ
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ตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพราะสังคมตะวันตกก าลังนิยม คนที่มีผิวพรรณเกลี้ยงเกลา นุ่มนวลดุจแพร
ไหมทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และมีแนวโน้มที่จะขยายความนิยมนี้ไปทั่วทั้งโลก  

2.5 สีผมเป็นเคร่ืองบ่งบอกคุณลักษณะของมนุษย์ 
เช่นเดียวกับความดกของเส้นผม มนุษย์ทั้งหลายก็เปี่ยมไปด้วยความเชื่อในเร่ืองของสี

ผมเร่ิมด้วยเส้นผมสีด า ซึ่งเป็นเส้นผมที่พบมากที่สุดในมวลมนุษย์ โดยเฉพาะในหมู่ชาวเอเชีย ซึ่ง
นักวิชาการบางกลุ่มได้สันนิษฐานว่า การที่เส้นผมของชาวเอเชียมีสีเข้มเนื่องจากบรรพบุรุษในยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ของชาวเอเชียมาจากทางเหนือของไซบีเรียหรือพวกเอสกีโมที่อยู่ทางเหนือสุด
ของเอเชีย ซึ่งมีอากาศหนาวจัด  เส้นผมจึงมีสีเข้มเพื่อช่วยดูดแสงอาทิตย์ และเพิ่มความอบอุ่นให้กับ
ศีรษะ สังคมทั่วไปมักนิยมเชื่อกันว่า ผมสีด าคือเสน่ห์อันลึกลับ แต่สีผมที่มนุษย์ทั่วโลกทั้งหญิงและ
ชายให้ความสนใจมากที่สุดต้ังแต่ยุโรปจรดเอเชียและแอฟริกาคือผมสีบลอนด์หรือสีทอง ทั้งๆ  ที่ชาว
ผิวขาวส่วนใหญ่จะมีสีผมธรรมชาติตั้งแต่สีด า และสี น้ าตาลเข้ม หรือ สีน้ าตาลออกเหลือง  จนถึงสี
น้ าตาลแดงก็ตาม และแม้ชนสีผิวอ่ืนๆ เช่น  ชาวเอเชียและแอฟริกันบางคนอาจมีผมสีน้ าตาลเหลือง
หรือสีน้ าตาลแดงก็ตาม แต่ผมสีบลอนด์หรือสีทองก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของชนผิวขาว เมื่อมีผู้
กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของคนผิวขาวก็มักจะพรรณนาว่า เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงใหญ่ ผิวขาว 
และผมทอง แม้ว่าความจริงแล้วมีคนผิวขาวเพียงจ านวนไม่มาก ที่มีผมธรรมชาติเป็นสีทอง ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า มีแต่ชาติพันธุ์คอเคซอยด์หรือชนผิวขาวเท่านั้นที่มีผมสีทอง ซึ่งเป็นสีผมที่สะดุดตา  และ
ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามมากกว่าผมสีอ่ืน จึงเป็นสีผมที่ทั้งหญิงและชายนิยมมาตั้งแต่สมัย
โบราณ หญิงผู้สูงศักดิ์ชาวโรมันซึ่งมีผมด าหรือน้ าตาล เข้มตามธรรมชาติจึงมักจะพยายามทุกวิถีทาง
ที่จะท าให้สีผมของตนอ่อนขึ้นหรือใส่วิกผมที่ท าขึ้นจากผมจริงของชาวเยอรมันโบราณหรือชาว ชาว
ฝร่ังเศสโบราณ (Gaul)  

เน่ืองจากผมทองมักถูกเชื่อมโยงกับเทพีหรือนางฟ้า และแสงอาทิตย์ 6 ดังนั้นผู้ที่มีผม
ทองจึงมักดูเป็นผู้น่าเชื่อถือ มีพลังอ านาจ และความศักดิ์สิทธิ์ ขณะเดียวกันหญิงที่มีผมสีทอง ก็อาจมี
ภาพลักษณ์ในด้านลบได้เช่นกัน โดยคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า เธอเหล่านั้นมีความเฉลียวฉลาดทาง
สติปัญญาด้อยกว่าหญิงที่มีผมสีอ่ืน ไม่ว่าผมทองนั้นจะเป็นผมทองธรรมชาติหรือทองย้อมก็ตาม 

ตั้งแต่ต้นยุคกลาง ผู้มีผมสีแดงมักถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกแม่มด ปีศาจ หรือผู้มีเวท
มนตร์ด า จึง มัก ถูกไล่ล่าและถูกจับมาเผาทั้งเป็นอย่าง น่า อนาถ ยกเว้นประเทศอังกฤษ ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ผู้คนนิยมผมสีแดง  ทั้งนี้เนื่องจาก  พระราชินี เอลิซาเบ็ธที่ 1 (ภาพที่ 18) ของ
อังกฤษทรงโปรดปรานการสวมวิกผมสีแดงอยู่เป็นนิจ 

                                                           
6 Susan Lyn, The History of Hai (London: JW Publications), 76. 
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ภาพที่ 18 สมเด็จพระราชินี เอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ (ค.ศ. 1558-1603)  
ที่มา: Wikipedia, Elizabeth I of England, accessed July 28, 2012, available from  
http://en.wikipedia. org/ wiki/Elizabeth_I_of_England 
 

 
 

ภาพที่19 ทรงผมสตรีชาววังประเทศเกาหลี  
ที่มา: somswasdi [นามแฝง], เมียงซอง จักรพรรดินีเกาหลี, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้
จาก http://hr.payap.ac.th/KM/index.php?option=com_kunena&func 

http://www.luminarium.org/renlit/elizabib.htm
http://hr.payap.ac.th/KM/index.php?option=com_kunena&userid=109&view=user&Itemid=44
http://hr.payap.ac.th/KM/index.php?option=com_kunena&func
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2.6 ทรงผมบ่งบอกฐานันดรศักดิ์และสถานะทางสังคม 
การใช้ทรงผมเป็นเคร่ืองบ่งบอกฐานันดร ศักดิ์หรือสถาน ะทางสังคมนั้นมีมา ตั้งแต่

สมัยโบราณ ดังปรากฏในวัฒนธรรมของชาวกรีกโบราณ ซึ่งชนชั้น สูงหรือพวกนักปราชญ์ทั้งหลาย
นิยมไว้ผมยาวสลวย เพราะมีค่านิยมว่า ผมยาวจะช่วยให้เจ้าของเรือนผมแลดูฉลาดปราดเปรื่อง ส่วน
พวกทาสนั้นมีสิทธิ์ไว้ผมได้ทรงเดียว คือ ตัดผมสั้น ซึ่ง บ่งบอกถึงความไร้ เกียรติและฐานะต่ าต้อย 
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวัฒนธรรมที่ใช้ทรงผมเป็นเคร่ืองก าหนดสถานภาพทางสังคม อาทิเช่น ใน
วัฒนธรรมของชาวเกาหลียุคเก่า หญิงที่อยู่ในตระกูลชนชั้นสูงหรือผู้มียศถาบรรดาศักดิ์จะสวมวิกผม
ปลอมซึ่งมีลักษณะเป็นผมเปียถักขดประดับทับซ้อนกันอย่างวิจิตรบรรจงที่เรียกกันว่า คาเช ( cache) 
ยิ่งวิกที่สวมมีขนาดใหญ่อลังการและสวยงามมากเท่าใดก็ยิ่งแสดงถึงล าดับยศที่เพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น  
(ภาพที่ 19)  

 

 
 

ภาพที่ 20 ทรงผมของหญิงสาวชาวลาวโซ่งที่แตกต่างกันตามช่วงอายุ  
ที่มา: Thai Good View, โลกหลากมิติ ชนเผ่าไทยทรงด าหรือลาวโซ่ง, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://www.thaigoodview.com /  node/22849?page=0%2C5 

http://www.thaigoodview.com/node/22849?page=0%2C5
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ภาพที่ 21 ภาพเหมือนพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส (ค.ศ.1638-1715)  
ที่มา: Christian Neff, Louis XIV, King of France, accessed July 26, 2012, available from http:// 
www.gameo.org/encyclopedia/contents/L6713.html 
 

ในวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งหรือชาวไทยทรงด า ซึ่งมีภาษา วัฒนธรรมการแต่งกาย 
และทรงผมเป็นเคร่ืองบ่งบอกเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์อย่างชัดเจน ได้มีการก าหนด แบ่งแยก  “ปั้น
เกล้า” หรือทรงผมของหญิงสาวในแต่ละช่วงวัยไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน (ภาพที่ 20) อาทิเช่น 
“เอ้ือมไหล่ ”หรือ “เอ้ือมไร ” เป็นทรงผมของเด็กผู้หญิงที่ผมยัง ยาวไม่มาก  อายุระหว่าง  13-14 ปี 
“สับปิ้น” เป็นทรงผมของเด็กผู้หญิงอายุ 14-15 ปี  ผมจะยาวจนสามารถพับปลายผม  แล้วม้วนขึ้นใช้
หวีสับไว้ตรงท้ายทอย  ส่วน “ขอดซอย” หรือ “ปั้นเกล้าซอย” เป็นการเกล้าผมโดยการผูกเงื่อนตาย
เอาชายไว้ข้างซ้ายท าผมเป็นโบว์ทั้งสองข้างคล้ายหูกระต่าย  ปล่อยชายผมเป็นหางออกทางขวา หญิง
สาวจะไว้ผมทรงนี้ก็ต่อเมื่อมีอายุ 17-20 ปี7 นอกจากนี้ชาวลาวโซ่งยังได้แบ่งแยกสถานภาพของหญิง
สาวโสด หญิงที่แต่งงานแล้ว และหญิงม่ายด้วยทรงผมเช่นเดียวกัน โดยจะมีลักษณะทรงผมที่
แตกต่างกันไป 

                                                           
7 ธงชัย เปาอินทร์, การตั้งปั้นเกล้า “ทรงผม”ไทยด า, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2555, เข้าถึง

ได้จาก http://www.thongthailand.com/index.php?lite=article&qid=41978106 

http://www.thongthailand.com/index.php?lite=article&qid=41978106
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ราวคริสต์ ศตวรรษที่ 17 ในประเทศฝร่ังเศส วิกผมได้กลายมาส่วนหน่ึงของ แฟชั่น
การแต่งกายของชายหนุ่ม อีกทั้งยังเป็นเคร่ืองก าหนดสถานะทางสังคม 8 เพราะวิกผมชั้นดีน้ันจะมี
ราคาแพง ผู้ที่มีโอกาสได้สวมใส่จึงต้องเป็นบุคคลในแวดวงชั้นสูงและขุนนางในราชส านักเท่านั้น 
ลักษณะของวิกผมจะเป็นทรงดัดลอนยาวสลวย ส่วนสีสันจะแตกต่างกันไปตามสถานภาพด้วย 
รสนิยมการสวมวิกในประเทศฝรั่งเศสนี้ก็มาจากค าเล่าลือที่ว่า พระเจ้าหลุยส์ที่  13 ทรงไม่ต้องการให้
ผู้ใดล่วงรู้ว่าพระองค์ทรงมีพระเกศาล้านต้ังแต่ยังหนุ่ม จึงสวมวิกผมเพื่อเพิ่มความมั่นใจและเสริม
บุคลิกภาพให้แก่ตัวพระองค์เอง และต่อมาพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (ภาพที่ 21) ก็ทรงโปรดปรานการสวม
วิกผมมาก  โดยทรงสวมวิกผมตั้งแต่ ทรงมีพระชนมายุ  26 พรรษา ท าให้การ สวมวิกผมกลายเป็น
แฟชั่นที่แพร่หลายไปทั่ว ทั้งทวีปยุโรป และกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ ชนชั้นสูงและเหล่า
สุภาพบุรุษทั้งหลาย 
  
3. การใช้ผมเป็นเครื่องมือในการแสดงทัศนคติทางสังคมและการเมือง 

เป็นที่ทราบกันดีว่า หน้าที่หลักของเส้นผม ในทางกายภาพ คือปกป้องหนังศีรษะจาก
ความร้อนของแสงแดดและช่วยเพิ่ม ความอบอุ่นให้ แก่หนังศีรษะในยามที่อากา ศหนาวเย็น อีกทั้ง
กลายเป็นเคร่ือง เสริมบุคลิกภาพและบ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ในทุกวัฒนธรรม ดังนั้นทุก
สังคม ทุกยุคสมัย จึงให้ความส าคัญกับ การดูแลและจัดแต่งทรงผม มากน้อยแตกต่างกันตามทัศนคติ
และค่านิยมของแต่ละชนชาติ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม ยุคสมัย แต่โดยทั่วไปมักมีทัศนคติที่ว่า ผู้ใด
ที่ปล่อยให้ผมยาวรุงรัง ไม่หมั่นดูแลรักษาจัดทรงผมให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้นั้น มักถูกตราหน้า
ว่าเป็นคนเถื่อนและไร้อารยธรรม ตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาในวัฒนธรรมตะวันตก เร่ิมมี
การใช้ “ผม” เป็นเคร่ืองมือส าหรับแสดง ทัศนคติและอุดมการณ์ของตนเพื่อ ดึงดูดความสนใจของ
สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ ดังนี ้

3.1 ผมเป็นเครื่องมือต่อต้านสังคม 
การไว้ผมยาวทั้งหญิงและชายในช่วง คริสต์ทศวรรษที่ 1960 -1970 (ภาพที่ 22) เป็น

การเคลื่อนไหวของกลุ่มบุปผาชน  ซึ่งเกิดจากวัยรุ่นหนุ่มสาวจ านวนหนึ่งต้องการปฏิเสธการด าเนิน
ชีวิตในกรอบ ของสังคม ในระบบ ทุนนิยม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบในบ้านและในสังคมที่
ก าหนดว่า ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ ได้ใช้วิธีแสดงออกซึ่งอิสระเสรีด้วยการ
ท าตัวตรงกันข้ามกับสังคม ในกรอบของบรรพบุรุษ เช่น  การไว้ผมยาวรุงรังทั้งหญิงและชาย แต่งตัว
ไม่เรียบร้อย บ้างก็ใช้ดอกไม้ประดับผม ประดับร่างกาย เพื่อแสดงความคิดแบบสันติ ผู้ชายมักจะไว้
หนวดไว้เครายาว พวกเขาได้แหวกประเพณีและระบบชีวิตแบบดั้งเดิมโดยไม่แยแสว่าสังคมจะมอง
                                                           

8 Wikipedia, Wig, accessed June 12, 2012, available from http://en.wikipedia.org/wiki 
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พวกเขาอย่างไร9 การกระท านี้ในทางหนึ่งเพื่อเป็นการท้าทายกฏระเบียบของสังคมยุคดั้งเดิม ส่วนอีก
ทางหนึ่งเพื่อหันกลับมาใช้ชีวิตตามธรรมชาติแบบดั้งเดิม นอกจากนี้พวกเขายังหันมาสนใจศึกษา
ปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะศาสนาพุทธนิกายมหายานและปรัชญาของศาสนาพราหมณ์อีกด้วย  

ขณะเดียวกัน ในคริสต์ทศวรรษ ที่ 1970 ก็มีการเคลื่อนไหวอีกรูปแบบหนึ่งในกลุ่ม
อเมริกัน-แอฟริกัน คือการไว้ผมทรงแอฟโร่ (Afro look / ภาพที่ 23) อันเป็นทรงผมที่แสดง อัตลักษณ์
ของเผ่าพันธุ์แอฟริกันอย่างเด่นชัด แสดงให้เห็นความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของกลุ่มชนชาวอเมริกัน
เชื้อสายแอฟริกัน  ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงท่าทีท้าทายให้สังคมเห็นว่า พวกเขา มีชีวิตที่ เป็น
อิสระไม่ติดอยู่ในกรอบการด ารงชีวิตหรือกรอบค่ านิยมที่สังคมผิวขาวได้ก าหนดไว้ให้ ปฏิบัติตาม  
นอกจากนั้นยังเป็นการต่อต้านคติ  

การแบ่งแยกและเหยียดผิวของชนผิวขาวด้วยการแสดง เอกลักษณ์อันชัดเจนของ
เผ่าพันธุ์ตนเอง นั่นคือ ลักษณะของเส้นผมที่ละเอียดและหยิกขอดจนสามารถยีให้พองฟูได้  นอกจาก
ผมทรงแอฟโร่แล้วยังมีคน ผิวด าอีกกลุ่มหนึ่ง ที่น าโดยนักร้องชาวจาไมกา  (Jamaica) นามว่า บ๊อบ 
มาร์เล่ย์ (Bob Marley / ภาพที่ 24) ซึ่งนิยมไว้ทรงผมที่เรียกกันว่า “เดดล็อคส์” (deadlocks) คนกลุ่มนี้
จะให้การ สนับสนุนการเคลื่อนไห วทางศาสนาและการเมือง พวกที่นับถือลัทธิ ราสตาฟารี 
(Rastafari)10 ซึ่งแพร่หลายมาจากประเทศจาไมกา เขาเหล่านี้ จะไว้ผมหยิกยาวและถักเป็นหลอด ผู้ไว้
ทรงผมเช่นนี้เท่ากับเป็นผู้ที่นิยมอุดมคติการเคลื่อนไหวของกลุ่มราสตาฟารี ชนผิวขาวหรือเผ่าพันธุ์
อ่ืนที่ไม่มีผมหยิกขอดเช่นชนเผ่าแอฟริกัน แต่ต้องการไว้ทรงผมนี้ ก็จ าต้องใช้ผมเดดล็อคปลอมน ามา
ประสานติดกับผมจริงของตน 

                                                           
9 Wikipedia, Hippie, accessed June 19, 2012, available from 

http://en.wikipedia.org/wiki  
10 Rastafari เป็นลัทธิปรัชญาความเชื่อหนึ่ง ที่มีอดีตจักรพรรดิ์ไฮลี เซลาซซี   (Haile 

Selassie) แห่งเอธิโอเปียเป็นองค์ศาสดา ก าเนิดในประเทศจาไมกาและแพร่หลายราวคริสต์ทศวรรษ
ที่ 1930 ในหมู่ชนชั้นแรงงาน ชาวไร่ชาวนา คนผิวด า ผู้ที่นับถือมีความเชื่อว่า อดีตจักรพรรดิ  ไฮลี เซ
ลาซซี แห่งเอธิโอ  เปีย คือพระเจ้าที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์  เพื่อมาปลดปล่อยคนแอฟริกันและคนด าให้
พ้นจากความเป็นทาส  และความยุติธรรมมาสู่พวกเขา  ด้วยเหตุนี้ชาว  Rasta หรือผู้ที่หลงใหลดนตรี
เร้กเกจึงมักใช้  สีเขียว แดง เหลือง  ซึ่งเป็นสีของธงชาติประเทศเอธิโอเปีย มา เป็นส่วนประกอบของ
เคร่ืองแต่งกายม,ดูใน Wikipedia, ขบวนการราสตาฟารี, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก  
http://th.wikipedia.org/wiki/ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ภาพที่ 22 การแต่งกายและทรงผมของชาวฮิปปี้ 
ที่มา: Madame Dragonfly [pseud.], Hippie Era, accessed July 26, 2012, available from http:// 
mamadragonfly2677.hubpages.com/hub/The-Hippie-Era 
 

 
 

ภาพที่ 23 ทรงผมแอฟโร่ของจิมี่ เฮนดริกซ์  
ที่มา: Christian Wennes, Jimi Hendrix Biography, accessed July 18, 2012, available from 
http://www.hotshotdigital.com/WellAlwaysRemember/JimiHendrixBio.html 

http://www.hotshotdigital.com/WellAlwaysRemember/JimiHendrixBio.html
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ภาพที่ 24 ทรงผมเดรดล็อคส์ของบ๊อบ มาเลย์                                                                                       
ที่มา: Stainley Harness, Bob Marley's death memorialized, accessed July 18, 2012, available 
from http://jamaica-gleaner.com/latest/article.php?id=28619 

ตั้งแต่ คริสต์ท ศวรรษ ที่ 19 70 เป็นต้นมา ได้เกิดกลุ่มที่ แสดง การต่อต้านสังคมอีก
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มบุปผาชนคือ กลุ่มสกินเฮดส์ (skinheads) ที่โกนผมทั้งศีรษะ (ภาพที่ 
25) เพื่อ แสดง การต่อต้านอุดมการณ์ของกลุ่มบุปผาชนที่ไว้ผมยาว  คนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัวชนชั้นกรรม าชีพที่เบื่อหน่ายกับอุดมคติและปรัชญาของเหล่าบุปผาชน  ซึ่งส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวชนชั้นกลาง ดังนั้น การโกนศีรษ ะโล้นที่มีลักษณะตรงข้ามกับการไว้ผมยาว จึงเป็น
การแสดงท่าทีต่อต้านอุดมการณ์ ของกลุ่มพวกไว้ผมยาว พวกสกินเฮดส์มักโจมตีการไว้ผมยาวของ
พวกผู้ชายในกลุ่มบุปผาชนว่าเป็น ชายที่อ่อนแอ และดูเป็นผู้หญิงมากกว่า ผู้ชาย พวกสกินเฮดส์เป็น
พวกนิยมความรุนแรง ดังนั้นจึง มักเดินขบวนแสดงท่าทีต่อต้านและยั่วยุให้เกิดการต่อสู้ นอกจากนี้
พวกเขายังใช้เหตุผลที่ท้าทายและเย้ยหยันว่า ในกรณีที่มีการต่อสู้ จากมาตรการสลายมวลชนของ
รัฐบาล การมีหัวโล้นย่อมได้เปรียบกว่า เพราะเจ้าหน้าที่รัฐไม่อาจจับกุมตัวพวกเขาได้ง่ายด้วยการดึง
หรือกระชากผมเหมือนการจับกุมตัวคนที่มีผมยาว 

http://jamaica-gleaner.com/latest/article.php?id=28619
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การไว้ทรงผมชี้ตั้งในปลาย คริสต์ทศวรรษที่ 1970 ของกลุ่มพังก์  (Punk / ภาพที่ 26) 
คือ อีกรูปแบบหนึ่งของการแสดงท่าทีต่อต้านสังคม หนุ่มสาวกลุ่มนี้ได้ พยายามแสดงออกทุกวิถีทาง
เพื่อให้สังคมเห็นว่า พวกเขามีรูปลักษณ์และวิถีชีวิตที่ แตกต่างจากวิถีชีวิต ในรูปแบบปกติของสังคม
ทั่วไป เช่น การใช้เคร่ืองประดับที่เหมือนปลอกคอสุนัข การ สร้างสรรค์ทรงผมซึ่งไม่เพียงแต่ดูชี้ตั้ง
เท่านั้น แต่ยังย้อมสีฉูดฉาด อาทิ แดง เขียว หรือเหลือง ตลอดจนมีการเจาะ สักลวดลาย (Tattoo) ทั่ว
ร่างกาย เป็นต้น จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือการสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเห็น
ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา ทรงผมของกลุ่มพังก์ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและชาย ซึ่งอาจ
แสดงให้เห็นว่าเร่ืองเพศไม่มีความหมายใดๆในสังคมพังก์ก็เป็นได้ 

การแสดงออกทางทัศนคติและอุดมการณ์ของคนในโลกสมัยใหม่เหล่านี้ ส่วนใหญ่
ค่อนข้างเป็นไปโดยสันติ และการที่สังคมส่วนใหญ่ให้อิสระในการแสดงออกแทนการประณามหรือ
ห้ามปราม และมองคนกลุ่มนี้ด้วยสายตาที่เป็นธรรม ก็จะท าให้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้คลี่คลายไปได้
อย่างละมุนละม่อม 

 

 
 

ภาพที่ 25 วัฒนธรรมทรงผมและการแต่งกายของกลุ่มสกินเฮดส์  
ที่มา: Rudebhoy [pseud.], Spirit of ’69, accessed July 18, 2012, available from http:// www. 
freewebs.com/skins/skinheadpix2.htm 
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ภาพที่ 26 วัฒนธรรมทรงผมและการแต่งกายของชาวพังก์                                                                        
ที่มา: Alicsa [pseud.], Subcultures Close to Goth: Punk, accessed July 18, 2012, available from 
http://alicesaversion.blogspot.com/2012/08/subcultures-close-to-goth-punk.html 
 

 
 

ภาพที่ 27 ทรงผมของซีนีด โอ คอนเนอร์  
ที่มา: MTV, Sinead O’Connor, accessed May 27, 2012, available from http://www.mtv.com/ 
artists/ sinead-oconnor/ 

http://alicesaversion.blogspot.com/2012/08/subcultures-close-to-goth-punk.html
http://www.mtv.com/%20artists/%20sinead-oconnor/
http://www.mtv.com/%20artists/%20sinead-oconnor/
http://www.mtv.com/%20artists/%20sinead-oconnor/
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3.2 ผมเป็นเครื่องมือเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ  
ในสังคมยุโรปช่วงต้นคริสตศ์ตวรรษที่ 20 ผู้หญิงได้พยายามที่จะปลดแอกตัวเองออก

จากกรอบทางสังคมในแบบที่เคยเป็นมาในศตวรรษก่อน พวกเธอพยายามเรียกร้องความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงโดยแสดงออก ผ่านการท า กิจวัตรประจ าวัน และการด าเนินชีวิต  ที่
ปรากฏชัดที่สุดคือการแต่งกาย  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การเลือก ทรงผม ผู้หญิงกลุ่มนี้มัก ตัดผม
บ๊อบสั้นเหมือนผู้ชาย และกล้าที่จะท าในสิ่งที่ ผู้หญิงสมัยก่อนไม่กล้าแม้แต่จะคิดท า นั่นคือ การใช้
ชีวิตอย่างอิสระโดยไม่ยอมเป็นช้างเท้าหลังอีกต่อไป  

ในคริสต์ทศวรรษ 1980 ซีนีด โอ คอนเนอร์ ( Sinead O’Connor / ภาพที่ 27) นักร้อง
สาวชาวไอริช  (Irish) ชื่อดังยอมโกนผมทั้งศี รษะ เพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่า เธ อไม่ต้องการให้ใคร
มองเธอเป็นวัต ถุตอบสนอง ทางเพศอีกต่อไป การประท้วงของ ซีนีด ไม่เพียงท้าทายแนวคิดที่
แพร่หลายเป็นเวลาอันยาวนานว่า หญิง ที่ตัดผมสั้นไม่มีความเป็นหญิงเท่านั้น แต่ยัง สามารถลบล้าง
อคติด้ังเดิมเหล่านี้จนเป็นที่ยอมรับของสังคมในเวลาต่อมา ปัจจุบันมี ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงใน
สังคมจ านวนไม่น้อยในยุโรป ตั้งแต่นักการเมือง นักร้อง นักแสดง จนถึงหญิงสาวทั่วไป นิยมตัดทรง
ผมสั้นแบบชายอย่างมั่นใจได้โดยไม่ต้องกังวลว่า ใครจะมองพวกเธอด้วยสายตา ที่มีอคติแบบเดิมอีก
ต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 28 ภาพชายชาวแมนจูขณะจัดแต่งทรงผม                                                                                  
ที่มา: กนกพร ศรีญาณลักษณ์, ภาพเล่าเร่ือง แมนจู บาร์เบอร์, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2555, เข้าถึง
ได้จาก http://www.baanmaha.com/community/thread46036.html 

http://www.baanmaha.com/community/thread46036.html
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3.3 ผมเป็นเครื่องมือต่อต้านทางการเมือง 
ในประวัติศาสตร์จีน สมัยราชวงศ์แมนจูตอนต้น รัฐบาลแมนจูได้มีค าสั่งให้ชาวฮั่น

ทั่วประเทศแต่งกายและไว้ทรงผมแบบชาวแมนจู เพื่อท าลายอัตลักษณ์ของชาวฮั่น (ภาพที่  28) โดย
การโกนผมครึ่งหัวแล้วไว้เปีย ยาว  ใครต่อต้าน จะถูกลงโทษสถานหนัก  ส าหรับราชวงศ์แมนจู 
กฏหมายที่ให้ชาวจีนฮ่ันแต่งกายและไว้ทรงผมแบบชาวแมนจูนั้น เท่ากับเป็นกฏหมายที่ กดขี่ให้ชาว
จีนฮั่นแสดงความสวามิภักดิ์ แต่ส าหรับชาวจีนฮ่ัน ข้อบังคับนี้เป็นการ บีบบังคับ ให้พวกเขาทิ้ง
วัฒนธรรมของตนเองและยอมรับวัฒนธรรม ของผู้ครอบครอง ด้วยเหตุนี้ ช่วงเวลาที่ ชาวแมนจูยึด
ครองประเทศจีนเป็นเวลาอันยาวนานกว่า 240 ปี ชาวจีนฮั่น จึงลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลแมนจูหลายคร้ัง 
ซึ่งแต่ละคร้ังชาวจีน ฮั่นก็มักพ่ายแพ้ ถูกลงโทษอย่างโหดเห้ียม และเสียชีวิตจ านวนนับแสน กระทั่ง
เมื่อเกิดการปฏิวัติซินไฮ่ล้มล้างราชวงศ์ชิงลงได้ใน  ค.ศ.1911 ชาวจีนฮ่ันจ านวนไม่น้อยจึงตัดผมเปีย
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการถูกกดขี่เป็นเวลาอันยาวนาน แต่ก็มีชาวจีน
จ านวนไม่น้อยอีกเช่นกันที่ไม่ต้องการตัดผม เพราะถูกปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมแบบชาวแมนจูจน
ยอมรับการไว้ผมเปียแบบชาวแมนจู ว่าเป็นส่วนหน่ึงในวัฒนธรรมของชาติตน  ดังนั้นคนเหล่านี้จึง
จ าต้องใส่หมวกปิดบังทรงผม เน่ืองจากมีกฏหมายใหม่จาก รัฐบาลเฉพาะ กิจของสาธารณรัฐจีน ให้
เจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร  และประชาชนตัดผมเปียทิ้ง ใครไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าท าผิดกฎหมาย   ปัจจุบัน
ทรงผมเร่ิมห่างไกลกับการเมืองมากขึ้น กฎเกณฑ์และข้อจ ากัดเร่ืองผม จึงเร่ิมหายไปจากสังคม  
โดยเฉพาะเมื่ออิทธิพลจากตะวันตกไหลบ่าเข้ามาในประเทศ ประชาชนจึงมีอิสระในการเลือกไว้ทรง
ผมและท าสีผมแปลกๆ ใหม่ๆ ได้ตามใจปรารถนามากขึ้น 

 
4. ผม สัญลักษณ์ในวัฒนธรรมต่างๆ 

4.1 ผม เครื่องเตือนใจและของท่ีระลึก 
คริสต์ศตวรรษที่ 18  และ  19 คนในทวีปยุโรป โดยเฉพาะผู้หญิงนิยมน าเส้นผมมา

ประดิษฐ์เป็นรูปภาพหรือเคร่ืองประดับอย่างแพร่หลาย (ภาพที่ 29) สันนิษฐานว่า นักบวชหญิงแห่ง
คริสตจักรเป็นผู้ริเร่ิมน าเส้นผมมาสร้างเป็นภาพในเชิงหัตถศิลป์เพื่อประดับผนังมาตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ต่อมาจึงมีผู้นิยมน าเส้นผมมาประดิษฐ์เป็นของ ที่ระลึกหรือเป็นของขวัญ เช่น 
สร้อยคอ แหวน จี้ ก าไลข้อมือ และเข็มกลัด เป็นต้น ความนิยมนี้เร่ิมจากหมู่สาวชาววัง ราวปี ค.ศ. 
1820 ซึ่งตรงกับยุคสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย ราชินีแห่งอังกฤษ และความนิยมนี้ ได้
แพร่หลายไปสู่ดินแดนยุโรปเหนือและกลาง ตลอดจนวงสังคมทั่วไป 
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ภาพที่ 29 เคร่ืองประดับจากเส้นผมในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19                                                     
ที่มา: Ruby Lane, Victorian Hair Jewelry Brooch, accessed May 27, 2012, available from http:// 
www.rubylane.com/item/474691  

 
4.2 ผม สัญลักษณ์แห่งปัญญา 

ในสมัยโบราณ ชาวยุโรปเชื่อว่าชายที่มีผมยาวคือผู้ชายเต็มตัว นอกจากนั้นยังแสดงถึง
ความแข็งแกร่งและกล้าหาญ  บางคร้ังก็แสดงถึงความเป็นปราชญ์ และฉลาดรอบรู้ด้วย  สาเหตุน่าจะ
เป็นเพราะคนในสมัยนั้นเชื่อว่า ศีรษะคืออวัยวะของร่างกายที่อยู่สูงสุด  และสมองคือที่อยู่ของ
วิญญาณ ดังนั้น ผมบนศีรษะจึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามารถทางปัญญาของบุคคลผู้นั้น แต่
ถ้าบนร่างกายมีเส้นขนขึ้น ดกตามตัวมาก  กลับแสดงถึงความเป็นสัตว์ซึ่งมีปัญญาต่ ากว่ามนุษย์ 11 
ทรรศนะดังกล่าว ท าให้คนในสมัยนั้นเชื่อว่า  การตัดผมท าให้ร่างกายอ่อนแอ  หรืออาจท าให้สูญเสีย
อ านาจ ดังปรากฏเร่ืองราวของแซมซัน วีรบุรษชาวยิวผู้ทรงพลัง ที่ถูกมารยาของสาวงาม ดาห์ไลล่า
หลอกตัดผม จนท าให้เขาสูญสิ้นพลังทั้งหมด และถูกข้าศึกจับไปขังคุก เช่นเดียวกับความเชื่อของคน

                                                           
11 Steve Daley, Hair in Ancient Times, accessed July 18, 2012, available from 

http://thehistoryofthehairsworld.com/old_age_1.html 

http://www.rubylane.com/item/474691-x28OOO30x29/Victorian-HAIR-JEWELRY-BROOCH-Dried
http://www.rubylane.com/item/474691-x28OOO30x29/Victorian-HAIR-JEWELRY-BROOCH-Dried
http://thehistoryofthehairsworld.com/old_age_1.html
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ยุโรปในยุคกลางที่เชื่อว่า  ก่อนจะลงโทษแม่มด จะต้องกล้อนผมก่อนเพื่อ ท าลายพลังเวทมนตร์12 แต่
ส าหรับคนทั่วไป  การที่ถูกกล้อนผม ถือเป็นการลงโทษ ดังเช่น นักโทษในคุก  ปัจจุบันมักถูกตัดผม
เกรียน ส่วนสังคมในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ การโกนศีรษะแสดงถึงความเป็นนักพรต ผู้ทรงศีล 
ละแล้วซึ่งความงามทางโลกตามแบบอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

4.3 ผม สัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความกล้าหาญ 
ส าหรับชาวมองโกล ผม คือสัญลักษณ์ของเกียรติยศและความกล้าหาญ ชาวมองโกล

โบราณจะท าพิธีบูชาสิ่งที่เรียกว่า  “Zuld” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รวมกันระหว่างศีรษะ เส้นผม และปอด 
เพื่อให้ช่วยคุ้มครองรักษาวิญญาณของมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีเร่ืองเล่าเกี่ยวกับวีรบุรุษของชาวมองโกล
ว่า ในขณะสู้รบกัน คู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายต่างพยายามที่จะ คว้าผมของอีกฝ่ายให้ได้ เพราะเส้นผมถือเป็น
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ดังนั้น ผู้ที่พ่ายแพ้จะต้องถูกตัดผม เปียไปข้างหนึ่ง ซึ่งส าหรับชายชาตินักรบ
แล้ว ไม่มีสิ่งใดน่าอัปยศอดสูเท่ากับการสูญเสียผมให้ กับศัตรู13 หลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อว่า
ประเพณีนี้ยังคงยึดถือปฏิบัติกันเร่ือยมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 

4.4 ผม สัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ทางสายเลือด 
เส้นผมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่สามารถบ่งชี้ความสัมพันธ์ทางสายเลือดได้ด้วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการถอดรหัสทางพันธุกรรม ด้วยการตรวจหาดีเอ็นเอในเส้นผม  

โดยมีผู้ที่สายเลือดเดียวกันจะมีรหัสพันธุกรรมที่ตรงกัน นอกจากนี้เส้นผมยังเสมือนเป็นตัวแทนของ
บุคคล ซึ่งจะเห็นได้จากในหลากหลายวัฒนธรรมที่นิยมทิ้งผมของตนไว้ให้ญาติสนิท ครอบครัว  
หรือคนรักเก็บไว้ดูต่างหน้าในยามที่ตนเองต้องเดินทางจากไกลหรือไปรบ นอกจากนั้นยังมีประเพณี
การเก็บเส้นผมของผู้เป็นที่รักไว้เป็นที่ระลึกด้วย  

 

                                                           
12 Robert Bartlett, Symbolic Meanings of Hair in the Middle Ages (London: Mitt 

Press, 1994), 43-60. 
13 ปรานี วงษ์เทศ, “ผม เป็นของศักดิ์สิทธิ์”, ศิลปวัฒนธรรม 12, 3 (มกราคม 2534): 561. 
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ภาพที่ 30 พิธีโกนผมไฟเด็กทารก                                                                                                         
ที่มา: สนม จ.สุรินทร์ [นามแฝง], โกนผมไฟเด็กทารก, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http:// sanomcity.com/2010/08/blog-post 
 

4.5 ผม สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
ผมย่อมเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นสี  ปริมาณ ความยาว รวมทั้ง

มีการหลุดร่วงและงอกขึ้นใหม่ เส้นผมที่หลุดร่วงเป็นเคร่ืองย้ าเตือนถึงสิ่งซึ่งครั้งหน่ึงเคยอยู่บนศีรษะ
เรา ต่อมาได้เสื่อมสลายกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราอีกต่อไป  ท าให้นึกถึงสัจธรรม ของโลกที่ว่า 
สังขารน้ันเป็นสิ่งไม่เที่ยง 

ในทางวัฒนธรรม ผม คือสัญลักษณ์ของช่วงชีวิต ในช่วงวัยต่างๆ ด้วย เช่น ใน
วัฒนธรรมไทยโบราณ จะมีพิธีกรรรมที่เกี่ยวข้องกับผมตั้งแต่เกิดจนตาย เร่ิมต้นด้วย พิธีโกนผมไฟ  
หรือ พิธีท าขวัญเดือน  (ภาพที่ 30) ซึ่งจะกระท าเมื่อทารกมีอายุครบ 1 เดือน ด้วยความเชื่อที่ว่า เมื่อ
ทารกคลอดออกจากครรภ์มารดาครบ 1 เดือนแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ เด็กพ้นขีดอันตราย และถือว่าเป็นลูก
คนแน่นอนแล้ว จึงจะจัดให้มีการท าขวัญและโกนผมไฟพร้อมตั้งชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเด็ก 
ต่อมาเด็กก็จะเปลี่ยนไปไว้ผมจุก ผมแกละ ผมโก๊ะ หรือผมเปีย แต่โดยมากแล้วเด็กชาวบ้านทั่วๆไป
มักไว้ทรงผม 3 แบบหลังมากกว่า เพราะผมจุกมั กสงวนไว้ส าหรับลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือข้าราช
บริพารชั้นผู้ใหญ ่
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(ก)                                       (ข) 

ภาพที่ 31 ภาพแสดงตัวอย่างทรงผมเด็กไทยโบราณ (ก) ผมแกละ และ (ข) ผมเปีย 
ที่มา: กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ, ทรงผมเด็กไทยในสมัยโบราณ, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.opec.go.th/demo/index.php?name=knowledge&file 

 
ทรงผมของเด็กไทยโบราณ  (ภาพที่ 31) มักมีที่มาจากความเชื่อเร่ืองขวัญ คนโบราณ

จะเชื่อว่าขม่อมมีความส าคัญต่อชีวิตเด็กแรกเกิด เพราะวิญญาณของคนเราอยู่ที่ขม่อม ดังนั้นจึงนิยม
โกนผมโดยเหลือผมไว้เป็นที่พักขวัญตรงกลางศีรษะ หรือขม่อม บางคนเชื่อว่าการไว้ผมในรูปแบบ
ดังกล่าวจะช่วยให้เด็กฉลาด ปัญญาดี หรือบางคนก็เชื่อว่า  การการท าที่พักขวัญ จะช่วยให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย ส่วนการจะเลือกไว้ผมทรงใดนั้นเชื่อกันว่า  ควรเสี่ยงทายกันก่อน 
เพื่อให้ ถูกโฉลกกับตัวเด็ก โดยพ่อแม่หรือปู่ย่าตา ยายจะหาดินเหนียวมาปั้นเป็นตุ๊กตาที่มีทรงผม
ต่างกัน แล้วน ามาวางให้เด็กเลือก ซึ่งถ้าเด็กเลือกหยิบตัวไหนหลายๆ ครั้ง แสดงว่าเด็กถูกโฉลกกับ
ทรงผมที่จับได้ จึง จะให้เด็กไว้ทรงนั้นจนกว่าเด็ก จะมีอายุครบวัยโกนจุกหรือตัดเปีย (เด็กชายมีอายุ
ครบ 11 ปี ส่วนเด็กหญิงมีอายุครบ  13 ปี) อันเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัย
หนุ่มสาว และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเด็ก 

http://www.opec.go.th/demo/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=363
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ภาพที่ 32 หญิงสาวฮินดูโกนผมทั้งศีรษะตามความเชื่อทางศาสนา  
ที่มา: ทีมงานเรียนอินเดียปูเณ่, ท าไมสตรีชาวฮินดูบางคนถึงโกนศีรษะ, เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://learningpune.com/?p 
 

4.6 ผม สัญลักษณ์แห่งการเสียสละ  
ปกติเส้นผมถือเป็นของรักของหวงของมนุษย์ โดยเฉพาะ สตรีชาวอินเดียทุกคนไม่ว่า

จะนับถือศาสนาใด โดยทั่วไปแล้วเราจะพบเห็นสตรีอินเดียไว้ผมยาว ส าหรับเด็กหรือหญิงสาววัยรุ่น
มักจะถักผมเปีย  หรือแม้แต่คนที่สมรสแล้วก็ มักถักผมเปีย แต่บางทีก็นิยมท าผมเป็นมวยไว้ข้างหลัง  
และจะประดับตกแต่งผมด้วยพวงดอกไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามและ ให้มีกลิ่นหอม  แม้ว่าสตรีชาว
อินเดียสมัยใหม่จะตัดผมและไว้ผมทรงต่างๆ แต่ก็ยังคงนิยมไว้ผมยาวประบ่าอยู่ดี  ดังนั้นจึงเป็นเร่ือง
ที่แปลกและพบเห็นได้ไม่บ่อยนักที่ผู้หญิง อินเดีย บางคนจะโกนศีรษะ แต่มีเหตุผลบางประการ ที่
เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมปฏิบัติในบางภูมิภาคของอินเดีย  เช่น ที่เมืองพาราณสี สตรีต้องโกนศีรษะใน
กรณีที่สามีเสียชีวิตหรือต้องตกเป็นหม้าย  ซึ่งอาจมีนัยแฝงอยู่คือ  อาจท าให้ผู้หญิงคนนั้น ขาดเสน่ห์
ของความเป็นสตรีเพศเพื่อจะได้ไม่เป็นที่พึงตาต้องใจของชายอ่ืนอีก 

