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When talking about “Gender” for Thai society, it is found that having too many 

various differences between “gender’s roles”. Ladies are always victims to be presented about the 

effects of gender’s unfairness which are hidden in the forms of culture, tradition which are parts 

of men’s powers called “Gender Status” which has turned into the men’s issue reflected 

integrated arts that most female artists brought to female’s uniqueness, figure, beauty, and   

females’ roles to create art products with techniques and specific characteristic which comprised 

of their own bibliographies. Daily lives and experiences which they have faced in the society, 

make the content have various differences from male artists in both of aspects and attitudes 

towards society 
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1 

บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

สรีระร่างกายความเป็นหญิงถูกแสดงออกในงานศิลปะอย่างหลากหลาย ผ่าน
สัญลกัษณ์ทางกายภาพอนับอบบางจากรูปทรงเรือนร่างแห่งสตรีเพศ  อวยัวะท่ีช้ีวดัความแตกต่าง
ทางเพศอยา่งเด่นชดันั้น  เป็นเพียงเปลือกนอกทางธรรมชาติท่ีไดรั้งสรรคส์ร้างข้ึน  แทจ้ริงแลว้ความ
เป็นเพศ คือ ส่ิงท่ีธรรมชาติมอบใหค้วบคู่กบัวฒันธรรมและบรรทดัฐานทางสังคม เป็นตวัช้ีก าหนด
ความหมายต่อสภาพร่างกาย ท่ีถูกแทนค่าให้สอดคลอ้งกบัความเป็นไปตามรูปแบบของสังคม ณ 
ช่วงเวลาหน่ึง   

เพศหญิงถือเป็นจุดก าเนิดแห่งการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีมีความผูกพนัมาตั้งแต่ยุค
แรกเร่ิมสมยับรรพกาลในแง่เชิงประวติัศาสตร์และมานุษยวิทยา  ตามหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีถูก
คน้พบทั้งงานจิตรกรรมฝาผนังภายในถ ้าและงานประติมากรรม วีนัสแห่งวิลเลนดอร์ฟ (Venus of 
Willendorf) รูปเปลือยเพศหญิงท่ีถูกสร้างข้ึนเป็นรูปเคารพส าหรับพิธีกรรมโบราณ  แสดงออกถึง
ความเป็นเพศหญิงอย่างชดัเจนโดยเน้นอวยัวะแห่งความเป็นเพศแม่เพื่อแทนสัญลกัษณ์ของความ
อุดมสมบูรณ์ (Fertility Rites) อนัเป็นภาพสะทอ้นสภาพสังคมในยคุนั้นท่ีตอ้งพึ่งพาธรรมชาติเป็น
ส าคญัเพื่อการด ารงชีวิต ลกัษณะของประติมากรรมจะแสดงรูปแบบของสตรีเพศ  ท่ีมีลกัษณะอว้น
ทว้นสมบูรณ์และถ่ายทอดลกัษณะของเพศหญิงง่ายๆ  ซ่ึงแสดงศกัยภาพของการให้ก าเนิดและการ
บ ารุงเล้ียงดู1    

จากลกัษณะความเช่ือดงักล่าวถูกสร้างให้เพศหญิงกลายเป็นส่ิงท่ีถูกควบคุมภายใต้
ลกัษณะอุดมคติอยู่เสมอทั้งทางดา้นบทบาทความเป็นเพศแม่  การให้ก าเนิด  ความงาม  ความเช่ือ 
ศาสนา  หรือตวัแทนของธรรมชาติ   แมก้ระทัง่งานศิลปะยุคต่อๆมาจะไม่ไดถู้กแทนค่าในเร่ือง
ธรรมชาติและสัญลกัษณ์แห่งการบูชาเทพเจา้แลว้ก็ตาม แต่ความงามของเรือนร่างกลบัไม่ไดถู้ก
จ ากัดอยู่เพียงบริบทเหล่าน้ี เท่านั้ นแต่ส่วนหน่ึงสรีระเรือนร่างเหล่าน้ี  กลับถูกควบคุมโดย
                                                            

1หฤทยา  ขุนนอ้ย, “แม่พระผูนิ้รมล,”  ใน ผู้หญิง : กำรแสดงศิลปกรรมคร้ังที่ 21 ของ
อำจำรย์คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร  (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 128. 



2 

 

สถาบนัทางสังคมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ในเร่ืองเพศดว้ย  ศิลปะท่ีพูดถึงเน้ือหาทางเพศ
ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎเกณฑท์างสงัคมอาจจะมีเป็นเพียงเลก็นอ้ยท่ีสอดแทรกอยูใ่น
งานศิลปะ  ส าหรับศิลปกรรมไทยบทบาททางเพศท่ีมีต่อเพศหญิงช่วงแรกจะปรากฏให้เห็นบน
จิตรกรรมไทยฝาผนงัหรือท่ีเรียกกนัว่า “ภาพกาก”  เป็นการหยอกเยา้ระหว่างเพศชายและเพศหญิง
ในกิจทางเพศ  แต่หาไดมี้ความรุนแรงและ อานาจารไม่ เพียงแสดงออกถึงอารมณ์ขนัของศิลปิน
มิได้มีจุดประสงค์ของกามอารมณ์แต่อย่างใด นอกนั้ นเพศหญิงจะเป็นเพียงส่วนประกอบของ
เร่ืองราวของตวัละครชาดกทางพระพทุธศาสนา ภาพนางสนมและหญิงสามญัชน เท่านั้น 

แต่เม่ือประเทศไทยไดเ้ร่ิมเปิดรับวิวฒันาการและอารยธรรมชาติตะวนัตก  จากการ
สร้างความสัมพันธ์ไมตรีช่วงสมัยรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวโปรดน าวฒันธรรมและการเรียนรู้วิธีการสร้างงานศิลป์ตามแนวคิดและ
กรรมวิธีการสร้างท่ีกา้วหน้ามีความเหมือนจริงจากช่างฝีมือชาวยุโรป  เพื่อสร้างสรรคพ์ฒันางาน
ศิลปะของไทยให้เทียบเท่ากับแนวคิดตะวนัตก โดยมีนายโคร์ราโด เฟโรซี (Professor Corrado 
Feroci) หรือ ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ประติมากรชาวอิตาเล่ียน เป็นผูว้างรากฐานส าคญัส าหรับ
การสอนและไดรั้บให้มีการจดัตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมข้ึน ในปี พ.ศ. 2477 โรงเรียนประณีต
ศิลปกรรมแห่งน้ีไดรั้บการสถาปนาข้ึนเป็น “มหาวิทยาลยัศิลปากร” ในปี พ.ศ. 2486 ซ่ึงเป็นมหาลยั
ศิลปะแห่งแรกของประเทศ2 

จากการหลัง่ไหลทางวฒันธรรมชาติตะวนัตกไดส่้งผลให้มีการสร้างภาพเหมือนจริง  
โดยเฉพาะความเหมือนทางสรีระร่างกายตามหลกักายวิภาค ไดส้ร้างประเด็นในการน าเสนออย่าง
กวา้งขวางมากข้ึน ส าหรับการสร้างงานดว้ยสรีระเรือนร่างแห่งสตรีนั้น ปรากฏให้เห็นในผลงาน
ภาพจิตรกรรม  หญิงเปลือย (พ.ศ. 2492) ของ จ ารัส เกียรติกอ้ง ไดรั้บรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 2 
ประเภทประติมากรรมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  คร้ังท่ี 1 รวมทั้งงานประติมากรรม เสร็จ
สรง (พ.ศ. 2493)  ของ แสวง สงฆ์มั่งมี ได้รับรางวลัเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภท
ประติมากรรม  จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  คร้ังท่ี 2 ท่ีแสดงถึงทกัษะและฝีมือของศิลปะยุค
ใหม่และความงามของสตรีเพศตามจุดมุ่งหมายของศิลปิน  แสดงออกด้านฝีมือ ความอ่อนช้อย
งดงามแบบอุดมคติ   

                                                            
2พิษณุ ศุภ, “ความเป็นไปของศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทย,”  ใน สูจิบัตรงำนแสดง

ศิลปะเพ่ือเยำวชนไทย 2548 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิซิเมนตไ์ทย, 2548), 6. 
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ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัภาพแทนสตรีถูกสร้างข้ึนหลากหลายความหมาย ทั้งในแง่มุม
เชิงประวติัศาสตร์และวิวฒันาการทางศิลปะ จากภาพแทนในลกัษณะอุดมคติสู่รูปแบบของเรือนร่าง
ท่ีเหมือนจริง แต่เม่ือภาพแทนสตรีกลายเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในสงัคมไทย
มากข้ึน จากความงามของเรือนร่างท่ีสร้างข้ึนจากความเป็นเพศสรีระเท่านั้ น  สตรีกลับถูก
สร้างสรรคใ์นงานศิลปะโดยแสดงออกถึงความเป็นเพศสถานะ ซ่ึงภาพแทนท่ีปรากฏส่วนใหญ่ถูก
สร้างข้ึนโดยใช้ร่างกายเป็นส่ือส าคญั ทั้ งสัดส่วน อวยัวะ เรือนร่างท่ีเปลือยเปล่า เรือนร่างท่ีถูก
บิดเบือนไม่เหมือนจริง หรือการน าเสนอโดยใช้ร่างกายของศิลปินเอง ศิลปินสะท้อนความคิด 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เนน้ย  ้าต่อเรือนร่างสตรีเพศเพื่อเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง  ซ่ึงศิลปินมีความกลา้
ท่ีจะพยายามน าเสนอแง่มุมด้านต่างๆท่ีหลากหลาย มากเกินกว่าจะยึดติดอยู่ในกรอบของการ
สร้างสรรคท่ี์ข้ึนอยู่กบัจารีตประเพณีแบบเดิม ภาพแทนสตรีกลบัถูกแทนค่าตรงไปตรงมาในงาน
ศิลปะอยา่งไม่เกรงกลวักระแสการวิพากษว์ิจารณ์แต่อยา่งใด 

ความงามของเรือนร่างท่ีปรากฏในงานศิลปะหลายต่อหลายคร้ัง  ไดช้ี้ให้เห็นว่าภาพ
แทนของสตรีส่วนใหญ่ คือ ส่ิงกระตุน้เร้าต่อความอยากของมนุษยอ์ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด กามราคะ และ
ความรุนแรงทางเพศเป็นส่ิงท่ีควบคู่ไปกบัการบริภาษสังคมผา่นสุนทรียภาพของงานศิลป์ จึงท าให้
ภาพลกัษณ์ในปัจจุบนัเปรียบไดก้บัสัญลกัษณ์ทางเพศ   กลายเป็นสถานภาพท่ีสังคมมอบให้โดยท่ี
ไม่สามารถหลีกเล่ียงบริบททางเพศไดแ้มแ้ต่นอ้ย  การฝังรากลึกของอคติและความไม่เท่าเทียมกนั
ระหว่างเพศน้ี  ได้ก่อร่างสร้างตัวข้ึนอย่างเงียบๆ ทั้ งยงัมีความเก่ียวพนักันอย่างลึกซ้ึงกับจารีต
ประเพณี  รากเหงา้ทางวฒันธรรม  ค่านิยมของสังคม  ชนชั้นปกครอง  อ านาจนิยม  หรือแมก้ระทัง่
ทุนนิยม  จนโครงสร้างของความสัมพนัธ์ทั้งหมดปรากฏตวัอยู่อย่างซับซ้อน  แยบยล และยากท่ี
ผูห้ญิงหลายคนจะลุกข้ึนมาเปล่งเสียงต่อตา้น  เรียกร้อง  หรือแสดงออกถึงความตอ้งการของตนเอง
ได้3 

ส าหรับช่วงระยะเวลาสามสิบปีท่ีผ่านมาผลงานศิลปะร่วมสมยัท่ีกล่าวถึงสตรีเพศท่ี

แสดงความเป็นเพศสถานะนั้ น ผลงานส่วนใหญ่มกัจะถูกสร้างข้ึนโดยศิลปินหญิง ซ่ึงสามารถ

เปรียบเทียบกบัผลงานของศิลปินชายนบัไดว้่ามีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง  แมว้งการศิลปะร่วม

สมยัในไทย  จะปรากฏรายนามศิลปินหญิงอยูไ่ม่มากเท่าศิลปินชาย  แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจต่อผลงานของ

                                                            
3ถาวร  โกอุดมวิทย ,์ “ศิลปะกบัผูห้ญิง : การสลายพื้นท่ีของความแตกต่างทางเพศใน

งานศิลปะร่วมสมัย,” ใน Young female artists of the year 2009 by Baan Lae Suan (Bangkok: 

Ardel Gallery of Modern Art, 2009), 4. 
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ศิลปินหญิงท่ีกล่าวถึงแง่มุมเร่ืองเพศ คือ ความหลากหลายท่ีส่งผลกระทบต่อตวัศิลปินละเพศหญิง
ดว้ยกนั   

ในประเด็นของการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความเป็นเพศสถานะ   ต่อการสร้างสรรค์งาน
ของศิลปินหญิง   การแทนค่าร่างกายท่ีบ่งบอกความเป็นเพศสถานะ ไดช้ี้ให้เห็นความต่างของการ
ส่ือสารผา่นรูปแบบของภาพแทนท่ีปรากฏในงานศิลปะ  ร่างกายและความงามมีลกัษณะเฉพาะตาม
ภาพสะทอ้นบริบททางสงัคม   ความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนจากศิลปินหญิงโดยตรง  ต่อสภาพแวดลอ้ม
ท่ีศิลปินเผชิญ  งานท่ีน าเสนอจึงมีเน้ือหาท่ีแตกต่างจากศิลปินชายทั้งมุมมองและทศันคติ  เน่ืองจาก
การแสดงออกถึงความเป็นสตรีเพศถูกแทนค่าจากศิลปินหญิงเอง ประกอบกบัอ านาจความเหล่ือม
ล ้าทางเพศและการเปล่ียนแปลงทางสังคม   ศิลปินหญิงจึงเน้นย  ้าต่อความเป็นเพศท่ีสังคมเป็นตวั
สร้างและควบคุมอยูเ่สมอ  ซ่ึงจะขออธิบายถึงความหมายของเพศสถานะโดยสงัเขปดงัน้ี 

เพศสถานะ(Gender) เป็นปรากฏการณ์ ท่ีสังคมและวัฒนธรรมได้สร้างข้ึน ให้มี
ลกัษณะเฉพาะในแต่ละสงัคมและสามารถเปล่ียนแปลงหรือถูกก าหนดใหม่ไดต้ามการเปล่ียนแปลง
ในสงัคมท่ีเกิดข้ึน4  

แนวคิดของนักสตรีนิยมอย่าง ซีโมน เดอ โบววัร์ (Simone de Beauvoir)  ไดก้ล่าวถึง
แนวคิดความเป็นหญิงความเป็นชายว่า  ความแตกต่างระหว่างเพศนั้นไม่ไดเ้กิดจากระบบร่างกาย
ทางชีววิทยา แต่เป็นเพราะความเป็นหญิงนั้นถูกสร้างโดยการครอบง าของสังคม  ในขณะท่ีเพศ
สรีระ (Sex) เป็นตวัก าหนดทางชีววิทยาระหว่างมนุษยเ์พศผู ้(Male) และเพศเมีย (Female)  ตาม
ผลผลิตท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน  เพศสถานะ จึงหมายถึง ส่ิงท่ีแสดงออกถึงสัญลกัษณ์ความต่างระหว่าง
เพศชายและเพศหญิงท่ีถูกสร้างข้ึนจากการหล่อหลอมทางสงัคม (Social Constructed) มีลกัษณะการ
แบ่งชนชั้นทางสังคม โดยมีวฒันธรรมเป็นตวัก าหนด บทบาททางเพศถึงความเป็นหญิง ความเป็น
ชาย คือส่ิงท่ีสังคมมุ่งหวงัให้เป็นไปตามบรรทดัฐานทางสังคม ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีสร้างความเช่ือ  
ค่านิยม ทศันคติ สืบต่อกนัมา 

ในหนงัสือเร่ืองเพศและวฒันธรรม ของ ปราณี  วงศ์เทศ  ไดอ้ธิบายความแตกต่างทาง
เพศน้ีว่า “ความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างเพศ  มิได้มีความเก่ียวขอ้งท่ีจ าเป็นต่อการก าหนด
ลกัษณะของพฤติกรรมและสังคมของมนุษย ์ ความเป็นผูห้ญิงและความเป็นผูช้ายจึงข้ึนอยูก่บัการ
ตีความทางชีววิทยาท่ีสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตของแต่ละวฒันธรรมนั้นเอง”5  

                                                            
4นาถฤดี  เด่นดวง, อ ำนำจและควำมขัดแย้งบนร่ำงกำยผู้หญิง  สิทธิกำรเจริญพันธ์ุและ

เพศสัมพนัธ์ของวยัรุ่นหญงิ : แนวคดิสตรีนิยม  (กรุงเทพฯ: รันน่ิง พรีเพรส ซิสเตม็, 2552), 44. 
5ปราณี  วงศเ์ทศ, เพศและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ศิลปวฒันธรรม, 2544), 9. 
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โจน สก็อตต์ (Joan Scott) นักประวติัศาสตร์อเมริกนัชาวฝร่ังเศสท่ีมีความสนใจกับ
การศึกษาเร่ืองการมอบให้ของเพศสถานะในประวติัศาสตร์ ในงานเขียนเร่ือง Gender and the 
Politics of Historyซ่ึงกล่าวเก่ียวกบัเพศสถานะวา่ 

 
เพศสถานะเป็นเร่ืองของการจดัองคก์รสังคมของความแตกต่างระหว่างเพศ  แต่

มิได้ความหมายว่าเพศสถานะสะท้อนหรือส่อนัยท่ีหยุดน่ิงตายตวัหรือเป็นเร่ืองของความ
แตกต่างทางสรีระระหว่างชายกบัหญิงตามธรรมชาติ  ในทางตรงกนัขา้มเพศสถานะหมายถึง  
ความรู้ท่ีสถาปนาความหมายให้กับความแตกต่างของร่างกาย  เราไม่อาจมองเห็นความ
แตกต่างระหวา่งเพศนอกบริบทของความรู้เก่ียวกบัร่างกายและความรู้นั้นมิใช่ความรู้ท่ีบริสุทธ์ิ  
แต่เป็นส่วนหน่ึงของปฏิบติัการทางภาษาท่ีซบัซอ้นและมีนยัท่ีหลากหลาย6 

 
จากความหมายของเพศสถานะท่ีกล่าวมาน้ี  ไดก้ลายเป็นประเด็นของการน าความเป็น

เพศสถานะมาสะทอ้นในงานศิลปะร่วมสมยัของศิลปินหญิง  ซ่ึงศิลปินหญิงส่วนใหญ่น าความเป็น
เพศผ่านรูปลกัษณ์ของสตรีมาสะทอ้นแง่มุมของการน าเสนอดว้ยเรือนร่าง ความงาม บริบทความ
เป็นหญิงดว้ยเทคนิคและลกัษณะเฉพาะตวัอยา่งเด่นชดั โดยเน้ือหาการน าเสนอและการสร้างสรรค์
มกัจะเก่ียวขอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมของความเหล่ือมล ้าทางเพศเป็นหลกั 

ประเด็นเร่ืองเพศสถานะท่ีปรากฏในผลงานศิลปะร่วมสมยัของไทยโดยมีศิลปินหญิง
เป็นผูส้ร้างสรรคต์ั้งแต่ปี พ.ศ.2530 -2556 นั้น จะประกอบไปดว้ยเน้ือหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนภายใตส้ังคม
และวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดเสมอ หรือท่ีเรียกว่า การคิดเชิงวิพากษ์สังคม (Critical Thinking) 
เน้ือหาท่ีน ามาสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ วฒันธรรมและประเพณี  ระบบทุนนิยม  การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ
ทางเพศ ตลอดจนจิตใตส้ านึกในเร่ืองเพศ ดงันั้นสามารถท าการแบ่งกลุ่มเน้ือหาส าหรับการศึกษา
เก่ียวกบัภาพแทนเรือนร่างของสตรีภายใตเ้น้ือหาเพศสถานะ ซ่ึงมีการแบ่งกลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มที่  1 ภำพแทนสตรีที่มี เน้ือหำเร่ืองอ ำนำจ ของจำรีตประเพณีและค่ำนิยมใน
สังคมไทย 

ผลงานศิลปะท่ีปรากฏภาพแทนสตรีในประเด็นเร่ืองเพศสถานะนั้น เร่ิมแรกจะปรากฏ
เน้ือหาท่ีกล่าวถึงประเด็นของอ านาจเสียเป็นส่วนใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นอ านาจของการเป็นรองต่อเพศ
ชายในรูปแบบของจารีตประเพณี การควบคุมพฤติกรรมทางเพศ  ภายใตแ้นวความคิดระบบชายเป็น

                                                            
6อมรา  พงศพิชญ์, เพศสถำนะและเพศวิถีในสังคมไทย  (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2548), 3. 
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ใหญ่ซ่ึงทั้งหมดนั้นเป็นวิธีการจดัการสร้างรูปแบบวฒันธรรมโดยเพศชายทั้งส้ิน และพบเห็นได้
เกือบทุกวฒันธรรมของทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการกดข่ีทางชนชั้นหรือเช้ือชาติดว้ย  ยกตวัอย่าง
ผลงานศิลปินในกลุ่มน้ีของ อารยา  ราษฎร์จ าเริญสุข ผลงานวีดีโอบนัทึกการแสดงสด ช่ือ ผู้หญิง
ท้องเก้ำวัน (พ.ศ. 2546) โดยศิลปินเลียนแบบเป็นผูห้ญิงทอ้งเกา้วนั ทั้งทอ้งท่ีใหญ่ข้ึน  การแต่งกาย
ดว้ยชุดคลุมทอ้งและเดินไปยงัสถานท่ีต่างๆเพื่อเก็บภาพดว้ยวีดีโอ สังเกตพฤติกรรมรอบขา้งต่างๆ
ของผูค้น  ต่อส่ิงท่ีไม่มีอยูจ่ริงบนร่างกายของศิลปิน เป็นการน าเสนอถึงเพศสถานะของหญิงไทยต่อ
บรรทดัฐานทางสงัคม ค่านิยมหนา้ท่ีกบัการรับผดิชอบของบทบาทผูเ้ป็นแม่  ผลลพัธ์ของผูค้นท่ีเห็น
มีการแสดงถึงการโตต้อบแตกต่างกนัออกไป     

กลุ่มที ่2 ภำพแทนสตรีทีมี่เน้ือหำเร่ืองระบบทุนนิยม 
ระบบทุนนิยมเป็นปัจจยัหลกัส่วนหน่ึงท่ีไดป้รุงแต่งสร้างภาพแทนสตรีรูปแบบใหม่ 

เน่ืองจากแนวโน้มของระบบทุนนิยมแทรกตวัครอบง าพื้นท่ีทางสังคมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยผ่าน
การท าร่างกายให้เป็นสินคา้และการผลิตสินคา้เพื่อร่างกาย  ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงไปตามสภาพ
สังคมในยุคสมัยแห่งการบริโภคท่ีไม่มีวันหยุดน่ิง  นับตั้ งแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา  ภาพแทนสตรีในผลงานของศิลปินหญิงอย่าง  ปาริชาติ ศุภพนัธ์ 
ผลงานภาพพิมพ์โลหะท่ี ช่ือ Charming Lady (Beauty without Jealousy) (พ.ศ. 2549) ได้รับ
รางวลัเกียรตินิยม อนัดบั 3  เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพจ์ากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 52 ผลงานน าเสนอภาพลกัษณ์ของศิลปินท่ีตอ้งการแต่งตวัตามค่านิยมของสังคม เปล่ียน
บทบาทบุคลิกไปเร่ือยๆ ไม่หยดุน่ิง ดว้ยชุดสีสันสดใสดูสนุกสนาน ปาริชาติพยายามเสียดสีสังคมท่ี
ก าลงัตกอยูภ่ายใตร้ะบบทุนนิยมในปัจจุบนั 

กลุ่มที ่3 ภำพแทนสตรีที่มีเน้ือหำเร่ืองสิทธิเสรีภำพทำงเพศ 
การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของสตรีหรือ “สิทธิสตรี” มีเป้าหมายคือการขจดัชนชั้นการ

กดข่ีระหว่างเพศชายและเพศหญิงออกจากกนั  ให้มีความเท่าเทียมเพศชายในทุกๆบทบาทในพื้นท่ี
ทางสังคมและจะพบไดว้่ามีสตรีไม่นอ้ยท่ีตอ้งการเปล่งเสียงเรียกร้องในเร่ืองน้ีดว้ยเช่นกนั  อญัชลี  
อารยะพงศพ์าณิชย ์ คืออีกหน่ึงศิลปินรุ่นใหม่ท่ีน าเสนอแง่มุมเก่ียวกบัเพศหญิง ผลงานจิตรกรรมช่ือ 
ฮีโร่ Woman (พ.ศ. 2555) ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่ม อนัดบั 1 จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมยัพานา
โซนิค คร้ังท่ี 14  เน้ือหาแสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ของเพศหญิงในอุดมคติท่ีแขง็แกร่ง มีอิสระทาง
ความคิดเทียบเท่ากบัเพศชาย  สะทอ้นความตอ้งการส่วนลึกของจิตใจศิลปินและความตอ้งการพึง
จะเป็นของผูห้ญิงอีกหลายคน 
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กลุ่มที ่4 ภำพแทนสตรีที่มีเน้ือหำจิตใต้ส ำนึกในเร่ืองเพศ 
นอกจากประเดน็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัสงัคมแลว้ ในผลงานของศิลปินหญิงท่ีน าเสนอ

ภาพแทนเรือนร่างสตรียงัปรากฏเน้ือหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัจิตใตส้ านึกในเร่ืองเพศของตวัศิลปิน
เองดว้ย บุษราพร ทองชยั คือหน่ึงในศิลปินหญิงท่ีน าเสนอภาพแทนร่างกาย  ดว้ยผลงานการวาด
เส้นท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั  ร่างกายและอวยัวะช้ินส่วนต่างๆ แสดงสัญลกัษณ์ในเร่ืองเพศ  ความ
รุนแรงและการกดข่ีของอ านาจทางเพศ สมสู่ (พ.ศ. 2553)  แสดงออกถึงภาพแทนสรีระร่างกายท่ีมี
ลกัษณะผิดเพี้ยน บิดเบ้ียวของสตรีซ่ึงหมายถึงตวัของศิลปิน  มีเน้ือหาเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ท่ี
ไม่เป็นไปตามจารีตประเพณี มีความล่อแหลม สะท้อนสภาวะความเป็นเพศท่ีถูกจ ากัดไปตาม
สภาวะบทบาททางสงัคมแทนค่าจากจิตใตส้ านึกของตวัศิลปินเอง 

จะสังเกตไดว้่าผลงานของศิลปินหญิงร่วมสมยัท่ีสร้างภาพแทนเรือนร่างสตรีในเน้ือหา
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเพศสถานะนั้น  ไดถู้กสร้างออกมาจากแนวคิดและแรงบนัดาลใจ
ส่วนหน่ึงจากฐานะของความเป็นหญิงของตวัศิลปินเอง แต่มีเน้ือหาและมุมมองท่ีแตกต่าง ประกอบ
กบัวิธีการสร้างสรรคท่ี์หลากหลายตามความถนัดของศิลปิน  เน้ือหาท่ีน าเสนอมกัจะเช่ือมโยงใน
เร่ืองของสังคมและวฒันธรรมเป็นหลกั จารีตประเพณี ทุนนิยม สิทธิเสรีภาพ และจิตใตส้ านึกเร่ือง
ส่วนตวัของศิลปิน ส่งผลให้ภาพแทนสตรีจากการสร้างของศิลปินหญิงท่ีปรากฏนั้นสามารถแสดง
สุนทรียะไดอ้ย่างตรงไปตรงมาและน่าช่ืนชม  อีกทั้งมีความน่าสนใจไม่ต่างกบัผลงานของศิลปิน
ชายแมแ้ต่นอ้ย 

การศึกษาในวิทยานิพนธ์เพศสถานะสตรีในงานของศิลปินหญิงร่วมสมยั ระหว่างปี 
พ.ศ. 2530 - 2556 ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงแนวคิดและเน้ือหาของการสร้างสรรค ์ท่ีเกิดจากบริบททาง
สังคมและวฒันธรรมไทยเป็นตวัก าหนด ถึงบทบาทของความแตกต่างและการกดข่ีท่ีแฝงตวัอยู่ใน
รูปของอ านาจโดยส่งผลต่อศิลปินหญิงและสตรีอยา่งไร   
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมยัของศิลปินหญิง ในกลุ่มท่ีน าเสนอเก่ียวกบัเร่ือง

เพศสถานะผา่นภาพแทนเรือนร่างสตรีในช่วงปี พ.ศ.2530 - 2556 
2. ศึกษาประเด็นทางวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการสร้างภาพแทนเร่ืองร่างสตรีกบัความ

เป็นเพศสถานะของศิลปินหญิงร่วมสมยัในช่วงปี พ.ศ.2530 - 2556 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ศึกษาเฉพาะผลงานศิลปะร่วมสมยัทางทศันศิลป์ (พ.ศ.2530 - 2556) ของศิลปินหญิง
ท่ีปรากฏภาพแทนเรือนร่างสตรีในประเดน็เพศสถานะโดยใชก้ลุ่มของเน้ือหาเป็นตวัก าหนด 

2. ศึกษาภาพแทนสตรีท่ีมีเน้ือหาและแนวคิดเก่ียวกับอ านาจ ของจารีตประเพณี       
และค่านิยมในสังคมไทย ไดแ้ก่ อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข อ าพรรณี สะเตาะ ปรียาชนก  เกษสุวรรณ 
เป็นตน้ 

3. ศึกษาภาพแทนสตรีท่ีมีเน้ือหาและแนวคิดเก่ียวขอ้งกบัระบบทุนนิยม ไดแ้ก่ ปาริชาติ  
ศุภพนัธ์  สุริวลัย ์ สุธรรม  เป็นตน้ 

4. ศึกษาภาพแทนสตรีท่ีมีเน้ือหาและแนวคิดเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพทางเพศ  ได้แก่  
อญัชลี  อารยะพงศพ์าณิชย ์ เป็นตน้ 

5. ศึกษาภาพแทนสตรีท่ีมีเน้ือหาและแนวคิดเก่ียวขอ้งกบัจิตใตส้ านึกในเร่ืองเพศของ
ศิลปิน  ไดแ้ก่  บุษราพร  ทองชยั วชัราพร  อยูดี่ นิสา ศิริแส เป็นตน้ 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. รวบรวมขอ้มูล จากหนงัสือ สูจิบตัรและเอกสารต่างๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลกระแสทางความคิดและสภาพของสังคมท่ีมีอิทธิพลและส่งผล

ต่อแนวความคิดศิลปินในเร่ืองความเป็นเพศสถานะของสตรี 
3. สรุปผล เขียนวิทยานิพนธ์เป็นรูปเล่ม   

 
วธีิกำรศึกษำ 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  เน้นการศึกษาด้านข้อมูลเป็นหลัก โดย
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ภาพแทนสตรีกบัความเป็นเพศสถานะท่ีปรากฏเน้ือหาในแต่ละกลุ่ม โดย
ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลทางวิชาการเป็นเอกสารทั้งหมด 
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บทที ่2 
 

เพศสถานะสตรี : เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

เพศเป็นตวัแทนของพลงัอ ำนำจ ควำมยิ่งใหญ่  และกำรก่อก ำเนิด ในสังคมไทยเพศมกั
ถูกน ำเสนออยำ่งก ำกวมไม่เด่นชดั  ถูกมองว่ำเป็นส่ิงท่ีไม่ควรแสดงออกในท่ีสำธำรณะเพรำะแสดง
ถึงควำมหยำบคำยและต ่ำ แต่อยำ่งไรก็ตำมประเด็นเร่ืองเพศมกัถูกหยิบยกมำโตเ้ถียงกนัในมุมของ
งำนศิลปะ  สงัคม  วฒันธรรม ถึงควำมเหมำะสมหรือเป็นเร่ืองอนำจำรท่ีมิควรเอ่ย 

ในบทน้ีจะท ำกำรศึกษำขอ้มูล เพื่อน ำมำศึกษำต่อผลงำนศิลปกรรมถึงแนวคิดเร่ืองเพศ
สถำนะสตรีในงำนของศิลปินหญิงร่วมสมยั  ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  ควำมหมำยของเพศ 
2.  ลกัษณะทัว่ไปของควำมเป็นเพศ  

2.1 เพศสรีระ (Sex) 
2.2 เพศสถำนะ (Gender) 
2.3 เพศวิถี (Sexuality) 

3.  ปัจจยัทำงสงัคมท่ีส่งผลต่อสตรี 
3.1 อ ำนำจชำยเป็นใหญ่ 
 3.2 ศำสนำ 
 3.3 ประวติัศำสตร์ 
 3.4 ค่ำนิยมทำงวฒันธรรม 
 3.5 ส่ือสำรมวลชน 

 
1. ความหมายของเพศ 

“เพศ” เป็นประเดน็ท่ีถูกตีควำมอยำ่งหลำกหลำยในสงัคมไทย ทั้งเร่ืองกิจกรรมทำงเพศ 
ควำมสมัพนัธ์ทำงเพศ กำรร่วมเพศ ควำมรู้สึกทำงเพศ และเพศรส ค ำวำ่ “เพศ” ในกรณีต่ำง ๆ 
ดงักล่ำวน้ี ควรจะมีควำมหมำยใดควำมหมำยหน่ึงครอบคลุมค ำต่ำงๆดงักล่ำวนั้นได ้ เพื่อสำมำรถ
จ ำกดัควำมหมำยของเพศไดอ้ยำ่งชดัเจน
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เพศ พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2525  ไดใ้หค้วำมหมำยไวว้ำ่ เพศ น. รูป
ท่ีแสดงใหรู้้วำ่หญิงหรือชำย; (ไว)  ประเภทค ำในบำลีและสนัสกฤตเป็นตน้, ตรงกบั ลิงค ์ หรือ ลึงค;์ 
เคร่ืองแต่งกำย; กำรประพฤติปฏิบติัตน เช่น สมณเพศ. (ป. เวส; ส.เวษ).1 

เม่ือขยำยควำมหมำยของ  “เพศ”  หมำยถึง ลกัษณะของรูปท่ีปรำกฏดว้ยตำ  ท่ีบ่งบอก
ควำมเป็นเพศ ทั้งทำงร่ำงกำย เรือนร่ำง เคำ้โครง ทรวดทรง และส่วนประกอบท่ีปรำกฏอ่ืนๆ ใน
รูปลกัษณ์ของหญิงกบัชำย ส่วน ”กระเทย” เกิดข้ึนจำกภำวะทำงกำย  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจและกิริยำ
ท่ำทำงระหว่ำงสองเพศ  และ “เพศ”  ยงัเป็นกำรจดัประเภทของ คน สัตว ์พืช และส่ิงต่ำงๆ โดยเอำ
รูปลกัษณะของกำยและอวยัวะเพศเป็นหลกั เช่น เพศท่ีแสดงควำมเป็นเพศหญิง ยำย ยำ่ แม่ ภิกษุณี 
เป็นตน้2 

ทรรศนะของคนทัว่ไปมกัจะมองเร่ืองเพศเป็นเร่ืองลึกซ้ึงทำงร่ำงกำย ท่ีเช่ือมโยงกบั
ควำมตอ้งกำรทำงเพศ (Sexual desire)  บำงคร้ังจึงท ำให้ตีควำมหมำยไปท ำนองส่ิงท่ีเป็นอนัตรำย
และส่ือควำมหมำยไปในทำงท่ีไม่สุภำพหยำบคำย  จนเร่ืองเพศกลำยเป็นส่ิงตอ้งหำ้มท่ีไม่ควรพูดถึง
ไปอย่ำงน่ำเสียดำย ตำมธรรมชำติของมนุษยแ์ทจ้ริงแลว้เร่ืองเพศนั้ น เป็นสัญชำตญำณ (Sexual  
Instinct) อยำ่งหน่ึงท่ีมนุษยทุ์กคนเกิดมำพร้อมดว้ยเพศ  เม่ือเร่ิมเติบโตเป็นผูใ้หญ่ร่ำงกำยและเร่ือง
เพศก็เจริญเติบโตไปเป็นส่วนหน่ึงพร้อมกนั  ทั้งทำงร่ำงกำย  จิตใจ  อำรมณ์  และสงัคม  เร่ืองเพศจึง
เป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งประสบอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได ้ เพรำะเร่ืองเพศคือธรรมชำติของมนุษยอ์ย่ำง
แทจ้ริง3 

เพศหรือเซ็กส์ มิไดห้มำยถึงกำรแบ่งแยกเพศทำงร่ำงกำยแต่เพียงอยำ่งเดียว แต่ยงัถูกใช้
แสดงควำมหมำยอยำ่งกวำ้งๆของอำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมปรำรถนำ ควำมเป็นชำย ควำมเป็นหญิง 
กำรเจริญพันธ์ุ กำรมีเพศสัมพันธ์ หรือกำรสอดใส่ ไม่มีกำรสอดใส่ไม่นับว่ำเป็นกำรร่วมเพศ  
ควำมคิดดงักล่ำวน้ีเป็นส่ิงท่ีปรำกฏในกฎหมำยและควำมเช่ือของคนส่วนใหญ่ นอกจำกนั้นเพศหรือ
เซ็กส์ ยงัน ำไปสู่ควำมหมำยท่ีคลอบคลุมในเร่ืองเก่ียวกับเพศท่ีรวมไปถึงค่ำนิยม ทัศนคติและ
ควำมรู้สึก ด็อกเตอร์แมร่ี (Dr. Mary S. Calderone) นักกำรแพทยแ์ละนักกำรสำธำรณะสุขชำว
อเมริกนั ไดก้ล่ำวถึงเร่ืองเพศไวว้่ำ “เร่ืองเพศไม่ใช่ส่ิงท่ีท่ำนท ำ แต่เป็นส่ิงท่ีท่ำนเป็นอยู”่ (Sex is not 
                                                 

1รำชบัณฑิตสถำน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: นำมมีบุ๊คส์
พบัลิเคชัน่ส์, 2546), 1056. 

2ฉลำดชำย รมิตำนนท,์ เล่าเร่ืองเบ้ืองต้นสตรีศึกษา สตรีนิยม (เชียงใหม่: มูลนิธิผูห้ญิง 
กฎหมำยและกำรพฒันำชนบท, 2555), 40-41. 

3สุชำติ โสมประยรู, เพศศึกษา (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันำพำนิช, 2521), 3. 
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something youdo, but something you are.) ทรรศนะของนกักำรแพทยร์ำยน้ี มองเร่ืองเพศไม่ใช่กำร
กระท ำเพียงเพศสัมพนัธ์ระหว่ำงชำยหญิงเท่ำนั้น แต่เร่ืองเพศเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและวิถีควำม
เป็นอยูข่องมนุษยท่ี์แสดงออกใหเ้ห็นโดยตลอด4 

เช่นเดียวกบัในกำรศึกษำของกำร์เบอร์ (Garber) ท่ีพบวำ่กำรเช่ือมโยงระหวำ่งทำรกเพศ
ชำยกบัสีฟ้ำและทำรกเพศหญิงกบัสีชมพู  เป็นเพียงธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนใหม่เม่ือไม่นำน ในช่วงหลงั
สงครำมโลกคร้ังท่ีสอง โดยยคุก่อนหน้ำน้ีมีกำรเช่ือมโยงสีกบัเพศในทิศทำงท่ีต่ำงกนั กำรก ำหนด
เพศของมนุษยท่ี์ถือก ำเนิดข้ึนมำจึงเป็นแค่ส่ิงท่ีถูกเสริมเติมแต่งเขำ้มำแทจ้ริงแลว้เร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ี
สงัคมก ำหนดมำกกวำ่จะเป็นเร่ืองของธรรมชำติ 

ดงันั้นลกัษณะควำมเป็นเพศของมนุษย(์Human sexuality) จึงมีส่วนส ำคญัท่ีส่งผลต่อ
พฒันำกำรควำมเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพ ตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวยัผูใ้หญ่อย่ำงต่อเน่ืองและยงัมีควำม
เก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นหญิงควำมเป็นชำยหรือควำมหลำกหลำยทำงเพศ  ซ่ึงมีควำมเช่ือมโยงกบั
กระบวนกำรประกอบสร้ำงทำงสงัคมโดยจะกล่ำวในรำยละเอียดต่อไป 

 
2. ลกัษณะทัว่ไปของความเป็นเพศ 

จำกควำมหมำยขำ้งต้นท่ีแสดงให้เห็นภำพรวมเก่ียวกับ “เพศ” ซ่ึงสำมำรถจ ำแนก
ลกัษณะทัว่ไปของควำมเป็นเพศ เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจมำกยิง่ข้ึนต่อควำมแตกต่ำงระหวำ่งหญิงและ
ชำย ท่ีถูกสร้ำงข้ึนจำกธรรมชำติน ำมำสู่ควำมแตกต่ำงทำงดำ้นร่ำงกำย ท่ีเรียกว่ำ เพศสรีระ (Sex) 
หรือองคป์ระกอบสร้ำงจำกกำรหล่อหลอมของกระบวนกำรขดัเกลำทำงสังคมต่อควำมเป็นหญิง 
ควำมเป็นชำย หรือควำมสัมพนัธ์หญิงชำย ท่ีเรียกว่ำ เพศสถำนะ (Gender) และสุดท้ำย เพศวิถี 
(Sexuality) แสดงบทบำทค่ำนิยมและบรรทดัฐำน ต่อวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัควำมปรำรถนำและอตั
ลกัษณ์เร่ืองเพศ 

2.1 เพศสรีระ (Sex) 
 เพศสรีระ (Sex) หมำยถึง ลกัษณะทำงกำยภำพของมนุษยท่ี์ก ำหนดรูปลกัษณ์และ

อวยัวะท่ีมีควำมแตกต่ำงอย่ำงเห็นไดช้ดัระหว่ำงมนุษยเ์พศผู ้(Male) และมนุษยเ์พศเมีย (Female) 
โดยแสดงเป็นรูปธรรมผำ่นรูปลกัษณะของอวยัวะเพศ  ภำยใตร้ะบบควำมรู้และพิสูจน์ควำมเป็นเพศ
ตำมฐำนทำงวิทยำศำสตร์  ซ่ึงมีลกัษณะกำยภำพในทำงชีววิทยำ (Biological) อีกทั้งมีกำรก ำหนด
และยืนยันให้ เห็นเป็นประจักษ์ถึงลักษณะควำมเป็นเพศ  จำกรูปแบบควำมรู้ท่ีพิ สูจน์ได ้
(Authoritative Knowledge) ธรรมชำติสร้ำงเพศทั้งสองน้ีให้มีลกัษณะแตกต่ำงกนัหลำยอย่ำง  ทั้ ง
                                                 

4เร่ืองเดียวกนั, 5. 
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ทำงดำ้นร่ำงกำยและจิตใจ จุดมุ่งหมำยส ำคญัคือ  ตอ้งกำรใหม้นุษยไ์ดมี้กำรสืบพนัธ์ุและตอ้งเกิดจำก
ชำยหญิงเท่ำนั้น (Heterosexual for Procreation)  

งำนศึกษำทำงกำรแพทยท่ี์กล่ำววำ่ร่ำงกำยมนุษยพ์ฒันำภำวะทำงเพศภำยใตปั้จจยั 3 
ประกำร คือ  โครโมโซม  (Chromosomes)  อวัยวะเพศหญิ ง/ชำย  (Gonads) และฮอร์โมน 
(Hormones)  เช่น ผูห้ญิงจะมีโครโมโซม x สองตวั  ส่วนผูช้ำยมีโครโมโซม x หน่ึงตวัและ y หน่ึง
ตวั  เพศหญิงจะมีรอบเดือนเพรำะฮอร์โมน  ซ่ึงควำมแตกต่ำงน้ีน ำมำสู่พื้นฐำนทำงทฤษฎีต่ำงๆ ท่ีว่ำ
ฮอร์โมนทำงเพศมีผลต่อควำมแตกต่ำงทำงจิตใจ  จึงเป็นเหตุผลท่ีอธิบำยไดว้่ำเพรำะเหตุใดเพศชำย
มกัเป็นเพศท่ีแขง็แรง กลำ้ตดัสินใจ  ใชเ้หตุผลมำกกวำ่อำรมณ์  ต่ำงจำกเพศหญิงท่ีถูกมองว่ำอ่อนแอ  
มีอำรมณ์อ่อนไหว  ใช้อำรมณ์เป็นหลกั ไร้เหตุผล ลกัษณะควำมแตกต่ำงน้ีเองท่ีท ำให้เกิดกำร
แบ่งแยกควำมสำมำรถระหวำ่งเพศและเกิดกำรก ำหนดบทบำทในสงัคมตำมเพศข้ึน   

ภำพลกัษณ์ในเบ้ืองตน้ของควำมเป็นเพศสรีระไดท้ ำกำรบ่งบอกควำมแตกต่ำงทำง
ร่ำงกำยตำมหลกัทำงชีววิทยำ ควำมแตกต่ำงทำงเพศลกัษณะน้ี ท่ีเกิดกำรตั้งขอ้สังเกตถึงลกัษณะ
ทัว่ไปของควำมเป็นเพศ ส่งผลใหเ้กิดกำรถกเถียงในเหล่ำบรรดำนกัคิดวิเครำะห์หลำยสำขำ วำ่ส่ิงใด
ท่ีก ำหนดควำมควำมเป็นเพศของมนุษยน์อกเหนือจำกทำงกำยภำพ  แนวคิดของ แอนน่ี ฟูสโท สเต
ลล่ิง (Anne Fausto Sterling) ในหนงัสือ “Sexing the Body” ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงกำรก ำหนดควำมแตกต่ำง
ทำงเพศสรีระนั้น  แทจ้ริงแลว้ไม่ไดเ้กิดจำกผลทำงกำยภำพแต่เกิดจำกกระบวนกำรทำงกำรแพทยท่ี์
ท ำกำรกล่ำวอำ้งถึงควำมเป็นกลำงทำงธรรมชำติตำมหลกัทำงวิทยำศำสตร์ว่ำ  ธรรมชำติไดส้ร้ำง
ลกัษณะของเพศสรีระให้มีเคร่ืองเพศของชำยหญิงรวมกนั หรือท่ีเรียกว่ำ ร่ำงกำยท่ีเป็นกระเทย 
(Hemophrodite) ส่งผลให้เกิดกำรบงัคบัทำงกำรแพทยท่ี์บุคคลท่ีเป็นพ่อแม่ของเด็กท่ีเกิดใหม่  เลือก
ระหว่ำงเพศใดเพศหน่ึงโดยอ้ำงว่ำเป็นลักษณะท่ีผิดปกติหรือผิดธรรมชำติ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ
วิทยำศำสตร์นั้ น ให้ควำมส ำคญักับร่ำงกำยของลักษณะทำงเพศสรีระต่อขั้วตรงขำ้มหญิงชำย
มำกกว่ำส่ิงอ่ืน ขณะเดียวกนัก็ใชร้ะบบสร้ำงตำมธรรมชำติปกปิดและรักษำระบบควำมแตกต่ำงทำง
เพศของหญิงชำยไวใ้ตบ้รรทดัฐำนทำงสังคม5 

 
 
 
 

 
                                                 

5วรนุช  จรุงรัตนำพงศ,์ “Sex Gender,” Scale 1, 5 (มกรำคม – กมุพำพนัธ์ 2546): 11. 



13 

 

2.2 เพศสถานะ (Gender)6 
 เพศสถำนะ หมำยถึง บทบำทชำยหญิง ถูกน ำมำใช้ช่วงระหว่ำงปลำยคริสต์

ทศวรรษท่ี1960 ถึงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 1970 โดยพวกนักคิดสตรีนิยม (Feminism)7 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ  ประเทศองักฤษ และประเทศอ่ืนๆท่ีใชภ้ำษำองักฤษในกำรส่ือสำร ก่อนหน้ำนั้นมี
กำรใชใ้นภำษำฝร่ังเศสและสเปน เพื่อบอกลกัษณะเพศของค ำศพัท์ท่ีมีควำมส ำคญัต่อโครงสร้ำง
ไวยำกรณ์ทั้งสองภำษำ  ส่วนในภำษำองักฤษมีกำรน ำค ำน้ีมำใชเ้พื่อบอกเพศ ของค ำบำงค ำวำ่มีภำวะ
เป็นหญิง (Feminine) หรือ  มีภำวะเป็นชำย (Masculine)8 

นักสตรีนิยมมองว่ำ เพศสถำนะ ไม่ไดม้ำจำกควำมต่ำงทำงเพศสรีระท่ีเกิดข้ึนตำม
ธรรมชำติเพียงอยำ่งเดียว แต่หำกเกิดจำกประเภทของพฤติกรรม (Types of Behavior) และผลผลิต
จำกส่ิงประดิษฐ์ของสังคม (Social Invention) มิใช่เพียงภำวะท่ีแตกต่ำงทำงร่ำงกำย (Body) ตำม
ลกัษณะทำงชีววิทยำ (Biological Identity) เป็นตวัก ำหนด  โดยอำศยัรูปแบบทำงวฒันธรรมและ 
ประวติัศำสตร์สร้ำงบทบำทตำยตวั  ท่ีก ำหนดควำมเป็นหญิงและควำมเป็นชำยให้ปฏิบติัไปตำม
บริบททำงสังคม เพศสถำนะจึงเป็นกำรตีควำมหมำยเชิงสังคมเก่ียวกับร่ำงกำยมนุษย ์(Social in 
Terpretation)   

เช่นเดียวกบั จูดิท บตัเลอร์ (Judith Butler) ท่ีกล่ำวว่ำ เพศสถำนะก็เป็นเช่นเดียวกนั
กบัร่ำงกำย คือ เป็นมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกำรก ำหนดขอบเขต (boundary concept) ในดำ้นหน่ึง เพศ
สถำนะมีควำมเช่ือมโยงกบัร่ำงกำยในลกัษณะทำงกำยภำพ ชีววิทยำทำงเพศและอีกดำ้นหน่ึงก็ยงัคง
มีควำมสัมพันธ์กับบริบททำงวฒันธรรมท่ีจำรึกควำมหมำยลงบนร่ำงกำย ซ่ึงไม่สำมำรถแยก
วฒันธรรมกบัธรรมชำติอออกจำกกนัเป็นสองขั้วตรงขำ้มไดอ้ยำ่งชดัเจน  
                                                 

6ส ำหรับสังคมไทย ค่อนขำ้งเป็นปัญหำในกำรแปลภำษำไทย สำมำรถแปลไดห้ลำยค ำ
คือ เพศสภำพ เพศสภำวะ เพศสถำนะ  

7Feminism หรือ สตรีนิยม  มำจำกค ำในภำษำฝร่ังเศส Feminisme ท่ีถูกใช้กันอย่ำง
แพร่หลำยในศตวรรษท่ี 19 ซึงใชใ้นสองควำมหมำยคือ กำรท่ีร่ำงกำยของผูช้ำยกลำยเป็นร่ำงกำย
ผูห้ญิง (feminzation of male body) และใชบ้รรยำยถึงร่ำงกำยท่ีมีลกัษณะบำงอยำ่งเป็นลกัษณะของ
ผูช้ำย (masculine traits) แต่เม่ือค ำน้ีถูกน ำมำใชเ้ม่ือไม่นำนในสหรัฐอเมริกำช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20  
จะมีเพียงควำมหมำยเดียว คือ ควำมคิดของผูห้ญิงกลุ่มหน่ึงท่ีมุ่งมัน่จะเปล่ียนแปลงต ำแหน่งผูห้ญิง
บนท่ีทำงของสังคม 

8สุชำดำ ทวีสิทธ์ิ, เพศภาวะ : การท้าทายร่างการค้นหาตัวตน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พ
ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2547), 4. 
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กรอบแนวควำมคิด “หน่ึงเพศ/หน่ึงร่ำงกำย” (one sex/ one flesh) เกิดข้ึนตั้งแต่ยุค
โบรำณจนถึงปลำยศตวรรษท่ี 17 ท่ีมองว่ำเพศหญิงดอ้ยกว่ำเพศชำย มิใช่ทำงร่ำงกำยหำกแต่เป็นกำร
ก ำหนดควำมหมำยต่ำงๆทำงสังคมถึงควำมเป็นคู่ตรงขำ้มจำกลกัษณะภำยนอก  ซ่ึงในสมยัก่อนนั้น
มองร่ำงกำยเป็นส่ิงท่ีไม่มีเพศ (ungendered, generic body)  ร่ำงกำยของเพศหญิงไม่มีควำมแตกต่ำง
จำกเพศชำยใดๆเลย เพียงแต่อวยัวะเพศหน่ึงอยูข่ำ้งในอีกเพศอยูข่ำ้งนอก เช่น รังไข่ของเพศหญิงคือ
อณัฑะของเพศชำย  ดงันั้นในควำมแตกต่ำงของควำมเป็นหญิงและควำมเป็นชำย (Gender) จึงเกิด
ก่อนควำมต่ำงของเร่ืองเพศสรีระ (Sex) ซ่ึงควำมเช่ือในอดีตเช่นน้ีต่ำงกบัควำมเช่ือและกำรจ ำแนก
เพศในปัจจุบนั  ท่ีตกอยูภ่ำยใตอ้  ำนำจของเพศชำยและผลจำกควำมแตกต่ำงทำงชีววิทยำของมนุษย์9 

นกัมำนุษยวิทยำจ ำนวนมำกไดท้ ำกำรศึกษำสภำพสังคมดั้งเดิมในชนเผำ่นิวกินีและ
แอฟริกำท่ีแสดงออกถึงบทบำทหญิงชำย ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงและควำมสัมพนัธ์ท่ีแบ่งแยกกนัอย่ำง
ชดัเจน  ท่ีเต็มไปดว้ยควำมรังเกียจและควำมชิงชงัระหว่ำงเพศ เพศชำยจะมีพื้นท่ีอำศยัส ำหรับเพศ
ชำยดว้ยกนัเท่ำนั้น เรียกว่ำ “บำ้นผูช้ำย” (Men’s Houses) ซ่ึงแยกขำดจำกท่ีพกัอำศยัของเพศหญิง 
บุตรและสัตวเ์ล้ียงท่ีอำศยัรวมกนั  อีกทั้งกำรมองว่ำประจ ำเดือนเป็นส่ิงสกปรกและอนัตรำย10 เม่ือมี
ประจ ำเดือนผู ้หญิงจะถูกแยกออกจำกครอบครัวและสังคมไปอยู่ในกระท่อมท่ีสร้ำงข้ึนมำ
โดยเฉพำะ  อีกทั้งในระหว่ำงท่ีมีประจ ำเดือนยงัถูกห้ำมไม่ให้แตะตอ้งเคร่ืองมือกำรผลิตโดยเฉพำะ
เคร่ืองมือในกำรล่ำสัตว ์ หอก ธนู แห่ อวน เพรำะมีควำมเช่ือว่ำจะท ำให้หมดควำมศกัด์ิสิทธ์ิและยงั
มีกฎต่ำงๆมำกมำยส ำหรับผูห้ญิง เช่น กำรห้ำมผูห้ญิงแตะตอ้งศีรษะ ผมหรือเคร่ืองใชส้ ำหรับผูช้ำย 
ห้ำมยืนทอดเงำทับผูช้ำย ผูห้ญิงไม่ควรยืน นอนหรือนั่งสูงกว่ำผูช้ำย  ห้ำมพูดกับผูช้ำยเวลำมี
ประจ ำเดือนและหำ้มเขำ้ร่วมพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้11 
                                                 

9ปริตตำ เฉลิมเผ่ำ กออนันตกูล, เผยร่าง-พรางกาย (กรุงเทพฯ: คณะสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลยัธรรมศำตร์, 2541), 20-21. 