นอกจาก นั้นยังมีเหตุผลอีกหลายประการซึ่ง มาจากความเชื่อทางศาสนา  ที่ท าให้
ผู้หญิงอินเดียต้องกล้อนผมตัวเอง  (ภาพที่ 3 2 )โดยเฉพาะ ตามความเชื่อของชาวฮินดูบางกลุ่ม ทาง
ภาคใต้ของอินเดีย  เช่น การอุทิศผมซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด ของตนถวายแด่ เทพเจ้าที่นับถือ  หรือการ

http://learningpune.com/?p=21381
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ตัดผมถวายเป็นเคร่ืองแก้บนในสิ่งที่ตนได้ขอพรเอาไว้  การโกนผมทั้งศีรษะ  ซึ่งหมายถึงการยินยอม
มอบตนต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้า การโกนผมเพื่อแสดงความส านึกในบาป การโกนผมในวัดและ
ท าการสักการะเทพเจ้าที่ตนบูชาเพื่อขอให้ทรงยกโทษให้และถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตใหม่ ในวัดติรุปาตีบาลาจี ( Tirupati Balaji) รัฐอานธรประเทศ และวัดอื่นๆ  อีกหลายแห่งทาง
ภาคใต้ของอินเดียยังคงปฏิบัติพิธีกรรมนี้ในปัจจุบัน  ดังนั้นจึงเป็นเร่ืองปกติที่จะเห็นทั้งผู้หญิง  ผู้ชาย 
หรือแม้แต่เด็กชาวฮินดูโกนศีรษะเพื่อมอบผมที่มีค่าที่สุดของตนเป็นเคร่ืองบูชาแด่เทพเจ้า14 

 

5. ผม สื่อในผลงานศิลปะ 
 “ผม ” เป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย มนุษย์  ถึงแม้ว่า การ ตัด

องค์ประกอบส่วนน้ี ออกไปจากร่างกาย  มนุษย์จะไม่ได้รับ อันตรายหรือบาดเจ็บทางกายภาพก็ตาม  
แต่อาจก่อให้เกิดความเจ็บปวด ด้านจิตใจมากกว่า หลายเท่า  เช่น หากเส้นผมบนศีรษะหลุดร่วงหมด 
หรือ ถูกจับกล้อนผม คนส่วนใหญ่อาจอยู่ในสภาพเหมือน กับความเป็นตัวตนของ ตนเองถูกริดรอน
หรือถูกท าลายไป เน่ืองจาก มนุษย์มีความผูกพันกับเส้นผมอย่างลึกซึ้ง เพราะเส้นผมไม่เพียงแต่ ท า
หน้าที่ปกป้องร่างกาย มนุษย์ จากความร้อนหนาว  แต่การที่มนุษย์มองผมว่า เป็นเคร่ืองประดับ
ธรรมชาติที่มีค่าหรือเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณ อันเป็นตัวตนของ ตนเองอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น 
เส้นผมจึงมีค่า ทั้งทางร่างกายและจิตใจเทียบเท่ากับศีรษะของ คนนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ จึงมี
ความรู้สึกผูกพันธ์กับเส้นผมทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่าง แนบแน่น และถือว่าเส้นผมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด ารงชีวิต ส าหรับมนุษย์ ผมไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งป้องกันร่างกายจากความร้อนหนาวเท่านั้น แต่
ยังเป็นสัญลักษณ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่เกิด โต มีครอบครัว และสิ้นชีวิต หรือเป็นสื่อ
เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ อุดมการณ์ และศาสนา ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด ที่
ตั้งแต่คริสต์ ศตวรรษที่  20 เป็นต้นมา  ได้มีศิลปินจ านวนไม่น้อย น าเส้นผมมาเป็นสื่อส าหรับ
แสดงออกในผลงานศิลปะทั้งในรูปแบบของจิตรกรรม ประติมากรรม อินสตอลเลชั่น และเพอร์
ฟอร์แมนซ์ 

ในคริสต์ทศวรรษที่ 1960 ศิลปินเร่ิมเปลี่ยนแปลงทิศทางการสร้างสรรค์อีกคร้ังหนึ่ง 
ด้วยการมุ่งสร้างผลงานเหมือนจริง หรือตามความเป็นจริงโดยใช้วัสดุจริงเป็นสื่อ  อวัยวะและส่วน

                                                           

14 ทีมงานเรียนอินเดียปูเณ่, ท าไมสตรีชาวฮินดูบางคนถึงโกนศีรษะ, เข้าถึงเมื่อ 29 
เมษายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://learningpune.com/?p=21381 
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ต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ได้กลายเป็นวัสดุที่ศิลปินนิยมน ามาใช้เป็นสื่อสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“ผม” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย  ที่สามารถสื่อความหมายและสาระได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ทั้งนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของการสร้างสรรค์ การแสดง และแหล่งที่มาของผม อาทิเช่น ผลงานของคริส
เตียง โบลตองสกี้( Christian Boltanski) ศิลปินชาวฝรั่งเศสที่ ใช้เส้นผมเป็นสื่อแสดงร่องรอยเพื่อท า
ให้ร าลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา ส่วนการ แสดงสด ของศิลปินสอง คน คือ อับราโมวิคและอูเรย์ 
(Abramovic&Ulay / ภาพที่ 33) ซึ่งใช้ผมผูกติดกันจน ท าให้ต้องนั่งชิดกัน จนแทบขยับตัวไม่ได้เป็น
เวลานาน สามารถสะท้อนให้เห็นสภาพการถูกกักกัน ความเบื่อหน่าย และความเมื่อยล้า เพราะคนทั้ง
คู่ถูกผูก รัดติดกันด้วยผม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย ผลงาน “ภาพเหมือนศิลปินกับผมที่ถูกตัด ” 
(Self Portrait with Copped Hair / ภาพที่34) ของฟรีด้า คาห์โล  (Frida Kahlo) เป็นการแสดงความรัก
ที่ตายไปพร้อมกับผม และสะท้อนความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างลึกซึ้งของ ศิลปินหญิงชาวเม็กซิกัน 
การตัดผมยาวที่เธอหวงแหนและที่สามี ดิเอโก้ ริเวร่า (Diego Rivera) รักและพึงพอใจทิ้งไป  เป็นการ
ส่งสาส์นเชิงสัญลักษณ์ให้ สามีรับรู้ถึงความรักที่สลายไปพร้อมกับสิ่งที่ เธอและสามีรัก นั่นคือ  ผม
ของเธอนั่นเอง ฟรีด้าเขียนภาพตนเองตัดผมสั้น ใส่เสื้อนอกขนาดใหญ่เกินตัว นั่งอย่างสงบบนเก้าอ้ี
ที่ตั้งอยู่กลางห้อง บนพื้นห้องเต็มไปด้วย เส้นผมของเธอที่เพิ่ง ถูกตัดทิ้ง ส่วนผลงานประติมากรรม  
“ไม่มีชื่อ (ล าตัว) ” (Untitled (Torso) / ภาพที่ 35) ของโรเบิร์ต กอเบอร์ ( Robert Gober) กอเบอร์
บรรจงฝังเส้นขนมนุษย์ทีละเส้นบนหุ่นขี้ผึ้งสีขาว รูปล าตัวมนุษย์คร่ึงซีก ด้วยวิธีนี้ศิลปินจึงสามารถ
ลวงตาให้ผู้ชมมองเห็นรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งที่ไร้ชีวิต ดูคล้ายกับส่วนของร่างกายมนุษย์จริงๆ ได้โดยไม่ยาก  
วิธีการของ กอเบอร์ เป็นการแสดงออกสองนัยยะ คือศิลปินท าให้ผู้ชมเห็นและเผชิญหน้ากับการมี
สองบุคคลิกในร่างกายเดียว ส่วนอีกนัยหนึ่งศิลปินท าให้ผู้ชมสัมผัสกับการมีสองเพศในร่างกายด้วย
ตนเอง โดยใช้ขนจริงเพียงหยิบมือเดียวเป็นสื่อในการแสดงออก 
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ภาพที่ 33 อับราโมวิคและอูเลย์, ความสัมพันธ์ในเวลา [เพอร์ฟอร์แมนซ์], 1977.  
ที่มา: Pomerranz Collection, Abramovic&Ulay, accessed March 12, 2012, available from http:// 
pomeranz-collection.com/?q=node/39 
 

 
 

ภาพที่ 34 ฟรีด้า คาห์โล, ภาพเหมือนศิลปินกับผมที่ถูกตัด [จิตรกรรม], ขนาด 40x27.9 ซม., 1940.  
ที่มา: Marina Schneede, Mit Haut und Haaren (n.p.: Dumont, 2002), 88. 
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ภาพที่ 35 โรเบิร์ต กอเบอร์, ไม่มีชื่อ (ล าตัว) [มิกซ์ มีเดีย], 1990.  
ที่มา: Matteson Art, The Treachery of Images, accessed March 16, 2012, available from http:// 
www. mattesonart.com/the-treachery-of-images-.aspx 
 

ตัวอย่างจากผลงานศิลปะดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้ศิลปินจะใช้วัสดุเดียวกัน
ในการสร้างสรรค์งาน และแม้ผลงานนั้นจะสร้างในยุคเดียวกัน หรือเป็นผลงานประเภทเดียวกัน แต่
หากวิธีการน าเสนอ และจุดมุ่งหมาย ในการสร้างงาน ต่างกัน ผลงาน เหล่านั้น ย่อมสะท้อน นัยยะที่
ต่างกันเสมอ ไม่เพียงเท่านั้นชีวประวัติศิลปิน แนวทางในการสร้างสรรค์ของศิลปิน และยุคสมัยของ
ศิลปะ รวมทั้งบริบทของสังคม วัฒนธรรม  และการเมืองที่แวดล้อมศิลปิน ก็มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างสรรค์ ศิลปะ เพื่อให้เข้าใจศิลปะที่ใช้ผมเป็นสื่อสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น จึงได้น า ตัวอย่าง
ผลงานที่ใช้เส้นผมมนุษย์มาเป็นสื่อในการสร้างงานของศิลปินนานาชาต ิ6 ท่าน คือ เดวิด แฮมมอนส์ 
เวนด้า กู้ โมนา ฮาทูม มาเรียลล่า มอสเลอร์ อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ และ  ปรียาชนก เกษสุวรรณ ที่มี
แนวคิดในการสร้างงานที่ลึกซึ้งและมีการน าเสนอที่น่าสนใจ มาน าเสนอเชิงวิเคราะห์ในบทต่อไป 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะห์ผลงานของศิลปินนานาชาติท่ีใช้เส้นผมเป็นสื่อสร้างสรรค์ศิลปะ  

1. เดวิด แฮมมอนส์ (David Hammons) 
1.1 ชีวประวัติ 

 เดวิด แฮมมอนส์ ศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน  ผู๎นี้สร๎างชื่อเสียงด๎วยผลงาน
แนวจัดวาง การแสดงสด และประติมากรรมที่มีลักษณะโดดเดํนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เขาถือ
ก าเนิดในปี ค.ศ. 1943 ในเมืองสปริงฟิลด์ รัฐอิลลินอยย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเป็นลูกคนเล็กใน
ตระกูลพี่น๎องทั้งหมด 10 คน มารดามีอาชีพรับจ๎างเล็กๆ น๎อยๆ และเป็นผู๎อบรมเลี้ยงดูลูกสิบคนแตํ
เพียงผู๎เดียว แฮมมอนส์จึงเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและใช๎ชีวิตอยูํที่เมืองแหํงนี้จนถึงปี  
ค.ศ. 1962 เขาจึงตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองบ๎านเกิดในวัย 19 ปี เพื่อไปศึกษาที่วิทยาลัยแหํงเมือง
ลอสเองเจเลิส  (Los Angeles City College) หลังจากนั้นเพียงหนึ่งปีจึงย๎ายไปศึกษาด๎านการโฆษณา
ตํอที่วิทยาลัยเทคนิคแอลเอ (LA Technical College) ระหวํางปี ค.ศ. 1966 - 1968 เขาได๎เข๎าศึกษาภาค
ค่ าที่สถาบันศิลปะชุยนาร์ด (Chouinard Art Institute) ซึ่งปัจจุบันใช๎ชื่อวําสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย  
(California Institute of the Arts หรือ CalArts) จากนั้นระหวํางปี ค.ศ. 1968-1972 เขาได๎เข๎าศึกษาตํอ
ที่สถาบันศิลป โอทิส (Otis Art Institute) ในปี  ค.ศ.1968 - 1972 ณ ที่นั้นเขาได๎พบกับชาลส์ ไวท์  
(Charles White) เพื่อนศิลปินผู๎มีอุดมการณ์คล๎ายคลึงกัน ดังนั้นทั้งคูจํึงตกลงรํวมกลุํมท างานกัน ในปี 
ค.ศ.1974 เขาก็ย๎ายถิ่นไปตั้งรกรากอยูํที่มหานครนิวยอร์ค ยํานฮาเร็ม (Harlem) จวบจนถึงปัจจุบัน 

1.2 บริบทชีวิตศิลปิน 
 เดวิด แฮมมอนส์ เกิดในเมืองสปริงฟิลด์  เมืองหลวงของรัฐอิลลินอยส์  ที่มีประชากร

ผิวด าอาศัยอยูํเป็นจ านวนมาก ตั้งแตํปี ค.ศ.  1943 - 1962 ที่แฮมมอนส์เกิดและใช๎ชีวิตอยูํในเมือง
สปริงฟิลด์ใน ชํวงเวลานั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมระหวํางคนผิวขาวและด ายังคงครุกรุํน 
แม๎วําประธานาธิบดี อับบราฮัม ลินคอนด์  (Abraham Lincoln) จะประกาศใช๎กฎหมายเลิกทาส ตั้งแตํ
ปี ค.ศ. 1863 และออกกฎหมายวําด๎วยสิทธิมนุษยชน  ค.ศ. 1866 (The Civil Rights Act of 1866) ซึ่งมี
ผลท าให๎ชนผิวด าเชื้อสายแอฟริกันเป็นอิสระจากการเป็นทาส และมีความเทําเทียมกันกับคนผิวขาว
ทุกประการ แตํในความเป็นจริงความเทําเทียมกันนั้นไมํเคยมี ตั้งแตํหลังการประกาศเลิกทาส ความ
ขัดแย๎งทางสังคม วัฒนธรรม และสีผิวก็ทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากคนผิวด าถูกกีดกันโอกาส
ในทุกๆ ด๎านไมํวําจะเป็น การศึกษา การท างาน การเลือกตั้ง และแม๎กระทั่งเร่ืองเล็กๆ น๎อยๆ ใน
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ชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ไมํวําคนผิวด าจะไปอยูํที่ไหนหรือท าอะไรก็มักจะถูกกีดกันจากคนผิวขาวหมด
ทุกเร่ือง ท าให๎คนผิวด ามีสภาพเป็นประชากรชั้นสอง และเมื่อไมํได๎รับโอกาสทางการศึกษา พวกเขา
จึงต๎องไปท างานเป็นกรรมกรและต๎องอาศัยอยูํในยํานชุมชนแออัด อันเป็นแหลํงอโคจรที่รวมอาชญา
กร คนหนํุมสาวที่จ าเป็นต๎องไปอยูํในแหลํงชุมชนนั้น จึงถูกชักน าไปในทางที่ไมํดี อันเป็นเหตุท าให๎
คนผิวขาวมองวําคนผิวด าชอบกํอปัญหาให๎กับสังคม ไมํวําจะเป็นเร่ืองความรุนแรง อาชญากรรม 
ยาเสพย์ติด ฯลฯ และแม๎จะมีกลุํมเคลื่อนไหวเรียกร๎องความเสมอภาค (Civil Rights Movement) ที่น า
โดย มาร์ติน ลูเธอร์คิง จะออกมาประท๎วงความไมํเสมอภาคและการเหยียดผิวในสังคม ตามแนวทาง
สันติวิธีแตํสถานการณ์ก็ยังคงไมํดีขึ้น 1 ประจวบกับ ในชํวง คริสต์ ทศวรรษที่ 1960 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เกิดกระแส “ฮิปปี้” (Hippie) ซึ่งเป็นการรวมกลุํมกันของคนหนุํมสาวเพื่อตํอต๎านความ
ฟุ้งเฟ้อ และความก๎าวหน๎าทางวิทยาการสมัยใหมํ ซึ่งเป็นผลผลักดันให๎ผู๎คนปลีกตนออกหํางจาก
ธรรมชาติ พวกเขาจะปฏิเสธวัฒนธรรมการแตํงกายและทรงผมตามแบบแผนของ คนในสังคมทั่วไป 
แล๎วหันเข๎าสูํวิถีธรรมชาติ พวกฮิปปี้มักปลํอยผมยาวรุงรัง แตํงกายไมํพิถีพิถัน ด าเนินชีวิตอยํางเรียบ
งํายด๎วยการประกอบอาชีพเล็กๆ น๎อยๆ และยึดคติประจ าใจวํา “เกิดมาเพื่อรัก…รักเพื่ออยูํ...ความรัก
ไมํมีพรมแดน -ชาติ-ศาสนา และผิวพรรณ  ทั้งยังไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ ” ลัทธินี้กํอก าเนิดขึ้น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา กํอนจะแพรํหลายไปสูํทวีปยุโรปและเอเชีย2  

 นอกจากนี้ในในคริสตท์ศวรรษที่ 1960-1970 ก็มี “กลุํมพลังเคลื่อนไหวสีด า” (Black 
Power Movement) อันประกอบไปด๎วยคนหนุํมสาวชาวแอฟริกันหรือชาวอเมริกัน-แอฟริกัน น าโดย
มาร์ติน ลูเธอร์ ซึ่งได๎น าอัตลักษณ์พิเศษ คือ “ผิวด า” และ “ผมหยิก” มาใช๎เป็นสัญลักษณ์ของตนอยําง
ภาคภูมิใจ และใช๎ค าสโลแกนวํา  “black is beautiful” ผมจึงมีบทบาทในกลุํมชนชาวอเมริกัน-แอฟริ
กัน ในฐานะที่เป็นสิ่งแสดงเอกลักษณ์ของเผําพันธุ์ตนเอง โดยกลุํมวัยรํุนเร่ิมไว๎ผมทรงด้ังเดิมตาม
ชาวแอฟริกันในทวีป แอฟริกา เพื่อเชื่อมโยง ตัวเอง กับวัฒนธรรม แอฟริกัน  ตลอดจนเพื่อ ยืนยัน
เอกลักษณ์ของเผําพันธุ์และวัฒนธรรมของตน พร๎อมทั้งเป็นการท๎าทายให๎โลกเห็นวําพวกเขามี
ความสามารถและมีสิทธิเทําเทียมกับชนผิวขาว กลุํมพลังสีด านี้นับวํามีอุดมก ารณ์คล๎ายคลึงกับกลุํม
ฮิปปี้ ที่ต๎องการความเสมอภาคไมํมีการแบํงแยํงเชื้อชาติ ศาสนา พรมแดน และสีผิว3  

                                                           
1 Thomas F. Jackson, From Civil Rights to Human Rights, (Pennsylvania: 

University of Pennsylvania Press, 2007), 254-256. 
2 Wikipedia, Hippie, accessed May 26, 2012, available from http://en.wikipedia.org  
3 Wikipedia, Black Power, accessed May 26, 2012, available from http://en.wikipedia 
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 แม๎วํา เดวิด แฮมมอนส์ จะย๎ายจากเมืองสปริงฟิลด์ ซึ่งเป็นบ๎านเกิดมาอาศัยอยูํในยําน
ฮาเร็มในนครนิวยอร์ค สภาพแวดล๎อมรอบตัวเขาก็ไมํได๎เปลี่ยนไปแม๎แตํน๎อย เพราะเขาได๎เลือก
อาศัยอยูํในยํานคนผิวด า และยังคงประสบปัญหาความความเหลื่อมล้ าทางสังคมระหวํางคนผิวขาว
และคนผิวด า การถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูกกีดกันโอกาสในทุกๆ ด๎าน การที่ต๎องด าเนินชีวิต
ทํามกลางสภาวะที่กดดันอยํางมากเชํนน้ี จึงท าให๎แฮมมอนส์เข๎ารํวม “กลุํมพลังเคลื่อนไหว สีด า” 
ประมาณกลางคริสต์ทศวรรษ 1960 และสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะที่ ได๎รับอิทธิพลและสะท๎อน
อุดมการณ์ของกลุํม นี้อยํางชัดเจนจนกลายเป็น เอกลักษณ์ในการสร๎างงาน ของเขา ซึ่งมักน าเสนอ
ประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการเหยียดสีผิว ซึ่งเป็นปัญหา หนึ่งในสังคมอเมริกัน  และแม๎วําในปัจจุบัน 
แฮมมอนส์จะประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล๎วก็ตาม แตํเขาก็ยังต๎องการที่จะอยูํใน
ยํานฮาเร็ม ที่ประชากรมีสถานะเชํนเดียวกับเขา 

1.3 ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานระยะแรกที่แฮมมอนส์สร๎างสรรค์ระหวํางปี ค.ศ. 1960 -  1970 เป็นผลงานชุด 

“ภาพพิมพ์รํางกาย ” (Body Print / ภาพที่ 36)  ซึ่งศิลปินใช๎รํางกายตนเองเป็นสื่อ ในการสร๎างสรรค์
ศิลปะ โดยเขาจะน ามาการีนมาทาทั้งตัว จากนั้นจึงประทับรอยของรํางกายบนกระดาษ และโรยสีฝุ่น
ทับอีกชั้นหนึ่ง ภาพที่ปรากฏจึงมีลักษณะคล๎ายภาพ จากฟิล์มเอ็กซเรย์ ที่แม๎จะดูไมํชัดเจนเหมือน
ภาพถํายนัก แตํก็ท าให๎เห็นรายละเอียดที่อยูํภายในได๎ ต้ังแตํปลายคริสตท์ศวรรษ 1970 แฮมมอนส์ใช๎ 
วัสดุประจ าวันเป็นสื่อสร๎างสรรค์ศิลปะในรูปแบบศิลปะ  “อาร์ต โพเวรํา ” (Arte Povera)4 ซึ่งก าลัง
เป็นที่นิยมของศิลปินในประเทศอิตาลีขณะนั้น ผลงานของแฮมมอนส์มักสะท๎อนปัญหาของสังคม 
โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคม และปัญหาสีผิวในลักษณะเยาะเย๎ยถากถางวิธีการด าเนิน
ชีวิตของคนในสังคมผิวขาวและสังคมชั้นสูง ท าให๎ดูเหมือนวําเขาเป็นคนเยํอหยิ่ง อีกทั้งวิธีการและ
                                                           

4 อาร์ต โพเวรํา ( Arte Povera) คือ กระบวนการเคลื่อนไหวทางศิลปะของศิลปินใน กรุง
โรมและทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีในระหวํางปลายคริสต์ทศวรรษ 1950 และ 1960  ผลงาน
ของศิลปินกลุํมนี้มักสะท๎อนวิถีชีวิตของผู๎คนในสังคม โดยปฏิเสธสังคมแบบบริโภคนิยม ปฏิเสธกฏ
ระเบียบของวงการศิลปะ และชักชวนศิลปินให๎หันเข๎าหาธรรมชาติ วัสดุสํวนใหญํที่น ามาสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปะจึงเน๎นวัสดุจากธรรมชาติ เชํน กิ่งไม๎ ถําน หิน ดิน ทราย หรือวัสดุประจ าวัน และวัสดุที่
ใช๎แล๎ว เชํน หลอดนีออน สายไฟฟ้า เศษผ๎า หรือกระดาษหนังสือพิมพ์, ดูใน ศิริวรรณ ผุงประเสริฐ . 
“พัฒนาการจากสื่อใหมํในศิลปะ ” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 215432 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, 8. 
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วัสดุที่ใช๎ในการสร๎างงานก็ดูแปลกจนอาจถึงขั้นพิสดารในสายตาของผู๎คนในยุคนั้นด๎วย เชํน มูลช๎าง 
ชิ้นสํวนไกํ  เส๎นผม และขวดไวน์ราคาถูก เป็นต๎น ประสบการณ์ที่เขา เคยได๎ใช๎ชีวิตอยูํในยํานคนผิว
ด า ท าให๎ เน้ือหาสาระของผลงานมักแฝงนัย ที่เป็นกบฏตํอแบบแผนทางวัฒนธรรม และปัญหาการ
เหยียดผิว การตํอสู๎อยํางสันติวิธีตลอดระยะเวลาอันยาวนานในลักษณะนี้ท าให๎เขาได๎รับรางวัล  “Mac 
Arthur Fellowship” อันทรงเกียรติในฐานะผู๎พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในเดือนกรกฏาคม ปี ค.ศ. 1991 

 ปัจจุบันผลงานศิลปะของ เดวิด แฮมมอนส์ ถูกรวบรวมและเก็บสะสมไว๎โดยองค์กร
ของภาครัฐและเอกชนที่ส าคัญในระดับนานาชาติ อาทิเชํน หอศิลป์อัลไบรท์ -น็อค (Albright-Knox 
Art Gallery) เมืองบัฟฟาโลํ  (Buffalo) พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟอกก์ ( Fogg Art Museum) เมืองเคมบริจจ์ 
(Cambridge) พิพิธภัณฑ์ศิลปะรํวมสมัยชิคาโก (Museum of Contemporary Art Chicago) แหํงเมืองชิ
คาโก (Chicago) พิพิธภัณฑ์ศิลปะรํวมสมัย (Museum of Contemporary Art) เมืองลอสเองเจลิส  (Los 
Angeles) พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหมํ ( The Museum of Modern Art) มหานครนิวยอร์ค  พิพิธภัณฑ์
ศิลปะอเมริกันวิทนีย์  (Whitney Museum of American Art) มหานครนิวยอร์ค มูลนิธิคาร์เทียร์เพื่อ
ศิลปะรํวมสมัย  (Foundation Cartier pour l'art contemporain) กรุงปารีส  (Paris) ประเทศฝร่ังเศส  
มูลนิธิฟรังซัวร์ ปิโนลต์ ( François Pinault Foundation) ในเมืองเวนิส  (Venice) ประเทศอิตาลี และ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเทท บริเทน (Tate Britain) กรุงลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ 

 

 
 

ภาพที่ 36 เดวิด แฮมมอนส์, กรณีความอยุติธรรม [ภาพพิมพ์] ขนาด 63x40.5 นิ้ว, 1970.  
ที่มา: Lacma Bloc, Recent Works by David Hammons, accessed June 30, 2012, available from 
http://lacma.wordpress.com/2011/08/25/recent-works-by-david-hammons-at-lacma/ 

http://lacma.wordpress.com/2011/08/25/recent-works-by-david-hammons-at-lacma/
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 ตั้งแตํต๎น คริสต์ ทศวรรษ 1970 แฮมมอนส์เร่ิมใช๎วัสดุเก็บตกเป็นสื่อ ในการ
สร๎างสรรค์ศิลปะ สํวนใหญํจะ เป็นขยะตํางๆ  ตามท๎องถนน ซึ่งปกติไมํมีใครน ามาใช๎สร๎างผลงาน
ศิลปะ เชํน กระดูกไกํ ด๎าย ลวด เส๎นผมมนุษย์ ถุง ขวด กระป๋อง ฯลฯ รวมทั้งฝุ่นตามท๎องถนนในยําน
ฮาเร็มที่ศิลปินอาศัยอยูํ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสะท๎อนให๎เห็นทัศนคติของเขาที่ ไมํต๎องการน าเสนอ
ผลงานศิลปะที่แลดูสะอาดสะอ๎านเหมือนศิลปินทั่วไป ซึ่งเขาต้ังฉายาผลงานศิลปะเหลํานั้นวํา “คลีน 
อาร์ต” (Clean Art)5 แนวทางการสร๎างงานศิลปะในลักษณะนี้ของแฮมมอนส์ ท าให๎ผู๎คนเร่ิมให๎ความ
สนใจผลงานเขา แตํผลงานที่สร๎างชื่อเสียงให๎แกํ เดวิด แฮมมอนส์ และท าให๎ผู๎คนเร่ิมรู๎จัก และให๎
ความสนใจตํอผลงานเขามากที่สุด คือ “โซํลํามจอบ” (Spade with Chains / ภาพที่37) ที่สร๎างขึ้นในปี  
ค.ศ. 1973 ซึ่งเป็นผลงานประเภทประติมากรรม ที่ใช๎วัสดุประจ าวัน ในการสร๎างงาน อันได๎แกํ จอบ 
ซึ่งเป็นตัวแทนของผู๎ท างานหนัก และโซํ ที่สื่อถึงความเป็นทาส ผลงานชิ้นนี้สะท๎อนให๎สังคมเห็น
สภาพของผู๎ที่ต๎องใช๎แรงงานหนัก และถูกลํามด๎วยโซํเหมือนดั่งทาส นอกจากนั้นยังเป็นการเรียกร๎อง
ความเสมอภาคและแสดงแนวคิดของคน “กลุํมพลังสีด า” ในเชิงประชดประชัน โดยตั้งชื่อผลงานวํา 
“ Spade” ที่แปลวํา “จอบ” ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส าหรับขุดดิน  นอกจากนั้นค านี้ยัง เป็นค าที่คนผิวขาว ใช๎
เรียกคนผิวด า โดยไมํมีใครร๎ูวําเหตุใดคนผิวขาว จึงเรียกคนผิวด าวํา “จอบ” ดังนั้น  การใช๎ค านี้ของ
แฮมมอนส์ มาตั้งชื่อผลงาน จึงเทํากับ เป็นการยั่วยุ เยาะเย๎ย และประชดประชัน ความไร๎เหตุผล ของ
การเหยียดผิว  

 

 

                                                           
5 Morgan Falconer, David Hammons, accessed June 30, 2012, available from 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=2486 
 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=2486
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ภาพที่ 37 เดวิด แฮมมอนส์, โซ่ล่ามจอบ [มิกซ์ มีเดีย], 1973. 
ที่มา: James [pseud.], Still a Dream…, accessed June 30, 2012, available from http:// 
thebaresquare.com/tag/david-hammons/ 
 

 
 

ภาพที่ 38 เดวิด แฮมมอนส์, การขายลูกบอลหิมะ [เพอร์ฟอร์แมนซ์], 1983.  
ที่มา: Steven Stern, A Fraction of the Whole, accessed June 29, 2012, available from http://www. 
frieze.com/issue/print_article/a_fraction_of_the_whole/ 
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ตลอดระยะเวลาในการสร๎างสรรค์ผลงานอันยาวนานและตํอเนื่องกวํา 40 ปี เดวิด 
แฮมมอนส์ ได๎ผลิตผลงานที่มีคุณคําส าหรับวงการศิลปะออกมามากมาย อาทิเชํน “การขายลูกบอล
หิมะ”(Bliz-aard Ball Sale / ภาพที่ 38) ค.ศ. 1983 ซึ่งเป็น ศิลปะเพอร์ฟอร์แมนซ์  ที่ศิลปินแสร๎งสวม
บทบาทเป็นพํอค๎าเรํข๎างถนนในกรุงนิวยอร์ค โดยเขาได๎เสนอขายหิมะที่ปั้นเป็นลูกกลมๆ หลาย
ขนาด โดยน ามาวางเรียงเป็นแถวลดหลั่นไปตามขนาดใหญํเล็กบนพรม เหมือนการขายของแบกับ
ดิน อันมีนัยยะถึงการล๎อเลียนระบบการค๎างานศิลปะ ศิลปะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแฮมมอนส์จึงเทํากับ
เป็นการประชดแบบนําขบขัน เพราะการขายหิมะเทํากับเป็นการขายสิ่งที่มีอยูํตามธรรมชาติและ
สามารถหาได๎ทั่วไปเมื่อหิมะตกในฤดูหนาวโดยไมํจ าเป็นต๎องใช๎เงินซื้อ อีกประการหนึ่ง หิมะเป็น
สิ่งที่ละลายได๎ ดังนั้น การขายหิมะจึงเทํากับเป็นการขายสิ่งที่มีสภาพไมํคงที่และไมํมีราคาคํางวด
อะไร เพราะมีอยูํในธรรมชาติ เปรียบเสมือนธุรกิจการประมูลขายผลงานศิลปะราคาเป็นล๎าน ซึ่งเป็น
การให๎คําสูงเกินจริง ทั้งๆ ที่เป็นคําซึ่งมนุษย์สมมุติขึ้นเองเทํานั้น ดังนั้น ผลงานการแสดงสดในคร้ัง
นี้จึงเทํากับเป็นการอุปมาอุปมัยประชดประชันธุรกิจศิลปะและระบบหอศิลป์ รวมทั้งตํอต๎านระบบ
การค๎างานศิลปะในปัจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 39 เดวิด แฮมมอนส์, คุณชอบฉันท่ีเป็นแบบนี้ไหม [มิกซ์ มีเดีย], 1988.                       
ที่มา: Steven Stern, A Fraction of the Whole, accessed June 29, 2012, available from 
http://www.frieze.com/issue/print_article/a_fraction_of_the_whole/ 

http://www.frieze.com/issue/print_article/a_fraction_of_the_whole/
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 “คุณชอบฉันที่เป็นแบบนี้ไหม” (How Ya Like Me Now? / ภาพที่ 39 ) ผลงานจัดวาง
ชิ้นนี้ใช๎ธงชาติอเมริกันตั้ง ไว๎หน๎าภาพเหมือนของ  เจสส์ แจ็คสัน ( Jesse Jackson) นักการเมืองชาว
อเมริกันผิวด าที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นภาพที่ศิลปินวาดขึ้นเอง แตํแทนที่จะเขียนภาพให๎ เจสส์ แจ็คสันให๎
มีสีผิวด า ตาด า และผมหยิกสีด า เหมือนตัวจริง ศิลปินกลับวาดภาพแจ็คสันให๎มีผิวพรรณขาวผํอง 
นัยย์ตาสีฟ้าและมีผมหยิกสีทอง แบบคนผิวขาวเผําพันธุ์คอเคเซี่ยน แล๎ วเขียนค าถามก ากับใต๎ภาพวํา 
“คุณชอบฉันที่เป็นแบบนี้ไหม ” (How Ya Like Me Now?) ค าถามนี้ตั้งขึ้นเพื่อถามคนในสังคม  ทั้ง
ในเชิงประชดประชันและนําขบขัน อีกทั้งยังพยายาม ชี้ให๎ผู๎ชมเห็นคล๎อย ตามและรํวมประจานอคติ
อันนํารังเกียจ ที่น าไปสูํ การเหยียดสีผิวของชนผิวขาว นอกจากนั้น ศิลปินยังต๎องการสื่อ ให๎เห็นวํา 
เพียงเพราะความแตกตําง ทางเผําพันธุ์ และสีผิว ก็สามารถท าให๎ชนผิวขาวมีอ านาจและมีฐานันดร
เหนือกวําและตั้งแงํ ดูถูกเผําพันธุ์อื่น โดยเฉพาะ คนเชื้อสายแอฟริกันได๎อยํางชอบธรรม เชํนน้ันหรือ  
ปัจจุบันก็ยังมี คนจ านวนมาก ในสหรัฐอเมริกาที่ยังยึดคติเหยียดผิว อันมีรากเ หง๎าความเชื่อมาจาก
ทฤษฏีเผําพันธุ์ของนักปรัชญา บางกลุํม ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เชํน  อิมมานูเอล คานท์ ( Immanuel 
Kant) คาล วอน ลินเนํ  (Carl von Linné) และโจฮาน ฟรีดริค บลูเมนบาค ( Johann Friedrich 
Blumenbach) เป็นต๎น 

 

 
 

ภาพที่ 40 เดวิด แฮมมอนส์, ธงชาติแอฟริกัน-อเมริกัน [มิกซ์ มีเดีย], 1990.  
ที่มา: Wikipedia, David Hammons, accessed June 20, 2012, available from http://en.wikipedia 
.org/wiki/David_Hammons 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการตํอต๎านการเหยียดสีผิวและ เผําพันธุ์  ยังคงปรากฏให๎เห็นใน
ผลงานของ แฮมมอนส์ อยําง ตํอเน่ือง  เชํน ผลงานที่มีชื่อวํา “ ธงชาติแอฟริกัน -อเมริกัน ” (African 
American Flag / ภาพที่ 40 ) ที่น าธงชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นธงไตรรงค์ คือมีสีแดง น้ าเงิน และขาว 
ในแบบที่คนทั่วไปร๎ูจักและจ าได๎ แตํ ศิลปินกลับเปลี่ยนสีขาวของธงเป็นสีด าแทน  และอุปโลกวํา นี่
คือ ธงชาติ แอฟริกัน -อเมริกัน ผลงานชิ้นนี้ สื่อความหมายเชิงประชด ประชั น โดยใช๎ ธงชาติของ
สหรัฐอเมริกาเป็นสัญลักษณ์และชี้ประเด็นวํา สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น ประเทศที่มีประชากรจากทั่วทุก
หนแหํงทั่วโลกมาอาศัยอยูํรํวมกัน และขึ้นชื่อวําเป็นประเทศที่ประชาชนมีเสรีภาพเทําเทียมกัน ไมํวํา
จะนับถือศาสนาใดหรือมีสีผิวใดก็ตาม แตํในความเป็นจริงกลับเต็มไปด๎วยปัญหาการแบํงแยกสีผิว
และเผําพันธุ์อยํางไร๎ซึ่งมนุษยธรรม 

1.4 ผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นส าคัญท่ีใช้ผมเป็นสื่อ 
 ผลงานชิ้นส าคัญของ  เดวิด แฮมมอนส์  ที่เกี่ยวข๎องกับเส๎นผม ได๎แกํ “ไมํมีชื่อ ” 

(Untitled / ภาพที่ 6) ซึ่งเป็นผลงานที่สามารถสะท๎อนความคิดของศิลปินที่มีตํอสังคม ในประเด็นที่
เกี่ยวกับความไมํเสมอภาคและการเป็นจ าเลยถูกเหยียดสีผิวของชาวแอฟริกัน -อเมริกันที่กระท าโดย
ชนผิวขาว ซึ่งเป็นพลเมืองสํวนใหญํของประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเป็นผลงานที่ได๎รับเชิญไป
แสดงในมหกรรมการแสดงศิลปะดอคคิวเมนต๎า ครั้งที่ 9 (Documenta IX) ด๎วย  

1.4.1 ลักษณะของผลงาน 
 “ไมํมีชื่อ ” เป็นผลงานที่น ามาจัดแสดงในงานนิทรรศการแสดงศิลปะที่มี

ชื่อเสียงของโลก นั่นคือ ดอค คิวเมนต๎า  คร้ังที่ 9 ผลงานสํวนใหญํที่  แจน โฮเอท ( Jan Hoet) 
ผู๎อ านวยการ ฝ่ายศิลป์  (Artistic Director) ในดอคคิวเมนต๎า คร้ังที่ 9 คัดเลือก มาจัดแสดงมักเป็น
ผลงาน ในแนวสื่อ สะท๎อน อารมณ์ความร๎ูสึก  เมื่อดูเผินๆ “ไมํมีชื่อ ” เหมือนจะไมํเข๎า กับแนวทาง
ของดอคคิวเมนต๎าครั้งที่ 9 เทําไรนัก เพราะ “ไมํมีชื่อ” เป็นผลงานจัดวางด๎วยวัสดุเก็บตก มีขนาด
ประมาณ 152 ซม. วัสดุที่ใช๎จัดวางในคราวนี้เป็นขยะที่ศิลปินหมั่นเก็บสะสม มาจากร๎านตัดผมใน
ยํานฮาเร็มที่เขาอาศัยอยูํ วัสดุเก็บตกที่  เดวิด แฮมมอนส์  ใช๎สร๎างสรรค์ในผลงาน “ไมํมีชื่อ” คราวนี้
ประกอบด๎วย ก๎อนหิน เศษทองแดง เศษลวด เศษผ๎า และเส๎นผมของชาวแอฟริกัน ที่มีสีด าแดงดูแห๎ง
กรอบ เส๎นเล็กละเอียด และหยิกขอด  โดยน าเส๎นผมเหลํานั้น มาพันกับเส๎นลวด ที่ยาวบ๎างสั้นบ๎าง 
จากนั้นจึงน ามาเสียบเข๎าด๎วยกันกับกองหินที่วางกองรวมกันเป็นวงกลม  

 เส๎นผมที่ เดวิด แฮมมอนส์ น ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานชิ้นนี้คือเส๎นผม
ของชาว แอฟริกัน -อเมริกันที่เขาเก็บสะสมได๎จากร๎านตัดผมยํานฮาเร็มที่เขาอาศัยอยูํจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งการที่เขาเลือกใช๎เส๎นผมของคนอ่ืนแบบไมํจ าเพาะเจาะจงวําต๎องเป็นเส๎นผมของใครคนใดคน
หนึ่ง และการที่เขาไมํใช๎เส๎นผมของตนเอง เทํากับเป็นการสื่อความหมายส าคัญนัยยะหนึ่งวํา เขา
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ไมํได๎ต๎องการเรียกร๎องความเทําเทียมกันในสังคมอเมริกันเพื่อตนเอง แตํเป็นการเรียกร๎องให๎กับชาว
แอฟริกัน-อเมริกันทุกคน และเพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติในสังคม  

 เมื่อมองดูเผินๆ ผลงานชิ้นนี้จ ะมีรูปทรงคล๎ายวัชพืชหรือ พุํมหญ๎าแห๎งขนาด
ใหญํที่ถูกมัดก๎านรวมกันด๎านลําง โดยมีหินวางรอบๆ สํวนด๎านบนของก อหญ๎าแห๎งจะอยูํในลักษณะ
กระจาย ตัว เป็นพุํม เหมือนต๎นหญ๎าที่ขึ้นเอง และพยายามที่จะมีชีวิตอยูํตามธรรมชาติอยําง
สะเปะสะปะ ไร๎ระเบียบ และนําถอนทิ้ง แตํเมื่อพินิจผลงานให๎ดีจึงจะสังเกตเห็นวํา ก๎านที่ดูเหมือน
หญ๎าแห๎งขนาดใหญํนั้นท าจากผมสีด าหยิก หยอง อันเป็นเอกลักษณ์ของ เส๎นผมชาวแอฟริกันหรือ
แอฟริกัน-อเมริกันพันกับลวด เสียบอยูํบนกองหินที่วางกองอยูํ  ซึ่งก๎อนหินเหลํานั้นก็เหมือนกับก๎อน
หินที่พบในธรรมชาติ ไมํมีใครใสํใจดูแล เสมือนสิ่งไร๎คํา ซึ่งอาจเปรียบได๎ดั่งลักษณะชีวิตของคนผิว
ด า ซึ่งถูกเลือกปฏิบัติอยํางไร๎คําโดยคนผิวขาวซึ่งไมํยอมเปลี่ยนความคิดที่มีตํอคนผิวด า ทั้งๆ ที่คน
ผิวด าก็เป็นคนมีเลือดเนื้อเชํนเดียวกับคนผิวขาวและพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะอยูํรอดในสังคมที่เต็มไป
ด๎วยความอยุติธรรม 

 นอกจากนี้ที่ รอบกองหิน ยังมีเส๎นผมสีด าโปรยอยูํรอบๆ เส๎นลวดที่พันด๎วย
เส๎นผมเหลํานี้ถูกเสียบชี้ตั้งและไขว๎ทับสลับไปมาไปทุกทิศทางอยํางไร๎ระเบียบ ดูคล๎าย ตัวเมํนที่
พร๎อมจะสลัดขนที่ทั้งแข็ง ยาวแหลม และมีพิษไปยังศัตรูที่เข๎ามาใกล๎ สํวนผมที่พันลวดบางเส๎นก็เร่ิม
คลายตัวหลุดออกจนเผย ให๎เห็นเส๎นลวดขึ้นสนิม ที่อยูํ ด๎านใน นอกจากนี้รูปทรงของผลงานยังมี
ลักษณะคล๎าย เคร่ืองประดับศีรษะของหัวหน๎าเผําใน แอฟริกา เพียงแตํเคร่ืองประดับชิ้นนี้สร๎างขึ้น
อยํางไมํพิถีพิถันและจัดวางอยํางไมํเป็นระเบียบ จึงท าให๎ผลงานชิ้นนี้ในทางหนึ่งดูเป็นธรรมชาติ แตํ
อีกทางหนึ่งก็เหมือนสิ่งสกปรกที่ไมํมีใครอยากเข๎าใกล๎ 

1.4.2 ผลสะท้อนจากวิธีการจัดวางและการใช้ผมเป็นสื่อ  
 เน่ืองจากผลงานการจัดวาง ชิ้นนี้ที่มีขนาดใหญํ  จึงปะทะกับสายตาผู๎ชม  และ

ดึงดูดความสนใจจากผู๎ชมในทันทีที่ได๎เห็น แตํไมํดึงดูดให๎ผู๎ชมอยากเดินเข๎าไปใกล๎ๆ เพราะลักษณะ
ของตัวผลงานที่ดูเหมือนพุํมหนามแหลมที่พร๎อมทิ่มแทงผู๎ชมได๎ทุกขณะ ผู๎ชมจึงอาจมองดูผลงาน ใน
ระยะหํางพอสมควร ซึ่งท าให๎สะท๎อนความคิดบางอยํางของตัวผู๎ชม กลําวคือ ผลงานชิ้นนี้ท าให๎ผู๎ชม
ที่เข๎ามาชมนิทรรศการดอคคิวเมนต๎า ซึ่งสํวนใหญํเป็นคนผิวขาว จะเกิดความเกรงกลัววํา หากเดิน
เข๎าไปใกล๎ผลงาน ก็จะถูกผมที่มีลักษณะเหมือนขนเมํน ที่ชี้ไปมาดูไมํเป็นระเบียบและดูนําเกลียดนี้
เกี่ยว ทิ่มแทง หรือปลิวมาถูกตน เมื่อพวกเขาเห็นภาพรวมและ รายละเอียดตํางๆ ตามที่ศิลปินตั้งใจ
สร๎างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมา  คือ เพื่อให๎คนรังเกียจไมํอยากเข๎าใกล๎ ด๎วยความมีอคติทั้งๆ ที่ยังไมํร๎ู
ลักษณะแนํชัดของผลงาน ผู๎ชมสํวนใหญํจึงยืนดูหํางๆ ผลงานชิ้นนี้จึงสามารถแสดงธรรมชาติอัน
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ถํองแท๎ของมนุษย์สํวนใหญํ คือ มีอคติตํอสิ่งที่ดูไมํเป็นระเบียบ สกปรก และดูนําเกลียด อันเปรียบ
ได๎กับคนผิวขาวที่ตั้งแงํรังเกียจคนผิวด าอยํางมีอคติ  

 ในวินาทีแรกที่ชมผ ลงาน ผู๎ชมอาจไมํเข๎าใจในทันที เพราะเป็น ศิลปินไมํได๎
สื่อเร่ืองราวอยํางตรงไปตรงมา แตํ เป็นการน าเส๎นผมของคน อเมริกัน -แอฟริกัน มาเป็นสัญลักษณ์
แทนการเรียกร๎องสิทธิความเทําเทียมและการเหยียดผิว ซึ่งผู๎ชมต๎องศึกษาภูมิหลังของประวัติศาสตร์
ในเร่ืองดังกลําวพอสมควรจึงจะสามารถเข๎าใจ วิเคราะห์ และตีความผลงานชิ้นนีไ้ด๎ 

 ผู๎ชมอาจ มีความรู๎สึกและปฏิกิริยาที่แตกตํางกันหลัง จากได๎ ชมผลงาน ชิ้นนี้  
ผู๎ชมบางกลุํมอาจร๎ูสึก เห็นใจศิลปิน  เน่ืองจากประสบชะตากรรมเดียวกัน ผู๎คนบางกลุํมที่มีอคติกับ
ชาวแอฟริกัน -อเมริกัน อาจร๎ูสึกไมํพอใจและไมํชื่นชมกับผลงานชิ้นนี้เลยก็เป็นได๎ แตํส าหรับผู๎ที่
ไมํได๎มีประสบการณ์รํวมกับศิลปินหรือกลุํมที่ตํอต๎านศิลปิน อาจเกิดความร๎ูสึกเห็นอกเห็นใจศิลปิน
และชนผิวด าที่ยังคงถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพในเร่ืองตํางๆ อยูํเนืองๆ อยํางไรก็ตามศิลปินคงไมํ ได๎
ต๎องการให๎ผู๎ชมเกิดความเห็นอกเห็นใจหรือสงสาร เพราะ ตัวเขาเองไมํได๎น๎อยเนื้อต่ าใจในชาติพันธุ์
ของตน ยิ่งกวํานั้น เขายังรู๎สึกภาคภูมิในเชื้อชาติของตน อยํางเห็นได๎ชัด  เมื่อเขาเลือกน าเสนอผลงาน
ในลักษณะทรงผมแบบชาวแอฟริกันอยํางภาคภูมิใจ 

 ประเด็นในการน าเสนอ ผลงานชิ้นนี้  แม๎จะไมํใชํประเด็นใหมํ เ นื่องจาก เป็น
ประเด็นการเรียกร๎องสิทธิความเทําเทียม และการไมํแบํงแยกเร่ืองสีผิว ซึ่งศิลปิ นได๎มุํงมั่นน าเสนอ
ประเด็นนี้มายาวนานหลายทศวรรษ แตํในปัจจุบันประเด็นดังกลําวก็ยังคงเป็น ปัญหาหนึ่งของสังคม
อเมริกัน ซึ่งแม๎ในปัจจุบันตามกฎหมายทุกคนจะมีความเสมอภาค ไมํวําจะเชื้อชาติใด ผิวสีใดก็ตาม 
แตํก็ยังมีคนบางกลุํมที่ยังเหยียดสีผิวอยูํ 

1.4.3 ข้อสรุปการสร้างสรรค์ของเดวิด แฮมมอนส์ 
เดวิด แฮมมอนส์  ได๎สร๎างสรรค์ผลงานจัดวางที่ใช๎ เส๎นผมสีด าหยิกหยอง  ซึ่ง

เป็นเอกลักษณ์พิเศษของชาว แอฟริกัน-อเมริกันมาเป็นสื่อในการสร๎างสถานการณ์ขึ้นด๎วยวิธีแบบที
เลํนทีจริง เพื่อสื่อแสดง สภาพที่ “ไมํสมบูรณ์แบบ” เต็มไปด๎วยความบกพรํอง สกปรก ในลักษณะ  
“โลกนอกกรอบ” ที่ ตํางจากโลกของคนผิวขาว หรือชนชั้นสูงที่ทั้งสมบูรณ์และอยูํในกรอบ ผลงาน
ชิ้นนี้เป็นการเปรียบเทียบชีวิตของสังคมชาวแอฟริกัน-อเมริกัน ที่อยูํ “นอกกรอบ” และ “ไมํสมบูรณ์
แบบ” อันเป็นสภาพ การใช๎ชีวิตอยูํอยําง “อิสระ” และเป็นอิสรภาพที่เกิดจากการไมํยึดติดกับวัตถุ
หรือภาวะใดๆ เดวิด แฮมมอนส์  ได๎เคยให๎ค านิยามของความเป็น“อิสระ” ไว๎วํา “ ...ถ๎าคุณเป็นคน
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ยากจน แตํมีความสุขกับมัน และสามารถหัวเราะกับสภาพของความจนได๎ ก็เทํากับวําคุณไมํขึ้นกับ
สิ่งใด และนั่นจะท าให๎คุณเป็นอิสระได๎อยํางดี...”6 

แฮมมอนส์ จงใจน าเสนอผลงานชิ้นนี้ในลักษณะท๎าทาย เย๎ยหยัน ตํอต๎านเชิง
เหน็บแนมตํอสภาพของสังคมฝ่ายตรงข๎าม ที่ทั้งสะอาดสะอ๎าน สมบูรณ์แบบ แลดูเพียบพร๎อมไป ทุก
อยําง แตํเพราะความรู๎สึกรังเกียจ หวาดระแวง และเกรงกลัว สิ่งที่ไมํเป็นระเบียบ นําเกลียด สกปรก 
ซึ่งอยูํนอกกรอบและตํางจากสภาพแวดล๎อมของตน พวกเขาจึงกักล๎อมตนเองให๎ “อยูํในกรอบ” ด๎วย
การสร๎างกฎแหํงวิถีชีวิตของตนเองขึ้นมาจนท าให๎ตนเองขาดอิสรภาพไปโดยปริยาย  

เดวิด แฮมมอนส์ นับ เป็นศิลปินที่เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญใน  “กลุํม
เคลื่อนไหวสีด า ” อันประกอบไปด๎วยชาว แอฟริกันหรือชาวอเมริกันเชื้อสาย แอฟริกัน รวมทั้ง กลุํม
ชนจากฝั่งทะเลตะวันออกของสหรั ฐที่อพยพหนีภัยเข๎ามาอยูํในสหรัฐอเมริกา ในคริสต์ ทศวรรษที่ 
1960-1970 ได๎น าอัตลักษณ์ ของเผําพันธุ์ตัวเอง  คือ “ผิวด า” และ “ผมหยิก” มาใช๎เป็นสัญลักษณ์ของ
กลุํมด๎วยความภาคภูมิใจ พวกเขาได๎ใช๎สโลแกนวํา “black is beautiful” 

เดวิด แฮมมอนส์ ได๎น าเส๎นผมมาเป็นองค์ประกอบหลักในผลงาน ชิ้นนี้อยําง
ภาคภูมิใจเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของเผําพันธุ์ตนเอง และเพื่อให๎เชื่อมโยง ผลงานเข๎ากับวัฒนธรรมแอฟ
ริกันแหํงทวีป แอฟริกา อันเป็ นการยืนยันเอกลักษณ์ของเผําพันธุ์ แอฟริกัน และวัฒนธรรมของตน 
พร๎อมทั้งเป็นการท๎าทายให๎โลกเห็นวําพวกเขามีความสามารถและมีสิทธิเทําเทียมกับชนชาติที่มี สีผิว
และเส๎นผมในลักษณะอื่น โดยเฉพาะเผําพันธุ์ที่มีผิวขาว ผมทอง 

 
2. เวนด้า กู้ (Wenda Gu) 

2.1 ชีวประวัติ 
 เวนด๎า กู๎  เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1955 ที่เมืองเซี่ยงไฮ๎ สาธารณรัฐประชาชนจีน พํอของกู๎

ท างานทางด๎านการธนาคาร สํวนคุณปู่ คือ กู๎ เจียนเช็ง  (Gu Jiancheng) เป็นนักแสดงและหนึ่งใน
ผู๎อ านวยการสร๎างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในชํวงคริสต์ทศวรรษที่ 1920-1940 กู๎จบการศึกษาทางด๎าน
ศิลปะจากโรงเรียนศิลปะแหํงนครเซี่ยงไฮ๎ (Shanghai School of Arts) เมื่อปี ค.ศ. 1976 ซึ่งที่นั่น เขา
ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการแกะสลักไม๎และเร่ิมวาดภาพจิตรกรรมทิวทัศน์จีนแนวประเพณี ตํอมาในปี  ค.ศ. 
1981 กู๎ได๎รับปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันศิลปะแหํงประเทศจีน  (China Acadamy of Arts) ที่
เมืองหางโจว ซึ่งเขาได๎ศึกษาเกี่ยวกับวิชาจิตรกรรมทิวทัศน์คลาสสิคกับอาจารย์  ลู ยานเชา ( Lu 
Yanshao) หลังจากจบการศึกษา กู๎ได๎สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะไปพร๎อมๆ กับด ารงต าแหนํงเป็น
                                                           

6 David Hammons, From An Interview with David Hammons, accessed June 20, 2012, 
available from http://www.brown.edu/Departments/MCM/people/cokes/Hammons.html 
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อาจารย์ประจ าสอนวิชาจิตรกรรมจีน ที่สถาบันศิลปะแหํงประเทศจีน ระหวํางปี ค.ศ.  1981 - 1987 
และในปี ค.ศ.  1987 ขณะที่กู๎อายุ  32 ปี เขาได๎ย๎ายถิ่นฐานจากประเทศจีนไปอาศัยอยูํในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแตํงงานกับนักออกแบบตกแตํงภายในที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน คือ แคททรีน 
สก็อต (Kathryn Scott)  

 ระหวํางปี ค.ศ.1989 - 1990 กู๎ได๎ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ในสตูดิโอศิลปะที่
มหาวิทยาลัยมินเนโซต๎า  (University of Minesota) และได๎รับรางวัลเกียรติยศมินเนโซตัน  (The 
Title of Honorary Minnesotan ) จากผู๎วําการรัฐมินเนโซต๎า จากนั้นเขาก็ได๎รับเชิญไปเป็นอาจารย์
สอนศิลปะที่สถาบันศิลปะ มหาวิทยาลัยทางศิลปะตํางๆ ทั่วโลก ตํอมาในปี ค.ศ. 1995 เขาเป็นศิลปิน
รับเชิญและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษที่โรงเรียนคอปเปอร์ ยูเนียน  (Copper Union)ในมหานคร
นิวยอร์ค และในปีเดียวกัน เขาได๎รับเลือกให๎เป็นหนึ่งในศิลปินรับเชิญในโครงการ ศิลปินนานาชาติ
ในพ านัก (The International Artists Residence) ของพิพิธภัณฑ์พีเอส วัน  (ps1 Museum)ใน
นิวยอร์ค และปี ค.ศ. 1998 เป็นสมาชิกของกรรมการฝ่ายทุนการศึกษานักเรียนแหํงสถาบันศิลปะชิคา
โก๎ใน ปี ค.ศ. 2001 เขาได๎รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของวิทยาลัยศิลปะแมน  (The Maine 
College of Art ) และในปี ค.ศ. 2003 เขาได๎เป็นหนึ่งในคณะผู๎รับผิดชอบด๎านกฎหมายของเทศกาล
ศิลปะมาเก๏า เพื่อสมัครเข๎ารํวมเป็นมรดกโลกของสหประชาชาติ  

 ผลงานศิลปะของ กู๎ ได๎รับการกลําวถึงและวิพากษ์วิจารณ์อยํางกว๎างขวางในสื่อ
สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลงานของเขาถูก น ามาสร๎าง เป็นภาพยนตร์
สารคดีทางด๎านวัฒนธรรมที่ชื่อ “Under Wraps” และได๎รับเกียรติให๎รํวมฉายในเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติที่แวนคูเวอร์ (Vancouver International Film Festival) และเทศกาลภาพยนตร์และวีดิทัศน์
มาร์กาเร็ต มี๊ด( Margaret Mead Film & Video Festival) ในมหานครนิวยอร์ค ภาพยนตร์เร่ืองนี้ยังได๎
ถูกเสนอชื่อเข๎าชิงรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมทางด๎านวัฒนธรรมในเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติโตรอนโต (The Toronto International Film Festival) ปี ค.ศ. 1997 อีกด๎วย 

 ตลอดระยะเวลาของการสร๎างสรรค์ศิลปะ เวนด๎า กู๎  ได๎รับรางวัลเกียรติยศมากมาย 
รวมถึงรางวัล ที่เขาได๎รับ ในปี ค.ศ. 1987 จากสภาแคนาดาส าหรับศิลปินตํางชาติที่มาเยือน  (The 
Canada Council for Visiting Foreign Artists) หนังสือของกู๎ที่มีชื่อวํา “Wenda Gu - Art from Middle 
Kingdom to Bio Logical Millennium” ที่พิมพ์ขึ้นในปี ค.ศ. 2003 ก็ได๎รับรางวัลในปี ค.ศ.  2004 ถึง 2 
รางวัล คือ “The American Museum Association’s Second Place Publication Award” และ “The 
New England Museum Associations Design Award” ในปีเดียวกันเขายัง ได๎รับรางวัลจาก The Art 
Document Magazine ประเทศจีน และยังได๎รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการแหํงสภาศิลปะจีนใน
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วาระครบรอบ 100 ปี (The Committee of The Forum of Centennial Art of China)ให๎เป็นหน่ึงในสิบ
ศิลปินทัศนศิลป์ชาวจีนที่ทรงอิทธิพลที่สุดแหํงศตวรรษ7 

2.2 บริบทชีวิตของศิลปิน 
 ตั้งแตํเล็กจนโต เวนด๎า กู๎ หลงใหลในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประเทศ

จีนที่สั่งสมมายาวนานนับพันปี ด๎วยเหตุนี้เขาจึงตระหนักถึงคุณคําของมรดกทางวัฒนธรรมและเขา
ยังหลงใหลในศิลปะการวาดภาพจิตรกรรมด๎วยหมึกจีนและภาพจิตรกรรมทิวทัศน์แนวประเพณี ซึ่ง
ในระยะเวลาตํอมาเขาได๎คลี่คลายรูปแบบและกระบวนการสร๎างงานจิตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
จีนประเพณีมาสูํศิลปกรรมรํวมสมัยแนวใหมํ ที่เขาเป็นหนึ่งในผู๎รํวมบุกเบิกแนวทางศิลปะรํวมสมัย
คนส าคัญของประเทศจีนด๎วย  

 ภายหลังจากที่กู๎ย๎ายไปตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา และได๎เดินทางไปยัง
ประเทศตํางๆ ท าให๎กู๎มองเห็นความแตกตํางทางสังคมของมนุษย์ ที่แตกตํางกันด๎วยวัฒนธรรม 
การเมือง และภาษา ประกอบกับในชํวงปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1980 ได๎เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่
ผู๎คนทั่วโลกสามารถติดตํอสื่อสารหรือไปมาหาสูํกันได๎งําย จึงท าให๎เกิดการแลกเปลี่ยนและรับเอา
วัฒนธรรมของชนชาติอ่ืนๆ ท าให๎เขาจินตนาการไปถึงโลกที่สมบูรณ์แบบ ที่ผู๎คนมีวัฒนธรรมและ
ภาษาเดียวกัน อันจะน ามาซึ่งสันติภาพและความสงบสุขในสังคมมนุษย์ จนน ามาเป็นแนวคิดในการ
สร๎างสรรค์ผลงานกู๎มักน าเสนอเร่ือง ราวการรับเอาวัฒนธรรมอื่น มาผสมผสานกับ วัฒนธรรม ของ
ตนเอง  (Cultural assimilation)8 ซึ่งจะเห็นได๎ชัดเจนในโครงการผลงานศิลปะระยะยาว 
“สหประชาชาติ ” (United Nation) ที่มีจุดมุํงหมายอันหนักแนํนในการหลอมรวมชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมตํางๆ เข๎าด๎วยกัน เพื่อสร๎างชาติพันธุ์ใหมํ ที่มนุษย์หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมใหมํอยํางเดํนชัด 

 
 

                                                           
7 Art Speak China,Wenda Gu, accessed October 4, 2012, available from 

http://www.artspeakchina.org/mediawiki/Wenda_Gu_%E8%B0%B7%E6%96%87%E8%BE%BE 

8
 การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Cultural Assimilation) คือ การที่ผู๎อพยพซึ่งมาจาก

หลากหลายเชื้อชาติได๎น าเอาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติของตนเองเข๎ามา และหลํอหลอมกับ

วัฒนธรรมของคนพื้นเมืองดั้งเดิมจนกลายเป็นวัฒนธรรมใหมํที่ผู๎อพยพทุกคนตํางน๎อมรับ , ดูใน 

ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ , สหรัฐอเมริกา , เข๎าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2555, เข๎าถึงได๎จาก http:// 

www.americanthai.net/Pages/usa.aspx 
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2.3 ประวัติการสร้างสรรค์ 
 กู๎เป็นศิลปินแนวคอนเซ็ปต์ชวล (Conceptual) ที่มีชื่อเสียง และเป็นหนึ่งในศิลปินหัว

ก๎าวหน๎าที่บุกเบิกแนวทางศิลปะรํวมสมัยของประเทศจีน  ผลงานศิลปะของ กู๎มักเป็นภาพเขียนด๎วย
หมึกจีนขนาดใหญํ อินสตอลเลชั่น และเพอร์ฟอร์แมนซ์ ซึ่งเขานิยมใช๎วัสดุที่เกี่ยวข๎องกับพันธุกรรม
ของมนุษย์ คือ เส๎นผมและเลือดในการสร๎างผลงานศิลปะ9 

 นิทรรศการ เด่ียว คร้ังแรกของ กู๎ ถูกจัดขึ้นในการประชุมวิชาการระดับชาติของ
ประเทศจีน ที่ เกี่ยวข๎องกับประวัติศาสตร์จิตรกรรมจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและสมาคมศิลปิน
แหํงมณฑลซานซี  (Shangxi Artist Association) ถึงแม๎วํานิทรรศการคร้ังนั้นจะถูกสั่งปิดโดย รัฐบาล
กํอนที่จะได๎ เปิดแสดงตํอสาธารณชน แตํสุดท๎ายก็สามารถเปิด นิทรรศการได๎ โดย จะเปิดให๎ชมได๎
เฉพาะผู๎เชี่ยวชาญในแวดวงศิลปะเทํานั้น สื่อมวลชนได๎พากันกลําวถึงผลงานที่น ามาจัดแสดง ในครั้ง
นั้นวําเป็นจุดเร่ิมต๎นของศิลปะการเขียนหมึกเชิงค อนเซ็ปต์ชวล  (Conceptual Ink Art) ในประเทศจีน 
ชํวงเวลานั้นผลงานศิลปะของ  เวนด๎า กู๎ ได๎สร๎างปรากฏการณ์เขยําโลก ให๎กับภาพเขียนหมึกแนว
ประเพณี ผลงานของเขาได๎ถูกสร๎างขึ้นด๎วยกระบวนการอุปโลก โดยแสร๎งเขียนตัวอักษรจีนแบบ
ผิดๆ ซึ่งได๎รับแรงบันดาลใจส าคัญมาจากการพิมพ์ตัวอักษร  ดร.ปีเตอร์ เซลซ์  (Peter Selz) นัก
ประวัติศาสตร์ศิลปะผู๎มีชื่อเสียงระดับโลกจาก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  เบิร์กลีย์  (University of 
California, Berkeley) เคยกลําวถึง เวนด๎า กู๎ วํา “…เขานําจะเป็นศิลปินที่เป็นต๎นแบบตัวจริงเสียงจริง  
และมีเอกลักษณ์ไมํซ้ าใครที่สุดในประเทศจีน นับตั้งแตํมีการปฏิวัติในประเทศจีน”10 

 ในปีค.ศ. 1993 กู๎ได๎เร่ิมสร๎างสรรค์ผลงานชิ้นส าคัญระดับโลก คือ โครงการ 
“สหประชาชาติ” (United Nations / ภาพที่ 11,45 - 46) เป็นโครงการสร๎างผลงานศิลปะ ระยะยาวที่
เขาไดท๎ ามาอยํางตํอเน่ืองตลอดระยะเวลากวํา 10 ปี โดยใช๎ผมเป็นวัสดุหลักในการสร๎างสรรค์ผลงาน
จนท าให๎เขาได๎รับฉายาวําเป็น “ศิลปินเส๎นผม” (Hair Artist) ผมที่กู๎น ามาสร๎างงานมักเป็นผมที่เก็บ
สะสมมาจากร๎านตัดผมทั่วโลก นอกจากนี้กู๎ยังน าเส๎นผมมาสร๎างสรรค์เป็นอนุสาวรีย์ ซึ่งเขาต๎องการ
สื่อถึงการหลอมรวมมนุษย์เข๎าเป็นหน่ึงเดียวและการสร๎างเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ใหมํ และนอกจาก
โครงการศิลปะระยะยาว “สหประชาชาติ ” แล๎ว เวนด๎า กู๎ ยังมีผลงานที่นําสนใจอ่ืนๆ อีกมากมาย 
อาทิ  ผลงานชุด “ป่าแหํงศิลาจารึก – การแปลและการเขียนบทกวีสมัยราชวงศ์ถังขึ้นใหมํ ” (Forest of 

                                                           
9
 Wikipedia, Gu Wenda,accessed August 6, 2012, available from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gu_Wenda  
10

 Carla Bianpoen,Wenda Gu’s Bio , accessed August 16, 2012, available from 
http://www.wendagu.com/bio.html 

   ส
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Stone Steles-Retranslation &Rewriting Tang Poetry, ภาพที่ 41) ผลงานชุดนี้ถูกสร๎างขึ้นระหวํางปี 
ค.ศ. 1993 -2005 และถูกน ามาจัดแสดง ณ ศูนย์ศิลปะรํวมสมัยแหํงพิพิธภัณฑ์ศิลปะฮีเซียงนิง 
(Contemporary Art Center of Hexiangning Art Museum) ประเทศจีน ในปี ค.ศ. 2005 
ผลงานประกอบด๎วยศิลาจารึกด๎วยบทกวีสมัยราชวงศ์ถังด๎วยการแกะสลักจ านวน 50 แทํง ซึ่งวิธีการ
น าเสนอนั้นคํอนข๎างแปลก เพราะกู๎ได๎การน าเอาบทกวีในสมัยราชวงศ์ถังมาเรียบเรียงใหมํ โดยเป็น
บทกวีที่แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และเอาส าเนียงการอํานบทกวีจากภาษาอังกฤษมา
แกะสลักเป็นภาษาจีนอีกครั้ง ซึ่งกู๎ต๎องการสะท๎อนแนวคิดเกี่ยวกับโลกที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน อันมี
สาเหตุมาจากการรับวัฒนธรรมและสํงผํานวัฒนธรรม ตลอดจนการผสมผสาน และความแปลกแยก
ทางวัฒนธรรม ซึ่งค าจารึกบทก๎อนหินนั้นก็เปรียบเสมือนวัฒนธรรมใหมํที่เกิดขึ้นจากความไมํเข๎าใจ
จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

 

 
 

ภาพที่ 41 เวนด๎า กู๎, ป่าแห่งศิลาจารึก – การแปลและการเขียนบทกวีสมัยราชวงศ์ถังขึ้นใหม่ 
     [อิน สตอลเลชั่น], 1993-2005 

 ที่มา : Wenda Gu, Forest of Stone Steles-Retranslation &Rewriting TangPoetry, accessed 
June20, 2012, available from http:// www. wendagu.com/ installation/ forest_of_stone_steles/ 
concept.html 
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ภาพที่ 42 เวนด๎า กู๎, การแปรรูปหมึก [อินสตอลเลชั่น], 1999-2001.  
ที่มา: Wenda Gu, Ink Alchemy, accessed June 20 ,2012, available from http:// www. wendagu. 
Com/ installation/ink_alchemy.html 
 

 ระหวํางปี ค.ศ. 1999-2001 กู๎ได๎สร๎างสรรค์ผลงานชุด  “การแปรรูปหมึก ” (Ink 
Alchemy / ภาพที่ 4 2) และถูกน าไปจัดแสดงที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนอร์ ธ เท็กซัส  (The Art 
Gallery, University of North Texas) เมืองเดนตัน( Denton) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 
ค.ศ.  2003 เป็นผลงานที่ได๎แรงบันดาลใจจากโรงงานผลิตน้ าหมึกเกําแกํที่มีชื่อเสียงของจีนที่ชื่อ 
“เชา ซูกง” (Cao Sugong) โดยศิลปินได๎สร๎างผลงานจัดวางซึ่งประกอบไปด๎วย กลํองน้ าหมึก 3 กลํอง 
และกลํองหมึกแทํง 3 กลํอง ซึ่งใช๎ผงที่แปรรูปจากเส๎นผมเป็นสํวนผสม กํอนหน๎านี้ ศิลปินได๎ร๎ูมา
วําในโรงงานผลิตยารักษาโรคที่เมืองเซี่ยงไฮ๎นั้นมีการผลิตผงผมสูตรเฉพาะเพื่อใช๎ในการ
รักษาโรควิตกกังกลหรือโรคเครียด แนวคิดในผลงาน ชุดนี้จึงสะท๎อนความวิตกกังวลที่มีตํอ
วัฒนธรรมรํวมสมัยของ  เวนด๎า กู๎  

 



 
61 

 

 
 

ภาพที่ 43 เวนด๎า กู๎, การแปรรูปชา [อินสตอลเลชั่น], 2000-2002.  
ที่มา : Wenda Gu, Tea Alchemy, accessed June 20, 2012, available from http:// www.wendagu. 
com/installation/tea_alchemy/tea_alchemy01.html 
 

 ระหวํางปี ค.ศ. 2000 - 2002 กู๎ได๎สร๎างผลงานชุด  “การแปรรูปชา” (Tea Alchemy / 
ภาพที่ 4 3) และถูกน าไปจัดแสดง ณ สมาคมอาเซียนและพิพิธภัณฑ์ (Asian Society & 
Museum) นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี  ค.ศ. 2002 ผลงานชุดนี้ถูกสร๎างขึ้นใน
โรงงานผลิตกระดาษจากเมล็ดข๎าวในมณฑลอานฮํุย (Anhui) ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงในการผลิตกระดาษจากเมล็ดข๎าวมายาวนานกวําหนึ่งพันปี ในการสร๎างสรรค์ผลงานชุดนี้ กู๎
ได๎น ากระบวนการผลิตกระดาษเมล็ดข๎าวมาใช๎กับใบชาเขียว เพื่อผลิตเป็นกระดาษชาเขียว จากนั้น
ศิลปินก็ได๎วาดภาพลงไปบนกระดาษชาเขียวและน ามาจัดวาง โดยสะท๎อนแนวคิดของศิลปินที่
ต๎องการวัฒนธรรมใหมํให๎กับชา จากเดิมที่คนทั่วไปมักคุ๎นเคยกับความสุนทรี ยรสในการด่ืมชา แตํ
บัดนี้ชาสามารถสร๎างความสุนทรีย์แบบใหมํในโลกศิลปะได๎ด๎วย  
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ภาพที่ 44 เวนด๎า กู๎, วลีของกู้-หมึก-ดีวีดีการ์ตูน [อินสตอลเลชั่น], 2004. 
ที่มา: Wenda Gu, Gu’s Phrase-Ink-DVD Cartoon, accessed June 20, 2012, available from 
http://www.wendagu.com/going-pop/cartoon-video/cartoon-video_installation.html 

 
 ปี ค.ศ. 2004 กู๎ได๎สร๎างผลงานชุด “วลีของกู๎-หมึก-ดีวีดีการ์ตูน” (Gu’s Phrase-Ink-

DVD Cartoon / ภาพที่ 4 4) และน าไปจัดแสดง ณ ศูนย์ศิลปะ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ( Arts 
Center, New York State University) กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผลงานอิน
สตอลเลชั่นที่มีลักษณะเป็นพจนานุกรม ประกอบไปด๎วยภาพเขียนหมึก 12 ชิ้นเรียงกันอยูํบนผนัง 
ซึ่งกู๎ได๎สร๎างค าหรือวลีที่เป็นภาษาจีน  ซึ่งไมํเคยปรากฏมากํอนในศัพท์ภาษาจีน อยํางไรก็ตาม
ถึงแม๎วํา คนที่ร๎ูภาษาจีนจะสามารถอําน ค านั้น ได๎แตํ ก็ไมํเข๎าใจ ความหมาย กลางภาพเขียนมี
จอมอนิเตอร์เล็กๆ ซึ่งฉายภาพดีวีดีการ์ตูน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ 12 ราศี ตามความเชื่อแบบจีน
ประเพณี ในผลงานชุดนี้ กู๎ต๎องการจะเชื่อมโยงโลกเกําและโลกปัจจุบันเข๎าด๎วยกัน โดยใช๎ภาพเขียน
หมึกจีนนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนวัฒนธรรมจีนโบราณที่นับวันก็ยิ่งจะเลือนหายไปตามกาลเวลา แตํค า
ที่เขียนเป็นวลีที่สร๎างขึ้นมาใหมํ สํวนดีวีดีการ์ตูน ซึ่งเป็นสื่อใหมํที่ได๎รับความนิยมอยํางมากในโลก
ยุคปัจจุบัน กลับเลําเร่ืองประเพณีจีน ผลงานชุดน้ีสร๎างขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให๎คนรํุนใหมํหันมาสนใจ
เร่ืองราวของวัฒนธรรมและประเพณีจีนโบราณ ผํานสื่อสมัยใหมํที่คนในยุคปัจจุบันให๎ความสนใจ  

http://www.wendagu.com/going-pop/cartoon-video/cartoon-video_installation.html
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2.4 ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นส าคัญท่ีใช้เส้นผมเป็นสื่อ 
 โครงการผลงาน “สหประชาชาติ” (ค.ศ. 1993 – ค.ศ. 2004 / ภาพที่ 11, 45-46) ของ

เวนด๎า กู๎ เป็นผลงานส าคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของเขา อีกทั้งยังได๎รับการยกยํองวําเป็นหน่ึงใน
สัญลักษณ์และผลงานศิลปะชิ้นส าคัญของยุคหลังสมัยใหมํ ( Post-Modern) และยุคหลังอาณานิคม  
(Post-Colonial) ด๎วย 11 เน้ือหาหลักในผลงานชุดนี้จะกลําวถึงภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม เชื้อชาติ และ
การเมือง ซึ่งศิลปินได๎สร๎างสรรค์ออกมาในรูปอนุสาวรีย์แหํงชาติจ านวน 21 แหํง ศิลปินได๎น าเส๎น
ผมที่เขาเก็บสะสมมาจากร๎านตัดผมทั่วโลก รวมทั้งเส๎นผมที่ผู๎คนกวําหนึ่งพันล๎านคนจากประเทศ
ตํางๆ ทั่วโลกได๎น ามาบริจาคให๎เขาสร๎างผลงาน ซึ่งการแสดงผลงานในแตํละคร้ังนั้น กู๎จะเป็นผู๎เลือก
ประเทศและสถานที่ในการจัดแสดงทั้งหมดเอง โดยจะยึดความนําสนใจของบริบททางการเมือง 
สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์เป็นที่ต้ัง ซึ่งกู๎มักจะใช๎เร่ืองราวจากบริบทเหลํานั้นมา
สร๎างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ของแตํละประเทศ และใช๎เส๎นผมของคนในประเทศนั้นๆ มาสร๎าง
เป็นผลงาน12 

 ผลงานในชุดนี้มักมีขนาดที่ใหญํโตมโหฬาร กู๎น าเส๎นผมของผู๎คนหลายเชื้อชาติมา
รังสรรค์เป็นอนุสาวรีย์ โดยจะใช๎ทั้งเทคนิค สาน ถัก พัน ผูก และติดกาวผสานเส๎นผม ผลงานใน
โครงการมีนัยยะถึงการผสมผสานเผําพันธุ์มนุษย์หลากหลายเผําพันธุ์ให๎รวมกันเป็นหน่ึงเดียวเพื่อให๎
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของศิลปิน นั่นคือความต๎องการสร๎างเชื้อชาติใหมํที่แข็งแกรํงและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ซึ่งกู๎ได๎แสดงผลงานใน  20 ประเทศ อาทิเชํน จีน สหรัฐอเมริกา อิตาลี โปแลนด์ อิสราเอล 
ไต๎หวัน และออสเตรเลีย เป็นต๎น ผลงานในโครงการ “สหประชาชาติ ” ที่ส าคัญได๎แกํ ผลงาน  
“อนุสาวรีย์จีน : วัดแหํงสวรรค์” (China Monument: Temple of Heaven / ภาพที่ 11) ที่สร๎างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1998 ผลงาน “หอคอยบาเบลแหํงสหัสวรรษ ” (Babel of The Millennium / ภาพที่ 45) ที่สร๎าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1999 และผลงาน “รวมระยะทาง  7561 กิโลเมตร” (United 7561 Kilometers / ภาพที่ 
46) ที่สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 2002  

 
 
 

                                                           
11 Michael Goedhuis,Wenda Gu, accessed August 26, 2012, available from 

http://www.michaelgoedhuis.com/DesktopDefault.aspx?tabid=45&tabindex=44&artistid=106248 

12 David Caterforis,Wenda Gu’s Metamorphoses, accessed November 29, 2012, 
available from http//:kushcholarwork.ku.edu/…/FY08% 

http://www.michaelgoedhuis.com/DesktopDefault.aspx?tabid=45&tabindex=44&artistid=106248
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2.4.1 ลักษณะของผลงาน 
ผลงาน “อนุสาวรีย์จีน :วัดแหํงสวรรค์ ” (China Monument:Temple of 

Heaven / ภาพที่ 11) คือ หนึ่งในผลงานชิ้นส าคัญในโครงการศิลปะระยะยาว  “สหประชาชาติ” ที่จัด
แสดงในศูนย์ศิลปะรํวมสมัย พีเอสวัน  (PS1 Contemporary Art Center) แหํงมหานครนิวยอร์ค ในปี 
ค.ศ. 1998 กู๎อ๎างอิงถึงวรรณกรรมในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งได๎กลําวถึงวัดหลวงแหํงหนึ่งที่ผู๎คน มักมา
สักการะบูชาเทพเจ๎าในสรวงสวรรค์ และอธิษฐานขอพรให๎ตนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได๎
มากๆ กู๎ได๎สร๎างวัดที่ใช๎เส๎นผมมาเป็นวัสดุในการท าผนังและเพดาน ตัวอักษรภาษาจีน โรมัน ฮินดี 
และอาหรับ ถูกน ามาผสมผสานกันจนเป็นข๎อความที่ไมํมีใครอํานออก และถูกน ามาติดตั้งรวมกับ
เก๎าอี้แบบราชวงศ์หมิง 12 ตัว ก๎อนหิน 8 ก๎อน โต๏ะขนาดใหญํ 2 ตัว และมอนิเตอร์ ซึ่งจะฉายภาพเมฆ
ที่ลอยไปมา เมื่อผู๎ชมก๎าวเข๎าไปภายในผลงาน จะรู๎สึกราวกับวําก าลังเดินเข๎าไปในวัดแหํงหน่ึง เพราะ
โต๏ะประชุมขนาดใหญํและเก๎าอี้ 12 ตัวที่ตั้งอยูํกลางห๎อง ดูราวกับเป็นโต๏ะประชุมของเหลําทวยเทพ
บนสวรรค์หรือแทํนบูชา บรรยากาศภายในผลงานท าให๎ผู๎ชมรู๎สึกราวกับวําก าลังก๎าวเข๎าไปสูํดินแดน
อันศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์ขลัง ณ ที่แหํงนี้พวกเขาจะร๎ูสึกได๎ถึงความสงบ สมาธิ และอิสระ หลุดพ๎น
จากกรอบทางวัฒนธรรมตํางๆ ที่มนุษย์สร๎างขึ้น  

ผลงาน “หอคอยบาเบลแหํงสหัสวรรษ ” (Babel of The Millennium / ภาพที่ 
45) ถูกน ามาจัดแสดง เมื่อปี ค.ศ. 1999 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหมํแหํงเมืองซานฟรานซิสโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา กู๎น าเส๎นผมมาสร๎างสรรค์ เป็นผลงาน ติดตั้ง ที่อ๎างอิงไปถึงหอคอยบาเบล  
(Babel) ซึ่งเป็นเร่ืองเลําจากพระคริสตธรรมคัมภีร ์ที่กลําวถึง ความอหังการของมนุษย์ที่สร๎างหอคอย
ที่มีจุดมุํงหมายให๎สูงไปถึงสวรรค์  ซึ่งเป็นการท๎าทายอ านาจของพระเจ๎า พระองค์จึงพิโรธและ
ลงโทษมนุษย์ด๎วยการบันดาลให๎มนุษย์พูดกันคนละภาษา ท าให๎สื่อสารกันไมํรู๎เร่ือง เพราะเดิมที
มนุษย์นั้นพูดภาษเดียวกัน ในที่สุดการสร๎างหอคอยนี้ก็ไมํส าเร็จ และมนุษย์ก็แยกย๎ายไปรวมกับกลุํม
ที่ตนสื่อสารกันร๎ูเร่ือง จนกลายเป็นเชื้อชาติที่หลากหลายในเวลาตํอมา กู๎สร๎างผลงานนี้เพื่อเสนอ
แนวคิดในการรวมเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายให๎เป็นหนึ่งเดียว ด๎วยเหตุนี้เขาจึงเลือกที่จะ
สร๎างผลงานที่มีแนวคิดดังกลําวในเมืองซานฟรานซิสโก  ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด๎วยความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของมนุษย์ ตามความหมายของค าวํา “Babel” 
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ภาพที่ 45 เวนด๎า กู๎, หอคอยบาเบลแห่งสหัสวรรษ [อินสตอลเลชั่น], 1999.  
ที่มา: David Cateforis,Wenda Gu’s United Nations: A Consideration of Two 
Monuments , accessed June 20, 2012, available from http://www.wendagu.com/publications/on-
wenda-gu.html 

 
ผลงาน “รวมระยะทาง  7561 กิโลเมตร” (United 7561 Kilometers / ภาพที่ 

46) เป็นผลงานอีกชุดหนึ่งในโครงการ “สหประชาชาติ” ที่ศิลปินสร๎างสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ.  2002 และ
จัดแสดงที่มหาวิทยาลัยนอร์ธ เท็ กซัส (University of North Texas) ในเมืองเดนตัน  (Denton) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานชุดนี้ได๎รับการกลําวขวัญถึงอยํางมาก กู๎ใช๎เวลาสร๎างสรรค์ผลงานชิ้นนี้
กวําสองปี  โดยใช๎เส๎นผมมนุษย์มาถักหรือฝั้นเป็นเส๎นคล๎ายเชือก ความยาวทั้งหมดประมาณ 5,000 
เมตร และศิลปินได๎ค านวณวํา หากเขาน าเส๎นผมแตํละเส๎นมาเรียงตํอกันจะมีความยาวมากถึง 7,561 
กิโลเมตร เส๎นผมที่ถัก เป็นเชือกคือ สัญลักษณ์แทนประชากรโลกที่มีจ านวนมากมายมหาศาลใน
ปัจจุบันและทฤษฎีการเชื่อมโยงระหวํางกัน (Interconnectedness) ของทุกระบบชีวิต สังคม และโลก 
อันจะน ามาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของมวลมนุษย์ในที่สุด 

 

http://www.wendagu.com/publications/on-wenda-gu.html
http://www.wendagu.com/publications/on-wenda-gu.html
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ภาพที่ 46 เวนด๎า กู๎, รวมระยะทาง 7561 กิโลเมตร, [อินสตอลเลชั่น], 2002. 
ที่มา:WendaGu,United 7561Kilometers, accessed June 20, 2012, available from http://www. 
wendagu.com/installation/ united_nations/un_7561kilometers05.html 
 

นอกจากผลงานส าคัญ 3 ชุดที่กลําวไป แล๎วใน ข๎างต๎น  ในโครงการ 
“สหประชาชาติ” ยังมีผลงานที่นําสนใจอีกมากมาย  

2.4.2 ผลสะท้อนจากวิธีการจัดวางและการใช้ผมเป็นสื่อ  
เวนด๎า กู๎ ใช๎เส๎นผมเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมนุษย์ และเส๎นผมนั้นยัง

สามารถบํงบอกถึงชาติพันธุ์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์ในแตํละเชื้อชาติจะมีลักษณะของเส๎นผมและสี
ผมที่แตกตํางกัน การที่ เวนด๎า กู๎ น าเส๎นผมของมนุษย์ทุกเชื้อชาติมารวมกันและสร๎างสรรค์ขึ้นเป็น
ผลงาน เพื่อสร๎างชาติพันธุ์ใหมํที่เกิดจากการผสมผสาน หลอมรวมวัฒนธรรมตํางๆ จนกลายมาเป็น
รูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