10ค ำกล่ำวอำ้งของเพศชำยท่ีมองว่ำประจ ำเดือนผูห้ญิงเป็นส่ิงสกปรกนั้นเกิดข้ึนทัว่โลก 
แต่มีระดับและควำมรุนแรงแตกต่ำงกันตำมแต่ละสังคม เป็นกำรสร้ำงกฎเพื่อให้ผูช้ำยมีอ ำนำจ
ผูกขำดในกำรควบคุมสังคม   แทจ้ริงแลว้ประจ ำเดือนเป็นสัญลกัษณ์แห่งควำมคงท่ีและกำรจดั
ระเบียบ (order) ท่ีเกิดข้ึนตำมธรรมชำติและไม่มีในผูช้ำย เป็นกำรควบคุมให้ผูห้ญิงออกห่ำงจำก
ศูนยก์ลำงแห่งอ ำนำจ โดยให้มองตนเอง เป็นเพศท่ีอ่อนแอ สกปรกและยอมรับสถำนภำพอย่ำง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ 

11ยศ สันตสมบติั, มนุษย์กับวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 2556), 
195-196. 
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พื้นท่ีควำมเป็นเพศในสังคมตำมควำมเช่ือแบบตะวนัตก เพศชำยและเพศหญิงจะถูก
แยกพื้นท่ีอย่ำงชดัเจน เพศชำยจะอยู่ปริมณฑลของควำมมีเหตุผลและเพศหญิงจะอยู่ในปริมณฑล
ของธรรมชำติ เป็นรำกฐำนทำงปัญญำในสังคมวฒันธรรมตะวนัตกท่ีใชใ้นกำรครอบง ำเพศหญิง  
ซ่ึงขอบเขตของเหตุผลหรือขอบเขตควำมเป็นชำยนั้น หมำยถึง  ชีวิตสำธำรณะ กำรผลิต  ชีวิตทำง
สังคมและวฒันธรรม เป็นขั้วตรงขำ้มควำมเป็นหญิง ท่ีมีเพียงเร่ืองส่วนตวั  บทบำทในบำ้นและกำร
สืบพนัธ์ุ  เพศหญิงจึงเป็นตวัแทนของธรรมชำติและปัจเจกบุคคล ต่ำงกบัเพศชำยอยำ่งส้ินเชิงท่ีเป็น  
ตวัแทนทำงสังคมและวฒันธรรม  แนวคิดกำรแบ่งแยกบทบำททำงเพศน้ียงัสำมำรถพบไดใ้นสมยั
กรีกโบรำณ  ผลงำนเร่ือง “Republic” ของเพลโต (Plato) นกัปรัชญำชำวกรีกยคุแรกเร่ิม  น ำเสนอว่ำ 
ธรรมชำติเป็นส่ิงท่ีมีมำก่อนกำรเกิดเหตุผล เช่น สภำพทำงชีวะคือควำมไร้ระเบียบ  ส่วนวฒันธรรม
คือส่ิงท่ีควบคุมหรือปรับเปล่ียนธรรมชำติไดโ้ดยกำรใชเ้หตุผลและภำษำ  อีกทั้งเพลโตยงันิยำมเร่ือง
คุณธรรมและควำมเป็นเหตุเป็นผลนั้นเกิดข้ึนไดเ้ฉพำะเพศชำย ส่วนสภำพทำงชีวะและอำรมณ์มี
เฉพำะในตวัเพศหญิง เพรำะเพศหญิงมีบทบำทตำมธรรมชำติในกำรก ำเนิดและเล้ียงดูบุตร  พื้นท่ี
ปริมณฑลของเพศหญิงและธรรมชำติ จึงตอ้ยต ่ำกวำ่พื้นท่ีปริมณฑลของเพศชำยและวฒันธรรม12  

เช่นเดียวกบัอริสโตเติล (Aristotle) ท่ีมีแนวคิดคลำ้ยคลึงกบัเพลโตผูเ้ป็นอำจำรย ์ ท่ี
กล่ำวอย่ำงชัดเจนว่ำ เพศหญิงถูกจ ำกัดหน้ำท่ีอยู่ในครัวเรือนเท่ำนั้ น ธรรมชำติสร้ำงเพศชำย
เหนือกว่ำและเป็นผูป้กครอง ส่วนเพศหญิงดอ้ยกว่ำและเป็นผูถู้กปกครอง ผูห้ญิงคือผูช้ำยท่ีเส่ือม
สมรรถภำพ (impotent men) เตม็ไปดว้ยอำรมณ์ควำมรู้สึก มีเล่ห์เหล่ียมและมีควำมซบัซอ้นมำกกว่ำ
ผูช้ำย ผูช้ำยมีควำมกลำ้หำญมีควำมสมบูรณ์ในควำมเป็นมนุษยม์ำกกว่ำ  ผูห้ญิงจึงเหมำะท่ีจะเป็นผู ้
เช่ือฟังภำยใตบ้งัคบับญัชำของผูช้ำย ซ่ึงมนุษยย์งัมีควำมแตกต่ำงจำกสัตวอ่ื์น ควำมสำมำรถในกำรมี
ควำมเป็นเหตุเป็นผล  แต่มีเพียงมนุษยบ์ำงพวกท่ีไม่มีควำมสำมำรถในกำรแยกแยะเหตุและผลได ้
นัน่ก็คือ ทำสและผูห้ญิง  เพรำะฉะนั้นเพศหญิงจึงมีหนำ้ท่ีในกำรผลิตทำยำทและจดัหำส่ิงท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำรงชีวิต เพื่อท่ีเพศชำยท่ีไม่ใช่ทำสจะไดทุ่้มเทกบัจุดมุ่งหมำยทำงกำรเมืองและกำร
พฒันำสติปัญญำ13 

ในกรณีของฟรีดริช นีทเชอ (Friedrich Nietzsche) นักปรัชญำชำวเยอรมันก็
สนับสนุนแนวควำมคิดของอริสโตเติล ท่ีกล่ำวว่ำผูห้ญิงเป็นเพศท่ีเต็มไปดว้ยควำมอนัตรำย เล่ห์
เหล่ียม  อำรมณ์แปรปรวน หุนหันพลนัแล่น ชอบทะเลอะวิวำทและมีแต่ควำมอิจฉำริษยำ ขำดซ่ึง
                                                 

12วำรุณี  ภูริสินสิทธ์ิ, สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่งศตวรรษที่ 20  
(กรุงเทพฯ: โครงกำรจดัพิมพค์บไฟ, 2545), 10-11. 

13เร่ืองเดียวกนั, 6-7. 
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ควำมละอำยและเคำรพตนเอง แต่ผูช้ำยมีคุณสมบติัท่ีกล่ำวมำน้อยกว่ำ มีควำมป่ำเถ่ือน  ควำมกลำ้
หำญและมีควำมเป็นมนุษยซ่ึ์งผูช้ำยมีมำกกว่ำในตวัผูห้ญิง เช่นเดียวกบัหลกัทฤษฎีวิวฒันำกำรของ
ชำร์ล ดำร์วิน (Charles Darwin) ท่ีท ำกำรอธิบำยควำมแตกต่ำงของผูห้ญิงและผูช้ำย ท่ีเช่ือว่ำผู ้
แขง็แกร่งคือผูท่ี้อยูร่อดและควรมีอ ำนำจตำมกฎกำรคดัสรรโดยธรรมชำติซ่ึงกคื็อผูช้ำยนัน่เอง 

กำรศึกษำวิเครำะห์ถึงควำมไม่เท่ำเทียมกนัทำงเพศสถำนะ ท่ีสร้ำงเง่ือนไขของควำม
เป็นหญิง ควำมเป็นชำยในสังคมมกัจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกับอ ำนำจชำยเป็นใหญ่หรือปิตำธิปไตย
(Patriarchy) ท่ีถูกซ่อนอยูค่วบคู่กบัวิธีคิดและปฏิบติัของระบบสองเพศอยำ่งเคร่งครัด (Dichotomus 
Gender System) กำรควบคุมเร่ืองเพศของผูห้ญิงเป็นกระบวนกำรท่ีสลบัซบัซอ้นสร้ำงข้ึนโดยคนอ่ืน
และกลไกลทำงสังคมเป็นกำรรักษำระบบควำมสัมพนัธ์เชิงอ ำนำจให้ด ำรงอยู่   ซ่ึงควำมเป็นหญิง
ภำยใตอ้  ำนำจชำยเป็นใหญ่ถูกจ ำกดัในสองมิติเท่ำนั้น คือ”ควำมเป็นแม่”  ท่ีเป็นผูใ้หโ้ดยไม่ค ำนึงถึง
ตนเอง และกำรเป็น “วตัถุทำงเพศ” (sex object) ท่ีด ำรงอยู่เพียงเพื่อตอบสนองอำรมณ์ของเพศชำย  
จำกกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวจึงท ำให้สำมำรถท่ีจะปฏิเสธเร่ืองเพศเป็นเพียงเร่ืองธรรมชำติ  หำกแต่
เป็นเร่ืองของกำรสร้ำงควำมหมำยและกฏเกณฑ์ของปิตำธิปไตย  เพื่อผลประโยชน์และควำมพึง
พอใจของเพศชำย ระบบควำมหมำยเร่ืองเพศเช่นน้ีจึงถูกจบัใส่ลงในควำมสัมพนัธ์ กำรแต่งงำนและ
ชีวิตครอบครัวท่ีเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีกำรท ำงำนและบทบำททำงเพศสถำนะ  

เคต  มิลเล็ต (Kate Millett) นักสตรีนิยมคนส ำคัญผูช้ี้ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงปิตำธิปไตยกบักำรเมืองเชิงเพศ  ในหนังสือ “Sexual Politics” ท่ีน ำเสนอแนวคิดบทบำท
หญิงชำยนั้นมำจำกระบบทำงอ ำนำจชำยเป็นใหญ่ ท่ีก่อสร้ำงควำมเช่ือท่ีวำ่ ควำมแตกต่ำงทำงร่ำงกำย
น ำมำซ่ึงควำมควำมแตกต่ำงในควำมเป็นหญิงชำยท่ีส่งผลต่อบทบำททำงเพศ  ท่ีผูช้ำยมีควำม
เหนือกว่ำผูห้ญิงไม่ใช่กำรยอมรับควำมแข็งแรงของผูช้ำย  หำกแต่เป็นกำรยอมรับของระบบ
ค่ำนิยม14  ชำยเป็นใหญ่เป็นระบบโครงสร้ำงทำงสังคมและครอบคลุมไปถึงระบบควำมคิด กำร
ปฏิบัติ ถูกถ่ำยทอดขยำยเขำ้ไปสู้ค่ำนิยม ภำษำ ตัวอักษร ภำพ วรรณกรรม ประเพณี กฎหมำย 
กำรเมือง เศรษฐกิจ กำรปกครอง ศำสนำและกำรศึกษำ จนกลำยมำเป็นวฒันธรรมและระบบทำง
สังคม 

2.3 เพศวถิี (Sexuality) 
 เพศวิถี (Sexuality)  นั้นเป็นค ำใหม่ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในสังคมไทย เช่นเดียวกบัอีกหลำย

สังคมและเป็นประเด็นท่ีซ้อนทบัเคียงคู่กบัมิติเร่ืองเพศสถำนะหรือควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมของ
ควำมเป็นหญิงควำมเป็นชำย โดยท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัคนทุกเพศตลอดจนควำมโน้มเอียงท่ีจะมีคู่
                                                 

14Millett Kate, Sexual Politics (New York: Perigee, 1971), 48. 
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เป็นคนเพศใดๆในแง่ของควำมรู้สึกและกำรมีสัมพนัธ์ทำงเพศ ขอบเขตของเพศวิถีจึงครอบคลุมถึง
เร่ืองสิทธิในเน้ือตวัร่ำงกำย  สิทธิอนำมยัเจริญพนัธ์ุและปัญหำควำมรุนแรงทำงเพศ15 

 เพศวิถีมีควำมหมำยค่อนขำ้งกวำ้งและครอบคลุมหลำยควำมหมำย ซ่ึงไม่ไดจ้  ำกดั
อยู่เพียงกำรร่วมเพศและกิจกรรมกำรมีเพศสัมพนัธ์เท่ำนั้น  แต่ยงัครอบคลุมไปถึงปรำกฏกำรณ์
เฉพำะช่วงเวลำและสถำนท่ี  เพศวิถีถูกเข้ำใจโดยนักสังคมศำสตร์ว่ำ หมำยถึง กำรเจริญพันธ์ุ 
ครอบครัว  กำรเล้ียงดูกล่อมเกลำสมำชิกใหม่ ควำมรักและกำรร่วมเพศ  แต่ละเร่ืองมีลกัษณะและ
พลวตัของตนเองและร่วมกนัก ำหนด ก ำกบัอำณำบริเวณของเพศวิถี16 

ดงันั้นควำมหมำยเพศวิถีในท่ีน้ี จึงหมำยถึง วิถีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัควำมปรำรถนำทำง
เพศ(erotic desires)17 มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรน ำเสนอร่ำงกำย (display) ซ่ึงเกิดข้ึนจำกส ำนึกในเร่ือง
ควำมเป็นหญิงควำมเป็นชำย ค่ำนิยม บรรทดัฐำน ระบบวิธีคิดและวิธีปฏิบติั ต่อกำรแสดงออกทำง
เพศ รวมถึงควำมคิดเก่ียวกบัคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ ซ่ึงไม่ใช่พฤติกรรมตำมธรรมชำติหรือแมก้ระทัง่
สัญชำตญำณของมนุษย ์ แต่เป็นกำรสร้ำงควำมหมำยทำงสังคมโดยมีกฏกติกำและบทบำทก ำหนด
จริยธรรมทำงเพศในสังคม เพศวิถีจึงมีควำมสัมพันธ์กับมิติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมท่ีก ำหนดและสร้ำงควำมหมำยให้แก่เร่ืองเพศในทุกแง่มุม ไม่ว่ำจะเร่ืองของพฤติกรรม
ทำงเพศ (Sexual Practice)  ควำมพึงพอใจในเร่ืองเพศ (Sexual Desire) กำรแสดงออก กำรแต่งกำย 
มำรยำท มีเป้ำหมำยเพื่อกำรควบคุมรูปแบบของกำรสืบพนัธ์ุ  ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คนส่วนใหญ่มกั
เขำ้ใจในเร่ืองรสนิยมทำงเพศ (Sexual Orientation) มีเพียงควำมพึงพอใจต่อเพศตรงขำ้ม  กำรร่วม
เพศและกิจกรรมทำงเพศสัมพนัธ์ของหญิงและชำย หรือท่ีเรียกว่ำ รักต่ำงเพศ (Heterosexuality) 
เท่ำนั้น  แต่ในปัจจุบนัจะพบว่ำเพศวิถีแสดงออกถึงควำมสัมพนัธ์ท่ีหลำกหลำยรูปแบบ  รวมไปถึง
ควำม รู้สึกและพฤติกรรมทำงเพศแบบรักเพศเดียวกัน  (Homosexuality) และ รักสองเพศ 
(Bisexuality) อีกดว้ย 
                                                 

15วรำภรณ์ แช่มสนิท, วิธีคิดเร่ืองเพศวิถีของรัฐไทย  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้ำงควำม
เขำ้ใจเร่ืองสุขภำพผูห้ญิง, 2551), 4-5. 

16Robert Padgug, Sexual Matters: On Conceptualizing Sexuality in History (New 
York: Prometheus Books, 1998), อำ้งถึงใน ชลิดำภรณ์ ส่งสัมพนัธ์, ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี : 
ประวัติศาสตร์เร่ืองเพศ/เร่ืองเพศในประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้ำงควำมเขำ้ใจเร่ือง
สุขภำพผูห้ญิงและสถำบนัวิจยัประชำกรและสงัคม มหำวิทยำลยัมหิดล, 2551), 22. 

17กำญจนำ แกว้เทพ, เพศวิถี : วันวาน วันนี ้และวันพรุ่งที่จะไม่เหมือนเดิม (เชียงใหม่: 
ศูนยส์ตรีศึกษำ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2547), 14.  



18 

 

มุมมองของนักสตรีนิยมท่ีท ำกำรศึกษำประเด็นเพศวิถี  มีควำมเช่ือมโยงต่อ
สถำนภำพของผูห้ญิงและคนขำ้มเพศ(Transgender)18 ท่ีมีปัจจยัเร่ิมตน้มำจำกควำมต่ำงทำงชีววิทยำ
ท่ีถูกจ ำกดัในกรอบของกำรสมรสและควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเพศตรงขำ้มเท่ำนั้น ส่วนควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงเพศเดียวกนัเป็นเร่ืองผดิธรรมชำติและผดิศีลธรรม  โดยมีกำรเฝ้ำควบคุมจำกอ ำนำจรัฐและ
สังคม  

เกล รูบิน (Gayle Rubin) นักสตรีนิยมชำวอเมริกนัท่ีท ำกำรศึกษำกำรควบคุมเร่ือง
เพศในสังคมไดน้ ำเสนอถึงผลกระทบทำงสังคมและเศรษฐกิจท่ีจ ำกดัชีวิตดำ้นเพศของบุคคลบำง
กลุ่ม  เน่ืองมำจำกเพศวิถีของตน  โดยกำรแทรกแซงนโยบำยและกฏเกณฑ์ต่ำงๆท่ีปรำกฏเคียงคู่
สถำบนัทำงสังคม  ไม่ว่ำจะเป็นกำรแพทย ์ครอบครัว ศำสนำ และอ่ืนๆ โดยอำศยัระบบกำรก ำหนด
ล ำดับชั้ นทำงคุณค่ำในเร่ืองเพศ (a hierarchical system of sexual value) ให้มีเพียงกรอบควำม
ควำมสมัพนัธ์ทำงเพศระหว่ำงหญิงชำย ขณะท่ีพฤติกรรมควำมสัมพนัธ์ทำงเพศแบบอ่ืน ท่ีเป็นคู่ต่ำง
เพศท่ีไม่ไดส้มรสหรือเป็นคู่ชัว่ครำว พฤติกรรมทำงเพศท่ีผิดปกติหรือวิปริต เช่น กำรส ำเร็จควำม
ใคร่ด้วยตัวเอง  กำรใช้อุปกรณ์กระตุน้อำรมณ์ควำมรู้สึกทำงเพศ  เพศสัมพนัธ์แบบนิยมควำม
เจบ็ปวด (sadomasochistic) ฯลฯ รวมไปถึงกำรมีเพศสัมพนัธ์กบัเพศเดียวกนั ถึงแมว้่ำกำรกระท ำจะ
เป็นกำรประกอบกิจกรรมทำงเพศท่ีผูมี้ส่วนร่วมยินยอม แต่พฤติกรรมทำงเพศลกัษณะเช่นน้ีจะถูก
กีดกนัทำงสงัคมและมกัก ำหนดใหมี้คุณค่ำท่ีต ่ำกวำ่19 

มิเชล  ฟูโกต ์(Michel Foucault) ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่ำในยคุสมยัใหม่ (Modernism) เพศวิถี
มิใช่ลกัษณะสร้ำงตำมธรรมชำติหรือควำมจริงของมนุษย ์ หำกแต่เป็นประสบกำรณ์ท่ีถูกสร้ำงข้ึน
จำกสงัคม วฒันธรรมและประวติัศำสตร์  เพื่อก ำหนดควำมหมำยวำ่เป็นหญิง ชำย เกย ์เลสเบ้ียน โดย
ผ่ำนวำทกรรม ภำษำและควำมรู้ท่ีท ำกำรจัดระเบียบและควบคุมเพศวิถีและเพศสถำนะ  ผ่ำน
กระบวนวิธีกำรคิด ค ำพูดและกำรกระท ำท่ีลว้นเกิดข้ึนจริงในสังคม  เพศวิถีเป็นชุดของผลกระทบ
และกระบวนกำรท่ีถูกผลิตข้ึนมำในร่ำงกำยประกอบดว้ยพฤติกรรมและควำมสัมพนัธ์ท่ีเป็นเพียง
                                                 

18คนขำ้มเพศ (Transgender)  เป็นค ำท่ีถูกใชใ้นประเด็นเพศวิถี หมำยถึง บุคคลท่ีแสดง
ตนไม่เหมือนเพศชำยหรือเพศหญิงตำมธรรมเนียมนิยมแต่รวมหรือยำ้ยไปในทำงเพศตรงขำ้ม  เช่น  
ชำยท่ีเปล่ียนเพศเป็นหญิงและหญิงท่ีเปล่ียนเพศเป็นชำย หรือเรียกสั้นๆว่ำ ชำยขำ้มเพศและหญิง
ขำ้มเพศ ทั้ งท่ียงัไม่ได้ผ่ำตัดแปลงเพศและผ่ำตัดแปลงเพศแล้ว รวมถึงหญิงขำ้มเพศท่ีมักแทน
สถำนภำพตวัเองวำ่ “สำวประเพศสอง” และ “กระเทย” ดว้ย   

19Rubin Gayle, Thinking Sex: Notes for a Radical Theory for the Politics of 
Sexuality, (New York: Routledge), อำ้งถึงใน วรำภรณ์ แช่มสนิท, วธีิคดิเร่ืองเพศวิถีของรัฐไทย, 3. 
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มำยำของกำรแสดงออกทำงเสรีภำพและควำมซับซ้อนทำงสังคม  เพศวิถีจึงเป็นวำทกรรม 
(Discourse) ท่ีแสดงออกในรูปของอ ำนำจและวิธีกำรสร้ำงควำมรู้เป็นเคร่ืองมือในกำรควบคุม
พฤติกรรมภำยนอกของสังคมท่ีพึงจะเป็น   

แต่แนวคิดของฟูโกตน์ั้นยงัไม่เพียงพอต่อกำรปลดปล่อยเพศหญิงภำยใตอ้  ำนำจชำย
เป็นใหญ่ได้  นักเขียนผูท้  ำกำรศึกษำแนวควำมคิดทฤษฎีสตรีนิยม บิดต้ี  มำร์ติน (Biddy Martin) 
วิพำกษท์ฤษฎีของฟูโกตใ์นส่วนหน่ึงของหนงัสือช่ือ “Feminism, Criticism, and Foucault” ไวว้ำ่ 

 
“สตรี” เป็นหน่วยสัญญะประเภทหน่ึง ในขณะท่ี “ผู ้หญิง”  เป็นกลุ่มคนท่ีเป็น

เป้ำหมำยของกำรจบัจอ้ง  กำรแทรกแซงและกำรควบคุมโดยบรรดำแพทย ์ นกัจิตวิทยำ และ
ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นควำมงำม  ผูซ่ึ้งต่ำงท ำหน้ำท่ีอย่ำงไม่ย่อหย่อนในกำรจ ำกดัและจดัระเบียบ
ภำรกิจและควำมหมำยของกำรเป็นผูห้ญิงของคนหน่ึง  โดยใชอ้ ำนำจในกำรสร้ำงควำมรู้และ
ประเมินควำมจริง20 

 

หนงัสือช่ือ “Sexuality and Feminism” ของ ไดแอน ริชำร์ดสัน (Diane Richardson) 
ก็ไดน้ ำเสนอระบบควำมหมำยเร่ืองเพศวิถีเป็นเร่ืองของกำรหล่อหลอมทำงสังคม ซ่ึงรวมถึง ตวัตน 
กำรกระท ำ และควำมรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองเพศนั้นเป็นผลผลิตจำกพลงัทำงสังคมและประวติัศำสตร์ 
ระบบควำมหมำยเร่ืองเพศไดรั้บกำรสร้ำงสรรคแ์ละใหค้วำมหมำยจำกวฒันธรรมท่ีแวดลอ้มคนท่ีอยู่
ในวฒันธรรมนั้นๆ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของระบบกำรศึกษำ ทฤษฎีจิตวิเครำะห์ ค  ำจ ำกดัควำมทำง
กำรแพทย ์นโยบำยทำงสังคมและวฒันธรรมร่วมสมยัท่ีช่วยกนัสร้ำงและใหค้วำมหมำยกบัส่ิงต่ำงๆ
ท่ีช้ีน ำวำ่ส่ิงใดถูกตอ้ง รับไดแ้ละเป็นธรรมชำติ21 

ดงัท่ีไดก้ล่ำวมำ เพศสรีระ (Sex) เพศสถำนะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) จึงมี
ส่วนท่ีเก่ียวโยงและสัมพนัธ์กนัในมิติทำงสังคม เพรำะลกัษณะควำมเป็นเพศเหล่ำน้ีลว้นแลว้แต่เกิด
จำกผลของกำรควบคุมโดยกฎเกณฑค์วำมเช่ือและควำมหมำยจำกสถำบนัทำงสังคมท่ีหลอมรวมกนั
ไวอ้ยำ่งแนบแน่นและไม่อำจปฏิเสธได ้
 
 
 
                                                 

20กำญจนำ แกว้เทพ, เพศวถีิ : วนัวาน วนันี ้และวนัพรุ่งทีจ่ะไม่เหมือนเดิม, 20. 
21Richardson Diane, Sexuality and Feminism (New York: New York University 

Pass, 1997), 78. 
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3. ปัจจัยทางสังคมทีส่่งผลต่อสถานะสตรี 
กำรจะเขำ้ใจเก่ียวกับเพศสถำนะสตรีในงำนศิลปะได้นั้ น จ ำเป็นตอ้งท ำกำรศึกษำ

ส่วนประกอบทำงสังคมเก่ียวกบับทบำทของสตรีควบคู่ไปดว้ย เพื่อแสดงให้เห็นว่ำปัจจยัต่ำงๆท่ี
ศิลปินหญิงร่วมสมยัของไทยไดน้ ำเสนอ ลว้นมีควำมสัมพนัธ์กบัสภำพทำงสังคมและวฒันธรรม
แทบทั้งส้ิน ซ่ึงควำมสมัพนัธ์เหล่ำน้ี คือ 

3.1 อ านาจชายเป็นใหญ่ 
 อ ำนำจชำยเป็นใหญ่ หรือ ปิตำธิปไตย (Patriarchy)  คือ ระบบโครงสร้ำงทำงสังคม

และกำรปฏิบติัท่ีเพศชำยมีอ ำนำจครอบง ำเพศหญิง เป็นกระบวนกำรสร้ำงทำงประวติัศำสตร์ท่ีสร้ำง
ข้ึนโดยหญิงและชำย  ใชใ้นกำรแทนอธิบำยต่อระบบทำงสังคมท่ียกยอ่งและให้ควำมส ำคญัต่อเพศ
ชำยและควำมเป็นชำย  โดยมอบอ ำนำจเด็ดขำดรูปแบบต่ำงๆไวท่ี้เพศชำย และจ ำกดับทบำทควำม
เป็นหญิงในสถำนภำพท่ีด้อยกว่ำ  ซ่ึงในระยะแรกนั้ นจะหมำยถึงอ ำนำจหรือกฎของพ่อ แต่ใน
ภำวะกำรณ์ปัจจุบนันั้นหมำยถึง อ ำนำจของชำยทั้งในระบบควำมคิด กำรปฏิบติั ซ่ึงไดแ้ทรกซึมลง
ในทุกระบบและทุกโครงสร้ำงทำงสังคมอีกทั้งยงัมีอ ำนำจเหนือกว่ำเพศหญิงและเพศอ่ืนๆในสังคม
ดว้ย22 

ในอำรยธรรมของมนุษยใ์นสังคมส่วนใหญ่จะยึดถืออ ำนำจชำยเป็นใหญ่เป็นหลกั  
โดยมีเพศชำยเป็นจุดศูนยก์ลำงและเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชำ ส่วนเพศหญิงเป็นรองและถูกกดให้
อยู่ใตป้กครอง เคร่ืองมือส ำคญัของกำรด ำรงและถ่ำยทอดวฒันธรรมชำยเป็นใหญ่ คือ ระบบควำม
เป็นเพศ (gender systems) ตั้งแต่ยคุสมยัพระคมัภีร์ไบเบิลฮีบรู (Hebrew Bible) จนถึงยคุปรัชญำของ
กรีกด ำเนินต่อมำจนถึงยคุปัจจุบนั เพศชำยถือว่ำเป็นมำตรฐำนของมนุษย ์(human norm) ในขณะท่ี
เพศหญิงเป็นเสมือนวตัถุแห่งควำมงำม (object of beauty) และวตัถุทำงเพศ (sex object) เท่ำนั้น อีก
ทั้งอ ำนำจชำยเป็นใหญ่ยงัเป็นสำเหตุท่ีน ำมำสู่กำรกดข่ีทำงชนชั้น สีผวิ และชำติพนัธ์ุอีกดว้ย 

ระบบชำยเป็นใหญ่เป็นแนวควำมคิดและอุดมกำรณ์ ถูกใช้อธิบำยถึงระบบทำง
สังคมท่ีท ำกำรยกย่องและให้ควำมส ำคญัต่อควำมเป็นชำยโดยมอบอ ำนำจเด็ดขำดไวท่ี้เพศชำย 
เพื่อใหส้งัคมจ ำกดับทบำทและควำมเป็นหญิง ในสถำนภำพของกำรเป็นรองและดอ้ยค่ำและเป็นคน
ชำยขอบของสังคม ซ่ึงระบบชำยเป็นใหญ่ถูกสร้ำงข้ึนมำอยำ่งยำวนำนนบัหลำยพนัปี  เกิดจำกแบบ
แผนอ ำนำจกำรปกครองของเพศชำยผูเ้ป็นหวัหนำ้ครอบครัว ผูสู้งอำยใุนครอบครัว หรือผูเ้ป็น “พอ่” 
และถ่ำยทอดอ ำนำจโดยกำรสืบจนกลำยเป็นรำกลึกของวฒันธรรม 
                                                 

22นำถฤดี เด่นดวง, อ านาจและความขัดแย้งบนร่างกายผ้้หญงิ : สิทธิการเจริญพนัธ์ุและ
เพศสัมพนัธ์ของวยัรุ่น (กรุงเทพฯ: รันน่ิง พรีเพรส ซิสเตม็, 2552), 34. 
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นกัประวติัศำสตร์ชำวออสเตรีย เกอร์ดำร์ เลอเนอร์ (Gerda Lerner) ซ่ึงเขียนหนงัสือ
เร่ือง “The Creation of Patriarchy” ท่ีท ำกำรสืบค้นประวติัศำสตร์ของเพศหญิงในแนวคิดเร่ือง
อ ำนำจชำยเป็นใหญ่ว่ำจุดก ำเนิดของอ ำนำจชำยเป็นใหญ่  ส่วนหน่ึงเกิดจำกระบบเพศสัมพนัธ์ของ
เพศหญิง ประกอบไปดว้ยควำมตอ้งกำรทำงเพศและควำมสำมำรถในกำรเจริญพนัธ์ของเพศหญิง ท่ี
ส่งผลท ำใหเ้พศชำยมีสิทธิในตวัเพศหญิงอยำ่งเตม็ท่ี ภำยใตส้ังคมท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบไล่ล่ำ เก็บ
เก่ียวทำงกำรเกษตร โดยตอ้งใชแ้รงงำนเพื่อสร้ำงผลผลิต  เพศหญิงจึงกลำยเป็นแหล่งทรัพยำกรท่ี
เพศชำยต้องกำรไม่ต่ำงกับท่ีดิน เพศหญิงจึงถูกซ้ือเปล่ียนและซ้ือขำยเพื่อกำรแต่งงำนระบบ
ครอบครัวหรือเพื่อเป็นทำส แมแ้ต่บุตรของหญิงเหล่ำนั้นกเ็ป็นทรัพยสิ์นของผูค้รองอ ำนำจเช่นกนั23 

เช่นเดียวกบันกัสตรีนิยมหลำยท่ำนท่ีใหค้วำมสนใจเก่ียวกบัควำมเหล่ือมล ้ำทำงเพศ
เกิดจำกกำรครอบง ำของเพศชำย (Hegemonic masculinity) ท่ีตอ้งกำรจะควบคุมเพศหญิงในกำร
เจริญพันธ์ุ หนังสือเร่ือง “The Politics of Reproduction” ของแมร่ี โอไบรอัน (Mary O'Brien) ท่ี
นิยำมควำมหมำยของกำรมีอ ำนำจน้ีเป็นผลมำจำกแรงปรำรถนำของเพศชำย พยำยำมเอำชนะ
ควำมรู้สึกแปลกแยกจำกบทบำทกำรเจริญพนัธ์ุของมนุษย ์ซ่ึงเพศหญิงมีบทบำทมำกกว่ำเพศชำยใน
กำรเจริญพนัธ์ุ กำรตั้งครรภแ์ละเล้ียงดูบุตร ควำมสัมพนัธ์จำกอ ำนำจชำยเป็นใหญ่หรือปิตำธิปไตยน้ี 
สำมำรถช่วยบิดเบือนคุณค่ำและซ่อนเร้นควำมเป็นจริงทำงสังคม เก่ียวกบัแรงงำนกำรใหก้ ำเนิดและ
เล้ียงดูบุตรของเพศหญิง และหนังสือเร่ือง “The Dialectic of Sex” ของชูลำมิท ไฟร์สโตน 
(Shulamith Firestone) ก็ไดส้นบัสนุนแนวควำมคิดท่ีคลำ้ยคลึงกนัว่ำ บทบำทกำรเจริญพนัธ์ุเป็นกบั
ดกัแสนข่มข่ืนส ำหรับเพศหญิง และควำมเจริญกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยีเก่ียวกบักำรเจริญพนัธ์ุจะ
ช่วยปลดเปล้ืองควำมจ ำเป็นของกำรใชร่้ำงกำยเพศหญิงเพื่อเป็นแรงงำนกำรผลิตมนุษย์24 

จำกกำรตั้งขอ้สังเกตถึงอุดมกำรณ์เร่ืองเพศของนักประวติัศำสตร์และนกัสตรีนิยม
ตำมท่ีไดก้ล่ำวมำน้ี ท ำใหพ้บว่ำเพศหญิงถูกเช่ือมโยงกบัอ ำนำจท่ีเพศชำยเป็นผูส้ร้ำง  ใหมี้ควำมดอ้ย
กว่ำโดยอ ำนำจกำรปกครองเร่ิมจำกสถำบนัในครอบครัวจนถึงสิทธิกำรเจริญพนัธ์ุ  ซ่ึงอ ำนำจชำย
เป็นใหญ่น้ียงัคงแทรกซึมไปสู่สถำบันทำงศำสนำ ประวติัศำสตร์ วฒันธรรมและส่ือจนถึงยุค
ปัจจุบนัอีกดว้ย  
 
 
                                                 

23เร่ืองเดียวกนั, 37. 
24อมรำ พงศำพิชญ์, เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพแ์ห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 2548), 4-5. 
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3.2 ศาสนา 
 มุมมองทำงศำสนำกำรนิยำมควำมหมำยให้เพศหญิงมีส่วนเช่ือมโยงกบัพลงัอ ำนำจ

เหนือธรรมชำติ จิตวิญญำณ หรือเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีอ ำนำจเหนือเทพเจำ้ (supernatural beings) นั้น 
เป็นควำมเช่ือท่ีงมงำยไร้เหตุผลไม่สำมำรถน ำไปใช้เป็นหลกักำรใดๆทำงศำสนำได้ เพรำะไม่
เก่ียวขอ้งกบักำรท ำใหเ้กิดปัญญำหยัง่รู้ ไม่อำจก ำจดักิเลสหรือทุกขไ์ดจ้ริง หลกัค ำสอนในทุกศำสนำ
จึงลว้นแลว้แต่เกิดจำกกำรสร้ำงระบบควำมคิดของเพศชำยแถบทั้งส้ิน ไม่ว่ำจะเป็นพุทธศำสนำ 
คริสตศ์ำสนำ ศำสนำอิสลำม และศำสนำพรำหมณ์ (ศำสนำฮินดู) ท่ีท ำกำรสั่งสอนและปลูกควำม
เช่ือว่ำสตรีคือชนชั้นรองท่ีเกิดจำกควำมแตกต่ำงทำงเพศ เช่น ในคมัภีร์ไบเบ้ิลของศำสนำคริสตท่ี์
สะท้อนให้เห็นสังคมชำยเป็นใหญ่  ท่ีเช่ือว่ำอีฟ (Eve) จะไม่สำมำรถเกิดข้ึนมำได้ถำ้ไม่เกิดจำก
ช้ินส่วนกระดูกซ่ีโครงของอดมั (Adam) และเหตุผลท่ีพระเจำ้สร้ำงเธอข้ึนมำนั้นกเ็พือ่เป็นผูช่้วยอดมั  
อีกทั้งสตรีจะตอ้งรับผิดชอบบำปท่ีติดตวัมำแต่ก ำเนิด (Original Sin) ผลจำกกำรท่ีอีฟถูกล่อลวงให้
กินผลไมต้อ้งห้ำม  คือ กำรมีประจ ำเดือน กำรมีเลือดพรหมจรรย ์ กำรคลอดบุตร กำรเล้ียงดูบุตร 
กำรคลุมผมเหมือนแสดงอำกำรโศกเศร้ำ  กำรเจำะหูเหมือนทำสท่ีตอ้งเช่ือฟังค ำสั่งจำกนำย  กำรไม่
สำมำรถเป็นพยำนน่ำเช่ือถือได ้ กำรน ำไปสู่ควำมตำย  และยงัถูกสำปใหป้รำรถนำท่ีจะมีสำมีและถูก
ปกครองโดยผูเ้ป็นสำมีดว้ย  

เช่นเดียวกบัพุทธศำสนำท่ีมีบทบำทอย่ำงมำกต่อควำมเช่ือและกำรแบ่งแยกพื้นท่ี
ระหว่ำงเพศหญิงและเพศชำย ทั้งในดำ้นของอุดมกำรณ์และกำรปฏิบติั แนวคิดทำงพุทธศำสนำจะ
ปลูกฝังเหล่ำบรรดำพุทธศำสนิกชนให้เช่ือว่ำเพศหญิงห้ำมบวชเพรำะพื้นท่ีควำมศกัด์ิสิทธ์ิน้ีเป็น
พื้นท่ีของเพศชำย  บิดำมำรดำจะไดรั้บผลบุญกศุลกต่็อเม่ือบุตรชำยบวชเป็นพระสงฆ ์เพศหญิงจึงไม่
สำมำรถท่ีจะส่งผลบุญจำกกำรท ำบุญท่ีส ำคญัแบบน้ีได ้เพศหญิงสำมำรถเป็นไดเ้พียง แม่ชี และ
อุบำสิกำท่ีอุทิศตนเพื่อพระพทุธศำสนำ (women devotees) แต่จะไม่สำมำรถเป็นผูค้  ้ำจุนพทุธศำสนำ
อยำ่งเป็นทำงกำรได ้ในขณะท่ีควำมส ำคญัของเพศชำยกลบัถูกกล่ำวถึงและมีกำรยกยอ่งอยูเ่ร่ือยๆใน
พุทธศำสนำ มีกำรน ำพระไตรปิฎกและค ำสอนของพระพุทธเจ้ำมำอ้ำงอิงอยู่เสมอ เพื่อตอกย  ้ำ
ควำมส ำคญัของเพศชำยถึงแมเ้พศหญิงจะเป็นนกัท ำบุญท่ีเด่นชดัท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็
ตำม25  

 
 
 

                                                 
25สุชำดำ ทวีสิทธ์ิ, เพศภาวะ : การท้าทายร่างการค้นหาตัวตน, 118-119. 
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จำกค ำกล่ำวท่ีว่ำ “ผูห้ญิงโกรธง่ำย เตม็ไปดว้ยอำรมณ์ ข้ีอิจฉำ และโง่เขลำ ดว้ยเหตุ
น้ีผูห้ญิงจึงไม่พึงเขำ้ร่วมในกำรประชุม ไม่ท ำกำรคำ้ และไม่ท ำอำชีพใดๆ”26 ซ่ึงสมเด็จพระสัมมำสัม
พุทธเจำ้ทรงมีควำมเขำ้ใจว่ำ ผูห้ญิงบำงจ ำพวกเป็นคนท่ีใชอ้ำรมณ์ โกรธง่ำย อิจฉำและโง่เขลำ จึง
ควรอยู่ภำยใตก้ำรปกครองดูแลของผูช้ำย เพรำะเม่ือใดท่ีผูห้ญิงท ำกำรตดัสินใจเพียงล ำพงัอำจเกิด
กำรผดิพลำด เพรำะเหตุจำกกำรใชอ้ำรมณ์เป็นหลกั ในสงัคมพระพทุธศำสนำจึงมีกฎขอ้หำ้มส ำหรับ
ผูห้ญิงอยูม่ำกมำย เช่น หำ้มผูห้ญิงเขำ้เขตพระธำตุเจดีย ์หำ้มผูห้ญิงถวำยของดว้ยมือเปล่ำ หำ้มผูห้ญิง
นัง่ใกลพ้ระสงฆ ์ฯลฯ ขอหำ้มทำงพทุธศำสนำเหล่ำน้ี เป็นตวัช้ีก ำหนดเพศสถำนะสตรีในสงัคมพุทธ
ท่ีไม่เท่ำเทียมกนักบัเพศชำย  แมว้่ำกำรบรรลุนิพพำนมิไดแ้บ่งแยกเพศหญิงและชำยสำมำรถบรรลุ
ไดใ้นทำงพทุธศำสนำ  แต่กเ็ป็นเพียงหลกักำรลอยๆท่ีสืบต่อกนัมำเท่ำนั้น27  

นอกจำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้แลว้สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ทรงแสดงให้เห็นถึง
สถำนะของเพศหญิงท่ีเกิดจำกควำมต่ำงทำงเพศสรีระน ำมำสู่บททดสอบและอุปสรรคต่ำงๆ  ท่ี
จะตอ้งประสบกบัขอ้เสียเปรียบจำกกำรทนทุกขแ์ละควำมปวดร้ำวท่ีตอ้งจำกครอบครัวไปแต่งงำน
กบัชำยในครอบครัวอ่ืน  รวมถึงภำวะควำมเจบ็ปวดจำกกำรอุทิศตวัเพื่อบ ำรุงบ ำเรอเพศชำยท่ี อีกทั้ง
ยงัมีควำมเจ็บปวดและเกิดทุกข์ทรมำนทำงด้ำนจิตใจและร่ำงกำย  ท่ีเพศหญิงจะต้องได้รับใน
ระหวำ่งมีประจ ำเดือน ระหว่ำงตั้งครรภ ์ และในกำรคลอดบุตร ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติ  ท่ีช้ีใหเ้ห็นขอ้เสียเปรียบและเหตุกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนัระหวำ่งหญิงและชำย28 

ถึงแมพุ้ทธศำสนำท่ีรับอิทธิพลมำจำกประเทศอินเดียถูกเผยแพร่ในประเทศไทย ท่ี
กล่ำวถึงมนุษยทุ์กคนมีศกัยภำพท่ีจะเขำ้สู่ธรรมะได ้แต่ดว้ยโครงสร้ำงทำงสังคมท่ีไม่เอ้ืออ ำนวยให้
เพศหญิงบวชตั้งแต่ตน้หรือแมย้อมให้บวชได ้ แต่จะมีกำรก ำหนดศีลมำกขอ้กว่ำและอยู่ในฐำนะ
ต้องเคำรพภิกษุ แม้ภิกษุณีจะแก่พรรษำกว่ำก็ตำม  ซ่ึงเป็นร่องรอยท่ีปรำกฏตกทอดอยู่ใน
พระไตรปิฎก ซ่ึงมีกำรสันนิฐำนว่ำคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้ น ได้รับกำรบันทึกภำยหลังจำกท่ี
พระพุทธเจำ้ปรินิพพำนไปแลว้กว่ำ 400 ปี เป็นกำรบนัทึกทำงประวติัศำสตร์ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของ
กำรตีควำมจำกควำมทรงจ ำ ควำมเช่ือและศรัทธำ มีกำรสังคำยนำพระไตรปิฎกหลำยคร้ังและกำร
                                                 

26A. Coomraswamy, Buddha And The Gospel 0f Buddhism ( Bombay,1956), อ้ำง
ถึงใน ฉตัรสุมำลย ์กบิลสิงห์, มาดสตรีในพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: สำรมวลชน, 2528), 11. 

27ธิดำ สำระยำ, กว่าจะเป็นคนไทย  (กรุงเทพฯ: สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั, 2545), 280-281. 

28พิพฒัน์  บุญยง, สถานภาพของสตรีในพุทธศาสนา, เขำ้ถึงเม่ือ 1 พฤศจิกำยน 2557, 
เขำ้ถึงไดจ้ำก http://www.watkoh.org/kratoo/forum_posts.asp?TID=2567 
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สังคำยนำแต่ละคร้ังกระท ำโดยเพศชำยตำมล ำพงั จึงอำจท ำให้ขอ้ควำมในคมัภีร์บำงตอนถูกเสริม
เติมแต่งโดยอคติทำงเพศท่ีชำยมีต่อหญิงกเ็ป็นได้29 

จำกขำ้งตน้แสดงใหเ้ห็นวำ่เพศหญิงเป็นเพศท่ีไม่มีควำมทดัเทียมใดๆเท่ำกบัเพศชำย
ในโลกพุทธศำสนำ แสดงให้เห็นถึงกำรครอบง ำควำมคิดภำยใตอ้  ำนำจชำยเป็นใหญ่หรือปิตำธิป
ไตย อนัเป็นกระบวนกำรสร้ำงสถำนะควำมเป็นอ่ืนแก่ผูห้ญิง30 กำรมองเพศหญิงเป็นส่ิงท่ีต ่ำตอ้ยทำง
พทุธศำสนำนั้นยงัพบไดจ้ำกควำมเช่ือในสงัคมโบรำณท่ีวำ่ดว้ยกำรล่วงประเวณีภรรยำของผูอ่ื้น เม่ือ
ชำยท่ีเป็นชูต้ำยไปจะตอ้งไดรั้บโทษทณัฑช์ดใชก้รรมในนรกท่ีเรียกวำ่ “โลหะกุมภีนะรก” เป็นเวลำ
หกหม่ืนปี หลกัจำกนั้นตอ้งมำทนทุกขเ์วทนำใน “อุสุทนะรก” ถูกหนำมตน้ง้ิว หอกท่ิมแทงและถูก
แร้งกำรุมจิกตี เม่ือหมดกรรมในขมุนรกแลว้จะตอ้งเกิดเป็นหญิงหำ้ร้อยชำติ กระเทยหำ้ร้อยชำติและ
เป็นสัตวท่ี์ถูกตอนอีกห้ำร้อยชำติ ซ่ึงกำรก ำหนดให้เกิดเป็นหญิงห้ำร้อยชำติน้ี แสดงให้เห็นว่ำกำร
เกิดเป็นหญิงคือกำรตกนรกทั้งเป็น 

จำกสถำนภำพของสตรีในพุทธศำสนำท่ีกล่ำวมำในเบ้ืองตน้จะพบว่ำ ศำสนำมี
บทบำทส ำคญัต่อรูปแบบกำรควบคุมสตรีทั้งควำมเช่ือและแนวคิด ท่ีปรำกฏในหลกัค ำสอนและกำร
ปฏิบติั  ซ่ึงมุมมองของศำสนำพุทธนั้นเห็นว่ำสตรีเป็นเพศท่ีอ่อนแอและเต็มไปด้วยอำรมณ์  จึง
จ ำเป็นท่ีตอ้งสร้ำงขอ้จ ำกดัต่อเพศหญิง เพื่อไม่ใหเ้ขำ้มำลุกล ้ำหรือท ำลำยพื้นท่ีพิธีกรรมทำงศำสนำท่ี
เตม็ไปดว้ยควำมศกัด์ิสิทธ์ิของเพศชำย เพรำะหนำ้ท่ีของเพศหญิงมีเพียงกำรใหก้ ำเนิดเท่ำนั้น แมใ้น
ปัจจุบันแบบแผนของกฎข้อบังคับน้ีด ำรงอยู่  แต่ก็ไม่ได้มีกำรเรียกร้องสิทธิใดๆให้มีกำร
เปล่ียนแปลงมำกนกั หำกแต่จ ำยอมต่อสถำนภำพน้ีอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

3.3 สตรีในประวตัิศาสตร์ 
 แรกเร่ิมประวติัศำสตร์มกัถูกบนัทึกเร่ืองรำวของบุรุษเสมอ หำกแต่มีกำรพบขอ้มูล

หลกัฐำนท่ีแสดงให้เห็นถึงระบบทำงสังคมท่ีสตรีงมีอ ำนำจ (Matriarchy) ซ่ึงมีขอ้มูลจำกหลกัฐำน
ต่ำงๆท่ีพบในปัจจุบนัท่ีเพศหญิงมีบทบำทส ำคญัในกำรผลิตอำหำร หรือท่ีบำงสังคมมีกำรสืบเช้ือ
สำยทำงฝ่ำยหญิง (Matriliny) และเร่ืองควำมเป็นเพศศกัด์ิสิทธ์ิ (sacred gender) ท่ียึดถือกนัมำแต่
อดีต ไดมี้กำรสถำปนำระบบระเบียบวิถีโลกในทำงจิตวิญญำณของเพศหญิง   โดยใหค้วำมส ำคญัแก่
เพศหญิงในบริบททำงสังคมและวฒันธรรม  แต่ส ำหรับบำงสังคมเม่ือกล่ำวถึงควำมเป็นเพศ
                                                 

29ทวีวฒัน์ ปุณฑริกวิวฒัน์, พุทธศาสนากับสิทธิสตรี, เขำ้ถึงเม่ือ 1 พฤศจิกำยน 2557, 
เขำ้ถึงไดจ้ำก http://www.thaicadet.org/Buddhism/Faminism.html 

30มำลี พฤกษ์พงศำวลี, ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผ้้หญิง (กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท, 
2551),79. 
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ศกัด์ิสิทธ์ิ มกัถูกมองว่ำเป็นพฤติกรรมกำรแสดงออกของผูช้ำยมำกกว่ำผูห้ญิง แต่ในทำงศำสนำมีค ำ
ว่ำ “ควำมศักด์ิสิทธ์ิของเพศหญิง” (feminine sacrality) หมำยถึง เร่ืองของอ ำนำจศักด์ิสิทธ์ิท่ี
แสดงออกอย่ำงเห็นไดช้ัดเก่ียวกบัเพศทำงวฒันธรรมท่ีปรำกฏอยู่ในโลกทำงธรรมชำติและกำร
ปฏิบติัของมนุษยท่ี์สัง่สมเป็นระยะเวลำชำ้นำน โดยทัว่ไปค ำน้ีจะสมัพนัธ์กบัควำมเป็นเพศหญิง31 

ระบบเพศสถำนะของไทยนั้นแต่เดิมจะเนน้และให้บทบำทแก่เพศหญิง มำกกว่ำใน
เร่ืองเหนือธรรมชำติท่ีปรำกฏพิธีกรรมควำมเช่ือเก่ียวกบัคติควำมอุดมสมบูรณ์ (Fertility cults) และ
ทศันะเก่ียวกบัควำมศกัด์ิสิทธ์ิในดำ้นบวกของฐำนะผูใ้ห้ก ำเนิด สังคมไทยมกันิยมใส่ค ำน ำหน้ำ
ภำษำเพื่อเรียกส่ิงส ำคญัในสังคม เช่น แม่ทพั แม่กอง แม่น ้ ำ แม่แบบ ฯลฯ หรือแมแ้ต่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
เช่นเทพหรือภูติผท่ีีเป็นเพศหญิงดว้ย ส ำหรับกำรใชค้  ำน ำหนำ้เพื่อบ่งบอกผูท่ี้เป็นหลกัหรือประธำน
ของกลุ่ม นิยมใชค้  ำวำ่ “แม่” น ำหนำ้นำม ส่วนกำรใชค้  ำวำ่ “พอ่” เป็นประธำนเพิ่งพบไดใ้นสมยัหลงั 

ขอ้มูลหลกัฐำนบทบำทและควำมสัมพนัธ์ชำยหญิงเก่ียวกับประเด็นสังคมและ
สถำนภำพสตรีของประเทศไทยนั้น  ในอดีตมีหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ไม่มำกนัก  กำรเขียน
ประวติัศำสตร์ไทยส่วนใหญ่จะเขียนถึงเร่ืองรำวกษตัริยร์ำชวงศ์ต่ำงๆ เหตุกำรณ์แย่งชิงอ ำนำจ 
ประเพณี กำรปกครองและศิลปะเท่ำนั้น ส่วนสถำนภำพและบทบำทของผูห้ญิงจะถูกบนัทึกในเร่ือง
ของกำรเช่ือมโยงควำมสมัพนัธ์กบัผูท่ี้เป็นศูนยก์ลำงแห่งอ ำนำจ เช่น ผูห้ญิงในฐำนะพระมเหสี  หรือ
รำชธิดำของพระมหำกษตัริย ์ผูห้ญิงท่ีถูกผูมี้อ  ำนำจยกให้แต่งงำนเพื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรเมืองของ
ตน  ผูห้ญิงท่ี เป็นตัวประกัน และเป็นบ ำเหน็จในรำชกำรสงครำม เป็นต้น ซ่ึงปรำกฏในทำง
ประวติัศำสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนชั้นและวีรสตรี เช่น พระศรีสุริโยทยั ทำ้วศรีสุนทร ทำ้วเทพกษตัรีย ์ 
และทำ้วสุรนำรี (คุณหญิงโม) นอกจำกนั้นยงัพบหลกัฐำนท่ีผูห้ญิงของไทยถูกระบุรวมกบัเพศชำย
ในสถำนะไพร่ แต่ไพร่หญิงจะไม่ตอ้งถูกเกณฑแ์รงงำนเทียบเท่ำไพร่ชำย เพศหญิงท่ีถูกควบคุมใน
ฐำนะไพร่นั้นในสังคมไทยสมยัโบรำณ  นอกจำกจะเป็นแรงงำนทำสแลว้ยงัมีควำมหมำยต่อสังคม
ในฐำนะผูผ้ลิตมนุษยท่ี์จะเป็นแรงงำนไพร่ส ำหรับชนชั้นสูงรุ่นถดัไป  สรีระเพศหญิงชั้นล่ำงจึง
กลำยเป็นแหล่งก ำเนิดชนชั้นปกครอง32 

 
                                                 

31Nancy E. Auer Falk, Feminine Sacrality (New York: Macmillan Library 
Reference U.S.A,1995), อำ้งถึงใน ปฐม หงษสุ์วรรณ, กาลคร้ังหน่ึง : ว่าด้วยต านานกับวัฒนธรรม  
(กรุงเทพฯ: ส ำนกัพิมพแ์ห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 2550), 258. 