กู๎มักน าเสนอผลงานบนพื้นที่ขนาดใหญํในลักษณะเป็นอนุสรณ์สถานหรือ
อนุสาวรีย์แหํงชาติที่มีขนาดที่ใหญํโตมหาฬาร เพื่อสร๎างความตื่นตะลึงให๎กับผู๎ชม และโดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง เมื่อผู๎ชมก๎าวเข๎าไปชมผลงานและเป็นสํวนหน่ึงของผลงาน ก็ยิ่งจะร๎ูสึกถึงความอลังการและ
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ความยิ่งใหญํของมวลมนุษยชาติ ที่สื่อผํานเส๎นผมมนุษย์จ านวนมาก ซึ่งถูก หลอมรวมเป็นหน่ึง
เดียวกัน ด๎วยเทคนิคเฉพาะของศิลปิน ไมํวําจะเป็นการถัก การผูก การปัก หรือการติดกาวเ พื่อยึดติด
เส๎นผมจ านวนมากไว๎ด๎วยกัน เวนด๎า กู๎ให๎ความส าคัญกับลักษณะการจัดวางผลงาน บนพื้นที่วํางอยําง
มาก เขาร๎ูจักใช๎พื้นที่มาน าเสนอผลงานอยํางนําสนใจและสร๎างความประทับใจให๎กับผู๎ชม เป็นอยําง
มาก  

การสร๎างผลงานจัดวางของกู๎ จะมีลักษณะเหมือนสิ่งกํอสร๎างทาง
สถาปัตยกรรมขนาดใหญํ และมีการจัดการกับพื้นที่จัดแสดงโดยท าพื้นที่สาธารณะให๎กลายเป็น
พื้นที่สํวนตัวหรือพื้นที่เฉพาะของการจัดแสดงผลงาน ผู๎ชมที่เดินเข๎าไปชมผลงานจะไมํรู๎สึกวําก าลัง
เดินชมผลงานอยูํในหอศิลป์ แตํกลับรู๎สึกวําตนเองได๎เดินชมผลงานอยูํในอาคารสถาปัตยกรรมแหํง
หนึ่ง ซึ่งมีผลท าให๎ผู๎ชมเข๎าถึงตัวผลงานได๎ดียิ่งขึ้น และท าให๎ผู๎ชมได๎กลายเป็นสํวนหน่ึงของผลงาน
ไปด๎วย  

การสร๎างงานในแตํละคร้ัง ในแตํละประเทศ กู๎ใช๎เส๎นผมของผู๎คนจ านวน
มาก และจะเลือกใช๎เฉพาะเส๎นผมของคนในประเทศนั้นๆ ที่เขารวบรวมจากร๎านตัดผม หรือได๎รับ
บริจาคจากผู๎คนทั่วไปที่สนใจ และผู๎ที่ต๎องการมีสํวนรํวมในผลงานของ  เวนด๎า กู๎ เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับบริบทเร่ืองราวที่หยิบยกมาจากประเทศนั้นๆ ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะท าให๎กู๎สามารถรวบรวมเส๎น
ผมจ านวนมากเพื่อมาสร๎างสรรค์เป็นผลงานที่มีขนาดใหญํมหึมาแล๎ว ยังเป็นการสร๎างกระแสหรือ
ประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎คนติดตามผลงานของเขาไปในตัว เพราะท าให๎ผู๎คนที่บริจาคเส๎นผมให๎กับเขา
เกิดความอยากร๎ูอยากเห็นวํา ศิลปินจะน าเส๎นผมของตนเองไปสร๎างผลงานศิลปะในลักษณะใด และ
เมื่อเจ๎าของเส๎นผมเหลํานี้ได๎ไปชมผลงานก็จะเกิดความภาคภูมิใจวําตนเองได๎เป็นสํวนหนึ่งของ
ผลงาน ซึ่งแม๎จะไมํรู๎วําเส๎นผมของตนเองอยูํในสํวนไหนของงาน แตํก็รับรู๎ได๎วําในผลงานนี้จะต๎องมี
เส๎นผมของตนเองรวมอยูํด๎วยแนํนอน นอกจากนี้การที่ศิลปินได๎ใช๎เส๎นผมสื่อถึงเร่ืองราวในประเทศ
นั้นๆ ก็ยิ่งจะท าให๎ผู๎ชมอยากติดตามการแสดงงานของเขาเป็นจ านวนมาก เพราะตามธรรมชาติของ
มนุษย์มักกระหายใครํร๎ูในเร่ืองของตนเอง จึงท าให๎อยากรู๎วํา ศิลปินมีมุมมองหรือต๎องการจะสื่อ
สาระใดในเร่ืองที่เกี่ยวข๎องกับตัวของพวกเขา 

อยํางไรก็ตาม การสร๎างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาแตกตํางกันไปในแตํละ
ประเทศนั้น กู๎จะไมํหมกตัวอยูํในสตูดิโอเพื่ออํานหรือสืบค๎นข๎อมูลเอกสารเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ แตํ
เขาจะออกไปใช๎ชีวิตและสร๎างปฏิสัมพันธ์กับคน ในประเทศนั้น โดยเขาจะคํอยๆ ซึมซับวัฒนธรรม
และเรียนรู๎เร่ืองราวของประเทศเหลํานั้น ด๎วยตนเอง  ซึ่งส าคัญมากกวําการตีความทางภาษา และ
ตั้งแตํผลงานชุดแรกไปจนจบโครงการ กู๎ได๎ใช๎เส๎นผมที่มีผู๎คนรํวมบริจาคให๎ไปมากกวําหนึ่งพันล๎าน
คน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานในโครงการน้ี สะท๎อนให๎เห็นถึงการมุมมอง การมองโลกในแงํดีของ
ศิลปิน ที่เสนอแนะและคาดหวังกับสังคม เกี่ยวกับการสร๎างชาติพันธุ์ใหมํ ที่มีวัฒนธรรมและภาษา
เดียวกัน อันจะน ามาซึ่งความสงบสุขของโลก ไมํมีสงคราม ไมํมีการแบํงแยก เพราะทุกคนเป็นหนึ่ง
เดียวกัน และแม๎แนวคิดนี้จะเป็นเพียงความคิดในอุดมคติของศิลปิน แตํศิลปินก็มีความเห็นวํา
แนวคิดนี้สามารถเป็นความจริงได๎ อยํางไรก็ตาม แม๎ผลงานในโครงการ  “สหประชาชาติ ” จะมี
แนวคิดที่นําสนใจและแสดงเจตนารมณ์อันดีที่ต๎องการเห็นมนุษย์รวมกันเป็นหน่ึง มีวัฒนธรรมเดียว
และพูดภาษาเดียวกัน แตํนั่นก็เป็นสิ่งที่นําวิตกกังวล เพราะแนวคิดดังกลําวเป็นการท าลายอัตลักษณ์
ของชาติตํางๆ ซึ่งอันที่จริงแล๎ว เสนํห์ของสังคมมนุษย์ในแตํละชนชาติหรือแตํละประเทศ คือ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม แนวคิดของกู๎จึงมีทั้งข๎อดีและข๎อด๎อยรวมอยูํด๎วยกัน 

2.4.3 ข้อสรุปการสร้างสรรค์ของเวนด้า กู้ 
โดยสํวนใหญํ เวนด๎า กู๎ จะสร๎างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม 

วัฒนธรรม ประเพณี และการเมือง โดยใช๎เส๎นผมเป็นสื่อวัสดุหลักในการสร๎างสรรค์ผลงานและเป็น
สัญลักษณ์แหํงชาติพันธุ์มนุษย์ เป็นผลงานที่มีแนวคิดลึกลับ สลับซับซ๎อน แตํทวํามีคุณคําทาง
ประวัติศาสตร์ โดดเดํนเร่ืองแนวคิดและเทคนิควิธีการที่ล้ าสมัย มีความเป็นสากล  และคงความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองได๎อยํางดียิ่ง 

โครงการผลงานศิลปะระยะยาวของ เวนด๎า กู๎ ได๎แสดงจุดยืนและแนวคิด
หลักของศิลปินเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ อยํางเดํนชัด ท าให๎เห็นถึงความคิดที่ไมํหยุดนิ่งของศิลปินที่
พยายามน าเสนอเร่ืองราวผํานบริบทตํางๆ ภายใต๎แนวคิดหลักของโครงการ ซึ่งเสมือนเป็นการน า
เร่ืองราวที่หลากหลายมาหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียว เฉกเชํนในเนื้อหาในผลงาน ที่ศิลปินน าเสนอความ
แตกตํางทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษาของมนุษย์ เพื่อจะหลอมรวมเข๎ากับแนวคิดหลักหนึ่งเดียว  

นอกจากนี้ เวนด๎า กู๎ยังได๎สร๎างเอกลักษณ์ให๎กับผลงาน โดยเขามักจะสร๎าง
ผลงานที่มีขนาดมหึมา ท าให๎ผู๎ชมรู๎สึกตื่นตะลึงกับขนาดของผลงานและเทคนิคการสร๎างสรรค์
ผลงาน ที่แสดงให๎เห็นถึงความพากเพียรพยายามของศิลปินอยํางมาก จึงอาจกลําวได๎วํา ในปัจจุบัน
ไมํมีศิลปินคนใดที่สร๎างสรรค์ผลงานด๎วยวัสดุเส๎นผมได๎ยิ่งใหญํ งดงาม และมีคุณคําทางสังคม 
วัฒนธรรม เทียบเทํากับ เวนด๎า กู๎ ศิลปินหัวก๎าวหน๎าชาวจีนผู๎น้ี 
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3. โมนา ฮาทูม (Mona Hatoum) 
3.1 ชีวประวัติ 

 โมนา ฮาทูม เป็นศิลปินเพอร์ฟอร์แมนซ์ อินสตอลเลชั่น และวิดีโอ อาร์ต ที่มีชื่อเสียง 
เธอเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1952 ในกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน ฮาทูมเป็นลูกคนที่ 3 ของครอบครัวชาว
ปาเลสไตน์ที่ลี้ภัยสงครามมายังประเทศเลบานอนกํอนที่เธอจะเกิด13 

 ฮาทูมเป็นคนที่ชํางสงสัยและอยากรู๎อยากเห็นมาต้ังแตํเด็ก ถึงขนาดที่เธอเคยใช๎กล๎อง
สํองทางไกลเพื่อที่จะส ารวจดูวําเพื่อนบ๎านฝั่งตรงข๎ามและคนที่เดินผํานหน๎าบ๎านของเธอก าลังท า
อะไรอยูํ และจินตนาการด๎วยวํา กล๎องสํองทางไกลท าให๎เธอสามารถมองทะลุเสื้อผ๎าผํานเนื้อหนัง
ของพวกเขาเหลํานั้นจนเห็นอวัยวะภายใน 14 ตั้งแตํจ าความได๎ ฮาทูมก็อยากเป็นศิลปิน จึงต๎องการ
เรียนทางด๎านศิลปะ แตํเน่ืองจากพํอของเธอไมํสนับสนุน เพราะเขาอยากให๎เธอเรียนในสายงานที่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได๎ในอนาคต ดังนั้นฮาทูมจึงศึกษาตํอทางด๎านการออกแบบ 
กราฟฟิกดีไซน์ในมหาวิทยาลัยแหํงกรุงเบรุต ( Beirut University) ในปี ค.ศ.  1970-ค.ศ.  1972 
หลังจากจบการศึกษาเธอได๎ท างานในบริษัทโฆษณาอยูํ 2 ปี ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่เธอไมํมีความสุขเลย 
ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจไปเรียนวาดภาพ ถํายภาพ และเซรามิกส์ในชํวงภาคค่ า  

 ในปี ค.ศ. 1975 เธอได๎เดินทางไปหาประสบการณ์ที่ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา
สั้นๆ แตํขณะที่เธอก าลังเดินทางทํองเที่ยวอยูํนั้น ในประเทศเลบานอนได๎เกิดสงครามกลางเมือง ท า
ให๎เธอกลับเข๎าประเทศบ๎านเกิดไมํได๎ และจ าต๎องลี้ภัยอยูํในประเทศอังกฤษจนกวําสงครามจะสงบลง 
ซึ่งกินระยะเวลายาวนานกวําที่คิด เธอจึงต๎องอาศัยอยูํในประเทศอังกฤษนานถึง 15 ปี ระหวํางนั้นเธอ
ได๎ศึกษาศิลปะที่โรงเรียนศิลปะบายแอม ชอว์  (The Byam Shaw School of Art) เป็นเวลา 4 ปี เพราะ
เธอคิดวําโรงเรียนศิลปะเป็นที่หลบภัยส าหรับสังคมและการเมือง เธอจึงร๎ูสึกสนุกสนานทุกนาที ที่อยูํ
ที่นั่น และดื่มด่ ากับศิลปะแนวมินิมัลลิสม์ (Minimalism) ฮาทูมเร่ิมสนใจในศิลปะ แนวคอนเซ็ปต์
ชวล (Conceptual)15 บายแอม ชอร์ เป็นสถานศึกษาเล็กๆ มีความเป็นมิตรเหมือนครอบครัวที่ มีหลาย
ชนชาตมิารวมกัน ท าให๎เธอไมํรู๎สึกแปลกแยกไปจากคนอ่ืนๆ จากนั้น ฮาทูมก็เข๎าศึกษาตํอที่โรงเรียน
วิจิตรศิลป์สเลด  (The Slade School of Art) ในปี ค.ศ. 1979 -1981 ซึ่งที่นั่นท าให๎เธอร๎ูสึกแปลกกับ
สภาพแวดล๎อม เธอจึงเร่ิมหาสาเหตุที่ท าให๎เธอร๎ูสึกเชํนนั้น จนในที่สุดเธอก็พบค าตอบ เมื่อเธอได๎
ร๎ูจักกลุํมศิลปินแนวสตรีนิยม (feminism) ที่ท าให๎เธอตระหนักเร่ือง พลังของอ านาจ ทางเพศ ซึ่งกํอน
                                                           

13 Wikipedia, Mona Hatoum, accessed December 1, 2012, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Hatoum 

14 Michael Archer and Others, Mona Hatoum (London: Phydon, 1997), 7. 
15 Ibid., 8. 
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หน๎านี้เธอไมํเคยมองเร่ืองความแตกตํางระหวํางเพศและชนชั้นเลย  ภายหลังจากที่จบการศึกษา เธอก็
ได๎เป็นศิลปินอาชีพ และสร๎างผลงานศิลปะเผยแพรํออกสูํสาธารณะตลอดจนได๎รับเชิญให๎น าผลงาน
ไปรํวมแสดงในหลายประเทศ อาทิเชํน ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ไอร์แลนด์เหนือ 
เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส และยังได๎รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย  

 นอกจากนี้เธอยังได๎รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันศิลปะระดับแนวหน๎าของ
โลก อาทิ สถาบัน ศิลปะและการออกแบบเซ็นทรัล เซนต์ มาร์ติน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
(Central Saint Martins College of Art and Design) ระหวํางปี ค.ศ.  1986-1994 และสถาบันวิจิตร
ศิลป์แหํงกรุงปารีส  ประเทศฝร่ังเศส ( L'École nationale supérieure des Beaux-Arts) ระหวํางปี ค.ศ.  
1994-1995 ฮาทูมได๎รับปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยอเมริกันแหํงกรุงเบรุต  
(American University of Beirut) ในปี ค.ศ. 2008 ปัจจุบันฮาทูมได๎รับการยอมรับจากวงการศิลปะ
นานาชาติวําเป็นหนึ่งในศิลปินหัวก๎าวหน๎าที่มีชื่อเสียง  เธอยังคงสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะอยําง
ตํอเน่ืองที่สตูดิโอในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี16 

3.3.2 บริบทชีวิตของศิลปิน 
 โมนา ฮาทูม เป็นชาวปาเลสไลน์ที่จ าต๎องลี้ภัยการเมือง เนื่องจากสงคราม

กลางเมืองในเลบานอน ที่เกิดขึ้นระหวําง ปี ค.ศ. 1975 – 1990 ซึ่งเกิดจากความขัดแย๎งระหวํางกลุํม
อาหรับและกลุํมคริสเตียนในเลบานอน  และจ าต๎องอาศัยอยูํในประเทศอังกฤษนานกวําก าหนด  แม๎
ภายหลังทุกฝ่ายสามารถหาข๎อยุติและรํวมกันฟื้นฟูพัฒนาประเทศ  แตํกวําสถานการณ์ดังกลําวจะ
สามารถคลี่คลายลงได๎ ก็กินระยะเวลาอันยาวนานถึง  15 ปี สถานการณ์การเมืองที่รุนแรงและ
ประสบการณ์ในชํวงเวลานั้นกระทบตํอจิตใจของศิลปินอยํางมาก เพราะผลของสงครามท าให๎เธอ
ต๎องแยกจากครอบครัวอันเป็นที่รักมาใช๎ชีวิตอยํางโดดเดี่ยวในเมืองใหญํอยําง ลอนดอน ซึ่งมีบริบท
ทางวัฒนธรรมที่แตกตํางไปจากสภาพแวดล๎อมของเธอในประเทศบ๎านเกิด เร่ืองราวเหลํานี้ได๎กลาย
มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์เป็นผลงานของเธออยํางยิ่ง และหลายคร้ังหลายคราในผลงาน
ของเธอมักแฝงไปด๎วยความรู๎สึกอันตรายและภัยคุกคามที่แอบแฝงอยูํ 

 
 
 
 

                                                           
16 Terry Riggs, Mona Hatoum :Artist Biography, accessed December 1, 2012, 

available from http://www.tate.org.uk/art/artists/mona-hatoum-2365 
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3.3.3 ประวัติการสร้างสรรค์ 
 โมนา ฮาทูม  มักสร๎างสรรค์ งานในรูปแบบวีดิโอ อาร์ตและเพอร์ฟอร์แมนซ์ 

ซึ่งสื่อประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองการเมือง และมักอ๎างอิงกับภูมิหลังของเธอและสถานการณ์การเมืองใน
ดินแดนปาเลสไตน์ 17 เชํน ผลงาน “การวัดระยะทาง ” (Measures of Distances / ภาพที่ 47) ปี ค.ศ. 
1988 ซึ่งเป็นผลงานวีดิโอ อาร์ตที่น าเสนอความสัมพันธ์ระหวํางเธอและแมํในชํวงกํอนและหลัง ลี้ภัย
ไปอยูํที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ผลงาน “การวัดระยะทาง ” น าเสนอเร่ืองราวการลี้ภัยสงคราม 
การย๎ายถิ่นฐาน การพลัดพราก และการสูญเสีย อันเน่ืองมาจากสงคราม  จดหมายที่เขียนด๎วยลายมือ
ของแมํที่อาศัยอยูํใน กรุงเบรุตถึงลูกสาวคือศิลปิน ที่ลี้ภัยอยูํ ในกรุงลอนดอน บอกเลําความเจ็บปวด
ของการแยกจากกัน18 ในวีดิโอ อาร์ตได๎น าเสนอภาพลายมือภาษาอารบิคอยูํเต็มจอ และมีภาพแมํของ
เธอเปลือยกายขณะอาบน้ าอยูํ ผสมกับเสียงสนทนาของคนสองคนในครอบครัว ของเธอ  เกี่ยวกับ
สถานการณ์ ความเศร๎า และความหํางไกล ภาษาที่อยูํเต็มจอ มองดูคล๎ายลวดลายที่อยูํบนผ๎าคลุมหน๎า
สตรีในศาสนาอิสลาม หรือคล๎ายลวดหนามพาดผําน บนจอภาพ ลายมือที่เขียนเป็นภาษาอาหรับนั้น
ให๎ความร๎ูสึกมีเวทมนตร์ อ านาจ เสียงที่ไมํมีใครได๎ยินของแมํ  

 ฮาทูม  ยังแสดงจุดยืนในการสร๎างสรรค์ของเธอวํา รํางกายคือองค์ประกอบ
ส าคัญในการสร๎างสรรค์งานศิลปะ เธอเชื่อวําศิลปะที่ดีต๎องมีความสัมพันธ์กับรํางกาย  เพราะรํางกาย
เป็นสิ่งที่ท าให๎เกิดประสบการณ์และการรับรู๎  ดังนั้นฮาทูมจึงมักใช๎รํางกายเป็นสื่อแสดงออกใน
ผลงานศิลปะเพื่อสะท๎อนเร่ืองราวตํางๆ ไมํวําจะเป็นเร่ือง ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสตรีนิยม  
เป็นต๎น 

                                                           
17 White Cube,Mona Hatoum, accessed December 13, 2012, available from 

http://whitecube.com/artists/mona_hatoum/ 
18 jlarson [pseud.],Art 129:An Exploration of New Media Art, accessed December 

17 , 2012, available from http://artonetwentynine.blogspot.com/2011/02/mona-hatoum-measures-
of-distance-1988.html 
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 ผลงาน “อยํายิ้ม คุณก าลังถูกถํายภาพอยูํ ” (Don’t Smile You’re on Camera / 
ภาพที่ 48) ปี ค.ศ. 1980 นับเป็นผลงานสร๎างสรรค์ในระยะแรกของเธอ ซึ่งจัดแสดงในนิทรรศการ 
“Five Days at Buttersea” รํวมกับกลุํมของพอล แจ๏คสัน  (Paul Jackson) ณ Battersea Arts Centre ใน
มหานครลอนดอน โดยผลงานนี้เธอได๎ตั้งกล๎องวีดีโอส าหรับถํายสํวนตํางๆ ของรํางกายผู๎ชมที่เดิน
เข๎ามาชมผลงาน ซึ่งภาพเหลํานี้จะไปฉายอยูํบนหน๎าจอ แตํจะปรากฏออกมารูปแบบของภาพ
เอ็กซเรย์ที่มองเห็นถึงสิ่งที่อยูํใต๎เสื้อผ๎า กระดูก และเน้ือในของมนุษย์ 

 ผลงานวีดิโอ อาร์ต ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเธอได๎แกํ “สิ่งแปลกปลอมเข๎าสูํ
รํางกาย” (Corps Etranger / ภาพที่ 49) ในปี ค.ศ.  1994 และจัดแสดงที่ศูนย์ศิลปะสมัยใหมํ จอร์จ 
ปอมปิดู แหํงปารีส ประเทศฝร่ังเศส (Centre Georges Pompidou)โดยมีกระบวนการสร๎างสรรค์ที่
แปลกประหลาด กลําวคือ ศิลปินได๎ขอให๎แพทย์ถํายอวัยวะภายในของเธอด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ และ
บันทึกทั้งภาพและเสียง การเต๎นของหัวใจและลมหายใจของเธอ ด๎วย เธอได๎ฉายภาพวิดีโอลงบนพื้น
ห๎องแสดงงาน ที่เธอสร๎างทรงกระบอกมีทางเข๎าสองทางสํวนกลางของกระบอกมีภาพวิดีทัศน์แสดง
ความเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในของเธอ ผู๎ชมจะยืนชมผลงานบริเวณริมขอบของภาพวิดีทัศน์ เมื่อ
ภาพเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ผู๎ชมจะมีความรู๎สึกเหมือนตนเองจะดิ่งตามภาพ
ลงไปด๎วย ผู๎ชมจึงเป็นสํวนหน่ึงของผลงาน 

 

 
 

ภาพที่ 49 โมนา ฮาทูม, สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย [วิดีโอ อาร์ต], 1994.  
ที่มา: Art Ucsb,Corps Etranger,accessed August6, 2012, available from http:// www. arts. ucsb. 
edu /faculty.html  
 



 
74 

 

3.4 ผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นส าคัญท่ีใช้เส้นผมเป็นสื่อ 
 ระหวํางต๎นคริสต์ทศวรรษที่ 1980 - 1990 โมนา ฮาทูมได๎ใช๎รํางกายเป็นสื่อในการ

สร๎างสรรค์ผลงานชิ้นส าคัญในหลากรูปแบบ ไมํวําจะเป็น ศิลปะเพอร์ฟอร์แมนซ์ วิดีโอ อาร์ต หรือ
ศิลปะอินสตอลเลชั่น แตํระยะหลังตั้งแตํปี ค.ศ.  1995 เป็นต๎นมา โมนา ฮาทูมน าเสนอผลงาน
ประเภทวีดิโอ อาร์ตและเพอร์ฟอร์แมนซ์น๎อยลง แตํกลับหันมาให๎ความส าคัญกับเร่ืองวัตถุและการ
น าเสนอผลงานศิลปะอินสตอลเลชั่น ทวํายังคงให๎ความส าคัญกับรํางกาย โดยจะเห็นได๎จากผลงาน
ชิ้นส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับเส๎นผม อันเป็นสํวนหน่ึงของรํางกาย ได๎แกํ ผลงาน “ความทรงจ า ” 
(Recollection / ภาพที่ 8) และ “สร๎อยคอผม” (Hair Necklace / ภาพที่ 7)  

3.5.ลักษณะผลงาน 
 “ความทรงจ า ” เป็นผลงานจัดวาง ที่ ฮาทูม สร๎างสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ.  1995 และถูก

น ามาจัดแสดงรํวมกับศิลปินคนอ่ืนๆ ในนิทรรศการ  “Inside the Visible” ของมูลนิธิศิลปะคานาล 
(Kanaal Art Foundation) ณ สถานปฏิบัติธรรม  เซนต์ เอลิซาเบธ  (Beguinage Saint-Elizabeth) แหํง
เมืองคอร์เทร็จ์ค  (Kortrijk) ประเทศเบลเยี่ยม  ผลงานชิ้นนี้มีความนําสนใจต้ังแตํจุดเร่ิมต๎นที่โดย
ศิลปินได๎รวบรวมเส๎นผมของตนมากวํา 6 ปีจากแปรงหวีผม และบางสํวนจากตระแกรงบนทํอน้ าทิ้ง
หลังจากอาบน้ ามาม๎วนเป็นก๎อนกลมๆ เล็กๆ และเก็บในกลํองรองเท๎า โดยไมํคิดวําจะเอามาท าอะไร
ให๎เกิดประโยชน์ ตํอมาศิลปินก็ได๎พบบริบทพื้นที่ที่เหมาะสมในการ น าเส๎นผมเหลํานั้นมาใช๎ สร๎าง
งานศิลปะในมุมมองใหมํที่นําสนใจ ดังนั้นจึงกลําวได๎วํา ศิลปินได๎น าเส๎นผมที่หลุดรํวง  ซึ่งคนทั่วไป
มักน าไปก าจัดทิ้งด๎วยความรังเกียจ มาสร๎างเป็นผลงานศิลปะได๎อยํางนําทึ่ง  

 ฮาทูมน าเสนอผลงาน “ความทรงจ า” ในห๎องแสดงขนาดใหญํ ที่ไมํมีเคร่ืองเรือนใดๆ
นอกจากโต๏ะเล็กๆ ตัวหนึ่งในมุมไกลสุดของห๎อง บนโต๏ะมีเคร่ืองทอผ๎าขนาดเล็กวางอยูํ บรรยากาศ
ของห๎องจึงดู เงียบเหงาซึมเซา  บนเพดานมีเส๎นผมที่ศิลปินผูกตํอกันเป็นเส๎นยาวๆ แขวนอยูํเป็น
ระยะๆ บนพื้นห๎องมีปอยผมม๎วนเป็นก๎อนเล็กๆ กลมๆ วางกระจายอยูํทั่วไป ปอยผมที่โปรํงบาง
เหลํานั้น ดูเบาหวิวไร๎ซึ่งน้ าหนักจนเกือบมองไมํเห็น  ฉะนั้นก๎าวแรกที่ผู๎ชมเดินเข๎าไปในห๎องแสดง
งาน ผู๎ชมอาจคิดวําเป็นเพียงห๎องที่วํางเปลํา ไมํมีการจัดแสดงหรือติดตั้งผลงานใดๆ ม๎วนผมสีน้ าตาล
เล็กๆ ที่กลิ้งอยูํตามพื้นก็ดูกลมกลืนไปกับพื้นไม๎กระดานที่มืดทึบ และกระตุ๎นให๎ผู๎ชมสงสัยวํามันคือ
อะไร แตํความวํางเปลําของห๎องก็ท าให๎ผู๎ชมมองเห็นผลงานได๎งําย ความสงสัยท าให๎ผู๎ชมตั้งค าถาม
ตํางๆ นาๆ และต๎องการที่จะรู๎ถึงที่มาที่ไปและเนื้อหาสาระของผลงานชุดน้ี  

 ฮาทูม น าประวัติศาสตร์ของสถานที่แหํงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร๎างงาน 
กลําวคือ ที่สถานที่จัดแสดงงานนี้ในอดีตเคย เป็นสถานปฏิบัติธรรมเกําแกํ มา ตั้งแตํสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 และเป็นที่อยูํอาศัยของผู๎รักษาศีลที่เครํงศาสนา  แตํไมํต๎องการบวช หญิงสามัญ
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ชนทั่วไปที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย โรมันคาทอลิก  มักจะมารวมตัวกันเพื่อถือศีลและ ชํวยเหลือคน
ยากจน พวกเธอด ารงชีวิตอยํางสงบเรียบงํายโดยไมํได๎ตัดขาดจากทางโลก สมาชิกทุกคนจะมีสถานะ
เทําเทียมกัน  และมักหาเลี้ยงชีพด๎วยการผลิตผลงานหัตถกรรม  เชํน ทอ ปัก ถัก ร๎อย ออกจ าหนําย 19 
โดยเฉพาะห๎องที่ใช๎จัดแสดงผลงาน ในอดีตก็เคยเป็นห๎องพบปะสังสรรค์ของเหลําสตรี ผู๎เครํงศาสนา
เหลํานั้น  ดังนั้นในที่นี้ เส๎นผมจึงเป็นการแสดงรํองรอยของการมีตัวตนของผู๎หญิงที่เคยมาถือศีล ใน
สถานที่ประวัติศาสตร์แหํงนี ้

 “สร๎อยคอผม ” (ภาพที่  7) เป็นผลงานจัดวางที่ ฮาทูมสร๎างสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ. 1995 
โดยสร๎างจากเส๎นผมของศิลปินที่ใช๎เวลาสะสมมาเป็นแรมปี เชํนกัน แตํถูกน าไป จัดแสดงที่ ร๎านค๎า
ของคาร์เทียร์ ( Cartier) ในเมืองบอร์โดซ์ (Bordeaux) ประเทศฝร่ังเศส ซึ่งเป็นร๎านขายเคร่ืองประดับ
หรูหราส าหรับสาวสังคมชั้นสูง ฮาทูม ได๎น าเส๎นผมที่หลุดรํวงแลดูไร๎คํามา ประดิษฐ์ ให๎ดูคล๎าย
เคร่ืองประดับที่มีคํา ครั้งแรกที่ผู๎ชมมองเห็นผลงานชิ้นนี้วางโชว์อยูํในร๎านเคร่ืองประดับชั้นสูงชื่อดัง
แบบผํานๆ ผู๎ชมก็อาจคิดวํา สร๎อยคอเส๎นนี้เป็นสิ่งมีคํา เพราะมีลักษณะเหมือนสร๎อยลูกปัดโปรํงบาง 
แตํเมื่อร๎ูวําเป็นสร๎อยคอที่ท า มาจากเส๎นผมมนุษย์  ความรู๎สึกก็อาจเปลี่ยนไปทันที และไมํอยากที่จะ
สวมใสํ เพราะโดยปกติมนุษย์มักรู๎สึกรังเกียจและไมํอยากที่จะสัมผัสเส๎นผมที่หลุดรํวงของคนอ่ืน 

 แนวคิดในการสร๎างงานของฮาทูมมาจากประเด็นที่วํา ผมเป็นสัญลักษณ์ของความ
งามตราบใดที่มันยังงอกอยูํบนศีรษะมนุษย์ แตํเมื่อผมนั้นถูกตัดหรือหลุดรํวงจากศีรษะจะแปรสภาพ
เป็นสิ่งนํารังเกียจหรือไมํมีคําไป ยกเว๎นเส๎นผมของตนเองหรือคนที่เรารัก ดังจะเห็นได๎จากประเพณี
ของยุโรปที่นิยมกันในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 ที่ผู๎หญิงจะน าเส๎นผมของผู๎ที่ตนรักและผูกพันมา
ท าเป็นเคร่ืองประดับเพื่อระลึกถึงเจ๎าของเส๎นผมนั้น 

 นอกจากผลงานชิ้นส าคัญดังกลําวแล๎ว ของโมนา ฮาทูม ยังสร๎างสรรค์ผลงานที่ใช๎
เส๎นผมเป็นสื่ออยํางนําสนใจอีกหลายชิ้น อาทิเชํน ผลงาน “ดึง” (Pull / ภาพที่ 50) และ “ท าไมไมํบีบ
มันเสีย” (Why Not Squeeze? / ภาพที่ 51) 

 ผลงาน  “ดึง” เป็นผลงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ แสดงที่ Kunstlerwerkstatt เมืองมิวนิค 
ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ.  1995 ซึ่งการแสดงสดของเธอจะเปิดให๎ผู๎ชมเข๎าชม 2 ชั่วโมงตํอวัน เป็น
เวลาติดตํอกันสามวัน ผลงานนั้นน าเสนอผํานจอโทรทัศน์ ด๎านบนมีใบหน๎าของฮาทูมที่ก าลัง
หลับตาแสดงอยูํหน๎าจอและท าให๎ดูเหมือนเป็นภาพนิ่ง สํวนด๎านลํางมีผมเปียสีด ายาวห๎อยอยูํ เมื่อดู
องค์รวมผู๎ชมจะเข๎าใจวําเป็นผลงานศิลปะจัดวาง หากมีผู๎ใดเข๎าไปดึงผมเปียด๎วยความอยากร๎ูอยาก

                                                           
19 Trabel, Kortrijk: The St. Elisabeth Beguinage, accessed December 17, 2012, 

available from http://www.trabel.com/kortrijk/kortrijk-beguinage.htm 
 

http://www.trabel.com/kortrijk/kortrijk-beguinage.htm
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เห็น ใบหน๎าของศิลปินที่อยูํบนจอภาพก็จะแสดงอาการตกใจและดวงตาเบิกโพลง แท๎ที่จริงศิลปิน
ซํอนตัวอยูํหลังก าแพง และมีกล๎องวีดิทัศน์จับภาพใบหน๎าของเธออยูํ ผมเปียที่ห๎อยลงมาเป็นผมที่ตํอ
จากผมจริงของเธอ และเมื่อใดที่ผู๎ชมดึงผมเปีย ศิลปินก็จะร๎ูสึกเจ็บปวด และแสดงสีหน๎าตามที่
ปรากฏบนหน๎าจอ เธอเคยเลําวํา “สํวนใหญํถ๎าเป็นผู๎หญิงดึงมักจะดึงเบาๆ แตํหากเป็นผู๎ชายจะดึงผม
เธออยํางแรงโดยไมํค านึงถึงอะไรทั้งสิ้น จนกระทั่งศิลปินแสดงความเจ็บปวด ผู๎ชมจึงรู๎วํา นี่คือ 
ผลงานเพอร์ฟอร์แมนซ์”20 

 สํวน “ท าไมไมํบีบมันเสีย” เป็นผลงานจัดวางที่ ฮาทูม สร๎างสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ. 1996 
เธอใช๎กรงนกเป็นองค์ประกอบของผลงาน ภายในกรงนกมีผมที่ม๎วนเป็นก๎อนกลมๆ สองก๎อนอยูํ
ภายใน ชื่อของผลงาน “ท าไมไมํบิดมันเสีย ” ชํวยให๎มีความหมายชัดเจนวํา  ผมนั้นคือตัวแทนของ
มนุษย์ผู๎อํอนแอ ที่ถูกกักขังอยูํในกรง และตกอยูํในสภาพเป็นรองผู๎ที่เข๎มแข็งกวํา ซึ่ง อาจก าจัด หรือ
ปลํอยทิ้งไว๎เฉยๆ เชํนน้ันก็ได๎  
 

 
 

ภาพที่ 50 โมนา ฮาทูม, ดึง [วิดีโอ เพอร์ฟอร์แมนซ์], 1995. 
ที่มา: Alex Ciotir, Hatoum Pull, accessed December 20, 2012, available from http:// alexciotir. 
wordpress.com/2012/01/20/mona-hatoum/hatoum-pull 

                                                           
20 Alex Ciotir,  Hatoum Pull, accessed December 20, 2012, available from  

http://alexciotir.wordpress.com/2012/01/20/mona-hatoum/hatoum-pull 
 

http://alexciotir.wordpress.com/2012/01/20/mona-hatoum/hatoum-pull
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ภาพที่ 51 โมนา ฮาทูม, ท าไมไม่บีบมันเสีย [อินสตอลเลชั่น], 1996. 
ที่มา: Micheal Lee,  Covers&Citations-Artists making Art History, accessed December 20, 
2012, available from http://search.it.online.fr/covers/?m=1921 
 

3.6 ผลสะท้อนจากวิธีการจัดวางและการใช้ผมเป็นสื่อ  
 ผลงานชิ้นส าคัญของฮาทูมที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อ คือ  “ความทรงจ า ” และ “สร๎อยคอ

ผม” มีลักษณะการสร๎างรูปทรงของเส๎นผมเหมือนกันและสร๎างสรรค์ขึ้นในปีเดียวกัน กลําวคือ 
ศิลปินได๎น าเส๎นผมมาม๎วนเป็นก๎อนกลมๆ แตํบริบทของพื้นที่ที่ใช๎ในการจัดวางท าให๎ผลงานทั้งสอง
สื่อความหมายที่แตกตํางกันอยํางสิ้นเชิง “ความทรงจ า ” เป็นผลงานที่จัดวางในพื้นที่ประวัติศาสตร์ 
คือ ห๎องพบปะสังสรรค์ของสตรีผู๎เครํงศาสนาใน สถานปฏิบัติธรรมเซนต์ เอลิซาเบธ แหํงเมืองคอร์
เทร็จ์ค ประเทศเบลเยี่ยม  สํวน “สร๎อยคอเส๎นผม” จัดแสดงในร๎านค๎า ของคาร์เทียร์ ในเมือง บอร์โดซ์ 
ประเทศฝร่ังเศส  พื้นที่ของผลงานยํอมบอกถึงความสมถะและใช๎ชีวิตอยํางเรียบงํายตามหลักคริสต์
ศาสนา ทุกคนที่เคยอาศัยอยูํในที่นั้นก็มีสิทธิเทําเทียมกัน เส๎นผมที่มีลักษณะเป็นก๎อนกลมๆ ถูกน ามา
วางกระจัดกระจายอยูํทั่วไปบนพื้น บ๎างก็น ามาผูกตํอกันอยํางระเกะระกะบนเพดาน แตํพื้นที่จัด
แสดงผลงานชิ้นที่สอง กลับเป็นแสดงห๎องแสดงสินค๎าที่หรูหรา ฟุ้งเฟ้อ เพราะเป็นร๎านค๎าที่ชนชั้นสูง
มักเข๎าไปจับจํายซื้อหาเคร่ืองประดับราคาแพงมาครอบครอง เส๎นผมที่ม๎วนเป็นก๎อนเล็กๆ เหมือน
ลูกปัดถูกน าไปร๎อยประดับเป็นสร๎อยคอเสมือนสิ่งมีคํา 

http://search.it.online.fr/covers/?m=1921
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 อยํางไรก็ตามถึงแม๎วํา สถานที่จัดแสดงงานจะตํางกัน แตํจุดหมายและเนื้อหาของ
ผลงานที่ศิลปินใช๎เส๎นผมเป็นสื่อนั้นกลับสอดคล๎องกัน กลําวคือ ศิลปินได๎น าเส๎นผมที่หลุดรํวงของ
ตนเองมาสร๎างสรรค์ผลงานซึ่งมีลักษณะก้ ากึ่งกันระหวํางความงดงามและนํารังเกียจ ความมีคําหรือ
ความไร๎คํา เพราะผู๎คนทั่วไปมักเห็นคุณคําของเส๎นผมเมื่ออยูํบนศีรษะเทํานั้น มนุษย์มักให๎คําเส๎นผม
บนศีรษะวําเป็นสัญลักษณ์แหํงความงาม และเป็นเสนํห์ดึงดูดใจ แตํเมื่อใดที่เส๎นผมหลุดรํวงออกจาก
รํางกายจะกลายเป็นสิ่งไร๎คําและนํารังเกียจทันที นอกจากนี้เส๎นผมที่ศิลปินใช๎ในผลงานยังเสมือน
เป็นสิ่งระลึกถึงเจ๎าของเส๎นผมตามแบบอยํางของประเพณีที่นิยมกันในคริสต์ศตวรรษที่ 18 อีกทั้งยัง
ซํอนนัยยะความเป็นอมตะของเส๎นผมที่ไมํวันสูญสลายไปตามรํางกายด๎วย  

 สํวนผลงานชิ้นอ่ืนๆ ของโมนา ฮาทูมที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อ อยําง “ดึง” และ “ท าไมไมํ
บีบมันเสีย ” จะใช๎เส๎นผมสื่อถึงความเป็นมนุษย์และการถูกกระท าโดยมนุษย์อยํางตรงไปตรงมา 
ลักษณะแสดงผลงานและการจัดวางจะไมํได๎ค านึงบริบทของพื้นที่ แตํจะใช๎ตัวผลงานในการสื่อ
ความหมายและสะท๎อนแนวคิดของโมนา ฮาทูม เทํานั้น 

 ผลงานที่สร๎างสรรค์จากเส๎นผมทั้งสี่ชิ้นของ โมนา ฮาทูม แฝงแนวความคิดเกี่ยวกับ
เส๎นผมไว๎อยํางหลากหลาย เป็นผลงานที่เปิดโอกาสให๎ผู๎ชมได๎ใช๎ความคิดและวิเคราะห์ตามบริบท
ของผลงานและบริบทของพื้นที่อยํางเปิดกว๎าง ผู๎ชมแตํละคนอาจมีมุมมองเกี่ยวกับผลงานแตกตําง
กันตามสัญชาตญาณและประสบการณ์การรับรู๎ แตํผลงาน  “ความทรงจ า ” อาจเข๎าถึงได๎ยากกวํา 
เน่ืองจากตัวผลงานที่แสดงในห๎องกว๎างไมํสามารถสื่อความหมายออกมาได๎ทั้งหมด หากต๎องอาศัย
ประสบการณ์ของผู๎ชมและความรู๎เกี่ยวกับบริบทของพื้นที่เป็นตัวชํวย แตํ ผลงาน “สร๎อยคอเส๎นผม” 
มีการสื่อความคิดของศิลปินอยํางตรงไปตรงมา สํวน ผลงาน “ดึง” และ “ท าไมไมํบีบมันเสีย” ผู๎ชม
จะตีความผํานตัวผลงานได๎อยํางไมํยากเย็น เพราะไมํได๎มีความซับซ๎อนในแนวคิด หรือต๎องอาศัย
การตีความผํานบริบทของพื้นที่ในการจัดแสดง เพราะศิลปินได๎สื่อเร่ืองราวเกี่ยวกับมนุษย์โดยตรง 
ดังนั้นผู๎ชมจึงสามารถเข๎าใจผลงานและร๎ูได๎ด๎วยสัญชาตญาณของการเป็นมนุษย์ 

3.7 ข้อสรุปการสร้างสรรค์ของโมนา ฮาทูม 
 โมนา ฮาทูม มีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะมาตั้งแตํต๎น โดย