32ปิยะฉัตร  ปิยตะวรรณ , ระบบไพร่ในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรม 
ศำสตร์, 2526), 40. 
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หลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ท่ีเขียนโดยชำวต่ำงชำติในช่วงสมยักรุงศรีอยุธยำ ใน
สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชท่ีมกัจะกล่ำวถึงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงหญิงชำยในเร่ืองของกำรจ ำกดั
สิทธิ ซ่ึงหญิงชำวสยำมจะถูกจ ำกดัสิทธิต่ำงๆให้เหลือเพียงควำมรับผิดชอบในครอบครัวและยงัคง
เป็นทรัพยส์มบติัของผูช้ำย  ซ่ึงในบำงกรณีมกัจะถูกน ำไปขำยตำมซ่องเม่ือเกิดกำรเบ่ือหรือเห็นว่ำ
หมดประโยชน์ ฐำนะของสตรีเป็นเพียงเคร่ืองบ ำรุงบ ำเรอควำมสุขส ำหรับผูช้ำยและหำกมีหญิงใด
กระท ำตนในเร่ืองเพศเช่นเดียวกบัผูช้ำยกจ็ะถูกตรำหนำ้วำ่เป็นนำงแพศยำ33 

เช่นเดียวกบักฎหมำยของไทยท่ีท ำกำรครอบง ำเพศหญิงมำตั้งแต่อดีต ซ่ึงถูกบนัทึก
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรในอดีตไดร้ะบุช่ือกฎหมำยตรำสำมดวงท่ีเร่ิมใชต้ั้งแต่สมยัอยธุยำ  ธนบุรีและ
ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ กฎหมำยฉบบัน้ีไดแ้สดงออกถึงกำรครอบง ำสถำนภำพเพศหญิงอย่ำง
เด่นชดั ซ่ึงมีกลไกกำรผูกขำดอ ำนำจโดยฝ่ำยชำย (male dominance) ทั้งหมด  เน้ือหำของประมวล
กฎหมำยท่ีออกในช่วงรัชสมยัพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก รัชกำลท่ี 1 นั้น จะอำ้งหลกั
ค ำสอนในศำสนำอยูม่ำกซ่ึงช่วยย  ้ำอคติทำงเพศต่อผูห้ญิงเพิ่มมำกข้ึน  ทั้งอ ำนำจในลกัษณะผูกขำด
จำกระบบชำยเป็นใหญ่  ท่ีเกิดจำกเจตคติของกษตัริย ์ พระภิกษุสงฆแ์ละพรำหมณ์ท่ีลว้นแลว้แต่เป็น
เพศชำย  ท ำให้ในประวติัศำสตร์สถำนภำพของเพศหญิงส่วนหน่ึงเป็นรองจำกกฎหมำยท่ีเพศชำย
ก ำหนด  ถึงแมเ้พศหญิงจะมีบทบำทส ำคญัต่อครอบครัวมำกเพียงใดแต่ก็มีอำจสำมำรถเขำ้ถึงพื้นท่ี
ของควำมเช่ือ อุดมกำรณ์  ค่ำนิยมและเร่ืองของศรัทธำได ้ 

“ผูห้ญิงเป็นควำย  ผูช้ำยเป็นคน”  เป็นพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระจอม
เกลำ้เกลำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 4 ท่ีสะทอ้นถึงควำมไม่เท่ำเทียมกนัระหว่ำงเพศชำยและหญิงในสงัคมไทย 
ต่อสถำนภำพทำงกฎหมำย กำรเมือง กำรปกครองของผูห้ญิงในสมยัโบรำณตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยำ 
มำจนถึงรัชสมยัของพระองค ์ อ ำนำจลกัษณะน้ีภำษำโบรำณเรียกว่ำ “อ ำนำจอิศระ” หรือ “อิศระ
ภำพ”34 หมำยถึง อ ำนำจกำรปกครองรูปแบบหน่ึง ท่ีหญิงผูเ้ป็นภรรยำและลูกจะมีฐำนะเป็นเพียง
ทรัพยสิ์นของบิดำและสำมีเท่ำนั้น ซ่ึงสำมำรถท่ีจะกระท ำต่อผูห้ญิงอย่ำงไรก็ได ้โดยท่ีไม่ตอ้งถำม
ถึงควำมยนิยอมก่อน35 สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมแบบ “ผวัเดียวหลำยเมีย”  ชำยไทยมกันิยมกำรมี
ภรรยำหลำยคนเพรำะหมำยถึงกำรมีบุญบำรมีและเสริมอ ำนำจในกลุ่มผูช้ำยชนชั้นสูง  ท่ีแสดงออก
                                                 

33เทพมนตรี ลิมปพยอม, ลอกคราบโบราณคด ี(กรุงเทพฯ: บำนช่ืน, 2547), 18. 
34 เป็นหลกักฎหมำยโบรำณท่ีแสดงถึงควำมสัมพนัธ์เชิงอ ำนำจของคนในสมยันั้ น 

ระหว่ำง “ผูมี้อ  ำนำจ” และ “ผูอ้ยูใ่ตอ้  ำนำจ” ไดแ้ก่ ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงพ่อแม่ลูก ผวัเมีย นำยและ
บ่ำว เป็นตน้ 

35มำลี พฤกษพ์งศำวลี,  ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผ้้หญงิ, 18. 
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ถึงสถำนะทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง  
ควำมคิดของ จิตร ภูมิศกัด์ิ ท ำกำรวิพำกษว์ิจำรณ์สถำนภำพของสตรีไทยนั้นเกิดจำก

ระบบศกัดินำ ท่ีท ำกำรเหยียบย  ้ำและลดคุณค่ำของเพศหญิงลง ให้เหลือเพียงวตัถุบ ำบดัควำมใคร่
และเป็นเพียงทำสรับใชผู้ซ่ื้อสัตย์แก่เพศชำย หน้ำตำผูห้ญิงถูกท ำให้กลำยเป็นเคร่ืองประดบับำรมี
และแสดงเกียรติยศของผูช้ำยในยคุนั้น ดงัท่ีกล่ำววำ่ 

 
แน่นอน หญิงไทยไดก้ลำยเป็นเพียงดอกไมท่ี้ปักประดบัแจกนัส ำหรับเสริมบำรมีของ

ชำยมำตลอดนบัร้อยศตวรรษ ชำยท่ีมีภรรยำมำกคือผูท่ี้มีบุญบำรมี เมียเล็ก เมียน้อย เมียทำส 
เมียเชลย เหล่ำน้ีคือ เคร่ืองประดบับำรมีของชำย โดยเฉพำะผูเ้ป็นเจำ้ขนุมูลนำยทั้งส้ิน ทำงฝ่ำย
ชำยยิง่พวกเจำ้ขนุมูลนำยดว้ยแลว้ ควำมผำสุกของชีวิตคือกำรไดมี้เมียเลก็เมียนอ้ยไดเ้ป็นสิบๆ
ร้อยๆ เกียรติยศของพวกเขำวดักนัจำกจ ำนวนเมียหรือนำงบ ำเรอ...36 

. 

หลงัจำกกำรเปล่ียนแปลงระบบกำรปกครองจำกระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชยม์ำสู่
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  โดยมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข เม่ือปี พ.ศ.  2475 
สถำนภำพทำงสังคมและกฎหมำยของผูห้ญิง ก็ไดรั้บกำรพฒันำตำมอุดมกำรณ์ของประชำธิปไตย
และมีควำมทนัสมยัมำกข้ึน ถึงแมจ้ะมีควำมเสมอภำคและเสรีภำพแต่ก็ไม่ไดมี้ควำมเท่ำเทียมกบั
ผูช้ำยมำกนัก  อีกทั้งผลของกระแสกำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพของผูห้ญิงท่ีถูกท ำให้เป็นสำกล ได้
สร้ำงให้บทบำทของผูห้ญิงไทยตกต ่ำลงไปกว่ำเดิมอย่ำงมำก สำเหตุมำจำกกำรเปล่ียนแปลงตำม
ผูห้ญิงชนชั้นสูงทำงฝ่ังตะวนัตกท่ีเนน้ในเร่ืองของทุนนิยม ควำมงำม กำรแต่งกำย กำรเขำ้สังคม อนั
เป็นลกัษณะเฉพำะของสังคมตะวนัตกและวฒันธรรมศกัดินำของไทย  ท่ีแบ่งแยกสถำนภำพของ
ผูห้ญิงออกอยำ่งชดัเจนจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง  ท่ีส่งผลใหผู้ห้ญิงถูกพฒันำไปสู่กำร
สร้ำงภำพลกัษณ์ดว้ยควำมงำมมำกยิง่ข้ึน  

โดยประเทศไทยเร่ิมมีกำรประกวดนำงสำวไทย คร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2477 ตำมค ำ
กล่ำวของรัฐบำลกำรเข้ำร่วมประกวด “นำงสำวสยำม” เป็นกำรแสดงออกถึงกำรยอมรับและ
สนับสนุนกำรปกครองระบอบใหม่ท่ีถูกจดัข้ึนจนถึงปัจจุบนั ในกำรประกวดยุคเร่ิมแรก จะเน้น
คุณสมบัติของกุลสตรีไทย  กิริยำมำรยำท ควำมอ่อนหวำน  แต่กำรประกวดนำงงำมก็ได้สร้ำง
ค่ำนิยมแก่สตรียคุใหม่ ท่ีตอบสนองต่อเคร่ืองมือของรัฐในระดบับุคคลคือกำรพฒันำ “ร่ำงกำย” แก่
ผูห้ญิง  หำกแต่ร่ำงกำยของผูห้ญิงถูกซึมซบัเขำ้สู่โลกของระบบทุนนิยมตำมชำติตะวนัตก  ร่ำงกำย
                                                 

36สุชีลำ ตนัชยันันท์, "ผูห้ญิงในทศันะ จิตร ภูมิศกัด์ิ,” ศิลปวัฒนธรรม  34, 5 (มีนำคม 
2556): 79. 
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ของผูห้ญิงจึงตกต ่ำและแสดงออกถึงควำมยัว่ยวนท่ีถูกสร้ำงมำเพื่อเป็นสินคำ้ (commoditization) ท่ี
ท ำใหค้วำมเป็นมนุษยข์องผูห้ญิงลดลงและกลำยเป็นวตัถุทำงเพศ  

3.4 ค่านิยมทางวฒันธรรม 
 จำกค ำกล่ำวท่ีว่ำ “สตรีในสมยัก่อนมกัจะอบรมกิริยำมำรยำท  มีแต่สุภำษิตสอน

หญิง ไม่มีสุภำษิตสอนชำย”37 กำรศึกษำเร่ืองบทบำทของผูห้ญิงในสังคมไทย  มีควำมเก่ียวขอ้งกบั
ระบบควำมเช่ือและกำรปลูกฝังค่ำนิยมทำงวฒันธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมกัถูกปลูกฝัง
ควำมคิดจำกส ำนวนสุภำษิต หลกัค ำสอนทำงศำสนำ กวีนิพนธ์  บทกลอนและควำมเช่ือภำยใต้
อ  ำนำจชำยเป็นใหญ่  เพื่อใหผู้ห้ญิงปฏิบติักิริยำมำรยำทตำมสมควร เช่น “ชำยเป็นชำยเทำ้หนำ้  หญิง
เป็นชำ้งเทำ้หลงั” สะทอ้นภำพลกัษณ์บำงประกำรของควำมแตกต่ำงทำงเพศสถำนะ  ท่ีผูช้ำยไทยถูก
ยึดถือว่ำตอ้งเป็นผูน้ ำครอบครัว ชุมชนและประเทศชำติ  ส่วนเพศหญิงนั้นเป็นเพียงเพศท่ีอ่อนแอ   
มีควำมรับผิดชอบงำนบำ้นและกำรเล้ียงดูบุตร  ซ่ึงค่ำนิยมเหล่ำน้ีของสังคมไทยไดรั้บอิทธิพลจำก
ประเทศจีนและประเทศอินเดีย โดยสถำนภำพของเพศหญิงทั้งสองประเทศมีสถำนภำพท่ีต ่ำกวำ่เพศ
ชำยมำก สังเกตไดจ้ำกมนูศำสตร์ของอินเดีย  ท่ีมีขอ้ควำมใจควำมหน่ึงว่ำ “เม่ือเยำวบิ์ดำคุม้ครอง
รักษำ  เม่ือใหญ่เป็นหนำ้ท่ีของสำมีและเม่ือแก่เฒ่ำเป็นหนำ้ท่ีของบุตรชำย” อีกทั้งตำมควำมเช่ือของ
ชำวจีน ท่ีเช่ือว่ำกำรมีบุตรสำวถือว่ำขำดทุน มีบุตรสำวมำกจะน ำควำมเครำะห์ร้ำยมำสู่ครอบครัว 
หรือกำรมีบุตรสำวเม่ือแต่งงำนครองเรือนแลว้จะกลำยเป็นสมบติัของครอบครัวผูเ้ป็นสำมีโดยท่ีพ่อ
และแม่ของฝ่ำยหญิงไม่มีสิทธิใดๆต่อตวับุตรสำวอีก 

 ดังกรณีตัวอย่ำงท่ีกล่ำวข้ำงต้นแสดงให้ เห็นกำรแบ่งแยกทำงเพศ (sexual 
segregation) ท่ีเป็นไปตำมระดบัสำกล  ประเพณี และควำมเช่ือ แมส้ังคมไทยสถำนภำพผูห้ญิงจะ
ดีกว่ำประเทศจีนและประเทศอินเดียอยูม่ำก แต่ก็มิไดห้มำยควำมว่ำผูห้ญิงไทยจะไดรั้บควำมเสมอ
ภำคและเท่ำเทียมกนัทั้งหมด  เน่ืองจำกสงัคมไทยยดึถือและสืบทอดควำมคิดและประเพณีสืบต่อกนั
มำเป็นระยะเวลำนำน ท่ียกให้ผูช้ำยเป็นผูน้ ำครอบครัวผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ  เม่ือผูห้ญิงไทย
แต่งงำนแลว้จะตอ้งดูแลบำ้น ปรนนิบติัสำมี ประเพณีและขนบธรรมเนียมของไทยยงับงัคบัให ้
“ผูห้ญิงรักนวลสงวนตวั หำ้มคบชูสู่้ชำย” ไม่เช่นนั้นจะเป็นท่ีนินทำของสงัคม38  

 ในสถำบนัครอบครัวท่ีมีระบบชำยเป็นใหญ่ไดใ้ช้บรรทดัฐำนทำงเพศเพื่อสร้ำง
ภำพลกัษณ์และจดัสรรสิทธิให้ผูห้ญิงมีคุณค่ำ  เพื่อให้ผูห้ญิงปฏิบติัตนเป็นหญิงดีตำมบรรทดัฐำน
                                                 

37เทพชู ทบัทอง, ผ้้หญงิไทยในอดีต (กรุงเทพฯ: ชมรมเดก็, 2546), 75. 
38วนัทนีย ์วำสิกะสิน, สังคมไทยคาดหวังอย่างไรกับผ้้หญิง ( กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 2541), 5-6.  
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ทำงเพศ ถูกเขม้งวดหวงแหนกำรรักษำพรหมจำรี  จนถึงวนัแต่งงำนท่ีมองว่ำเป็นทรัพยส์มบติัล ้ำค่ำ
และกำรรักษำพรหมจรรย ์จะช่วงยกระดบัควำมมีคุณค่ำในตวัผูห้ญิงสูงข้ึนดว้ย  ลกัษณะกำรสร้ำง
บรรทัดฐำนเช่นน้ีจะผูกขำดเฉพำะผูห้ญิงไว้ภำยใต้ระบบกำรแต่งงำนโดยท่ีผูช้ำยสำมำรถมี
ประสบกำรณ์ทำงเพศก่อนแต่งงำน ในหนงัสือชุดสืบสำนวฒันธรรมไทยสู่สุขภำพท่ียนืยำว ของรศ.
ดร. มำนพ คณะโต ท่ีกล่ำวถึงอ ำนำจชำยเป็นใหญ่ท่ีส่งผลพฤติกรรมผูห้ญิงท่ีดี วำ่ 

 
ปัจจุบนัน้ีสังคมไทยยงัยอมรับว่ำชำยเป็นใหญ่หญิงเสมอ  ถำ้หญิงใดแต่งงำน ก็ยงัคง

ถือคติท่ีว่ำตอ้งรักและซ่ือสัตยต่์อสำมีคนเดียว  ห้ำมแบ่งควำมรักหรือไปมีควำมสัมพนัธ์ทำง
เพศกบัชำยอ่ืน  เพรำะถือว่ำผิดศีลธรรมอย่ำงร้ำยแรง  ส่วนสตรีสำวโสดเร่ืองควำมสัมพนัธ์
ทำงเพศยงัถูกถือวำ่ควรอยูใ่นขอบเขต  โดยไม่ควรมีควำมสมัพนัธ์ทำงเพศกบัชำยใดจนกวำ่จะ
แต่งงำนแลว้ หญิงคนใดเปล่ียนคู่ควงเป็นประจ ำหรือชอบไปเท่ียวกบัชำยมำกหน้ำหลำยตำ 
สงัคมจะรังเกียจผูห้ญิงจึงยงัคงตอ้งปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบของประเพณี39 

 

ในสมยัโบรำณผูห้ญิงจะไม่ไดรั้บกำรศึกษำกำรศึกษำเป็นเพียงหน้ำท่ีผูช้ำยเท่ำนั้น  
เพรำะพ่อแม่กลวัว่ำถำ้บุตรสำวของตนอ่ำนออกเขียนไดก้็จะเขียนเพลงยำวถึงผูช้ำย  ส่วนผูห้ญิงจะ
ไดรั้บกำรอบรมสั่งสอนกำรบำ้นกำรเรือนและกิริยำมำรยำทอย่ำงเขม้งวด เช่น  ไม่ให้ยืนค ้ำศีรษะ
ผูใ้หญ่หรือไม่ใหย้นืสูงกวำ่ผูใ้หญ่ ไม่ใหเ้กินแกวง่แขนหรือเดินส่ำยสะโพก ไม่ใหเ้ดินเสยผมหรือส่ง
เสียงดงั เพรำะเป็นลกัษณะของผูห้ญิงเจำ้ชู ้ผูห้ญิงนกัเลงและผูห้ญิงชัว่40 

หนังสือช่ือ “สุภำษิตสอนหญิง” ของสุนทรภู่ ท่ีกล่ำวถึงกิริยำมำรยำทของผูห้ญิงท่ี
ควรปฏิบติัไวม้ำกมำย ตวัอยำ่งเช่น กำรแต่งตวัใหพ้องำม เรียบร้อยและสมศกัด์ิศรี โดยมีใจควำมวำ่ 
 

     อยำ่เอำอยำ่งหญิงโกงท่ีโฉงเฉง 
กำรมิดีท่ีชัว่จงกลวัเกรง   อยำ่ครืนเครงขบัร้องคะนองใจ 
คิดแต่ยำกแต่จนเร่งขวนขวำย   อยำ่ใหก้ำยตกยำกล ำบำกได ้
พออ่ิมเชำ้เยน็ไม่เป็นไร   อยำ่พอใจเช่ือช ้ำเขำก ้ำเกิน 
ค่อยเสง่ียมเจียมตนจนเสียก่อน   ค่อยผนัผอ่นทีหลงัเขำสรรเสริญ 

                                                 
39มำนพ คณะโต, พฤติกรรมทางเพศ : ทบทวนองค์ความร้้ สถานการณ์ และปัจจัยที่

เกีย่วข้อง ภายใต้โครงการสืบสานวฒันธรรมไทยส่้สุขภาพทียื่นยาว  (นนทบุรี: ส ำนกัพฒันำวิชำกำร
แพทย ์กรมกำรแพทย,์ 2541), 32. 

40เทพชู ทบัทอง, ผ้้หญงิไทยในอดีต, 76. 
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อยำ่เป้อเยอ้พกใหญ่ออกใหเ้กิน   ละเมิดเมินหม่ินนกัมกัจะอำย 
อยำ่อวดดีมีทรัพยเ์ท่ียวจบัแจก    ท ำเก่ียวแฝกมุงป่ำพำฉิบหำย 
ใครจะช่วยตวัเรำกเ็ปล่ำดำย   อยำ่มกังำนเงินทองของส ำคญั 
เห็นผูดี้มีทรัพยป์ระดบัแต่ง   อยำ่ท ำแข่งวำสนำกระยำหงนั 
ของตวันอ้ยกจ็ะถอยไปทุกวนั   เหมือนตดับัน่ตน้ทุนสูญก ำไร 
จงนุ่งเจียมห่มเจียมเสง่ียมหงิม   อยำ่กระหยิม่ยศถำอชัฌำสยั 
อยำ่นุ่งลำยกรำยกรุยท ำฉุยไป     ตวัมิใช่ชำววงัไม่บงัควร ฯลฯ41 

 
นอกจำกนั้นเม่ือเร่ิมมีพระรำชบญัญติัตั้งโรงเรียนแบบตะวนัตกข้ึนแทนกำรเล่ำเรียน

ในวดั ท่ีมีไวเ้พื่อส ำหรับเด็กผูช้ำยเล่ำเรียนหนงัสือเท่ำนั้น เม่ือเด็กผูห้ญิงเร่ิมมีโอกำสเล่ำเรียนศึกษำ 
เก่ียวกบัค่ำนิยม อุดมคติของผูห้ญิงชั้นสูง ท่ีไดรั้บรู้จำกนิทำนชำดกท่ีน ำมำเล่นเป็นละครตั้งแต่สมยั
อยธุยำเป็นตน้มำ เช่น ไกรทอง สังขท์อง ไชยเชษฐ ์ฯลฯ ซ่ึงแต่งเลียนแบบนิทำนในอุดมคติท่ีไดรั้บ
อิทธิพลมำจำกประเทศอินเดียอยำ่งเร่ือง รำมเกียรต์ิ ท่ีเนน้ถึงบทบำทสตรีในเร่ืองของควำมซ่ือสัตย์
และจงรักภคัดีต่อผูเ้ป็นสำมี ท่ีถูกตอกย  ้ำและมีกำรเผยแพร่ถ่ำยทอดวรรณกรรมต่ำงๆเหล่ำน้ีสู่ผูห้ญิง
ทัว่ไป ดังปรำกฏทั้งในบทกลอน หมอล ำ มโนรำห์และค ำขบัพื้นเมืองทัว่ไป ท่ียงัคงเน้นกำรให้
ผูห้ญิงท ำหนำ้ท่ีดูแลบุตร ปรนนิบติัและเช่ือฟังสำมีเป็นส ำคญั42 

3.5 สตรีในส่ือสารมวลชน 
 “ส่ือ”  เป็นสำเหตุส ำคญัท่ีส่งผลต่อปัญหำทำงเพศสถำนะหลำยดำ้น  ซ่ึงส่ือน ำเสนอ

ภำพลกัษณ์ผูห้ญิงในเร่ืองเพศซ ้ ำๆจนกลำยเป็นเร่ืองเคยชินในสังคม จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีผูห้ญิงจะ
กลำยเป็นเคร่ืองมือของควำมรุนแรงทำงเพศ  ปัจจุบนัส่ือถูกจ ำแนกออกเป็น 7  ประเภท  ไดแ้ก่  ส่ือ
ส่ิงพิมพ์  อินเตอร์เน็ต  วิทยุกระจำยเสียง  วิทยุโทรทัศน์  วสัดุเทปโทรทัศน์  ภำพยนตร์และ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ผูศึ้กษำเช่ือว่ำเพศสถำนะสตรีในสังคมไทยมีส่ือคือตวัแปรหลกัท ำหน้ำท่ีเป็น
กระจกสะท้อนโครงสร้ำงวิธีคิดของสังคม (Mental  structure) จึงจ ำเป็นต้องท ำกำรศึกษำด้ำน
ส่ือสำรมวลชนดว้ย 

จนัทรำ ทลัเภท โมฮนัที (Chandra Talpade Mohanty) นกัสตรีนิยมชำวอินเดียไดท้ ำ
กำรอธิบำยควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง สตรี (Woman) และ ผูห้ญิง (women) โดยใหค้วำมเห็นวำ่ 

 
                                                 

41เร่ืองเดียวกนั, 78-79. 
42ปรำนี วงษเ์ทศ, “ผูห้ญิงสยำมบทบำทและสถำนภำพของผูห้ญิงร่องรอยจำกพิธีกรรม

ควำมเช่ือ,” ศิลปวฒันธรรม 11, 5 (มีนำคม 2533), 118.   
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“สตรี” มีสถำนะเป็น “คนอ่ืนทำงวฒันธรรมและอุดมกำรณ์ควำมเป็นคนอ่ืนท่ีว่ำ
น้ีสร้ำงผ่ำนวำทกรรมท่ีน ำเสนอภำพลกัษณ์ท่ีหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นวำทกรรมวิชำกำร  
วรรณกรรม กฎหมำย ภำษำ และภำพยนตร์ ฯลฯ” และ “ผูห้ญิง” คือ “คนท่ีมีประวติัศำสตร์
ร่วมกนั”  ซ่ึงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูห้ญิงท่ีมีตวัตนในประวติัศำสตร์กบัภำพลกัษณ์ของสตรี  
ท่ีถูกน ำเสนอซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเล่ำในวำทกรรมครอบง ำควำมคิดต่ำงๆ  ไม่ใช่ควำมสัมพนัธ์แบบ
ตรงไปตรงมำท่ีสะท้อนภำพควำมจริง  แต่เป็นควำมสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนอย่ำงไม่มีเหตุผล
ประกอบท่ีถูกสร้ำงข้ึนมำโดยวฒันธรรมบำงชนิด43 

 

นำยศุภฤกษ์ หงส์ภกัดี  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว  
กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์ ไดก้ล่ำวถึงภำพลกัษณ์เพศหญิงบนส่ือวำ่ 

 
ปัจจุบนัภำพลกัษณ์ของผูห้ญิง  ส่ือจ ำนวนมำกยงัถูกน ำเสนออยำ่งมีอคติในฐำนะวตัถุ

ทำงเพศ หรือในบทบำทดั้งเดิมคือผูห้ญิงตอ้งเป็นแม่และเมีย  บำงคร้ังถูกจดัวำงไวใ้นสถำนะ
ท่ีต ่ำกว่ำผูช้ำย   เห็นได้จำกผลกำรศึกษำโครงกำรศึกษำและเฝ้ำระวงัส่ือเพื่อสุขภำวะของ
สังคม ในประเด็น อคติและภำพตวัแทนในละครซิทคอม พบว่ำ ภำพตวัแทนของผูห้ญิงนั้น  
ค่อนขำ้งมีบทบำทตกเป็นรองผูช้ำยมำก ในบำงเร่ืองผูห้ญิงไม่ไดมี้หน้ำท่ีอะไรมำกนอกจำก
กำรเป็นตวัประกอบ ตวัตลก และเป็นวตัถุทำงเพศ  และภำพตวัแทนผูห้ญิงยงัคงถูกตอกย  ้ำ
ดว้ยควำมคิดแบบเดิมๆ ภำยใตแ้นวคิดเพศชำยเป็นใหญ่ โดยแฝงในโครงเร่ืองและแก่นเร่ือง
ของละครนอกจำกนั้น ภำพของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงยงัคงปรำกฏทำงส่ืออยำ่งเน่ือง ๆ  ท ำให้
คนในสังคมซึมซบัภำพของผูห้ญิงจำกกำรผลิตซ ้ ำ ของส่ือส่งผลให้เกิดทศันคติ อคติและเจต
คติทำงลบต่อผูห้ญิงโดยไม่รู้ตวัซ่ึงน ำไปสู่ปัญหำต่ำง ๆ มำกมำยในสงัคม44 

 
มณฑิรำ นำควิเชียร เจำ้หนำ้ท่ีส่ือสำรองคก์ร ยเูอน็วีเมน เอเชียแปซิฟิก (UN Women 

Regional Office for Asia and the Pacific) กล่ำวถึงส่ือสำรมวลชนของไทย ท่ีไม่ให้ควำมส ำคญักบั
มิติทำงเพศ ในระหว่ำงจดัอบรมผูส่ื้อข่ำวในภูมิภำคเอเซียแปซิฟิก ถึงประเด็นท่ีว่ำดว้ยสิทธิสตรี 
สิทธิอนำมยัเจริญพนัธ์ุ วำ่ส่ือในประเทศไทยยงัคงมีบทบำทต่อกำรร่วมสร้ำงสงัคมท่ีมีควำมเท่ำเทียม 
ระหวำ่งเพศนอ้ยมำก เม่ือเทียบกบัอีกหลำยประเทศในภูมิภำคเดียวกนัวำ่ 
                                                 

43กำญจนำ แกว้เทพ, เพศวถิี : วนัวาน วนันี ้และวนัพรุ่งนีท้ีจ่ะไม่เหมือนเดิม, 276. 
44กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย,์ พม. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสตรีในส่ือ , เข้ำถึงเม่ือ  27 ตุลำคม 2557, เข้ำถึงได้จำก http://www.m-
society.go.th/ewt_news.php?nid=5163 
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ส่ือไทยยงัตำมไม่ทันกระแสสังคมท่ีมีกำรเคล่ือนไหวเร่ืองเพศสถำนะ  ซ่ึงไม่ได้
หมำยถึงเฉพำะผูห้ญิง แต่รวมถึงควำมหลำกหลำยทำงเพศ ซ่ึงส่ือไทยมีควำมจ ำกดัมำกในกำร
เขำ้ถึงมิติทำงเพศ กำรน ำเสนอทำงส่ือจะมีกำรใชศ้พัทว์่ำ เกย ์ตุ๊ด กะเทย ทอม ด้ี แสดงใหเ้ห็น
ถึงกำรเอำเพศมำเป็นตวัก ำหนดมำกกว่ำกำรดูท่ีคุณสมบติัหรือควำมสำมำรถของบุคคล หรือ
พอมีข่ำวผูห้ญิงท ำแทง้ส่ือพำดหวัทนัที “แม่ใจร้ำย” โดยไม่ไดม้องเลยว่ำก่อนหนำ้นั้นมนัเกิด
อะไรข้ึนบำ้ง ผูช้ำยมีบทบำทอยำ่งไรกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนบำ้ง ผูห้ญิงไม่ไดต้ั้งทอ้งไดเ้องโดย
อตัโนมติั45 

 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำส่ือทุกรูปแบบยงัน ำเสนอภำพแบบเหมำรวม และค่ำนิยมใน

กำรเลือกเสนอภำพ ของผูห้ญิงเสมือนวตัถุหรือส่ิงของ (object) มำกกว่ำควำมเป็นเพื่อนมนุษยร่์วม
โลกท่ีมีสิทธิและศกัด์ิศรี  สตรีในส่ือโทรทศัน์ถึงแมจ้ะมีกำรน ำเสนอเร่ืองเก่ียวกบัเพศหญิงมำกข้ึน  
ก็ไม่ไดถู้กสร้ำงภำพเชิงสร้ำงสรรค์เท่ำใดนัก  "คนดูจะชอบ เพรำะมองผูห้ญิงเป็นสัตวโ์ลกแสน
สวย”46 ค  ำกล่ำวของ ผศ. เอกธิดำ เสริมทอง ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิ เทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัศรีปทุม  ท่ีท ำกำรส ำรวจภำพลกัษณ์ผูห้ญิงในละครไทย  จำกกำรส ำรวจพบว่ำ  ละคร
ไทยยคุใหม่ยงัคงมีกำรคงไวซ่ึ้งค่ำนิยมเร่ืองเพศแบบเดิม คือภำพลกัษณ์ของกำรเป็นแม่ ภรรยำ และ
เร่ืองควำมงำม  อีกทั้งกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ผูห้ญิงในละครใหก้ลำยเป็นกลุสตรีท่ีเพียบพร้อม   

ภำพลกัษณ์เพศหญิงในส่ือโฆษณำก็สร้ำงแรงจูงใจจำกเรือนร่ำง โดยกำรท ำให้เพศ
หญิงกลำยเป็นวตัถุเพื่อกำรพรีเซนเตอร์สินคำ้ ท่ีมีเร่ืองของกำรปลูกฝังค่ำนิยม ควำมเช่ือ และ
ทศันคติ ถูกสอดแทรกเขำ้ไปในเน้ือหำของงำนโฆษณำช้ินนั้นๆดว้ย โดยท ำให้เกิดแรงโนม้นำ้วใจ
และพฤติกรรมเลียนแบบเช่นเดียวกบัผูห้ญิงในส่ือโฆษณำ  จำกผลกำรวิจยัของ อนุภพ  สุวรรณ 
เร่ือง “พฤติกรรมกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงกลุ่มผลิตภัณฑ์ส ำหรับผิวกำย ยี่ห้อ L’OREAL ในจงัหวดั
เชียงใหม่” ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงสำเหตุหลกัจำกกำรใชเ้คร่ืองส ำอำง  เกิดจำกค่ำนิยมในเร่ืองของควำมสวย
และกำรเสริมสร้ำงบุคลิกภำพของผูห้ญิงยคุใหม่  ท่ีเช่ือว่ำผิวขำวคือควำมสวยงำมและจะไดรั้บกำร
ยอมรับในสังคม ควำมเช่ือเร่ืองน้ีกลำยเป็นกระแสท่ีฝังรำกลึกลงสู่คนในสังคมเมือง กลำยเป็น
พฤติกรรมเลียนแบบตำมส่ือโฆษณำรูปแบบต่ำงๆอยำ่งแยบยล ซ่ึงแปลงคุณค่ำตวัตนของควำมเป็น 

 
                                                 

45มีเดีย อินไซด ์เอำ้ท,์ ส่ือไทยในสายตาUN Women, เขำ้ถึงเม่ือ 31 ตุลำคม 2557, เขำ้ถึง
ไดจ้ำก http://www.mediainsideout.net/local/2013/09/149 

46เอกธิดำ เสริมทอง, โลกของผ้้หญิง "ในละคร" ไม่เคยเคล่ือนที่ไปไหน, เขำ้ถึงเม่ือ 27 
ตุลำคม 2557, เขำ้ถึงไดจ้ำก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1349058868 
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มนุษยใ์ห้เหลือเพียงมูลค่ำทำงสินคำ้ภำยใตร้ะบบทุนนิยม ซ่ึงน ำไปสู่ค่ำนิยมใหม่ๆในสังคมไทยยคุ
ปัจจุบนั47 

ดงัท่ีไดก้ล่ำวไปแลว้จะเห็นไดว้่ำภำพลกัษณ์สตรีท่ีส่ือสำรมวลชนน ำเสนอนั้น  ไดเ้ขำ้
มำลดค่ำควำมเป็นมนุษย ์(human rights) สร้ำงบทบำทสวมทบัแก่ผูห้ญิงไทยในปัจจุบนัอยำ่งไดผ้ล 
ในทุกแง่ของกำรน ำเสนอขอ้มูลข่ำวสำร กำรเปล่ียนแปลงควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม โดยผำ่น
กำรรับรู้และกำรเลียนแบบจำกส่ือ  ภำยใตค้วำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอ ำนำจชำยเป็นใหญ่   กำรน ำเสนอ
ส่ือลกัษณะน้ีได้สร้ำงผลต่อสถำนภำพทำงเพศของผูห้ญิงอย่ำงมำก โดยท่ีผูห้ญิงตอ้งจ ำยอมถึง
ภำพลกัษณ์ท่ีเกิดจำกกระบวนกำรสร้ำงทำงสงัคมโดยมีผูช้ำยเป็นผูค้วบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

47อนุภพ สุวรรณ, พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับ  ผิวกายยี่ห้อ
L'OREAL ในจังหวัดเชียงใหม่, เขำ้ถึงเม่ือ 31 ตุลำคม 2557, เขำ้ถึงไดจ้ำก http://www.oknation.net/ 
blog/print.php?id=810423 
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บทที่ 3 
 

สตรีในงานศิลปะ 
 

หลงัจากการศึกษาเก่ียวกบัความหมายเพศสถานะสตรีดงักล่าว  ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่สิทธิของ
สตรีนั้นถูกจ ากดัและถูกมองอย่างอคติอยูม่าก โดยมีปัจจยัหลกัมาจากสถานภาพทางสังคม  ดงันั้น
เม่ืองานศิลปะคือส่วนสะทอ้นสภาพสังคมในช่วงเวลาหน่ึง  จึงไม่แปลกท่ีงานศิลปะจะมีเน้ือหาและ
เร่ืองราวท่ีเตม็ไปดว้ยการครอบง าของอ านาจเพศชาย  

สตรี ถูกน ามาสร้างงานศิลป์ตราบทุกยุคทุกสมยัมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศเสมอ  
ตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์จวบจนปัจจุบนัภาพแทนสตรีส่ือความหมายท่ีแตกต่างไปตามสภาพทาง
สังคมในตามช่วงเวลา โดยมีศิลปินเป็นผูส้ร้างซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเป็นศิลปินชาย  ภาพแทนเหล่านั้น
จึงถูกบิดเบือนในโลกของความจริงท่ีว่า สตรีเพศ เป็นเพียงวตัถุทางกามารมณ์  โดยภาพแทนสตรีท่ี
ถูกสร้างข้ึนเป็นผลมาจากการสร้างอ านาจของเพศชาย  เพื่อสร้างกฏเกณฑท์างชนชั้นวรรณะทางเพศ
สถานะท่ีแตกต่าง  แต่แทจ้ริงแลว้ศิลปะในอดีตใหค้วามส าคญัต่อสตรีมากกวา่นั้น 

เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เก่ียวกบัเพศสถานะสตรีในงานของศิลปินหญิงร่วมสมยั จึง
จ าเป็นตอ้งศึกษาและเรียบเรียงขอ้มูล เก่ียวกบัพฒันาการทางศิลปะท่ีน าเสนอภาพแทนเรือนร่างสตรี
ทั้งทางฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกให้ก าจดัอยู่ในขอบเขตของการวิจยั  เพื่อให้เกิดความชดัเจนถึง
แนวความคิดและอิทธิพลท่ีน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงสถานะของสตรี  เน่ืองจากสตรีถูกน ามาส่ือใน
งานศิลปะอยา่งหลากหลายและมกัสะทอ้นภาพการเคล่ือนไหวทางวฒันธรรมและสงัคมอยูทุ่กขณะ   
 
1. ภาพแทนสตรีทางฝ่ังตะวันตก 

สมัยก่อนประวติัศาสตร์ภาพแทนสตรีทางฝ่ังตะวนัตกจะพบได้ประมาณ 20,000 - 
30,000 ปีก่อนคริสตกาล ศิลปกรรมจ านวนมากกล่าวถึงและยกยอ่งสตรีในฐานะ “ผูส้ร้าง” นอกจาก
ภาพวาดวิถีชีวิตประจ าวนัของมนุษยท่ี์พบตามผนงัถ ้าและลวดลายอวยัวะเพศหญิงบนภาชนะดินเผา
แลว้  ส่ิงท่ีน่าสนใจไม่แพก้นัคือเรือนร่างของสตรีในงานรูปแกะสลกัขนาดเล็ก (statuette) มีขนาด
ไม่ใหญ่มากนัก ระหว่าง 3.8 – 17 เซนติเมตร เป็นรูปประติมากรรมท่ีสามารถมองเห็นไดร้อบตวั 
(free-standing) ซ่ึงส่วนใหญ่มีลกัษณะ “อว้นพุงพลุย้” (corpulence) เกินความเป็นจริง ถูกคน้พบได้
ทัว่ไปตามพื้นท่ีแทบยโุรปและประเทศรัสเซีย ถูกเรียกวา่ “วีนสั” การคน้พบรูปแกะสลกัน้ี ส าหรับ  
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นกัวิชาการชาวรัสเซียกลุ่มหน่ึงมองว่า รูปแกะสลกัสตรีท่ีมีทอ้งใหญ่เกินความจริง เป็นเพียงตวัแทน
ของสตรีมีครรภโ์ดยสามีเป็นผูแ้กะสลกัและพกติดตวัไว ้เป็นส่ิงเตือนใจในขณะท่ีสามีตอ้งออกล่า
สัตวเ์ป็นเวลานาน1 
 

 
 
ภาพท่ี 1 ประติมากรรมสลกัหินปูนรูปวีนสั แห่งเลาส์เซล, คน้พบท่ีดอร์ดอนญ ์ประเทศฝร่ังเศส อายุ

ราว 20,000 ปีก่อนคริสตศกัราช 
ท่ีมา: Snipview, Venus of Laussel, accessed October 8, 2014, available from http://www.snipvie 
w.com/q/Venus%20of%20Laussel 
 

แต่นกัวิชาการส่วนใหญ่กลบัมองว่าการสร้างภาพแทนสตรีลกัษณะน้ีเป็นการสร้างข้ึน
เพื่อการตอบสนองความเช่ือ (Belief Art) โดยมีแนวความคิดเก่ียวกบัความเป็นแม่ (Maternity) และ
สภาวะเจริญพนัธ์ุ (Fertility) เป็นตวัแทนสัญลกัษณ์แสดงอ านาจ ศกัด์ิศรี บารมีเพศของเพศหญิง 
ลว้นมีความหมายเร่ืองของการให้ก าเนิด  ใชส้ าหรับพิธีกรรมส าคญัในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์และ
การสืบทอดเผ่าพนัธ์ุ อีกทั้งยงัเป็นส่ิงเคารพบูชาหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิติดตามตวั เพราะขนาดไม่ใหญ่

                                                            
1จารุพรรณ ทรัพยป์รุง, ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎั

สวนสุนนัทา, 2548), 32. 
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สามารถจบัถือไดอ้ย่างเหมาะมือ และถือว่าเรือนร่างสตรีคือผูใ้ห้ก าเนิดชีวิตใหม่ได้2  สะทอ้นเร่ือง
อ านาจของสตรี คติแม่เป็นใหญ่ หรืออาจเป็นพระแม่ (Mother Goddess)  อีกทั้งยงัมีการคน้พบงาน
แกะสลักหินปูน “วีนัสแห่งเลาส์เซล” (Venus of Laussel) (ภาพท่ี 1) ท่ี เกล้าทรงผม เป็นงาน
ประติมากรรมรูปนูน (relief) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่มีคติรักสวยรักงามเกิดข้ึนแลว้ในช่วงนั้น3 

 

 
 
ภาพท่ี 2 เคร่ืองดินเผาดิบรูปเทพีงูจากเกาะครีต, สร้างเม่ือราวปี 1600 ก่อนคริสตศกัราช ปัจจุบนัอยู่

ในพิพิธภณัฑส์ถานโบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ 
ท่ี ม า :  Oneonta, Minoan Snake Goddess, accessed October 8, 2014, available from 
http://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/arth200/Body/snake_goddess.htm 
 

เช่นเดียวกบัรูปตวัแทนของวีนสัความเช่ือเก่ียวกบัอ านาจของสตรีผูเ้ป็นเทพเจา้ (Earth 
Goddess) ยงัพบไดใ้นอารยธรรมของเกาะครีต (Crete) ซ่ึงภาพแทนสตรีในงานศิลปะบนเกาะแห่งน้ี
เป็นตวัแทนของผูค้วบคุมสรรพส่ิงและธรรมชาติ4  ศิลปะเคร่ืองดินเผาดิบ (Terra Cotta) รูปเคารพ
                                                            

2ศุภชยั สิงห์ยะบุศย,์ ประวตัิศาสตร์ศิลปะตะวนัตก ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 
2553), 22. 

3ธีรยทุธ บุญมี, ถอดร้ือปรัชญาและศิลปะแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง (กรุงเทพฯ: สาย
ธาร, 2546), 104. 

4เฉลิมภรณ์ ชูอรุณ, ศิลปกรรมส าคญัในประวัติศาสตร์ศิลปะ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์
, 2549), 28. 

http://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/Images/ARTH209images/minoan/snake_goddess.jpg
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บูชา “เทพีงู” (Minoan Snake Goddess) (ภาพท่ี 2) ประติมากรรมเรือนร่างสตรีขนาดเลก็ถูกแต่งเติม
สีสนัคลา้ยสีในงานประติมากรรมอียปิต ์ รูปทรงท่ีเรียบง่าย ลกัษณะเอวคอดและไหล่กวา้งเปิดทรวง
อก สรีระร่างกายบางส่วนคลา้ยเพศชาย สวมประโปรงบานคลา้ยระฆงัยาวจรดพื้นคลา้ยชุดเคร่ือง
แต่งกายมาตรฐานส าหรับงานเทศกาลทางศาสนา  มือทั้งสองจบังูขนาดเล็กเอาไว ้เคร่ืองดินเผา
ลกัษณะน้ีเป็นตวัแทนของความศกัด์ิสิทธ์ิ  ถูกน ามาใชใ้นพิธีฝังศพพบในสุสานและบริเวณสถานท่ี
ทางศาสนาบนยอดเขาหลายแห่ง5 

ภาพแทนสตรีในศิลปะอียิปต์ยงัคงความหมายไม่เปล่ียนแปลงเท่าใดนัก สตรียงั
เก่ียวขอ้งกบัเทพเจา้ ภาพงานจิตรกรรมและงานแกะสลกัตามพนงัวิหารต่างๆ จะพบภาพเทพเจา้ “ไอ
ริส” (Isis) (ภาพท่ี 3)  เทพีผูเ้ป็นเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่อุดมสมบูรณ์ ตามความเช่ือของชาวอียิปต์
โบราณ พระนางเปรียบเหมือนพระแม่แห่งการกสิกรรม และภาพแทนสตรีอีกรูปแบบหน่ึงท่ีพบ คือ 
ภาพของกษตัริย ์ในอดีตสตรีผูเ้ป็นกษตัริยจ์ะไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าใดนกั เน่ืองจากผูป้กครองและ
มีอ านาจจะตอ้งเป็นเพศชายเท่านั้น  

 

 
 
ภาพท่ี 3 จิตรกรรมฝาผนงัภาพของเทพเจา้ไอริส, สร้างเม่ือราวปี 1300 ก่อนคริสตศกัราช  
ท่ีมา: Free1000s, Egypt The Goddess Isis, accessed October 8, 2014, available from http://Free 
1000s.blogspot.com/2008/12/wall-painting-egypt-goddess-isis-c-1360.html 
 

                                                            
5อศันีย ์ชูอรุณ, ประวตัิศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลาง (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2536), 107. 
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แต่หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าสตรีเคยมีอ านาจและบทบาทเทียบเท่าเพศชายมีอยู่จริง 
คือ งานประติมากรรมของ “ฮตัเชปซุต" (Hatshepsut) สตรีผูท้รงอ านาจคนแรกแห่งโลกโบราณท่ี
แสดงลกัษณะคลา้ยคลึงกบับุรุษ (ภาพท่ี 4) สังเกตไดจ้ากภาพแทนของพระนางจะมีการสร้างเครา
เช่นเดียวกบัฟาโรห์ ภาพแทนสตรีท่ีเกิดข้ึนน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่สตรีไม่ไดเ้ป็นเพียงผูท้รงอ านาจในโลก
ทางอุดมคติแต่หากมีอ านาจในโลกแห่งความเป็นจริงดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 4 พระเศียรของพระนางฮตัเชปซุต, สร้างเม่ือราวปี 1503-1482 ก่อนคริสตศกัราช  
ท่ีมา: Arttattler, Osiride head of Hatshepsut, accessed October 8, 2014, available from http://art 
tattler.com/archivehetshepsut.html 

 
หลังจากการสร้างสรรค์ภาพแทนสตรีรูปแบบความงามตามอุดมคติในยุคก่อน

ประวติัศาสตร์เก่ียวกบัเทพเจา้และภาพตวัแทนแลว้  ในสมยักรีกโบราณเร่ืองเพศไม่ไดถู้กมองในเชิง
บวกเท่าใดนกั และความงามกลบัไม่ไดอ้ยูท่ี่เรือนร่างของสตรี แต่หากเป็นเรือนร่างของเดก็ชายแทน 
เน่ืองจากวฒันธรรมและประเพณีต่างๆถูกสร้างหลอมรวมให้แก่เพศชายเท่านั้น สตรีมีความส าคญั
เพียงหน้าท่ีการให้ก าเนิด  เรือนร่างท่ีเปลือยเปล่าของเด็กชายจึงเป็นส่ิงสูงส่งของ ศิลปะในกรอบ
ความคิดกรีกโบราณ  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งในเร่ืองคุณธรรมและอ านาจของเพศชาย6 

                                                            
6ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ‘นู้ดจ ากดั’ จาก ‘นู้ดไม่จ ากดั’  ใน 100 นู้ดผู้หญิงในแนวนอน,    

นิวติั กองเพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สนุกนึก, 2553), 13. 
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อีกทั้งความเช่ือในสมยักรีกโบราณยงัมองว่าอวยัวะเพศของสตรีเป็นดงัหว้งเหวลึกหรือ
อเวจี (abyss) ท่ีบ่งบอกถึงความน่าสะพรึงกลวัและถูกมองในเชิงลบ ประกอบกับความเช่ือของ
นักปราชญ์กรีกโบราณท่ีมองว่าการประกอบกามกิจกบัเหล่าบรรดาโสเภณีจะเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความมกัมากในกามอารมณ์แสดงใหเ้ห็นถึงความเส่ือมและความฟุ่ มเฟือย7 ซ่ึงท าการตอกย  ้าใหส้ตรี
กลายเป็นกลุ่มชายขอบมากยิง่ข้ึน   

ภาพแทนสตรียุคกรีกโบราณจึงแสดงให้ เห็นถึงการกดทับเร่ืองเพศอยู่เป็นนัย 
เช่นเดียวกบัเรือนร่างสตรีในสังคมคริสตศ์าสนา ซ่ึงแตกต่างจากการสร้างประติมากรรมเพศชายท่ี
เปลือยเปล่าล่อนจอ้นเต็มไปด้วยกลา้มเน้ือและแสดงอวยัวะเพศชายอย่างเด่นชัด แมแ้ต่ในงาน
จิตรกรรมภาพของภรรยาท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัสามีของตน ยงัถูกปกปิดร่างกายดว้ยเส้ือผา้ต่างจากสามี
ท่ีเปลือยกายได ้

 

 
 
ภาพท่ี 5 ผลงานช่ือ Venus de Milo, ประติมากรรมยคุกรีกก่อนคริสตกาล 
ท่ีมา: Las Grandes Obras de Arte, Venus de Milo, accessed October 8, 2014, available from http: 
//misgrandesobrasdearte.blogspot.com/2010/11/113venus-de-milo-sii-ac.html 
 
                                                            

7ธเนศ วงศย์านนาวา, เม่ือฉันไม่มีขนฉันจึงเป็นศิลปะ (กรุงเทพฯ: สมมติ, 2557), 157. 

http://1.bp.blogspot.com/_anfuIogwHRw/TTlxefQIQwI/AAAAAAAABLg/y8PomGMWLBc/s1600/Venus_de_Milo%2B%2528II%2Ba.C%2529.jpg
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ส าหรับภาพแทนสตรีในงานประติมากรรมกรีกโบราณท่ีบ่งบอกถึงรสนิยมของสตรีใน
อุดมคติของคนในยุคสมยันั้นงานประติมากรรมจึงออกมาในรูปอนังดงาม รวมถึงภาพแทนต่างๆ
ของเทวรูป ชาวกรีกโบราณจึงพยายามแสดงออกให้มีลกัษณะสมจริงตามลักษณะท่าทางของมนุษย์
มากท่ีสุด8  “วีนัส เดอมิโล”(Venus de Milo) (ภาพท่ี 5) จะพบไดว้่า นอกเหนือจากการปกปิดส่วน
ของร่องรอยอวยัวะเพศ ยงัพบการสร้างเคร่ืองแต่งกายหรือผา้คลุมห่อตวั คลุมเรือนร่างในงานศิลปะ
อยา่งมิดชิด หรือแมแ้ต่ภาพแทนสตรีในงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมอ่ืนๆ ลกัษณะท่วงท่าของ
สตรีกจ็ะปกปิดอวยัวะเพศดว้ยมือขวาหรือมือซา้ยจนกลายเป็นตน้แบบการเปลือยในงานศิลปะ9 

  

 

 
ภาพท่ี 6 ผลงานช่ือ Altar of Peace, ประติมากรรมนูนยุคโรมัน สร้างข้ึนช่วง 13 - 9 ปี ก่อน

คริสตกาล 
ท่ีมา: Ancientrome, Altar of Peace, accessed October 8, 2014, available from http://ancientrome. 
ru/art/artworken/img.htm?id=4674 
 

ยคุกรีกโบราณนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีแสดงออกถึงการกดข่ีสตรีอยา่งเห็นไดช้ดั โสเภณีคือ
ตน้แบบของรูปประติมากรรม อาจกล่าวได้ว่าโสเภณีคือผูมี้บทบาทการสร้างงานศิลปกรรมท่ี
ยิ่งใหญ่ หากแต่ในชีวิตจริงโสเภณีถูกทารุณและไม่ไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีในสังคมท่ีเพศชายครอบง า

                                                            
8กฤษณา หงษ์อุเทน , ศิลปะคลาสสิก : สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนพบัลิชช่ิง, 2549), 35. 
9ธเนศ วงศย์านนาวา, เม่ือฉันไม่มีขนฉันจึงเป็นศิลปะ, 176. 