เธอเลือกที่จะใช๎รํางกายเป็นสื่อแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งเธอร๎ูจักใช๎รํางกายและสํวนตํางๆ ของรํางกาย
มาเป็นสื่อในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะอยํางโดดเดํน ไมํซ้ าใคร ในการสร๎างสรรค์ผลงานจัดวาง
แตํละชิ้น ฮาทูมไมํเพียงให๎ความส าคัญแตํเฉพาะตัวผลงานเทํานั้น หากยังให๎ความส าคัญในเร่ืองของ
พื้นที่หรือประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่ใช๎ในการจัดแสดงผลงานนั้นๆ ด๎วย ท าให๎ผลงานจัดวางของ
เธอมีความนําสนใจ เพราะชิ้นผลงานและบริบทของพื้นที่ได๎หลอมรํวมกันเป็นหนึ่งและสามารถสื่อ
สาระเร่ืองราวตามที่ศิลปินต๎องการจะสื่อได๎อยํางชัดเจน  
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 เร่ืองราวที่ ฮาทูม มักน าเสนอผํานผลงานศิลปะประเภทตํางๆ ไมํวําจะเป็น วิดีโอ 
อาร์ต อินสตอลเลชั่น หรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเธอนั้น มักเป็นเร่ืองราวที่เกี่ยวข๎องกับความเป็น
มนุษย์ ตลอดจนบริบทที่แวดล๎อมสังคมมนุษย์ รวมถึงเร่ืองการเมืองและวัฒนธรรม ดังนั้นการใช๎
รํางกายและสํวนตํางๆ ของรํางกาย โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เส๎นผม ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์สากลแทน
ความเป็นมนุษย์ เพื่อสะท๎อนเร่ืองราวตํางๆ เกี่ยวมนุษย์ จึงมีความชัดเจน เป็นเหตุผล ผู๎ชมจึงสามารถ
เข๎าถึงผลงานของเธอได๎อยํางดี 

 
4 .มาเรียลล่า มอสเลอร์ (Mariella Mosler) 

4.1 ชีวประวัติ 
 มาเรียลลํา มอสเลอร์ เกิดในปี ค.ศ. 1962 ในเมืองโอลเดนเบิร์ก (Oldenburg) ประเทศ

เยอรมนี เธอเร่ิมศึกษาศิลปะอยํางจริงจังในปี  ค.ศ. 1985 โดยศึกษา ศิลปะณ สถาบันศิลปะ  
“Hochschule für bildende Kunst” ที่เมืองฮัมบูร์ก  (Hamburg) กับ สแตนเลย์ บราวน์  (Stanley 
Brouwn) อาจารย์ซึ่งเป็น ศิลปินชาวฮอลแลนด์ในกลุํม ฟลุกซุส  นอกจากการศึกษาด๎านศิลปะแล๎ว 
มอสเลอร์ยังสนใจศาสตร์แหํงปรัชญาและเข๎าศึกษา สาขาวิชา ปรัชญาที่ มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก 
(Hamburg University) หลังจากจบการศึกษาทั้งสองสาขาวิชาในปี  ค.ศ.1992 มอสเลอร์ก็ได๎ย๎ายถิ่น
ฐานไปประกอบอาชีพศิลปินที่เมืองฮัมบูร์ก ตํอมาระหวํางปี ค.ศ.2000-2002 เธอได๎รับเชิญให๎ไปเป็น
อาจารย์สอนศิลปะ ณ วิทยาลัยศิลปะแหํงเมือง ฮัมบูร์ก  และตั้งแตํปี  ค.ศ. 2004 เป็นต๎นมา เธอได๎รับ
ต าแหนํงเป็นอาจารย์สอนศิลปะ  แผนกประติมากรรม ณ สถาบันศิลปะแหํงเมืองสตุตการ์ด 
(Kunsthochschule Stuttgart) จนถึงปัจจุบัน แตํก็ยังคงอาศัยอยูํที่เมืองฮัมบูร์กเชํนเดิม 

 ทางด๎านเกียรติประวัติ ในปี  ค.ศ.1991 มอสเลอร์เคย ได๎รับรางวัล " Kunstpreis 
Ökologie" แหํงเมืองโคโลญจน์ ตํอมาในปี  ค.ศ. 1993 เธอได๎รับเชิญให๎เข๎ารํวมโครงการ  “Artist in 
Residence”  ที่เมืองในฮัมบูร์กและที่ เมืองนองต์  (Nantes) ประเทศฝร่ังเศส ที่เมืองบอนน์ ( Bonn) 
ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1995  ตํอมา ในปี  ค.ศ.  1997 เธอได๎รับทุนแลกเปลี่ยนความร๎ูและ
วัฒนธรรมจากองค์กรศิลปะสมัยใหมํของประเทศญี่ปุ่น ในเมืองฮัมบูร์ก ( Japan das Neue Kunst in 
Hamburg E.V.) ในปี เดียวกัน นี้ มอสเลอร์ยัง ได๎รับเชิญไปแสดงผลงานที่ มหกรรมการ แสดง
ศิลปะดอคคิวเมนต๎าครั้งที่ 10 (Documenta X) ณ เมืองคาสเซล  (Kassel) ประเทศเยอรมนี มอสเลอร์
เคยแสดงผลงานเดี่ยวและกลุํมในหลายประเทศทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย 
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4.2 ประวัติการสร้างสรรค์   
 ผลงานระยะแรกในระหวํางปี ค.ศ.1987-1989 ที่ มาเรียลลํา มอสเลอร์ สร๎างสรรค์มัก

เป็นผลงานภาพถําย ตํอมาเธอจึงเร่ิมใช๎วัสดุประจ าวันตํางๆ สร๎างผลงานศิลปะ อินสตอลเลชั่น  ตั้งแตํ
ปี ค.ศ. 1991 มอสเลอร์ก็เร่ิมสร๎างผลงานที่มีลักษณะเป็นลวดลาย เชํน การออกแบบกระดาษติดผนัง  
(wallpaper) ที่ใช๎ขนมหวานสีตํางๆ มาจัดวางเรียงบนผนังคล๎ายลวดลายประดับอาคารตํางๆ  ในทวีป
ยุโรป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี ชํวงคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงต๎นคริสต์ศตวรรษที่ 20 สถาปนิก
นิยมใช๎ลวดลายประดับโถงทางเข๎าอาคาร ซึ่งลวดลายประดับตํางๆ เหลํานั้นล๎วน มีบทบาทส าคัญใน
ผลงานของมอสเลอร์21 ผลงานของมอสเลอร์เร่ิมได๎รับความสนใจจากผู๎คนทั่วไป โดยเฉพาะผู๎คนใน
วงการศิลปะ แตํผลงานที่สร๎างชื่อเสียงให๎กับเธอมากที่สุดคือ ผลงานที่ใช๎ทรายสร๎างลวดลายในแบบ
คริสต์ศตวรรษที่ 19 (ภาพที่  52) ซึ่งจัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก ของมอสเลอร์ ในปี  ค.ศ. 
1992 ใน “Künstlerhaus Hamburg” แหํงเมืองฮัมบูร์ก ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานจัดวางที่ผู๎ชมสามารถ
เดินชมผลงาน อยํางใกล๎ชิดได๎  โดยมอสเลอร์ ใช๎ทรายละเอียด ( quartzsand)โรยเป็นลวดลายให๎ ดู
เหมือนประติมากรรมนูนต่ า  ตํอมาในปี ค.ศ. 1997 มอสเลอร์ได๎รับเชิญไปแสดงผลงานใน มหกรรม
การแสดงศิลปะดอคคิวเมนต๎า ครั้งที่ 10 ผลงานที่เธอน าไปรํวมแสดงในคร้ังนั้น มีทั้งผลงานที่ เธอ
โรยทรายเป็นลวดลาย (ภาพที่ 53) และผลงานชุด “ เส๎นผม 1” (Hair object I / ภาพที่ 56) ที่ใช๎เส๎นผม
มนุษย์มาถักเป็นลวดลายขนาดเล็ก ซึ่งนับเป็นคร้ังแรกที่เธอเร่ิมใช๎เส๎นผมเป็นวัสดุสร๎างสรรค์โดย
น ามาถักเป็นลวดลายอันอํอนช๎อยงดงาม ตามด๎วย “ ก าแพงเส๎นผม ” (Hair-Wall / ภาพที่ 57) ที่จัด
แสดงในประเทศอิสราเอล เมื่อปี ค.ศ. 2000 และ “เส๎นผม 2” (Hair Object II / ภาพที่ 58) ที่จัดแสดง
ในเมืองฮัมบูร์กเมื่อปี ค.ศ. 2002 

 นอกจาก “เส๎นผม” แล๎ว มอสเลอร์ ยังได๎น าวัสดุ จากธรรมชาติแปลกๆ มาสร๎าง
ผลงานที่นําสนใจ อาทิเชํน ผลงานชุด “หน๎ากาก” (Mask / ภาพที่ 59) ในปี ค.ศ. 2008 ที่ใช๎วัชพืช เชํน 
ต๎นกก ผักตบชวา และกา บมะพร๎าว มา ฝ้ัน ถัก และสานเป็นหน๎ากาก  ซึ่งกํอนหน๎านี้  เธอเคยสร๎าง
ผลงานชุดหน๎ากาก มาแล๎วชุดหนึ่งในปี  ค.ศ. 2006 แตํในครั้งนั้นเธอใช๎โลหะและกระดาษเป็นวัสดุ
สร๎างสรรค์ แตํทั้งหมดนี้ก็ยังไมํมีวัสดุใดดูแปลกเทํากับขนมหวาน รสผลไม๎ (fruit gum) หรือริบบิ้น
ส าหรับตกแตํงต๎นคริสต์มาส (metallized plastic foil) และโดยเฉพาะในผลงานลําสุดในปี  ค.ศ. 2010 
“นับร๎อยนับพัน” (Hundreds and Thousands / ภาพที่ 61 และ 62) ซึ่งมอสเลอร์ใช๎น้ าตาลทรายสีตํางๆ  
มาสร๎างลวดลายที่เหมือนพิธีกรรม โรยทราย (Sand Mandala) พุทธศิลป์ชั้นสูงของธิเบต วัสดุเหลํานี้

                                                           
21

 Ursula Panhans-Bühler, Mariella Mosler; Filiations of Ornament and Memory, 
Catalogue Kunstverein Göttingen (n.p., Hatje Cantz, 2001), 53. 
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เป็นสื่อที่ไมํเคย ถูกน ามาสร๎างสรรค์ศิลปะมากํอน ผลงานที่เธอจัดแสดงแตํละคร้ังจึงสามารถสร๎าง
ความประหลาดใจและดึงดูดให๎ผู๎ชมหลั่งไหลมาชมผลงานของเธอเป็นจ านวนมาก 
 

 
 

ภาพที่ 52 ศิลปะการจัดวางด๎วยทราย โดย มาเรียลลํา มอสเลอร์  
ที่มา: Mariella Mosler, Works, accessed May 22, 2012, available from http:// www. 
mariellamosler.com/ 

 

 
 

ภาพที่ 53 ภาพรวมของผลงานศิลปะจัดวางด๎วยทราย โดย มาเรียลลํา มอสเลอร์  
ที่มา: Deutscher Kunstlerbund, Mariella Mosler, accessed May 22, 2012, available from  
http:// www.wkv-stuttgart.de/1946-2005/frameset_ersteseite_4erd41d.html?/1946-2005/ inhalt/ 
ausstellung/mariella_mosler_95/mariella_mosler_95.html 
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 มอสเลอร์ ปฏิเสธเทคนิควิธีการสร๎างงานศิลปะแบบเดิมๆ อาทิ การวาดหรือการปั้น 
แตํเธอจะใช๎วิธีการผลิตผลงาน ที่แสดงให๎เห็นถึง ฝีมือการสร๎างงานในเชิงหัตถกรรมอันประณีต ของ
เพศหญิงทั้งการโรย ถัก สาน ร๎อย ฝั้น หรือแขวนเป็นแถวเป็นแนว ซึ่งท าให๎ผลงานของเธอดูตํางจาก
ผลงานอินสตอลเลชั่นของศิลปินอ่ืนๆ ด๎วยเหตุนี้ ผลงานของมอสเลอร์จึงดูแปลกตาทั้งวัสดุ เทคนิค
การสร๎างงาน และวิธีการน าเสนอ 

 จุดเดํนใน การสร๎างสรรค์ งานศิลปะ ของมาเรียลลํา มอสเลอร์ อยูํที่วิธีการสร๎างงาน  
การใช๎ลวดลายและการ เลือกสรรค์วัสดุมาเป็นสื่อในการสร๎างงาน  ทวําผลงานสํวนใหญํของเธอ มัก
ไมํได๎สื่อถึงความหมายใดๆ เป็นพิเศษ เชํน เมื่อเธอโรยทรายเป็นลวดลายที่แม๎จะดู คล๎ายลวดลายใน
พิธีกรรมตาม แบบพุทธศิลป์ชั้นสูงของธิเบต แตํก็ไมํได๎หมายความวําเธอต๎องการจะสะท๎อนพุทธ
ปรัชญา แตํ การ โรยทรายให๎เกิดลวดลายอัน สวย งาม ของเธอมีจุดประสงค์ เพื่อให๎ผู๎ชม คิดถึง
กระบวนการสร๎างสรรค์ที่ต๎องใช๎ทั้งเวลา ความพยายาม และความอดทน ด๎วยเหตุนี้  วิธีการสร๎างงาน
ของมอสเลอร์จึงมีบทบาทส าคัญตํอ ภาพรวมของผลงาน  ดังนั้นเมื่อจะกลําวถึงผลงานศิลปะของมา
เรียลลํา มอสเลอร์ ก็จ าต๎องเข๎าใจสื่อที่เธอใช๎และเทคนิคการสร๎างสรรค์ของเธอด๎วย 

 

 
 

ภาพที่ 54 มาเรียลลํา มอสเลอร์, โถงหลังคาโดม [อินสตอลเลชั่น], 2008. 
ที่มา: Wurttembergischer Kunstverein Stuttgart,  Mariella Mosler, accessed December 20, 
2012, available from http://www.mariellamosler.com/ 

http://www.mariellamosler.com/
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ภาพที่ 55 มาเรียลลํา มอสเลอร์, ไม่มีชื่อ [อินสตอลเลชั่น], 1997. 
 ที่มา: Deutscher Kunstlerbund, Mariella Mosler, accessed  December 20, 2012, available from 
http://www.kuenstlerbund.de/cms/upload/bilder/mitglieder/Mosler_02.jpg 
 

 
 

ภาพที่ 56 มาเรียลลํา มอสเลอร์, เส้นผม 1 [อินสตอลเลชั่น], 1997. 
ที่มา: Mareilla Mosler, Works, accessed December 20, 2012, available from   
http://www.mariellamosler.com/deutsch/De_MARIELLA%20MOSLER_1997_.html 
 

http://www.kuenstlerbund.de/cms/upload/bilder/mitglieder/Mosler_02.jpg
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ภาพที่ 57 มาเรียลลํา มอสเลอร์, ก าแพงเส้นผม [อินสตอลเลชั่น], 2000. 
ที่มา : Mareilla Mosler, Hair Installtion, accessed December 20, 2012,available from 
http://www.herzliyamuseum.co.il/english/september-2000/sep00/mariella-mosler 

 
 วิธีการสร๎างงาน สํวนใหญํ ของมอสเลอร์ ตํางจากการสร๎างสรรค์ศิลปะทั่วไปเสมอ 

เชํน การโรย ทรายเป็นลวดลาย ตํางๆ  (ภาพที่  52-55) หรือการใช๎ เส๎นผมมาฝั้นและถักเป็นลวดลาย
ตํางๆ  (ภาพที่ 56 และ 58) และการใช๎วัสดุธรรมชาติมาสานให๎เป็น ลวดลาย (ภาพที่  59) ผลงาน
เหลํานี้ล๎วนแล๎วแตํเป็นผลงานที่ใช๎เทคนิคเกําแกํที่มนุษย์ร๎ูจักมาตั้งแตํสมัยโบราณ เชํน งานถัก ทอ 
สาน และโรย ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่ต๎องใช๎ความประณีต และความละเอียด ของเพศหญิงอีกทั้งยัง
เป็นงานทีใ่ช๎เวลา ความอดทน และความพยายามสร๎างสรรค์เป็นอยํางมากด๎วย 

 ผลงานที่ มอสเลอร์สร๎างสรรค์สํวนใหญํมัก เป็นลวดลาย ซึ่งมี ลักษณะเป็น เส๎นอํอน
ช๎อยดุจเถาไม๎เลื้อย เชํน  ผลงาน  “การจัดวางในพื้นที่หลังคาทรงโดม ” (Installation in the Cupola 
Space / ภาพที่ 53) ซึ่งแสดงที่ “Württembergischer Kunstverein Stuttgart” ในปี ค.ศ. 1995 หรือเป็น
ลวดลาย เรขาคณิต เชํน  ผลงาน ศิลปะอินสตอลเลชั่น  (ภาพที่  54) ซึ่งแสดงที่ “ Kunstverein 
Ludwigsburg” ในปี  ค.ศ. 1995 อันเป็นลวดลายที่นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลาย ส าหรับตกแตํงหรือ
ประดับอาคารทั้งภายในและภายนอก หรือใช๎ออกแบบเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใช๎ตํางๆ  ทั่วทั้งยุโรป
ในชํวงคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงต๎นคริสต์ศตวรรษที่ 20  ความนิยมดังกลําวกํอให๎ เกิดเสียงวิจารณ์
อยํางรุนแรง ดังจะเห็นได๎จากบทวิจารณ์ “ Ornament und Verbrechen” ในปี ค.ศ.1908 ของอดอร์ฟ 
ลูส์(Adolf  Loos) สถาปนิกชาวออสเตรีย ซึ่งได๎แสดงความเห็นวํา  การออกแบบที่ใช๎วัสดุมีคํา แตํท า
ให๎ดูเรียบงําย จะท าให๎สิ่งนั้นมีสุนทรียรสมากกวําการใช๎ลวดลายตกแตํง ลูส์มีความคิดวําทุก
วัฒนธรรมควรมีการเปลี่ยนแปลง  ก๎าวหน๎า ผู๎ที่ยังติดอยูํกับรสนิยมของการใช๎ลวดลายจึงเป็นคนที่

http://www.herzliyamuseum.co.il/english/september-2000/sep00/mariella-mosler
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หยุดอยูํกับที่ เป็นคนที่ขัดขวางความเจริญก๎าวหน๎าของสังคม สังคมจะต๎องก๎าวไปกับเวลา ดังนั้น คน
ที่หยุดอยูํกับที่คือผู๎ที่เป็นภัยตํอประเทศและวัฒนธรรมของตน ลูส์ วิจารณ์วํา  

 “ที่มีการใช๎ลวดลายกันอยํางฟุ่มเฟือยนั้น เป็นเพราะต๎องการใช๎ลวดลายให๎เป็น
เคร่ืองมือส าหรับวัด ระดับความมีวัฒนธรรม เพราะเชื่อวําลวดลายสามารถเชิดชูสภาพแวดล๎อมของ
ตนให๎สูงขึ้น หรืออาจพูดงํายๆวํา ลวดลายนั้นไมํได๎มีหน๎าที่อื่นใด นอกจากจะมีไว๎เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับแสดงสภาพแวดล๎อมให๎ดูเหมือนมีรสนิยมและมีวัฒนธรรมสูงสํงเทํานั้น”22 

 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความนิยมเร่ืองลวดลายในยุโรปจึงลดลง แตํก็มี
นักวิชาการบางคน เชํน  นายแพทย์ฮานส์ มาร์ติน ซูเทอร์มิสเตอร์( Hans Martin Sutermeister) เสนอ
ทฤษฎีที่วํา “คุณลักษณะของลวดลายคือการซ้ าและตํอเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอสุขภาพของมนุษย์ 
เพราะการซ้ าและตํอเนื่องท าให๎คนเกิดการผํอนคลายทางด๎านจิตและรํางกาย ลวดลายจึงมีประโยชน์
ตํอสุขภาพของมนุษย์”23                        
 

 
 

ภาพที่ 58 มาเรียลลํา มอสเลอร์, เส้นผม 2 [อินสตอลเลชั่น], 2002. 
ที่มา: Mareilla Mosler, Works, accessed December 20, 2012, available from  
http://www.mariellamosler.com/deutsch/De_MARIELLA%20MOSLER_2002_2.htm 

                                                           
22 Adolf Loos, Ornament und Verbrechen, accessed December 29, 2012, available 

from  http://www.neumarkt-dresden.de/Texte/loos.html 
23 Wikipedia, Hans Martin Sutermeister, accessed December 29 , 2012, available 

from http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Martin_Sutermeister 

http://www.neumarkt-dresden.de/Texte/loos.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Martin_Sutermeister
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ภาพที่ 59 มาเรียลลํา มอสเลอร์, หน๎ากาก [อินสตอลเลชั่น], 2008. 
ที่มา: Mareilla Mosler, Mask, accessed December 20, 2012, available from 
http://www.mariellamosler.com/deutsch/De_MARIELLA%20MOSLER_2010_03.html 

 

 
 

ภาพที่ 60 มาเรียลลํา มอสเลอร์, นับร้อยนับพัน [อินสตอลเลชั่น], 2010. 
ที่มา: Schwaebische, Mariella Mosler sorgt für Farbenpracht, accessed December 20, 2012, 
available from http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/ravensburg/stadtnachrichten-
ravensburg_artikel,-Mariella-Mosler-sorgt-fuer-Farbenpracht-_arid,4120433_regid,1.html 
 

http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/ravensburg/stadtnachrichten-ravensburg_artikel,-Mariella-Mosler-sorgt-fuer-Farbenpracht-_arid,4120433_regid,1.html
http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/ravensburg/stadtnachrichten-ravensburg_artikel,-Mariella-Mosler-sorgt-fuer-Farbenpracht-_arid,4120433_regid,1.html
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ภาพที่ 61 รายละเอียดของผลงาน นับร๎อยนับพัน  
ที่มา: Städtischen Galerie Ravensburg, Ausstellung Mariella Mosler "Rauminstallationen", 
accessed December 20, 2012, available fromhttp://www.ravensburg.de/rv/tourismus/kultur/kultur-
staedtische-galerie-mariella-mosler.php 
  

 มนุษย์เรารู๎จักใช๎ลวดลายประดับมาตั้งยุคหิน เชํน  การสักลวดลายตามใบหน๎าหรือ
รํางกาย และการใช๎ลวดลายประดับเคร่ืองใช๎ประจ าวัน ดังจะเห็นได๎จากลวดลาย รูปสัตว์ ดอกไม๎ 
ใบไม๎ ไม๎เลื้อย ที่มีลักษณะ กึ่งนามธรรม บนเคร่ืองปั้นดินเผา และลวดลายเรขาคณิต เชํน สี่เหลี่ยม 
สามเหลี่ยม วงกลม หรือดาวแฉก ลวดลายเหลํานี้สํวนใหญํมนุษย์มัก น ามาตกแตํงสถาปัตยกรรมทั้ง
ภายในและภายนอก เชํน โบสถ์ เพดานห๎อง พื้นห๎อง หัวเสา และล าเสา หรือน ามาตกแตํงเคร่ืองเรือน
และเคร่ืองใช๎ไม๎สอยตํางๆ วัฒนธรรมที่ใช๎ลวดลายในชีวิตประจ าวันมากที่สุดคือวัฒนธรรมอิสลาม 
เน่ืองจากศาสนาอิสลามห๎าม ท ารูปเคารพ ลวดลายที่ปรากฏในศิลปะอิสลาม จึงไมํมีการวาดลวดลาย
มนุษย์ เพราะมันจะสื่อไปถึงรูปเคารพ แตํจะเป็นลายเครือเถาว์และลายสัตว์ตํางๆ แทน 

 ภาพที่แสดงลวดลายทั้งภาพนั้นจะตํางจากการใช๎ลวดลายเป็นองค์ประกอบ เพื่อ
ตกแตํงสํวนใดสํวนหนึ่งเพียงเล็กน๎อย เชํน ในงาน จิตรกรรม ประติมากรรม สมัยอาร์ตนูโว  (Art 
Nouveau) ภาพที่แสดงลวดลายล๎วนๆ เชํน ลวดลายบนกระดาษติดผนังจะไมํสื่อสาระใดๆ และไมํเลํา
เร่ืองราวใด ลวดลายจึงเหมาะส าหรับใช๎เป็นองค์ประกอบ ในการตกแตํงสถาปัตยกรรม เคร่ืองเรือน  
และเคร่ืองใช๎ตํางๆ ถึงแม๎ลวดลายจะไมํท าให๎เกิดจินตนาการถึงสาระ เวลา  หรือสถานที่ก็ตาม แตํก็
อาจแสดงความลึกเหมือนจริงได๎ เชํน ลวดลาย ปูนปั้นที่ประดับตามสถาปัตยกรรม เป็นต๎น และ
ถึงแม๎วําลวดลายจะ จัดอยูํใน ผลงานศิลปะประดิษฐ์ แตํก็สามารถใช๎เป็นองค์ประกอบศิลปะ สาขา
อ่ืนๆได๎ เชํน จิตรกรรม ประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรม  

http://www.ravensburg.de/rv/tourismus/kultur/kultur-staedtische-galerie-mariella-mosler.php
http://www.ravensburg.de/rv/tourismus/kultur/kultur-staedtische-galerie-mariella-mosler.php
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ภาพที่ 62 มาเรียลลํา มอสเลอร์, ก าแพงม่าน [อินสตอลเลชั่น], 2004. 
ที่มา: Art Net, Iris Wall, accessed December 20, 2012, available from http:// images.artnet. com/ 
images_DE/magazine 

 
 มอสเลอร์ เร่ิมใช๎วัสดุสร๎างสรรค์ศิลปะมาตั้งแตํปี ค.ศ. 1991 ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นวัสดุ

ที่ใช๎ในครัวเรือนประจ าวันทั่วไป ทวําวัสดุประจ าวันสํวนใหญํที่เธอเลือกใช๎นั้น ไมํ เคยมีผู๎ใดน ามา
สร๎างเป็นผลงานศิลปะมากํอน เชํน ขนมเจลลี่เคี้ยวหนึบสีสันสดใส ซึ่งเธอน ามาติดบนผนังหรือจัด
วางบนพื้นห๎องให๎ กลาย เป็นลวดลาย สวยงาม หรือการใช๎ริบบิ้นสีเงิน แวววาว ส าหรับตกแตํงต๎น
คริสต์มาสมาเป็นวัสดุหลักในการสร๎างสรรค์ผลงานจัดวาง เชํน “ก าแพงมําน” (Iris Wall / ภาพที่ 62) 
ซึ่งแสดงที่ Kunsthalle Göppingen เมื่อปี ค.ศ. 2004 หรือการน าน้ าตาลทรายสีสันตํางๆ มีน้ าหนัก
รวมทั้งสิ้นกวํา  400 กิโลกรัมมาโรยบนพื้นให๎เป็นลวดลายที่มีลักษณะเหมือน พุทธศิลป์ ดังที่ปรากฏ
ในผลงานจัดวางชิ้นส าคัญลําสุด  “นับร๎อยนับพัน” (ภาพที่ 60และ 61) ในนิทรรศการ “Volapük” ซึ่ง
เธอเคยจัดแสดงที่ “Hamburger Ernst Barlach Haus” เมื่อปี ค.ศ. 2008 และที่ “Städtische Galerie 
Ravenburg” เมื่อปี ค.ศ. 2010 

 นอกจากเธอจะใช๎วัสดุที่ไมํเคยมีใครน ามาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะเหลํานี้แล๎ว เธอยัง
นิยมใช๎วัสดุจากธรรมชาติ  เชํน ทรายละเอียดมาโรยบนพื้นให๎ดูเหมือนลวดลายปูนปั้นที่นิยมใช๎
ตกแตํงอาคารในคริสต์ศตวรรษที่ 19  เชํนผลงาน “การจัดวางในพื้นที่หลังคาทรงโดม ” (ภาพที่  53) 
ซึ่งแสดงที่ “Württembergischer Kunstverein Stuttgart” เมื่อปี ค.ศ. 1995 และผลงาน “การจัดวางใน
ฟายเดอริเคียนุม ” (Installation in the Friedericianum / ภาพที่ 54) ที่แสดงในมหกรรมการแสดง
ศิลปะดอคคิวเมนต๎าครั้งที่  10 ปี ค.ศ.1997 วัสดุจากธรรมชาติอื่นๆ ที่มอสเลอร์น ามาใช๎ในการสร๎าง
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งานยังมีผักตบชวา ต๎นกก ต๎นกัญชา และกาบมะพร๎าว เชํน ผลงานชุดหน๎ากาก  (ภาพที่ 59) ซึ่งเธอได๎
น าวัสดุดังกลําวไปตากแห๎ง จากนั้นจึงน ามาถักหรือสานเป็นหน๎ากากแบบตํางๆ  ส าหรับติดผนังห๎อง
หน๎ากากเหลํานี้ มอสเลอร์น ามาจัดแสดงรํวมกับผลงานอินสตอลเลชั่น “นับร๎อยนับพัน” (ค.ศ. 2010)  

4.3 ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นส าคัญท่ีใช้เส้นผมเป็นสื่อ 
 การใช๎เส๎นผมเป็นสื่อ เพื่อแสดงความรู๎สึกหรือความคิดนั้นไมํใชํเร่ืองใหมํแตํอยํางใด 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็มีผู๎นิยมเก็บเส๎นผมของผู๎ที่ตนรัก ที่เสียชีวิตหรือ ต๎องจากกันไกล มาสร๎าง
เป็นภาพทิวทัศน์หรือภาพสถานที่พบปะกันครั้งแรกส าหรับเป็นที่ระลึก บ๎างก็น ามา ท า เป็น
เคร่ืองประดับรํางกาย เชํน เข็มกลัด จี้ หรือก าไลข๎อมือ บ๎างก็น าผมมาเป็นสื่อใน การสร๎างงานศิลปะ 
ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเส๎นผมเป็นอวัยวะสํวนหน่ึงของรํางกายมนุษย์ ที่แม๎จะอยูํภายนอกรํางกาย แตํก็มี
ความผูกพันกับมนุษย์อยํางลึกซึ้ง และมีคุณคําทั้งทางจิต ใจและรํางกายของมนุษย์ มาทุกยุคสมัย 
ดังนั้น เส๎นผมจึงสามารถเป็นสื่อแทนตัวคน  ในบางวัฒนธรรมเส๎นผม สามารถใช๎สะท๎อน ความ
เป็นอัตลักษณ์แหํง บุคคลได๎  ดังเชํน ชาวอเมริกัน -แอฟริกัน ที่ใช๎ผมด าหยิกขอดแสดงอัตลักษณ์
เผําพันธุ์แอฟริกันของตน โดยเฉพาะ ใช๎เป็นสัญลักษณ์ส าหรับตํอต๎านหรือประท๎วง  เชํนเดียวกับที่
กลุํมราวด์เฮด ตัดผมสั้นเกรียนจนเกือบติดหนังศีรษะ และกลุํมคาวาเลียร์ที่ไว๎ผมยาว นอกจากนั้น ผม
ยังเป็นสื่อสะท๎อนให๎เห็นสภาพชีวิตและสังคมของมนุษย์ได๎เป็นอยํางดี จึงไมํนําแปลกใจนัก ที่ศิลปิน
ทุกยุคสมัยน าเส๎นผมทั้งของตนเองและของคนอ่ืนมาเป็นสื่อในการสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยวิธีการและ
ความคิดที่แตกตํางกัน บางคนก็ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อสะท๎อนความงาม บางคนใช๎เป็น สัญลักษณ์แทนตัว
บุคคล เชํน ในปี ค.ศ. 1969 ศิลปินชาวฝรั่งเศส คริสเตียง โบลตองสกี้  (Christian Boltanski) ได๎น าผม
สีด ากระจุกหนึ่งของตนเองวางบนผ๎าขาวซึ่งมีข๎อความประโยคหนึ่งไว๎วํา “เส๎นผมของคริสเตียง โบล
ตองสกี้ วางไว๎บนผ๎าสีขาว สํงให๎ 60 คนในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1969 ” แนวคิดในการน าเสนองานของ
โบลตองสกี้ คือ ต๎องการให๎คน 60 คนที่เขาเลือกสํงเส๎นผม ให๎คิดถึงเขา  ในท านองเดียวกั บที่ฟรีด๎า 
คาห์โล (Frida Kahlo) ได๎ใช๎ผมเป็นสื่อแทนตัวเธอประท๎วงการนอกใจของสามี  ดิเอโก ริเวรํา ( Diego 
Rivera) จิตรกรชาวเม็กซิโก ที่เคยพร่ าวํารักเส๎นผมอันยาวงามของเธอยิ่งนัก ดังนั้นเธอจึงตัดผมตัวเอง
จนสั้น  และสะท๎อนแนวคิดนี้ ด๎วยภาพจิตรกรรม “ ภาพเหมือนศิลปินกับผมที่ถูกตัด ” (ค.ศ. 1940 / 
ภาพที่ 34) เพื่อเป็นการแก๎แค๎นด๎วยการท าร๎ายจิตใจสามีที่รักในเส๎นผมอันยาวงามของเธอ  

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการ น าเสนอผลงานศิลปะที่ใช๎ ผมเป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่
นําสนใจ นั่นคือ ผลงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ “ความสัมพันธ์ในเวลา” (Relation in Time / ภาพที่ 33) ของ
อับราโมวิคและอูเลย์  (Abramovic & Ulay) ที่แสดงในปี ค.ศ. 1977 โดยอับราโมวิคและอูเลย์ได๎ผูก
ผมติดกันแนํนโดย นั่งหันหลังชนกันเป็นเวลานานกวํา 16 ชั่วโมง เพื่อสะท๎อนให๎เห็นความ
ยากล าบากในการประคองชีวิตคูํให๎อยูํรอด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มาเรียลลํา มอสเลอร์ เร่ิมใช๎เส๎นผมมนุษย์มาเป็นสื่อในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ
มาตั้งแตํปี ค.ศ. 1997 ผลงานชิ้นส าคัญที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อของมอสเลอร์ ได๎แกํ “เส๎นผม 1” (Hair 
Object I / ภาพที่ 56) ที่สร๎างสรรค์ขึ้นระหวํางปี ค.ศ. 1997 - 1999 “ก าแพงเส๎นผม” (Hair-Wall / ภาพ
ที่ 57) ที่สร๎างสรรค์ขึ้น ในปี ค.ศ. 2000  และ “วัตถุเส๎นผม  2” (Hair Object II / ภาพที่ 58) ที่
สร๎างสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ. 2002 

4.4. ลักษณะผลงาน 
“วัตถุเส๎นผม 1” (ภาพที่ 56) เป็นผลงานชุดแรกที่เธอสร๎างสรรค์จากเส๎นผมระหวําง

ปี ค.ศ. 1997  - 1999 มอสเลอร์น าเส๎นผมของมนุษย์มาย๎อมเป็นสีตํางๆ แล๎ วน ามาฝ้ันและตํอกันให๎
เป็นเส๎นยาวจน คล๎าย เส๎นไหมพรมจากนั้นจึง น ามาถัก ผูก  หรือขมวด เลียนแบบ ลวดลาย ที่มาจาก
ธรรมชาติ เชํน เมล็ดพืช ดอกกุหลาบ หินปะการัง เกล็ดหิมะ พระอาทิตย์ หรือลวดลายเรขาคณิต เชํน 
วงกลมหรือลวดลายที่มีรูปทรงเป็นเหลี่ยมมุม  ผลงานในชุดนี้มีขนาดประมาณ 4-7 ซ.ม. เธอได๎น า
สํวนหน่ึงของผลงานชุดนี้มาแสดงเป็นคร้ังแรก เมื่อปี ค.ศ. 1997 ในมหกรรมการแสดงศิลปะดอคคิว
เมนต๎า ครั้งที่ 10 รํวมกับผลงานจัดวางที่ใช๎ทรายโรย  

ในปี  ค.ศ. 2000 มาเรียลลํา มอสเลอร์  ได๎ใช๎เส๎นผมสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ อิน
สตอลเลชั่น  “ก าแพงเส๎นผม ” (ภาพที่ 57) ซึ่งจัด แสดงที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเฮอร์ซลิยา ( Herzliya 
Museum of Art) เมืองเทล อาวีฟ ( Tel Aviv) ประเทศอิสราเอล ผลงาน ชิ้นนี้สะท๎อนมุมมองอีกรูป 
แบบหนึ่ง ที่ตํางจากผลงานที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อในชุดแรก คือ “เส๎นผม 1” 

“ก าแพงเส๎นผม ” เป็นผลงานอินสตอลเลชั่นที่ ท าจาก เส๎นผมที่มีความยาว 60 ซ.ม. 
มอสเลอร์น าเส๎นผมมาผูกตํอกันให๎มีความยาวเทํากับความสูงและความกว๎างของห๎อง จากนั้นจึง
น ามาขึงขวางทางเข๎าห๎อง ท าให๎ “ก าแพงเส๎นผม” มีลักษณะคล๎ายมํานที่บอบบางและละเอียดอํอน ที่
ไมํมีผู๎ชมผู๎ใดกล๎าเดินฝ่ามํานอันละเอียดอํอนนี้ “ก าแพงเส๎นผม” จึงเสมือนหนึ่งก าแพงอันแข็งแรง ที่
สามารถกั้นผู๎ชมทั้งสองฝั่งของห๎องไมํให๎เดินผํานได๎ ดังนั้นแนวคิดในการสร๎างงาน “ก าแพงเส๎นผม” 
จึงสามารถสะท๎อนสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศอิสราเอลที่ผู๎คนไมํสามารถติดตํอกันได๎
ตามปกติได๎เป็นอยํางดี นอกจากนี้ผลงาน “ก าแพงเส๎นผม” ยังแสดงให๎เห็นถึงวิธีการสร๎างงานศิลปะ
จัดวางอันยอดเยี่ยมของศิลปินอีกด๎วย 

ตํอมาในปี  ค.ศ. 2002 เธอได๎สร๎างผลงาน จากเส๎นผมขึ้นอีกชุดหน่ึง  คือ “เส๎นผม2” 
(ภาพที่ 58) ผลงานชุดนี้มีวิธีการและแนวคิดใน การสร๎างสรรค์คล๎ายคลึงกับผลงานเส๎นผ มชุดแรก มี
ขนาดใกล๎เคียง กัน คือ 7-9 ซ.ม. และ ท าเป็นลวดลาย ที่หลากหลายเหมือนกัน จะตํางกันตรงที่มี
ลวดลายสัตว์และมนุษย์เพิ่มขึ้น  แตํอยํางไรก็ตาม หากไมํสังเกตดูให๎ดี ผู๎ชมอาจคิดวํา “เส๎นผม 1” 
และ “เส๎นผม 2” เป็นผลงานชุดเดียวกัน เพราะลักษณะของผลงานมีความคล๎ายคลึงกันมาก 
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4.5. ผลสะท้อนวิธีการจัดวางและการใช้เส้นผมเป็นสื่อ 
ผลงานทั้งสองชุด  คือ เส๎นผม 1” และ “เส๎นผม 2” ถูกน าไปติดไว๎บนผนัง สีขาวใน

ระดับสายตา คน  ซึ่งจะท าให๎ลวดลายเหลํานี้ดูเหมือนลอย อยูํบน ผนัง และ มีลักษณะคล๎าย
ประติมากรรม เทคนิคและทักษะการประดิษฐ์ที่ละเอียดอํอน ประณีต  และความซับซ๎อนของเทคนิค
การถัก ท าให๎ต๎องยึดเส๎นผมไว๎ในกรอบตามแนวที่ต๎องการ อยํางไรก็ตาม การ จะบังคับและควบคุม
เส๎นผมให๎อยูํอยํางเป็นระเบียบในกรอบได๎ทุกเส๎นเป็นเร่ืองที่ยาก ด๎วยเหตุนี้  เส๎นผมหลายเส๎นจึงหลุด
ชี้กระจายไปทุกทิศทาง และท าให๎ผลงานมี สภาวะที่ขัดแย๎งกันในตัวเอง ระหวํางการถูกควบคุมและ
ความเป็นอิสระ  

มาเรียลลํา มอสเลอร์  เชื่อวํา “ผม” คือ  ศูนย์แหํงพลังจิตและวิญญาณของความเป็น
มนุษย์เชํนเดียวกับชนเผําตํางๆ  ทั่วโลก และในเวลาเดียวกัน “ผม” ก็อาจเป็นเคร่ืองมือที่แสดงถึง
อ านาจและการกดขี่ด๎วยเชํนกัน 24 อาทิเชํน ในยุคโบราณ ทาสจะถูกโกนศี รษะดังนั้น การโกนผมจึง
เทํากับวําเป็นการท าลายความเป็นเอกเทศและอิสร ภาพของมนุษย์ มอสเลอร์ ได๎ใช๎เส๎นผม สร๎าง
ลวดลาย เพื่อสื่อให๎ผู๎ชมเห็นความยากล าบาก ความอดทน  และเวลาที่ทุํมเทให๎ กับการผลิตสิ่งหนึ่ง 
เส๎นผมคือตัวแทนของมนุษย์ ขนาดและความละเอียดในการประดิษฐ์ลวดลายสามารถสะท๎อนให๎
ผู๎ชมเห็นถึงความยากล าบากในการผลิตผลงาน  

อนึ่ง ลวดลายที่เธอสร๎างขึ้น โดยเทคนิคการถัก  ฝั้น ผูก และสาน อยํางปร ะณีตน้ัน 
แท๎ที่จริงก็คือ  งานหัตถกรรมของ ผ๎ูหญิง ซึ่งในอดีต ผ๎ูหญิงทุกคนพึงต๎องเรียนรู๎ เทคนิคการผลิตงาน
หัตถกรรมเหลํานี้ เป็นงานฝีมือที่ต๎องใช๎ความปร ะณีต ความละเอียด ความอดทน ใช๎เวลา  และความ
ใสํใจในการท า งาน และถึงแม๎ธรรมชาติของลวดลาย จะไมํ แสดงเร่ืองราว  และท าหน๎าที่เป็นเพียง
องค์ประกอบในการตกแตํงสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือเคร่ืองเรือนที่ใช๎
ประจ าวันก็ตาม แตํวิธีการสร๎างสรรค์ผลงานข องมอสเลอร์ก็ ท าให๎ลวดลายเหลํานี้ บอกเลําเร่ืองราว
บางอยํางได๎อยํางสมบูรณ์  

สํวนผลงาน “ก าแพงเส๎นผม” จะมีความแตกตํางจากผลงานที่ใช๎เส๎นผมเป็นสื่อของ 
มอสเลอร์ ทั้งสองชิ้นที่กลําวไปในข๎างต๎น ทั้งวิธีคิดและวิธีการน าเสนอ เพราะ “เส๎นผม 1” และ “เส๎น
ผม 2” มอสเลอร์ ได๎น าเสนอด๎วยวิธีการน าเส๎นผมมาถักให๎เกิดเป็นลวดลายตํางๆ ซึ่งศิลปินต๎องการ
แสดงให๎เห็นถึงความอดทนและความพากเพียรพยายามของมนุษย์ในการประดิษฐ์ผลงานอัน
ประณีต และผลงานก็ถูกน าไปติดต้ังไว๎บนผนังสีขาว แตํ ผลงาน “ก าแพงเส๎นผม ” ศิลปินจะใช๎