http://ancientrome.ru/art/artwork/sculp/rom/relief/ara-pacis/ap069.jpg
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ไดเ้ช่นกนั10  เม่ืองานศิลปะเร่ิมถูกควบคุมโดยเพศชายบทบาทหน้าท่ีของสตรีในงานศิลปะจึงถูก
จ ากดั แต่การนับถือสตรีผูเ้ป็นเทพยงัพบไดใ้นงานประติมากรรมของโรมนัซ่ึงไดรั้บอิทธิพลการ
สร้างและแนวคิดจากกรีกโบราณ “แท่นบูชาแห่งสันติภาพ” (Altar of Peace) หรือถูกเรียกอีกช่ือ
หน่ึงว่า “อารา ปาชีส” (Ara Pacis) (ภาพท่ี 6) เป็นประติมากรรมภาพนูนตกแต่งผนงัท่ีกั้นอาณาเขต
แท่นบูชา ตรงปลายสุดของผนังขบวนพระจกัรพรรดิออกสัตสัและบรรดาราชวงศ์ เป็นภาพเทพี
เทลลัส (Tellus) ผูเ้ป็นพระแม่ธรณี (Mother Earth) รายล้อมด้วยรูปสัญลักษณ์แห่งความอุดม
สมบูรณ์11  แสดงให้เห็นว่าสตรียงัคงบทบาทความเป็นเทพเจา้อยู ่แต่อาจไม่เด่นชดัเท่าการสร้างรูป
เคารพของกษตัริยแ์ละตวัแทนความเป็นมนุษยใ์นยคุท่ีเพศชายเป็นใหญ่ได ้

ช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 เม่ือคริสต์ศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม
ปฐมกาล (Genesis) ท่ีกล่าวถึงแนวคิดเร่ืองการสร้างโลกของสรรพส่ิง ความส าคญัของสตรีต่อ
บทบาทการสร้างโลกจึงถูกลดค่าและลบลา้งไป เหลือเพียงแนวคิดของวฒันธรรมอ านาจชายเป็น
ใหญ่ในโลกฝ่ังตะวนัตกท่ีถูกท าให้เช่ือว่า เพศชายคือผูส้ร้างโลกจากความเช่ือเร่ืองอดมักบัอีฟ  ผล
ของอ านาจท่ีเกิดข้ึนน้ีไดส่้งผลมายงัรูปแบบการสร้างงานศิลปะอีกดว้ย 

 

 

 
ภาพท่ี 7 Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato, Virgin Mary, 1650. 
ท่ีมา: Sassoferrato, Virgin Mary, accessed October 8, 2014, available from http://en.wikipe 
dia.org/wiki/Giovanni_Battista_Salvi_da_Sassoferrato 
                                                            

10เร่ืองเดียวกนั, 158. 
11เฉลิมภรณ์ ชูอรุณ, ศิลปกรรมส าคญัในประวัติศาสตร์ศิลปะ, 67. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/SASSOFERRATO_-_Virgen_rezando_(National_Gallery,_Londres,_1640-50).jpg
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ส าหรับในงานศิลปะภาพแทนสตรีจะเป็นเพียงพระแม่หรือมาดอนน่า (Madonna)12  
แสดงออกถึงการเคารพนบัถือพระแม่มารีย ์มารดาแห่งพระเยซูคริสต ์หรือท่ีเรียกว่า “พระแม่มารีย์
พรหมจารี” (The Virgin Mary) (ภาพท่ี 7) ภาพแทนลกัษณะน้ีถูกเผยแพร่และปรากฏมากจนถึงยุค
เรอเนสซองส์ (Renaissance) แสดงให้เห็นถึงรูปเคารพ (Idol) ต่อความนิยมของลทัธิบูชาพระแม่มา
รีย ์ ภาพแทนพระแม่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีเน้ือหามาจากพระคริสตธรรมคมัภีร์  ซ่ึง
บนัทึกเร่ืองราวเหตุการณ์ในชีวิตของสตรีผูเ้ป็นมารดาของพระผูเ้ป็นเจา้  และกลุ่มแสดงลกัษณะของ
พระแม่ท่ีเนน้คุณลกัษณะในฐานะเทพมารดา13 

นอกเหนือจากภาพแทนพระแม่เหล่าสตรีผูเ้ป็นนางฟ้าแลว้ สตรีในงานศิลปะมีเพียง
ปรากฏในรูปของภาพเหมือนบุคคลหรือรูปของเหล่าบรรดาผูอุ้ปถัมภ์  เน่ืองจากผูอุ้ปถัมภ์มี
ความส าคญัมากต่อการสร้างสรรคง์านศิลปะในช่วงยคุกลาง  พบภาพเหมือนบุคคลไดม้ากในงาน
ศิลปะสมยัยคุเรอเนซองส์และยงัพบหลกัฐานท่ีว่ามีจิตรกรหญิงเกิดข้ึนในยคุน้ีอยูบ่า้ง แต่หากพื้นท่ี
ทางศิลปะยงัคงเป็นพื้นท่ีของเพศชายเท่านั้นจึงไม่มีใครกล่าวถึงผลงานของพวกเธอเท่าศิลปินชาย
เท่าใดนกั เม่ือบทบาททางศาสนาท่ีมีต่องานศิลปะเร่ิมเส่ือมถอย  สตรีท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าเทพเจา้     พระ
แม่ตวัแทนแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิ ก็ปรากฏภาพเปลือยสตรีในลกัษณะเยา้ยวนทางเพศ  ความหมายของ
สตรีและอวยัวะเพศถูกตีค่าในเชิงลบ  โดยการรณรงคส์ร้างภาพแทนคลา้ยโฆษณาชวนเช่ือลดฐานะ
สตรีลง  ลบลา้งบทบาททั้งในทางศาสนาและความเป็นแม่เพื่อน ามาสู่การยกยอ่งบุรุษแทน 

ภาพแทนเรือนร่างสตรีท่ีเปลือยเปล่าเร่ิมเขา้มามีบทบาทในราวปลายศตวรรษท่ี 17 ภาพ
แทนเรือนร่างสตรีไม่ได้มีลกัษณะของความคิดภูมิปัญญาท่ีสูงส่ง หากแต่ร่างกายของสตรีเปิด
โอกาสในการสร้างสรรคแ์ละมีความหลากหลายมากกว่าร่างกายเพศชาย เน่ืองจากสรีระทรวดทรง 
สดัส่วนท่ีโคง้เวา้มีความละเอียดลออในส่วนต่างๆของร่างกาย ศิลปินส่วนใหญ่ท่ีเป็นเพศชายจึงนิยม
ท าการสร้างสรรค ์แต่หากสถานะของสตรีท่ีมาเป็นแบบเองก็ถูกมองอยา่งไม่หนา้ไวใ้จ เพราะส่วน
ใหญ่สตรีท่ีมาเป็นแบบนั้นกคื็อ โสเภณี14 

                                                            
12มาดอนน่า (Madonna) ในภาษาอิตาลี หมายถึง สตรีผูสู้งศกัด์ิและมีความส าคญัใช้

เรียกแทนรูปเคารพของพระแม่มารียพ์รหมจารี 
13จอร์จ  เฟอร์กูสัน , เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลปะ 2, แปลโดย กุลวดี  

มกราภิรมย ์(นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2531), 39. 
14ธเนศ วงศย์านนาวา, “การจดัระเบียบเพศในศิลปะ จากภาพนูด้สู่ภาพระดบั X,” 

รัฐศาสตร์สาร 25, 2 (2547): 205. 
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ภาพแทนเรือนร่างสตรีของศิลปินชายเป็นผูส้ร้างนั้น จึงเร่ิมปรากฏข้ึนมีเน้ือหาเก่ียวกบั
เร่ืองเพศท่ีแสดงออกในลกัษณะของอ านาจชายเป็นใหญ่ แนวคิดทางฝ่ังตะวนัตกสตรีกลายเป็นเพียง
ความรัญจวนใจทางเพศ  ภาพเปลือยสตรีท่ีแสดงออกมาในช่วงน้ี ถูกท าใหเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อท าการ
บ่อนท าลายภาพลกัษณ์สตรีท่ีดีงามโดยอาศยัอตัลกัษณ์ของสตรีดว้ยลกัษณะทางเพศของพวกเธอเอง 
ซ่ึงการแสดงภาพแทนสตรีนั้น มิไดแ้สดงให้เห็นถึงลกัษณะความคิดทางภูมิปัญญาท่ีสูงส่ง หากแต่
เรือนร่างของสตรีเปิดโอกาสการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายมากกว่าเรือนร่างของเพศชาย15  ภาพ
เปลือยของสตรีจึงถูกนิยามข้ึนและแสดงใหเ้ห็นเก่ียวกบัการครอบง าทางเพศผา่นศิลปินชายและการ
จอ้งมองของเพศชาย (the Male Gaze) ควบคุมให้สตรีกลายเป็นวตัถุไดโ้ดยง่ายซ่ึงแตกต่างกบัการ
เขียนภาพเปลือยในอดีต ภาพเรือนร่างสตรีทั้ งหลายถูกสร้างภายใต้การลุ่มหลงและกลายเป็น
ช่องทางระบายส าหรับความปรารถนาทางเพศตรงขา้ม (Heterosexual Male)  

 

 
 
ภาพท่ี 8 Titian, The Venus of Urbino, 1538, oil on canvas. 
ท่ีมา: Imagiva, The Venus of Urbino, accessed October 10, 2014, available from http://www.ima 
giva.com/tiziano-vecellio/the-venus-of-urbino.html 
 

ภาพเปลือยสตรีในผลงานช่ือ Venus of Urbino (ภาพท่ี 8) นบัเป็นตวัอยา่งผลงานศิลปะ
ท่ีน าเสนอภาพแทนเร่ืองร่างสตรีท่ีแตกต่างจากความหมายเดิมโดยศิลปินชาย เรือนร่างท่ีเปลือยเปล่า
เตม็ไปดว้ยพลงัดึงดูดทางเพศ ต่างจากภาพลกัษณ์ยคุโบราณแบบดั้งเดิมของวีนสัท่ีเป็นตวัแทนเทพ
ปกรณัม ซ่ึงการใชช่ื้อ “วีนสั” ส าหรับนกัวิชาการมองว่านบัเป็นขอ้อา้งท่ีชาญฉลาดส าหรับผูช้มใน

                                                            
15เร่ืองเดียวกนั. 
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สมยัเรเนซองส์จนถึงยุคต่อๆมา ท่ีสามารถเสพภาพเปลือยวาบหวิวโดยใช้การเรียนรู้วฒันธรรม
คลาสสิก อีกทั้ งผลงานภาพแทนเรือนร่างสตรีภาพน้ียงัแสดงให้เห็นถึงความส าคญัเชิงอ านาจ
ระหว่างเพศผ่านความเป็นเพศสถานะสตรีท่ีเป็นตวัก าหนดหรือถูกก าหนดโดยวฒันธรรมอย่าง
กวา้งๆ16 

นกัสตรีนิยม วิทน่ี แชดวิค (Whitney Chadwick) กล่าวถึงโครงสร้างของประวติัศาสตร์
ศิลปะตะวนัตกนั้ นเต็มไปด้วยอ านาจและการสร้างผลประโยชน์แก่ศิลปินชายเต็มท่ี ศิลปะท่ี
แสดงออกผ่านเรือนร่างสตรีจึงเต็มไปดว้ยพลงัทางเพศ การจะยอมรับศิลปินหญิงในช่วงเวลานั้น
นบัเป็นเร่ืองยากและไม่มีศิลปินหญิงท่ียิ่งใหญ่ปรากฏในเห็น เพราะภาพลกัษณ์ศิลปินหญิงถูกมอง
ว่าขาดประสิทธิภาพ  ซ่ึงท าให้เกิดการตอกย  ้าสถานภาพท่ีเหนือกว่าของฝ่ายชายท่ียกมาตรฐานและ
สติปัญญาของตน เป็นไปตามท่ีศิลปินหญิงชาวฝร่ังเศส มารี บราคเกอบงต ์(Marie Bracquemond) 
เคยกล่าวไวว้่า  “ความจริงจงัของเขาท าให้ฉนัตกใจ เขาสงสัยความกลา้และความเพียรพยายามของ
ผูห้ญิงท่ีจะเป็นศิลปิน คิดเอาว่า จิตรกรหญิงควรวาดแต่ดอกไม ้ผลไม ้หุ่นน่ิง ภาพเหมือนเท่านั้น”17 
แต่เม่ือโลกของศิลปะถูกเปิดกวา้งต่อศิลปินหญิง  การแสดงออกต่อเรือนร่างสตรีก็ยิ่งทา้ทายมาก
ยิง่ข้ึน  ศิลปินหญิงจึงไม่จ าเป็นตอ้งหลบซ่อนและเป็นเพียงเบ้ืองหลงัของศิลปินชายอีกต่อไป  

ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) ภาพแทนสตรีจะถูกแยกออกจากการสร้างงานตาม
รูปแบบทางศาสนาอยา่งเด่นชดั การสร้างภาพแทนตามจินตนิยายและตวัแทนของเทพเจา้เป็นเร่ือง
ลา้สมยั วิทยาศาสตร์เร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึน แนวคิดการสร้างภาพแทนจึงสะทอ้นเร่ืองราว
เก่ียวกบัค่านิยมทางจริยธรรมและการชดใชส้งัคม ศิลปินยคุใหม่รวมทั้งศิลปินหญิงจึงสร้างภาพผา่น
งานศิลปะท่ีสะทอ้นหลกัการและเหตุผลของความจริง ตามสภาพสังคมในช่วงขณะท่ีตนมีชีวิตอยู่
เร่ืองราวท่ีน าเสนอจึงเป็นจริงและเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวส่วนตวัของมนุษย์18 

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ภาพแทนสตรีของศิลปินหญิงท่ีปรากฏข้ึนจึงมีความหมาย
มากกว่าเร่ืองทางสรีระ  แต่จะเตม็ไปดว้ยอารมณ์ความรู้สึก เร่ืองราวภายในบา้นเสน่ห์ของสตรีเพศ 
ภาพแทนเหล่าน้ีน าเสนอความเป็นผูห้ญิง หรือท่ีเรียกว่า ศิลปะแบบผูห้ญิง  (Feminine Art) ส่วน

                                                            
16เจอรัลดีน เอ. จอห์นสัน, ศิลปะเรอเนซองส์ : ความรู้ฉบับพกพา, แปลโดย จณัญญา 

เตรียมอนุรักษ ์(กรุงเทพฯ: โอเพน่เวิลดส์, 2557), 152-153. 
17อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข,  รู้หลับกับศิลป์ : ประเด็นทัศนศิลป์และลายลักษณ์ว่าด้วย

ศิลปะ (กรุงเทพฯ: ค  าสมยั, 2552), 84. 
18 มยั ตะติยะ, สุนทรียภาพทางทศันศิลป์ (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2547), 119. 
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ศิลปะสิทธิสตรี (Feminist Art) จะเป็นศิลปะท่ีมุ่งไปในเชิงการประทว้งถึงความเสมอภาคระหว่าง
เพศทั้งในและนอกวงการศิลปะเก่ียวกบัอ านาจชายเป็นใหญ่มีอ านาจเหนือกวา่สตรี19 

การใช้เรือนร่างสตรีภายใตศิ้ลปะแบบผูห้ญิงนั้นมีนักวิชาการหลายท่านมองว่า การ
สร้างสรรคข์องศิลปินหญิงมีความแตกต่างกบัศิลปินชายอย่างส้ินเชิง ศิลปินหญิงจะสร้างผลงาน
ศิลปะท่ีเตม็ไปดว้ยการถ่ายทอดพลงั อารมณ์ ความฝัน  ความปรารถนา และการหลุดพน้จากพนัธะ 
ศิลปินหญิงส่วนใหญ่มกัจะน าเสนอเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั หนา้ท่ีในครัวเรือน ความ
แตกต่างระหว่างชายหญิง การเสียดสี ความรุนแรงและผลกระทบจากการกดข่ีในเร่ืองเพศ ซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีจะพบไดใ้นงานของศิลปินหญิง 

 

 
 
ภาพท่ี 9 Frida Kahlo, Salf Portrait with Cropped Hair, 1940, Oil on canvas, 40 x 27.9 cm. 
ท่ีมา: Moma, Salf Portrait with Cropped Hair, accessed October 8, 2014, available from http:// 
www.moma.org/collection/object.php?object_id=78333 
 

 

                                                            
19 สุธี คุณาวิชยานนท,์ จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่ : ว่าด้วยความพลกิผนัของศิลปะจาก

ประเพณสู่ีสมัยใหม่และร่วมสมัย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 211. 
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ศิลปินหญิงยุคแรกๆท่ีไดรั้บการยอมรับในวงการศิลปะสมยัใหม่อย่าง ฟรีดา้ คาห์โล 
(Frida Kahlo) ศิลปินหญิงชาวเม๊กซิกนั ถูกยกยอ่งว่าเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างงานศิลปะเซอร์
เรียลลิสม ์(Surrealism)20 ผลงานส่วนใหญ่เป็นชุดภาพเหมือนตวัเอง (Self Portrait) ฟรีดา้สร้างงาน
เพื่อบ าบดัความทุกขท่ี์เกิดจากความเจบ็ปวดจากอุบติัเหตุและมรสุมชีวิตรักท่ีลม้เหลวกบัสามี ดิเอโก 
ริเวรา (Diego Rivera) ผลงานช่ือ Salf Portrait with Cropped Hair (ภาพท่ี 9) คือผลงานท่ีแสดงถึง
ความบอบช ้าเสียงใจจากการนอกใจของสามีท่ีรัก  ฟรีดา้จึงน าเสนอภาพเหมือนของตวัเองท่ีตดัผม
สั้นและแต่งตวัคลา้ยเพศชายมีเพียงต่างหูและรองเทา้ส้นสูงท่ีเป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีบ่งบอกลกัษณะ
ของสตรี ดา้นบนมีท่อนเน้ือเพลงพื้นบา้นเม็กซิกนัท่ีกล่าวถึงความรักท่ีไม่สมหวงัเช่นเดียวกนักบั
ความรักของตวัเธอเอง 

หลงัจากนั้นผลงานศิลปินหญิงตั้งแต่ช่วงยคุทศวรรษท่ี 1970 เป็นตน้มา  ก็เร่ิมน าเสนอ
แง่มุมการแบ่งแยกทางเพศอยา่งชดัเจน  เน้ือหามกัมีความรุนแรง โจ่งแจง้และเสียดสี แสดงถึงความ
เป็นอ่ืนของเพศสถานะและความเป็นชายขอบ ควบคู่กระบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีแสดงให้เห็น
ความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างเพศ  สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากสตรีถูกก าหนดให้เป็นเพียงวตัถุทางเพศ
และไม่สามารถมีอ านาจเทียบเท่าเพศชายได ้ศิลปินหญิงจึงพยายามเรียกร้องสิทธิความเป็นมนุษย์
ผา่นผลงานศิลปะของตน 

ผลงานของศิลปินหญิงอเมริกันอย่าง บาร์บารา ครูเกอร์ (Barbara Kruger) ช่ือ Your 
body is a battleground  (ภาพท่ี 10) บาร์บาราน ารูปแบบการจดัหนา้ของนิตยสารมาสร้างสรรคง์าน
แนวโฟโตม้อนทาจ (Photomontage) โดยมีการเขียนสโลแกนสั้ นๆบนแถบสีแดงซ่ึงมีใจความว่า 
“Your body is a battleground” หรือ “ร่างกายคือสนามรบ”  บาร์บาราได้น าเสนอภาพแทนของ
ใบหน้าสตรีท่ีเปรียบเสมือนสนามรบเต็มไปดว้ยความรุนแรงและการกดข่ี ผ่านภาพงานศิลปะท่ี
เรียบง่ายดว้ยใบหนา้ผูห้ญิงท่ีเรียบเฉย โดยมีขอ้ความคาดทบัคลา้ยกบัโปสเตอร์เรียกร้องสิทธิสตรี 

                                                            
20ศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) หรือ ศิลปะแนวเหนือจริง  เร่ิมข้ึนตอนตน้ของ

ศตวรรษท่ี 20 ในประเทศฝร่ังเศส มีรูปแบบรากฐานมาจากกลุ่มดาดา้ (Dada) เน้ือหาถ่ายทอดส่ิงท่ีอยู่
ในความฝันและ การแสดงออกของจิตใตส้ านึกท่ีเป็นไปอยา่งอิสระปราศจากการควบคุมของเหตุผล 
เตม็ไปดว้ยความฝัน อารมณ์  จินตนาการและค่อนขา้งโนม้เอียงไปในทางกามวิสยั 
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ภาพท่ี 10 Barbara Kruger, Your body is a battleground, 1989, Photomontage, 284 x 284 cm. 
ท่ี ม า :  The Art History Archive, Your body is a battleground, accessed October 8, 2014, 
available from http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/feminist/Barbara-Kruger.html 
 

 
 
ภาพท่ี 11 Ghada Amer, Trini, 2005, Acrylic embroidery and gel medium on canvas, 78 x 63 

inches. 
ท่ีมา: Nafas, Trini, accessed October 8, 2014, available from http://universes-in-universe.org/ 
eng/nafas/articles/2007/amer_farkhondeh/photos/08 
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ผลงานการเยบ็ปักบนผนืผา้ใบ ผลงานช่ือ Trini (ภาพท่ี 11) ของ กนัดา้  เอเมอร์ (Ghada 
Amer) งานฝีมืออย่างการเยบ็ปักถกัร้อยก็เป็นอีกหน้าท่ีหน่ึงท่ีกลายเป็นการแสดงภาพลกัษณ์ของ
ความเป็นกุลสตรีนบัตั้งแต่อดีต  สตรีถูกก าหนดใหเ้รียนรู้ต่อหนา้ท่ีงานเรือนหรือแมก้ระทั้งการเป็น
ภรรยาท่ีดีต่อสามี  แต่หน้าท่ีเหล่าน้ีคือโลกท่ีเพศชายสร้างให้  แมแ้ต่ในงานศิลปะแบบดั้ งเดิมก็
ปรากฏเพียงภาพลกัษณ์ของสตรีท่ีควรจะเป็นเท่านั้น  กนัดา้จึงทา้ทายโดยการหยบิยกงานฝีมืออยา่ง
การเยบ็ปักมาสร้างภาพเปลือยของสตรีท่ีมีลกัษณะเตม็เป่ียมไปดว้ยกามอารมณ์  เพื่อปฏิเสธการถูก
กีดกนัทางประวติัศาสตร์โดยศิลปะชั้นสูง 

ศิลปินหญิงส่วนใหญ่มกัน าเสนอเรือนร่างสตรีไม่วา่จะกล่าวถึงเร่ืองราวของตนเองหรือ
สะทอ้นแง่มุมทางสังคมก็ตาม ผลงานส่วนใหญ่มกัเช่ือมโยงกบัการเสียดสีเน่ืองจากพื้นท่ีทางสังคม
ส่วนใหญ่นั้ นถูกสร้างข้ึนและถูกจ ากัดโดยวฒันธรรมชาย การน าเสนอภาพแทนท่ีรุนแรงและ
สะเทือนอารมณ์ของผูช้มไดย้อ่มน ามาซ่ึงความส าเร็จในผลงานของศิลปินหญิงช้ินนั้น อีกทั้งศิลปะ
ร่วมสมยัท่ีเปิดกวา้งต่อวิธีการสร้างของศิลปินยิง่กระตุน้การสร้างสรรคข์องไดอี้กทางหน่ึง รูปแบบ
การน าเสนอของศิลปินหญิงจึงเต็มไปดว้ยความกลา้และทา้ทายต่อสังคม จนน ามาสู่การตั้งค  าถาม
อยา่งไม่หยุดหย่อนถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม โดยเฉพาะผลงานการแสดงสดของศิลปิน
หญิงท่ีใชร่้างกายของเป็นส่ือ 

 

 
 

ภาพท่ี 12 Gina Pane, Action Sentimentale, 1973, Performance Art. 
ท่ีมา: Akacocolopez, Action Sentimentale, accessed October 8, 2014, available from http://aka 
cocolopez.wordpress.com/2010/06/30/the-ephemeral 
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จีนา เพน (Gina Pane) ศิลปินหญิงท่ีน าเสนองานศิลปะบอด้ี อาร์ต (Body Art)21   ผ่าน
เรือนร่างของเธอเองในผลงานการแสดงสด ผลงานช่ือ Action Sentimentale (ภาพท่ี 12) จีนาท า
การแต่งหนา้ตวัเองหนา้กระจกเงา พร้อมๆกบัใชใ้บมีดโกนกรีดลงบนใบหนา้และล าตวัของเธอ งาน
ของศิลปินหญิงผูน้ี้สอดคลอ้งไปกบับรรดาศิลปินท่ีท างานเฟมินิสต์ อาร์ต ในเร่ืองท่ีสตรีตกเป็น
เหยือ่ต่อความรุนแรงของเพศชาย ผลงานของจีนาไดส้ร้างความทรมานทั้งตวัของเธอเองและผูช้มท่ี
ตอ้งทนดูอยา่งหวาดเสียว 

 

 
 
ภาพท่ี 13 Ana Mendieta, Blood and Feathers, 1974, Video Performance. 
ท่ีมา: Elizabeth Manchester, Blood and Feathers, accessed October 8, 2014, available from http:/ 
/pascalepetit.blogspot.com/2010/11/poetry-from-art-at-tate-modern-ana.html 
 

                                                            
21บอด้ี อาร์ต (Body Art) เป็นช่ือเฉพาะใชส้ าหรับเรียกการเคล่ือนไหวทางศิลปะท่ีนิยม

กนัของศิลปินกลุ่มหน่ึงในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย เกิดข้ึนช่วงยุคปลายคริสต์คริสต์

ทศวรรษ 1960-1970 เป็นงานศิลปะท่ีใช้ร่างกายแทนเคร่ืองมือหรือวตัถุดิบในการสร้างสรรค์ซ่ึง

ส่วนใหญ่จะใชร่้างกายของศิลปินเอง 

http://1.bp.blogspot.com/_4_CUy_G2IGw/TOo4WPWcIoI/AAAAAAAAAcY/mlYTghVBO3E/s1600/Blood+%2526+Feathers+low+res.jpg


50 
 

ศิลปะการแสดงสดกลายเป็นพื้นท่ีส าคญัส าหรับศิลปินหญิงและถูกขยายตวัไปสู่นอก
สถานท่ีท่ีไม่ใช่พื้นท่ีทางศิลปะ  ศิลปะการแสดงสดไม่สามารถจะแสดงซ ้าไดอี้กหากมีการท าซ ้ างาน
ช้ินเดิม แต่ผลงานก็จะแตกต่างกนัไปตามบริบทแวดลอ้มข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีและเวลา
ในผลงานบนัทึกการแสดง (Video Performance)  ผลงานช่ือ Blood and Feathers (ภาพท่ี 13) ของ 
อนา เม็นไดตา้  (Ana Mendieta) ศิลปินหญิงชาวคิวบายืนเปลือยเปล่าท่ามกลางธรรมชาติแลว้ใช้
เลือดสดๆท่ีบรรจุอยู่ในกระติกราดบริเวณตั้งแต่ไหล่ไล่ไปบริเวณล าตวัจนถึงช่วงขา  หลงัจากนั้น
ศิลปินใชเ้รือนร่างท่ีชุ่มเลือดคลุกลงไปบนกองขนนกสีขาว  ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงผลงานท่ีเรียกร้องสิทธิ
สตรีท่ีต่อตา้นการข่มขืนสตรีเพศ ศิลปะการแสดงของเธอมกัจะใช้ร่างกายของตนเองส่ือร่วมกบั
ธรรมชาติตามสถานท่ีต่างๆ บางคร้ังกฝั็งร่างตนเองในโคลนและหิน 

ผลงานช่ือ Turbulent (ภาพท่ี 14)  ผลงานวีดีทศัน์จดัวาง (Video Installation) ของชิริน  
เนชาต (Shirin Neshat) ศิลปินหญิงชาวอิหร่านท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากจากผลงานวิดีทศัน์และผลงาน
ภาพถ่าย ท่ีการน าเสนอมุมมองทางศาสนา ชิรินใช้ความแตกต่างทางเพศน าเสนอผ่านเร่ืองของ
ดนตรี สังคมอิสลามไม่อนุญาตให้สตรีเล่นดนตรีหรือร้องเพลงในท่ีสาธารณะ ภายในวีดีโอปรากฏ
ภาพฉากเวทีร้องเพลงของชายและสตรีชาวอิสลามฝ่ายชายเป็นผูร้้องก่อน  มีผูช้มท่ีเป็นผูช้ายจ านวน
หน่ึงก าลงันัง่ฟังอยา่งตั้งใจเม่ือนกัร้องฝ่ายชายร้องจบ กไ็ดรั้บเสียงตบมือสรรเสริญซ่ึงต่างจากอีกฝ่าย
ท่ีไม่มีทั้งผูช้มและเสียงตบมือใดๆเกิดข้ึน ผลงานช้ินอ่ืนๆของชิรินยงัคงเก่ียวขอ้งกบัความเหล่ือมล ้า
กนัระหว่างเพศ จากขอ้ก าหนดทางศาสนาท่ีเปิดกวา้งให้แก่เพศชายมากกว่าสตรี ชิรินมองว่าความ
แตกต่างระหวา่งเพศน้ี มาจากตวัแปรส าคญัในสงัคมมุสลิมซ่ึงกคื็อศาสนา 
 

 
 

ภาพท่ี 14 Shirin Neshat, Turbulent, 1998, Video Installation. 
ท่ีมา: Theglobalartproject, Turbulent, accessed October 8, 2014, available from http://www.theg 
lobalartproject.no/projects/beyond-orientalism 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบไดว้่าการมองเร่ืองเพศสถานะสตรีของศิลปินหญิงทางฝ่ัง
ตะวนัตก  จะเต็มไปดว้ยความรุนแรงและการเสียดสีท่ีน าเสนอเร่ืองความแตกต่างทางเพศระหว่าง
สตรีและบุรุษอย่างเห็นไดช้ัด ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความกลา้ท่ีจะทา้ทายต่ออ านาจชายเป็นใหญ่ท่ี
ครอบคลุมมานานนับศตวรรษ ผลงานศิลปินหญิงจึงเต็มไปดว้ยเร่ืองราวและผลงานการแสดงสด
อย่างโจ่งแจง้ของชนชั้นเร่ืองเพศและการกดข่ี เน้ือหาของงานจึงค่อนขา้งออกมารุนแรงสะเทือน
อารมณ์  เน้ือหาในเร่ืองเพศจึงถูกหยบิยกมาสร้างงานศิลปะโดยศิลปินหญิงอยูเ่สมอ 
 
2. ภาพแทนสตรีทางฝ่ังตะวันออก 

เช่นเดียวกับอารยะธรรมของชาวตะวันตก ศิลปกรรมในหลายๆพื้นท่ีของชาว
ตะวนัออกท่ีนับถือสตรีคือตวัแทนของพระแม่หรือเทพีแห่งความสมบูรณ์นั้น พบไดจ้ากการสร้าง
รูปเคารพของชาวพื้นเมืองดั้ งเดิม ถึงแมจ้ะมีศาสนาพระเวทของชาวอารยนัในประเทศอินเดียก็
ตามแต่การนับถือพระแม่ยงัคงอยู่ตลอดมา “พระแม่ลกัษมี” มีฐานะเป็นพระแม่แห่งจกัรวาล เทพ
แห่งความงาม ทรัพยส์มบติัและโชคลาภ ภาพแทนของพระแม่ลกัษมีปรากฏใหพ้บเห็นอยา่งมากใน
งานศิลปกรรม บางเป็นเคร่ืองราง เหรียญตรา ตราประทบั และรูปดินเผาจ านวนมากท่ีเหล่าบรรดา
กษตัริยแ์ละพอ่คา้น าติดตวับูชา เพื่อใหเ้ทพีทรงประทานความมัง่คัง่และโชคลาภ22 

ซ่ึงอินเดียเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีพบภาพแทนสตรีในรูปเคารพตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์
ตามบริเวณลุ่มแม่น ้ าสินธุและเมืองหับปา รูปสตรีดินเผา (ภาพท่ี 15) ท่ีพบมีความคลา้ยกบัเทพีแห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ของแถบเมโสโปเตเมีย มีการประดบัตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัตามตวัของสตรี
และยงัพบตราประทบัดินเผาท่ีสลกัเป็นรูปสตรีโดยมีตน้ไมง้อกข้ึนมาจากทอ้งและความเช่ือท่ีมีต่อ
สตรีเกิดข้ึน จากสตรีเป็นเพศผูส้ามารถใหก้ าเนิดบุตรไดย้อ่มมีอ านาจท่ีให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่
พืชพนัธ์ุธญัญาหารในสงัคมกสิกรรมไดเ้ช่นกนั23 

 
 
 
 

                                                            
22เฉิดฉนัท ์รัตนปิ์ยะภาภรณ์,  “การศึกษาคติความเช่ือและรูปแบบของยกัษ ์จาก

ประติมากรรมท่ีพบในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยั
ประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2531), 12.  

23เร่ืองเดียวกนั, 11.   
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ภาพท่ี  15 ประติมากรรมลอยตัวดินเผารูปพระแ ม่เทวี , จากโมเหนโซ -ทาโร 2,500 ปี ก่อน

คริสตศ์กัราช 
ท่ีมา: Susan Huntington, Standing figure of the Mother Goddess, accessed February 11, 2015, 
available from http://www.theguardian.com/culture/2010/nov/12/ancient-world-india 
 

นอกจากนั้นพระแม่ยงัปรากฏในรูปของ “ยกัษิณี”  (ภาพท่ี 16) ชาวอินเดียนิยมสร้างรูป
ยกัษิณีเพื่อเคารพกนัมาก เพราะมีการนบัถือกนัอยา่งแพร่หลายมีความส าคญัเช่นเดียวกบัพระแม่ใน
เร่ืองของความอุดมสมบูรณ์ ยกัษิณีถูกยกยอ่งว่าเป็นเทพารักษ ์(Tutelary Deity) ภาพแทนของยกัษิณี
จะปรากฏในรูปเคารพ ทางเขา้วิหาร หรือสถูป อย่างภาพยกัษิณีคู่กบัตน้ไม ้ซ่ึงมีฐานะเป็นนางไม ้
(Nymph) ชาวอินเดียพื้นเมืองจะนิยมบูชาเทพและยกยอ่งสตรีอยา่งมาก24 

รูปสลกัสตรีในอิริยาบถต่างๆท่ีประดบัตามวิหารฮินดูของอินเดีย จะสามารถพบภาพ
กามสูตร (Kama Sutra)25 หรือ ภาพกามาวิจิตรศิลป์  (Erotic Art) (ภาพท่ี 17) ท่ีสร้างมาจากคมัภีร์
กามสูตร  ซ่ึงเต็มไปดว้ยหมู่คนและอากปักิริยาต่างๆถึงความสัมพนัธ์ทางเพศ คนส่วนใหญ่มองว่า
                                                            

24เร่ืองเดียวกนั, 18-19.   
25คมัภีร์กามสูตร คือ คมัภีร์ในนิกายหรือลัทธิตนัตระ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศาสนาว่าดว้ยการ

เสพสุขในชีวิตสมรส วิธีการร่วมเพศ การปฏิบติัต่อคู่สมรส การจ าแนกลกัษณะของสตรีท่ีเหมาะสม 
และอธิบายลกัษณะของอวยัวะเพศท่ีเป็นมงคลหรืออปัมงคล 
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การน าภาพสตรีเปลือยกายและแสดงการมีเพศสัมพันธ์จากกามสูตรอย่างเปิดเผยน้ี เป็นส่ิงไม่
เหมาะสมและไม่สมควรท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัศาสนา หากแต่การสร้างภาพแทนระหว่างสตรีและบุรุษ
นั้นเป็นจุดประสงคท่ี์แทจ้ริงตามศาสนา ภาพกามสูตรแทนเร่ืองความอุดมสมบูรณ์พูนสุขและความ
ประสานกลมกลืน (harmony)26 ของโลกและจกัรวาล  ส าหรับคนอินเดียสมยันั้นยดึมัน่ศรัทธาลทัธิ
ตนัตระ ความเช่ือในเร่ืองเพศและกามอารมณ์ในสตรีเพศจะแตกต่างจากขององักฤษสมยัวิคตอเรีย
มาก27  ซ่ึงเช่ือว่าความพึงพอใจในกิเลสทางโลก จะช่วยยกจิตใจและน าพาจิตวิญญาณไปสู่ความ
หลุดพน้อีกทั้งกามสูตรเป็นมาตรฐานของเพศศึกษาท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนาน ชาวอินเดียยกยอ่ง
และเรียกสตรีนางร าเหล่านั้นว่า “ศิลปิน” ซ่ึงฟ้อนร าเพื่อบูชาสักการะทวยเทพผูเ้ป็นใหญ่28 จึงเป็น
สาเหตุท่ีปรากฏภาพแสดงการร่วมรักไดโ้ดยทัว่ไป 

 

 
 
ภาพท่ี 16 ประติมากรรมหิน รูปยกัษิณี, ท่ีประตูดา้นทิศตะวนัออกของพระมหาสถูปสาญจี สมยั

อานธระ สตัวาหาน ก่อนคริสตศ์ตวรรษท่ี 2-1 
ท่ี ม า: Non Western Art, Great Stupa of Sanchi Yakshi, accessed February 11, 2015, available 
from http://www.oberlin.edu/images/artime26.html 
                                                            

26ก าจร สุนพงษ์ศรี , ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย  (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553), 282. 

27ไพโรจน์ ชมุนี, สุนทรียศาสตร์ : ปรัชญา และการสร้างสรรค์ศิลปกรรม (ม.ป.ท. : ม.
ป.พ., 2548), 108. 

28ขะชุรโห วิหารอีโรติก ศิลปะกามสูตรแห่งการหลุดพ้น, เขา้ถึงเม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://travel.mthai.com/world-travel/64907.htm 
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ภาพท่ี 17 ประติมากรรมหินสตรีและบุรุษเสพเมถุน , ท่ีเทวาลัยกานตะริยามหาเทวา ขชุราโห 

ประมาณ ค.ศ. 1000 
ท่ีมา: Art Bangkok, Khajuruaho, accessed February 11, 2015, available from http://www.artbang 
kok.com/?p=4107 
 

ส าหรับประเทศไทยประวติัศาสตร์ศิลป์เก่ียวกบัสตรีในยุคก่อนประวติัศาสตร์พบได้
นอ้ยมากเม่ือเทียบเท่ากบัทางฝ่ังตะวนัตก ไม่วา่จะเป็นภาพเขียนหรืองานประติมากรรม ซ่ึงอาจมีบาง
แต่ไม่เด่นชดัเท่ากบัการน าเสนอภาพแทนของเพศชายภาพวาดตามฝาผนงัถ ้าท่ีพบถึงแมจ้ะจ าแนก 
อวยัวะเพศในภาพเขียนของเพศชายอย่างเด่นชัด แต่นักวิชาการไม่สามารถบ่งบอกบอกได้ว่า 
ภาพเขียนมนุษยอี์กลกัษณะหน่ึงคือเพศหญิง เน่ืองจากภาพเขียนนั้นไม่ปรากฏร่องอวยัวะเด่นชดัเท่า
งานประติมากรรมแบบฝ่ังตะวนัตก มีเพียงขอ้สันนิฐานว่าอาจเป็นสตรีก็เป็นได ้ ผลงานศิลปกรรม
ส่วนใหญ่ของประเทศไทยท่ีกล่าวถึงเร่ืองเพศของสตรี มกัจะปรากฏผา่นรูปสัญญะเสียมากกว่าท่ีจะ
เป็นเรือนร่างอยา่งเด่นชดัเน่ืองจากการสร้างงานเชิงสญัลกัษณ์จะลดทอนความหมายทางกามอารมณ์
ลงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีในเร่ืองเพศ ซ่ึงสตรีเพศเป็นตวัแทนพื้นดิน พื้นน ้าและความอุดมสมบูรณ์ 

นอกจากนั้นยงัปรากฏพิธีการบูชาอวยัวะสืบพนัธ์ุ (Phallicism) ทั้งอวยัวะเพศหญิงท่ี
เป็นตวัแทนในเร่ืองของความอุดมสมบูรณ์บนลวดลายภาชนะดินเผาและภาพแกะสลกัประดบัตาม
มหาปราสาทนครวดัต่างๆ ท่ีเป็นตวัแทนของพระแม่และนางอปัสรแลว้ ยงัพบประติมากรรมภาพ
แทนองคเ์ทพก่ึงสตรี “พระอรรธนารีศวร” (ภาพท่ี 18) หรือพระเป็นเจา้ท่ีแสดงลกัษณะเพศสรีระ
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ของสตรีคร่ึงหน่ึงซ่ึงเป็นร่างพระศิวะและพระเทวีรวมอยูใ่นร่างเดียวกนั29  แสดงถึงความสมบูรณ์
และการถือก าเนิดของชีวิตใหม่ ซ่ึงภาพแทนสตรีในยคุแรกๆนั้นยงัคงความหมายของพลงัแห่งเพศ
เช่นเดียวกนักบัหลายพื้นท่ี ท่ีเช่ือในเร่ืองอ านาจและบทบาทองคเ์ทพถึงแมจ้ะไม่ปรากฏภาพแทน
สตรีอยา่งเด่นชดักต็าม 
 

 
 

 
ภาพท่ี 18 ประติมากรรมพระอรรธนารีศวร อายุคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี  12 พบท่ี  จ.

อุบลราชธานี 
ท่ีมา: บูรพา โชติช่วง, ประติมากรรมพระอรรธนารีศวร, เขา้ถึงเม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.siamrath.co.th/web/?q=category/channel/culture&page=12 
 

อีกทั้งศิลปะในประเทศไทยเป็นศิลปะท่ีถูกสร้างข้ึนรับใชศ้าสนาพทุธ ศาสนาพราหมณ์ 
ฮินดูและสถาบันพระมหากษัตริย์ ลักษณะการแสดงออกจึงเป็นการสร้างตามหลักอุดมคติ 
(Idealistic Art) ซ่ึงสร้างตามหลักพุทธปรัชญาต่างกับศิลปะฝ่ังตะวนัตกท่ีมีลกัษณะเหมือนจริง 
(Realistic Art) ภาพแสดงสตรีในงานศิลปะไทยยคุแรกๆ อยา่งงานจิตรกรรมจึงเป็นภาพแทนตามคติ

                                                            
29ต๊ิก แสนบุญ, “เพศวิถี...เพศสภาพ" ในปริมณฑลแห่งศิลปะงานช่างสุวรรณภูมิ,”  ใน 

ประวัติศาสตร์ศิลปะบันดาลใจ : หนังสือรวมบทความวิชาการในวาระเจริญอายุครบ 6 รอบ ของ

รองศาสตราจารย์ ดร.พริิยะ ไกรฤกษ์, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ,์ 2557),  267. 

http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
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นิยมท่ีสืบต่อกนัมา วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ ไดก้ล่าวในหนงัสือ “ศิลปวิชาการ 2” เก่ียวกบัลกัษณะภาพแทน
สตรีในงานจิตรกรรมไทยวา่ 

 
สตรีงามตอ้งมีใบหนา้รูปไข่ ค้ิวโด่งดงัคนัศร ปากไดรู้ปเหมือนกระจบั แขนอ่อนและ

กลมกลึงคลา้ยงวงชา้ง ช่างไทยประมวลความงามตามอุดมคติเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั ดงันั้น สตรี
ในงานจิตรกรรมหรือหญิงงามในวรรณคดีจึงมีลกัษณะงดงามตามอุดมคติ มิได้งามตาม
รูปทรงสตรีท่ีมีชีวิตจิตใจ30 

 
ตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 ภาพแทนสตรีในจิตรกรรมฝาผนงัซ่ึงมกัจะพบไดใ้นพระ

อุโบสถหรือพระวิหารเป็นส่วนใหญ่ หรือประปรายตามศาลาการเปรียญและหอพระธรรม ท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเพศสถานะนอกเหนือจากภาพเขียนของนางฟ้าและ
เหล่านางสนมแลว้ นั่นก็คือ ภาพชีวิตประจ าวนั แสดงให้เห็นเร่ืองของชีวิตท่ีด าเนินไปอย่างปกติ
ของมนุษย ์ ซ่ึงถูกสอดแทรกในเน้ือหาเร่ืองราวทางพุทธศาสนาและถูกเขียนข้ึนอย่างจงใจเพื่อสั่ง
สอนเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมอนัเป็นมาตรการหน่ึงส าหรับการควบคุมสงัคมดว้ย31   

ดงันั้นจิตรกรรมฝาผนงัในอดีตอาจท าใหภ้าพท่ีแสดงวิธีชีวิตสตรีตามความเป็นจริงไม่
สามารถแสดงไดอ้อกมาจริงแทท้ั้งหมด เพราะศาสนาคือตวัควบคุมศีลธรรมผา่นอุดมการณ์และการ
สร้างภาพลกัษณ์ชนชั้นทางสังคมโดยเพศชาย  หนา้ท่ีของสตรีท่ีปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนงัจึงพบ
เป็นส่วนนอ้ยท่ีจะกล่าวถึงการท างานเทียบเท่ากบัเพศชาย เช่น ภาพช่ือ “ควาญชา้ง” (ภาพท่ี 19) ซ่ึง
ถือว่าเป็นหน้าท่ีของเพศชาย แสดงให้เห็นว่ามีความยืดหยุ่นทางเพศต่อหน้าท่ีการงานอยูบ่า้ง เป็น
ตน้  แต่หน้าท่ีการงานส่วนใหญ่ของสตรียงัคงถูกยึดติดกบัเร่ืองเพศสรีระ  หน้าท่ีตามธรรมชาติ  
ความเป็นแม่และการเล้ียงดู  อีกทั้งเร่ืองของการดูแลครอบครัวอีกดว้ย 

                                                            
30วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ, ศิลปวชิาการ 2 : ศิลปะคืออะไร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารยศิ์ลป์ 

พีระศรีอนุสรณ์, 2549), 55. 
31กาญจนา แกว้เทพ, เพศวิถี วันวาน วันนี้ และวันพรุ่งที่จะไม่เหมือนเดิม (เชียงใหม่: 

ศูนยส์ตรีศึกษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547), 53. 
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ภาพท่ี 19 ภาพควาญชา้งผูห้ญิง จิตรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวั จ.น่าน 
ท่ีมา: ธวชัชยั ดุลยสุจริต, จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว, เขา้ถึงเม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558, เขา้ถึง
ไดจ้าก https://www.gotoknow.org/posts/144655 
 

จะสังเกตไดว้่าเรือนร่างของสตรีจะเป็นไปตามแบบจารีตของไทยโบราณไม่เพียงแต่
เรือนร่างของสตรีเท่านั้นแต่เรือนร่างเพศชายหรือตวัประกอบอ่ืนกเ็ป็นตามลกัษณะอุดมคติสมยัก่อน
เช่นกนั เรือนร่างดงักล่าวมิไดถู้กตอ้งตามหลกัทางกายวิภาคตามธรรมชาติของบุคคล นอกจากเร่ือง
ร่างท่ีผิดแปลกไปจากความเป็นจริงแลว้ สถานะทางเพศยงัเป็นตวัแปรส าคญัของการจดัล าดบัชั้น 
สตรียงัมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกับเร่ืองเพศเชิงสังวาสแต่ไม่โจ่งแจง้รุนแรงจนกลายเป็นภาพอนาจาร 
ตามท่ี นิวติั กองเพียร กล่าวไวใ้นหนังสือ “เชิงสังวาส กามรูปในภาพเขียนตามประเพณีท่ีมีเสียง
วรรณคดีไทย” ไวว้่า “หญิงสาวเปลือยท่อนบน นุ่งผา้ถุงงามระยบั หนา้อกเปลือกเปล่าล่องฉ่อง ตึง
เต่งกลมกลึง เลก็บา้งใหญ่บางไม่เหมือนกนัแต่ดูงามทุกคน”32 

ภาพแทนเหล่าน้ีจะมีความกลมกลืนไปตามภาพการด ารงชีวิตหรือแมแ้ต่ในภาพปาง
มาร พจญและในไตรภูมิ  โดยไม่ไปกระทบกบัเร่ืองราวอ่ืนบนงานจิตรกรรมฝาผนงั  ท าให้ภาพเชิง
สังวาสน้ีมีเพียงการแสดงออกทางเพศสัมพันธ์  สร้างความคลุมเครือต่อบริบททางสังคมของ
พฤติกรรมทางเพศท่ีเกิดข้ึนจริง  การบิดเบือนประเด็นเชิงสังวาสหรือเร่ืองเพศนับเป็นเร่ืองส าคญั  
เพราะไม่เพียงแต่เป็นการปิดบังรูปแบบของความสัมพันธ์ทางเพศ (Sexual Relation) รูปแบบ

                                                            
32นิวติั กองเพียร, เชิงสังวาส : กามรูปในภาพเขียนตามประเพณีที่มีเสียงวรรณคดีไทย 

(กรุงเทพฯ : ตน้ออ้ แกรมม่ี, 2541), 118. 
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ต่างๆกนั เช่น  การเล่นหูเล่นตา การเก้ียวพาราสี การร่วมเพศ การคา้ประเวณี และการข่มขืน  เท่านั้น  
แต่ยงัปิดกั้นไม่ให้เห็นถึงการตีตราประเวณีบางประเภทท่ีท าให้เกิดทศันคติท่ีเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิง
และน าไปสู่การลงโทษ33  

ภาพ “จักสาแหรก” (ภาพท่ี 20) ท่ีวดัคงคาราม  จ.ราชบุรี แสดงให้เห็นถึงประเด็น
เก่ียวกบัศีลธรรมและความสัมพนัธ์ทางเพศสถานะท่ีแอบแฝงอยูใ่นเร่ืองความแตกต่างทางสิทธิทาง
เพศ  ท าให้เกิดทศันคติดา้นลบท่ีน าไปสู่ความอยติุธรรมในการปฏิบติัและการลงโทษต่อสตรี  วิธีน้ี
ใชล้งโทษแต่สตรีไม่ร่วมเพศชายท่ีกระท าผิดร่วมกนั ค  าว่า “จกัสาแหรก” มาจากค าโบราณท่ีใชใ้น
การประณามสตรีในอดีต  อาจมีการจบัสตรีใส่สาแหรกแขวนประจานจริงๆ  ในภาพแสดงให้เห็น
เพศชายท่ีมีความสัมพนัธ์ทางเพศร่วมกนัเป็นผูท้  าหนา้ท่ีลงโทษดว้ยตวัเอง  แสดงถึงอ านาจของการ
เลือกปฏิบติัทางสังคมให้ถูกตอ้งตามประเพณีท่ีผูช้ายเป็นผูก้  าหนดซ่ึงแสดงออกอย่างชัดเจนใน
ภาพเขียนน้ี34 

 

 
 
ภาพท่ี 20 ภาพจกัสาแหรก การลงโทษสตรีผูท้  าผดิทางเพศ จิตรกรรมฝาผนงัวดัคงคาราม จ.ราชบุรี 
ท่ีมา: นิวัติ กองเพียร , เชิงสังวาส : กามรูปในภาพเขียนตามประเพณีที่ มีเสียงวรรณคดีไทย 
(กรุงเทพฯ: ตน้ออ้ แกรมม่ี, 2541), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 

                                                            
33กาญจนา แกว้เทพ, เพศวถีิ วนัวาน วนันี ้และวนัพรุ่งทีจ่ะไม่เหมือนเดิม, 69. 
34เร่ืองเดียวกนั, 73. 
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นอกจากนั้ นยงัมีการพบจิตรกรรมฝาผนังท่ีส่ือถึงความสัมพันธ์ทางเพศสถานะท่ี
แตกต่างระหว่างบุรุษและสตรีท่ีถูกถ่ายทอดจากเร่ืองราวชาดก  ในขณะท่ีเสวยพระชาติเป็นพระ
เวสสันดรซ่ึงเป็นพระชายสุดทา้ย  พระพุทธเจา้ไดท้รงสละทุกส่ิงทุกอยา่งบนโลก  ทั้งทรงสละพระ
ราชโอรสและพระราชธิดาเม่ือพราหมณ์ชูชกทูลขอเป็นทาสรับใชแ้ละยงัทรงยกพระมเหสีพระนาง
มทัรีใหแ้ก่ขอทานท่ีพระอินทร์ทรงแปลงกายมาขอเองเพื่อท่ีจะไม่ให้พระนางไดรั้บภยัอนัตรายใดๆ   
จากลกัษณะเน้ือหาชาดกในงานจิตรกรรมฝาผนงัตอนน้ี  แสดงให้เห็นว่าสตรีคือสมบติัของเพศชาย 
เพศชายมีสิทธ์ิยกให้ผูอ่ื้นได ้ สตรีอาจถูกท าให้กลายเป็นวตัถุโดยถูกปลูกฝังมากบันิทานชาดกจน
การเป็นขนบธรรมเนียมในเวลาต่อมากเ็ป็นได้35  

เม่ือเร่ิมเขา้สู่ยคุศิลปะสมยัใหม่ภาพแทนสตรีมีความชดัเจนทางกายภาพมากยิง่ข้ึน สตรี
ไม่ไดถู้กสร้างเพื่อเป็นส่วนประกอบของเร่ืองราวชาดกอีกต่อไป สตรีในงานศิลปะถูกสร้างตาม
กระแส “เช่ือผูน้ า” ในช่วงปี พ.ศ. 2475 หรือการสร้างร่างกายตามแบบ “ศิลปะคณะราษฎร” ซ่ึงเป็น
การสร้าง “ร่างกายในอุดมคติ”36  เพื่อให้ประชาชนมีเรือนร่างเฉกเช่นชาวยุโรป ร่างกายก าย  า 
แขง็แรง ทรวงทรงกลา้มเน้ือสมจริงไม่ดูออ้นแอน้แบบงานศิลปะไทยในอดีต เรือนร่างของสตรีและ
บุรุษลว้นแต่เป็นช่วงแรกรุ่นวยัหนุ่มสาว มีความเหมือนจริงตามเชิงกายวิภาคและศิลปะแนวเหมือน
จริงอยา่งเตม็ท่ี37  

เรือนร่างสตรีจะถูกสร้างในลกัษณะท่ีสมจริงและใหญ่โตตามการสร้างภาพอุดมคติ
ในช่วงนั้น ดงัเช่น ผลงานช่ือ เจ้าแม่โมฬี (ภาพท่ี 21) รูปป้ันนูนสูงบริเวณเหนือประตูโรงภาพยนตร์ 
ทหารบก จ.ลพบุรี ท่ีแสดงให้เห็นถึงเรือนร่างของสตรีไทยในอุดมคติ ซ่ึงมีความแตกต่างจากแต่
ก่อนมาก ทั้งกลา้มเน้ือและกายภาพท่ีสมจริง เช่นเดียวกบัผลงานช่ือ ผู้หญิงในอุดมคติใหม่ (ภาพท่ี 
22) ประติมากรรมคร่ึงตวัของสตรีท่ีแสดงลกัษณะการแต่งกายตาม “รัฐนิยม” เรือนร่างค่อนขา้ง
ใหญ่ ไหล่กวา้งแสดงถึงความแขง็แรงของร่างกายไม่เหมือนเรือนร่างตามสตรีไทยในวรรณคดี38 

 

                                                            
35เร่ืองเดียวกนั, 74. 
36เป็นอีกหน่ึงวิธีในกระบวนการสร้างชาติช่วงยุคสมัย จอมพล ป. พิบูลยส์งคราม 

เช่นเดียวกบัอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคนาซี ซ่ึงการสร้างภาพแทนร่างกายลกัษณะน้ี ถูกใช้
เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการโหมกระแส “ชาตินิยม” แก่ชาวเยอรมนัช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

37ชาตรี ประกิตนนทการ, ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร : สัญลักษณ์ทางการเมือง
ในเชิงอุดมการณ์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 148. 

38เร่ืองเดียวกนั, 156. 
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ภาพท่ี 21 เจ้าแม่โมฬี, รูปป้ันนูนสูงบริเวณเหนือประตูโรงภาพยนตร์ทหารบก จ.ลพบุรี 
ท่ีมา: ชาตรี ประกิตนนทการ, ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร : สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิง
อุดมการณ์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 153. 
 

 
 
ภาพท่ี 22 ผูห้ญิงในอุดมคติใหม่, ประติมากรรมคร่ึงตวัสมยัคณะราษฎร 
ท่ีมา: สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่ : ว่าด้วยความพลิกผันของศิลปะจากประเพณีสู่
สมัยใหม่และร่วมสมัย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 50. 
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จากกระแสการสร้างภาพแทนเรือนร่างอย่างสมจริงถูกเขา้มาแทนท่ีการสร้างลกัษณะ
แบบเดิม ภาพแทนสตรีเร่ิมมีความเด่นชัดและแทนความหมายท่ีมากข้ึน  ช่วงแรกภาพแทนสตรี
ยงัคงถูกสร้างสรรค์และให้ความหมายโดยศิลปินชายเท่านั้ น เน่ืองจากพื้นท่ีทางศิลปะยงัไม่ได้
เปิดรับศิลปินหญิงเขา้มาสู่วงการศิลปะไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ถึงแมจ้ะมีศิลปินหญิงปรากฏใหเ้ห็นแต่ศิลปิน
หญิงเหล่านั้นยงัคงไม่กลา้ท่ีจะทา้ทายเขา้มาสู่พื้นท่ีศิลปินชายเท่าใดนกั ศิลปินหญิงยงัคงท างานรูป
แบบเดิม คือ งานศิลปะทีมีความสวยงามมากกว่าเขา้ถึงความรู้สึก หลงัจากช่วงปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้
มาเราจะพบศิลปินหญิงท่ีใชภ้าพแทนสตรีหรือภาพแทนตนเองในงานศิลปะ หากแต่ศิลปินหญิงอาจ
มีไม่เทียบเท่ากบัจ านวนของศิลปินชายเท่าใดนกั แต่ภาพแทนเหล่านั้นสามารถส่ือถึงความเป็นจริง
ในสงัคมต่อสตรีและตวัศิลปินหญิงเอง 
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บทที่ 4 
 

วเิคราะห์เพศสถานะสตรีในงานของศิลปินหญิงร่วมสมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2556 
 
จากการส ารวจความหมายเพศสถานะในประเทศไทย เพศสถานะแสดงใหเ้ห็นบทบาท

ความเป็นชายและความเป็นหญิง จากโครงสร้างทางวฒันธรรมหลายปัจจยั ท่ีท าการปลูกฝังและ
มุ่งหวงัใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกนัในสังคม ซ่ึงออกมาในรูปของระบบความคิด ทศันคติ ค่านิยม และวิถี
ประเพณีต่างๆ ส าหรับสังคมไทยในปัจจุบนัถึงแมว้่าเพศหญิงไดรั้บสิทธิเสรีภาพทางเพศท่ีมากข้ึน
แลว้ก็ตาม แต่ก็ไม่ไดห้มายถึงโดยร่วมทั้งหมดอ านาจปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่นั้นยงัคงกระจาย
แผอ่าณาเขตอยูใ่นทุกพื้นท่ีของสังคม เพศสถานะของสตรีจึงแสดงออกมาถึงความเสียเปรียบ ความ
เป็นรอง การกีดกั้นและกดข่ีความแตกต่างทางเพศรูปแบบต่างๆ  

ส าหรับในบทน้ีเพื่อให้สามารถวิเคราะห์การสร้างภาพแทนสตรีของศิลปินหญิงใน
ประเด็นเพศสถานะ ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการศึกษารวบรวมขอ้มูลแนวคิดและผลงานของศิลปินหญิงร่วม
สมยั โดยท าการแบ่งกลุ่มตามลกัษณะเน้ือหาท่ีเกิดข้ึน ภายใตก้รอบทางสังคมและวฒันธรรมเป็น
ตวัก าหนด โดยสามารถประมวลและสรุปผลแนวคิดการน าเสนอภาพแทนสตรีในเน้ือหาเพศ
สถานะออกเป็นกลุ่มต่างๆ ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยมีศิลปินหญิงร่วมสมยัทั้งหมด 9 ท่าน ซ่ึงในแต่ละ
กลุ่มไดป้รากฏประเดน็เพศสถานะและการสร้างภาพแทนสตรีท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มภาพแทนสตรีท่ีมีเน้ือหาและแนวคิดเก่ียวกบัอ านาจ ของจารีตประเพณี
และค่านิยมในสงัคมไทย ไดแ้ก่ อารยา  ราษฎร์จ าเริญสุข  อ าพรรณี สะเตาะ  ปรียาชนก  เกษสุวรรณ 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มภาพแทนสตรีท่ีมีเน้ือหาและแนวคิดเก่ียวขอ้งกบัระบบทุนนิยม ไดแ้ก่          
ปาริชาติ  ศุภพนัธ์  สุริวลัย ์ สุธรรม 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มภาพแทนสตรีท่ีมีเน้ือหาและแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพทางเพศ  ไดแ้ก่ 
อญัชลี  อารยะพงศพ์าณิชย ์

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มภาพแทนสตรีท่ีมีเน้ือหาและแนวคิดเก่ียวขอ้งกบัจิตใตส้ านึกในเร่ืองเพศ
ของศิลปิน ไดแ้ก่ บุษราพร  ทองชยั วชัราพร  อยูดี่ นิสา ศิริแส 

เม่ือท าการแบ่งกลุ่มเพศสถานะดงักล่าว จะพบไดว้า่การน าเสนอภาพแทนสตรีในแต่ละ
กลุ่มมีความเช่ือมโยงปัจจยัทางวฒันธรรม จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจต่อแนวคิดการสร้างภาพ
แทนสตรี ท่ีศิลปินแต่ละท่านตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพการณ์ของบทบาททางเพศท่ีแตกต่าง 
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โดยมีการสอดแทรกเน้ือหาแอบแฝงต่างๆมากมาย นอกเหนือจากสุนทรียภาพท่ีปรากฏให้เห็นใน
ผลงานแต่ละกลุ่มของพวกเธอ 
 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มภาพแทนสตรีที่มีเน้ือหาและแนวคิดเกี่ยวกับอ านาจ ของจารีตประเพณีและค่านิยมใน
สังคมไทย 

ภาพแทนสตรีในกลุ่มน้ีศิลปินหญิงหยบิยกประเด็นความสัมพนัธ์ท่ีค่านิยมทางเพศตาม
สังคมและวฒันธรรมไทย ลกัษณะของผลงานจะแสดงออกมาในรูปของการวิพากษ์วิจารณ์  การ
เสียดสีและประชดประชนัถึงความเหล่ือมล ้าบางประการ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการการจดัล าดบัชน
ชั้นทางอ านาจระหว่างเพศ ซ่ึงเป็นกระแสทางความเช่ือ ศาสนา จารีตประเพณีและค่านิยม ท่ีเร่ิมตน้
ปฏิบติัสืบต่อกนัมาจากสังคมในยคุดั้งเดิม ความเช่ือท่ีว่าเพศหญิงจะตอ้งยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม
ประเพณีอย่างเคร่งครัดเพื่อท่ีจะเป็นกุลสตรีไทยท่ีดี จะสังเกตได้ว่ามีเพียงเพศหญิงเท่านั้ นท่ีมี
กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่างๆ ศิลปินหญิงจึงแสดงให้เห็นภาพของตวัแทนของผลลพัธ์ท่ีท าการสร้าง 
“ตวัตน” ให้แก่เพศหญิงรวมทั้ งตวัของศิลปินหญิงเองด้วย ในกลุ่มน้ีมีศิลปินหญิงจ านวน 3 คน 
ไดแ้ก่   
 1. อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข 

 เกิดเม่ือวันท่ี  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ท่ีจังหวัดตราด จบการศึกษาจากคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร และไดรั้บปริญญาศิลปมหาบณัฑิต 
สาขาภาพพิมพจ์ากสถานศึกษาเดียวกนัก่อนจะไปศึกษาต่อท่ีประเทศเยอรมนั ไดรั้บประกาศนียบตัร 
Diploma และ Meisterschuelerin  จากสถาบัน Hochschule Fur Bildende Kuenste Braunschweig 
ใน ปี  พ .ศ . 2533 ปั จ จุบั น อ ารย า เป็ น ทั้ ง ศิ ล ปิ น และอ าจ ารย์  ป ระจ าคณ ะวิ จิ ต ร ศิ ล ป์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นผูก่้อตั้งหลกัสูตรศิลปะบณัฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ (Bachelor 
of Fine Arts Programme in Multidsciplinary Art) ในปี พ.ศ. 2555 และอารยายงัเป็นศิลปินตน้แบบ
ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ในยคุปัจจุบนั 

อารยาเป็นศิลปินหญิงคนแรกๆท่ีกลา้หยบิวสัดุอ่ืนๆมาสร้างงานศิลปะท่ีแสดงตวัตน
เพศหญิงได้อย่างเด่นชัด ซ่ึงส่งอิทธิพลแก่ศิลปินหญิงรุ่นหลงัอย่างมากในการเลือกใช้ส่ือใหม่
ส าหรับการสะทอ้นเน้ือหาเก่ียวกบัเพศสถานะของพวกเธอ ในส่วนของแนวความคิดและแรงจูงใจท่ี
ส่งผลต่อผลงานของอารยา ลว้นแลว้แต่เกิดจากผลของค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีท า
การปลูกฝังตวัตนความเป็นลูกผูห้ญิง ความเป็นกุลสตรี และถูกแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ 
ประกอบกับชีวิตของตวัอารยาในวยัเด็กเองนั้นมีความคลุกคล่ีสนิทสนมกบัแม่และยายเสียมาก 
อารยาเติบโตมากบัแม่ผูเ้ป็นครูวิทยาลยัการช่างสตรี โลกของอารยาจึงอยูใ่นแวดลอ้มของความเป็น
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หญิง1 ดงัท่ีปรากฏในขอ้ความบางส่วนของอารยาวา่ 
 

ฉนัก็เหมือนผูห้ญิงตะวนัออกส่วนใหญ่ ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยมีวฒันธรรม ความเช่ือ และ
เส้นทางเดิมเป็นตวัประคองชีวิต จนถึงวนัท่ีพบว่า “ความจริง” บางส่ิง แปลกเปล่ียนไปจากท่ี
เคยรู้มา “การเลือก” จึงมาถึง น่าเจ็บปวดท่ีการเลือกไม่เคยเตม็ท่ี อาจหาญ ตรงไปตรงมา และ
ฉบัพลนัไดเ้ลย ความผูกผนัโยงใย ทั้งต่อบุคคลท่ีมีตวัตนและส่ิงท่ีไม่มีตวัตน การผูก – รัดรึง
จากค่านิยมสงัคม เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าใหเ้ป็นดงันั้น2 

 
ตามทัศนะของอารยาการถ่ายทอดตวัตนของศิลปินหญิง เกิดจากโครงสร้างการ

ปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรม ท่ีท าการหล่อหลอมใหเ้พศหญิงนั้นอยูใ่นกรอบของความดี ซ่ึงกรอบ
น้ีเองท่ีท าการควบคุมเพศหญิงให้ตกอยู่ภายใตอ้  านาจของเพศชาย อารยาจึงใช้ผลงานศิลปะเป็น
ตวัแทนของการน าเสนออีกดา้นหน่ึง ตามท่ีอารยากล่าวไวใ้นหนงัสือ(ผม)เป็นศิลปิน3 ไวว้า่  

 
ในฐานะเป็นผูห้ญิงท างานศิลปะ ในฐานะท่ีถูกสอนให้เอา ‘ตวัตนจริง’ ของเรามา

ท างานศิลปะซ่ึงผมก็ไม่รู้ว่ามีหน้าตาอย่างไร แล้วตวัตนไม่จริงเป็นอย่างไร เป็นอนัว่าเอา 
‘ความเป็นเราในขณะนั้นๆ’ เอวเท่าไรเท่าไหร่ สะโพกเท่าไหร่ อวบ-บางอยา่งไร ชีวิตจิตใจวิธี
คิดอยา่งไหนถ่ายทอดมาเป็นศิลปะ ส าหรับผมอธิบายไดว้่า...ผมยอมรับค าสอนไปแลว้ ตอ้ง
เป็นลูกสาวท่ีดี เป็นนักศึกษาหญิงท่ีดี...ผมคิดว่าเหตุทางวฒันธรรมวางเง่ือนไขงามไวก้ับ
ผูห้ญิงเป็นส่ิงปิดกั้นงานศิลปะของผูห้ญิงในฐานะปัจเจกครับ ปิดกั้นมาตั้งแต่เร่ิมเลย โตข้ึนมา
มีสถานภาพกนัยกใหญ่จะขยบัท าอะไรกไ็ม่งาม...ความดีในชีวิต ความงามในศิลปะผกูมดัเป็น
เง่ือนใหผู้ห้ญิงแกป้มก่อนท างานศิลปะ และเหตุเพราะอยากจะแกแ้กป้มมากเกินไปวนัหญิงก็
เกิด ‘เลยปม’ เป็นอาการของทณัฑสถานหญิงแตก เหล่าผูห้ญิงแสดงตวัในงานสร้างสรรคใ์น
ช่วงหน่ึงมุ่งไปทางเร่ืองเพศ กลา้พูดกลา้ท า เพื่อจะท าอะไรซ่ึงไม่เคยท าให้ไดส้ักคร้ังหน่ึง ท า
ไดแ้ลว้กอ็ยากท าอีก ชกัติดเป็นเหตุใหห่้างการลงลึกในสุนทรียรส เพราะมีแต่ปม จึงอยาก 
 

                                                 
1เอกชาติ ใจเพชร, “อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข,” Fine Art 2, 12 (กุมพาพนัธ์ – มีนาคม 

2548): 94. 
2อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข, อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข  Araya Rasdjarmrearnsook   

(กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พร้ินต้ิง เซ็นเตอร์, 2537), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
3ในหนงัสือ(ผม)เป็นศิลปิน อารยาแทนตวัเองวา่ “ผม” แทนภาคผู ้และ “ฉนั” แทนภาค

เมีย 
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หลุดปม ซ่ึงกค็าอยูต่รงปมใหม่ไปไม่ถึงหว้งแห่งศิลป์ซะทีตรงน้ีผูช้ายกป็ลอดภยัเพราะไม่ตอ้ง
แกป้ม4 

 

ส าหรับผลงานท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัเพศสถานะสตรีของอารยาแบ่งออกได้
เป็น 2 ช่วง ตามลกัษณะรูปแบบการน าเสนอและแนวความคิด ไดแ้ก่ 

1.1 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2536  
 1.1.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

แนวความคิดผลงานช่วงแรกของอารยาท่ีกล่าวถึงเพศสถานะ ส่วนหน่ึงมา
จากผลพวงจากเพศสถานะของอารยาเองท่ีเป็นศิลปินหญิงในวงลอ้มของวงการศิลปะท่ีมีแต่ศิลปิน
ชาย อีกทั้งอารยายงัคงนึกคิดถึงบทบาททางเพศท่ีถูกมอบใหจ้ากสงัคมอยูเ่สมอ ดงัประโยคหน่ึงของ
อารยาท่ีว่า  “หัวขอ้น้ีอยู่ในความรู้สึก ความนึกฝัน หรือกระทัง่ความคิดในการท างานศิลปะ ท่ีมกั
เกิดบ่อยๆ จากสถานภาพแห่งความเป็นผูห้ญิง”5 อีกทั้งความทรงจ าในวยัเยาว ์ตั้งแต่การสร้างภาพ
ตามความเช่ือท่ีปลูกฝังให้เพศหญิงกลายเป็นกุลสตรีท่ีเพียบพร้อม  ดงัท่ีปรากฏในผลงานช่ือ The 
Lovers ในผลงานชุด น ้าไม่น่ิง ซ่ึงน าเสนอแนวความคิดความทรงจ าช่วงวยัเด็กอารยา ท่ีไดรั้บการ
ปลูกฝังตวัตนความเป็นหญิงจากบทกลอนของวรรณคดีไทย ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิธีการสร้างสังคมชาย
เป็นใหญ่ จากการศึกษาท่ีปลูกฝังผา่นตวัอกัษรและเน้ือหาท่ีตอ้งเล่าเรียนและท่องจ า  อารยาจึงถูกย  ้า
เตือนโดยบทกลอนสอนหญิงเหล่านั้น ตามบทความตอนหน่ึงของอารยาท่ีวา่ 

 

พ.ศ. 2514 ทุกเยน็ก่อนโรงเรียนเลิก เสียงท่วงท านองร้อยค าฉันท์ดงัมาจากห้องเรียน
ชั้นมัธยมในโรงเรียนประจ าซ่ึงมีผูห้ญิงล้วนเกือบ 2,000 คน เป็นอาขยานตอนหน่ึงจาก
วรรณคดีช่ือ “มทันาพาธา” (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 แห่งราชวงศจ์กัรี) 

 ...อนัหญิงยอ่มไม่อยาก   จะกระท าประดุจขาย 
 ความรักใหแ้ก่ชาย   เพราะเอะเกรงจะดูแคลน 
กลอนแปดจากวรรณคดีช่ือ “อิเหนา” (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2 แห่งราชวงศ ์     

จกักรี) 
 ...โอว้า่น่าเสียดายตวันกั   เพราะเช่ือล้ินหลงรักจึงช ้าจิต 
 จะออกช่ือลือชัว่ไปทัว่ทิศ   เม่ือคร้ังคิดผดิแลว้จะโทษใคร 
นกัเรียนหญิงอาย ุ14 ปี ถูกสอนถึงจุดยนืระหว่างเพศ ขีดกรอบพฤติกรรมผูห้ญิงในวยั

ของความรัก จนถึงส านึกแห่งความจงรักภกัดี 
                                                 

4อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข, (ผม) เป็นศิลปิน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 60-62. 
5เร่ืองเดียวกนั, ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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 จากวรรณคดีเร่ือง “ขุนชา้งขุนแผน” (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2 แห่งราชวงศ์
จกัรี) 

  ...จะจากอกเหมือนตกเมรุมาศ  จะกล้ิงตายกายขาดลงเป็นผ ี
  กระดูกเยน็เช่นผงเถา้ธุลี   .............................6 

  

 1.1.2 ลกัษณะผลงาน 

 ผลงานช่ือ The Lovers (ภาพท่ี 23) เป็นผลงานศิลปะจดัวาง ท่ีกล่าวถึงบท
กลอนค าสอนของสตรีซ่ึงถูกฝังจ าในวยัเด็กของอารยา ผลงานประกอบดว้ยเกา้อ้ี 3 ตวัวางเรียงกนั 
โดยมีแผ่นยางสีด าคลุมบนท่ีนั่งของเกา้อ้ีทั้ งสาม แผ่นยางแต่ละแผ่นถูกเขียนดว้ยบทกลอนและ
ค าพูดของตวัละครหญิงจากวรรณคดีของไทย บทกลอนท่ีเขียนบนผา้ยางของตวัละครแต่ละคนนั้น 
แสดงให้เห็นวิธีการปฏิบติัต่อชายผูเ้ป็นท่ีรักแตกต่างกันไป นางจินตะหราจากเร่ืองอิเหนา เป็น
ตวัแทนการวางตวัท่ีควรปฏิบติัต่อบุรุษ นางลาวทองจากเร่ืองขนุชา้งขนุแผน แสดงการคร ่ าครวญถึง
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือยามตนถูกท้ิง และสุดทา้ยคือนางมทันาจากเร่ืองมทันะพาธา แสดงให้เห็นความ
จงรักภกัดีท่ีมีต่อชายท่ีตนรัก เกา้อ้ีทั้งสามตวัถูกรองรับส าหรับเพศชาย ดา้นขา้งของเกา้อ้ีคือภาพ
แทนสตรีผูเ้ป็นตวัละครหญิงทั้งสามในวรรณคดี โดยถูกสร้างข้ึนจากเหล็กและปูนอย่างหยาบๆ
เรือนร่างเหล่านั้นกม้มองลงบทกลอนท่ีมีเน้ือหาชวนเช่ือใหเ้พศหญิงในสงัคมไทยพึงปฏิบติั  

 

 
 

ภาพท่ี 23 อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข, The Lovers, 2536, ส่ือผสม, ขนาดผนัแปรเปล่ียนแปลงได ้
ท่ีมา : อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข, อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พร้ินต้ิง เซ็นเตอร์, 
2537), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
                                                 

6อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข, อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข  Araya Rasdjarmrearnsook ,    
ไม่ปรากฏเลขหนา้. 



67 
 

1.1.3 วเิคราะห์ 
ผลงานชุดน้ีของอารยาแสดงให้เห็นภาพแห่งการจองจ าท่ีแยบยล ของเพศ

สถานะท่ีแฝงตวัมาในรูปของวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือท่ีสั่งสมและสั่งสอนเพศหญิงตั้งแต่วยั
เยาวจ์ากค าสอนในบทเรียน ความเช่ือวิธีปฏิบติัท่ีเช่ือว่าเพศหญิงเป็นเพศรองส าหรับเพศชาย ดงัท่ี
พบไดใ้นค ากลอนท่ีถูกเขียนข้ึนดว้ยลายมือของอารยาเอง อารยาไดส้ะทอ้นแง่มุมของเพศหญิงใน
สังคมท่ีตนเองไดซึ้มซับเขา้สู่ความคิดส่งต่อมาผ่านหนังสือบทเรียน การซึมซับน้ีเองท่ีท าให้เกิด
ความเช่ือท่ีว่าการเป็นหญิงไทยท่ีดีควรปฏิบติัตนให้เป็นกุลสตรีท่ีเพียบพร้อม เช่นเดียวกบัตวัละคร
หญิงท่ีปรากฏในวรรณคดีเม่ือปฏิบติัตามจะเป็นหญิงไทยท่ีดีตามท่ีสังคมขาดหวงัไวแ้ละสามารถ
เป็นท่ียอมรับในสังคมได้ ภาพแทนสตรีทั้ งสามท่ีถูกท าข้ึนจากปูนและเหล็กแบบหยาบๆ เป็น
ตวัแทนของตวัละครหญิงทั้งสามและสตรีในสังคมไทย ท่ีตอ้งถูกกรอกความเช่ือซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าจน
เกิดเป็นความเคยชินและไม่สามารถปริปากหรือหลีกหนีแบบแผนทางวฒันธรรม ท่ีถูกสั่งสมเป็น
ระยะเวลานานน้ีได ้  

จากผลงานในชุดดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นว่าอารยาไดน้ าเสนอเน้ือหาเพศ
สถานะสอดแทรกไว้ในผลงานได้อย่างแนบเนียนและน่าสนใจ ด้วยการน าเร่ืองราวจาก
ประสบการณ์โดยตรงท่ีไดรั้บผลพวงจากวฒันธรรม จารีตประเพณีของการสอนหญิง ซ่ึงกลายมา
เป็นรูปแบบการพฒันาการสร้างภาพแทนสตรีในผลงานช่วงต่อไป 

 
1.2 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2549  

 1.2.1 แนวความคดิเพศสถานะ 
จากผลงานช่วงแรกอารยาท่ีอารยาเร่ิมใชว้สัดุในการสร้างภาพแทนสตรี ท า

ใหอ้ารยาไดเ้ห็นและเขา้ใจในแนวคิดของเวลาและความผกูพนัของชีวิต ซ่ึงน ามาสู่การสร้างผลงาน
ลกัษณะใหม่ โดยใชต้วัของอารยาเองเป็นส่ือดงัท่ีอารยาไดก้ล่าวว่า “จากการท่ีร่างกายเป็นเสมือน
ส่วนหน่ึงของการวาด, เคร่ืองมือในการวาด ก ากบัการวาด และในท่ีสุดถูกวาดมาสู่การแสดงท่วงท่า
ลีลาซ่ึงถือเป็นสัญญาณของศิลปินในฐานะองคป์ระกอบหลกัของช้ินงาน ศิลปินในฐานะผูท้  าได้
เล่ือนสถานะของตวัมาเป็นตวังานศิลปะดว้ย”7 

ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้มานอกจากอารยาจะใช้ตนเองเป็นส่ือ
แสดงสดแล้ว ส่ือท่ีใช้ในผลงานช่วงหลังน้ีจะไม่มีการแสดงถึงความเป็นไทยแบบดั้ งเดิมและ
สามารถเขา้ถึงผูช้มไดม้ากกวา่ ส าหรับส่ือท่ีใชใ้นผลงานของอารยา ไดแ้ก่ ภาพถ่าย เสียง กวี วีดีทศัน์ 
                                                 

7อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข, (ผม) เป็นศิลปิน, 319. 
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เป็นตน้ ผลงานบางชุดแฝงไปดว้ยความเป็นเพศสถานะอีกทั้งยงัถูกวิพากษว์ิจารณ์อยา่งหนกัถึงความ
เหมาะสม ผลงานศิลปะของอารยาในช่วงหลงัอยา่งผลงานวีดีทศัน์บนัทึกการแสดงและวีดีทศัน์จดั
วาง ส่ิงท่ีใชส่ื้อสารกบัผูช้มและตวัอารยานัน่ก็ คือ “ศพ”8  ซ่ึงในผลงานช่วงหลงัเป็นมากกว่าแค่งาน
ศิลปะ แต่ยงัส่ือถึงตวัตนและแนวคิด ดงัท่ีอารยากล่าววา่ 

 

ศิลปะท างานศิลปะ ไม่ไดแ้ต่งศิลปะแมจ้ะมีท่ีเรียกกนัว่าศิลปะตกแต่งซ่ึงลามไหลมาสู่
ทศันศิลป์ในอาการประดิดประดอยอยา่งเหลือเช่ือก่อนมาเป็นศิลปิน เราถูกสอนใหรู้้จกัตวัเอง
ในช่วงขณะนั้นๆ แลว้ถ่ายทอดบุคลิกภาพ, ทศันคติ, ประเด็นคิด อารมณ์มาสู่ช้ินงาน ช้ินงาน
ศิลปะเปรียบเหมือนภาชนะบรรจุความเป็นนามธรรมของศิลปินเอาไวใ้นรูปลกัษณ์ของงาน
ศิลปะ ถา้จะเปรียบการกลายรูปจากศิลปินท่ีตาเห็นมาสู่ส่วนท่ีเป็นนามธรรมของศิลปินวา่เป็น
ความตายก็อาจได ้คือสลายตวัจากกายภาพเดิมไปสู่ความส าคญัในส่วนคิด จิต ปัญญา ความ
รู้สึก...9 

 
แนวความคิดเพศสถานะท่ีอารยาใชศ้พมาเป็นส่ือในผลงานช่ือ  I’m living 

ท่ีสะทอ้นภายในผลงานไม่ใช่เร่ืองของการสร้างความงามให้เกิดข้ึนกบัศพเท่านั้น อารยามองว่า
ความงามเกิดจากการร่างของสตรีร่างน้ีไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของมนุษยผ์ูเ้คยมีลมหายใจหรือมีชีวิต 
หากแต่เปรียบเป็น “ตุ๊กตา” แทน ท าให้นึกถึงเด็กหญิงท่ีก าลงัเล่นสนุกกบัตุ๊กตาท่ีพ่อหรือแม่ซ้ือให้
เป็นแน่ แต่เม่ือร่างนั้นเคยมีชีวิต ผูช้มอาจนึกถึงการแสดงความรักคร้ังสุดทา้ยดว้ยการอาบน ้ าและ
แต่งตวัด้วยชุดท่ีสวยและดีท่ีสุดให้แก่คนท่ีเรารักก่อนท่ีจะน าลงโลงศพเพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพแก่ร่างนั้นเป็นคร้ังสุดทา้ย ดงัท่ีอารยากล่าวในผลงานช้ินน้ีวา่ 

 
ตุ๊กตากระดาษอาศยัในบ้านสมุด มีห้องเป็นเส้นวาด เธอก าลงัแต่งตวั แดดบ่ายทอ

เหลืองรอดมาทางหนา้ต่าง แอบมองตุ๊กตากระดาษข่ีจกัรยานภาพวาดไปบนฟูกท่ีนอนขาวแลว้
ลม้ลง อุ๊ย! แดดกลั้นหายใจหนีฝุ่ นฟุ้ง แต่กลบัสูดหายใจแรงเม่ือเห็นเนินหมอนลายดอกไม ้นึก
วา่...เม่ือก้ีฉายสาดสวนขา้งนอก ยงัไม่หอมเท่าน้ีเลย10 

                                                 
8อารยาเล่ียงใชค้  าวา่ “ศพ” แต่ใชค้  าวา่ “ร่างท่ีไม่มีชีวิต”  
9อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข, (ผม) เป็นศิลปิน, 33. 

10สายณัห์ แดงกลม, “ท าไมจึงมีรสกวีแทนความรู้ทนั,” ใน มาจาก(คนละ)ฟากฟ้าของ
เพิงผา : สู่การทลายเส้นแบ่งของวิธีวิทยาทางโบราณคดี วลใีนมานุษยวิทยาและมายาในศิลปกรรม, 
15 กมุภาพนัธ์ - 2 มีนาคม 2551 (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 241. 
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นอกเหนือจากการท่ีอารยาใชต้นเองเป็นส่ือเคียงคู่กบัศพแลว้ อารยายงัได้
ตั้งค  าถามต่อสงัคมโดยใชต้นเองเป็นส่ือกลางเพื่อตอบค าถามจากสงัคมวา่แทจ้ริงแลว้ความเป็นหญิง
เป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างจากสังคมหรือไม่ ดงัค  ากล่าวท่ีว่า “การทอ้ง แมก่้อก าเนิดในความเป็น
ส่วนตวัของคนๆ หน่ึง แต่ก็เป็นเร่ืองสาธารณะดว้ย”11 ซ่ึงปรากฏในแนวคิดผลงานช่ือ The Nine – 
Day Pregnancy of a Single Middle-Aged Associate Professor เป็นผลงาน ศิลปะท่ีส ร้างข้ึน
สงัเกตสถานการณ์สมมุติ ดงัท่ีอารยาไดก้ล่าววา่ “มนัก็คลา้ยกบัการวาดภาพอะไรสกัอยา่ง ท่ีบางคร้ัง
เราก็ใส่บางส่ิงท่ีไม่มีอยูจ่ริงลงไป อาจเป็นแสง อาจเป็นเงา อาจเติมกระทั้งตน้ไมท่ี้ไม่มีอยูต่รงหนา้
ลงในภาพทิวทศัน์ท่ีเราก าลงัวาด เพื่อวา่จะมีความสมดุลเกิดข้ึนในภาพ”12 

อารยาเช่ือว่าเพศหญิงถูกรับบทบาทความเป็นรองในเร่ืองเพศอยา่งมากต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของไทย หญิงไทยท่ีดีจะตอ้งผ่านการแต่งงานเสียก่อนท่ีจะ
สามารถตั้งทอ้งไดห้ากไม่เป็นเช่นนั้นจะถูกนินทาและถูกมองอยา่งเสียหายได ้ โดยมีบทความหน่ึงท่ี
อารยาไดเ้ขียนเก่ียวกบัผลงานชุดน้ีไวว้า่ 

 
 
ทอ้งทั้งท่ีเป็นนามว่าการทอ้งและกิริยาว่าก าลงัทอ้ง ถา้ไม่ใช่ในทอ้งแต่เป็นภายนอก

ทอ้งหละก็เป็นเร่ืองท่ีหาสมดุลไดย้ากในตวัของมนัเอง อาจเพราะมนัหมายถึงการสร้างชีวิต
ใหม่ ชีวิตหน่ึงข้ึนมา มนัจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งนกั นอกจากน้ี ทอ้งยงัเก่ียวเน่ืองกบัความรัก
และหรือความใคร่ ค่านิยมในการสืบตระกูลของบางวฒันธรรม ความปีติยินดีท่ีน่าอศัจรรย ์
ทอ้งยงัหมายถึงทั้งการตกลงใจแน่วแน่หรือกระทั้งความบงัเอิญ ทอ้งยงัอาจหมายถึงอะไรได้
มากมาย ในบางวฒันธรรมคนทอ้งกบัคนท าใหท้อ้งอาจมีสถานะท่ีต่างกนัมากจนน่าสงสยัว่า
ทั้งสองฝ่ายมาพบกนัตรงจุดท่ีเรียกวา่ การทอ้ง ไดอ้ยา่งไร?13 

 
ผลงานช้ินสุดท้ายท่ีน ามาศึกษาแนวความคิดเพศสถานะก่อนจะเข้าสู่

ลกัษณะของผลงาน ผลงานช่ือ The Insane หรือ ภาษาของหญิงวิกลจริต เป็นผลงานท่ีน าเสนอ
แนวความคิดเพศสถานะท่ีท าการปลูกฝังตวัตนทางเพศ อนัเป็นส่ิงประกอบสร้างของสังคมท่ีเร่ิมตน้
มาจากสถาบนัครอบครัวเป็นหลกั สถาบนัครอบครัวนับเป็นปัจจยัแรก ท่ีท าการใส่ความเป็นเพศ
สถานะให้แก่เพศหญิงผูเ้ป็นลูกหลานของตน ความคิดเหล่าน้ีท่ียงัคงตอกย  ้าความรู้สึกในใจส่วนลึก
                                                 

11อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข, ศิลปะกบัถ้อยความ, 56. 
12เร่ืองเดียวกนั, 56. 
13เร่ืองเดียวกนั. 
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ของสตรีกลุ่มหน่ึงท่ีมีอาการบกพร่องทางจิต เพื่อสะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมความเช่ือของความ
แตกต่างระหวา่งสองเพศออกมาอยา่งเด่นชดั ถึงแมร้ะยะเวลาจะผา่นไปแต่ความเช่ือและผลของการ
กล่อมเกลาความคิดในเร่ืองเพศยงัคงอยู่ การสั่งสมน้ีเองท่ีสร้างตวัตนให้แก่เพศหญิงดังท่ีอารยา
เลือกใช้บุคคลจริงมาเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างผลงานศิลปะกับผูช้ม เพื่อให้เขา้ใจถึงแนวคิดเพศ
สถานะท่ีเกิดข้ึนจริงในสงัคม 

1.2.2 ลกัษณะผลงาน 
 ผลงานช่ือ I’m living (ภาพท่ี 24) เป็นภาพวีดีทศัน์บนัทึกการแสดงสด เผย

ให้เห็นมุมมองท่ีสามารถเห็นอารยาและร่างสตรีท่ีแน่น่ิงนอนสงบบนพื้น อารยาซ่ึงก าลงัแสดงการ
ตกแต่งเส้ือผา้ผูห้ญิงลายดอกสีสันสดใสให้แก่ร่างท่ีไม่ไหวต่ิงร่างนั้ น เส้ือผา้ผูห้ญิงถูกสลับ
สับเปล่ียนไปเร่ือยๆคลา้ยกบัการเปล่ียนชุดของตุ๊กตา บางชุดถูกวางทบับนร่าง บางชุดอารยานัง่ตดั
ผา้และมาวางทาบลงบนร่างนั้นจนกลายเป็นชุด ผลงานชุดน้ีอารยาไดท้  าการจดัองคป์ระกอบอยา่ง
สมดุลใหเ้กิดข้ึนบนจอโทรทศัน์ ทั้งการจดัวางท่าทาง การเลือกสีและลวดลายของผา้ท่ีแสดงใหเ้ห็น
ความเป็นหญิงอย่างเด่นชดั พร้อมกบัการตั้งกลอ้งจากเพดานดา้นบนเพื่อบนัทึกภาพการแสดงท่ี
สามารถมองเห็นอารยาท่ีท าการแสดงกบัร่างนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน  
 

 
 
ภาพท่ี 24 อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข, I’m living, 2546, วีดีทศัน์บนัทึกการแสดงสด ความยาว 25 นาที. 
ท่ีมา: Rama IX Art Museum, Araya Rasdjarmrearnsook, เขา้ถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก http://www.rama9art.org/araya/w25.html 

 

http://www.rama9art.org/araya/index.html
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ภาพ ท่ี  25  อารยา ราษฎ ร์จ า เริญ สุข , The Nine – Day Pregnancy of a Single Middle-Aged  
Associate Professor, 2546, วีดีทศัน์บนัทึกการแสดงสด. 

ท่ีมา: อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข, ศิลปะกบัถ้อยความ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 69. 
 
ผ ล ง า น ช่ื อ  The Nine – Day Pregnancy of a Single Middle-Aged 

Associate Professor (ภาพท่ี 25) เป็นผลงานการบนัทึกวีดีทศัน์บนัทึกการแสดงของตวัอารยาท่ีท า
การปลอมตวัเป็นหญิงทอ้งโดยใชเ้วลาเกา้วนัในการปลอมตวัไปสอน อารยามีสถานภาพเป็นรอง
ศาสตราจารย์ท่ีโสดและอายุมากเกินกว่าจะท้องได้ ประจวบเหมาะกับช่วงหน่ึงอารยาพักอยู่
ต่างประเทศเป็นเวลาหลายเดือนจึงเป็นช่วงเหมาะท่ีสร้างงานช้ินน้ีข้ึนมา เพื่อสงัเกตปฏิกิริยาคนรอบ
ขา้ง เม่ือกลบัมาสู่ประเทศไทยภาพท่ีปรากฏในวีดีทศัน์เป็นภาพของตวัอารยาในชุดสีขาวท่ีท าการ
สวมบทเป็นหญิงทอ้งท่ีเพิ่งกลบัมาจากต่างประเทศ เผยให้เห็นภาพของผูค้นแสดงอาการประหลาด
ใจต่อภาพท่ีเห็นอารยาตั้งครรภ์ ภาพใบหน้าฉงนชวนสงสัยของผูค้นท่ีพบเห็นหน้าทอ้งท่ีใหญ่โต
ใกลค้ลอดของอารยา ความตกตะลึงของผูค้นเหล่านั้นสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจนว่าแทจ้ริง
แลว้ร่างกายของเพศหญิงในสงัคมใครเป็นเจา้ของกนัแน่  
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ภาพท่ี 26 อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข, The Insane, 2549, วีดีทศัน์จดัวาง 44.21 นาที. 
ท่ีมา: Tonson Gallery, Araya Rasdjarmrearnsook, เข้าถึงเม่ือ 18 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.100tonsongallery.com/site/artwork?mode=view&artwork_id=33&artist_id=1 

 
ผลงานช่ือ The Insane (ภาพท่ี 26) เป็นผลงานวีดีทศัน์บนัทึกการแสดง

ของสตรีทั้ง 11 คนท่ีป่วยมีอาการทางจิต ภายในวีดีทศัน์ชุดน้ีเป็นการเล่าประสบการณ์ของแต่ละคน
เก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตนเองประสบหรือพบเจอ บา้งเป็นความฝัน  บา้งเป็นความจริง ซ่ึงแต่ละคนจะนัง่
เล่าเร่ืองของตนผ่านหน้ากลอ้งท่ีท าการบนัทึกภาพ ผูช้มสามารถเห็นเพียงภาพพร่ามวัของสตรี
ทั้งหมดท่ีอาศยัอยู่ในโรงพยาบาลบา้โดยไม่เห็นว่าหน้าตาเป็นเช่นไร ซ่ึงมีบางคนในผลงานของ
อารยาท่ีกล่าวบทบาทเพศสถานะอยา่งเด่นชดัออกมา โดยขอยกใจความตอนหน่ึงของสตรีบางคนวา่ 

 
ภาษาของหญิงวกิลจริต 3  
...หนูไม่เคยไปไหนเลย อยูแ่ต่กบัท าไร่ท านา เก่ียวขา้ว ด านาท าจนถึงหน่ึงทุ่มสองทุ่ม

หนูยงัไม่กลบัหนูอยากไดเ้งิน เยน็น่ีแม่ก็หาว่าหนูไปหาผูช้าย...ไปอ่อยเหน่ือยผูช้ายมาท าไม
กลบัมืดกลบัค ่าท่ีจริงน่ะหนูอยู่กลางนา หนูด านา...หนูรักพ่อพ่อเป็นก าลงัใจให้หนู สอนหนู
เร่ืองการท างานบา้นท ากบัขา้ว ทั้งท่ีพ่อบอกว่าเราเป็นลูกผูห้ญิงนะลูก ไม่มีงานท าไม่มีอะไรท า
ขอให้เป็นเมียท่ีดีของเขา ถา้เขารักเราแลว้ไม่ตอ้งไปท างานอะไรให้มนัเหน่ือยหรอกลูก เป็น
แม่บา้นใหดี้นะลูกท างานหุงขา้วเอาไวใ้หเ้คา้ เขาเลิกจากงานมาเขาจะไดกิ้นใหห้ายเหน่ือย...14 

 
 

                                                 
14เร่ืองเดียวกนั, 85 - 92. 
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1.2.3 วเิคราะห์ 

 จากการศึกษาลกัษณะของผลงานของอารยา ท าใหพ้บว่าภาพแทนสตรีใน
ผลงานแต่ละชุดนั้นมีจุดเช่ือมโยงกนัในเร่ืองเพศสถานะอยา่งเด่นชดั หากแต่รูปแบบการน าเสนอจะ
ใชส่ื้อศิลปะแตกต่างกนัเท่านั้น ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอท าการวิเคราะห์ผลงานออกเป็นแต่ละช้ิน เพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจในการสร้างภาพแทนสตรีของอารยาไดโ้ดยง่าย 

ในผลงานช่ือ I’m living  อารยาสามารถชกัจูงผูช้มให้เขา้ไปสู่ความเป็น
เพศสถานะของสตรี ความเป็นเพศกลบัหลอมรวมอยูก่บัร่างและตวัของอารยาเขา้ดว้ยกนั ความเช่ือ
ท่ีเคยมีมาแต่อดีตเพศฆญิงถูกมองว่าเป็นเพศท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกบัความเป็นความตายได ้จาก
หน้าท่ีท่ีถูกรับมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์หรือการให้ก าเนิด ซ่ึงเป็นบทบาทแรกท่ีเพศ
หญิงถูกยดัเหยียดเป็นผูท่ี้มีอ  านาจอยา่งแม่มดหมอผีเพราะการเกิด การสร้างชีวิตใหม่ เพศหญิงเป็น
มนุษยเ์พศเดียวท่ีถูกผกูขาดส าหรับการใหก้ าเนิดเท่านั้น อีกทั้งส่ิงท่ียงัคงเนน้ย  ้าให้ปรากฏต่อสายตา
ผูช้มในผลงาน คือการท่ีอารยาเปรียบว่าร่างนั้นเป็นสัญลกัษณ์แห่งการอาลยัอาวรณ์ สตรีเป็นเพศท่ี
เตม็ไปดว้ยอารมณ์ความอ่อนไหวและความอ่อนไหวนั้นเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมโยงกบัความเป็นและ
ความตาย ซ่ึงปรากฏในผลงานท่ีแสดงราวกบัเป็นการเล่นแต่งตวัให้กบัตุ๊กตา จึงท าให้เนน้ย  ้าลงไป
ในความเป็นเพศสถานะมากยิง่ข้ึนและซึมซบัความเป็นหญิงอยา่งแนบเนียน 

ส าห รับผลงาน ช่ือ  The Nine – Day Pregnancy of a Single Middle-
Aged Associate Professor จากลกัษณะของผลงานดงักล่าว ท่ีท าการบนัทึกผูค้นท่ีพบเห็นอารยาตั้ง
ทอ้งเป็นเวลาเกา้วนั นับเป็นการตอบค าถามต่อสังคมท่ีตรงไปตรงมาอีกทางหน่ึง ซ่ึงเน้นย  ้าถึงเพศ
สถานะสตรีในเร่ืองราวของเน้ือหาพื้นท่ีส่วนตวัหากแต่ไม่เป็นเช่นนั้น เพศหญิงไม่ไดรั้บเกียรติ
เช่นเดียวกบัเพศชายในสังคมไทยเน่ืองจากมีขนบธรรมเนียมท่ีดีปลูกฝังความเป็นหญิงโดยมีความ
เหล่ือมล ้าระหว่างเพศกั้นอยู่ เห็นไดช้ดัจากปฏิกิริยาของผูค้นท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงทางเรือนร่าง
ของอารยา บา้งก็แสดงความตกใจ บา้งก็ตั้งค  าถาม หรือแมแ้ต่เก็บภาพท่ีตนเองเห็นไปเล่าสู่กนัฟัง 
แต่เม่ือการทอ้งจบลงปฏิกิริยาของคนรอบขา้งก็เปล่ียนไปเปล่ียนเป็นการไม่สนทนา เพราะผูค้น
เหล่านั้นเช่ือว่าเร่ืองน้ีไม่ใชเ้ร่ืองเหมาะสมท่ีจะน ามาเล่นกนัได ้ผลงานชุดน้ีจึงแสดงให้เห็นอีกนัย
หน่ึงของสังคมท่ีมีความคาดหวงัต่อเพศหญิงไวสู้งว่าควรเป็นกุลสตรีท่ีดี ปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตาม
ประเพณีมิเช่นนั้นจะกลายเป็นผูท่ี้ถูกติเตียนจากสังคมได ้

ผลงานช่ือ The Insane จากใจความส่วนหน่ึงท่ีปรากฏในค าบอกเล่าของ
สตรีบางคนในผลงานชุดน้ีแสดงไดเ้ห็นว่าสังคมไทยยงัเคร่งต่อบทบาทความเป็นหญิงอยูม่าก ส่วน
หน่ึงเกิดจากค าสอนจากบุคคลผูมี้อ  านาจในครอบครัวท่ีปลูกฝังให้ท างานบา้น เป็นกุลสตรีท่ีดีแลว้
สามีจะรักและหลง หรือการใหค้วามส าคญัต่อเพศชายมากกวา่ในเร่ืองของประเพณีและการสืบสกุล 
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ซ่ึงสะทอ้นแง่มุมจริงในสังคมของไทยท่ียงัคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั ผลงานช้ินน้ีแสดงให้เห็นถึง
ถอ้ยความการเสียดสีถึงส่ิงท่ีสตรีเหล่านั้นเผชิญอยู ่ถึงแมจ้ะเป็นผูว้ิกลจริตแต่ในส่วนลึกของจิตใจ
สตรีกลุ่มน้ีถูกกั้นออกจากสังคมและถูกฝังรากลึกของความเป็นเพศสถานะซ่ึงไม่สามารถลบออกไป
จากความทรงจ าได ้

ผลงานอารยาส่วนใหญ่มกัปรากฏจากเร่ืองราวของการปลูกฝังความเป็น
หญิงจากวิถีการใชชี้วิต ถึงแมส่ื้อและวิธีการสร้างสรรคจ์ะมีความเปล่ียนแปลงไปมากก็ตาม อารยา
ไม่ใช่ศิลปินท่ีแสดงตวัตนว่าเป็นศิลปินหญิงแนวสตรีนิยมอย่างเด่นชดั แต่วิธีน าเสนอจากการถูก
จองจ าของความเป็นหญิงเก่ียวกบัวฒันธรรมยงัคงสอดแทรกอยู่ในผลงานหลายต่อหลายคร้ัง งาน
ของอารยามกัเสียดสีและสะทอ้นความจริงของสตรีเพศอยู่เสมอ ภาพของการด าเนินชีวิตท่ีคุน้ตา
เป็นแบบแผนจากการหล่อหลอมทางสังคมท่ีทุกคนมองว่าเป็นเร่ืองปกติ หากแต่อารยาคือผูต้อบ
ค าถามทั้งหมดวา่ความเป็นหญิงนั้นเกิดจากส่ิงใดกนัแน่ 

2. ปรียาชนก เกษสุวรรณ 
 เกิดเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2528 ท่ีอ  าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาจาก

วิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี ในปีพ.ศ. 2546 และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปะไทย ท่ี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีพ.ศ. 2551 และได้รับ
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาศิลปะไทยจากสถานศึกษาเดียวกนั ในปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบนัปรียาชนก
เป็นศิลปินและเป็นอาจารย์ประจ าอยู่ ท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

ปรียาชนกเป็นอีกหน่ึงศิลปินท่ีเลือกใชส่ื้อใหม่อยา่งวีดีทศัน์บนัทึกการแสดงสด ซ่ึง
ปรียาชนกไดรั้บอิทธิพลการสร้างงานจากศิลปินหญิงไทยอยา่ง อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข และการใช้
เส้นผม ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผลงานช่ือ Salf Portrait with Cropped Hair ของศิลปินหญิง
ชาวตะวนัตก ฟรีดา้ คาห์โลดว้ย ผลงานของปรียาชนกถูกสร้างข้ึนดว้ยส่ือใหม่ทั้งหมด ไดแ้ก่ 

2.1 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2550  
 2.1.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

ส าหรับผลงานชุด อคติทางเพศ (Sex Bias) ปรียาชนกมองว่าเพศหญิงถูก
จ ากดัขอบเขตมากเกินไปในพื้นท่ีทางสังคม การมอบสถานะให้เพศหญิงตอ้งท าหนา้ท่ีภายในบา้น 
การเป็นกุลสตรีท่ีเพียบพร้อม การเป็นเพศท่ีอ่อนแอและควรไดรั้บการปกป้อง ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ี
สังคมมอบให้ผ่านระบบของจารีตประเพณีและวฒันธรรม ท่ีถูกสืบต่อมาเร่ือยๆโดยเฉพาะกลุ่ม
สังคมย่อยของกลุ่มคนในครอบครัว ซ่ึงเป็นสถาบันกลุ่มแรกท่ีได้ท าการปลูกฝังความเป็นเพศ
สถานะจากการถ่ายทอดจากผูเ้ป็นแม่ส่งต่อมาจนถึงรุ่นลูกสาวและหลานสาว  
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จากวิธีการดงักล่าวย่อมเป็นส่ิงท่ีไดส่้งผลต่อการจ ากดัสถานะทางสังคม
ของเหล่าสตรี การกดดนัจากความเช่ือของการประพฤติปฏิบติัท่ีหล่อหลอมให้กลายเป็นกุลสตรีท่ีดี 
เปรียบไดก้บัการจองจ าและการกดดนัทางสังคมท่ีเพศหญิงไม่สามารถท่ีจะแสดงศกัยภาพไดอ้ย่าง
เต็มท่ี อีกทั้งการกีดกั้นพื้นท่ีระหว่างเพศในสังคม ส่ิงเหล่าน้ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปตามระบบ
ความเช่ือท่ีมีมาแต่โบราณ ทั้งท่ีปรากฏในตวัละครทางศาสนา วาทกรรมต่างๆ ความเช่ือท่ีมองว่า
เรือนร่างเพศหญิงคือส่ิงสกปรก มีมลทินยิ่งกีดกั้นพื้นท่ีเพศหญิงมากข้ึนโดยเฉพาะสังคมทาง
ภาคเหนือซ่ึงเป็นบา้นเกิดของปรียาชนกเอง ท่ีผูใ้หญ่ภายในครอบครัวของตนพยายามให้ปรียาชนก
ปฏิบัติตามกรอบท่ีถูกถ่ายทอดจากเครือญาติฝ่ายหญิง ซ่ึงผูใ้หญ่มองว่าส่ิงท่ีสั่งสอนน้ีคือส่ิงท่ี
เหมาะสมและมีค่า หากแต่ส่ิงเหล่านั้นแอบแฝงไปดว้ยอคติท่ีกีดกั้นพื้นท่ี ไม่ให้สามารถเป็นตวัของ
ตวัเองได้อย่างเต็มท่ี ผ่านการอบรมเล้ียงดูจากผูเ้ป็นแม่และญาติ ซ่ึงทั้ งหมดน้ีเป็นวฒันธรรมท่ี
ก าหนดให้ปฏิบัติตามความเช่ือของระบบจารีตประเพณีเพื่อให้ตัวปรียาชนกและสตรีทั่วไป 
กลายเป็นผลผลิตจากการผลิตซ ้ าท่ีถูกส่งต่อจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึงจนเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคม
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงใดๆได ้

2.1.2 ลกัษณะของผลงาน 
 ผลงานช่ือ อคติทางเพศ (Sex Bias) (ภาพท่ี  27) เป็นผลงานวีดีทัศน์

บนัทึกการแสดง ท่ีมีผูแ้สดงเพียง 2 คน คือ แม่และปรียาชนกผูเ้ป็นลูกสาว เร่ิมตน้เร่ืองดว้ยภาพของ
แม่ท่ีสวมชุดคลุมยาวสีด าคลา้ยชุดแสก ซ่ึงมีเส้นผมปกคลุมตั้งแต่ช่วงล าตวั ท่อนแขน ลงมาจนถึง
ปลายของชุด ท่ีเร่ิมท าการตดัผา้สีด าและเยบ็ประกอบเป็นชุดคลุมเช่นเดียวกบัชุดท่ีตนสวมใส่จน
เสร็จ ในขณะท่ีปรียาชนกสวมชุดแสกสีขาวบริสุทธ์ินัง่น่ิงใหแ้ม่น าชุดคลุมท่ีเพิ่งตดัเยบ็เสร็จมาสวม
ใส่ให้  เม่ือแม่สวมใส่ชุดให้แก่ลูกสาวเรียบร้อยแลว้ จึงมานัง่ฝ่ังตรงขา้มและเร่ิมท าการปลูกเส้นผม
ลงบนชุดคลุมของลูกสาวท่ียงัคงนัง่น่ิงอยูเ่ช่นนั้น เม่ือท าการปักเส้นผมเสร็จจึงดึงผา้คลุมมาปิดหนา้
ลูกสาวของตน ฉายสุดทา้ย คือ ภาพของแม่และตวัปรียาชนกท่ีสวมชุดคลุมสีด าท่ีมีความเหมือนกนั
อยา่งปฏิเสธไม่ได ้
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ภาพท่ี 27 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, อคติทางเพศ, 2554, วีดีทศัน์บนัทึกการแสดง. 
ท่ี ม า :  Preeyachanok Ketsuwan, Sex Bias,  เข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  29 ธั น ว าค ม  2557,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://www.dis-locate.net/preeyachanok.htm 