                                                           
24 Mareilla Mosler, Hair Installtion, accessed December 20, 2012, 

available from http://www.herzliyamuseum.co.il/english/september-2000/sep00/mariella-mosler 
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วิธีการน าเส๎นผมมาผูกตํอกันให๎มีลักษณะเหมือนมํานที่มีขนาดเทํากับความสูงและความกว๎างของ
ห๎อง และน าผลงานที่สร๎างเสร็จแล๎วไปขึงขวางทางเข๎าห๎อง ซึ่งแม๎มํานเส๎นผมนี้จะดูบอบบาง 
สามารถเดินฝ่ามํานไปอีกฟากหนึ่งของห๎องโดยไมํยากเย็น แตํก็ไมํมีใครกล๎าเดินผํานเข๎าไปในมํานนี้ 
ซึ่งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของศิลปิน ที่ต๎องการสะท๎อนสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
อิสราเอล จึงกลําวได๎วํา มอสเลอร์ได๎สร๎างผลงาน “ก าแพงเส๎นผม ” ขึ้นเพื่อให๎เข๎ากับบริบททาง
การเมืองของประเทศดังกลําว 

4.6 ข้อสรุปการสร้างสรรค์ของมาเรียลล่า มอสเลอร์ 
มาเรียลลํา มอสเลอร์ นิยม น าวัสดุที่ไมํเคยไมํใครคาดคิดวําจะสามารถน ามา

สร๎างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได๎  มาเป็นสื่อในการสร๎างงาน  ท าให๎ผลงานของเธอตํางจากผลงานของ
ศิลปินทั่วไปทั้งเร่ืองวัสดุ เทคนิควิธีการที่ท ากับวัสดุ และแนวคิดในการสร๎างงาน  

ผลงานของเธอไมํได๎มุํงถึงสาระส าคัญที่ถูกสื่อผํานวัสดุแตํอยํางใด ผลงานของมอส
เลอร์มีลักษณะการน าเอารูปแบบและลวดลายของสิ่งที่มีอยูํแล๎วมาท าซ้ า แตํไมํได๎ต๎องการสื่อ
ความหมายตามต๎นฉบับ อาทิเชํน การน าพิธีกรรมแมนดาลา อันเป็นศาสนศิลป์ชั้นสูงของธิเบตมา
สร๎างสรรค์ใหมํ และการน าเส๎นผมมาสร๎างสรรค์ในรูปแบบของที่ระลึกแทนใจแบบใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18 - 19 แตํไมํได๎สื่อความหมายหรือสาระใดๆ โดยตรง  

 
5. อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ 

5.1 ชีวประวัติ 
 อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2524 ที่กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย โดยมีน๎องสาวฝาแฝดอีกหนึ่งคน ซึ่งหลังจากที่พวกเธอเกิด คุณพํอและคุณแมํได๎น า
พวกเธอกลับไปเลี้ยงดูที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมี ลักษณะเป็น ครอบครัวใหญํ ประกอบด๎วย ปู่ ยํา ตา ยาย 
และญาติๆ 

 อ่ิมหทัยมีพี่น๎องทั้งหมด 4 คนเป็นผู๎หญิงทั้งหมด เธอเป็นบุตรสาวคนโต อ่ิมหทัยใช๎
ชีวิตและศึกษาอยูํที่จังหวัดชัยภูมิตั้งแตํชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย จากนั้นเธอจึง
เดินทางมายังกรุงเทพเพื่อศึกษาตํอในระดับปริญญาตรี สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี  พ.ศ. 2542 และส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2547 ตํอมา
ระหวํางปี พ.ศ. 2549 – 2551 เธอเข๎าศึกษาตํอ และส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 นับตั้งแตํส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อิ่มหทัยก็ได๎สร๎างสรรค์ผลงานและจัด
แสดงผลงานประเภทเดี่ยวและกลุํมอยํางตํอเน่ือง ทั้งในประเทศและตํางประเทศ อาทิ นิทรรศการ 
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“DNA” (พ.ศ.2550) ณ Whitespace Gallery กรุงเทพ นิทรรศการ “Memory of My Hair” (พ.ศ.2550) 
ณ ENSBA กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นิทรรศการ “International Incheon Women Artists Biennale 
2009 (พ.ศ.2552) เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี และนิทรรศการ “Diary of Weaving Story” (พ.ศ.
2554) ณ GMT+7 art&design Gallery กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เป็นต๎น   

 ในปี  พ.ศ. 2548 อ่ิมหทัย ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี จากการประกวด
ศิลปกรรมรํวมสมัยของศิลปินรํุนเยาว์ คร้ังที่ 22 ในปี พ.ศ. 2549 เธอได๎รับ ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และความรู๎ทางศิลปะ จากสถาบัน วิจิตรศิลป์แหํงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (Ecole Nationale 
Superieur Des Beaux Arts) เป็นเวลา 3 เดือน และในปี พ.ศ. 2551 อ่ิมหทัยก็ได๎รับทุนแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและความรู๎ทางศิลปะจากสถาบันวิจิตรศิลป์ แหํงเมืองฟลอเรนซ์ ( Accademia di Belle 
Arti di Firenze) ประเทศอิตาลี 

 ปัจจุบันอ่ิมหทัยเป็นศิลปินที่สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะควบคูํกับการเป็นอาจารย์ เธอ
เร่ิมอาชีพการสอนศิลปะจากการเป็นอาจารย์พิเศษในภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอกดิจิทัล อาร์ต 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาดิจิทัลอาร์ต คณะดิจิทัล มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ในระหวํางปี พ.ศ. 2550-2552 จากนั้นในปี 2554 จนถึงถึงปัจจุบัน เธอได๎รับการบรรจุเป็น
อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นอกจากนั้นเธอยังได๎รับเชิญไปสอนที่คณะวิจิตรศิลป์แหํงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารลาดกระบังด๎วย 

5.2 บริบทชีวิตศิลปิน 
 อิ่มหทัยเติบโตมาในสังคมชนบทของจังหวัดชัยภูมิ ครอบครัวของเธอมีลักษณะเป็น

ครอบครัวใหญํที่มีความรักความอบอํุนอยํางมาก นอกจากนี้เธอยังมีโอกาสได๎เห็นและคุ๎นเคยกับภูมิ
ปัญญาชาวบ๎านมาตั้งแตํเด็ก ทั้งด๎านเกษตรกรรมและหัตถกรรม โดยเฉพาะการประดิษฐ์เคร่ืองจัก
สานส าหรับใช๎สอยในครัวเรือน ซึ่งเทคนิคน้ีได๎สร๎างความประทับใจให๎กับอ่ิมหทัยมาก จนเธอได๎
น าไปประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานในระยะแรกๆ นอกจากนี้เธอยังน าเอาทักษะการถักนิตต้ิง
และโครเชต์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่เธอเคยเรียนในชั้นประถมมาใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานในปัจจุบัน
ด๎วย25  

 อิ่มหทัยใช๎ชีวิตอยูํในจังหวัดชัยภูมิจนจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หลังจากนั้น
เธอและน๎องสาวฝาแฝดจ าต๎องแยกจากครอบครัวอันเป็นที่รักมาศึกษาตํอในกรุงเทพฯ อิ่มหทัยรู๎สึก
โหยหาความรักความอบอํุนที่เธอเคยได๎รับจากครอบครัวอยํางล๎นเปี่ยมในชํวงเวลาหนึ่ง จนกลายมา

                                                           
25

 สัมภาษณ์ อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์, ศิลปิน, 20 พฤศจิกายน 2555. 
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เป็นแรงบันดาลใจส าคัญให๎เธอน าเร่ืองราวความรักความผูกพันของครอบครัวมาเป็นประเด็นหลัก
ในการสร๎างสรรค์ผลงาน 

 นอกจากนี้บิดาของเธอยังมีอิทธิพลอยํางมากที่ท าให๎เธอรักและหลงใหลในศิลปะ 
เพราะเขาคือครูสอนศิลปะคนแรกของเธอ ผู๎เป็นพํอจึงได๎ถํายทอดสายเลือดและจิตวิญญาณแหํง
ความเป็นศิลปินให๎กับอิ่มหทัยด๎วย โดยหลังเลิกเรียนเขามักสอนให๎เธอและพวกน๎องๆ วาดรูป เมื่อ
วาดเสร็จ เขาก็จะตรวจและให๎คะแนนพร๎อมทั้งวิจารณ์ผลงานศิลปะของลูกสาวทั้งสี่คนอยํางจริงจัง 
ท าให๎อ่ิมหทัยชอบศิลปะมาตั้งแตํเล็กๆ จนตัดสินใจสอบเข๎าศึกษาตํอที่คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งบิดาของเธอก็ให๎การสนับสนุนมาต้ังแตํต๎น ด๎วยเหตุที่เขารัก
ชอบในศิลปะเป็นทุนเดิม การที่อ่ิมหทัยได๎เข๎ามาเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปะจึงเทํากับเป็นการสาน
ฝันของเขาให๎เป็นจริงด๎วย เนื่องจากในสมัยกํอนเขาอยากเรียนทางด๎านศิลปะ แตํไมํมีโอกาส อยํางไร
ก็ดีเขายังคงชอบถํายภาพจึงพยายามศึกษาด๎วยตนเอง และยึดอาชีพชํางภาพตลอดมา  ซึ่งครั้งหน่ึงเขา
เคยได๎รับคัดเลือกให๎เป็นหนึ่งในห๎าสิบชํางภาพเกียรตินิยมของสมาคมภาพถํายแหํงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์เน่ืองในวโรกาสเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษก (พ.ศ. 2539) ด๎วย  

5.3 ประวัติการสร้างสรรค์ 
 ผลงานระยะแรกของอ่ิมหทัย สํวนใหญํจะเป็นผลงานจัดวางโดยน าเอาวัตถุพื้นบ๎าน

ที่หาได๎ตามท๎องถิ่น วัตถุส าเร็จรูป หรือสิ่งของที่มีอยูํในท๎องตลาดทั่วไป อาทิ ธนบัตรกงเต็ก หรือชุด
หมากพลู เป็นต๎น สุดท๎ายเธอก็มาลงตัวกับวัตถุพื้นบ๎าน ซึ่งเธอตํอยอดมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ใน
ระดับปริญญาตรีที่มีชื่อชุดผลงานวํา “ชีวิตในชนบทไทย ” (ภาพที่ 63) ซึ่งเธอได๎สร๎างสรรค์ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2547 โดยได๎แรงบันดาลใจมาจากงานหัตถกรรมพื้นบ๎านของชาวชัยภูมิในละแวกบ๎านที่พํอและ
เธอขับรถไปตระเวนชมกันบํอยๆ อิ่มหทัยได๎น าของใช๎ไม๎สอยในชนบท อาทิ หวด 26  ตระกร๎า 
กระติ๊บ ฯลฯ มาประกอบกับเป็นชิ้นผลงานผสานกับเทคนิคจักสาน ภายใต๎แนวคิด “บ๎านนอกเข๎า
กรุง” ซึ่งเธอใช๎ผลงานสื่อถึงตัวเธอเองวําเป็นพวกพวกบ๎านนอกเข๎ากรุง อ่ิมหทัยสํงผลงานชุดนี้เข๎า- 
 

                                                           
26 ภาชนะส าหรับนึ่งข๎าวเหนียวสานขึ้นจากไม๎ไผํ, ดูใน หสช. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระนางเจ๎าฯ นครพนม, ภาชนะส าหรับนึ่งข้าวเหนียวสานขึ้นจากไม้ไผ่, เข๎าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 
2555, เข๎าถึงได๎จาก http://www.finearts.go.th/node/5755 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ประกวด ในการประกวดศิลปกรรม “Young Thai Artist ครั้งที่ 1” ด๎วย ถึงแม๎วําผลงานนี้จะไมํได๎รับ
รางวัล แตํก็สามารถเข๎ารอบ 6 คนสุดท๎ายได๎ หลังจากผลงานชุด “ชีวิตในชนบทไทย ” ในชํวงปีพ.ศ.
2549 อ่ิมหทัยก็เร่ิมสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับเส๎นผม เส๎นผมที่เธอใช๎ล๎วนเป็นเส๎นผมของเธอ
เอง อันเป็นวัสดุที่สามารถสื่อแนวคิดตามเธอต๎องการได๎ดีกวําการใช๎เส๎นผมผู๎อื่น  

 

 
 

ภาพที่ 63 อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์,  ชีวิตในชนบทไทย  [มิกซ์ มีเดีย ], ขนาดผันแปรไมํแนํนอน , 2547.      
ที่มา: อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, ชีวิตในชนบทไทย [ซีดีรอม], ม.ป.ท., 2547. 
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ภาพที่ 64 หางเปียของพํอที่ถือเป็นมรดกล้ าคําของศิลปิน  
ที่มา: อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, เส้นผม: สายใยครอบครัว [ซีดีรอม], ม.ป.ท., 2551 
 

 ราวปี พ.ศ.  2546 อ่ิมหทัยก็เร่ิมสังเกตเห็นความผิดปกติวําผมของเธอรํวงมาก เธอจึง
เร่ิมเก็บและนับเส๎นผมของตนเองที่รํวงหลํนทุกวันเพื่อเป็นการตรวจเช็คสุขภาพของตนเองวํา
ผิดปกติหรือไมํ เธอเก็บสะสมเส๎นผมได๎จ านวนมาก และพบวําไมํเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแตํอยํางใด 
จุดนั้นเธอค๎นพบวําเส๎นผม เป็นวัสดุที่นําสนใจ แตํในระยะนั้น เธอก็ยังไมํได๎น าเส๎นผมมาท าเป็น
ผลงานศิลปะ ประจวบกับในปีนั้นพํอของเธอ ซึ่งกํอนหน๎านี้ได๎ไว๎ผมยาวมาประมาณ 5-6 ปี ได๎
จัดการตัดแบํงผมเปียให๎ลูกสาวทั้ง 4 คน (ภาพที่ 64) พํอของเธอให๎เหตุผลวําพํอไมํมีสมบัติจะให๎
นอกจากเส๎นผม และพํอยังก าชับพวกเธอวํา ให๎เก็บเส๎นผมนี้ไว๎ให๎ดี เพราะมันเป็นตัวแทน
เลือดเน้ือเชื้อไขของพํอ เหตุการณ์นี้นับเป็นการจุดประกายให๎เธอคิดวําสักวันเธอจะต๎องใช๎เส๎นผม
เป็นวัสดุในการสร๎างงานศิลปะ27 

                                                           
27 สัมภาษณ์ อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์, ศิลปิน, 20 พฤศจิกายน 2555. 
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ภาพที่ 65 อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, ช่วงชีวิต [มิกซ์ มีเดีย], 2549.  
ที่มา: อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, The Documentation of Hair [ซีดีรอม], ม.ป.ท., 2549 

 
 จนกระทั่งในชํวงเรียนปริญญาโท ปีที่ 2 พ.ศ. 2549 ในวิชาองค์ประกอบ ศิลป์ 

(Composition) ที่อาจารย์ผู๎สอนได๎ก าหนดโจทย์ให๎นักศึกษาใช๎วัสดุจากธรรมชาติในการแสดงออก
ด๎านศิลปะ เธอจึงนึกถึงการน าเส๎นผมมาเป็นวัสดุ และคิดวิธีการน าทักษะการถักโครเชต์ที่เคยเรียน
มาในสมัยประถมมาถักเส๎นผมตัวเองจนกลายเป็นผลงานที่มีชื่อวํา “ชํวงชีวิต” (Lifespan / ภาพที่ 65) 
ซึ่งถักเส๎นผมออกมาในลักษณะเป็นวงกลมซ๎อนกันหลายชั้น เสมือนเป็นวงจรชีวิต และน าเสนอไว๎
ในกลํองซีดีเพื่อสื่อความหมายวําเป็นบันทึกชีวิตในชํวงเวลานั้น  นอกจากนี้อ่ิมหทัยยังค๎นพบวํา การ
สร๎างงานในลักษณะนี้เป็นข๎อดี เพราะเธอสามารถสร๎างผลงานทั้งหมดด๎วยตัวเธอเองได๎ในทุก
ขั้นตอน ตํางจากงานชุดเกําที่เธอไมํสามารถท าเองได๎ทั้งหมด เพราะสํวนใหญํจะเป็นงานไม๎และงาน
โครงสร๎างใหญํๆ ที่เธอไมํถนัด จึงจ าเป็นต๎องมีผู๎อื่นเข๎ามาชํวย ประกอบกับเส๎นผมเป็นวัสดุที่มีความ
นําสนใจ เธอจึงเลือกที่จะสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยเส๎นผมเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน28  
 

                                                           
28 สัมภาษณ์ อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์, ศิลปิน, 20 พฤศจิกายน 2555.  
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5.4 ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นส าคัญท่ีใช้ผมเป็นสื่อ 
 ผลงานชิ้นส าคัญที่เกี่ยวกับเส๎นผมของเธอ คือ “เส๎นผม : สายใยครอบครัว ” (พ.ศ.

2551) ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทของเธอด๎วย โดยเธอได๎เลือกสิ่งของภายในบ๎านชิ้นที่มี
ความผูกพันกับตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวของเธอมาผํานกระบวนการผูก มัด เย็บ ปัก ถัก ร๎อย 
การคลุม การหํอสิ่งของที่มีคุณคําทางจิตใจเหลํานั้นเอาไว๎ด๎วยเส๎นผมของตัวเธอเอง ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของความผูกพันทางสายเลือดผลงานชุดนี้ได๎เคยถูกน ามาจัดแสดงรํวมกับผลงานชิ้นอ่ืนๆ 
ในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของเธอกํอนหน๎านั้น ซึ่งมีชื่อวํา “DNA” (พ.ศ .2550) ณ 
Whitespace Gallery กรุงเทพฯ ประเทศไทย นิทรรศการน้ีถือวําประสบความส าเร็จ เพราะนักธุรกิจ
ค๎างานศิลปะคนหน่ึงได๎ให๎ความสนใจ และน าผลงานชุดนี้ทั้งหมดไปจัดแสดงอีกครั้งโดยใช๎ชื่อ
นิทรรศการเดียวกัน ณ Valentine Willie Fine Art Gallery กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียด๎วย  

5.4.1 ลักษณะของผลงาน 
 “เส๎นผม: สายใยครอบครัว ” เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทของ

ศิลปิน อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ ผลงานชุดนี้ถูกน าไปจัดแสดงรํวมกับผลงานชิ้นอ่ืนๆ ในนิทรรศการ
แสดงเดี่ยวคร้ังแรกของเธอที่มีชื่อวํา “DNA” (พ.ศ.2550) ณ Whitespace Gallery กรุงเทพฯ  

 ผลงานชุดนี้เป็นการน าเส๎นผมมาถักด๎วยโครเชต์อันเป็นทักษะที่อิ่มหทัยถนัด 
ซึ่งศิลปินได๎ใช๎เส๎นผมที่หลุดรํวงของตนเองมาถักหุ๎มสิ่งของแทนใจจากคนในครอบครัว เพื่อสื่อถึง
ความเหงา ความเดียวดาย และการโหยหาความรักของศิลปินที่ต๎องออกมาใช๎ชีวิตอยํางโดดเดี่ยวใน
เมืองหลวง “เส๎นผม: สายใยครอบครัว” ประกอบไปด๎วยผลงานทั้งหมด 5 ชุด ได๎แกํ  

“ฝาแฝด (อ่ิมเอม)” (ภาพที่ 66) เป็นการสื่อถึงสายสัมพันธ์ระหวํางฝาแฝด โดย
ศิลปินได๎เลือกตุ๏กตาสองตัว ซึ่งเป็นของเลํนที่เธอกับน๎องสาวเลํนด๎วยกันบํอยๆ เมื่อคร้ังยังเป็นเด็ก 
มาหุ๎มด๎วยเส๎นผม นอกจากนั้นศิลปินยังน าภาพถํายของเธอและน๎องสาวฝาแฝดที่บิดาของเธอเคยถําย
ไว๎มาจัดแสดงด๎วย จึงยิ่งท าให๎ผลงานชุดนี้แสดงถึงความรัก ความอบอุํนของชีวิตในวัยเด็ก และเป็น
การประสานความสัมพันธ์ระหวํางคูํแฝดและบิดาเข๎าด๎วยกัน 

 



 
99 

 

 
 

ภาพที่ 66 อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์,  ฝาแฝด  (อิ่มเอม ) [มิกซ์ มีเดีย ], ขนาดผันแปรไมํแนํนอน , 2550.                                                                                                                                               
ที่มา : อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, เส้นผม: สายใยครอบครัว [ซีดีรอม], ม.ป.ท., 2551 
 

 
 

ภาพที่ 67 อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์,  หมอนของพ่อ [มิกซ์ มีเดีย ], ขนาด 18x36x9 ซม. , 2550.                                                                                                                                                  
ที่มา: อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, เส้นผม: สายใยครอบครัว [ซีดีรอม], ม.ป.ท., 2551 
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ภาพที่ 68 ภาพรวมผลงานอินสตอลเลชั่น หมอนของพํอ 
ที่มา: อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, เส้นผม: สายใยครอบครัว [ซีดีรอม], ม.ป.ท., 2551 
 

 “หมอนของพํอ” (ภาพที่ 67-68) ผลงานชิ้นนี้สร๎างสรรค์ขึ้นขณะที่ศิลปินไป
ดูแลพํอซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท๎ายในโรงพยาบาล โดยศิลปินได๎เก็บรวบรวมเส๎นผมของตัวเองที่
หลุดรํวงในแตํละวัน มาถักจนเกิดเป็นลวดลายหุ๎มหมอนขิดที่พํอของเธอ ใช๎งานมาจริงๆ ตลอด
ระยะเวลาที่เขานอนรักษาตัวอยูํในโรงพยาบาลจวบจนกระทั่งถึงวาระสุดท๎ายของชีวิต ผลงานชิ้นนี้
จึงแสดงความรู๎สึกเจ็บปวดและความเศร๎าโศกสะเทือนใจของศิลปิน ขณะเดียวกันก็แสดงถึงความรัก 
ความผูกพันระหวํางพํอ และลูกด๎วย เส๎นผมของศิลปิน ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แทนตัวศิลปินที่
โอบอุ๎มพํอซึ่งถูกแทนคําด๎วยหมอน ราวกับเธอต๎องการจะปกป้องและแบกรับความเจ็บปวดทั้งหมด
ของพํอไว๎เสียเอง 

 “อายุขัยของพํอ ” (ภาพที่ 9) เป็นผลงานที่ศิลปินน าเส๎นผมของตนเองมาถัก
เป็นลวดลายดอกไม๎ที่ประณีตงดงามจ านวน 59 ดอก ซึ่งเทํากับอายุขัยของพํอเธอ จากนั้นจึงน ามาเย็บ
เรียงติดบนผ๎ามุ๎งสีขาว ที่มีลักษณะโปรํงบาง โดยเธอได๎สร๎างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นกํอนที่พํอของเธอ
จะเสียชีวิตไมํนาน 
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ภาพที่ 69 อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์, หมอนของแม่ [มิกซ์ มีเดีย], ขนาด 44x72x9 ซม., 2550.                                                                                                                                                 
ที่มา : อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, เส้นผม: สายใยครอบครัว [ซีดีรอม], (ม.ป.ท., 2551.) 
 

 “หมอนของแมํ” (ภาพที่ 69) ศิลปินแสดงถึงความรักความหํวงใยตํอมารดาที่
ยังมีชีวิตอยูํ ระคนกับความคิดถึงที่ต๎องหํางไกลกันคนละที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บิดาเสียชีวิต ความ
เศร๎าโศกที่เกิดขึ้นกับครอบครัว สํงผลให๎ชํวงเวลานั้นมารดาของเธอต๎องจมอยูํกับความทุกข์ที่ต๎อง
สูญเสียสามี ท าให๎อิ่มหทัยเองรู๎สึกเหมือนวําเธอได๎สูญเสียมารดาไปพร๎อมกับเหตุการณ์นั้นด๎วย เธอ
จึงน าเส๎นผมของตนเองมาถักเป็นลวดลายดอกไม๎ที่มีขนาดแตกตํางกันจนได๎ผ๎าผืนสี่เหลี่ยมที่ดู
เหมือนกับเป็นผ๎าลูกไม๎สีด า ซึ่งมีขนาดเทํากับหมอนใบโปรดที่แมํของเธอใช๎อยูํจริงๆ จากนั้นเธอก็
น ามาคลุมไว๎บนหมอนของแมํในการจัดแสดง 
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ภาพที่ 70 อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์,  วลีสุดท้ายจากพ่อ [มิกซ์ มีเดีย ], ขนาดผันแปรไมํแนํนอน , 2550.                                                                                                                                  
ที่มา: อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, เส้นผม: สายใยครอบครัว [ซีดีรอม], (ม.ป.ท., 2551.) 
 

 “วลีสุดท๎ายจากพํอ ” (ภาพที่ 70-72) ผลงานชิ้นนี้มีความแตกตํางจากผลงาน
ชิ้นอ่ืนๆ ทั้งเทคนิคการปักผ๎า ที่มีลักษณะเป็นตัวอักษรที่อํานไมํคํอยได๎ใจความ และไมํได๎เป็นการใช๎
เส๎นผมถักเป็นลวดลายถักโครเชต์เหมือนชิ้นอ่ืนๆ เหตุที่เป็นเชํนนั้นเพราะศิลปินต๎องการเปรียบเทียบ
สิ่งที่บิดาได๎สื่อสารกับเธอผํานลายมือที่เขียน ในขณะนั้นบิดาป่วยหนักไมํมีแรงพูด เมื่อทํานต๎องการ
อะไรก็จะสื่อสารผํานการเขียน หลายคร้ังก็เขียนข๎อความที่ไมํมีใครไมํเข๎าใจ สาเหตุเนื่องมาจากบิดา
ได๎รับมอร์ฟีนจากการรักษามากเกินไป จนท าให๎เกิดอาการสับสน โดยเร่ิมจากการที่ศิลปินได๎น า
ข๎อความในกระดาษ บ ันทึกที่พํอเขียนมาปักลงผ๎าตั้งแตํต๎นจนจบ จากนั้นน ามาจัดแสดงรํวมกับผ๎าที่
ปักด๎วยตัวอักษรที่อํานไมํคํอยได๎ใจความ และกระดาษบันทึกที่พํอของเธอเขียนบอกบางอยํางและ
มอบให๎กับเธอในขณะที่เขาไมํสามารถสื่อสารด๎วยการพูดได๎แล๎ว 
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ภาพที่ 71 รายละเอียดของผลงาน วลีสุดท๎ายจากพํอ แสดงภาพขณะที่ศิลปินปักเส๎นผมลงบนผ๎า                                                                                                                                   
ที่มา: อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, เส้นผม: สายใยครอบครัว [ซีดีรอม], (ม.ป.ท., 2551.) 
 

 
 

ภาพที่ 72 กระดาษบันทึกที่พ่อเขียนบอกบางอย่างมอบให้กับ อ่ิมหทัย และถูกน ามาใช้ในผลงาน วลี           
สุดท้ายจากพ่อ  

ที่มา: อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์, เส้นผม: สายใยครอบครัว [ซีดีรอม], (ม.ป.ท., 2551.) 
 

 ผลงานชุด  “เส๎นผม: สายใยครอบครัว ” ที่น ามาจัดแสดงในคร้ังนั้น ใช๎วิธีการ
จัดวางที่หลากหลาย แตกตํางกัน และ แม๎จะใช๎เทคนิคเหมือนกัน คือ การถักโครเชต์ แตํก็สื่อ
ความหมายแตกตํางกัน กลําวคือ ผลงาน“ฝาแฝด (อ่ิมเอม)” (ภาพที่ 66) จะมีการจัดวางวัตถุคือ ตุ๏กตา
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สองพี่น๎องฝาแฝดที่ถูกถักหุ๎มด๎วยเส๎นผมของศิลปิน เพื่อเชื่อมโยงความรักความผูกพันระหวํางฝา
แฝด ประกอบกับศิลปินได๎น าภาพถํายของบิดา ที่ถํายรูปเธอและน๎องสาวฝาแฝดในตอนเด็กมาจัด
แสดงด๎วย ก็ยิ่งท าให๎ผลงานชิ้นนี้เสมือนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของฝาแฝดและบิดาเข๎าด๎วยกันเป็น
หนึ่งเดียว 

 สํวน “หมอนของพํอ” (ภาพที่ 67-68) และ “หมอนของแม”ํ (ภาพที่ 69) ได๎จัด
วางในรูปแบบเดียวกัน คือ น าหมอนที่หุ๎มด๎วยเส๎นผมของศิลปินมาจัดวางบนแทํนสีขาวที่มีลักษณะ
เหมือนเตียงนอนของพํอและแมํ แตํผลงานชิ้นนี้ก็ให๎ความรู๎สึกที่ตํางกัน คือ “หมอนของพํอ ” จะ
แสดงถึงอารมณ์โศกเศร๎าของศิลปินที่บิดาป่วย แตํ  “หมอนของแมํ” จะแสดงอารมณ์ของศิลปินที่รัก
แมํและร๎ูสึกหํวงใยแมํที่อยูํไกลกัน 

 “อายุขัยของพํอ ” (ภาพที่ 9) ถูกติดต้ังบนผนัง เพื่อแสดงความร๎ูสึกเศร๎าและ
ระลึกถึงพํอโดยศิลปินน าเส๎นผมของตนเองมาถักเป็นลวดลายดอกไม๎ที่ประณีตงดงามจ านวน  59 
ดอก ซึ่งเทํากับอายุขัยของพํอเธอ  

และ “วลีสุดท๎ายจากพํอ ” (ภาพที่ 70-72) ซึ่งมีการน าเสนอผํานวิดีโอ อาร์ต 
โดยจัดแสดงรํวมกับผ๎าที่ปักด๎วยตัวอักษรที่อํานไมํคํอยได๎ใจความ และกระดาษบันทึกที่พํอของเธอ
เขียนบางสิ่งบางอยํางมอบให๎กับเธอเป็นการสื่อถึงความรู๎สึกเศร๎า และต๎องการบันทึกความทรงจ า
เกี่ยวกับสาส์นสุดท๎ายที่พํอได๎มอบไว๎แกํเธอ 

5.4.2 ผลสะท้อนจากวิธีการจัดวางและการใช้ผมเป็นสื่อ  
 การจัดวางของผลงาน “เส๎นผม:สายใยครอบครัว” ท าให๎ผู๎ชมรู๎สึกเศร๎าโศกไป

กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับศิลปิน เห็นได๎จากผลงานจัดวาง  “อายุขัยของพํอ ” (พ.ศ. 2551) ใน
ผลงานนี้อ่ิมหทัยได๎ถักลวดลายดอกไม๎ 59 ดอก และน าไปปักลงบนผ๎ามุ๎งสีขาว เพื่อเชื่อมโยง
ความหมายได๎ถึงชีวิตของพํอ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อทํานมีอายุได๎ 59 ปี  หรือผลงาน “วลีสุดท๎ายจากพํอ ” ซึ่ง
ศิลปินได๎น าข๎อความที่พํอเขียนถึงเธอในชํวงเวลาสุดท๎ายของชีวิต และท าให๎ผู๎ชมสัมผัสถึง
บรรยากาศที่เศร๎าโศก สามารถสะท๎อนความรัก และความสัมพันธ์อันยิ่งใหญํที่เธอมีตํอพํอและ
ครอบครัว  และในเวลาเดียวกัน ผู๎ชมก็จะเข๎าใจและร๎ูสึกได๎ถึงความโดดเดี่ยว อ๎างว๎างของศิลปินที่
ปัจจุบันเธอได๎ใช๎ชีวิตอยูํในกรุงเทพโดยล าพัง แตํก็ยังคงโหยหา คิดค านึงถึงความรักจากครอบครัวที่
เธอเคยได๎รับมันอยํางเปี่ยมล๎นในชํวงชีวิตหน่ึงของเธอด๎วย 

 ผลงานชุดนี้เปรียบเสมือนการบันทึกเร่ืองราวบทหนึ่งในชีวิตของศิลปิน ด๎วย
เส๎นผมที่ถูกเก็บสะสมในชํวงเวลานั้น และเร่ืองราวที่น าเสนอก็ล๎วนเกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์ตํางๆ 
รวมถึงความรู๎สึกของศิลปินในชํวงเวลานั้นอีกด๎วย  
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ภาพที่ 73 ตัวอยํางผลงานจากนิทรรศการ “Hair for Hope: The New Begining” (พ.ศ.2555)         
ที่มา: อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, Hair for Hope: The New Begining [ซีดีรอม], (ม.ป.ท., 2555.) 

 
 นอกจากนั้นก็ยังมีผลงานที่ใช๎เส๎นผมเป็นวัสดุในนิทรรศการคร้ังลําสุด คือ 

“Hair for Hope : The New Begining” 29 (ภาพที่ 73) ในปี พ.ศ.  2555 ซึ่งเป็นนิทรรศการที่มาจาก
โครงการพิเศษ ที่เธอรํวมท ากับบริษัท โฆษณา เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๏ป ประเทศไทย  ด๎วยเหตุนี้
นิทรรศการน้ีจึงได๎รับความสนใจจากคนในแวดวงศิลปะสื่อมวลชน และประชาชนจ านวนมาก 
เพราะอ่ิมหทัยได๎สร๎างผลงานชุดนี้จากเส๎นผมของผู๎ป่วยมะเร็งและเส๎นผมที่ผู๎มีจิตศรัทธาบริจาค
ให๎แกํโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อน าไปท าวิกผมให๎ผู๎ป่วยมะเร็งที่ท าเคมีบ าบัดแล๎วผมรํวง ศิลปินจึง
น าเอาผมเหลํานี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท๎อแท๎ในชีวิตของผู๎ป่วยมะเร็งมาสร๎างสรรค์เป็นงานศิลปะ
ที่งดงาม เหมือนเป็นความหวังใหมํของผู๎ป่วยให๎ยืนหยัดลุกขึ้นสู๎ และมองเห็นด๎านที่สวยงามของ
ชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับ รายได๎จากการจ าหนํายผลงานหรือจากการบริจาค ได๎น า ไปมอบให๎กับ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อชํวยเหลือผู๎ป่วยโรคมะเร็งตํอไป นิทรรศการน้ีจัดแสดงทั้งหมดสองคร้ังคือ
ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม แหํงกรุงเทพฯ และที่ Ardel Gallery of Modern Art กรุงเทพ ประเทศไทย  

5.4.3 ข้อสรุปการสร้างสรรค์ของ อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ 
 อิ่มหทัยมักใช๎เส๎นผมของตนเองที่หลุดรํวงจากศีรษะมาสร๎างสรรค์ผลงาน 

โดยไมํมีการใช๎เส๎นผมของคนอ่ืนหรือตัดผมของเธอเองเพื่อน ามาสร๎างสรรค์ผลงาน เพราะผมที่หลุด
รํวงตามธรรมชาติสามารถสื่อชํวงเวลาหนึ่งในชีวิตของศิลปิน ซึ่งเป็นเร่ืองราวที่เกี่ยวกับตัวเธอเอง 
ยกเว๎นในกรณีพิเศษอยํางผลงานในนิทรรศการ “Hair for Hope: The New Begining” ที่ใช๎เส๎นผม

                                                           
29

 ASTV ผู๎จัดการออนไลน์, เปลี่ยนเส้นผมบังภูเขา เป็นเส้นผมแห่งความหวัง, เข๎าถึงเมื่อ 
25 พฤษภาคม 2555, เข๎าถึงได๎จาก http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx 

http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9550000041604
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ของผู๎ป่วยมะเร็งมาสร๎างเป็นผลงาน เพราะแนํนอนวํา เส๎นผมของผู๎ป่วยมะเร็งจะสามารถสื่อ
ความหมายในตัวผลงานได๎ดีกวําการใช๎เส๎นผมจากแหลํงอื่น นอกจากนี้เธอยังมีมุมมองที่ไมํเหมือน
ใคร คือ เธอได๎น าเส๎นผมที่หลุดรํวง ซึ่งคนปกติมักทิ้งอยํางรังเกียจมาสร๎างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณคํา
ทางวัฒนธรรม 

 เน่ืองจากอิ่มหทัย มักใช๎เทคนิคหัตถกรรมหรืองานฝีมืออันประณีตและ
ละเอียดอํอน เชํน งานจักสานก็ดี หรืองานโครเชต์ก็ดีมาสร๎างงาน จึงท าให๎ผลงานของเธอมีลักษณะ
เป็นงานสไตล์เฟมินีน ( Feminine) ที่มีทั้งความงดงามและละเอียดละออ ซึ่งสื่อสะท๎อนความเป็น
ผู๎หญิงได๎เป็นอยํางดี โดยเฉพาะผลงานที่เกี่ยวกับเส๎นผม ซึ่งศิลปินต๎องใช๎ความเพียรพยายามและ
ความอุตสาหะเป็นอยํางมาก เพราะเส๎นผมไมํได๎เป็นวัสดุที่เหมาะส าหรับการถักโครเชต์ ทั้งความยาว
ที่มีจ ากัด ดังน้ันศิลปินจึงต๎องคํอยๆ ตํอเส๎นผมที่ละเส๎น แล๎วมัดม๎วนให๎เป็นกลุํมก๎อน คล๎ายกับใจด๎าย 
อีกทั้งเส๎นผมยังมีลักษณะเปราะบางขาดงํายและไมํหยืดหยุํน ท าให๎ต๎องเพิ่มความเพียรพยายาม ความ
ระมัดระวัง และมีสติในการถักมากขึ้น   

 
6. ปรียาชนก เกษสุวรรณ 

6.1 ชีวประวัติ 
 ปรียาชนก เกษสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ที่อ าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหมํในครอบครัวของชาวไทยล๎านนา เธอเป็นลูกสาวคนเล็กและเป็นลูกสาวคนเดียวของ
ครอบครัว โดยมีพี่ชายรํวมสายเลือดเดียวกันอีก 2 คน ในวัยเยาว์นั้นเธออาศัยอยูํกับคุณยายที่บ๎านใน
จังหวัดเชียงใหมํ จนอายุครบเกณฑ์เข๎าเรียนอนุบาลในปี พ.ศ.  2531 เธอจึงกลับไปอยูํกับบิดามารดา
และพี่ชายทั้ง 2 คนที่จังหวัดพิษณุโลก เธออาศัยอยูํที่จังหวัดแหํงนี้จนกระทั่งจบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมต๎น ในระหวํางนั้นเธอพบวํา เธอชอบศิลปะ เธอจึงเข๎าศึกษาตํอที่วิทยาลัยชํางศิลป
สุพรรณบุรี โดยมีผู๎เป็นมารดาให๎การสนับสนุน30  

 หลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยชํางศิลป์สุพรรณบุรีในปี พ.ศ.  2546 ปรียาชนกก็สอบ
เข๎าศึกษาตํอระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะไทย ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปรียาชนกใช๎เวลาในการค๎นหาเร่ืองราว เทคนิค และวัสดุ ที่ตนเองสนใจอยูํ
นานพอสมควร หลังจากนั้นเธอจึงหันมาสนใจเร่ืองราวเกี่ยวกับความเป็นเพศหญิงและการใช๎เส๎นผม
มนุษย์จริงๆ มาสร๎างสรรค์งานศิลปะด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ปรียาชนกจบการศึกษาในระดับ

                                                           
30

 สัมภาษณ์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ, ศิลปิน, 18 ตุลาคม 2555.  
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ปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2551 และศึกษาตํอในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปะไทย ที่คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวํางปี พ.ศ. 2552 – 2554 ปัจจุบัน
เธอเป็นศิลปินและเป็นอาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 

 ปรียาชนกเคยแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะประเภทกลุํมหลายคร้ัง อาทิเชํน 
นิทรรศการ “24 ชั่วโมง” ปฏิบัติการ ณ บ๎านร๎างเลขที่ 33 ซ. สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (พ.ศ.  2550) “The 
X-Factor” ณ หอศิลป์เที่ยว -น้ าฟ้า อาคารสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ (พ.ศ.  2551) “Lifeboat” ณ 4a 
Gallery นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ.  2551) นิทรรศการ “Mediations of Locality” ณ S 
Gallery เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  (พ.ศ. 2552) “Differ-ence” ณ Tang Contemporary Art 
กรุงเทพฯ (พ.ศ.  2553) และนิทรรศการเดี่ยว “Possessed/Poached” ณ  Tang Contemporary Art 
กรุงเทพฯ (พ.ศ.2554)  

 เกียรติประวัติที่ปรียาชนกเคยได๎รับ ได๎แกํ การได๎รับคัดเลือกให๎เข๎ารํวมสัมมนาใน
คํายศิลปะ “Asian Europe Art Camp” ในปี พ.ศ. 2550 การเป็นวิทยากรรับเชิญในการสัมมนาศิลปะ
และวัฒนธรรม ณ ราชภัฏจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. 2551 การได๎เลือกให๎เข๎ารํวมโครงการ  
“The Banyan Tree – project” โดย The German media artist ณ หอศิลป์แหํงชาติ กรุงเทพฯ  ในปี 
พ.ศ. 2552 การได๎รับเชิญให๎เข๎ารํวมในโครงการ  “Artist in Residence” ที่มีชื่อวํา “Mediations of 
Locality” ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ในปี พ.ศ. 2553 และการได๎รับเชิญให๎เป็น “Artist in 
Residence” ที่เมืองกวางจู ประเทศเกาหลี (Residence Project For Asian Artist) ในปี พ.ศ. 2554 

6.2 บริบทชีวิตศิลปิน 
 ปรียาชนกเกิดในครอบครัวชาวไทยล๎านนาที่เครํงครัดในจารีตประเพณี ความเชื่อ 

และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เป็นครอบครัวใหญํที่มีลูกหลานมากมาย ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นผู๎ชาย มีผู๎หญิง
เพียง 2 คน คือ ลูกของป้าและตัวเธอเอง ซึ่งเป็นหลานสาวคนเล็กของตระกูลที่คุณยายรักใครํเอ็นดู
มาก ตั้งแตํเด็ก คุณยายจะเลี้ยงเธอตามความเชื่อแบบคนโบราณ คือ การสอนให๎เชื่อโดยไมํมีเหตุผล 
หรือสอนให๎เชื่อโดยไมํมีข๎อแม๎ใดๆ เชํน เมื่อเธอถูกห๎ามไมํให๎ท าสิ่งใด เธอมักไมํได๎รับการอธิบาย
เหตุผลวําเหตุใดถึงไมํได๎รับอนุญาตให๎ท าเชํนนั้น และมักไมํได๎รับอนุญาตให๎ออกไปเลํนซนนอก
บ๎านด๎วยความเป็นหํวง คุณยายจะสอนให๎เธอเข๎าครัวและดูแลงานบ๎านงานเรือน ตํางจากลูกพี่ลูกน๎อง
ผู๎ชายที่สามารถเลํนสนุกตามวัยได๎อยํางอิสระ และแม๎หลังจากที่เธอเข๎าโรงเรียนแล๎ว ทุกชํวงปิดเทอม
คุณพํอคุณแมํของเธอก็มักพาเธอมาฝากไว๎กับคุณยายเสมอ 31 

                                                           
31สัมภาษณ์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ, ศิลปิน, 18 ตุลาคม 2555. 
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 นอกจากนี้ครอบครัวของเธอยังยึดถือวิถีความเชื่อแบบล๎านนาโบราณ โดยเฉพาะ  
“ความเชื่อในการนับถือผีปู่ยํา” ซึ่งผีปู่ยํานั้นก็คือ วิญญาณของบรรพบุรุษที่ลํวงลับ ผีประจ าตระกูลจะ
นับถือกันในวงศ์ญาติเดียวกัน และมีบทบาทหน๎าที่ในการเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุํมเครือญาติและ
ปกปักรักษาวงศ์ตระกูล  ซึ่งจะมีการสืบผีหรือสืบทอดผีปู่ยํากันทางสายมารดา โดยลูกผู๎หญิงจะเป็น
ผู๎รับการสืบทอด คุณยายของเธอยังเชื่อวํา “หากประพฤติตัวดี ผีปู่ยําก็จะคอยคุ๎มครองให๎พบเจอแตํ
สิ่งดีๆ แตํถ๎าประพฤติตัวไมํดี ผีปู่ยําก็จะลงโทษ ”32 เธอจึงประพฤติตนอยูํในกรอบมาตลอด 
จนกระทั่งถึงชํวงวัยรํุนที่เธอจากบ๎านและครอบครัวไปศึกษาตํอทางด๎านศิลปะ ท าให๎มีโอกาสได๎ใช๎
ชีวิตอยํางอิสระ และได๎เร่ิมคบหากับเพื่อนตํางเพศ ตํอมาเมื่อคุณตาของเธอป่วยและเสียชีวิต เมื่อคุณ
ป้าของเธอทราบวํา เธอได๎คบหากับผู๎ชาย คุณป้าจึงได๎กลําวโทษเธอวํา การที่คุณตาเสียชีวิตมีสาเหตุ
มาจากการกระท าการผิดผีของตัวเธอ ปรียาชนกจึงเกิดความรู๎สึกผิดขึ้นในใจ  

 ประสบการณ์ที่ผํานมาตั้งแตํเล็กจนโตท าให๎ปรียชนกร๎ูสึกวําการเป็นผู๎หญิงนั้น
ล าบากยุํงยากกวําการเป็นผู๎ชาย เพราะมีข๎อจ ากัดและข๎อห๎ามมากมายในการด าเนินชีวิตทั้งจาก
ครอบครัวและประเพณีความเชื่อ รวมถึงกฎเกณฑ์บางอยํางของสังคมไทยทั่วไปที่ท าให๎เธอร๎ูสึกวํา 
ผู๎หญิงที่ดีต๎องเพียบพร๎อมสมบูรณ์แบบ เรียบร๎อย อํอนโยน และมีเสนํห์ บํอยครั้งผู๎หญิงยังถูกเอารัด
เอาเปรียบจากพวกผู๎ชาย ผู๎หญิงมีสถานภาพเป็นรองผู๎ชาย และถูกกดดันในการใช๎ชีวิต  เหลํานี้คือ
มุมมองและความรู๎สึกที่ปรียาชนกมีตํอโลกของเธอ33 

 ในด๎านศิลปะ ปรียาชนก ชื่นชมในผลงานของ รองศาสตราจารย์ อารยา ราษฎร์
จ าเริญสุข (พ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน) ศิลปินหญิงที่มักสร๎างสรรค์ผลงานที่เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับเพศหญิง 
ในอารมณ์ที่เศร๎า โดดเดี่ยว และความตาย ซึ่งอาจารย์อารยามักใช๎สื่อในรูปแบบตํางๆ มาน าเสนอ
ผลงาน เชํน เพอร์ฟอร์แมนซ์และวิดีโอ อาร์ต เป็นต๎น จึงนับได๎วํา อาจารย์อารยา เป็นแรงบันดาลใจ
ส าคัญที่ผลักดันปรียาชนกให๎สร๎างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะสตรีนิยม ตลอดจนการใช๎สื่อรูปแบบ
ตํางๆ ในการน าเสนอ 34 นอกจากนี้ บริบททั้งหลายที่ได๎กลําวมา ไมํวําจะเป็นสภาพการเลี้ยงดูของ
ครอบครัวและความเชื่อเร่ืองผีปู่ยํา ตลอดจนสภาพแวดล๎อมทางสังคมได๎สํงผลตํอแนวคิดในการ
สร๎างสรรค์ผลงานของปรียชนกตั้งแตํแรกเร่ิมจนถึงปัจจุบันและเป็นเสมือนแรงกดดันภายในจิตใจ
ได๎ผลักดันให๎เธอระบายความรู๎สึกออกมาผํานทางผลงาน  
 
                                                           

32 สัมภาษณ์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ, ศิลปิน, 18 ตุลาคม 2555 
33 อ๎างซ้ า 
34 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, “อคติทางเพศ” (ศิลปนิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลป

ไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 26. 
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ภาพที่ 74 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, นารีผล หมายเลข 1 [มิกซ์ มีเดีย], 2549. 
 ที่มา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ, นารีผล [ซีดีรอม], (ม.ป.ท., 2549.) 

 

 
 

ภาพที่ 75 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, นารีผล หมายเลข 2 [มิกซ์ มีเดีย], 2549.  
ที่มา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ, นารีผล [ซีดีรอม], (ม.ป.ท., 2549.) 
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6.3 ประวัติการสร้างสรรค์ 
 ภายหลังจากที่ได๎เข๎ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปรียาชนกก็พบวําตนเองสนใจ

ผลงานประเภทสื่อผสม และได๎ใช๎เส๎นผมสื่อเร่ืองราวในผลงานมาตั้งแตํระยะแรกๆ พ.ศ.  2549 เธอ
ได๎สร๎างสรรค์ผลงานชุด  “นารีผล” ซึ่งได๎รับแรงบันดาลใจมาจากเร่ืองราวตอนหน่ึงในไตรภูมิ ปรียา
ชนกมีความเห็นวําเร่ืองของนารีผล สะท๎อนให๎เห็นวํา ผู๎ชายมักจะสนใจแตํเปลือกนอกของเพศหญิง
โดยไมํค านึงถึงแกํนแท๎ของพวกเธอและเป็นเหตุที่ท าให๎ผู๎หญิงนั้นถูกมองวําไร๎คํา  เร่ืองนี้จึงมักจะสื่อ
ถึงผู๎หญิงในทางเสื่อม ในผลงาน ชิ้นแรก “นารีผล หมายเลข 1” (ภาพที่ 74) ศิลปินได๎สร๎างหุํนจ าลอง
รูปผู๎หญิงท าจากปูนปลาสเตอร์ผสมกับเส๎นผมจ านวนหนึ่งที่เธอรวบรวมมาจากร๎านตัดผม และ
ขณะที่ปูนยังไมํแข็งตัวเธอก็น าเส๎นผมมาติดเพิ่มจนเป็นรูปผู๎หญิงที่มีเส๎นผมปกคลุมจนมิด และได๎ใช๎
รูปทรงของผู๎หญิงและเส๎นผมนั้นเป็นสัญลักษณ์แหํงของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะมนุษย์เพศหญิง 
แตํเมื่อสร๎างผลงานเสร็จกลับดูไมํออกวําเป็นรูปรํางของมนุษย์ แลดูนํากลัว และไมํมีความงดงาม 
ผลงานชิ้นตํอมา “นารีผลหมายเลข 2” (ภาพที่ 75) ซึ่งสร๎างในปีเดียวกัน เธอจึงเปลี่ยนวิธีการ
สร๎างใหมํ ซึ่งเธอได๎เลียนแบบวิธีการผลิตกระดาษสา โดยน าเส๎นผมจ านวนมากที่เธอรวบรวมมาจาก
ร๎านตัดผมมาแผํลงบนตาขํายสีด าจากนั้นจึงทากาวลงไป รอจนกาวแห๎งจนได๎แผํนเส๎นผมขนาดใหญํ 
แล๎วจึงน ามาตัดเย็บเป็นชุดกระโปรงยาวสีด าที่สามารถสวมใสํได๎จริง และน ามาเสนอทั้งในรูปแบบ
ของศิลปะอินสตอลเลชั่น และศิลปะเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยเธอน าชุดกระโปรงยาวสีด าชิ้นนี้มาสวมใสํ 
เพื่อสวมบทบาทการเป็นนารีผล ด๎วยวิธีการเชํนน้ีเธอจึงสามารถสะท๎อนให๎เห็นวํา ตัวเธอเองซึ่งเป็น
ผู๎หญิงเชํนเดียวกับนารีผล ก็ยํอมอยูํในกรอบของการมองของสังคมที่มีตํอเพศหญิง หลังจากนั้น
ปรียาชนกก็ได๎สร๎างผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  “นารีผล” อีกหลายชิ้น ทวําได๎น าเสนอออกมาใน
รูปแบบที่แตกตําง เชํน ภาพพิมพ์ อินสตอลเลชั่น และเพอร์ฟอร์แมนซ์ เป็นต๎น ซึ่งปรียาชนกได๎น า
ผลงานเหลํานี้ไปรํวมแสดงในนิทรรศการศิลปะหลายคร้ังด๎วยกัน  

 ตํอมาเธอต๎องการเปลี่ยนแนวคิดในการสร๎างงาน เธอจึงหันมาสนใจศึกษาเร่ืองการ
ถํายทอดจารีต ประเพณีของความเป็นหญิงจากรุํนหนึ่งไปสูํอีกรุํนหนึ่ง ซึ่งเธอไมํเห็นด๎วย เนื่องจาก
เธอเป็นผู๎รักความเป็นอิสระ เธอจึงตํอต๎านชีวิตที่อยูํในกรอบ และเป็นที่มาของผลงานวิทยานิพนธ์ชุด 
“อคติทางเพศ” (ภาพที่10) ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งสื่อสาระเร่ืองราวการถํายทอดจารีต ประเพณีของความ
เป็นหญิงจากรุํนหนึ่งไปสูํอีกรุํนหนึ่ง  เพื่อให๎พวกเธอเป็นผู๎หญิงที่สมบูรณ์ตามแบบแผนที่สังคมวาง
กรอบไว๎มาตั้งแตํโบราณ  
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ภาพที่ 76 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, ชีวิตของฉันและคนอื่นๆ [มิกซ์ มีเดีย], 2551.                                    
ที่มา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ, ชีวิตของฉันและคนอื่นๆ [ซีดีรอม], (ม.ป.ท., 2551.) 

 
 ในปี พ.ศ. 2551 เธอได๎น าเสนอผลงานชุด  “ชีวิตของฉันและคนอ่ืนๆ ” (My Life and 

Others, ภาพที่ 76) รํวมกับศิลปินอ่ืนๆ ในนิทรรศการ ศิลปะ “The X-Factor” ณ หอศิลป์เที่ยว -น้ าฟ้า 
อาคารสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ ซึ่งมีทั้งผลงานเทคนิคมิกซ์ มีเดีย  และวิดีโอ อาร์ต เนื้อหาของงาน
เป็นเร่ืองราวจากประสบการณ์สํวนตัวของศิลปินและบทกลอนที่หยิบยกมาจาก “สุภาษิตสอนหญิง” 
ของสุนทรภูํ กวีเอกแหํงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต๎น ซึ่งน าเสนอในรูปแบบของวิดีโอ อาร์ต เป็นภาพ
แมํของศิลปินก าลังบรรจงปักเส๎นผมเป็นบทกลอนลงบนชุดนอนของลูกสาว (ตัวศิลปิน) ที่นอนอยูํ
บนเตียง เส๎นผมที่ใช๎เป็นสัญลักษณ์แทนเพศหญิง ในผลงานเป็นเส๎นผมที่เธอรวบรวมมาจากที่ตํางๆ 
โดยไมํทราบวําใครเป็นเจ๎าของ เพราะศิลปินต๎องการจะสื่อวํา ผู๎แมํคนหนึ่งได๎ถํายทอดค าสั่งสอน
และถํายทอดความเป็นผู๎หญิงที่สมบูรณ์แบบไปยังลูกสาวจากรุํนสูํรํุนผํานบทกลอนจาก “สุภาษิต
สอนหญิง” ในห๎องจัดแสดงนิทรรศการจะมีวิดีโอที่บันทึกขั้นตอนการปักเส๎นผมลงบนชุดนอนของ
ศิลปิน รวมทั้งน าชุดนอนที่แมํของเธอปักค ากลอนด๎วยเส๎นผมเสร็จแล๎วมาแสดงรํวมกัน  นอกจากนั้น
ยังมีผลงานสื่อผสมที่เกี่ยวข๎องเส๎นผมชิ้นอื่นๆ อีกด๎วย 
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ภาพที่ 77 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, เมื่องาย [ภาพถําย], 2553. 
ที่มา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ, ผู้หญิงและความเชื่อในครอบครัวพื้นถิ่น [ซีดีรอม], (ม.ป.ท., 2553) 

  ในปี พ.ศ. 2553 เป็นต๎นมา นับวําเป็นจุดเปลี่ยนในการสร๎างสรรค์ผลงานของปรียาชนก 
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ เธอได๎รับ เชิญให๎เข๎ารํวมในโครงการ  “Artist in Residence” ที่มีชื่อวํา  
“Mediations of Locality” ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  หลังจากนั้นปรียชนกจึงหันมาสร๎างสรรค์
ผลงานในรูปแบบศิลปะการแสดงสดเพิ่มขึ้น และได๎กลายมาเป็นสํวนหนึ่งในผลงานวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญามหาบัณฑิตที่มีชื่อวํา “ผู๎หญิงและความเชื่อในครอบครัวพื้นถิ่น” (ภาพที่ 77) และได๎
ถูกน ามาจัดแสดงในนิทรรศการ  “Possessed/Poached” ณ Tang Contemporary Art กรุงเทพฯ ด๎วย 
ผลงานที่แสดงในครั้งน้ันมีทั้ง ภาพถําย วิดีโอ อาร์ต และเพอร์ฟอร์แมนซ์ ในสํวนของเพอร์
ฟอร์แมนซ์ ปรียาชนกได๎ให๎ผู๎เป็นแมํ ป้าและพี่สาวโกนผมเธอจนหมดศีรษะ และน ามัดผมที่ตัดแล๎ว
ไปใสํไว๎ในขันบูชาผีปู่ยําจ าลอง อันมีความหมายวํา เส๎นผมนั้นคือสัญลักษณ์แทนผู๎หญิง สํวนขันน้ัน
เปรียบเหมือนกรอบประเพณี เพื่อต๎องการสื่อให๎เห็นวํา เพศหญิงจ าต๎องใช๎ชีวิตอยูํในกรอบประเพณี
อยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ และนี่คือกรอบที่สังคมก าหนดให๎ 

6.4 ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นส าคัญท่ีใช้เส้นผมเป็นสื่อ 
 “อคติทางเพศ” (พ.ศ.2550 / ภาพที่ 10) เป็นผลงานที่ถูกน ามาจัดแสดงในนิทรรศการ

ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงาน
ชุดนี้เกิดขึ้นจากการที่ศิลปินมีความรู๎สึกอคติกับสถานภาพของเพศหญิง จากประสบการณ์ที่ศิลปิน
ได๎สัมผัส เรียนรู๎มาตั้งแตํเล็กจนโต ไมํวําจะเป็น จากพื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัวและวิถีความ
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เชื่อพื้นถิ่น ตลอดจนการที่ศิลปินเชื่อวําสภาพแวดล๎อมในสังคมท าให๎ผู๎หญิงถูกจ ากัด ถูกก าหนด และ
กดดันจนไมํสามารถแสดงคุณคําและศักยภาพที่แท๎จริงออกมาได๎ ทั้งๆ ที่ผู๎หญิงในปัจจุบันใช๎ชีวิตที่
รับผิดชอบในหลายๆ ด๎าน ทั้งงานนอกบ๎านและในบ๎าน แตํวําก็ยังอยูํในสถานภาพที่เป็นรองเพศชาย 

 ศิลปินได๎เลือกใช๎  “เส๎นผม” เป็นวัสดุหลักในการสร๎างสรรค์ผลงาน โดยเป็นเส๎นผม
ที่ศิลปินรวบรวมมาจากร๎านตัดผมของญาติและคนร๎ูจัก ซึ่งศิลปินจะเลือกสีและขนาดความยาวของ
เส๎นผมตามความเหมาะสมในผลงานแตํละชิ้น  

6.4.1 ลักษณะของผลงาน 
 ในผลงานชุดนี้ ปรียาชนกได๎แสดงความคิดที่เป็นอคติกับเพศก าเนิดของ

ตนเองในประเด็น ของการถํายทอดจารีตประเพณีโดยเพศหญิงจากรุํนหนึ่งไปสูํอีกรุํนหนึ่ง  คือ จาก
รํุนแมํไปสูํรํุนลูก เพื่อให๎พวกเธอเป็นผู๎หญิงที่สมบูรณ์ตามแบบแผนที่สังคมได๎วางกรอบไว๎มาตั้งแตํ
โบราณ ซึ่งเป็นการผลิตวัฒนธรรมแบบซ้ าๆ โดยไมํมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยน าเสื้อคลุม
ที่ปักด๎วยเส๎นผมและสวมใสํได๎จริงมาเป็นสื่อแสดงออก ด๎วยการนี้เส๎นผมจึงเป็นสัญลักษณ์แทน
ตัวตนของผู๎หญิง ซึ่งถูกน ามาถักด๎วยเทคนิคโครเชต์ให๎กลายเป็นเสื้อคลุม อันเป็นเทคนิคที่บังคับวัสดุ
ให๎อยูํในกรอบและอยูํในรูปแบบที่ซ้ า และเป็นเทคนิคที่ถํายทอดจากรํุนหน่ึงไปสูํอีกรุํนหนึ่งจนถึง
ปัจจุบัน สํวนเสื้อคลุมนั้นเปรียบเสมือนบทบาทของสังคมที่ก าหนดให๎มีการสวมใสํ ผลงานชิ้นนี้จึง
เป็นการสื่อให๎ผู๎ชมเห็นกรอบของสังคมที่ทุกคนเคยชินและมองข๎ามให๎ปรากฏตํอสายตาของผู๎ชมได๎
อยํางชัดเจน 

 ผลงานชุด “อคติทางเพศ” ประกอบด๎วยผลงาน 3 ชิ้น คือ  

 
 

ภาพที่ 78 ผลงานวิดีโอ อาร์ต ซึ่งเป็นสํวนหน่ึงของผลงานชุด อคติทางเพศ 
 ที่มา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ, อคติทางเพศ [ซีดีรอม], (ม.ป.ท., 2550.) 
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 1.วิดีโอ อาร์ต  (ภาพที่ 78) เป็นชิ้นงานหลักที่ศิลปินได๎บันทึกขั้นตอนการตัด
เย็บเสื้อคลุมของแมํให๎กับลูกสาว (ผู๎แสดง คือ แมํและตัวศิลปินเอง) ตั้งแตํแมํลงมือสร๎างแบบ ตัดผ๎า 
และเย็บเสื้อคลุมที่ได๎รูปแบบมาจากชุดคลุมท๎องด๎วยจักร จากนั้นแมํได๎น าเสื้อคลุมมาสวมให๎กับลูก
สาว แล๎วคํอยๆ บรรจงถักเส๎นผมลงบนเสื้อคลุมของลูกสาวด๎วยเทคนิคโครเชต์ เมื่อเสร็จแล๎ว แมํจึง
ดึงผ๎าคลุมหน๎าที่เย็บติดกับชุดมาปิดใบหน๎าของลูกสาว  

 การกระท าของแมํในแตํละขั้นตอนมีนัยยะส าคัญซํอนอยูํหลายประการ การ
ตัดเย็บเสื้อคลุมให๎กับลูกสาวของแมํแสดงการสืบทอดบทบาทหน๎าที่ของเพศหญิง การถักเส๎นผมลง
บนชุดก็หมายถึงการปลูกฝังค าสอนจากแมํไปสูํลูกสาวตามแบบแผนของจารีตประเพณีไทย สํวน
เสื้อคลุมที่เต็มไปด๎วยเส๎นผมก็เป็นสัญลักษณ์แทนวัฏจักรของการถํายทอด ภาระของเพศหญิงจากรุํน
สูํรํุน เพราะเป็นชุดที่มีแตํผู๎หญิงเทํานั้นที่ต๎องสวมใสํ ลูกสาวที่นั่งนิ่งตั้งแตํต๎นจนจบแสดงการจ ายอม
ให๎แมํถํายทอดค าสอนและบทบาทหน๎าที่ของการเป็นเพศหญิงอยํางไมํมีข๎อโต๎แย๎งใดๆ นอกจากนี้
การที่แมํดึงหมวกที่เย็บติดกับเสื้อคลุมสวมลงบนศีรษะของลูกสาวจากด๎านหลัง แสดงให๎เห็นถึงการ
ครอบง าความคิดหรือพฤติกรรมจากแมํไปสูํลูกสาวโดยที่ลูกสาวไมํร๎ูตัว  

 

 
 

ภาพที่ 79 ชุดคลุมปักด๎วยเส๎นผมของแมํและลูกสาว จัดแสดงรํวมกับงานวิดีโอ อาร์ตและภาพถําย 
ที่มา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ, อคติทางเพศ [ซีดีรอม], (ม.ป.ท., 2550.) 
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2. เสื้อคลุม 2 ชุด (ภาพที่ 79) คือ ผลงานศิลปวัตถุเป็นเสื้อคลุมซึ่งถักด๎วยเส๎น
ผมจริงทั้งหมดลงไปบนผ๎ากระสอบย๎อมสีด า เสื้อคลุมของสองแมํลูกเป็นชุดทรงหลวมยาวถึงข๎อเท๎า 
แขนทรงกระบอกยาวถึงข๎อมือ  

 3. ภาพถําย ศิลปินได๎บันทึกชํวงเวลาที่แมํและลูกสาวสวมเสื้อคลุมที่ถักด๎วย
เส๎นผม  

 ผลงานวิดีโอ อาร์ต สามารถสื่อกระบวนการของการถํายทอดวัฒนธรรมจาก
รํุนหน่ึงไปอีกรุํนหนึ่ง สํวนผลงานศิลปวัตถุ สามารถสื่อให๎ผู๎ชมสัมผัสกับสถานการณ์ของการสวม
บทบาทที่อยูํในรูปแบบของเสื้อคลุมที่เต็มไปด๎วยผม สํวนภาพถํายนั้นเป็นการร าลึกถึงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นกับตัวเธอในอดีต ผลงานชุดนี้จึงเป็นผลงานที่สามารถสื่อความคิดของศิลปินในประเด็นที่
วัฒนธรรมและประเพณีใดด้ังเดิมที่ไมํเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

ผลงานชุดนี้ถูกมาจัดแสดงไว๎ในห๎องเล็กๆ บริเวณชั้นสองของหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งแยกตัวเป็นเอกเทศจากพื้นที่อื่นๆ อยํางชัดเจน ในห๎องจัดแสดง เปิดไฟ
สลัวๆ ด๎านหน่ึงของผนังฉายภาพวิดีโอ ผนังอีกด๎านหนึ่งแขวนชุดคลุมไว๎บนผนัง สํวนภาพถําย
แขวนอยูํบนผนังถัดไปอีกด๎านหนึ่ง เมื่อผู๎ชมก๎าวเท๎าเข๎าไปในพื้นที่แสดงงานก็จะสะดุดตากับชุดคลุม
ถักด๎วยเส๎นผมที่แขวนอยูํบนผนังเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงจะมองเห็นผลงานวิดีโอ บรรยากาศใน
ห๎องจัดแสดงงานอาจท าให๎เกิดความรู๎สึกขนลุก ตลอดจนชวนให๎นึกถึงเร่ืองราวเกี่ยวกับผีสาง และ
สิ่งลี้ลับ แสงสลัวๆ และความเย็นจากเคร่ืองปรับอากาศในห๎องจัดแสดง ยิ่งชํวยเสริมบรรยากาศให๎
ผลงานสามมิตินั้นดูนํากลัวยิ่งขึ้นไปอีก แตํเมื่อได๎ชมผลงานวิดีโอ อาร์ตต้ังแตํต๎นจนจบ และภาพถําย
ที่ติดไว๎บนผนังก็จะเข๎าใจแนวคิดในการสร๎างงานของศิลปินได๎ดีขึ้น 

6.4.2 ผลสะท้อนจากวิธีการจัดวางและการใช้ผมเป็นสื่อ  
 “อคติทางเพศ ” (ภาพที่ 10, 78-79) เป็นผลงานชิ้นส าคัญ ที่ศิลปินต๎องการ

แสดงสภาวะความกดดันในใจของตัวเองเพื่อสื่อมุมมองในอีกด๎านหนึ่งของเธอ แตํไมํได๎ใช๎เส๎นผม
เพื่อสื่อถึงความงาม ความอํอนโอนและละเอียดอํอนเหมือนที่คนคุ๎นเคย ประกอบกับการแสดงออก
ทางสีหน๎าของแมํและตัวศิลปินเองในวิดีโอ อาร์ต ที่ไมํได๎แสดงให๎เห็นวําก าลังชื่นชมยินดีกับสิ่งที่จะ
ถํายทอดและรับทอด กลําวคือ ผู๎รับบทแมํนั้นก็มีสีหน๎าเรียบเฉยขณะที่มือก็ก าลังเย็บชุดให๎กับลูกสาว 
ท าให๎ร๎ูสึกวํา เธอแคํปฎิบัติตามหน๎าที่ของสังคมในการถํายทอดบทบาทและหน๎าที่ของการเป็นเพศ
หญิงให๎กับลูกสาวตามแบบแผนของสังคม สํวนลูกสาวก็รับการถํายทอดความคิดจากแมํด๎วยสี 
หน๎าที่เรียบเฉยไมํยินดียินร๎ายเชํนกัน เสมือนเธอก าลังตกอยูํในสภาวะจ ายอมในประเพณีนั้นอยํางไมํ
มีข๎อโต๎แย๎ง  ซึ่งก็สอดคล๎องกับจุดมุํงหมายของศิลปินที่ต๎องการแสดงถึงบทบาทของเพศหญิงใน
วัฒนธรรมไทยตามมุมมองของเธอ ซึ่งน าเสนอผํานรํุนแมํไปสูํรํุนลูก โดยจะเห็นจากการที่แมํ
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พยายามสํงตํอหน๎าที่ของหญิงไปสูํลูกสาว ซึ่งเป็นวัฏจักรวนเวียนไปอยํางไมํรู๎จบและไมํสามารถ
เปลี่ยนแปลงได๎ แม๎วําในปัจจุบันจะมีการเรียกร๎องสิทธิความเสมอภาคทางสังคมระหวํางหญิงและ
ชาย จนผู๎หญิงสมัยใหมํสามารถออกมาท างานนอกบ๎านได๎ แตํ ปรียาชนก ก็ยังมองวําแนวคิดที่สืบ
ทอดกันมาตามจารีตประเพณีดั้งเดิมยังไมํเคยถูกลบล๎าง หรือเปลี่ยนแปลงไปแม๎แตํน๎อย เพราะสิ่งที่
สังคมคาดหวังกับผู๎หญิง คือ ความเป็นเพศแมํที่สมบูรณ์แบบ ทวําในขณะเดียวกันความไมํเทําเทียม
ในการด าเนินชีวิต ยังคงกดดันผู๎หญิง จนท าให๎ปรียาชนกเกิดความรู๎สึกเสียดายที่ได๎เกิดเป็นผู๎หญิง 
นอกจากนี้ศิลปินยังต๎องการเปิดมุมมองใหมํให๎เพศตรงข๎ามหรือสังคมปฏิบัติตํอผู๎หญิงอยํางเทําเทียม 
และยอมรับในศักยภาพของผู๎หญิง เพื่อให๎ผู๎หญิงสามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุขมากขึ้นกวําที่
เป็นอยูํ  

6.4.3 ข้อสรุปการสร้างสรรค์ของปรียาชนก เกษสุวรรณ 
 ตลอดระยะเวลาของการสร๎างสรรค์ผลงาน ปรียาชนก มักสร๎างสรรค์ผลงานที่

มีเนื้อหาไปในเชิงสตรีนิยม โดยใช๎เส๎นผมเป็นสื่อสัญลักษณ์มาโดยตลอด ศิลปินต๎องการแสดงออก
ผํานผลงานถึงเร่ืองราวเกี่ยวกับเพศหญิงอยํางหนักแนํนและแข็งกร๎าว สํวนรูปแบบก็ไมํได๎คิด
ค านึงถึงความสวยงามเป็นส าคัญ เพราะศิลปินมุํงประเด็นไปที่สาระส าคัญที่สื่อผํานเส๎นผม 
นอกจากนี้ปรียาชนกยังเป็นศิลปินที่ไมํได๎ยึดติดกับเทคนิควิธีการเฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพราะ
เธอเป็นศิลปินที่ชอบทดลองใช๎วิธีการแปลกใหมํ หรือเทคนิคที่เธอสนใจในชํวงเวลานั้นๆ หรืออีก
นัยหนึ่ง คือ เธอชอบที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการน าเสนอไปเร่ือยๆ ในการเลําเร่ืองเดิมๆ คือ เร่ือง
เกี่ยวกับผู๎หญิง 

 เจตนารมณ์ในการสร๎างสรรค์ผลงานของปรียาชนกนั้นก็เพื่อเรียกร๎องและ
กระตุ๎นให๎สังคมได๎รับรู๎ถึงคุณคําและการมีตัวตนของเพศหญิง ตลอดจนต๎องการเปลี่ยนแปลง
มุมมองบางอยํางในสังคมเพื่อให๎ผู๎หญิงอยูํในสถานะที่ดีขึ้น เพราะศิลปินยังคงรู๎สึกวําในสังคม
ปัจจุบัน ผู๎หญิงยังไมํได๎รับการปฏิบัติการเทําเทียมกันเพศชาย เธอจึงต๎องการแสดงออกเพื่อให๎ผู๎คน
ได๎เห็นถึงทรรศนะสํวนตัวของเธอเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานศิลปะของศิลปินร่วมสมัยท่ีใช้เส้นผมเป็นสื่อ  

การน าเอาเส้นผมมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นมีความหมายมากกว่า
การใช้วัสดุพื้นฐานส าหรับสร้างงานศิลปะในแบบเดิมๆ เพราะเส้นผมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย  และ
เคยงอกอยู่บนหนังศีรษะของมนุษย์ ศิลปินจ านวนหนึ่งได้เลือกน าเอาเส้นผมที่หลุดร่วงทั้งที่เป็นของ
ศิลปินเองและเป็นเส้นผมของคนอ่ืนมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ท าให้มีเหตุผลในการใช้เส้นผม
แตกต่างกันไปตามภูมิหลังและประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันของศิลปินแต่ละคน  

ในกรณีของ เดวิด แฮมมอนส์ การน าเสนอผลงานจะมีลักษณะเป็นการต่อสู้ทางการเมือง 
เรียกร้องความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันระหว่างคนผิวขาวและผิวด าในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เน่ืองด้วยบริบทชีวิตของแฮมมอนส์นั้น เป็นชาวแอฟริกัน -อเมริกัน ที่ อาศัยอยู่ในย่าน คนด า คือ ย่าน
ฮาเร็ม  ในนิวยอร์ค ตลอดเวลาของการใช้ชีวิต แฮมมอนส์ประสบปัญหาเกี่ยวกับการถูกเหยียดสีผิว 
เหยียดเชื้อชาติ การถูกเอารัดเอาเปรียบ และการถูกเลือกปฏิบัติจากคนผิวขาวเยี่ยงประชากรชั้นสอง
ของประเทศมาโดยตลอด ประจวบกับช่วงเวลาที่เขาเติบโตขึ้นมาได้มีการเรียกร้องทางการเมือง
เกิดขึ้นหลายต่อหลายคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเดดล็อคส์ (ภาพที่ 24) ที่ใช้ผมหยิกยาวและถักเป็นหลอด
เพื่อแสดงการสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามลัทธิราสตาฟารี กลุ่มบุปผาชน  (ภาพที่ 22) 
ที่นิยมไว้ผมยาวรุงรังเพื่อแสดงความคิดแบบสันติและปลดปล่อยตนเองจากกฎเกณฑ์ของสังคม กลุ่ม
พังก์ (ภาพที่ 26) ที่นิยมจัดแต่งทรงผมให้ชี้ตั้งและย้อมสีสันฉูดฉาดเพื่อสร้างความตื่นตระหนกและ
เรียกร้องให้สังคมยอมรับตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา เป็นต้น การแสดงออกของแฮมมอนส์ก็มี
รากฐานมาจากการเรียกร้องของกลุ่มชนต่างๆ และการที่แฮมมอนส์ได้เลือกน าเอาเส้นผมด าและหยิก
ขอดมาสร้างสรรค์ เป็นผลงาน “ไม่มีชื่อ” (Untitled / ภาพที่ 6) ก็เพราะเขาเป็นหน่ึงในสมาชิกของ
ขบวนการ  “เคลื่อนไหวพลังสีด า ” ซึ่งมักน าสัญลักษณ์ของเผ่าพันธุ์คือผมที่ด าหยิก ซึ่งคนผิวขาวมัก
มองว่าเป็นปมด้อย มาแสดงออกอย่างภาคภูมิใจ ผลงาน นี้เป็นผลงาน ที่ได้รับเชิญไปแสดงใน
มหกรรมการแสดงศิลปะดอคคิวเมนต้า ครั้งที่ 9 (Documenta IX) ด้วย 

ในผลงาน  “ไม่มีชื่อ” แฮมมอนส์  จงใจเลือกใช้วัสดุที่ไร้ค่า ไม่มีใครเป็นเจ้าของ โดยใช้
วัสดุเก็บตก เช่น เส้นผม ลวด หินมาประกอบกัน โดยเขาได้น าเส้นผมด าหยิกขอดของชาวแอฟริกัน -
อเมริกันมาพันกับลวด ผลงานจึงมีลักษณะ คล้ายทรงผม อันเป็นเอกลักษณ์ ของชาวแอฟริกัน หรือดู
คล้ายทรงผมเดดล็อคส์ ซึ่งแฮมมอนส์ ต้องการสะท้อนให้ผู้ชมเห็นว่า ถึงแม้ชาวแอฟริกัน-อเมริกันจะ
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มีผิวด าและผมด าหยิกขอดในแบบที่คนผิวขาวรังเกียจ แต่พวกเขาก็มีความ สามารถและมีสิทธิ เท่า
เทียมกับชนผิวสีอ่ืนๆ โดยเฉพาะคนผิวขาว  ที่มีผมทอง  อีกทั้งการน าเอาวัสดุเก็บตกที่ไร้ค่ามาสร้าง
เป็นผลงานขนาดใหญ่ และจัดแสดงในห้องขนาดเล็กจนไม่มีใครสามารถเดินเข้าไปในห้องแสดงผล
งานนั้นได้ ท าให้ผลงานยิ่งดูสะดุดตา และเป็นการเรียกร้องให้ผู้ชมหันมาสนใจผลงานได้เป็นอย่างดี 
เสมือนเป็นการเรียกร้องให้ผู้คนหันมาสนใจและมองเห็นคุณค่าของคนผิวด า อีกทั้งการเลือกใช้เส้น
ผมเก็บตกมาสร้างผลงานก็เป็นการ ประชดประชันว่า ของเก็บตก ที่ไร้ค่า ก็สามารถน ามาสร้าง เป็น
ผลงานศิลปะให้มีค่าได้เช่นกัน  

การที่ แฮมมอนส์ เลือกใช้เส้นผมเก็บตกที่ไม่มีเจ้าของในย่านฮาเร็มแทนการน าเส้นผม
ของตนเองมาสร้างงาน ผลงาน  “ไม่มีชื่อ” ก็มีความหมายและมีความเป็นเหตุเป็นผล เพราะเขาได้
สร้างผลงานนี้ขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทียมกันให้กับชาวแอฟริกันผิวสีทุกคน ไม่ใช่เพื่อตัว
เขาคนเดียว ดังนั้น การใช้เส้นผมเก็บตกจึงเหมาะสมกับบริบทของผลงานที่สุด  การใช้เส้นผมของ
ผู้อ่ืนมาสร้างงานศิลปะเพื่อเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างเพื่อสังคมส่วนรวม ไม่ได้มีเพียง เดวิด แฮม
มอนส์ เท่านั้น แต่ยังมี เวนด้า กู้ ที่สร้างสรรค์โครงการศิลปะระยะยาวอย่าง “สหประชาชาติ ” 
(United Nation / ภาพที่ 11, 45- 46) ระหว่างปี ค.ศ. 1993 - 2004 ซึ่งเป็นการเรียกร้องที่มีความเป็น
สากลมากกว่าผลงานของ เดวิด แฮมมอนส์ เพราะกู้ไม่เพียงเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างให้กับเผ่าพันธุ์
ของตนเท่านั้น แต่เขายังได้สร้างผลงานเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโลกอันเป็นอุดมคตเพื่อมวล
มนุษยชาติอีกด้วย 

ในโครงการศิลปะระยะยาว  “สหประชาชาติ ” กู้ได้สะท้อนจินตนาการถึงโลกสมบูรณ์
แบบในอุดมคติ ซึ่งเขาต้องการจะหลอมรวมมนุษย์ต่างเชื้อชาติ  ต่างวัฒนธรรม และ ต่างภาษาให้
กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งสร้างเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ใหม่  อันจะน ามาซึ่งสันติภาพและ
ความสงบสุขในสังคมมนุษย์  ผลงานหลายชุดในโครงการน้ี ผู้ชมสามารถเห็นความพยายามในการ
แสวงหาภาษาที่เป็นกลางของการรวมมนุษยชาติ ซึ่งกู้ได้น าตัวอักษรภาษาต่างๆ ทั้งจีน โรมัน ฮินดี 
และอาหรับ มารวมเป็นภาษาเดียวกัน  

ผลงานในแต่ละชุดของโครงการ  “สหประชาชาติ” จะมีลักษณะที่ไม่ซ้ าแบบกัน  แต่จะมี
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือ การสร้างผลงานให้มีขนาดใหญ่เหมือนเป็นอนุสาวรีย์และมีการ
จัดการกับพื้นที่ว่างอย่างน่าสนใจ  โดยกู้มักจะท าพื้นที่สาธารณะให้กลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่
เฉพาะของการจัดแสดงผลงาน ผู้ชมที่เดินเข้าไปชมผลงานจะไม่รู้สึกว่าก าลังเดินชมงานอยู่ในหอ
ศิลป์ แต่กลับรู้สึกว่าตนเองได้เดินชมผลงานอยู่ในอาคารสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผลท าให้ผู้ชม
เข้าถึงตัวงานได้ดียิ่งขึ้น และท าให้ผู้ชมได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของงานไปด้วย ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ 
ที่อยู่ในงาน และเส้นผมที่กู้น ามาสร้างอาคารสถาปัตยกรรม จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ ดังเช่น ใน
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ผลงาน “อนุสาวรีย์จีน : วัดแห่งสวรรค์” (China Monument: Temple of Heaven / ภาพที่ 11) ที่จัด
แสดงในศูนย์ศิลปะร่วมสมัย พีเอสวัน  (PS1 Contemporary Art Center) แห่งมหานครนิวยอร์ค ในปี 
ค.ศ. 1998 นอกจากกู้จะใช้เส้นผมมาท าตัวอาคารแล้ว ยังใช้อักษรต่างๆโรมัน ฮินดี  และอาหรับ มา
พิมพ์ลงบนกระดาษเหมือนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่ท าจากเส้นผม ส่วนโต๊ะยาว
ขนาดใหญ่และเก้าอี้แบบราชวงศ์ หมิง  12 ตัว ที่ถูกน ามาจัดวาง ในห้องขนาดใหญ่ นี้ก็ท าให้นึกถึง
แนวคิดเกี่ยวกับเทพเจ้าของจีนในสวรรค์ ซึ่งความใหญ่โตโอ่อ่าของสถาปัตยกรรม แต่ทว่าดูบอบบาง
ด้วยวัสดุที่ท าจากเส้นผมและ กระดาษที่มีตัวอักษร รวมทั้งมอนิเตอร์ที่ฉายภาพเมฆลอยไปมา ท าให้
เกิดพื้นที่โล่งโปร่งเหมือน เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ แต่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่สิงสถิตย์
ของเทพเจ้า 

นอกจากนี้ ในการสร้างงานแต่ละคร้ัง กู้จะ ศึกษาจากบริบททางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของที่นั้นๆ เพื่อน าไปเป็นแนวคิดในการสร้างงานให้เข้ากับบริบทของประเทศนั้นๆ ดังจะ
เห็นได้ชัดเจนจากผลงาน “หอคอยบาเบลแห่งสหัสวรรษ ” (Babel of The Millennium / ภาพที่ 45) ที่
จัดแสดง เมื่อปี ค.ศ. 1999 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กู้ ได้น าเส้นผมมาสร้างเป็นผลงานที่อ้างอิงไปถึงหอคอยบาเบล ( Babel) ซึ่งเป็นเร่ือง
เล่าจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ที่กล่าวถึงความอหังการของมนุษย์ที่ ต้องการสร้างหอคอยสูง เสียดฟ้า
ไปจนถึงสวรรค์ ซึ่งเป็นการท้าทายอ านาจของพระเจ้า พระองค์จึงพิโรธและลงโทษมนุษย์ด้วยการ
บันดาลให้มนุษย์พูดกันคนละภาษา ท าให้สื่อสารกันไม่รู้เร่ือง เพราะ กล่าวกันว่าแต่เดิมนั้น มนุษย์พูด
ภาษาเดียวกัน และเป็นเหตุให้การสร้างหอคอยนี้ไม่ส าเร็จ และมนุษย์ก็แยกย้ายไปรวมกับกลุ่มที่ตน
สื่อสารกันรู้เร่ือง จนกลายเป็นเชื้อชาติที่หลากหลายในเวลาต่อมา กู้ สร้างผลงานนี้เพื่อน าเสนอ
แนวคิดในการรวมเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้าเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเหตุนี้เขาจึงเลือกที่จะ สร้างผลงานนี้
ที่เมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นเมือง ใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ของมนุษย์ตรงตามความหมายของค าว่า “Babel”  