 
 2.1.3 วเิคราะห์ 

ผลงานของปรียาชนกชุดน้ีแสดงให้เห็นภาพแทนสตรีและสัญลกัษณ์
ต่างๆมากมายท่ีน าเสนอความเป็นตวัตนของปรียาชนกไดเ้ป็นอย่างดี ความสมจริงของเน้ือหาท่ี
แสดงเกิดข้ึนจากผูแ้สดงทั้งสองมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งลึกซ้ึงระหว่างความเป็นแม่และลูกสาว ยิ่ง
ท าใหเ้กิดมนตค์ลงัอยา่งเหลือเช่ือในผลงานชุดน้ี การส่ือความหมายท่ีปรียาชนกไม่แสดงอาการใดๆ
ระหว่างท่ีผูเ้ป็นแม่ท าการแสดงอยูน่ั้น ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงสถานะยอมจ านนต่อกรอบท่ีถูกมอบใหอ้ยา่งท่ี
ตนเองไม่สามารถหลีกหนีได ้ผลงานสะทอ้นความเป็นเพศโดยแสดงออกดว้ยการเยบ็ปักซ่ึงเป็น
หนา้ท่ีหน่ึงท่ีถูกมอบให้แก่เพศหญิง ชุดคลุมสีด าท่ีถูกเยบ็ข้ึนโดยผูเ้ป็นแม่แทนความหมายเร่ืองสืบ
ทอดวิธีชีวิตทางเพศ การท่ีค่อยๆบรรจงปลูกเส้นผมลงบนชุดคลุมของลูกสาวท่ีสวมใส่อยู ่แสดงให้
เห็นเร่ืองการปลูกฝังค่านิยมความเป็นเพศหญิงท่ีละเลก็ท่ีละนอ้ย คลา้ยการบ่มเพาะเพื่อแบกรับความ
เป็นเพศสถานะจากการส่งต่อรุ่นสู่รุ่น จากแม่สู่ลูกสาว  

ส าหรับการปลูกเส้นผมลงบนชุดตั้ งแต่บริเวณไหล่ทั้ งสองไล่ไปช่วง
หน้าอก ช่วงทอ้ง จนถึงหัวเข่าเพื่อปกปิดบริเวณส าคญัของเรือนร่างเพศหญิง แฝงความหมายทาง
วฒันธรรมท่ียงัคงปลูกฝังความเป็นเพศอย่างไม่ส้ินสุด การปกปิดเรือนร่างอย่างมิดชิดน้ีแสดงให้
เห็นเกราะท่ีปกปิดตวัตนท่ีแทจ้ริงเปรียบไดก้บักรอบของเพศสถานะท่ีท าการควบคุมเพศหญิงเอาไว ้ 
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อีกทั้งชุดคลุมเส้นผมท่ีมีความเหมือนกนัยงัแทนความหมายเร่ืองการสืบ
ทอดจารีตประเพณีท่ีผูเ้ป็นแม่ส่งต่อไปยงัปรียาชนกผูเ้ป็นลูกสาว โดยเสน้ผมแทนสัญลกัษณ์ทางเพศ
ท่ีสังคมก าหนดข้ึน ซ่ึงผูค้นส่วนใหญ่มกัเลือกตดัสินคนเพียงรูปลกัษณ์ภายนอก ว่าดี หรือ ไม่ดี ผม
จึงเป็นตวัแทนของเพศหญิง ความเขม้แข็ง ความสมบูรณ์เพื่ออ าพรางความอ่อนแอให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งปกติ การเลือกชุดคลุมท่ีเยบ็คลา้ยชุดแสกซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก
ชุดคลุมทอ้งท่ีเป็นเคร่ืองแต่งกายส าหรับเพศหญิง แทนสัญลกัษณ์ของความเป็นเพศผูใ้ห้ก าเนิดเพื่อ
บ่งบอกและเนน้ย  ้าความเป็นเพศของผูเ้ป็นแม่และตวัปรียาชนกมากยิง่ข้ึน  

จากบทวิเคราะห์ผลงานชุดดงักล่าวไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ปรียาชนกมีความสนใจ
ต่อการถ่ายทอดแนวคิดจารีตประเพณีท่ีถูกส่งต่อมายงัตวัเธอเอง ซ่ึงท าให้ปรียาชนกเร่ิมไม่เห็นดว้ย
กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้ความพยายามท่ีจะหาพื้นท่ีแห่งอิสระทั้งในพื้นท่ีทางศิลปะและในชีวิตจริง 
ซ่ึงน ามาสู่ผลงานช่วงต่อไป  

2.2 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2554  
 2.2.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

ผลงานชุด ครอบง า/ล่วงล ้า (Possessed/Poached) ของปรียาชนกซ่ึงเกิด
ในครอบครัวของชาวไทยลา้นนา ท่ีเคร่งครัดในระบบของจารีต ประเพณีและวฒันธรรม ซ่ึงมีวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิม ทั้งสภาพการเล้ียงดูและการปลูกฝัง ดงัวลีท่ีปรากฏในหว้งความรู้สึกของปรียาชนก
อยูบ่่อยคร้ังท่ีกล่าววา่  

 
บ่อยคร้ังท่ีขา้พเจา้สงสยั ในกฎขอ้บงัคบั ขอ้หา้มต่างๆในชีวิต 
บา้งท่ีไม่มีค าตอบ 
บา้งท่ีสามารถหาค าตอบได ้
บา้งท่ีไดรั้บค าตอบอยา่งคลุมเครือ 
บา้งท่ีเป็นค าตอบซ่ึงเก่ียวโยงกบัผสีางหรือส่ิงเร้นลบั 
บา้นท่ีเป็นค าตอบซ่ึงวา่ดว้ยเร่ืองขอ้จ ากดัทางสรีระเพศ15 
 

ผลงานของปรียาชนกท่ีปรากฏเร่ืองเพศสถานะสตรีเกิดข้ึนจากความรู้สึก
ท่ีซอ้นเร้นอยูภ่ายในจิตใจ ท่ีสะสมเป็นระยะเวลานานจากประสบการณ์ของตนเองตั้งแต่วยัเยาว ์ท า
ให้ตวัของปรียาชนกรู้สึกว่า การเกิดเป็นเพศหญิงนั้นยากล าบากกว่าการเป็นเพศชายมาก เพราะ
                                                 

15ขอ้ความท่ีท าข้ึนโดยเสน้ผมปักลงบนผา้ลูกไมสี้ขาวในนิทรรศการ “ครอบง า/ล่วงล ้า” 
ของปรียาชนก ระหวา่งวนัท่ี 24 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ Tang Contemporary Art 
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ขอ้จ ากัดและขอ้ห้ามมีมากมายท่ีลว้นเกิดจากครอบครัวและประเพณีความเช่ือ อีกทั้ งกฎเกณฑ์
บางอย่างภายในสังคม  ท่ีตอ้งการให้ตวัของปรียาชนกเป็นสตรีท่ีสมบูรณ์แบบ หลายคร้ังท่ีความ
แตกต่างทางเพศสร้างความเป็นรองแก่เพศหญิงอยู่มาก การมีสถานภาพเช่นน้ีท าให้เพศหญิงยงัคง
ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกกดดนัอยา่งมาก ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นความรู้สึกท่ียงัคงคาใจแก่ตวัของปรียา
ชนกเอง16 

ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศถูกถ่ายทอดภายใตแ้นวคิดการมอบสถานะทาง
สังคมให้แก่เพศหญิงทั้ งหลาย จากรุ่นสู่รุ่นเป็นเช่นเดิมต่อมาเร่ือยๆ ปรียาชนกมองเห็นบทบาท
ครอบง าเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เกิดจากครอบครัว ความเช่ือ พิธีกรรมและประเพณี ดงัท่ีกล่าววา่  

 
วฒันธรรมความเช่ือพื้นถ่ินท่ีผนวกวิถีชีวิตไวก้บัผีบรรพบุรุษเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้

คุน้เคยเม่ือยงัเยาวว์ยั จากการอบรมสั่งสอนของยาย แม่ และป้า ท่ีสอดแทรกกลอุบายเก่ียวกบั
ความเช่ือเร่ืองผี เพื่อหลอกให้ลูกหลานเกิดความกลัวส่ิงไร้ตวัตน วิธีดังกล่าวน้ีถูกใช้จน
ขา้พเจา้เองปักใจเช่ือจนถึงปัจจุบนั การเล้ียงดูหลานสาว และหลานชายท่ีถูกแยกออกจากกนั
อย่างเป็นเอกเทศ การฝึกฝนเพื่อให้ได้เด็กผูห้ญิงท่ีสมบูรณ์แบบ ด้วยการจ ากัดพื้นท่ี และ
กิจกรรมใหด้ าเนินอยูภ่ายใตช้ายคาบา้น คือ อดีตในช่วงวยัเยาว ์ส่ิงเหล่าน้ีฝังลึกอยูภ่ายในหว้ง
ความคิดราวกบัเป็นเงาของตวัเอง เม่ือไดใ้ชชี้วิตอิสระช่วงวยัรุ่น ความคึกคะนองและอิสระ
จากพนัธนาการของครอบครัว ท าให้เกิดความไม่ย ั้งคิดทั้งลุ่มหลงในความสุขจนเกิดความ
พลาดพลั้ งข้ึน ความเช่ือต่างๆในอดีตหวงกลับคืนมา ความเช่ือเร่ือง”การผิดผี” (การท่ี
ลูกหลานเพศหญิงในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัเพศชายก่อนแต่งงาน ตามความเช่ือจะ
ส่งผลให้ญาติผูใ้หญ่ในครอบครัว ลม้ป่วยจนถึงเสียชีวิต) เสมือนตราบาปท่ีขา้พเจ้าเช่ือว่า
ตนเองมีส่วนในการเสียชีวิตของคุณตา17 

 
 
 

                                                 
16เปมิกา จุฬาธนานนท์, เส้นผม : ส่ือศิลปะในงานศิลปกรรมร่วมสมัย (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2555), 108. 

17ปรียาชนก เกษสุวรรณ , ผู้หญิงและความเช่ือในครอบครัวพื้นถ่ิน (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2553), 2. 
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จากการครอบง าของจารีตประเพณีท่ีถูกถ่ายทอดและอบรมผา่นการเล้ียงดู
ของผูใ้หญ่ส่งผลให้เพศหญิงรวมถึงตวัของปรียาชนกเอง กลายเป็นเพศท่ีอ่อนแอและเช่ือฟังกฎ
ความเช่ืองมงายของจารีตประเพณีอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดภ้ายใตแ้รงกดดนัจากสังคม โดยมีสถาบนั
ครอบครัวเป็นหน่วยแรกสุดท่ีท าการหล่อหลอม สร้างพฤติกรร “ผูห้ญิงดี” ให้แก่ลูกหลานของตน 
เม่ือใดหากมีลูกสาวหรือหลานสาวท่ีท าตวันอกกรอบก็จะเป็นท่ีอบัอาย กลายเป็นความเส่ือมท่ี
ครอบครัวไม่อาจรับไดแ้ละความเช่ือน้ียงัส่งผลร้ายต่อครอบครัวและตวัของลูกสาวหรือหลานสาว
ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  ปรียาชนกจึงถูกเล้ียงดูตามความเช่ือของคนภาคเหนือสมยัโบราณ ท่ีแฝงไวด้ว้ย
ความครอบง าทางเพศสถานะ  การแบ่งแยกเพศจากกิจกรรมภายในบา้นและนอกบา้นท่ีปรียาชนก
รู้สึกถึงความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน การเล้ียงดูจากคุณยายซ่ึงตอ้งการให้หลานสาวของตนนั้นเป็น
แม่บา้นแม่เรือนท่ีดี อีกทั้งการสืบทอด “ผปู่ียา่”18  ท่ีปรียาชนกตอ้งจ านนต่อการสืบทอดประเพณีจาก
บรรพบุรุษและปฏิบติัตนอยา่งเคร่งครัดซ่ึงเป็นพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะฝ่ายหญิงเท่านั้น 

“ถา้เราปฏิบติัตวัดีผีปู่ย่าจะคอยปกป้องคุม้ครองให้พบเจอแต่ส่ิงดี แต่ถา้
ประพฤติปฏิบติัตวัไม่ดีผีปู่ยา่ก็จะลงโทษ”19 ปรียาชนกไดน้ าตราบาปของตนท่ีเกิดจากความเช่ือมา
สร้างผลงานในชุดน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอความสัมพนัธ์ของผูห้ญิงในครอบครัว ประกอบไปดว้ย แม่ ป้า 
พี่สาวและตวัของปรียาชนกเอง ในประเด็นของความเช่ือตามจารีตประเพณีของชาวลา้นนาในเร่ือง
ของ “ผปู่ียา่”และการ “ผดิผี”20 ท่ีปรียาชนกรู้สึกวา่ตนเองเป็นสาเหตุของการสูญเสียคุณตา เน่ืองจาก
ความเช่ือเร่ือง “ผดิผ”ี การไม่รักนวลสงวนตวัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งลบัๆไม่ถูกตอ้งตามจารีตของ
สตรีชาวเหนือ หากผดิผแีลว้ผปู่ียา่จะลงโทษท าใหมี้อนัเป็นไปต่างๆ ปรียาชนกไดก้ล่าวถึงผลงานชุด
น้ีวา่ 

 

เป็นการบอกเล่าความคิด ความเช่ือท่ีไดรั้บการบ่มเพาะและปลูกฝังมาจากครอบครัว
เช้ือสายผสมระหว่างไทยลา้นนากบัไทยใหญ่ ท่ีทุกคนมีความเช่ือในเร่ืองผีปู่ย่าและประเพณี
สืบขนัมาถึงปัจจุบัน ซ่ึงในบางคร้ังความเช่ือเหล่าน้ีมันอาจไม่ได้ท าให้เราเดินไปในโลก

                                                 
18ผปู่ียา่ หรือ ผเีรือน คือ หน่ึงในความเช่ือของลทัธิบูชาบรรพบุรุษ (Ancestor worship) 

เป็นประเพณีความเช่ือท่ีถูกสืบทอดจากทางฝ่ายมารดา ซ่ึงลูกท่ีเป็นเพศหญิงจะตอ้งเป็นผูสื้บสาน
ความเช่ือน้ีต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น  

19ปรียาชนก เกษสุวรรณ, ผู้หญงิและความเช่ือในครอบครัวพืน้ถ่ิน, 6. 

20ผดิผ ีคือ การผดิประเพณีของหนุ่มสาว ท่ีเกิดจากการล่วงล ้าในเร่ืองการจบัมือ ถือแขน
หรือถึงขั้นเสียตวั ชาวลา้นนาโบราณถือการกระท าเช่นน้ีเป็นความผิดต่อผีปู่ย่า เป็นการไม่แสดง
ความเคารพและจะน าพาเคราะห์ร้าย ความเจบ็ป่วย มาสู่คนในครอบครัว 
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ปัจจุบนัไดอ้ย่างอิสระนัก เหมือนอย่างเวลาท่ีเราตกอยู่ในภาวะหน่ึง ซ่ึงมีตน้เหตุมาจากการ
กระท าผดิบางอยา่งในอดีต แต่เม่ือเวลาผา่นมาจนถึงปัจจุบนัมนัท าใหเ้ราไดเ้รียนรู้และท าความ
เข้าใจกับชีวิตและกรอบความเช่ือนั้ น ซ่ึงต้องยอมรับว่าส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมายงัเป็นเหมือน
บทเรียนหน่ึงของชีวิตและนั่นเองคือท่ีมาของภาพและการแสดงในนิทรรศการคร้ังน้ี ท่ีเป็น
เสมือนการตดัความยึดมัน่ถือมัน่ใน ความคิด ความเช่ือ บางอย่างของเราผ่านเส้นผมท่ีขาด
หายไป21 

 

จะสังเกตไดว้่าปรียาชนกคือหน่ึงในศิลปินหญิงท่ีเลือกใชภ้าพแทนสตรี
และวสัดุศิลปะอยา่งเส้นผมเป็นส่ือกลางในการน าเสนอแนวคิดเพศสถานะจนกลายเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเอง ซ่ึงปรียาชนกไดก้ล่าวถึงเสน้ผมในงานของตนอีกวา่ 

 

 ...เส้นผมก็เป็นเสมือน วตัถุแห่งกรรม เช่นเดียวกบัท่ีผูห้ญิงมกัถูกตดัสินให้เป็นวตัถุ
หรือเป็นเพียงกิเลสของผูช้าย อีกทั้งความเช่ือเก่ียวกบัเส้นผมเม่ือยงัอยูบ่นหวัอาจแทนค่าความ
งาม, สุขภาพ, สถานะภาพทางสังคม แต่เม่ือเส้นผมเปล่ียนสถานะคือถูกตดัออกจากหัวอาจ
เปรียบไดก้บัสงัขาร, ความตาย, หรืออวิชชา เป็นตน้22 

 
ดงันั้นแนวคิดในผลงานชุดน้ีจึงเกิดจากตราบาปจากกลอุบายของความ

เช่ือเร่ืองการ “ผิดผี” ท่ีมีต่อ “ผีปู่ยา่” จากการป่วยอยา่งกะทนัหันของคุณตาและไม่สามารถท่ีจะท า
การรักษาใหอ้าการดีข้ึนไดจ้นถึงขั้นเสียชีวิต ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนช่วงเวลาเดียวกนัท่ีปรียาชนก
ก าลงัคบหากบัเพื่อนชาย คุณป้าและคนในครอบครัวเช่ือวา่การเสียชีวิตของคุณตานั้นเป็นผลจากการ
กระท าของปรียาชนกในเร่ืองการ “ผิดผี” อนัเป็นการผิดประเวณีของหนุ่มสาวและไม่ไดบ้อกกล่าว
ผูใ้หญ่ใหท้ราบ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าใหป้รียาชนกรู้สึกผดิและเกิดเป็นผลงานการสร้างสรรคชุ์ดน้ี 

 2.2.2 ลกัษณะของผลงาน 
ผลงานในชุดน้ีของปรียาชนกมีความเก่ียวเน่ืองในเน้ือหาเพศสถานะสตรี

ทั้งหมด ไดแ้ก่ ผลงานชุดภาพถ่าย ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ยดว้ยกนั กลุ่มแรก คือ ภาพถ่าย
บุคคลในครอบครัว มีจ านวนทั้งหมด 5 ภาพ ไดแ้ก่ ผลงานช่ือ Lineament of Chumsree (ภาพท่ี 
28)  Lineament of Sukhon (ภ าพ ท่ี  29)  Lineament of Praanee (ภ าพ ท่ี  30)  Lineament of 
                                                 

21อุษาวดี ศรีทอง, “Possessed/Poached ครอบง า/ล่วงล ้ า,” Fine Art 8, 80 (มิถุนายน, 
2554), 61. 

22ปรียาชนก เกษสุวรรณ, “อคติทางเพศ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
ศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 43. 
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Suwathinee (ภาพท่ี 31) Lineament of Preeyachanok (ภาพท่ี 32) ภาพสตรีทั้ง 5 คน ประกอบไป
ดว้ย คุณป้า คุณแม่ พี่สาวและตวัปรียาชนก ซ่ึงทั้ง 5 คนน้ีเป็นตวัแทนของครอบครัวทางเช้ือสายฝ่ังผู ้
เป็นแม่ ภาพถ่ายทั้ งหมดเน้นการแสดงออกทางสีหน้าของสตรีทั้งห้า เผยให้เห็นมิติของใบหน้า
ชดัเจนดว้ยแสงเงาท่ีไม่อาจบอกไดว้่าเป็นภาพในช่วงเวลาใด ลกัษณะท่ีบ่งบอกความเป็นชาวลา้นนา
ปรากฏผา่นเคร่ืองแต่งกายและขนัเงินท่ีใส่กรวยดอกไมถู้กเทินไวบ้นศีรษะ ลายเสน้ของเสน้ผมท่ีปก
คลุมบนขนัเงินถูกเขียนข้ึนดว้ยเส้นสายพล้ิวไหว ทิศทางของเส้นท่ีแตกต่างกนั เส้นผมท่ีถูกบรรจง
เขียน เล็กบ้าง หนาบ้าง บางช่วงทึบตัน บางช่วงคล่ีคลาย เผยให้เห็นขนัเงินท่ีเทินไวบ้นศีรษะ 
สามารถสร้างความน่าสนใจให้องคป์ระกอบของแต่ละภาพและเกิดความเช่ือมโยงของบุคคลใน
ภาพไดอ้ยา่งน่าประหลาด คลา้ยกบัการบอกผา่นทางผลงานถึงเร่ืองของการสืบทอด จารีต ประเพณี 
สายใยท่ีเช่ือมโยงเขาหากนัของสตรีทั้งห้าท่ีลว้นมีความสัมพนัธ์จนไม่สามารถแยกความเช่ือของ
ระบบสืบทอดประเพณีชาวลา้นนายคุโบราณและความเช่ือท่ียงัคงหลงเหลือในยคุปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึน
ต่อตวัปรียาชนกได ้

  

 
 

ภาพท่ี 28 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, Lineament of Chumsree, 2553, วาดเสน้บนภาพถ่าย, เสน้ผม,  
 เรซ่ิน,อคริลิก, 165 x 170 ซม. 

ท่ีมา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ, “ผูห้ญิงและความเช่ือในครอบครัวพื้นถ่ิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาศิลปไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 30. 
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ภาพท่ี 29 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, Lineament of Sukhon, 2553, วาดเสน้บนภาพถ่าย, เสน้ผม,  
 เรซ่ิน,อคริลิก, 165 x 170 ซม. 

ท่ีมา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ , “ผูห้ญิงและความเช่ือในครอบครัวพื้นถ่ิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาศิลปไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 32. 
 

 
 

ภาพท่ี 30  ปรียาชนก เกษสุวรรณ, Lineament of Praanee, 2553, วาดเสน้บนภาพถ่าย, เส้นผม,  
เรซ่ิน,อคริลิก, 165 x 170 ซม. 

ท่ีมา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ , “ผูห้ญิงและความเช่ือในครอบครัวพื้นถ่ิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาศิลปไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 34. 
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ภาพท่ี 31 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, Lineament of Suwathinee, 2553, วาดเส้นบนภาพถ่าย, เส้นผม,  
เรซ่ิน,อคริลิก, 165 x 170 ซม. 

ท่ีมา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ , “ผูห้ญิงและความเช่ือในครอบครัวพื้นถ่ิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาศิลปไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 36. 
 

 
 
ภาพท่ี 32 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, Lineament of Preeyachanok, 2553, วาดเสน้บนภาพถ่าย,  

   เส้นผม, เรซ่ิน,อคริลิก, 165 x 170 ซม. 
ท่ีมา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ , “ผูห้ญิงและความเช่ือในครอบครัวพื้นถ่ิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาศิลปไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 38. 
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ผลงานภาพถ่ายกลุ่มท่ีสอง เป็นผลงานภาพบุคคลในครอบครัวมีจ านวน
ทั้งหมด 3 ช้ิน ไดแ้ก่ ผลงานช่ือ Dawn (เม่ืองาย) (ภาพท่ี 33) Midday (เม่ือตอน) (ภาพท่ี 34) Dusk 
(เม่ือแลง) (ภาพท่ี 35) เป็นภาพถ่ายครอบครัวของปรียาชนกท่ีน าเสนอวิถีชีวิตแบบสตรีชาวลา้นนา 
แสดงใหเ้ห็นเร่ืองความแตกต่างของช่วงเวลา ซ่ึงมีความแตกต่างกนัระหว่างสถานท่ีในแต่ละผลงาน 
อย่างผลงานช่ือ Dawn คือ ภาพเหตุการณ์ในช่วงเชา้ท่ีเกิดข้ึนบริเวณห้องครัว ผลงานช่ือ Midday  
คือ ภาพเหตุการณ์สตรีทั้งห้านั่งสนทนากนับริเวณหน้าบา้นช่วงกลางวนั และผลงานช่ือ Dusk คือ 
ภาพในช่วงเวลาเยน็บริเวณหนองน ้ าท่ีทุกคนก าลงัท างานบา้น อย่างการซกัผา้ หรือการลา้งผกัเพื่อ
เตรียมปรุงอาหาร สตรีทั้งห้าสวมชุดเคร่ืองแต่งกายพื้นเมืองชาวลา้นนายคุโบราณ ในแต่ละผลงาน
จะปรากฏให้เห็นสตรีคนหน่ึงภายในห้าคนนั้น ท่ีแสดงให้เห็นถึงมือทั้งสองก าลงัอุม้ขนัเงินท่ีใส่
ดอกไม้และถูกวาดทับด้วยปากกา ลายเส้นของเส้นผมซ่ึงทับไปตามบริเวณช่วงบนของล าตัว 
ใบหน้า และศีรษะ มีลกัษณะฟูฟ่องและแผ่ขยายวงกวา้งให้เห็นอย่างเด่นชัด ภาพผูท่ี้อุ ้มขนัจะ
เปล่ียนไปตามแต่ละสถานท่ีและลกัษณะทิศทางของเส้นผมก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย สีของ
ภาพถ่ายจะออกโทนขาวด า เพื่อไม่ให้ทราบได้ว่าเป็นภาพถ่ายในอดีตหรือปัจจุบนักนัแน่ สร้าง
ความรู้สึกคลุมเครือและยงัสามารถเขา้ชุดกบัผลงานภาพถ่ายบุคคลในกลุ่มแรกเป็นอยา่งดี 

 

 
 

ภาพท่ี 33 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, Dawn (เม่ืองาย), 2553, วาดเสน้บนภาพถ่าย, เส้นผม, เรซ่ิน, 
อคริลิก, 165 x 170 ซม. 

ท่ีมา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ , “ผูห้ญิงและความเช่ือในครอบครัวพื้นถ่ิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาศิลปไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 39. 
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ภาพท่ี 34 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, Midday (เม่ือตอน), 2553, วาดเสน้บนภาพถ่าย, เส้นผม, เรซ่ิน,  
อคริลิก, 165 x 170 ซม. 

ท่ีมา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ , “ผูห้ญิงและความเช่ือในครอบครัวพื้นถ่ิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาศิลปไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 40. 
 

 
 

ภาพท่ี 35 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, Dusk (เม่ือแลง), 2553, วาดเสน้บนภาพถ่าย, เส้นผม, เรซ่ิน,  
อคริลิก, 165 x 170 ซม. 

ท่ีมา: ปรียาชนก เกษสุวรรณ , “ผูห้ญิงและความเช่ือในครอบครัวพื้นถ่ิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาศิลปไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 41. 



86 
 

ผลงานวีดีทศัน์บนัทึกการแสดง มีจ านวนทั้งหมด 2 ช้ิน ไดแ้ก่ ผลงานช่ือ 
Line Feed (ภาพท่ี 36) ฉากการถ่ายท าของผลงานช้ินน้ีเป็นสถานท่ีจริงในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็น
บา้นเกิดของปรียาชนก วีดีทศัน์ปรากฏภาพวิวทิวทศัน์ย่านชนบทและปรียาชนกท่ีแต่งตวัในชุด
ลา้นนาแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกบัในกลุ่มผลงานภาพถ่าย ผลงานน าเสนอมุมมองแนวตรงซ่ึงมีปรียา
ชนกท่ีเทินขนัดอกไมผ้ลไมไ้วบ้นศีรษะก าลงัท าการแสดงโดยการเดินถอยหลงับนคนันาอยา่งชา้ๆ วี
ดีทศัน์บนัทึกการแสดงสดถูกท าให้ดูพร่ามวัไม่ชดัเจน เป็นโทนสีขาวด าท่ีช่วยสร้างความคลุมเครือ
ในเร่ืองของเวลาและเหตุการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี   

 

 
 

ภาพท่ี 36 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, Line Feed, 2553, วีดีทศัน์บนัทึกการแสดงสด. 
ท่ีมา: Thai Art Exhibition, Preeyachanok Ketsuwan, เขา้ถึงเม่ือ 29 ธันวาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://thaiartxhibition.blogspot.com/2011/03/possessedpoach-by-preeyachanok-ketsuwan.html 
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ผลงานช่ือ On Line Processing (ภาพท่ี 37) ผลงานวีดีทศัน์การแสดงสด
ท่ีถูกฉายลงบนพื้นห้องนิทรรศการ  คือ ภาพของผูเ้ป็นแม่และลูกสาวซ่ึงก็คือปรียาชนกนัง่หันหนา้
เขา้หากนั เส้นผมของทั้งสองท่ีถูกมดัรวมเขา้หากันเป็นปล่องๆเช่ือมต่อกนัอยู่  ใบหน้าไม่แสดง
อารมณ์ใดๆ มีเพียงบทสนทนาท่ีไม่เป็นภาษาถูกเอ่อออกมาจากทั้งคู่ ไม่สามารถจบัใจความใดๆได้
และบทสนทนาเหล่านั้นถูกกล่าวซ ้ าไปซ ้ามาเหมือนการกรอเทปท่ีไม่มีวนัจบส้ิน บทสนทนาของทั้ง
สองท่ีฟังแลว้เหมือนการถามตอบคนละเร่ืองไม่สามารถประติดประต่อได ้ยิ่งสร้างค าถามส าหรับ
ผูช้มวา่แทจ้ริงแลว้บทสนทนาระหวา่งสายใยทั้งสองน้ีคือเร่ืองใดกนัแน่ 

 

 
 

ภาพท่ี 37 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, On Line Processing, 2553, วีดีทศัน์บนัทึกการแสดงสด. 
ท่ีมา : Thai Art Exhibition, Preeyachanok Ketsuwan, เขา้ถึงเม่ือ 29 ธันวาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://thaiartxhibition.blogspot.com/2011/03/possessedpoach-by-preeyachanok-ketsuwan.html 
 

และผลงานช้ินสุดทา้ยเป็นผลงานการแสดงสดในนิทรรศการ ครอบง า/
ล่วงล า้ (ภาพท่ี 38) เป็นการแสดงสดระหวา่งตวัของปรียาชนกและบุคคลในครอบครัวของฝ่ายผูเ้ป็น
แม่เช่นเดิม ภายในพื้นท่ีของการแสดงเปรียบไดก้บัพื้นท่ีแห่งพิธีกรรม ภายในกรอบแห่งพื้นท่ีนั้น
ผา้ม่านลูกไม้ท่ีปักข้อความด้วยเส้นผมถูกขึงกั้นระหว่างผูช้มและผูแ้สดง ม่านเปรียบเสมือน
สัญลกัษณ์ท่ีกั้นและกกัขงัความเป็นเพศหญิงของปรียาชนกไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง แม่ ป้า พี่สาว
และปรียาชนกสวมชุดพื้นเมืองชาวเหนืออยา่งเรียบง่ายดว้ยโทนสีขาวตดักบัผา้ถุงสีเขม้ มนตค์ลงัเร่ิม
เกิดข้ึนเม่ือปรียาชนกเดินเขา้สู่การแสดง พร้อมขนัเงินท่ีใส่กรวยดอกไมถู้กเทินบนศีรษะของตน 
ขณะกา้วถอยหลงัอยา่งชา้ๆเพื่อเขา้มาหาครอบครัว เม่ือปรียาชนกนัง่ลงบนพื้นอยา่งอยา่เงียบๆทนัใด
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นั้น แม่และป้าก็เร่ิมท าการตดัและโกนผมของปรียาชนกออกเร่ือยๆ ผมท่ีถูกตดัออกถูกน าไปใส่ไว้
ใน “ขนับูชาผีปู่ย่า” เสียงของกรรไกรเกิดข้ึนพร้อมกบัเสียงสะอ้ืนของปรียาชนกและสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีร่วมท าการแสดง เม่ือส้ินเสียงสะอ้ืนเหล่านั้นเผยให้เห็นปรียาชนกซ่ึงปราศจากเส้นผม 
ท าใหรั้บรู้ไดว้า่การแสดงเป็นอนัส้ินสุดลง  

 

 
 

ภาพท่ี 38 ปรียาชนก เกษสุวรรณ, ครอบง า ล่วงล า้, 2553, ผลงานการแสดงสด. 
ท่ีมา : Tang Contemporary Art, Preeyachanok Ketsuwan, เขา้ถึงเม่ือ 29 ธันวาคม 2557. เขา้ถึงได้
จาก http://tangbangkok.blogspot.com/2011/06/2011-first-and-second-quarter-report.html 

 
2.2.3 วเิคราะห์ 

ส าหรับผลงานของปรียาชนกส่ิงท่ีจะพบได้หลักๆในผลงานชุดน้ีคือ
เร่ืองราวประเพณีการบูชาผปู่ียา่ ความเช่ือและความเคารพต่อวิญญาณบรรพบุรุษถูกแทนดว้ยขนัเงิน
ท่ีใส่กรวยดอกไมท่ี้ถูกเทินไวบ้นหัว จะสังเกตไดว้่าขนับูชาผีปู่ย่านั้นปรากฏอยูใ่นผลงานเกือบทุก
ช้ิน แสดงให้เห็นถึงระบบความเช่ือจากการผิดบาปของหญิงสาว ก็คือตวัของปรียาชนกเองท่ีตอ้ง
ยอมรับผิดต่อการผิดผี ผิดจารีตประเพณี ซ่ึงยงัรวมไปถึงบุคคลในครอบครัวญาติทางฝ่ังผูเ้ป็นแม่ ท่ี
ตอ้งท าการแบกรับภาระความเป็นเพศหญิงใหส้ามารถด าเนินชีวิตอยา่งถูกตอ้งไปตามความเช่ือของ
วิถีชาวลา้นนา การแบกรับภาระเหล่านั้นไม่ใช่เกิดจากคนใดคนหน่ึงในครอบครัวแต่เป็นการสืบ
ทอดประเพณีอยา่งไม่ส้ินสุด  
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ตามท่ีปรากฏในภาพแทนสตรีของผลงานภาพถ่ายบุคคลและภาพถ่าย
ผลงานกลุ่ม ท่ีประกอบดว้ยบุคคลในครอบครัว ไดแ้ก่ ป้า 2 คน แม่ พี่สาวและตวัปรียาชนก ใน
ผลงานภาพถ่ายบุคคลกลุ่มแรกเป็นภาพถ่ายคร่ึงตวั บุคคลเหล่านั้นแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองชาว
ลา้นนา มีขนับูชาผปู่ียา่ท่ีถูกเทินไวบ้นหวัทุกคนแต่ส่ิงท่ีเช่ือมโยงบุคคลทั้งหา้เขา้ดว้ยกนัคือเสน้ผมท่ี
ปกคลุมบริเวณส่วนของขนับูชาผีปู่ย่าซ่ึงถูกวาดข้ึนดว้ยปากกา เส้นผมแทนสัญลกัษณ์ในเร่ืองการ
ครอบง าตวัตนระหวา่งเพศ การจ ากดักรอบประเพณีความเช่ือไวท่ี้ตวัของเพศหญิงเพียงฝ่ายเดียว  

ซ่ึงเส้นผมเหล่านั้นยงัพบไดใ้นงานภาพถ่ายครอบครัวแบบกลุ่มท่ีสะทอ้น
วิถีชีวิตประจ าวนัแบบชาวไทยลา้นนาตั้งแต่ช่วงเชา้ยนัตกเยน็ เสน้ผมท่ีถูกบรรจงเขียนใหแ้ผก่ระจาย
ออกจากบุคคลในครอบครัวท่ีสลบัสับเปล่ียนกันถือขนับูชาผีปู่ย่าลว้นถูกเขียนทับเป็นเส้นผม
กระจายกวา้งไม่เห็นหนา้ตาของผูท่ี้ก าลงัถืออยู ่ซ่ึงหมายถึงการครอบง าความเป็นเพศอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ตอ้งยอมจ านนต่อประเพณีความเช่ือน่ีต่อไป การเลือกปกปิดช่วงเวลาของการถ่ายภาพเพื่อ
ไม่ให้สามารถรู้ช่วงเวลาท่ีแทจ้ริงในการถ่ายไดน้ั้น แสดงให้เห็นการจงใจท่ีจะเสนอให้รู้ว่าจารีต
ประเพณีไม่ไดเ้กิดเพียงเฉพาะเวลาปัจจุบนั แต่รวมไปถึงช่วงเวลาในอดีตและอนาคตท่ีสตรีชาว
ลา้นนาจะตอ้งไดพ้บและปฏิบติัอยา่งเล่ียงไม่ไดแ้น่นอน  

เช่นเดียวกบัการสร้างภาพท่ีพร่ามวัไม่แสดงช่วงเวลาชดัเจน ในผลงานวีดี
ทศัน์บนัทึกการแสดงสดช่ือ Line Feed ปรียาชนกท่ีท าการแสดง เพียงคนเดียว ปรียาชนกใส่ชุด
พื้นบา้นชาวลา้นนาเช่นเดียวกบัผลงานชุดภาพถ่ายเพื่อแสดงและเน้นย  ้าชาติพนัธ์ุของตน การเดิน
ถอยหลงัในผลงานช้ินน้ีปรียาชนกตอ้งการแสดงให้เห็นถึงความพยายามและความส้ินหวงัของเพศ
หญิง ท่ีเกิดจากความเช่ือของบุคคลในครอบครัว การแสดงออกอย่างไม่ปกติในการเดินถอยหลงั
แทนการเดินหนา้ยงัหมายถึงการแบกรับในภาระทางเพศสถานะของตน จากการเกิดมาเป็นเพศหญิง
อีกดว้ย ส าหรับการโกนหัวของปรียาชนกในผลงานวนัเปิดนิทรรศการท่ีสร้างความตกใจของผูช้ม
โดยการให้บุคคลในครอบครัวโกนผมเธอออก การท่ีตั้งใจท าเช่นนั้นเพราะปรียาชนกตอ้งการให้
ตนเองและบุคคลในครอบครัวละท้ิงความเช่ือท่ียึดถือและความสมบูรณ์ของสตรีเพศท่ีถูกยึดถือ
ปฏิบติัมาโดยตลอด ซ่ึงสร้างอารมณ์และความสะเทือนใจใหแ้ก่ตวัผูแ้สดงและผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผลงานช่ือ On Line Processing  ซ่ึงเป็นผลงานท่ีอาจจะดูแตกต่างจาก
ผลงานชุดช้ินอ่ืนของปรียาชนกในชุดน้ี เน้ือหาของผลงานไม่ไดก้ล่าวถึงความผดิของประเพณีความ
เช่ือเร่ืองผีปู่ย่าแต่เป็นบทสรุปของผลงานทั้งหมด สัญลกัษณ์แตกต่างออกไปจากเดิมแต่ภาพแทน
สตรียงัคงปรากฏเป็นบุคคลในครอบครัวของปรียาชนกนั่นก็คือผูเ้ป็นแม่หันหน้าเขา้หากบัลูกสาว
คลา้ยการเผชิญหนา้ เส้นผมท่ีถูกมนัรวมเขา้ดว้ยกนัแทนสัญลกัษณ์ของการส่ือสารเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจ บทสนทนาท่ีไม่เป็นภาษาไม่สามารถจบัใจความได ้แทจ้ริงแลว้บทสนทนาของผูเ้ป็นแม่คือ
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เสียงท่ียอ้นกลบัของประโยคท่ีกล่าวถึงความรักความหวงัดีต่อลูกสาว แต่บทสนทนาเหล่านั้นไม่ก่อ
เกิดความเขา้ใจกนัไดท้ั้งสองฝ่าย การสร้างบทสนทนาท่ีไม่เป็นภาษาคือการโตแ้ยง้กนัท่ีจะปฏิเสธ
วิถีการด าเนินชีวิต หากแต่ตอ้งจ ายอมบทสนทนาไม่เป็นภาษาอาจช่วยรักษาความรู้สึกแทจ้ริงของทั้ง
สองไวไ้ด ้

จะสังเกตไดว้่าเพศสถานะสตรีในผลงานของปรียาชนกเป็นการปฏิเสธ
จารีต ประเพณี ความเช่ือท่ีถูกติดตวัมาตลอด ไม่ใช้เพียงเร่ืองความแตกต่างระหว่างเพศเท่านั้ น
หากแต่เป็นเร่ืองของโครงสร้างทางสังคม ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือโบราณท่ีแฝงไปดว้ยมายา
คติบางอยา่ง ซ่ึงสังคมในประเด็นของปรียาชนกนั้นก็คือครอบครัวของเธอ การตดัสินว่าผดิหรือถูก
กลบักลายเป็นเร่ืองสาธารณะหาใช่ตวัของปรียาชนกเอง การด าเนินชีวิตใหถู้กตอ้งตามกฎเกณฑท์าง
เพศท าให้เกิดความอึดอดัและกดดัน ปรียาชนกจึงเลือกน าความกดดนัมาแสดงในผลงานท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของเธอ 

3. อ าพรรณ ีสะเตาะ   
เกิดเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 เป็นคนอ าเภอระยงั จังหวัดปัตตานี จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิตใน
ปี พ.ศ. 2549  และไดไ้ปศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทสาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลยั L’École 
Nationale Superiéure de la Photographie at Arles ประ เทศฝ ร่ัง เศส ใน ปี  พ .ศ . 2553  และจบ
การศึกษาระดบัปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ.ศ. 2556 อ  าพรรณีเป็นหน่ึงในศิลปินหญิงท่ีไดรั้บรางวลัยอด
เยี่ยมจากการประกวดสาขาศิลปะภาพถ่าย   Young Thai Artist Award ในปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบนัเป็น
อาจารยป์ระจ าสาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลยัรังสิตและเป็นช่างภาพอิสระ 

ผลงานของอ าพรรณีมกัสะทอ้นเร่ืองราวทางศาสนาท่ีเป็นตวัควบคุมค่านิยมท่ีเกิดข้ึน
ต่อสตรีกลุ่มหน่ึงท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ผลงานมกัจะเป็นเร่ืองราวใกลต้วัท่ีอ  าพรรณีไดเ้กิดค าถาม
ภายในจิตใจบ่อยคร้ัง ว่าเพราะเหตุใดพฤติกรรมของหญิงมุสลิมจึงต้องเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพการณ์ทางสังคม ซ่ึงเม่ืออ าพรรณีเลือกใชภ้าพแทนสตรีเป็นผูส่ื้อสารในแนวคิดเก่ียวกบัค่านิยม 
จารีตประเพณีของหญิงมุสลิมลงในผลงานภาพถ่ายนับเป็นเร่ืองยากท่ีผูช้มต่างศาสนาจะรับรู้ได้
ในทนัที ดงัท่ีอ  าพรรณีไดก้ล่าววา่ 
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งานศิลปะมาจากความรู้สึกและความคิดของตนเอง เพียงแต่แนวคิดในการน าเสนอ
ของผูห้ญิงและผูช้ายต่างกนั... ซ่ึงเราตอ้งกลา้เร่ิมท่ีจะส่ือสารก่อน ส่วนกระบวนการท าให้ดู
น่าสนใจนั้น เป็นขั้นตอนต่อไป... ส่วนผูดู้จะรู้สึกนึกคิดหรือมีทศันคติอย่างไรกบัภาพนั้นก็
เป็นเร่ืองปกติ และเป็นสิทธิของผูดู้ภาพ หากมีเพียง 1 - 2 คนท่ีเขา้ใจผลงานของเรา ก็ถือว่า
ท างานช้ินน้ีประสบผลส าเร็จแลว้ เพราะการถ่ายภาพภาพเดียวยากท่ีจะส่ือสารให้คนทัว่ไป
เขา้ใจได้23  

 
ชุดภาพถ่ายของอ าพรรณีจึงมีความแตกต่างจากช่างภาพคนอ่ืน เพราะภาพถ่ายของอ า

พรรณีลว้นเกิดจากความรู้สึกท่ีเต็มไปดว้ยแนวคิดเพศสถานะของสตรีมุสลิมคนหน่ึงท่ีตอ้งการ
เปล่ียนแปลงภาพแห่งความเป็นจริงทางสังคม ผลงานจึงแสดงความชดัเจนทางเน้ือหามากกว่าความ
งามท่ีเกิดจากเทคนิคการตกแต่งภาพ ตามท่ีอ าพรรณีไดก้ล่าวถึงลกัษณะการสร้างสรรคผ์ลงานไวว้า่ 

 
อย่าให้ความคุน้เคยกลายเป็นความเคยชิน เพราะจะท าให้ไม่เห็นว่าส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ี

สวยงาม เราตอ้งมีประเด็นท่ีจะส่ือสาร แมจ้ะมีเทคนิคในการถ่ายภาพไม่ดีก็ไม่เป็นไร ให้
ประเด็นเราชดัเจนแค่นั้นก็พอและเพื่อความสมจริงและความละเอียดของภาพ การท างานสาร
คดีของดิฉันจะไม่มีการใช้โปรแกรมตดัต่อภาพใดๆ ทั้ งส้ิน และจะใช้แสงช่วยให้ภาพดู
สวยงามข้ึนเท่านั้น24 

 
3.1 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2554  

 3.1.1 แนวความคดิเพศสถานะ 
ผลงานชุด Burqa หรือ อิสรภาพที่ถูกขโมย  น้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก

เคร่ืองแต่งกายของหญิงสาวชาวมุสลิม ซ่ึงในวยัเยาวอ์  าพรรณีจะนับถือศาสนาอิสลามก็ตาม แต่ก็
ไม่ไดเ้คร่งครัดเร่ืองเคร่ืองแต่งกายแบบชาวมุสลิมเท่าใดนกั ช่วงสมยัมธัยมและช่วงเรียนมหาลยัอ า
พรรณีเลือกปล่อยผมสบายๆเฉกเช่นเด็กสาววยัเดียวกนั แต่เม่ือไดม้าศึกษาต่อปริญญาโทท่ีประเทศ
ฝร่ังเศสความคิดกเ็ร่ิมเปล่ียนไป ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2554 ประเทศฝร่ังเศสนบัเป็นประเทศแรก 
 
                                                 

23นูรยา เก็บบุญเกิด, Burqa 2010 อิสรภาพที่ถูกขโมย, เขา้ถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3421 

24เร่ืองเดียวกนั. 
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ท่ีรัฐบาลประกาศกฎหมายบังคบัห้ามสตรีมุสลิมสวมนิกอบ หรือ บุรก้า25 ออกสู่มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน หรือพื้นท่ีสาธารณะ มีการก าหนดโทษเป็นค่าปรับสูงถึง 150 ยโูร ส่งผลให้อ าพรรณีกลบั
มาปกปิดเรือนร่างดว้ยเคร่ืองแต่งกายหญิงมุสลิมจนถึงทุกวนัน้ี เป็นผลสืบเน่ืองจากอ าพรรณีตอ้งการ
แสดงให้เห็นถึงขนบจารีตประเพณีบางประการทางศาสนาท่ีถูกลิดรอนไป ซ่ึงมาพร้อมกบักระแส
การฟ้ืนฟูอิสลาม (Islamic Revivalism) ผลงานชุดน้ีจึงสะทอ้นให้เห็นความขดัแยง้ระหว่างสิทธิ
เสรีภาพและจารีตประเพณีของศาสนาอิสลาม ดงัท่ีอ าพรรณีไดก้ล่าวถึงแนวความคิดไวว้า่  

 
“...ช่วงนั้นฝร่ังเศสออกกฎหมายห้ามมุสลีมะห์ปิดใบหน้า ประจวบเหมาะกบัท่ีตน

ก าลงัศึกษาอยูแ่ละมีความรู้สึกคบัขอ้งใจในกฎหมายท่ีมนัเกิดข้ึน รู้สึกไม่เห็นดว้ยและรู้สึกว่า
มนัลิดรอนสิทธิเกินไป นั่นเป็นส่ิงท่ีจุดประกาย และเป็นแรงผลกัดนัท าให้ตนเองตอ้งการ
ท างานช้ินน้ีข้ึนมา เพื่อท่ีจะถามหาสิทธิให้สังคมเป็นผูต้ดัสินว่ากฎหมายน้ีมนัลิดรอนสิทธิ
จนเกินไปหรือเปล่า? ควรท่ีจะออกมาหรือมนัออกมาแลว้มนัดีหรือไม่ดี มนัเป็นการลดสิทธิ
หรือลิดรอนอิสรภาพกนัแน่...”26 

 
อ าพรรณีจึงตดัสินใจทา้ทายดว้ยการแสดงให้เห็นถึงอ านาจทางวฒันธรรม

ของศาสนาอิสลาม โดยการใชเ้คร่ืองแต่งกายสตรีมุสลิมท่ีเรียกว่าบุรกา้ เป็นชุดคลุมหลากสีท่ีน ามา
จากบา้นเกิดจงัหวดัปัตตานีของอ าพรรณีเอง มาเป็นส่วนหน่ึงในการน าเสนอภาพแทนสตรีถึงความ
เป็นเพศสถานะซ่ึงกลายมาเป็นความภาคภูมิใจต่อตวัของอ าพรรณีและกลุ่มสตรีมุสลิมบางกลุ่มใน
ปัจจุบนั 

3.1.2 ลกัษณะของผลงาน 
 ผลงานชุดน้ีของอ าพรรณีมีดว้ยกนัทั้งหมด 9 ช้ิน แต่ในท่ีน้ีขอยกมาเพื่อ

ท าการศึกษาลกัษณะของผลงานและน ามาวิเคราะห์เพียง 2 ช้ิน ไดแ้ก่ ผลงานช่ือ Burqa 001 (ภาพท่ี 
39) ภายในภาพปรากฏภาพแทนสตรีในชุดบุรกา้สีน ้ าเงินเขม้สด ซ่ึงเป็นชุดของสตรีอิสลามท่ีปกปิด
เรือนร่างตั้งแต่บริเวณศีรษะจนถึงปลายเทา้ ชุดนั้นเปิดเผยใหเ้ห็นเพียงดวงตาของนางแบบท่ีก าลงัยนื
น่ิงไม่แสดงอาการใดๆ บริเวณหนา้ประตูชยั (The Arc de Triomphe) ซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญั
                                                 

25นิกอบ หรือ บุรกา้ คือเคร่ืองแต่งกายชนิดหน่ึงของสตรีมุสลิมบางกลุ่ม ใช้ส าหรับ
คลุมศีรษะรวมถึงใบหน้าเพื่อป้องกนัการรุกรานทางสายตาต่อเพศตรงขา้ม ปกป้องศกัด์ิศรีและ
เกียรติของสตรีมุสลิม 

26เปิดใจสาวใต้ “ซาวียะห์ สะเตาะ”, เข้าถึงเม่ือ  24 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.oknation.net/blog/banneang/2012/08/06/entry-1 
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แห่งหน่ึงในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส การจดัวางองคป์ระกอบของภาพนั้นภาพแทนสตรีคือจุดเด่น
น าสายตาเป็นอย่างแรกและน าสายตาผูช้มไปสู่เบ้ืองหลงัของประตูชยัซ่ึงเป็นจุดเด่นส าคญัในการ
ท่องเท่ียว สถานท่ีส าคญัของประเทศฝร่ังเศสยงัปรากฏในผลงานช่ือ Burqa 002 (ภาพท่ี 40) เป็น
ภาพของหอไอเฟล (Eiffel Tower) ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของประเทศและเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีโด่งดงั
แห่งหน่ึงของโลก ภายในภาพปรากฏภาพแทนสตรีท่ีถูกสวมใส่บุรกา้สีส้มท่ีก าลงัพล้ิวไหวไปตาม
กระแสลม ท่ีก าลงัยนืน่ิงเหม่งมองไปดา้นขา้งคลา้ยกบัก าลงัจะส่ือสารบางส่ิงใหแ้ก่ผูช้ม 

 

 
 

ภาพท่ี 39 อ าพรรณี สะเตาะ, Burqa 001, 2553, ภาพถ่าย. 
ท่ีมา: ส านักข่าวไทยมุสลิม, อ าพรรณี สะเตาะ , เข้าถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaimuslim.com/view.php?c=9&id=19371 
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ภาพท่ี 40 อ าพรรณี สะเตาะ, Burqa 002 2553, ภาพถ่าย. 
ท่ีมา: ส านักข่าวไทยมุสลิม, อ าพรรณี  สะเตาะ, เข้าถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaimuslim.com/view.php?c=9&id=19371 

 
3.1.3 วเิคราะห์ 

 ผลงานภาพถ่ายของอ าพรรณีเป็นภาพถ่ายแนวสตรีท โฟโตก้ราฟฟ่ี (Street 
Photography) ท่ีเนน้ภาพใหส้ามารถส่ือสารถึงอารมณ์และความรู้สึกต่อสภาพแห่งความเป็นจริง ซ่ึง
จากการศึกษาแนวคิดและลกัษณะผลงานในชุด Burqa สามารถน ามาวิเคราะห์ประเด็นเพศสถานะท่ี
ปรากฏในภาพแทนสตรีไดถึ้งความยอ้นแยง้ในสภาพทางวฒันธรรมบางประการของแต่ละเช้ือชาติ 
สังคมตะวนัตกมองว่าการแต่งกายดว้ยการคลุมศีรษะของชุดบุรกา้ เป็นสัญลกัษณ์ของการกดข่ีทาง
เพศท่ีเกิดข้ึนแก่สตรีท่ีนับถือศาสนาอิสลามเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหน่ึง แต่ในมุม
กลบักนั อ าพรรณีกลบัมองวา่การคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมคือการแสดงออกทางสญัลกัษณ์ของการ
ท าตามวฒันธรรมทางศาสนาอยา่งหน่ึง  จึงสะทอ้นเร่ืองราวของจารีตประเพณีออกมาในภาพแทน
สตรี เพื่อแสดงให้เห็นว่าสตรีมุสลิมปฏิเสธกฎหมายของรัฐบาลฝร่ังเศส ท่ีห้ามสวมผา้คลุมบรุกา้ใน
พื้นท่ีสาธารณะ ตามท่ีภาพแทนสตรีในผลงานปรากฏอยูใ่นสถานท่ีต่างๆท่ีส าคญัของประเทศ คลา้ย
เป็นการเสียสีและโตแ้ยง้ต่อกฎขอ้บงัคบัท่ีท าการบงัคบัสิทธิการแสดงออกถึงจารีตค่านิยมทาง
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ศาสนา ใบหน้าท่ีเมินเฉยของนางแบบและสีสันของเคร่ืองแต่งกายท่ีมีสดและพล้ิวไหวคือการ
สะทอ้นใหเ้ห็นสิทธิท่ีถูกลิดรอนไปโดยไม่สมคัรใจ  

ภาพแทนสตรีของอ าพรรณีมีจุดประสงคใ์หผู้ช้มไดต้ระหนกัถึงผลกระทบ
ต่อสตรีมุสลิมในด้านหน่ึง ท่ีมีความขัดแยง้ต่อค่านิยมทางศาสนารวมไปถึงความศรัทธาด้าน
วฒันธรรมส่วนตวัและลดคุณค่าความเป็นสตรีมุสลิมลงซ่ึงเป็นการเลือกปฏิบติักนัระหว่างเพศ โดย
อ าพรรณีมุ่งหวงัว่าผลงานภาพถ่ายในชุดน้ีจะช่วยแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี
ของสตรีมุสลิมท่ีถูกสืบต่อกนัมาและหยัง่ลึกลงไปยงัความศรัทธาในจิตใจ ท่ีค่านิยมทางศาสนาน้ีจะ
สามารถเป็นส่วนหน่ึงในสงัคมท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมน้ีได ้

3.2 ผลงานช่วงปี พ.ศ.  2555 – 2556  
 3.2.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

ส าหรับผลงานในช่วงหลงัน้ีอ าพรรณียงัเลือกใช้เคร่ืองแต่งกายของสตรี
มุสลิม เน่ืองจากอ าพรรณีเป็นสตรียุคใหม่ท่ียงัคงความเช่ือวฒันธรรมดั้งเดิมของศาสนาอิสลาม ใน
เร่ืองของการประพฤติและปฏิบติัตนให้ถูกต่อหลกัค าสอนทางศาสนา ซ่ึงปัจจุบนัเร่ิมเปล่ียนแปลง
ไปตามความเจริญกา้วหนา้ประกอบกบัการท่ีเพศหญิงไดรั้บสิทธิเสรีภาพมากข้ึน จนหลงลืมความดี
งามตามจารีตประเพณีตามหลกัค าสอนทางศาสนา อีกทั้งอ าพรรณีสังเกตการเปล่ียนแปลงของสตรี
ชาวมุสลิมท่ีเร่ิมลุ่มหลงกบักระแสทางวฒันธรรมสมยัใหม่ เร่ิมลดทอนภาพลกัษณ์ดีงามของหญิง
ชาวมุสลิมโดยเฉพาะกระแสแฟชัน่นิยมซ่ึงพบเห็นไดท้ัว่ไปในสังคมและบนส่ือทุกชนิด ท่ีขดัแยง้
กบัหลกัค าสอนและขอ้ปฏิบติัในศาสนาอิสลาม  

เคร่ืองแต่งกายของสตรีอย่าง “ฮิญาบ” ซ่ึงหมายถึง การ“ปกคลุม”27 ถูก
น ามาส่ือถึงเพศสถานะภายใตเ้ง่ือนไขทางศาสนาท่ีเพศหญิงมุสลิมทุกคนตอ้งสวมใส่ฮิญาบเพื่อ
ปกปิดเรือนร่างให้มิดชิดและสามารถเผยให้เห็นเพียงส่วนของใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้ น ตาม
บทบญัญติัของศาสนาอิสลามบงัคบัให้ปกปิดเรือนร่างเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น หนงัส่ือช่ือ ฮิญาบใน
อิสลาม ไดก้ล่าวถึงเหตุผลท่ีเพศหญิงจ าเป็นตอ้งท าการปกปิดเรือนร่างไวว้า่ 

 
 “...ความปรารถนาท่ีจะโออ้วดและเปิดเผยตวัของตวัเองนั้นเป็นลกัษณะเฉพาะของ

ผูห้ญิง ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีชอบล่าหวัใจผูช้ายและผูช้ายตอ้งตกเป็นเหยือ่ ส่วนผูช้ายนั้นเป็นนกัล่า
ร่างกายของผูห้ญิง เธอจึงตอ้งตกเป็นเหยือ่ของเขา ความปรารถนาของผูห้ญิงท่ีจะอวดร่างกาย
ของเธอเองนั้นก็มาจากแก่นแห่งความเป็นนกัล่าน้ีเอง เพราะธรรมชาติโดยเฉพาะน้ีเอง ผูห้ญิง

                                                 
27มุรตาซา มุตะฮฮารี, ฮิญาบในอสิลาม,  แปลโดย กิตติมา อมรทตั (กรุงเทพฯ: ศูนย ์

วฒันธรรม สถานเอกอคัราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจ ากรุงเทพฯ, 2533), 7.  
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จึงมีสัญชาตญาณท่ีจะล่าหัวใจและคุมขงัผูช้ายไว ้ดังนั้ นการหันเหไปจากทางท่ีถูกต้องจึง
เร่ิมตน้ท่ีสญัชาตญาณของผูห้ญิงก่อน เพราะฉะนั้นจึงมีบญัญติัแก่ผูห้ญิงใหป้กปิดร่างกาย”28 

 
ความสนใจในกฎขอ้บังคบัเคร่ืองแต่งกายของสตรีมุสลิมยงัปรากฏใน

คมัภีร์อลักรุอาน อ าพรรณีไดน้ าหลกัขอ้ประพฤติปฏิบติัของการปกปิดเรือนร่าง ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การแกไ้ขปัญหาและมารยาททางสังคมท่ีชาวมุสลิมจะตอ้งยึดมัน่และพึ่งปฏิบติั เรียกว่า “ซูเราะฮ์
อนันูร”29 ซ่ึงจะมีใจความตอนหน่ึงของบทท่ี 24 วรรคท่ี 31 ท่ีกล่าวถึงลกัษณะของกฎขอ้บงัคบัของ
สตรีในเร่ืองของการปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด โดยการปกปิดดว้ยผา้คลุมลงมาจนถึงหน้าอกและ
อยา่เปิดเผยส่วนอ่ืนทั้งเคร่ืองประดบัและส่วนต่างๆท่ีเป็นของสงวนของสตรีมีเพียงสามีเท่านั้นท่ีจะ
สามารถเห็นได้30 

จากขอ้บงัคบัต่างๆมากมายของหญิงมุสลิมท่ีกล่าวมาลว้นเก่ียวขอ้งกบัค า
สอนและความเช่ือท่ีถูกสั่งสอนจากคมัภีร์ทางศาสนา ซ่ึงการแต่งกายดว้ยฮิญาบในปัจจุบนันั้นมี
ความขดัแยง้ต่อหลกัค าสอนทางศาสนา ฮิญาบกลายเป็นแฟชัน่ของเพศหญิงชาวมุสลิมท่ีแต่งกายไม่
เคร่งครัด โชวส์ัดส่วนเรือนร่างจนเกินงามผิดกบัหลกัจารีตประเพณีของศาสนาอิสลาม กลายเป็น
แฟชัน่ตามกระแสนิยมจากความพึ่งพอใจของตนดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

 3.2.2 ลกัษณะของผลงาน 
ผลงานในชุดน้ีของอ าพรรณีเป็นผลงานภาพถ่ายขาวด าทั้งหมด ซ่ึงไดท้  า

การคดัเลือกผลงานน ามาวิเคราะห์มีดว้ยกนัทั้งหมด 4 ช้ิน ไดแ้ก่ ผลงานช่ือ The Light (24:31) 003 
(ภาพท่ี 41) ภาพแทนสตรีท่ีก าลงันอนราบบนพื้นท่ีมีผา้คลุมสีด าคลุมตวัทั้งหมด รวมไปถึงฉากของ
พื้นหลงัท่ีถูกจดัฉากดว้ยผา้คลุมสีด า ร้ิวรอยของผา้คลุมสีด าท่ีแนบเน้ือบนนางแบบถูกจดัแสงให้
เฉียงเขา้ทางดา้นหนา้ เพื่อเนน้เรือนร่างของนางแบบใหมี้ความชดัเจนข้ึน  เปิดใหเ้ห็นเพียงส่วนของ
ดวงตาท่ีเยา้ยวนและเส้นผมท่ีถูกปล่อยสยายออกมาจากทางดา้นซา้ยเท่านั้น  เช่นเดียวกบัผลงานช่ือ 
The Light (24:31) 004 (ภาพท่ี 42) เป็นภาพแทนสตรีท่ีก าลงันอนเอ้ียวตวัเพื่อเน้นทรวงทรงสรีระ
บนผา้คลุมสีด าเช่นเดียวกบัผลงานในช้ินแรก ภาพแทนสตรียงัคงถูกจดัให้ตรงก่ึงกลางระหว่างภาพ
เพื่อเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากดวงตาท่ีถูกเปิดเผยออกมาจากผา้คลุมสีด าท่ีห่อหุม้ตวัผืน่ใหญ่นั้น คือ
ท่อนแขนดา้นซ้ายของนางแบบท่ีก าลงัยกข้ึนเหนือศีรษะโชวท่์อนแขนท่ีมีผิวพรรณขาวตดักบัพื้น
หลงัของผา้คลุมสีด าเขม้ไดอ้ยา่งเด่นชดั  
                                                 

28เร่ืองเดียวกนั, 15. 
29ซูเราะฮอ์นันูร หมายถึง แสงสวา่ง ในท่ีน้ีคือ รัศมีแห่งดวงประทีปของพระอลัเลาะห์ 
30มุรตาซา มุตะฮฮารี, ฮิญาบในอสิลาม, 53. 
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ภาพท่ี 41 อ าพรรณี สะเตาะ, The Light (24:31) 003, 2556, ภาพถ่าย, 180 x 120 ซม. 
ท่ีมา: ART SY, Ampannee Satoh, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.artsy. 
net/artist/ampannee-satoh 

 

 
 

ภาพท่ี 42 อ าพรรณี สะเตาะ, The Light (24:31) 004, 2556, ภาพถ่าย, 180 x 120 ซม. 
ท่ีมา: Art sy, Ampannee Satoh, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.artsy. 
net/artist/ampannee-satoh 
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ผลงานช่ือ The Light (24:31) 004 (ภาพท่ี 43) ภาพแทนสตรีท่ียงัคงนอน
บิดกายเน้นสรีระท่ีมีผา้คลุมท่ีด าแนบล าตวัอยู่ ในส่วนของผลงานช้ินเผยให้เห็นส่วนของบริเวณ
ไหล่ซา้ยของนางแบบเพียงเล็กนอ้ย พร้อมกบัช่วงบริเวณของดวงตาท่ีก าลงัจอ้งมาดว้ยสายตาชวน
เยา้ยวนเช่นเดิม แสงถูกจดัให้เขา้เฉียงทางดา้นหลงัเพื่อให้เห็นรายละเอียดร้ิวรอยของผา้คลุมสีด า 
เพื่อช่วยเนน้มิติของเรือนร่างใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน และผลงานช่ือ The Light (24:31) 006 (ภาพท่ี 44) 
ภาพแทนสตรีท่ียงัคงอวดเนน้สรีระภายใตผ้า้คลุมสีด าท่ีถูกจดัฉากให้นอนท่าปกติ  หัวเข่าดา้นขวา
ของนางแบบถูกยกใหสู้งพน้จากผา้คลุมสีด า ขาอีกขา้งหน่ึงถูกเหยยีดยาวตรงกบัพื้นฉากของผา้คลุม 
เผยใหเ้ห็นผวิของนางแบบเลก็นอ้ยบริเวณหวัเข่า ทั้งร้ิวรอยของผา้และการจดัแสงท่ีใหเ้ขา้มากระทบ
ต่อเรือนร่างนั้นช่วยสร้างมิติใหแ้ก่ภาพและดูน่าคน้หามากยิง่ข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 43 อ าพรรณี สะเตาะ, The Light (24:31) 005, 2556, ภาพถ่าย, 180 x 120 ซม. 
ท่ีมา: Art sy, Ampannee Satoh, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.artsy. 
net/artist/ampannee-satoh 
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ภาพท่ี 44 อ าพรรณี สะเตาะ, The Light (24:31) 006, 2556, ภาพถ่าย, 180 x 120 ซม. 
ท่ีมา: Art sy, Ampannee Satoh, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.artsy. 
net/artist/ampannee-satoh 

 
3.2.3 วเิคราะห์ 

ส าหรับผลงานชุด 24:31 แสงสว่าง เป็นผลงานท่ีตั้ งค  าถามให้แก่สังคม
เก่ียวกบัความเป็นเพศสถานะซ่ึงเกิดจากหลกัค าสอนและวิถีประพฤติปฏิบติัของศาสนาอิสลาม ซ่ึง
ผลงานภาพถ่ายของ   อ  าพรรณีเป็นผลงานภาพถ่ายเชิงความคิด (Conceptual Photography) ใน
ลกัษณะผลงานภาพถ่ายขาวด าท่ีไร้การตกแต่ง เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก ผลงานศิลปะ
ภาพถ่ายชุดน้ี จึงสะท้อนให้ เห็นถึงเจตนาของความรู้สึกในจิตใจของอ าพรรณี ท่ีต้องการ
วิพากษว์ิจารณ์สถานการณ์ความเป็นจริงทางสังคม ถึงค่านิยม จารีตประเพณีของศาสนาอิสลาม ท่ี
ลบเลือนไปกบัแฟชัน่กระแสนิยมผิดๆของสตรีมุสลิมในปัจจุบนั โดยใชภ้าพแทนสตรีเคียงคู่กบั
เคร่ืองแต่งกายในท่ีน้ีคือผา้คลุมสีด า ท่ีถูกแสดงค่าคลา้ยกบัการสวมใส่ฮิญาบ เพื่อส่ือนยัยะของการ
ปกปิด ปกคลุมเรือนร่างของผา้ ซ่ึงเป็นแกนหลกัค่านิยมของสตรีมุสลิมท่ีปรากฏหลกัค าสั่งสอนใน
คมัภีร์อลักรุอาน ผลงานชุดน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัภาพถ่ายแฟชัน่ในหนา้ของส่ือต่างๆ เป็นการโตแ้ยง้
ต่อหลกัค าสอนทางทางศาสนาท่ีแสดงให้เห็นการแต่งกายท่ีเหมือนจะปกปิดเรือนร่าง หากแต่
แทจ้ริงแลว้เป็นการเปิดให้เห็นส่วนส าคญัท่ีควรปกปิดของสตรีมุสลิม จากผลงานท่ีน ามาวิเคราะห์
ทั้ง 4 ช้ิน แสดงให้เห็นสัดส่วนตอ้งห้ามท่ีไม่ควรเปิดหรือเผยให้เห็นในพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงสัดส่วน
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เรือนร่างเหล่าน้ีอ าพรรณีเรียกว่า “พื้นท่ีพีงสงวน” มีเพียงส่วนท่ีผูค้นภายนอกมองเห็นไดคื้อ ส่วน
ภายนอกของเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายรวมถึงใบหนา้และมือทั้งสองขา้งเท่านั้น แต่ผลงานของอ าพรรณี
เผยใหเ้ห็นสดัส่วนของเรือนร่างตอ้งหา้ม คือ เสน้ผม ท่อนแขน ไหล่ และหวัเข่า ท่ีโผล่ออกมาจากผา้
คลุมสีด าผนืใหญ่ซ่ึงถูกจดัวางไปบนเรือนร่างของสตรีผูเ้ป็นนางแบบ  

อ าพรรณีใชผ้า้คลุมสีด าผื่นใหญ่แทนค่าจากประสบการณ์ของตนเอง ผา้
คลุมผืนนั้นแทนผา้คลุมท่ีใช้ปกปิดเรือนร่างช่วงการยืนละหมาดในชีวิตประจ าวนั ผา้ท่ีปกคลุม
ร่างกายจะตอ้งท้ิงตวัลงมาจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต  ่าอยา่งในช่วงลุกข้ึนยนืเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึง
พระอลัเลาะห์ แต่หากเม่ือใดท่ีผา้คลุมนั้ นกระจัดกระจายลงบนพื้นหรือไม่ได้น ามาใช้เพื่อการ
ละหมาด เปรียบไดก้บัการ ละเลยในค าสั่งสอน ขาดความเคารพและขาดความศรัทธาท่ีแทจ้ริงใน
พระอลัเลาะห์ ส่วนการเลือกใชผ้า้คลุมสีด า เพื่อเป็นตวัแทนของความมืด ท่ีเกิดจากการละเมิดและ
ไม่เคารพคลา้ยกบัการท าผิดบาปต่อพระอลัเลาะห์หรือศาสดาของตน ส่วนการเลือกใชมุ้มของภาพ
ให้มีลกัษณะมุมสูง (Bird eyes view) เพื่อให้เห็นภาพแทนสตรีในมุมมองบนให้มีอารมณ์ความ
ขดัแยง้ของอารมณ์ดา้นลบ ท่ีดูแลว้ให้ความรู้สึกท่ีต ่าตอ้ย หดหู่และไร้ความหมาย เพื่อสะทอ้นให้
เห็นคุณค่าท่ีลดนอ้ยลงในสตรีเพศของหญิงชาวมุสลิมในปัจจุบนั 

อาจกล่าวไดว้่าผลงานภาพถ่ายชุดน้ีของอ าพรรณี แสดงให้เห็นภาพแทน
สตรีท่ีเป็นตวัแทนของค่านิยมท่ีเกิดจากขอ้บงัคบัประพฤติปฏิบติัต่อเพศหญิงท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม 
ดว้ยกฎเกณฑข์อ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัดในเร่ืองของเคร่ืองแต่งกายของสตรีท่ีจ าเป็นตอ้งปกปิดอยา่งมิ
ชิด ผลงานของอ าพรรณีจึงสะทอ้นพฤติกรรมของสตรีกลุ่มหน่ึงให้ยอ้นกลบัมาศรัทธาในศาสนา 
คลา้ยการตกัเตือนผา่นผลงานศิลปะ 
 
กลุ่มที ่2 กลุ่มภาพแทนสตรีทีมี่เน้ือหาและแนวคดิเกีย่วข้องกบัระบบทุนนิยม 

สถานการณ์ในสังคมไทยปัจจุบนัภาพลกัษณ์ของเพศหญิงมกัปรากฏอยูใ่นส่ือโฆษณา
รูปแบบต่างๆ ท่ี เป็นตัวแทนเผยแพร่สินค้าของระบบทุนนิยม เช่น เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองส าอาง ฯลฯ เพื่อน าเสนอการสร้างภาพตามกระแสของวฒันธรรมมวลชน (Mass Culture) ซ่ึง
ส่ือเหล่าน้ีมีบทบาทอย่างมากต่อการสร้างความเป็นบริโภคนิยม (Consumerism) ส่ือกลายเป็น
เคร่ืองมือของการแพร่กระจายโดยมีจุดประสงคท์ าใหม้นุษยมี์ความตอ้งการบริโภคท่ีมากข้ึนและยงั
สร้างอิทธิพลค่านิยมแบบผิดๆในประเด็นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองคุณค่า (Value) แก่เพศหญิง ท่ีตอ้งมีเรือน
ร่างและความงามเฉกเช่นเดียวกบันางแบบท่ีปรากฏลงบนส่ือ อีกทั้งระบบทุนนิยมท่ีเผยแพร่อยูใ่น
ส่ือยงัท าให้ผูค้นในสังคมนั้นหลงใหลในความงามของวตัถุมากกว่าค  านึงถึงคุณค่าทางจิตใจและยงั
กีดกนับุคคลบางกลุ่ม ท่ีไม่มีลกัษณะตามใหก้ลายเป็นกลุ่มชายขอบในสงัคม 
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ศิลปินหญิงในกลุ่มน้ีจึงใช้ภาพแทนสตรีเคียงคู่กบัวตัถุ เป็นตวัแทนการบริโภคเพื่อ
แสวงหาความพึงพอใจผา่นวตัถุ ประกอบไปดว้ยศิลปินหญิงจ านวน 2 คน ไดแ้ก่ 

1. ปาริชาติ ศุภพนัธ์ 
เกิดเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2520 ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาศิลป

บณัฑิต สาชาวิชาภาพพิมพ ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร และ
ไดรั้บปริญญาศิลปะมหาบณัฑิต สาขาภาพพิมพจ์ากมหาวิทยาลยัเดียวกนัในปี พ.ศ. 2548 ปาริชาติ
เป็นหน่ึงในศิลปินหญิงท่ีเคยไดรั้บ รางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ ์จากการ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 49 ในปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบนัปาริชาติเป็นศิลปินและเป็นอาจารย์
ประจ าอยู่ท่ีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ปาริชาติเป็นศิลปิน
หญิงท่ีสร้างผลงานดว้ยส่ือศิลปะอยา่งหลากหลาย ทั้งผลงานภาพพิมพ ์จิตรกรรม วาดเส้น ผลงานท่ี
น าเสนอเพศสถานะสตรี ไดแ้ก่ 

1.1 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2548  
 1.1.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

ระบบทุนนิยมส่งผลต่อภาพลกัษณ์ภายนอกแก่สตรีเพศอย่างมาก ผลงาน
ของปาริชาติในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึงเพียง “วตัถุ” หรือ “ความสวยงามภายนอก” ท่ีเกิดจากระบบ      
ทุนนิยม แต่ส่ิงท่ีปาริชาติตอ้งการน าเสนอคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในขา้งในจิตใจ ซ่ึงกคื็อ “ความสุข” เพื่อ
ประชดประชนั ต่อค่านิยมในสงัคมท่ีถูกเพศชายตีคุณค่าจากการมองเพียงภายนอกเท่านั้น  

ดงันั้นแนวความคิดการสร้างสรรคผ์ลงานชุด ความงามที่ปราศจากความ
น่าอจิฉา จะกล่าวถึงความสุขท่ีเกิดจากความรู้สึกของตน ทศันคติ และภาพลกัษณ์ทางทุนนิยม ท่ีไม่
มีวนัหยดุน่ิงในสงัคม ดงัท่ีปาริชาติไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

 “ความสุข” ท่ีมาจากครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีน่ารักแสนดี ความใส่ใจของทุกคนใน
ครอบครัวคือ ส่ิงท่ีท าให้ขา้พเจา้ด ารงอยู่ตรงน้ี ด้วยความรู้สึกท่ีมัน่คงและเต็มไปด้วยความ
เช่ือมัน่ในตวัเอง 

“ความสุข” คือ การท่ีพวกเขาท าใหข้า้พเจา้รู้วา่ ขา้พเจา้เป็นท่ีรักและไม่โดดเด่ียว 
“ความสุข” คือ ส่ิงท่ีท าใหใ้จของขา้พเจา้เบิกบาน สดช่ืนแจ่มใสและมีทศันคติท่ีดี

ต่อตวัเอง ต่อโลก ต่อชีวิต ต่อส่ิงต่างๆรอบตวันั้นน่ะเป็นความสุขท่ีจีรังย ัง่ยนื31 

                                                 
31ปาริชาติ ศุภพันธ์, “ความงามท่ีปราศจากความน่าอิจฉา” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2548), 2. 
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ปาริชาติยงัเลง็เห็นถึงปัญหาท่ีทางสังคมท่ีพยายามยดึติดกบัวตัถุจนเกิดเป็น
ความทุกข์มากกว่าท่ีจะสร้างความสุขท่ีเกิดจากภายในจิตใจ เพราะคนเราส่วนใหญ่มองเพียง
ความสุขนั้นเกิดข้ึนจากมูลค่าความงามท่ีไดรั้บจากวตัถุ ซ่ึงน ามาสู่การแสวงหาการอยากมีอยากได้
อยา่งไม่ส้ินสุด  ปาริชาติเป็นหน่ึงในศิลปินหญิงท่ีมีความสนใจจากอิทธิพลแนวคิดปรัชญาชีวิต ท่ี
เนน้ในเร่ืองของความภูมิใจในตนเอง ประกอบกบัชีวิตวยัเด็กของตนท่ีเป็นเด็กสาวข้ีอาย ไม่กลา้พูด
กลา้แสดงออก แต่เพราะครอบครัวท่ีอบอุ่นช่วยสร้างความสุขและมอบความรักใหแ้ก่ปาริชาติ ถึงแม้
ชีวิตบางช่วงจะมีทุกขบ์า้งกต็ามแต่ตวัของปาริชาติเองเช่ือวา่ความสุขมกัเกิดข้ึนอยูเ่สมอ32 

 แนวความคิดเพศสถานะในผลงานจึงเป็นเร่ืองราวของความสุข และเลือก
สะทอ้นภาพแทนสตรีท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม ท่ีตกอยู่ภายใตก้ารสร้างความสุขทางค่านิยมภายนอก 
ซ่ึงภาพแทนสตรีท่ีปรากฏในผลงานก็คือ ภาพแทนของใบหน้าและเรือนร่างของปาริชาติเอง ท่ีท า
การสลบัสบัเปล่ียนชุดสีสนัต่างๆอยา่ง ชุดนางโชว ์หรือชุดคาบาเร่ทสี์สันสดใส พร้อมกบัการโฟสท์
ท่าสวมบทบาทเป็นทั้งนางเอก นางร้าย ท่ีแสดงสีหนา้อยา่งตลกขบขนั ภายใตเ้คร่ืองประดบัเรือนร่า
งอลงักาลเกินจริง เป็นส่ิงมอมเมาให้หลงเช่ือในความงามท่ีเป็นเพียงวตัถุ ซ่ึงสังคมไทยในปัจจุบนั
เต็มไปดว้ยความส าราญท่ีเกิดจากส่ิงเร้าภายนอก ปาริชาติจึงตอ้งการท่ีจะถ่ายทอดแนวความคิด
เร่ืองราวทางสงัคมและความเช่ือท่ีวา่โลกใบน้ีเตม็ไปดว้ยความสุขมากพอ เกินกวา่ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งพึ่ง
ส่ิงของหรือความงาม ผา่นการแสดงโชวห์ลายรูปแบบโดยใชภ้าพแทนสตรีของตนเป็นส่ือ  

1.1.2 ลกัษณะของผลงาน 
 ส าหรับผลงานชุดน้ีของปาริชาติเป็นผลงานภาพพิมพโ์ลหะ (Etching) ซ่ึง

มีขนาดใหญ่และมีดว้ยกนัหลายช้ิน ในท่ีน้ีจะขอเลือกผลงานท่ีน าเสนอภาพแทนสตรีอย่างเด่นชดั
เก่ียวกับแนวคิดเพศสถานะเพื่อน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ผลงานช่ือ Very Very Beautiful Indeed    
No. 1 (ภาพท่ี 45) น าเสนอภาพแทนสตรีซ่ึงเป็นภาพแทนของปาริชาติเอง รูปร่างอวบอ่ิมเยา้ยวน 
บริเวณหนา้อกทั้งสองขา้งถูกปกปิดดว้ยโคมไฟจีนรูปร่างกลมโตและโคมไฟอีกรูปแบบหน่ึงยงัถูก
น ามาปกปิดบริเวณอวยัวะเพศซ่ึงถูกท าคลา้ยชุดนางโชว ์สังเกตไดจ้ากบริเวณศีรษะท่ีถูกสวมดว้ย
เคร่ืองประดบัแบบชุดง้ิวของชาวจีน ท่ีมีสีสันร้อนแรงและแสดงออกถึงความฟู่ ฟ่า  เรือนร่างแสดง
ท่าทางท่ีบิดเอ้ียวเสมือนการโฟสทท่์าของนางแบบ มือขา้งหน่ึงจบัหน้าอกท่ีถูกปิดบงัดว้ยโคมไฟ
กลมโตอนัใหญ่สีแดงและบริเวณอวยัวะเพศก็มีโคมไฟรูปทรงเรียวยาวปกปิดส่วนส าคญัไวเ้ช่นกนั 
ท่าทีของภาพแทนสตรีคลา้ยจะแสดงอาการเหนียมอายหากแต่เพราะโคมไฟเหล่านั้นใหญ่โตยิ่ง
ดึงดูดกลายเป็นจุดสนใจมากยิ่งข้ึน บริเวณล าตวัถูกลงสีดว้ยสีแดงมีเงาสีด าตดัสร้างมิติให้แก่เรือน
                                                 

32เร่ืองเดียวกนั, 6. 



103 
 

ร่างนั้น ส่วนของใบหนา้ถูกเติมแต่งให้มีลกัษณะขบขนั ภายในภาพถูกกระตุน้ดว้ยสีโทนร้อนของ
พื้นหลงัอยา่งสีชมพแูละสีแดงสดยิง่ช่วยท าใหภ้าพดูสนุกสนานและมีชีวิตชีวามากยิง่ข้ึน  
 

 
 
ภาพท่ี 45 ปาริชาติ ศุภพนัธ์, Very Very Beautiful Indeed No. 1, ภาพพิมพโ์ลหะ, 110 x 160 ซม. 
ท่ีมา: Rama IX Art Museum, Parichart Suphaphan, เขา้ถึงเม่ือ 28 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Parichart%20Suphaph 
 

ผลงานช่ือ Very Very Beautiful Indeed No. 2 (ภาพท่ี 46) ภาพแทนสตรี
ของปาริชาติถูกเปล่ียนท่วงท่าและเคร่ืองประดบั ร่างกายท่ีเปลือยเปล่ามีเพียงเคร่ืองประดบัปกปิด
ส่วนส าคญัของเรือนร่างเผยใหเ้ห็นทรวงทรงท่ีผอมบางในมือถือพดัขนนกอนัใหญ่ดูโดดเด่นสะดุด
ตา คลา้ยก าลงัเริงระบ าบนเวที อีกทั้งรองเทา้ส้นสูงสีฟ้าท่ีสวมใส่นั้นยงัตดักบัสีสันของพื้นหลงัสี
แดงเขม้ไดเ้ป็นอย่างดีและผลงานช่ือ Very Very Beautiful Indeed No. 3 (ภาพท่ี 47) ท่ีแสดงภาพ
แทนสตรีต่างอิริยาบถคลา้ยการแสดงโชว ์ชุดและเคร่ืองประดบัแบบนางโชวสี์สันสดใสท่ีถูกสวม
ใส่แก่เรือนร่างนั้นมีเพียงผเีส้ือสีเหลืองสดปกปิดบริเวณอวยัวะเพศ ผา้ผนัคอขนนกสีขาวท่ีสะบดัไป
มาตามท่าทางคลา้ยการเตน้ระบ าซ่ึงตอบรับกบัท่วงท่าท่ีร่ืนเริงและดูมีความสุข  
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ภาพท่ี 46 ปาริชาติ ศุภพนัธ์, Very Very Beautiful Indeed No. 2, ภาพพิมพโ์ลหะ, 110 x160 ซม. 
ท่ีมา: Rama IX Art Museum, Parichart Suphaphan, เขา้ถึงเม่ือ 28 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Parichart%20Suphaph 
 

 
 

ภาพท่ี 47 ปาริชาติ ศุภพนัธ์, Very Very Beautiful Indeed No. 3, ภาพพิมพโ์ลหะ, 110 x 160 ซม. 
ท่ีมา: rama9art, Parichart Suphaphan, เขา้ถึงเม่ือ 28 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rama 
9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Parichart%20Suphaph 
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ผลงานช่ือ Beauty Without Jealousy (ภาพท่ี 48) เป็นผลงานช้ินใหญ่ซ่ึง
เป็นผลงานช้ินสรุปแนวคิดของปาริชาติในช่วงน้ี ภายในภาพปรากฏภาพแทนสตรีทั้งหกท่ีมีหนา้ตา
และเรือนร่างแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ใบหนา้ของแต่ละคนลว้นแสดงสีหนา้ท่ีตลกขบขนัและชุดท่ี
สวมใส่ยงัคงเป็นชุดของนางโชวท่ี์เต็มไปดว้ยเคร่ืองประดบั ขนนก และลวดลายของถุงน่องลูกไม้
สีสันสดใส ยิ่งช่วยสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละคนไดเ้ป็นอย่างดี หน้าอกท่ี
ใหญ่เกินจริงและร่างกายท่ีบิดโชวส่์วนโคง้เวา้ตอบรับกบัการโฟสทท่์าท่ีไม่ซ ้ ากนั ยิง่สร้างความเยา้
ยวน เซ๊กซ่ีและความครึกคร้ืนสนุกสนาน พื้นหลงัของภาพถูกสร้างให้คลา้ยกบัฉากผา้ม่านบนเวที
ดว้ยสีแดงอมส้มสีสันสดใสเหมาะกบัการแสดงโชว ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 48 ปาริชาติ ศุภพนัธ์, Beauty Without Jealousy, 2548, ภาพพิมพโ์ลหะ, 160 x 300 ซม. 
ท่ีมา: Rama IX Art Museum, Parichart Suphaphan, เข้าถึงเม่ือ 28 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/person/Parichart%20Suphaphun/work/work2.jpg 

 
1.1.3 วเิคราะห์ 

 จากแนวคิดเพศสถานะและลกัษณะผลงานไดช้ี้ให้เห็นประเด็นของระบบ
ทุนนิยมเป็นหลกั โดยในแต่ละสงัคมเช่ือวา่คุณค่านั้นจะเกิดข้ึนไดจ้ากความงามและตวัของวตัถุ โดย
เลือกใชบ้ทบาทเพศหญิงท่ีสังคมมองในแง่ลบอยา่งอาชีพของผูห้ญิงกลางคืนและนางโชวค์าบาเร่ท ์
น าเสนอความเท่าเทียมกนัระหว่างเพศ ท่ีตอ้งการโตแ้ยง้การจ ากดัอาชีพของสตรีให้ท าเพียงงาน
ภายในบา้นเท่านั้น  ซ่ึงอาชีพน้ีจะถูกตีตราเป็นผูห้ญิงไม่ดีและถูกลดค่าความเป็นคนลง อีกทั้งยงั
แสดงให้เห็นความเหลือมล ้าทางเพศ ซ่ึงสตรีเป็นเพศท่ีถูกจอ้งมองและถูกกระท าจากเพศชายเพียง
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ฝ่ายเดียวอีกดว้ย การสร้างภาพแทนสตรีในเน้ือหาดงักล่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงของนางโชวใ์น
ผลงานของปาริชาตินั้น ยงัเกิดข้ึนจากจินตนาการและความตอ้งการส่วนต ัวท่ีตอ้งการสวมบทบาท
เป็นตวัละครตามตอ้งการ เพราะในโลกแห่งความจริงปาริชาติไม่สามารถท่ีจะเป็นได้ เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัทางสังคมบางประการท่ีจ าเพาะเจาะจงไวเ้ฉพาะเพศหญิง จึงเลือกสะทอ้นผ่านภาพแทน
สตรีโดยใชภ้าพใบหนา้ตนเองทั้งหมด ใบหนา้เหล่านั้นไดถู้กแต่งจนไร้ความงาม โครงของใบหนา้
ผิดเพี้ยนและมีฟันหน้ายื่นออกมาสองซ่ีซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของปาริชาติ ท่ีตอ้งการให้ดูตลกขบขนั
มากกว่าความสวยงาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสุขท่ีเกิดจากภายในมากกว่าความงามของ
เคร่ืองประดบัท่ีถูกตกแต่งบนร่างกายอยา่งเกินงาม  

ภาพแทนสตรีจะไม่เนน้ความเหมือนจริงและเรือนร่างของแต่ละคนนั้นจะ
แตกต่างกนัออกไปไม่ซ ้ ากนั ส่อเป็นนยัว่าสตรีท่ีตกเป็นเหยือ่ของระบบทุนนิยมนั้นไม่ใช่เฉพาะคน
ใดคนหน่ึง อาจรวมไปถึงสตรีในสังคมไทยส่วนใหญ่ก็เป็นได ้การเลือกแสดงท่าทางของภาพแทน
สตรีในผลงานแต่ละช้ิน ยงัเน้นการแสดงออกของทว้งท่าท่ีแสดงความเยา้ยวนอวดเน้นสรีระท่ีท า
การตอกย  ้าลกัษณะทางกายภาพท่ีมีแต่เฉพาะในตวัของเพศหญิง เนน้จุดเด่นไปท่ีหนา้อกและสะโพก 
การแต่งกายดว้ยเคร่ืองประดบัท่ีมีสีสันสดใส เคร่ืองแต่งกายบางช้ินยิ่งช่วยเนน้ความงามแบบสตรี
เพศ เช่น ขนนก ถุงน่องลายลูกไม ้เคร่ืองประดบับนศีรษะ รองเทา้ส้นสูง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวตัถุท่ีถูก
ประเมินค่าติดตวักบัความเป็นเพศอย่างแยกออกจากกนัไม่ได ้การปกปิดอวยัวะส าคญัส่วนต่างๆ
อย่างการใชโ้คมไฟ หรือผีเส้ือ ถึงแมส้ตรีในภาพจะแสดงอาการเขินอายหรือพยายามปิดบงัก็ตาม  
แต่ส่ิงเหล่าน้ียิง่ช่วยน าสายตาใหจ้ดจอ้งอวยัวะส่วนส าคญันั้นมากยิง่ข้ึน  

การท่ีไม่สร้างรายละเอียดของพื้นหลงัเพราะตอ้งการเนน้ท่วงท่าของเรือน
ร่างและเคร่ืองประดบัให้ถ่ายทอดอารมณ์ของภาพให้ไดม้ากท่ีสุด ส าหรับการเลือกใชสี้โทนร้อน
ช่วยแสดงออกถึงอารมณ์สนุกสนานทั้งสีของชุดและสีของพื้นหลงัยิ่งช่วยกระตุน้อารมณ์ผูช้มให้
เกิดความสนุกสนาน ส าหรับการสร้างส่วนต้ืนลึกของภาพศิลปินเลือกการผลกัจุดเด่นโดยการสร้าง
น ้ าหนกัของแสงเงาและเนน้ภาพแทนสตรีให้มีมิติมากกว่าส่วนประกอบอ่ืนๆของภาพ ในส่วนของ
วตัถุและเคร่ืองประดบัต่างๆจะใชสี้ท่ีตดักบัสีของพื้นหลงัเพื่อท าใหโ้ดดเด่นและสะดุดตามากยิง่ข้ึน 

ปาริชาติน าเสนอมุมมองของเร่ืองราวอาชีพดา้นหน่ึงของผูห้ญิงกลางคืน
เป็นเสมือนการสะทอ้นสภาพเป็นจริงในสงัคม เพศหญิงถูกประเมินค่าจากภายนอกจากขอ้จ ากดัทาง
อาชีพ ท่ีสังคมปลูกฝังผ่านวฒันธรรม ให้เพศหญิงควรประพฤติดีเป็นกุลสตรีท่ีดีไม่ควรท างานใน
ช่วงเวลากลางคืน ภาพแทนสตรีในผลงานชุดน้ีจึงเป็นตวัแทนของการเสียดสีสังคม ท่ีก าหนด
สถานภาพทางเพศอยา่งจ ายอม และเม่ือน าภาพแทนสตรีมาควบคู่กบัความสวยงามและค่าความสุขท่ี
เกิดจากวตัถุ ยิง่ท าการตอกย  ้าความแตกต่างทางเพศมากยิง่ข้ึน ปาริชาติจึงตอ้งการน าเสนอภาพแห่ง
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ความสุขผ่านภาพแทนสตรีท่ีไร้ความงาม คลา้ยกบัการบ่งบอกว่าความสุข และคุณค่าของสตรีไม่
จ าเป็นตอ้งพึ่งพาวตัถุแต่สามารถสร้างความสุขภายในจิตใจไดเ้ช่นกนั 

1.2 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2554  
 1.2.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

ส าหรับผลงานชุด Super Summer!! ปาริชาติยงัคงน าเสนอแนวคิดผ่าน
ประสบการณ์ตรง ในเร่ืองของความสุข ความชอบส่วนตวั และการเสียดสีระบบทุนนิยมท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมไทยเช่นเดิม แต่ภาพแทนสตรีซ่ึงเป็นภาพของตวัปาริชาติเองนั้น มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน
ในเร่ืองของการน าพื้นท่ีส่วนตวัมาแสดงออกในพื้นท่ีสาธารณะ โดยยงัคงเอกลกัษณ์ในเร่ืองของการ
แสดงตวัตนของสตรีไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองการวดัคุณค่าในตวัของเพศหญิง
ในชีวิตประจ าวนั อาทิเช่น  การแต่งตวัสวย การใส่เส้ือผา้เพื่อเรียกจุดสนใจต่อเพศตรงขา้ม การออก
ก าลงักายเพื่อดูแลสัดส่วนของเรือนร่าง เป็นตน้ ประเด็นท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนัเหล่าน้ีลว้นเป็น
ส่วนหน่ึงจากผลของระบบทุนนิยมท่ีเกิดข้ึนจริงในสงัคมไทย 

ปาริชาติยงัคงใช้ภาพแทนสตรีเป็นภาพของตนเองทั้ งหมดและไม่ได้
แสดงออกถึงความสวยงามแต่อย่างใด ดงัท่ี พิษณุ ศุภ ไดก้ล่าวถึงผลงานของศิลปินท่ีว่า “เธอสวม
บทบาทไม่ซ ้ ากัน เป็นทั้ งนางอิจฉา นางร้าย นางรอง ตัวประกอบ หญิงท างาน หญิงกล้า สาว
กลางคืน สาวชอบสนุก แต่ยงัไม่เห็นมาดนางเอกอยา่งท่ีบอกเลยสักรูป”33 ภาพแทนสตรีของศิลปิน
จึงเต็มไปดว้ยเร่ืองราวการเสียดสี หยอกลอ้ผ่านภาพของความสุขและความงามท่ีลว้นแลว้เกิดจาก
ระบบทุนนิยม ท่ีพยายามท าให้ผูค้นทัว่ไปเกิดความลุ่มหลงคิดว่าตนนั้นเป็นเช่นเดียวกบัตวัละครท่ี
ตอ้งสมบูรณ์และเพียบพร้อม 

ปาริชาติเลือกใชเ้ร่ืองราวช่วงเวลาของการพกัผ่อนในอิริยาบถต่างๆ โดย
เน้ือหาผลงานในช่วงน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเร่ืองราวส่วนตวัมุมมองของความสุข ท่ีปาริชาติเอง
ตอ้งการในช่วงวนัหยดุพกัผอ่น เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากการท างานคลา้ยกบัคนอ่ืนทัว่ไปท่ี
ตอ้งการความสุข ดงันั้นเร่ืองราวในผลงานจึงสะทอ้นภาพวนัหยดุพกัร้อนในผลงานนิทรรศการช่ือ 
Super Summer!! โดยแฝงนัยของความสุขทางใจท่ีไดรั้บมาจากความอบอุ่นในครอบครัว ท่ีท าให้
ปาริชาติมีความมัน่ใจและความสุขเกิดข้ึน จึงถ่ายทอดประสบการณ์ของความสุขเพื่อให้เกิดการ
หลุดพน้จากระบบทุนนิยมท่ีกลืนกินสงัคมในปัจจุบนั 

 
                                                 

33ปาริชาติ ศุภพนัธ์, Super summer!! (กรุงเทพฯ: Ardel's Third Place Gallery, 2554), 
ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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1.2.2 ลกัษณะของผลงาน 
 ผลงานชุดน้ีของปาริชาติ ในท่ีน้ีจะขอเลือกผลงานท่ีน าเสนอภาพแทนสตรี

ทั้งหมด    ซ่ึงเป็นภาพของตวัปาริชาติเอง ผลงานท่ีน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ภาพแทนสตรีในผลงานช่ือ 
พักร้อน (ภาพท่ี 49) เป็นการแสดงช่วงเวลาแห่งการพกัร้อนท่ีทะเลในจินตนาการของปาริชาติ พื้น
หลงัเป็นภาพของทอ้งทะเลมีเกาะเลก็ๆปกคลุมดว้ยตน้มะพร้าวกระจายอยูใ่นส่วนต่างๆของผลงาน 
ภายในภาพไม่ไดถู้กเก็บรายละเอียดมากนกัและไม่มีการไล่น ้ าหนกัแบบสมจริง แสดงให้เห็นเพียง
เคา้โครงของเรือนร่างท่ีถูกเขียนอย่างเรียบง่าย ภาพของปาริชาติในชุดว่ายน ้ าสีแดงสดแสดงการ
โฟสท์ท่าคลา้ยนางแบบ อวดเน้นสรีระโดยเฉพาะบริเวณสะโพกและหน้าอกท่ีกลมใหญ่ สีของ
ผิวหนังใชโ้ทนสีเน้ืออมชมพู ศีรษะผนัดว้ยผา้ผนัคอสีชมพู มีหูกระต่ายโผล่ยื่นออกมา สีสันของ
ภาพแทนสตรีเป็นสีโทนร้อนยิง่ตดักบัสีโทนเยน็ของพื้นหลงั ช่วยใหดู้โดดเด่นน าสายตามากข้ึน อีก
ทั้งใบหนา้ยงัคงแสดงสีหนา้ท่ีตลกขบขนั ริมฝีปากและฟันท่ียื่นออกมา ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสุข
เหมือนไม่แคร์ต่อส่ิงใดรอบขา้ง  

 

 
 
ภาพท่ี 49 ปาริชาติ ศุภพนัธ์, พกัร้อน, 2554, สีอะคริลิคบนผา้ใบ, 140 x 200 ซม. 
ท่ีมา: ปาริชาติ ศุภพนัธ์, Super summer!! (กรุงเทพฯ: Ardel's Third Place Gallery, 2554), 15. 
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ผลงานช่ือ สาวจู (ภาพท่ี 50) เป็นภาพคร่ึงตวัของปาริชาติท่ีใส่ชุดสายเด่ียว
ลายจุดสีชมพูสดตดักบัสีเขียวของชุด เรือนร่างถูกเปิดโชวเ์นินอกอย่างตั้งใจพร้อมกบัเน้นแสงเงา
บริเวณหน้าอกท่ีกลมโตเกินจริง ใบหน้าแสดงอารมณ์เรียบเฉยแต่แฝงไปดว้ยความขบขนั โครง
หน้าท่ีไม่สมส่วน ผมสั้นเต่อสีด า ค้ิวท่ีโกง จมูกท่ีใหญ่จนเกินไป ดวงตาผิดรูปถูกแต่งสีสันสดใส
ดว้ยสีเขียวเขา้กบัสีของชุด ริมฝีปากและฟันสองซ่ีท่ียื่นมายิ่งท าให้ดูตลก ในส่วนพื้นหลงัของภาพ
ถูกสร้างให้มีลวดลายดอกกุหลาบสีชมพูสดกระจายอยูท่ ัว่พื้นหลงั สีหม่นของพื้นหลงัท่ีถูกฝีแปรง
ปัดอยา่งหยาบๆ ยิง่ช่วยผลกัลวดลายของดอกกหุลาบและภาพปาริชาติข้ึนมาอีกดว้ย 

 

 
 
ภาพท่ี 50 ปาริชาติ ศุภพนัธ์, สาวจู, 2554, สีอะคริลิคบนผา้ใบ, 200 x 150 ซม. 
ท่ีมา: ปาริชาติ ศุภพนัธ์, Super summer!! (กรุงเทพฯ: Ardel's Third Place Gallery, 2554), 17. 

 
ผลงานช่ือ สายลม (ภาพท่ี 51) ภาพแทนสตรีท่ีก าลงัล่องลอยอยูบ่นพื้นหลงั

ท่ีเป็นภาพของทอ้งทะเลเช่นเดียวกบัผลงานช้ินแรก ภาพของปาริชาติ ท่ียงัคงอวดเนน้สรีระร่างกาย
โดยเฉพาะหนา้อกและป้ันทา้ยท่ีมีขนาดใหญ่เกินจริง ชุดท่ีสวมใส่นั้นรัดรูปแสดงใหเ้ห็นความเซ๊กซ่ี 
ลายจุดสีชมพูเขม้บนชุดบิกิน่ีสีชมพูอ่อนถูกสวมทบัเส้ือเช้ิตสีขาวแขนกุดอย่างจงใจ ของกางเกง
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แนบเน้ือถูกไล่โทนสีชมพูอ่อนใหมี้ความกลมกลืนแนบเน้ือ เนน้น ้ าหนกัส่วนนูนดว้ยสีเน้ือเป็นบาง
จุดเพื่อช่วยสร้างมิติของเรือนร่างมากยิ่งข้ึน ส่วนของใบหน้ายงัคงแสดงความตลกขบขนัภายใต้
แว่นตาด า สังเกตไดจ้ากริมฝีปากและฟันท่ียื่นแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของปาริชาติ และทรงผม
บอ๊บแสดงใหเ้ห็นถึงความทนัสมยัท่ีไดรั้บความนิยมในช่วงหนา้ร้อน  
 

 
 
ภาพท่ี 51 ปาริชาติ ศุภพนัธ์, สายลม, 2554,สีอะคริลิคบนผา้ใบ, 150 x 200 ซม. 
ท่ีมา: ปาริชาติ ศุภพนัธ์, Super summer!! (กรุงเทพฯ: Ardel's Third Place Gallery, 2554), 18. 