เช่นเดียวกับผลงาน “รวมระยะทาง 7561 กิโลเมตร” (United 7561 Kilometers / ภาพที่ 
46) ที่กู้สร้างสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ.  2002 และจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยนอร์ธ เท็ กซัส (University of 
North Texas) ในเมืองเดนตัน  (Denton) ประเทศสหรัฐอเมริกา กู้น าเส้นผมมนุษย์จ านวนมากมาถัก
หรือฝั้นเป็นเส้นคล้ายเชือก ความยาวทั้งหมดประมาณ 5,000 เมตร ศิลปินได้ค านวณว่า หากเขาน า
เส้นผมแต่ละเส้นมาเรียงต่อกันจะมีความยาวมากถึง 7,561 กิโลเมตร เชือกเส้นผมที่ถักได้นั้นก็เป็น
สัญลักษณ์แทนประชากรโลกที่มีจ านวนมากมายมหาศาลในปัจจุบัน และทฤษฎีการเชื่อมโยง
ระหว่างกัน ( Interconnectedness) ของทุกระบบชีวิต สังคม และโลก อันจะน ามาซึ่งความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของมวลมนุษย์ในที่สุด 
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การใช้เส้นผมของคนอ่ืนมาสร้างงานเพื่อ เรียกร้องบางสิ่งบางอย่างของกู้ จะแตกต่างจาก
กรณีของ เดวิด แฮมมอนส์ เพราะผลงานของ เวนด้า กู้ แต่ละชุดจะมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม
ขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เส้นผมจ านวนมาก จึงไม่สามารถใช้เส้นผมเก็บตกเหมือนแฮมมอนส์ได้ แต่ต้อง
ใช้วิธีรวบรวมเส้นผมจากร้านตัดผม และขอรับบริจาคเส้นผมจากผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่เขาต้ังใจจะ
ไปจัดแสดงผลงาน  ซึ่งปัจจุบันในเมืองๆ หนึ่งก็จะมีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ เขาจึงสามารถ
รวมเส้นผมของคนหลายเชื้อชาติมาสร้างงาน ซึ่งนอกจากจะท าให้เขาได้ปริมาณเส้นผมจ านวนมาก
แล้ว ยังเป็นการสร้างกระแสหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนติดตามผลงานของเขาไปในตัว เพราะท าให้
ผู้คนที่บริจาคเส้นผมให้กับเขาเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่า ศิลปินจะน าเส้นผมของตนเองไปสร้าง
ผลงานศิลปะในลักษณะใด และเมื่อเจ้าของเส้นผมเหล่านี้ได้ไปชมผลงานก็จะเกิดความภาคภูมิใจว่า
ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน ถึงแม้จะไม่รู้ว่าเส้นผมของตนเองอยู่ในส่วนไหนของงาน แต่ก็
รับรู้ได้ว่าในผลงานนี้จะต้องมีเส้นผมของตนเองรวมอยู่ด้วยแน่นอน และเหนืออ่ืนใด การที่เขาขอรับ
บริจาคเส้นผมจากผู้คนทุกเชื้อชาติน้ัน ก็เข้ากับแนวคิดหลักของโครงการ ซึ่งต้องการหลอมรวม
วัฒนธรรมและเชื้อชาติของมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้เป็นอย่างดี เพราะผมเป็นสัญลักษณ์สากลแทน
ความเป็นมนุษย์ ดังนั้น การรวมเส้นผมของผู้คนหลายเชื้อชาติก็เท่ากับเป็นการหลอมรวมชาติพันธุ์
ของมนุษย์ให้เป็นหน่ึงเดียว อันเป็นแนวคิดส าคัญของโครงการน้ีด้วย และ ถึงแม้แนวคิดอันเป็นอุดม
คติน้ีจะเป็นความคิดที่มุ่งหวังให้โลกมีเสรีภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้ว  ยากที่จะเป็นเช่นนั้น เพราะ
มนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งรูปลักษณ์ภายนอก และลึกๆ แล้วยังคงมี ความคิดที่ว่าเผ่าพันธุ์ของตน
นั้นเหนือกว่าเผ่าพันธุ์อ่ืน อีกประการหนึ่ง ถึงแม้ว่าความแตกต่างทาง เชื้อชาติอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้ง แต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นเป็นสีสัน ความงดงามและเสน่ห์ของมนุษยชาต ิ

นอกจากการใช้เส้นผมของผู้อ่ืนมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเรียกร้องบางสิ่งบางอย่าง
จากสังคมแล้ว ศิลปินบางคนก็น าเส้นผมของตนเองมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างน่าสนใจ 
ดังเช่น อ่ิมหทัย  สุวัฒนศิลป์ ที่น า เส้นผมของตนเอง มาสร้างงานศิลปะเพื่อบอกเล่าเร่ืองราว
ประสบการณ์ของตนเอง โดยใช้ผมแทนเส้นไหมมาถักเป็นลวดลายต่างๆ เพื่อน าไปหุ้มหรือคลุมบน
สิ่งของที่มีค่าทางจิตใจของศิลปิน  เช่นผลงานชุด  “เส้นผม: สายใยครอบครัว ” ซึ่งถูกน าไปจัดแสดง
ในนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งแรกของเธอที่มีชื่อว่า “DNA” (พ.ศ.2550) ณ Whitespace Gallery 
กรุงเทพฯ  

ผลงาน “ฝาแฝด (อ่ิมเอม)” (ภาพที่ 66) ซึ่งเธอได้น าเส้นผมของตนเองมาถักห่อตุ๊กตาสอง
ตัวไว้ด้วยกัน เป็นวิธีการแสดงให้เห็นความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดของพี่น้องคู่แฝด ซึ่งคล้าย
กับแนวคิดในการสร้างงาน  “หมอนของแม่” แต่ อ่ิมหทัยได้น าเส้นผมของตนเองมาถักเป็นผ้าคลุม
ลูกไม้แล้วน าไปวางคลุมบนหมอนของแม่แทนความรู้สึกที่อยากโอบกอดมารดา และเพื่อแสดงออก
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ถึงความรักและความผูกพันที่ศิลปินมีต่อแม่ ซึ่งจะต่างจาก กรณีที่ศิลปินน าเส้นผมไปสร้างสรรค์เป็น
ผลงานที่เกี่ยวกับพ่อ  

ผลงาน “หมอนของพ่อ” (ภาพที่ 67-68) ผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์ขึ้นขณะที่ศิลปินไปดูแล
พ่อซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล โดยศิลปินได้เก็บรวบรวมเส้นผมของตัวเองที่หลุด
ร่วงในแต่ละวัน มาถักจนเกิดเป็นลวดลายหุ้มหมอนขิดที่พ่อของเธอ ใช้งานมาจริงๆ ตลอดระยะเวลา
ที่เขานอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจวบจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  ผลงาน ชิ้นนี้ แสดง
อารมณ์หลากหลายทั้ง  ความรัก ความกังวล และความเป็นห่วงพ่อที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ส่วนผลงาน 
“อายุขัยของพ่อ” (ภาพที่ 9) ศิลปินได้น าเส้นผม ของตนเองมาปักบนผ้ามุ้ง เป็นลวดลายดอกไม้ ที่มี
จ านวน 59 ดอกเท่ากับอายุของพ่อ สะท้อนความรักความผูกพันที่มีต่อพ่อ โดยศิลปินใช้เส้นผมของ
ตนเองแทนตนเอง ส่วนดอกไม้ 59 ดอกแทนตัวพ่อ ผลงานนี้จึงเปรียบเสมือน อนุสรณ์ที่บอกอายุขัย  
59 ปีของพ่อ ซึ่งเป็นวัยที่พ่อเสียชีวิต  ส่วนผลงาน “วลีสุดท้ายจากพ่อ ” (ภาพที่  70-72) อ่ิมหทัยได้
แสดงความอาลัยที่มีต่อพ่อ ด้วยการน าเอาเส้นผมมาปักตามข้อความที่พ่อเคยเขียนบนกระดาษ แม้
ข้อความนั้นจะอ่านไม่ออกด้วยลายมือที่ยุ่งเหยิง แต่อ่ิมหทัยก็เก็บกระดาษแผ่นน้ันไว้เสมือนเป็นของ
แทนใจที่พ่อเขียนบอกบางอย่างกับเธอ เสมือนเป็นอนุสรณ์ถึงพ่อ  

ผลงานที่สร้างขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวกับพ่อของอิ่มหทัย แสดงให้ถึงเห็นความพยายาม
ของศิลปินที่ต้องการ แสดงออกถึงความรัก ความห่วงหาอาวรณ์ถึงบิดา  ซึ่งจะแตกต่างจากผลงานที่
เกี่ยวกับแม่และน้องสาวฝาแฝด ซึ่งจะสะท้อนความรัก ความผูกพัน และความอบอุ่นในครอบครัว 

ลักษณะการจัดวางผลงานของอิ่มหทัย จะเป็นการน าเอาผลงานหลายๆ ชิ้นมา จัดวางไว้
ในห้องเดียวกันโดยไม่ได้ค านึงถึงการจัดการกับพื้นที่ว่างที่จัดแสดงผลงาน ผลงานของอ่ิมหทัยแต่ละ
ชิ้นจะสื่อเร่ืองราวด้วยตัวงานเอง และมีเน้ือหาที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผลงานแต่ละชิ้นจึงแยกจากกัน
อย่างเด็ดขาด ซึ่งจะแตกต่างไปจากผลงานจัดวางของ  เวนด้า กู้ และ  เดวิด แฮมมอนส์ ซึ่งจะสร้าง
ผลงานให้มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ว่าง ท าให้การจัดแสดงผลงานดูโดดเด่น น่าประทับใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีของ  เวนด้า กู้ ซึ่งแม้ว่าในผลงานหน่ึงๆ  จะมีองค์ประกอบในการจัดวางมากมาย แต่
ทุกองค์ประกอบก็ล้วนสอดคล้องกันและ สามารถสื่อแนวคิดหลักของผลงาน ออกมาได้อย่างชัดเจน  
อย่างไรก็ตาม การที่อ่ิมหทัยน าเส้นผมของตนเองมาสร้างสรรค์เป็นผลงานก็มีความเหมาะสมกับ
เร่ืองราวที่น าเสนอ คือ เร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง ที่เล่าผ่านเส้นผมของตนเอง  ผลงานชุด  “เส้นผม : 
สายใยครอบครัว” ของ อ่ิมหทัย จึงนับว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจและดีทีเดียว 

ขณะที่ อ่ิมหทัย เล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับความรัก ความผูกพันของคนในครอบครัว
ของตนเองผ่านผลงาน แต่  ปรียาชนก เกษสุวรรณ  กลับเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวในอีกแง่มุมหนึ่ง 
และต่างกันตรงที่ ปรียาชนก เลือกใช้เส้นผมที่เก็บสะสมมาจากร้านตัดผมมาสร้างผลงานแทนการใช้
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เส้นผมของตนเอง โดย  ปรียาชนก กล่าวอ้างถึงความเหลื่อมล้ าระหว่างหญิงและชาย อัน เป็น
ประสบการณ์ ที่เธอได้มาตั้งแต่ในวัยเด็กจากการเลี้ยงดูและความเชื่อด้ังเดิมเกี่ยวกับ  “ผีปู่ย่า” ของ
ครอบครัว ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ศิลปินมีอคติเกี่ยวกับความเป็นเพศหญิงของตนเอง ซึ่งเป็นที่มาของการ
สร้างงาน “อคติทางเพศ ” (พ.ศ.2550 / ภาพที่ 10) ผลงานนี้ถูกน ามาจัดแสดงในนิทรรศการศิลป
นิพนธ์ของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในลักษณะ
ศิลปะจัดวางซึ่งประกอบด้วย วิดีโอ อาร์ต ที่ฉายบนผนัง บันทึกภาพภาพการตัดเย็บชุดเสื้อคลุม  เร่ิม
ตั้งแต่ แม่ลงมือสร้างแบบ ตัดผ้า และเย็บเสื้อคลุมด้วยจักร จากนั้นแม่ได้น าเสื้อคลุม ที่มีแบบคล้ายชุด
คลุมท้องมาสวมให้กับลูกสาว แล้วค่อยๆ บรรจงถักเส้นผมลงบนเสื้อคลุมของลูกสาวด้วยเทคนิค
โครเชต์ เมื่อเสร็จแล้ว แม่จึงดึงผ้าคลุมหน้าที่เย็บติดกับชุดมาปิดใบหน้าของลูกสาว นอกจากนั้นยังมี 
ภาพถ่ายของสองแม่ลูกในชุดเสื้อคลุม และชุดเสื้อคลุมของสองแม่ลูกแขวนไว้บนผนังห้อง 

ถึงแม้ว่า ปรียาชนก จะกล่าวว่า ผลงาน “อคติทางเพศ” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิ
ความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายในสังคมไทย แต่แนวคิดและเน้ือหาที่แสดงออกในผลงานกลับสวน
ทางกัน เพราะสังคมไทยในปัจจุบัน เร่ืองความเหลื่อมล้ าทางเพศไม่ใช่ประเด็นปัญหาหลัก เพราะผู้
หญิงไทยในปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากสังคม และได้รับโอกาสต่างๆ ทัดเทียมกับผู้ชาย ทั้ง
ทางด้านการศึกษา การท างาน ตลอดจนการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในเร่ืองต่างๆ 

ดังนั้น ผลงาน “อคติทางเพศ” จึงเป็นการสะท้อนประสบการณ์ของผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง หรือ
ตัวศิลปินเอง ที่อาจไม่ได้รับความ เสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ในบางครอบครัว แต่ไม่ใช่กับทุก
ครอบครัวในสังคมไทยปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ แนวคิดดังกล่าวจึงค่อนข้างตกยุค และน่าที่จะเป็นการ
น าเสนอประสบการณ์ด้านลบที่ศิลปินได้รับจากการเลี้ยงดูตอนเด็กๆ จนท าให้เกิดอคติกับเพศหญิง
ของตนมากกว่า ขณะเดียวกัน วิธีการน าเสนอของปรียาชนกที่ให้แม่ตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับลูกสาวโดย
ใช้เส้นผมมาเป็นองค์ประกอบ และวิธีการที่แม่สวมหมวกที่เย็บติดกับเสื้อคลุมมาคลุมศีรษะให้กับ
ลูกสาว หรือการที่แม่ถักทอเส้นผมบนชุดที่ลูกสาวใส่ รวมไปถึงลักษณะของการจัดวางสิ่งของใน
ห้องที่มีแสงสลัวๆ ท าให้นึกไปถึงเร่ืองราวที่ลึกลับ น่ากลัวเกี่ยวกับผีสางมากกว่าจะเป็นการเรียกร้อง
ใดๆ เพื่อสังคม นอกจากนี้ ลักษณะของผลงาน “อคติทางเพศ” ยังท าให้นึกถึงความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองผี
ปู่ย่า ที่ลูกสาวจะเป็นผู้สืบทอดการดูแลผีปู่ย่า ตามที่ ปรียาชนกได้กล่าวอ้างถึงมากกว่าจะเป็นการ
เรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมของสตรีในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ การน าเอาเส้นผมของคนอ่ืนที่
ศิลปินรวบรวมมาจากร้านตัดผม จึงไม่สามารถสื่อสะท้อนจุดมุ่งหมายในการเรียกร้องสิทธิสตรีใน
ประเทศไทยได้ชัดเจน เฉกเช่นที่ เดวิด แฮมมอนส์ใช้เส้นผมสีด าและหยิกขอดของชาว แอฟริกัน -
อเมริกันที่รวบรวมมาจากย่านฮาเร็มในนิวยอร์คมาเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม
ให้กับคนผิวสีทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา 
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อีกประการหนึ่ง การเลือกใช้เส้นผมของผู้อ่ืนที่รวบรวมมาจากร้านตัดผม มาสร้างผลงาน
ของปรียาชนก ก็ไม่สามารถใช้ได้กับประเด็นการสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนตัวของ
ศิลปิน เพราะในกรณีนี้  ศิลปินควรใช้เส้นผมของตนเองมาใช้ในการสร้างงานเช่นเดียวกับที่อิ่มหทัย
ท า เนื่องจากเส้นผมของผู้อ่ืนไม่สามารถเข้ากับแนวคิดที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว
ของศิลปินได้ 

อย่างไรก็ตาม การที่ศิลปินน าเส้นผมของตนเองมาเป็นสื่อในการสร้างงานศิลปะ ไม่
จ าเป็นว่าศิลปินจะต้องมองเห็นว่า เส้นผมนั้นเป็นของตนเอง หรือต้องการสื่อสะท้อนประสบการณ์
ของตนเอง แต่เส้นผมที่เป็นของศิลปินสามารถสื่อสาระเร่ืองราวอ่ืนๆ ได้เหมือนกัน ดังเช่น การที่  โม
นา ฮาทูม  ได้น าเส้นผมของตนเองมาสร้างผลงาน  “ความทรงจ า ” (Recollection / ภาพที่ 8) และ 
“สร้อยคอผม” (Hair Necklace / ภาพที่ 7) กรณีนี้ศิลปินมองเห็นเส้นผมของตนเองเป็นเพียงวัสดุ
อย่างหนี่งที่สามารถน ามาตอบสนองแนวคิดในการสร้างงานของตนเองได้เท่านั้น  

ผลงานทั้งสองชิ้นนี้ ฮาทูม สร้างขึ้นในปีเดียว กัน คือ ปี ค.ศ. 1995 โดยใช้เส้นผมของ
ตัวเอง ที่ศิลปินเก็บรวบรวมไว้มานานกว่า 6 ปี โดยบางส่วนเก็บจากแปรงหวีผมและ บางส่วนจาก
ตะแกรงบนท่อน้ าทิ้งหลังจากอาบน้ า ฮาทูมน าผมมาม้วนเป็นก้อนกลมๆ และเก็บไว้ในกล่องรองเท้า
โดยไม่คิดว่าจะเอาเส้นผมนั้นมาท าอะไรให้เกิดประโยชน์ ต่อมาศิลปินก็พบกับบริบทที่เหมาะสมใน
การน าเส้นผมเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างงานศิลปะในมุมมองใหม่ที่น่าสนใจ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า 
ฮาทูมได้น าเส้นผมที่หลุดร่วงของตน ซึ่งคนส่วนใหญ่มักน าไปทิ้งด้วยความรังเกียจมาสร้างเป็น
ผลงานศิลปะได้อย่างน่าทึ่ง 

ฮาทูม เป็นศิลปินที่ให้ความส าคัญกับสถานที่จัดแสดงงานของเธอมาก ซึ่งสะท้อนให้
เห็นอย่างชัดเจนในผลงาน  “ความทรงจ า ” ที่จัดแสดงในสถานปฏิบัติธรรมเซนต์ เอลิซาเบ็ธ  
(Beguinage Saint-Elizabeth) เมืองคอร์ทริจจ์ (Kortrijk) ประเทศเบลเยี่ยม ฮาทูมได้น าประวัติศาสตร์
ของสถานที่แห่งนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานของเธอ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็น
สถานปฏิบัติธรรมเก่าแก่มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 และเป็นที่พักอาศัยของผู้หญิงที่เคร่ง
ศาสนา แต่ไม่ต้องการบวช ผู้หญิงเหล่านี้นับถือคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิค พวกเธอมารวมตัว
กันเพื่อถือศีลอย่างเคร่งครัดและช่วยเหลือคนยากจน พวกเธอด ารงชีวิตอย่างสงบเรียบง่าย แต่ก็ไม่ได้
ตัดขาดจากทางโลก สมาชิกทุกคนในที่นี้มีสถานะเท่าเทียมกันและมักประกอบอาชีพด้วยการผลิตผล
งานหัตถกรรม เช่น งานทอ หรืองานเย็บปักถักร้อย ออกจ าหน่าย ห้องที่จัดแสดงผลงาน “ความทรง
จ า” ในอดีตเคยเป็นห้องพบปะสังสรรค์ของเหล่าสตรีผู้เคร่งศาสนาเหล่านี้ด้วย 

 ผลงาน “ความทรงจ า ” ถูกน ามาจัดแสดงภายในห้องขนาดใหญ่ ที่ไม่มีเครื่องเรือนใดๆ 
นอกจากโต๊ะเล็กๆ ตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมุมไกลสุดของห้อง บนโต๊ะมีเคร่ืองทอผ้าขนาดเล็กวางอยู่ บน
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เพดานมีเส้นผมที่ศิลปินผูกต่อกันเป็นเส้นยาวๆ แขวนอยู่เป็นระยะๆ บนพื้นห้องมีปอยผมม้วนเป็น
ก้อนเล็กๆ กลมๆ วางกระจายอยู่ทั่วไป ปอยผมที่โปร่งบางเหล่านั้น ดูเบาหวิวไร้ซึ่งน้ าหนักจนเกือบ
มองไม่เห็น และสร้างบรรยากาศที่เงียบสงัด ตลอดจนท าให้หวนคิดถึงประวัติศาสตร์ของห้องที่เคยมี
หญิงผู้เคร่งศาสนามานั่งพบปะพุดคุยกัน ดังนั้นเส้นผมของศิลปินในผลงานนี้ จึงเป็นเพียงสื่อ
สัญลักษณ์ถึงการใช้ชีวิตร่วมกันของผู้หญิงที่เคยอาศัยอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมเซนต์ เอลิซาเบ็ธ เมื่อ
หลายร้อยปีก่อน และถึงแม้ว่า พวกเธอเหล่านั้นจะสิ้นชีวิตไปจนหมดแล้ว แต่เส้นผมที่กระจัด
กระจายอยู่ในห้องก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความมีตัวตนของผู้หญิงเหล่านั้น ซึ่ง
ปัจจุบันได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว และเส้นผมได้ท าให้เราหวนระลึกถึงความมีอยู่และเป็นอยู่ของพวก
เธอได้เป็นอย่างดี  

ส าหรับผลงาน “สร้อยคอผม” ฮาทูม ได้น าปอยผมของเธอที่ม้วนเป็นลูกกลมๆ ขนาดเล็ก
มาร้อยเข้าด้วยกันในลักษณะเป็นสร้อยคอ และจัดแสดงไว้ในร้านขายเคร่ืองประดับมีค่าอันหรูหรา 
อย่าง คาร์เทียร์  (Cartier) ในเมืองบอร์โดซ์ (Bordeaux) ประเทศฝร่ังเศส จากบริบทของพื้นที่ ท าให้
ผู้ชมที่มองผ่านตู้กระจกคิดว่า สร้อยคอเส้นนี้เป็นเคร่ืองประดับอันมีค่า ซึ่งท าจากลูกปัดที่โปร่งบาง 
แต่เมื่อผู้ชมเดินเข้าไปชมใกล้ๆ จึงรู้ว่าสร้อยคอลูกปัดสวยหรูที่เห็นอยู่ไกลๆ เป็นเพียงปอยผมมนุษย์ 
ที่ถูกน ามาม้วนเป็นลูกกลมๆ แล้วน ามาร้อยเป็นสร้อยคอเลียนแบบเคร่ืองประดับอันมีค่าเท่านั้น และ
เมื่อผู้ชมรู้ดังนั้น ความรู้สึกก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความรังเกียจได้ในทันที  

จากผลงานทั้งสองชิ้นที่กล่าวมา นี้ จะเห็นได้ว่า ฮาทูม ได้น าเส้นผมของตนเองมาใช้เป็น
เพียงสื่อวัสดุในการสร้างงานศิลปะของตนเองโดยไม่ได้มองว่า เส้นผมเป็นวัสดุที่ผูกพันกับชีวิต หรือ
ประสบการณ์ของ ตนเอง ลักษณะการน าเสนอของผลงานทั้งสองชิ้นนี้ก็แตกต่างไปตามบริบทของ
สถานที่จัดแสดงงานอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่  “ความทรงจ า ” ใช้เส้นผมเป็นสัญลักษณ์แทนร่องรอย
แห่งการมีชีวิตอยู่ในอดีตของผู้หญิงที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมเซนต์ เอลิซาเบ็ธ แต่  
“สร้อยคอเส้นผม ” ถูกน าไปจัดแสดงในร้านค้าที่หรูหรา เส้นผมที่ถูกน ามาใช้ในผลงานนี้จึงเป็น
สัญลักษณ์ที่ก้ ากึ่งระหว่างความงดงามและความน่ารังเกียจ ความมีค่าและความไร้ค่า ซึ่งเป็นภาพลวง
ตาที่ผู้ชมมองผ่านตู้กระจกของห้องแสดงสินค้าของคาร์เทียร์ได้คาดหวังว่า สร้อยคอเส้นนั้นเป็นสิ่งมี
ค่า แต่เมื่อได้พบว่ามันเป็นเพียงเส้นผมที่หลุดร่วง ความรู้สึกที่เคยชื่นชมมาตั้งแต่ต้นก็เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นความขยะแขยงไปในชั่วพริบตา  

การน าเส้นผมมาเป็นสื่อในการสร้างงานศิลปะของ มาเรียลล่า มอสเลอร์ จะแตกต่างจาก
ศิลปินคนอ่ืนๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างสิ้นเชิง เพราะส าหรับมอสเลอร์ เส้นผมเป็นเพียงวัสดุหน่ึง
ในการสร้างงานศิลปะเท่านั้น และที่ส าคัญเธอไม่ได้ต้องการใช้เส้นผมในการบอกเล่าเร่ืองราวใดๆ 
หรือเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากสังคมดังเช่นผลงาน  “เส้นผม 1” (Hair Object I / ภาพที่ 56) ที่
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สร้างสรรค์ขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1997-1999  และ “เส้นผม 2” (Hair Object II / ภาพที่ 58) ที่สร้างสรรค์
ขึ้นในปี ค.ศ. 2002 มอสเลอร์น าเส้นผมมนุษย์มาย้อมสีต่างๆ แล้วน ามาฝั้นและต่อกันให้เป็นเส้นยาว
คล้ายเส้นไหมพรม จากนั้นจึงน ามาถักด้วยเทคนิคโครเชต์ ผูกหรือขมวดให้เป็นลวดลายที่มาจาก
ธรรมชาติหรือลวดลายเรขาคณิต ผลงานทั้งสองชุดนี้มีขนาดประมาณ 7-9 เซนติเมตร และถูก
น าเสนอโดยการน ามาติดไว้บนผนังสีขาวในระดับสายตาคนเหมือนกัน ซึ่งท าให้ลวดลายเหล่านี้ดู
เหมือนลอยอยู่บนผนัง และดูคล้ายประติมากรรมขนาดเล็ก  

แม้ว่าแนวคิดในการสร้างงานของมอสเลอร์ที่น าเส้นผมมาถักเป็นลวดลายต่างๆ จะเป็น
แนวคิดดั้งเดิมที่มีในทวีปยุโรปราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 ซึ่งผู้หญิงจะน าเส้นผมของคนที่ตน
รักและผูกพันมาท าเป็นเคร่ืองประดับเพื่อระลึกถึงเจ้าของเส้นผมนั้น แต่มอสเลอร์กลับไม่ได้ต้องการ
ที่จะสื่อสาระถึงเร่ืองดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้ว่าผลงาน “เส้นผม 1” และ “เส้นผม 2” จะไม่บอก
เร่ืองราวหรือสื่อความหมายใดกับผู้ชม แต่วัสดุที่น ามาใช้ในการสร้างงาน คือ เส้นผมมนุษย์และ
เทคนิคที่ใช้ในการสร้างลวดลายก็สามารถสื่อสะท้อนความมุ่งมั่น ความอดทน และความยากล าบาก
ในการผลิตผลงานที่มีขนาดเล็ก แต่ต้องใช้ความละเอียดสูงมากของมนุษย์คนหน่ึงอย่างชัดเจน 

ในผลงาน  “ก าแพงเส้นผม ” (Hair-Wall / ภาพที่ 57) ที่สร้างสรรค์ขึ้น ในปี ค.ศ. 2000  
มอสเลอร์มีแนวคิดและวิธีการน าเสนอที่ต่างไปจากผลงาน “เส้นผม 1” และ “เส้นผม 2” “ก าแพงเส้น
ผม” เป็นผลงานจัดวางที่ท าจากเส้นผมที่มีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร มอสเลอร์ได้น าเส้นผม
มาผูกต่อกันให้มีความยาวเท่ากับความสูงและความกว้างของห้อง จากนั้นจึงน าเส้นผมเหล่านั้นมาขึง
ขวางทางเข้าออกของห้อง ท าให้  “ก าแพงเส้นผม ” มีลักษณะคล้ายกับม่านที่บอบบางและ
ละเอียดอ่อน ที่สามารถผ่านเข้าไปได้โดยไม่ยากล าบาก แต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าเดินฝ่าม่านอันละเอียดอ่อน
นี้ไปอีกฟากหนึ่งของห้อง ดังนั้น “ก าแพงเส้นผม ” จึงเปรียบเสมือนก าแพงอันแข็งแกร่งที่สามารถ
กั้นผู้ชมทั้งสองฝั่งของห้องไม่ให้เดินผ่านไปได้ แนวคิดในการสร้างงาน  “ก าแพงเส้นผม ” อาจ
สะท้อนสถานการณ์การเมืองในประเทสอิสราเอลที่ท าให้ประชาชนไม่สามารถติดต่อกันได้ตามปกติ  
นอกจากนั้นผลงานชิ้นนี้ยังแสดงให้เห็นวิธีการ น าเสนอผลงานศิลปะจัดวางที่ชาญฉลาดของศิลปิน
อีกด้วย  

การศึกษาผลงานที่ใช้เส้นผมเป็นสื่อในการสร้างงานศิลปะของศิลปินนานาชาติทั้ง 6 
ท่านนี้ ท าให้ผู้ชมได้เรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ผ่านบริบททางสังคม การเมือง ประเพณี และภูมิหลังของ
ศิลปินที่แตกต่างกัน ทั้งยังกระตุ้นให้ฉุกคิดและตระหนักถึงแนวคิดและประเด็นส าคัญที่พวกเขา
ต้องการน าเสนอหรือเรียกร้องจากสังคมผ่านเส้นผมตามแนวทางสันติวิธี นอกจากนั้นยังท าให้เราได้
รู้ว่าในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้น ยังมีเร่ืองราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเส้นผมอีกมากมาย และ
ด้วยความที่เส้นผมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ที่สั่งสมวั ขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ เอาไว้
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มากมาย การน าเส้นผมมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ศิลปะของศิลปินจึงมีคุณค่า มีความหมาย และมี
ประเด็นที่น่าสนใจกว่าวัสดุพื้นฐานส าหรับการสร้างงานศิลปะอ่ืนๆ เนื่องด้วยศิลปินได้ใช้เส้นผม 
วัสดุที่มีความหมายในตนเองและมีความผูกพันแน่นแฟ้นกับมนุษย์มาสื่อสารกับผู้ชมโดยผ่านบริบท
แวดล้อมของศิลปิน และท าให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าและแนวคิดของผลงานเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า เส้นผมคือหน่ึงในวัสดุชั้นเยี่ยมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิน
ร่วมสมัย 
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บทท่ี 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ตั้งแต่สมัยโบราณ ศิลปินทั้งตะวันออกและตะวันตกในทุกอารยธรรมได้มีการน าเอาวัสดุ
หลากหลายชนิดจากธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ไม้ โลหะ ฯลฯ มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แต่ตั้งแต่ต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ศิลปินหัวก้าวหน้ากลุ่มหนึ่ง ซึ่งน าโดย มาร์แซล ดูชองป์ (ค.ศ. 1887 – 
1968) ศิลปินผู้น าลัทธิดาด้า ได้ริเร่ิมน าวัสดุทั้งที่มาจากธรรมชาติหรือที่สร้างมาจากกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นของเก็บตกจากข้างถนนมาประกอบเป็นผลงานศิลปะโดยไม่ใช้เทคนิคพิเศษใน
การสร้างสรรค์ศิลปะ  

ปัจจุบันศิลปินไม่เพียงใช้วัสดุเก็บตกและวัสดุส าเร็จรูปมาเป็นสื่อในการสร้างศิลปะ
เท่านั้น หากยังมีการใช้ร่างกาย อวัยวะ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะอย่างหลากหลาย เช่น เนื้อ  หนัง เลือด กระดูก และกะโหลกศีรษะ ของมนุษย์  แต่ที่
น่าสนใจที่สุดคือ เส้นผม เนื่องด้วยครั้งหน่ึงนั้นเส้นผมเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่งอกอยู่บนหนังศีรษะของ
มนุษย์ บริบททางวัฒนธรรมและประเพณีของมนุษย์ในเผ่าพันธุ์ต่างๆ ที่สั่งสมมาในเส้นผมเป็นระยะ
เวลา นานหลายหมื่น  หลายพันปีท าให้เส้นผมถูกน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายอัน
หลากหลาย และท าให้ศิลปินจากนานาประเทศ สามารถเลือกน าเสนอแนวความคิดผ่านเส้นผมได้
แทบจะไม่ซ้ ากันโดยผ่านมุมมองส่วนตัวและวัฒนธรรมของชาติตน  

อาทิเช่น เดวิด แฮมมอนส์ (ค.ศ.  1943 - ปัจจุบัน) ศิลปินชาวแอฟริกัน -อเมริกัน ที่ใช้เส้น
ผมเป็นสื่อในการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมและการเหยียดสีผิวในสังคมอเมริกัน ดังปรากฏใน
ผลงาน “ไม่มีชื่อ” (ค.ศ. 1992) ซึ่งถูกน ามาจัดแสดงในงานนิทรรศการแสดงศิลปะที่มีชื่อเสียงของ
โลก นั่นคือ ดอคคิวเมนต้า  คร้ังที่ 9 (Documenta IX) ณ เมืองคาสเซล ประเทศเยอรมนี เแฮมมอนส์
ได้เก็บสะสมผมของชนชาวชาวแอฟริกัน-อเมริกัน มาจากร้านตัดผมในย่านฮาเร็ม ที่เขาอาศัยอยู่  และ
น าเอาวัสดุเก็บตกมาใช้ร่วมกับเส้นผม โดยสร้างสรรค์ผลงานจัดวางให้มีลักษณะ คล้ายเคร่ืองประดับ
ศีรษะของหัวหน้าเผ่าใน แอฟริกา เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ตนเองหรือชาติพันธุ์นิกรอยด์ 
(Negroid)  และเพื่อให้เชื่อมโยงผลงานเข้ากับวัฒนธรรม แอฟริกันแห่งทวีป แอฟริกา นอกจา กนี้ยัง
เป็นการท้าทายให้โลกเห็นว่าชนชาว แอฟริกัน-อเมริกันมีความสามารถและมีสิทธิเท่าเทียมกับชน
ชาติที่มีสีผิวและเส้นผมในลักษณะอื่น โดยเฉพาะเผ่าพันธุ์คอเคซอยด์ (Caucasoid) ที่มีผิวขาวและผม
สีทอง 
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เวนด้า กู้ (ค.ศ. 1995 - ปัจจุบัน) ศิลปินจีน น าเส้นผมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่าง
ต่อเน่ือง กู้มักน าเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มาผูกโยงกับเส้นผม  ซึ่ง
เขาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมนุษย์ ดังเช่น ผลงาน “อนุสาวรีย์จีน:วัดแห่งสวรรค์” (ค.ศ. 
1998) ซึ่งแสดงในศูนย์ศิลปะร่วมสมัยพีเอสวัน (PS1 Contemporary Art Center) แห่งมหานคร
นิวยอร์ค ผลงาน “หอคอยบาเบลแห่งสหัสวรรษ” (ค.ศ. 1999) ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งเมือง
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และผลงาน “รวมระยะทาง 7561 กิโลเมตร” (ค.ศ. 2002) ซึ่ง
จัดแสดงที่มหาวิทยาลัยนอร์ธ เท็ กซัส ในเมืองเดนตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็น
ผลงานในโครงการ “สหประชาชาติ” (ค.ศ. 1993 – ค.ศ. 2004) ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่ท าอย่าง
ต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานานถึง 11 ปี มีการสร้างผลงานและจัดแสดงใน 20 กว่าประเทศทั่วโลก 
โดยแต่ละคร้ังเขาจะรวบรวมเส้นผมจากร้านตัดผมและขอรับบริจาคเส้นผมจากผู้คนในประเทศที่เขา
จัดแสดงผลงานเพื่อน าเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับโลกอันเป็นอุดมคติของศิลปิน คือ การหลอมรวม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ในโลกให้เป็นหน่ึงเดียวพร้อมกับการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งท าให้
ผู้คนทั้งโลกมีแบบแผนวัฒนธรรมเดียวกัน ตลอดจนใช้ภาษาเดียวกัน อัน จะน ามาซึ่งความสงบสุขใน
โลกที่ปราศจากความขัดแย้ง สงคราม การแบ่งแยกสีผิว และเผ่าพันธุ์  

อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ (พ.ศ.  2524 - ปัจจุบัน) เป็นศิลปินไทย ที่ใช้เส้นผมของตนเองเป็น
สื่อในการสร้างงานเพื่อสะท้อนเร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเธอเองและครอบครัว  ปัจจุบันเธอเป็นที่รู้จักใน
ฐานะ “ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากเส้นผมมนุษย์” โดยเส้นผมของเธอที่ถูกน ามาใช้ในการ
สร้างผลงานมักเชื่อมโยงถึงสายใยครอบครัว เส้นผม คือตัวแทนของเลือดเนื้อเชื้อไขของบุคคลใน
ครอบครัว ดังเช่น ในผลงานชุด “เส้นผม: สายใยครอบครัว” (พ.ศ. 2550) ซึ่งถูกน าไปจัดแสดง
ร่วมกับผลงานชิ้นอ่ืนๆ ในนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งแรกของเธอที่มีชื่อว่า “DNA” ณ Whitespace 
Gallery กรุงเทพฯ ผลงานชุดนี้เธอได้น าสิ่งของเคร่ืองใช้ ที่มีความผูกพันกับคนในครอบครัวของเธอ 
ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาที่เธอและน้องสาวฝาแฝดเคยเล่นเมื่อคร้ังยังเป็นเด็ก หมอนของพ่อ และหมอนของ
แม่ โดยอิ่มหทัยได้ใช้เส้นผมมาถักด้วยเทคนิคโครเชต์  และน าไปหุ้มสิ่งของเหล่านั้น ตลอดจนมีการ
ถักโครเชต์เป็นลวดลายดอกไม้ จ านวน  59 ดอกเท่ากับอายุขัยของบิดาแล้วน าไปเย็บเรียงติดบนผ้ามุ้ง
สีขาว นอกจากนั้นยังได้น าเส้นผมมาปักตามข้อความบนกระดาษบันทึกที่พ่อของเธอเคยเขียนให้เธอ
อ่านในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขา ซึ่ง ถึงแม้ข้อความดังกล่าวจะอ่านไม่ได้ใจความ แต่ศิลปินก็
สามารถรับรู้ผ่านหัวใจ ผลงานชุดนี้นอกจากจะสะท้อนสายใยรักและความผูกพันในครอบครัวของ
ศิลปินแล้ว ยังจึงเปรียบเสมือนการบันทึกช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของศิลปินด้วย  

ปรียาชนก เกษสุวรรณ (พ.ศ.  2528 - ปัจจุบัน) เป็นศิลปินไทยที่ใช้เส้นผมมาสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกับอิ่มหทัย โดยเธอใช้เส้นผมเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นเพศ
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หญิงเพื่อเรียกร้องความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายตามทัศนะส่วนตัว
ของเธอ ดังเช่น ในผลงาน “อคติทางเพศ” (พ.ศ. 2550) ที่ถูกน ามาจัดแสดงในนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งศิลปินได้แสดง
ความคิดที่เป็นอคติกับเพศก าเนิดของตนเองในประเด็น ของการถ่ายทอดจารีตประเพณีโดยเพศหญิง
จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง  คือ จากรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูก เพื่อให้พวกเธอเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ตามแบบ
แผนที่สังคมวางกรอบไว้มาตั้งแต่โบราณ  ซึ่งเป็นการผลิตวัฒนธรรมแบบซ้ าๆ โดยไม่มีการเปลี่ยน  
แปลงตามยุคสมัย 

มาเรียลล่า มอสเลอร์ (ค.ศ.  1962 - ปัจจุบัน) ศิลปินชาวเยอรมัน ใช้เส้นผมเป็นสื่อแทน
ความประณีต ความอุตสาหะ และความเพียรพยายามของมนุษย์ ดังปรากฏในผลงาน “เส้นผม 1” 
(ค.ศ. 1997  - 1999) ซึ่งถูกน ามาจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะดอคคิวเมนต้า ครั้งที่ 10 (Documenta 
X) ณ เมืองคาสเซล ประเทศเยอรมนี และ  “เส้นผม 2” (ค.ศ.  2002) จัดแสดงในนิทรรศการ  
“Standpunkte” ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะคุ้นสต์ฮัลเลอร์  ฮัมบูร์ก (Hamburg Kunsthalle) ประเทศเยอรมนี  
ซึ่งมอสเลอร์ได้น าเส้นผมมาถักเป็นลวดลายธรรมชาติและเรขาคณิตที่งดงามด้วยเทคนิคโครเชต์ เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความอดทนและความพากเพียรพยายามของมนุษย์ในการประดิษฐ์ผลงานอันประ- 
ณีต ผลงานจัดวาง “ก าแพงเส้นผม” (ค.ศ. 2000) ของมอสเลอร์ที่จัดแสดงณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเฮอร์ซลิ
ยา (Herzliya Museum of Art) เมืองเทล อาวีฟ ( Tel Aviv) ประเทศอิสราเอล น าเสนอ โดยการน าเส้น
ผมมาผูกต่อกันและขึงกั้นทางเดินระหว่างห้องสองห้อง ท าให้เส้นผมที่บอบบางดูราวกับเป็นก าแพง
อันแข็งแกร่ง ซึ่งไม่มีใครกล้าเดินฝ่าไป จุดมุ่งหมายในการสร้างงานชิ้นน้ีของศิลปินต้องการที่จะ
สะท้อนสถานการณ์การเมืองในประเทศอิสราเอลที่ท าให้ประชาชนไม่สามารถติดต่อกันได้ตามปกติ 

โมนา ฮาทูม (ค.ศ. 1952 - ปัจจุบัน) ศิลปินชาวเลบานอน ใช้เส้นผมเป็นสื่อแสดงร่องรอย
และการมีตัวตนของมนุษย์ แม้กาลเวลาจะผ่านไป ร่างกายของมนุษย์จะสูญสลายไป แต่เส้นผมก็ยัง
สามารถสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์หน้าหน่ึงของสถานที่แห่งนั้นได้ ดังในผลงานจัดวาง “ความ
ทรงจ า” (ค.ศ.1995) ที่ถูกน ามาจัดแสดงร่วมในนิทรรศการ  “Inside the Visible” ของ มูลนิธิศิลปะคา
นาล (Kanaal Art Foundation) ณ สถานปฏิบัติธรรม เซนต์ เอลิซาเบธ  (Beguinage Saint-Elizabeth) 
แห่งเมืองคอร์เทร็จ์ค (Kortrijk) ประเทศเบลเยี่ยม และผลงานจัดวาง “Hair Necklace” (ค.ศ.1995) จัด
แสดงที่ร้านค้าของคาร์เทียร์ ( Cartier) ในเมืองบอร์โดซ์ ( Bordeaux) ประเทศฝร่ังเศส ศิลปินได้น า
เส้นผมที่หลุดร่วงของตนเอง มาสร้างสรรค์ผลงานซึ่งมีลักษณะก้ ากึ่งกันระหว่างความงดงามและน่า
รังเกียจ ความมีค่าหรือความไร้ค่า เพราะผู้คนทั่วไปมักเห็นคุณค่าของเส้นผมเมื่ออยู่บนศีรษะเท่านั้น 
มนุษย์มักให้ค่าเส้นผมบนศีรษะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามและเป็นเสน่ห์ดึงดูดใ จ แต่เมื่อใดที่
เส้นผมหลุดร่วงออกจากร่างกายจะกลายเป็นสิ่งไร้ค่าและน่ารังเกียจไปทันที  
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จากการศึกษาการน าเส้นผมมนุษย์มาใช้เป็นสื่อในการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปิน
นานาชาติทั้ง 6 คนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สะท้อนให้เห็นแนวคิดและรูปแบบอันหลากหลายในการ
น าเส้นผมมาเป็นสื่อในการสร้างงานศิลปะ ท าให้ได้บทสรุปว่า ถึงแม้ว่าเส้นผมที่เคยหลุดร่วงจาก
ศีรษะของผู้เป็นเจ้าของตามวัฏจักรอันเป็นธรรมชาติจะกลายเป็นสิ่งไร้ค่า แต่เมื่อมันถูกน ามาเป็นสื่อ
ในการสร้างงานศิลปะ มันก็สามารถแปรสภาพเป็นสิ่งมีค่าได้เฉกเช่นเดียวกับผลงานศิลปะที่สร้าง
ด้วยวัสดุอ่ืนๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินนานาชาติ 6 คน
ที่ใช้เส้นผมเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างโดดเด่น  และเป็นเพียงกรณีศึกษาในประเด็นที่
ศิลปินเลือกใช้เส้นผมมนุษย์มาเป็นสื่อในการสร้างงานศิลปะเท่านั้น เพราะอันที่จริงแล้วในปัจจุบัน
ยังมีศิลปินร่วมสมัยนานาชาติอีกจ านวนหน่ึง ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้น าเส้นผมมา
เป็นวัสดุในการสร้างงานศิลปะได้อย่างน่าสนใจเช่นกัน 
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