 
1.2.3 วเิคราะห์ 

จากผลงานท่ีเลือกน ามาวิเคราะห์จะพบวา่ปาริชาติเลือกใชเ้พียงตนเองเป็น
จุดเด่นเป็นผูเ้ล่าเร่ืองในผลงานทั้งหมดโดยไม่มีส่วนประกอบรองอ่ืนๆ ภาพแทนสตรีถูกสร้างให้
คลา้ยภาพลอ้เลียนมากกวา่ภาพเหมือนจริง โครงสร้างท่ีไม่สมส่วนตามหลกัทางกายภาพไดช่้วยท า
ใหเ้รือนร่างดูขบขนั เช่นเดียวกนักบัในส่วนของใบหนา้ท่ีแสดงออกถึงความมัน่ใจและสวยงามอยา่ง
เตม็เป่ียม  จุดมุ่งหมายของปาริชาติท่ีตอ้งการน าเสนอภาพแทนของตนในลกัษณะน้ี เพื่อดึงความสุข
จากภายในออกมาใหช้ดัเจนมากท่ีสุดและตอ้งการหยอกลอ้ต่อระบบของความงามตามแบบบรรทดั
ฐานทางสังคมไทย ท่ีตั้งไวว้า่ลกัษณะของเรือนร่างหรือการมีหนา้ตาแบบไหนถึงเรียกวา่ดีหรือไม่ดี 
การสร้างภาพแทนสตรีท่ีมีความขดัแยง้ต่อภาพภายนอก ท่ีสังคมระบบทุนนิยมมองวา่ความงามของ
สตรีนั้นจะตอ้งหุ่นดี สวย ผวิพรรณเปล่งปลัง่หากแต่ปาริชาติแยง้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด โดยสร้างภาพ
ความสุขใหแ้สดงออกทางเรือนร่างและสีหนา้ดว้ยภาพของตนเอง ท่ีเตม็ไปดว้ยความภาคภูมิใจ 
ความมัน่ใจต่อเรือนร่างและความงามของตน  
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การเลือกเน้นสัดส่วนสรีระร่างกายท่ีแสดงออกสรีระทางเพศในงาน
จิตรกรรมของ    ปาริชาติ อยา่งการเนน้ในส่วนของหนา้อก สะโพก และป้ันทา้ยท่ีใหญ่เกินจริง ยงั
เน้นย  ้าถึงหลกัการทางทฤษฎีสตรีนิยมท่ีกล่าวถึงเพศหญิงเปรียบไดก้บัสินคา้ทางเพศชนิดหน่ึง ท่ี
ตอบสนองต่อเพศชาย  ประกอบกบัความตอ้งการปรับเปรียบภาพลกัษณ์ให้มีความโดดเด่นผ่าน
เรือนร่างและเส้ือผา้ ท่ีเกินต่อความเหมาะสมตามกรอบของวฒันธรรมในสังคมไทยยงัปรากฏใน
ผลงานชุดน้ี โดยปาริชาติเลือกใชชุ้ดเส้ือผา้ท่ีมีสีฉูดฉาด แนบเน้ือและน้อยช้ินแสดงออกในพื้นท่ี
สาธารณะเพื่อส่ือให้ เห็นถึงการกล้าแสดงออกและความมั่นใจ ลวดลายจุดของชุดท่ีและ
เคร่ืองประดบัในส่วนอ่ืนๆใชสี้สันสดใสตดักนัอยา่งรุนแรง คลา้ยเป็นการสร้างภาพแทนสตรีนั้นให้
ดูเป็นผูห้ญิงน าสมยัไม่ลา้หลงั เช่นเดียวกบัส่ือโฆษณาสินคา้ท่ีท าการสร้างภาพลกัษณ์สตรีโดยเนน้
ในเร่ืองของการสร้างคุณค่า ท่ีคุณค่าของเพศหญิงจะสามารถเกิดข้ึนได ้ตอ้งมาจากการคอบครอง
วตัถุและค่านิยมรูปแบบต่างๆเพื่อท่ีจะท าใหต้นเป็นจุดสนใจต่อเพศตรงขา้มไดใ้นท่ีสุด  

จากการวิเคราะห์ในผลงานของปาริชาติจะพบว่าภาพแทนสตรีน าเสนอ
ปัจจยัของระบบทุนนิยม ท่ีท าการหล่อหลอมผูห้ญิงในสังคมให้หลงกบัความงามภายนอกท่ีมีต่อ
วตัถุ ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับขอ้มูลส่ือโฆษณาท่ีสร้างภาพว่าเพศหญิงจะมีคุณค่าและสะดุดตาต่อ
เพศตรงขา้มไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัความงามท่ีเกิดจากวตัถุจนผูห้ญิงตกเป็นวตัถุช้ินหน่ึงเช่นกนั หากแต่ปา
ริชาติตอ้งการน าเสนอถึงคุณค่าท่ีมีอยูภ่ายในตวัของสตรีทุกคน โดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งรับปัจจยัดา้นอ่ืน
เขา้มานัน่ก็คือความสุขท่ีเกิดจากความภูมิใจและมัน่ใจในตนเองเช่นเดียวกบัท่ีปาริชาติมีความสุขต่อ
คุณค่าของตนเองเช่นกนั 

2. สุริวลัย์ สุธรรณ 
 สุริวลัยเ์ป็นคนจงัหวดัสมุทรปราการโดยก าเนิด จบการศึกษาระดบัศิลปมหาบณัฑิต 

สาขาวิจิตรศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะ
ช่าง ในปีพ.ศ. 2550 และจบการศึกษาระดบัศิลปะมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์  ท่ีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปีพ.ศ. 2555 ปัจจุบนัสุริวลัยเ์ป็นศิลปินและ
เป็นอาจารย์ประจ าอยู่ท่ีสาชาวิชาศิลปศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา 

ส าหรับสุริวลัยน์ั้นถือว่าเป็นศิลปินหญิงรุ่นใหม่ในวงการศิลปะร่วมสมยัของไทย ท่ี
น าเสนอภาพแทนสตรีซ่ึงไดรั้บผลมาจากระบบทุนนิยมปรากฏให้เห็นอยา่งเด่นชดั ในรูปแบบของ
ผลงานจิตรกรรม ท่ีถูกต่อยอดจากแนวคิดในผลงานของตนช่วงปริญญาตรี ไดแ้ก่ 
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2.1 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2555  
 2.1.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

แนวคิดเพศสถานะผลงานชุด Beauty ของสุริวลัย ์สะทอ้นให้เห็นวิถีการ
ด าเนินชีวิตในสังคมยคุปัจจุบนั ท่ีแสวงหาวตัถุประดบัเพื่อสร้างบารมี เกียรติยศช่ือเสียง เพื่อให้เป็น
ท่ียอมรับในสังคมหรือท่ี เรียกว่า “ความสมบูรณ์แบบ” ความต้องการเหล่าน้ี เกิดเป็นการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์เกิดจนเป็นความเคยชินและถูกซึมซับไปอย่างไม่รู้ตวั จนหลงลืมความเป็นตวัเอง
และไหลไปตามกระแสของโลกทุกนิยมท่ีไม่มีวนัหยดุน่ิง ตามท่ีสุริวลัยไ์ดก้ล่าวถึงแนวคิดผลงาน
ในชุดน้ีวา่ 

 กระแสแฟชั่นในปัจจุบันก้าวเดินรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว พฒันาควบคู่ไปกับ
กระแสสังคมโลกทุนนิยม มีการสร้างกระแสการบริโภคเพื่อเพิ่มจ านวนผลผลิตและหวงัผล
ก าไรในจ านวนมหาศาล เคร่ืองประดบัเป็นวตัถุประเภทหน่ึงท่ีอาจมองไดว้า่ ไม่มีความจ าเป็น
ทางดา้นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตเพราะเป็นเพียงเคร่ืองประดบัตกแต่งส่วนต่างๆของ
ร่างกายให้แลดูงดงาม และสนองความปรารถนาภายในฟากฝ่ายของการพอกพูน สะสม แต่
กลบักลายเป็นว่าเคร่ืองประดบักลายเป็นผลิตผลส าคญัท่ีเป็นตวับ่งช้ีถึงกระแสสังคม กระแส
นิยม ทุนนิยม และค่านิยมของสังคมไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่วา่คุณค่าของเคร่ืองประดบัจะอยูใ่นมิติ
ความหมายใด ในทุกยุคทุกสมยั ทั้งยุคสมยัอดีตหรือยุคสมยัปัจจุบนั เคร่ืองประดบัเป็นส่ิง     
ช้ีวดัท่ีสร้างข้ึนมา เพื่อสนองความปรารถนาทางใจของมนุษย์34 

 

แนวคิดในผลงานชุดน้ีของสุริวลัยจึ์งเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรง
เก่ียวกับสังคมแห่งวัตถุนิยมในปัจจุบัน  ซ่ึงได้รับแรงจูงใจมาจากเคร่ืองประดับ  เน่ืองจาก
เคร่ืองประดับเป็นหน่ึงในวตัถุของกระแสทางวฒันธรรม  ท่ีแสดงออกในเร่ืองความงามทาง
สุนทรียภาพของมนุษย ์ท่ีมนุษยใ์ชใ้นการตกแต่งเรือนร่างมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงยคุ
ปัจจุบนั เคร่ืองประดบักลายเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกเช่ือมโยงระหวา่งเร่ืองเพศในท่ีน้ี ก็
คือเพศหญิง ความงามจากภายนอกส าหรับเพศหญิงจะเกิดข้ึนได้ในกระแสของระบบทุนนิยม 
ข้ึนอยู่กบัความงามของเคร่ืองประดบัท่ีน ามาประดบัตกแต่งเรือนร่าง สุริวลัยจึ์งเลือกใชภ้าพแทน
สตรีเป็นตวัแทนของผูบ้ริโภคท่ีตกอยู่ภายใตภ้าวะจ ายอมต่อความลุ่มหลงในบริบทของความงาม
ทางวตัถุ ซ่ึงเพศหญิงกลายเป็นผูบ้ริโภคหลกัของความไม่รู้จกัพอในระบบทุนนิยมปัจจุบนัอีกดว้ย 
                                                 

34สุริวลัย ์สุธรรม, “ความงามของโลกวตัถุในห้วงแห่งความปรารถนา” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2555), 2. 
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สุริวลัยจึ์งเลือกใช้เร่ืองราวของตนเป็นส่ือกลางในการน าเสนอภาพแทน
สตรีซ่ึงเป็นตวัแทนของจิตวิญญาณมนุษย์35 เพื่อกระตุน้ใหผู้ค้นรวมถึงผูห้ญิงทัว่ไปเกิดการตระหนกั
ถึงพฤติกรรมท่ีเกินความพอดีในการแสวงหาความสุขอนัเกิดจากความงามทางวตัถุ เป็นการสะทอ้น
และการตั้งค  าถามต่อสังคมว่าเพราะเหตุใดเพศหญิงจึงเลือกท่ีจะสร้างตวัตนจากความงามของวตัถุ
แทนการสร้างคุณค่าและความดีจากตวัตนขา้งใน สุริวลัยไ์ดก้ล่าวถึงเหตุผลของการเลือกใชภ้าพ
แทนสตรีในผลงานของตนไวว้า่ 

 
 ...สะทอ้นมุมมองและการเตือนสติตวัเอง หรือแมแ้ต่กระทั้งผูห้ญิงในสังคมยคุน้ีท่ี

แสวงหาความงามมากเกินพอดี หมกมุ่น ความลุ่มหลงกบัเร่ืองวตัถุนิยมท่ีมอมเมา ให้ผูห้ญิง
บางจ านวนท่ีรู้ไม่เท่าทนัแลว้ตกอยูใ่นสภาวะของความตอ้งการ จึงตกเป็นเหยื่อโดยถูกความ
สวยงามของวตัถุเขา้ครอบง า36 

 
ส าหรับการน าเสนอภาพแทนของสตรีท่ีแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลใน

วตัถุยงัแสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดอีกประการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในตวัของมนุษยทุ์กคนดงัท่ีกล่าววา่ 
 

ความพยายามท่ีจะประดบัตกแต่งร่างกายของตนให้งดงาม เป็นปฏิกิริยาดาษด่ืน
สามญัของส่ิงมีชีวิตท่ีตอ้งการดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขา้ม เป็นเร่ืองปกติธรรมดาท่ีเกิดข้ึน
ตามปริมาณฮอร์โมนเคมีคดัหลัง่ในต่อมใตส้มองและเม่ือมองอยา่งเป็นกลางยอ่มจะเห็นชอบ
ดว้ยว่าใครๆ ก็อยากสวย อยากดูดี อย่างไรก็ตาม หากอาการโหยหาความสวยงามเกิดข้ึนใน
ปริมาณท่ีมากเกินไปจนกลายเป็นความหลงใหลหมกมุ่น ผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่เพียงแต่จะเป็นการ
จ่อมจมตนเองลงในห่วงกิเลสวตัถุนิยม แต่ยงัน ามาซ่ึงการตดัขาดจากโลกภายนอกเพราะห้วง
คิดยดึติดแต่ความอยากไดอ้ยากมี อยากเป็นในส่ิงอ่ืนท่ีมิใช่ตนเอง อีกทั้งยงัหลุดพน้จากกรอบ
กฎแห่งธรรมชาติท่ีเรียกวา่ ทางสายกลาง37 

 
 
 

                                                 
35หสัภพ ตั้งมหาเมฆ, “The beauty โดย สุริวลัย ์สุธรรม,” Fine Art 10, 103 (มิถุนายน 

2556): 66. 
36มายาแห่งศิลป์ “BEAUTY”, เขา้ถึงเม่ือ 2 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ho 

medeedeeforyou.com/ 
37หสัภพ ตั้งมหาเมฆ, เร่ืองเดียวกนั, 69. 
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นอกเหนือจากการได้รับอิทธิพลจากสภาพทางสังคมไทยปัจจุบันท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเจริญทางดา้นวตัถุแลว้ ศิลปินยงัไดรั้บอิทธิพลจากมายาคติ (Myth)38 ซ่ึงเกิดจาก
การยอมรับในระบบของอ านาจในสังคมท่ีท าใหเ้ราเกิดความชินจนกลายเป็นความหลง ดงัท่ีศิลปิน
ไดก้ล่าวถึงผลจากมายาคติต่อการน าเสนอผลงานของตนไวว้า่ 

 
น่ีคือการช้ีให้เห็นถึงกน้ลึกว่าเหตุใดหญิงเกือบทั้งโลกจึงตกเป็นทาสของมายาคติ

ทางการตลาด ความเช่ือ และค่านิยมท่ีหลงผิดเก่ียวกบัความงามสากล ท่ีมีคนก าหนดเอาไว ้
ผ่านส่ือสารพดัทางสามารถมองไดจ้ากหลายมุมมองทั้งในแง่เสียดสี ความหลงผิดในแง่การ
กระตุ้นจิตส านึกใหม่เพื่อทบทวนคุณค่าของความงามแห่งสตรีเพศและการก าหนด
ความสัมพนัธ์ใหม่ระหว่างเพศนั้นแห่งยุคสมยัใหม่ของคนยุคน้ี เพื่อปลดปล่อยจิตส านึกได้
อยา่งแทจ้ริง39 

 
ดงันั้นทศันคติของสุริวลัยท่ี์มีต่อการสร้างสรรคภ์าพแทนสตรีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นเพศสถานะนั้น จะมีเน้ือหาของความเช่ือตามกระแสนิยมในโลกของระบบทุนนิยม ซ่ึง
มีปัจจยัหลากหลายด้านท่ีส่งผลให้เพศหญิงกลายเป็นตวัแปรส าคญัท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาภาพลกัษณ์ตลอดเวลา ตั้งแต่อิทธิพลโฆษณาชวนเช่ือของส่ือ ท่ีสร้างความเช่ือในเร่ืองของ
ความงามอนัเป็นสากล เพื่อสร้างให้เพศหญิงเป็นท่ีสะดุดตาในความงามจอมปลอมท่ีตกเป็นเหยื่อ
ให้แก่เพศชายจอ้งมองโดยแทจ้ริงแลว้ความเหล่านั้นหาใช่ความงามจากภายนอกไม่ สุริวลัยจึ์ง
ตระหนกัถึงผลท่ีตามมาของระบบทุนนิยมน้ีโดยส่ือออกมาในผลงานจิตรกรรมชุดน้ี 

2.1.2 ลกัษณะของผลงาน 
 ผลงานช่ือ Dream (ภาพท่ี 52) สุริวลัยเ์ลือกสร้างผลงานแนวเหมือนจริง

ภายในภาพแสดงให้เห็นถึงภาพแทนสตรีท่ีเผยให้เห็นใบหน้าเพียงคร่ึงเดียวท่ีก าลังหลับใหล 
ใบหนา้ท่ีเรียบเฉยไม่แสดงอาการใดๆคลา้ยกบัก าลงับ่งบอกถึงการตกอยูใ่นภวงัคแ์ห่งหว้งของความ
ฝัน  ใบหน้าสตรีท่ีนอนหลบับนขนนกซ่ึงถูกปกคลุมไปดว้ยเคร่ืองประดบัหลากหลายรูปแบบ ถูก
เขียนข้ึนอยา่งปราณีตและวตัถุมีความมนัวาวชดัเจน  สุริวลัยเ์น้นน ้ าหนักระหว่างวตัถุและใบหน้า
                                                 

38มายาคติ (Myth) เป็นทฤษฎีหน่ึงของ โรลอ็งด ์บาร์ตส์ (Roland Barthes) นกัสัญวิทยา
ชาวฝร่ังเศส ท่ีไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัมายาคติไวว้า่ มายาคติ  คือ การส่ือความหมายดว้ยความเช่ือ
ทางวฒันธรรมท่ีถูกปรับเปล่ียนใหเ้ป็นการรับรู้โดยธรรมชาติ คล้ายกบัเป็นโฆษณาชวนเช่ือ อนัเป็น
ผลผลิตท่ีเกิดจากสงัคมและวฒันธรรมโดยมีความสมัพนัธ์กบัการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม 

39สุริวลัย ์สุธรรม, ความงามของโลกวตัถุในหว้งแห่งความปรารถนา, 30. 
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โดยการสร้างแสงเงาเพื่อผลกัวตัถุและใบหนา้ใหเ้ป็นจุดเด่นภายในภาพ โทนสีโดยรวมใหค้วามรู้สึก
แบบผูห้ญิง โดยเลือกใชสี้เน้ือและสีชมพูเป็นหลกั ประกอบกบัการใชโ้ครงสีท่ีดูสว่างต่างกบัการใช้
สีของพื้นหลงัท่ีเขม้และดูทึบตนัมีเคร่ืองประดบัปรากฏใหเ้ห็นเพียงลางๆในส่วนของพื้นหลงั  
 

 
 
ภาพท่ี 52 สุริวลัย ์สุธรรม, Dream, 2556, สีอะคริลิคบนผา้ใบ,  150 x 200 ซม. 
ท่ี ม า : Rama IX Art Museum, Suriwan Sutham, เข้า ถึ ง เม่ื อ  28 มีน าคม  2558, เข้า ถึ งได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/2013/june/beauty/work.html 
 

ผลงานช่ือ Sleep – Beauty (ภาพท่ี 53) ท่ีแสดงให้เห็นเพียงใบหน้าของ
หญิงสาวท่ีก าลงัหลบั บริเวณดวงตาถูกปิดทบัและใบหนา้ถูกปิดทบัดว้ยเคร่ืองประดบัและสร้อยคอ 
อีกทั้งแสงเงาวตัถุของเคร่ืองประดบัถูกเนน้ให้คมเขม้และเด่นชดัตดักบัพื้นผิวของใบหนา้ ใบหน้า
ของสตรีท่ีก าลงัหลบัยงัคงถูกปกคลุมไปดว้ยเคร่ืองประดบัหลากหลายชนิด อาทิ สร้อยคอ ต่างหู 
และเขม็กลดัรูปนกยงู เป็นตน้ จุดเด่นคือใบหนา้ท่ีถูกจดัวางจนเตม็ภาพ โดยมีเคร่ืองประดบัทบัทม
จนเตม็ใบหนา้คลา้ยกบัก าลงัโดนดูดลงไปกบักองเคร่ืองประดบั วตัถุและเคร่ืองประดบัต่างๆมีความ
ละเอียดและความมนัวาวอยา่งเด่นชดั  
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ภาพท่ี 53 สุริวลัย ์สุธรรม, Sleep - Beauty, 2556, สีอะคริลิคบนผา้ใบ, 150 x 240 ซม. 
ท่ี ม า : Rama IX Art Museum, Suriwan Sutham, เข้า ถึ ง เม่ื อ  28 มีน าคม  2558, เข้า ถึ งได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/2013/june/beauty/work.html 

 
เช่นเดียวกับผลงานช่ือ Dreamily (ภาพท่ี 54) แสดงให้เห็นภาพใบหน้า

ขณะหลบัของสตรีท่ียงัคงถูกห้อมลอ้มไปดว้ยเคร่ืองประดบันานาชนิด ใบหน้าท่ีก าลงัหลบัใหลดู
กลืนไปกบัสีของเคร่ืองประดบั สตรีมีขนตายาวงอน ริมฝีปากท่ีถูกเขียนดว้ยสีทองเป็นประกายริม
ฝีปากคาบสร้อยไขมุกไว ้สร้อยมุกกระจายไปทัว่ทั้งภาพและมีหลายขนาดแตกต่างออกไป สีสนัของ
เคร่ืองประดับช้ินอ่ืนๆรวมถึงสร้อยมุกใช้สีชมพูเป็นหลัก มีการแซมสีขาวและสีทองบ้างเป็น
บางส่วนเพื่อสร้างความมนัวาวของวตัถุให้สมจริง ขนนกและร้ิวของผา้มีความละเอียดอยา่งเห็นได้
ชดั อีกทั้งในส่วนท่ีเบลอยงัช่วงใหดู้เสมือนกบัว่าภาพแทนสตรีนั้นก าลงัตกอยูใ่นช่วงเวลาแห่งความ
ฝันท่ีเต็มไปดว้ยเคร่ืองประดบัมากมายท่ีท าให้ดูมีความสุขในความงามของวตัถุท่ีรายลอ้มอยู่บน
ใบหนา้ของเธอ  

ผลงานช่ือ Fancy (ภาพท่ี 55) ภายในภาพเผยให้เห็นเพียงริมฝีปากและน้ิว
มือ ในส่วนอ่ืนๆของใบหน้าถูกทบัดว้ยเคร่ืองประดบัจ านวนมาก ริมปีปากถูกแต่งดว้ยสีทองเพื่อ
สร้างจุดเด่นประกอบกบัน้ิวมือและสีแดงของเลบ็ ช้ีใหเ้ห็นว่าใบหนา้ท่ีถูกทบัดว้ยเคร่ืองประดบันั้น
คือเพศหญิง น้ิวมือท่ีถูกวางลงบนริมฝีปากท่ีเผยอสร้างความเยา้ยวนและเซ็กซ่ี เคร่ืองประดับ
ทั้งหมดเป็นสีชมพ ูอาทิเช่น สร้อยมุก สร้อยลูกปัดหลากหลายขนาด โบวแ์ละดอกกหุลาบ เป็นตน้ สุ
ริวลัยเ์ลือกใชโ้ทนสีของภาพเป็นสีชมพเูพื่อแสดงความเป็นผูห้ญิง และยงัคงเนน้ในความคมชดัและ
ความมนัวาวในตวัของเคร่ืองประดบั ใชสี้ชมพเูขม้และสีด าสร้างส่วนลึกและมิติใหแ้ก่ภาพ 
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ภาพท่ี 54 สุริวลัย ์สุธรรม, Dreamily, 2556, สีอะคริลิคบนผา้ใบ, 150 x 200 ซม.  
ท่ี ม า: Rama IX Art Museum, Suriwan Sutham, เข้า ถึ ง เม่ื อ  28 มีน าคม  2558 , เข้า ถึ งได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/2013/june/beauty/work.html 
 

 
 

ภาพท่ี 55 สุริวลัย ์สุธรรม, Fancy, 2556, สีอะคริลิคบนผา้ใบ, 200 x 150 ซม. 
ท่ี ม า : Rama IX Art Museum, Suriwan Sutham, เข้า ถึ ง เม่ื อ  28 มีน าคม  2558, เข้า ถึ งได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/2013/june/beauty/work.html 
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ผลงานช่ือ Diamond (ภาพท่ี 56) เป็นภาพตรงของใบหน้าสตรีท่ีมีผิวขาว
ซีดผิดปกติ ใบหนา้ถูกแต่งเติมจนสวยงามเกินความเป็นจริง ขนตาสังเคราะห์สีด าท่ีหนาทั้งขอบบน
และขอบล่าง ดวงตาสีฟ้าประกาย สีของผมท่ีคลา้ยกบัใส่วิกสีขาวนวลยิ่งกลืนไปกบัสีของผิวหน้า 
ริมฝีปากสีชมพูท่ีก าลงัคาบเพชรเม็ดโตแสดงให้เห็นถึงภาวะความลุ่มหลงในความงามทางวตัถุ 
บริเวณหนา้ผากของภาพแทนสตรีถูกตกแต่งดว้ยดอกไมสี้ขาวอมม่วงผูห้ญิงและเคร่ืองเพชรขนาด
ใหญ่ถูกพนัรอบคอแสดงความอ่อนหวานแบบสตรีเพศ    สุริวลัยเ์ลือกสร้างจุดเด่นใหแ้ก่ดวงตาและ
ปากดว้ยสีท่ีเขม้กว่าส่วนอ่ืนๆเพื่อสร้างจุดน าสายตาให้แก่ภาพ โทนสีของภาพยงัคงใชโ้ครงสีท่ีดู
อ่อนหวานแบบผูห้ญิงโดยเลือกใช้โทนสีม่วงมีการแซมสีชมพูเป็นบางส่วนเพื่อนสร้างมิติให้แก่
โครงใบหนา้ไม่ใหซี้ดขาวจนเกินไป 

 

 
 

ภาพท่ี 56 สุริวลัย ์สุธรรม, Diamond, 2556, สีอะคริลิคบนผา้ใบ, 200 x 170 ซม.  
ท่ี ม า : Rama IX Art Museum, Suriwan Sutham, เข้า ถึ ง เม่ื อ  28 มีน าคม  2558, เข้า ถึ งได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/2013/june/beauty/work.html 
 

ผลงานช่ือ Fake (ภาพท่ี 57) ใบหนา้ของภาพแทนสตรีท่ีแสดงอาการคลา้ย
ตกใจ ใบหนา้ถูกจดัวางจนเกินกรอบของภาพ แสดงให้เห็นใบหนา้เพียงคร่ึงเดียว สีผิวของใบหนา้
ยงัคงขาวซีดตดักบัสีของเคร่ืองประดบัและลวดลายบนใบหน้าอย่างเด่นชดั ดวงตาถูกเขียนข้ึนให้
ใหญ่กว่าปกติ ดวงตาเป็นสีฟ้าโดยมีสร้อยไข่มุกสีชมพูอ่อนพนัผ่านปิดบริเวณลูกตาและใบหน้า
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บางส่วน ใบหน้าของภาพแทนสตรีถูกแต่งเติมดว้ยสีสันจดัจา้น ค้ิวและขนตาท่ีหนาเป็นสีด าเขม้
รอบดวงตาถูกเขียนดว้ยลวดลายคลา้ยส้ม เนน้น ้ าหนักเบา้ตาให้ลึกดว้ยสีส้มอมแดงไล่มาจนเป็นสี
ส้มอมเหลือง เช่นเดียวกบัริมฝีปากท่ีเปิดกวา้งคลา้ยอาการตกใจเป็นสีแดงสดสร้างความโดดเด่น
ใหแ้ก่ใบหนา้ หากแต่เคร่ืองประดบัซ่ึงมีสีสันสดใสเช่นกนัไดส้ร้างความขดัแยง้ใหแ้ก่ภาพ คลา้ยกบั
วา่สตรีไดต้กแต่งใบหนา้และเคร่ืองประดบัเยอะจนเกินไป เสมือนการหลงใหลในความของวตัถุจน
เกินความพอดีนอกจากสร้อยมุกสีชมพูอ่อนท่ีพนัไปทัว่ไปหน้าแลว้ยงัมีเคร่ืองประดับคลา้ยกับ
รูปทรงของดอกไมท่ี้วางปิดตาขา้งหน่ึงไว ้ในส่วนของดอกไมถู้กประดบัดว้ยคลิสตลัสีชมพู ก่ิงกา้น
ของใบไมเ้ป็นสีแดงอมชมพูมีการแซมสีทองเป็นบางส่วนของเคร่ืองประดบั ยิง่ท าให้เคร่ืองประดบั
ดูมีค่ามีราคามากยิ่งข้ึน  ใบหนา้และเคร่ืองประดบัดูโดดเด่นเม่ือสุริวลัยเ์ลือกใชสี้ผมเป็นสีด าสนิท 
ซ่ึงเนน้ในความงามของวตัถุและใบหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

 
 
ภาพท่ี 57 สุริวลัย ์สุธรรม, Fake, 2556, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 200  x  160 ซม. 
ท่ี ม า : Rama IX Art Museum, Suriwan Sutham, เข้า ถึ ง เม่ื อ  28 มีน าคม  2558, เข้า ถึ งได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/2013/june/beauty/work.html 
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ภาพแทนสตรีท่ีปรากฏให้เห็นเพียงใบหน้าในผลงานช่ือ Reflection – 
Pearl (ภาพท่ี 58)  ภาพในหนา้สตรีท่ีใหญ่จนเต็มภาพแสดงถึงความงามในแบบผูห้ญิง ซ่ึงใบหน้า
เป็นจุดสนใจแรกท่ีจะสามารถบ่งบอกได้ว่างามหรือไม่งาม ผิวพรรณของใบหน้าถูกสร้างให้มี
ลกัษณะเหมือนแป้งท่ีแหง้เกราะกรังบนใบหนา้และมีผวิพรรณท่ีขาวซีดคลา้ยสีของสร้อยไข่มุกท่ีปก
คลุมตวัแต่ศีรษะลงมาจนถึงช่วงคอ โดยมีมือท่ีก าลงัสาวรวบแผงสร้อยไข่มุกท่ียาวคลา้ยเส้นผมเขา้
มารวมกนับริเวณคอของเธอ ใบหน้าของสตรีแสดงอาการภาคภูมิใจในความสวยงามของตน ริม
ฝีปากท่ีขาวซีดเช่นเดียวกบัผิวของใบหนา้บริเวณดวงตาถูกแต่งดว้ยโทนสีส้ม สีส้มสลบัด าของขน
ตาล่างดูโดดเด่นเป็นแพหนาคลา้ยกบัแพของหางนกยงู สุริวลัยเ์ลือกใชโ้ทนสีในผลงานช้ินน้ีใหเ้ป็น
สีขาวเหมือนสีของไข่มุก มีการใชสี้ด าเนน้แสงเงาและส่วนลึกบริเวณล าคอและในส่วนของโคนผม 
อีกทั้งยงัเนน้แสงสวา่งบริเวณใบหนา้ช่วงดวงตาเพื่อสร้างจุดเด่นแก่ภาพ  

 

 
 
ภาพท่ี 58 สุริวลัย ์สุธรรม, Reflection – Pearl,  2556, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 140 x 100 ซม. 
ท่ี ม า : Rama IX Art Museum, Suriwan Sutham, เข้า ถึ ง เม่ื อ  28 มีน าคม  2558, เข้า ถึ งได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/2013/june/beauty/work.html 
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2.1.3 วเิคราะห์ 
 ผลงานของสุริวลัยใ์นช่วงน้ี ผลงานเป็นลกัษณะการจดัวางหุ่นน่ิง (Still - 

Life) ประกอบกบัภาพแทนสตรีท่ีมีเพียงใบหน้า ซ่ึงมีเคร่ืองประดบัจ านวนมากปกคลุมตามส่วน
ต่างๆของใบหนา้มีหลากหลายรูปทรงซ ้ าๆและมีเป็นจ านวนมาก หรือท่ีเรียกว่า “วตัถุนิยม” ผลงาน
ของสุริวลัยท์ั้ งหมดจึงเป็นผลงานตามลทัธิสัจนิยม (Realism) และลทัธิโฟโต ้เรียลลิสม์ (Photo 
Realism) โดยผลงานในสองลัทธิน้ีจะน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับสภาพความเป็นจริงในสังคม 
ผลงานศิจะมีลกัษณะคลา้ยกบัภาพถ่ายท่ีมีแสงเงาเป็นตวัแปรส าคญัเพื่อใหเ้กิดความเหมือนจริงมาก
ท่ีสุด จะสังเกตไดว้่าวตัถุอย่างเคร่ืองประดบัจะมีแสงเงาเด่นชดัแทบทุกช้ิน เพื่อแสดงออกให้เห็น
เก่ียวกบัความเช่ือถึงความงาม ความร ่ ารวย การหลงในวตัถุว่าส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถสร้างความสุข
ใหแ้ก่ตนเองได ้ 

 จากแนวคิดเพศสถานะในผลงานท่ีน าเสนอเก่ียวกบัผลพวงจากระบบทุน
นิยมนั้น สุริวลัยไ์ดเ้ลือกสร้างสรรคผ์ลงานโดยใชเ้คร่ืองประดบัท่ีมีความสวยงามนานาชนิด มาเป็น
สญัลกัษณ์แทนถึงความปรารถนา การอยากมีอยากไดท่ี้ไม่ส้ินสุด เคร่ืองประดบัท่ีปรากฏเคียงคู่ภาพ
แทนสตรีจึงมีความสัมพันธ์ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมทางสังคม ประเพณี วฒันธรรมและ
เศรษฐกิจ เคร่ืองประดบัถูกแทนค่าของกระแสทางวฒันธรรม การผลิตซ ้ าท่ีมีจ  านวนมากจนเกิน
ความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตท าใหเ้คร่ืองประดบักลายเป็นปัจจยัเสริมส าหรับเพศหญิง เพื่อบ่งบอก
ฐานะ ความมัน่คัง่ หน้าตาทางสังคม เปรียบได้กับการสร้างคุณค่าจากมายาคติ เคร่ืองประดับท่ี
ปรากฏในผลงานส่วนใหญ่นั้น จะเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่ง เช่น สร้อยคอ แหวน เคร่ืองเพชร สร้อย
มุก คริสตลั ฯลฯ สุริวลัยม์องว่าเคร่ืองประดบัเหล่าน้ีเป็นตวัแทนของผลิตผลในสังคมอุตสาหกรรม 
ท่ีมีการผลิตมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคซ่ึงส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิง 
เคร่ืองประดบัจะถูกออกแบบและผลิตดว้ยวสัดุเหมือนกนัเกือบทั้งหมดเพื่อใหท้นัต่อการบริโภค  

สุริวรรณจึงไดน้ าความหมายในส่วนน้ีมาเล่าในผลงาน เคร่ืองประดบัถูก
วาดอยา่งซ ้ าๆมีการใชแ้สงเงาสะทอ้นลงในวตัถุต่างๆ หยอกลอ้ไปมามีการเขียนซ ้ ากนัไปเร่ือยๆเพื่อ
แสดงใหเ้ห็นวา่เคร่ืองประดบัเป็นส่ิงไม่จ าเป็นส าหรับมนุษย ์ซ่ึงเคร่ืองประดบัท าใหม้นุษยใ์นท่ีน้ีคือ
เพศหญิง เกิดการหลงอยู่ในรูปลกัษณ์จอมปลอม ความสวยหรูท่ีเกิดเพียงเปลือกนอกโดยแสดง
ออกมาจากผิวพรรณใบหนา้ของภาพแทนสตรี ท่ีดูขาวซีดผิดปกติ สุริวลัยเ์ลือกเขียนผิวให้มีความ
คลา้ยคลึงกบัวตัถุท่ีไม่มีชีวิต จึงท าให้ภาพแทนสตรีเหล่าน้ีเสมือนไร้ชีวิตและจิตวิญญาณ ในบาง
ภาพสุริวลัยเ์ลือกเขียนผวิพรรณของใบหนา้ใหมี้รายละเอียดมากยิง่ข้ึน อยา่งการสร้างรอยแป้งท่ีแหง้
แตกเพื่อเสนอนัยของการปลอมแปลงปรุงแต่งจนไร้ความงามท่ีแทจ้ริง อีกทั้งภาพของมายาคติท่ี
เป็นไปตามกระแสแฟชั่น ความหลงระเริงในการไขว่ขวา้ให้ได้มาซ่ึงวตัถุแบรนด์ดัง การสร้าง
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ภาพลกัษณ์ใหส้วยงามอยา่งการเปล่ียนสีดวงตา การติดขนตาสังเคราะห์และการตกแต่งใบหนา้ดว้ย
เคร่ืองส าอางท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงรูปลกัษณ์ความงามแบบสุดโต่ง  

ภาพแทนสตรีของสุริวลัยท่ี์ปรากฏในผลงานชุดน้ี จะมีใบหนา้ท่ีใหญ่พอดี
กบัขอบของภาพ บางภาพเผยให้เห็นเพียงบางส่วนของใบหนา้โดยมีเคร่ืองประดบัปกคลุมไปตาม
ส่วนต่างๆของใบหนา้ ภาพแทนสตรีทั้งหมดเปรียบไดก้บัตวัแทนของมนุษยเ์น่ืองจากจะสงัเกตไดว้า่
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในสงัคมปัจจุบนัมกัเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย และสินคา้ต่างๆมกัเป็นสินคา้ท่ี
ถูกผลิตมาเป็นจ านวนมากเพื่อเพศหญิง สุริวลัยจึ์งเนน้สร้างภาพแทนสตรีในส่วนของใบหนา้เท่านั้น 
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสถานะความลุ่มหลงในรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม 

จะสงัเกตไดว้า่ภาพแทนสตรีของสุริวลัยจ์ะแสดงใหเ้ห็นถึงความลุ่มหลงใน
วตัถุอยา่งเด่นชดั เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงสภาวะท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เพื่อตั้งขอ้สังเกตและกระตุน้ให้
เกิดการส ารวจตนเองต่อความหลุมหลงและความตอ้งการท่ีไม่มีวนัส้ินสุดในวตัถุ ซ่ึงลว้นแลว้แต่
เป็นความตอ้งการท่ีเกินความพอดีโดยมีเง่ือนไขทางสังคมเป็นปัจจยัภายนอกท่ีกลายมาเป็นแบบ
แผนส าคญัผูค้นในสงัคมโดยเฉพาะเพศหญิงท่ีตอ้งด าเนินชีวิตไปตามระบบทุนนิยม 
 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มภาพแทนสตรีที่มีเน้ือหาและแนวคดิเกีย่วกบัสิทธิเสรีภาพทางเพศ   

เม่ือกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพในแต่ละสังคมมกัมีความแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัสภาพ
ทางสังคม วฒันธรรมประเพณีของแต่ละพื้นท่ี ส่วนใหญ่นั้นเพศหญิงและเพศท่ีสามมกัถูกขอ้อา้ง
ต่างๆทางสังคมลดสิทธิบางประการลง เช่นเดียวกบัในสังคมไทยถึงแมช้ายและหญิงจะมีสิทธิเท่า
เทียมกนัอยู่บา้ง แต่สังคมไทยบางส่วนยงัมี เจตคติ แบบแผนทางความคิด และการเลือกปฏิบติัท่ี
แสดงให้เห็นความไม่เสมอภาค โดยยกเหตุผลจากความแตกต่างทางเพศสรีระมาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพื่อ
ก าหนดบทบาททางสงัคมท่ีแตกต่างกนัระหวา่งเพศข้ึน 

ดงันั้นการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางเพศของสตรีจึงตั้งอยู่บนรากฐานความเป็นเพศ
สถานะ ท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างภายในของสังคม ส่งผลให้เพศหญิงถูกจ ากัด
บทบาทในพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงเพศชายไดรั้บสิทธิมากกว่าเพศอ่ืนๆ ผลงานของศิลปินหญิงในกลุ่มน้ี
จึงเป็นการแสดงออกของความชอบธรรมในร่างกายของตน (Bodily Integrity) และการตดัสินใจใน
เร่ืองส่วนบุคคล (Autonomy) เพื่อขจดัความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างเพศให้หายไปจากสังคมไทย
ปัจจุบนั ในกลุ่มน้ีมีศิลปินหญิงเพียงคนเดียว ท่ีน าเสนอภาพแทนสตรีอย่างเด่นชัดเก่ียวกับสิทธิ
เสรีภาพทางเพศ คือ 
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1. อญัชล ีอารยะพงศ์พาณชิย์ 
เกิดเม่ือวนัท่ี 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2528 เป็นคนจงัหวดันครราชศรีมาโดยก าเนิด 

จบการศึกษาระดับปริญญาศิลปบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ภาควิชาจิตรกรรมคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ.ศ. 2552 และจบการศึกษาระดบัปริญญา
ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ จากคณะและมหาวิทยาลยัเดียวกนั ในปี พ.ศ. 2555 เป็นศิลปิน
หญิงท่ีควา้รางวลัการประกวดอยา่งมากมาย ปัจจุบนัเป็นศิลปินอิสระ 

อญัชลีเป็นศิลปินหญิงรุ่นใหม่ท่ีน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัแนวคิดเพศสถานะในเร่ือง
ของสิทธิเสรีภาพทางเพศเป็นหลัก ซ่ึงได้รับผลมาจากการจ ากัดพื้น ท่ีทางความคิด การใช้
ชีวิตประจ าวนัและบทบาทหนา้ท่ีในสังคมปัจจุบนัออกมาในรูปแบบผลงานจิตรกรรม เพื่อถ่ายทอด
แนวคิดของเพศหญิงท่ีตอ้งการแสดงความสามารถ สิทธิ และความคิดออกมาในภาพแทนสตรีท่ีมี
รูปแบบสนุกสนานท่ีมีความสอดคลอ้งไปกบับทบาทความเป็นจริงในสังคม ส าหรับผลงานของ
อญัชลีท่ีจะน ามาวิเคราะห์มีเพียงชุดเดียว ไดแ้ก่ 

1.1 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2555  
 1.1.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

ผลงานชุด สุภาพสตรี บู๊ระห ่า อญัชลีน าเสนอประเดน็เพศสถานะท่ีเกิดจาก
ระบบโครงสร้างทางสังคมท่ีท าการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีระหว่างเพศชายและเพศหญิงไวอ้ยา่งชดัเจน 
ซ่ึงสังคมไทยใชว้ฒันธรรมเป็นกรอบบงัคบัให้เพศหญิงเป็นไปตามความคาดหวงัทางสังคม ว่าเพศ
หญิงตอ้งมีความเป็นกุลสตรี กิริยาเรียบร้อย เป็นภรรยาท่ีดีต่อสามีของตนและเป็นแม่เพื่อเล้ียงดูบุตร 
แตกต่างจากเพศชายท่ีตอ้งเป็นผูน้ า มีอ  านาจและตอ้งประสบผลส าเร็จในชีวิตซ่ึงความคาดหวงัต่อ
บทบาทระหว่างเพศของสังคมมีเพียงเท่านั้น หากแต่วฒันธรรมเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าการควบคุมไม่
เปิดโอกาสหรือเปิดพื้นท่ีให้เพศหญิงไดป้ระสบความส าเร็จเฉกเช่นเดียวกบัเพศชาย หรือแมแ้ต่มี
หนา้ท่ีการงานและไดรั้บโอกาสท่ีเทียบเท่ากนัแมแ้ต่นอ้ย ถึงแมปั้จจุบนัสงัคมเร่ิมเปิดพื้นท่ีใหแ้ก่เพศ
หญิงมากข้ึน แต่ก็ยงัสามารถพบเห็นความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างเพศไดอ้ยูเ่ช่นกนั ซ่ึงเป็นไปตามท่ี
อญัชลีไดเ้ฝ้าสงัเกตการณ์และกล่าวถึงแนวความคิดในผลงานชุดน้ีวา่ 

 
...ขา้พเจา้สังเกตวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนั จากประสบการณ์ของตวัขา้พเจา้เอง

ท่ีเป็นหญิง เรียนรู้วิถีชีวิตของผูห้ญิงรอบตวัมากมายท่ีพบเจอและจากส่ือประเภทต่าง ๆ พบว่า
ตวัตนและความส าคญัของผูห้ญิงเป็นเพียงเงาจาง ๆ ในสังคมท่ีผูช้ายเป็นใหญ่ ความแตกต่าง
ของความเป็นเพศหญิงเพศชายนั้น จะเห็นไดจ้ากบทบาททางสังคมดา้นต่าง ๆ ส่งผลให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกนัในดา้นอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสติปัญญา ความสามารถ ความถนดั จิตใจ
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และอารมณ์ เป็นความแตกต่างท่ีมกัถูกเช่ือว่าไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงน าไปสู่สถานะ
ของผูห้ญิงท่ีดอ้ยกว่าผูช้าย แต่ในสังคมปัจจุบนัเปิดกวา้งให้ผูห้ญิงมีสิทธิท่ีเท่าเทียมกบัผูช้าย
มากข้ึน สามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองได ้แตกต่างจากภาพลกัษณ์เดิม ๆ ท่ีเราคุน้เคยว่าผูห้ญิง
ตอ้งท างานอยูบ่า้นมีพื้นท่ีจ ากดัในชีวิต แต่ผูห้ญิงมีศกัยภาพในการท าส่ิงต่าง ๆ ได ้ซ่ึงไม่ไดมี้
เจตนาจะต่อตา้นเพียงใชสิ้ทธิของเราในทางท่ีถูกตอ้งเท่านั้น ในปัจจุบนัผูห้ญิงออกไปท างาน
นอกบา้นเหมือนผูช้าย ดงัท่ีเราเห็นในสายอาชีพต่าง ๆ มากมาย เช่น รับราชการ พนักงาน
บริษทั ศิลปิน นกัออกแบบ นกัข่าว นกัการเมือง40 

 
จากการท่ีไดส้ังเกตพฤติกรรมของความแตกต่างระหว่างบทบาททางเพศ

นั้น บทบาททางเพศท่ีข้ึนอยูก่บัโครงสร้างวฒันธรรมในปัจจุบนั วฒันธรรมจึงมีความแปรเปล่ียนไป
ตามเง่ือนไขของระยะเวลาจากยคุสมยัไปสู่ยคุสมยัหน่ึง ถึงแมก้ฎเกณฑบ์างอยา่งจะยงัคงอยูใ่นสงัคม
เช่นเดิมก็ตาม แต่จะพบไดว้่าในสังคมยุคปัจจุบนัเพศหญิงมีความสามารถ กลา้คิดกลา้แสดงออก 
และกลา้ท่ีเป็นผูน้ ามากกว่าผูต้าม เพศหญิงมีศกัยภาพเทียบเท่าเพศชายและเกิดการยอมรับในสังคม
อยา่งกวา้งขวา้งมากข้ึน  

1.1.2 ลกัษณะของผลงาน 
 แนวความคิดเพศสถานะและทศันคติของอญัชลีจึงท าให้ภาพแทนสตรี

เปรียบไดก้บัตวัแทนของเพศหญิงในสังคมปัจจุบนั คลา้ยกบัการเรียกร้องความเท่าเทียมกนัระหว่าง
เพศหากแต่การเรียกร้องและสะทอ้นสิทธิของเพศหญิงท่ีพึงจะมีนั้นปรากฏในรูปแบบของผลงาน
ศิลปะแทน ในท่ีน้ีอญัชลีเลือกสะทอ้นภาพแทนสตรีซ่ึงเป็นภาพใบหน้าของตนเองเพื่อสะทอ้น
แนวคิดภายใตอุ้ดมคติ โดยน าเสนอภาพของประสบการณ์ทางออ้มท่ีเกิดข้ึน จากการรับรู้ในส่ือ
นานาชนิดท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปซ่ึงอิทธิพลของส่ือส่งผลอยา่งมากต่อผลงาน ส่ือท่ีอญัชลีช่ืนชอบและ
น ามาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ไดแ้ก่ หนังสือการ์ตูน 
ภาพยนตร์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ โดยน ามาปรับเปล่ียนใหมี้ความน่าสนใจเกิดเป็นมิติท่ี
แปลกใหม่ ท่ีไม่สามารถจะพบเห็นไดใ้นกิจวตัรประจ าวนัทัว่ไปได ้ 

ผลงานท่ีจะน ามาวิเคราะห์ไดแ้ก่ ผลงานช่ือ เขียวละเวิ๊ก (ภาพท่ี 59) จุดเด่น
ของภาพเป็นภาพแทนสตรีของอญัชลีเอง ท่ีท าการสวมบทเป็นนกัซ่ิงบนทอ้งถนน ภาแทนสตรีใน
ชุดเต็มยศสีด าใส่หมวกกนัน๊อกสีขาวแบบนักแข่ง ท่ีก าลงัคร่อมรถมอเตอร์ไซคค์นัใหญ่สีเขียวสด 
                                                 

40อญัชลี อารยะพงศพ์าณิชย,์ “ภาพลกัษณ์ผูห้ญิงในอุดมคติของขา้พเจา้” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2555),1. 
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ศีรษะท่ีดูใหญ่กว่าร่างกายคลา้ยตวัการ์ตูน ใบหน้าของอญัชลีมีดวงตากลมโตราวกบัตวัการ์ตูน ทั้ง
ริมฝีปากและการแสดงออกทางสีหนา้ซ่ึงเป็นการดึงบุคลิกภาพของตนในความเป็นจริงออกมา เส้น
ผมสีทองและการเขียนขอบตาสีด าเขม้เพื่อเน้นในส่วนของดวงตาให้ชัดเจน อีกทั้งสีหน้าแสดง
อาการคล้ายการเตรียมตัวเพื่อการพุ่งทะยานไปบนท้องถนนยามค ่าคืน ในส่วนของพื้นหลังมี
ส่วนประกอบรองเป็นนกัแข่งอีกคนหน่ึงท่ีก าลงัคร่อมมอเตอร์ไซคค์นัสีแดงโดยสวมหมวกกนัน๊อก
อยู่ ฉากของพื้นหลงัเป็นของทอ้งถนนในเมืองตอนกลางคืน อญัชลีเลือกเก็บรายละเอียดเฉพาะท่ี
โดยเนน้ในส่วนบริเวณใบหนา้ภาพแทนของศิลปินและในส่วนของมอเตอร์ไซคสี์เขียวในภาพถูก
เก็บลายละเอียดเนน้ในส่วนของแสงเงาเพื่อใหดู้สมจริงในความมนัวาวของวสัดุและเคร่ืองยนต ์ใน
ส่วนอ่ืนๆเก็บรายละเอียดเป็นเพียงทีแปรง โดยเฉพาะในส่วนของพื้นหลงัถูกท าให้เบลอเพื่อเน้น
ระยะใกลไ้กลใหแ้ก่ภาพมากยิง่ข้ึน  

 

 
 
ภาพท่ี 59 อญัชลี อารยะพงศพ์าณิชย,์ เขียวละเวิ๊ก, 2553, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 145 x 180 ซม. 
ท่ีมา: Artodyssey, สุภาพสตรีบู๊ระห ่า, เขา้ถึงเม่ือ 23 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://artodyssey1. 
blogspot.nl/2014/04/anchalee-arayapongpanich.html?m=1 
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ผลงานช่ือ แม่บ้าน (ภาพท่ี 60)  ภาพแทนสตรีของอญัชลีในชุดแม่บา้นชาว
ญ่ีปุ่น ชุดผา้กบัเป้ือนสีขาวในชุดสีด ามีลูกไมป้ระดบัทั้งชุดและท่ีขาดผม เป็นชุดแม่บา้นท่ีเห็นกนัจน
เคยชินในหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่น ผมสีทอง ดวงตากลมโตและการท าปากจู๋แสดงท่าทางสีหน้า
เลียนแบบตวัการ์ตูน โดยแขนขา้งขวาของเธอก าลงัหนีบหมวกกนัน๊อกสีฟ้าสลบัม่วงสีสันสดใส
คล้ายกับ ส่ือเป็นนัยว่าเธอเป็นสาวนักแข่งมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกัน ภาพแทนสตรีถูกจัด
องคป์ระกอบคลา้ยกบัการจดัวางการ์ตูนช่องในหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่น ในส่วนของพื้นหลงัเป็นฉาก
ของรถมอเตอร์ไซคค์นัใหญ่หลากหลายทรง บรรยากาศของภาพถูกท าให้เบลอไม่ชดัเจนเป็นย่าน
ของเมืองยานกลางคืนเช่นเดียวกัน มีกลุ่มฝูงชนและแสงของไฟนีออนตามตึกสลับกันไปมา 
เหมือนกบัวา่มารอชมการแข่งมอเตอร์ไซคก์เ็ป็นได ้ 

 

 
 
ภาพท่ี 60 อญัชลี อารยะพงศพ์าณิชย,์ แม่บ้าน, 2553, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 140 x 170 ซม. 
ท่ีมา: Artodyssey, สุภาพสตรีบู๊ระห ่า, เขา้ถึงเม่ือ 23 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://artodyssey1. 
blogspot.nl/2014/04/anchalee-arayapongpanich.html?m=1 

 
ผลงานช่ือ 20 (ภาพท่ี 61) ภาพแทนสตรีซ่ึงมีใบหนา้ของอญัชลีถูกแสดงให้

มีลกัษณะบุคลิกคลา้ยเพศชาย สังเกตไดจ้ากทรงผมและเคร่ืองแต่งกายผมท่ีถูกตดัสั้นมีสีน ้ าตาลเขม้ 
ชุดเคร่ืองแต่งกายท่ีสวมใส่เป็นชุดสูทสีขาวเรียบร้อยตดักบัเส้ือทบัขา้งในสีด า ท่าทางท่ีดูมัน่ใจ
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ใบหน้าท่ีมุ่งมัน่และแน่วแน่แสดงออกมาได้อย่างเด่นชัด มือขา้งหน่ึงลว้งกระเป๋ากางเกงซ่ึงเป็น
ลกัษณะท่าทางของเพศชาย มืออีกขา้งจบัไมคค์ลา้ยกบัว่าก าลงัเตรียมตวัจะร้องเพลง ฉากของพื้น
หลงัเป็นลกัษณะของบาร์ท่ีมีความเรียบหรูดว้ยส่ิงของประดบัตกแต่ง หากแต่ฉากหลงัไร้ผูค้นมีเพียง
ภาพแทนของอญัชลีเป็นจุดเด่นเพียงอยา่งเดียว  
 

 
 
ภาพท่ี 61 อญัชลี อารยะพงศพ์าณิชย,์ 20, 2553, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 145 x 185 ซม. 
ท่ีมา: Artodyssey, สุภาพสตรีบู๊ระห ่า, เขา้ถึงเม่ือ 23 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://artodyssey1. 
blogspot.nl/2014/04/anchalee-arayapongpanich.html?m=1 

 
ผลงานช่ือ Street Fighter (ภาพท่ี 62) เป็นภาพของตวัการ์ตูนอนัโด่งดัง

ของประเทศญ่ีปุ่นโดยมีใบหน้าของอญัชลีปรากฏในตวัการ์ตูนทั้งสอง ภาพแทนสตรีทั้งสองเป็น
ตวัแทนของยอดมนุษย ์ภาพแทนสตรีในฝ่ังซา้ยเป็นตวัแทนยอดมนุษยผ์ูห้ญิง (ชุนหลี) ในชุดสีฟ้า
สดตดักบัสีขาวของท่ีคาดเอวและท่ีครอบจุกผมทั้งสองขา้ง ซ่ึงเป็นจุดเด่นของตวัการ์ตูน ภาพของ
ยอดมนุษยผ์ูห้ญิงท่ีท าการโฟสทท่์าทางเอียงตวัมายงัอีกฝ่ายหน่ึงและการแสดงออกทางสีหน้าท่ีดู
จริงจงัและแขง็แกร่ง คลา้ยการเช้ือเชิญและทา้ทายต่อยอดมนุษยผ์ูช้ายในฝ่ังขวา (ไอม้ดแดง) ในชุด
หนงัรัดรูปสีด ากบัเกราะสีเขียวเขม้ เขม็ขดัส าหรับแปลงร่างผา้พนัคอสีแดงตามแบบฉบบัยอดมนุษย์
ไอม้ดแดง ภายในมือขา้งหน่ึงถือหนา้กากไอม้ดแดงอยู ่ใบหนา้ของอญัชลีในการสวมบทเป็นยอด
มนุษยผ์ูช้ายน้ีแสดงอาการจอ้งมองมายงัอีกฝ่าย ดว้ยสายตาท่ีมุ่งมัน่ในการต่อสูเ้ช่นกนั 
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ภาพท่ี 62 อญัชลี อารยะพงศพ์าณิชย,์ Street Fighter, 2553, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 175 x 195 ซม. 
ท่ีมา: Artodyssey, สุภาพสตรีบู๊ระห ่า, เขา้ถึงเม่ือ 23 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://artodyssey1. 
blogspot.nl/2014/04/anchalee-arayapongpanich.html?m=1 
 

 ผลงานช่ือ ไปโรงเรียน  (ภาพท่ี  63) ภาพแทนสตรีท่ีแสดงบทบาท
เลียนแบบตวัละครผูเ้ป็นนางเอกในเร่ือง Sucker Punch ใบหนา้ของอญัชลีท่ีมีดวงตากลมโตและท า
ปากจู๋ แสดงอาการกงัวลคลา้ยกบัมาจะตอ้งเผชิญหนา้กบัอะไรบางอยา่งขา้งหนา้ ผมสีทองเป็นลอน
ฟูยาวถูกมดัทั้งสองพร้อมท่ีคาดผมสีด าบนศีรษะตามชุดตวัละครในหนังท่ีอญัชลีก าลงัสวมบทอยู ่
เส้ือเช้ิตเอวลอยสีเขียวเขม้เผยให้เห็นผิวพรรณบริเวณหนา้ทอ้ง ผา้พนัคอสีชมพูถูกมว้นให้คลา้ยกบั
ผา้พนัคอลูกเสือซ่ึงมีความแตกต่างกบัตวัละครในเร่ืองท่ีเป็นผา้พนัคอแบบปกชุดนกัเรียนของญ่ีปุ่น 
กระโปรงสั้ นสีน ้ าเงินจับจีบถูกแหวกข้ึนเผยให้เห็นเรียวขาท่ีก าลังคร่อมมอเตอร์ไซค์รูปร่าง
ประหลาดสีด าท่ีมีลวดลายของไฟ ภายในมือทั้งสองขา้งเต็มไปดว้ยอาวุธ ทั้งดาบซามูไรและปืน
คลา้ยกบัวา่ภาพแทนสตรีของศิลปินผูน้ี้ก าลงัจะเขา้ไปสู่สมรภูมิรบในเบ้ืองขา้งหนา้หากแต่ความจริง
แลว้เธอตอ้งไปเขา้โรงเรียนเพียงเท่านั้น ส่วนของใบหนา้ยงัคงถูกเก็บรายละเอียดเช่นเดิมเพื่อสร้าง
จุดน าสายตาให้แก่ภาพและส่วนของพื้นหลงัเป็นฉากของทอ้งฟ้ามืดครึมสีน ้ าเงินเขม้มีสายฟ้าผ่า
บริเวณดา้นหลงั   
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ภาพท่ี 63 อญัชลี อารยะพงศพ์าณิชย,์ ไปโรงเรียน, 2553, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 177 x 205 ซม. 
ท่ีมา: Artodyssey, สุภาพสตรีบู๊ระห ่า, เขา้ถึงเม่ือ 23 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://artodyssey1. 
blogspot.nl/2014/04/anchalee-arayapongpanich.html?m=1 

 
ผลงานช่ือ ใจเดียว (ภาพท่ี 64) ภาพแทนสตรีในชุดทหาร อญัชลีเลือก

สร้างภาพแทนสตรีโดยเน้นท่ีส่วนของใบหน้าและบุคลิกเป็นหลกั ภาพใบหน้าท่ีดูจริงจงัและ
แขง็แกร่งเฉกเช่นทหารท่ีสู้รบในสงคราม ความใจกลา้และเด็ดเด่ียวปรากฏในแววตากลมโต ท่าทาง
และการแสดงออกมีความคลา้ยคลึงเหมือนเพศชาย อญัชลีพยายามถ่ายทอดส่ิงท่ีเพศชายท าได้
ออกมาในรูปแบบของภาพแทนสตรี อญัชลีเก็บลายละเอียดบริเวณใบหน้าอย่างเด่นชดัเผยให้เห็น
หยดเหง่ือท่ีไหลอยูต่ามบริเวณใบหนา้รวมไปถึงคราบสกปรกจากการออกรบตั้งแต่ใบหนา้ไปจนถึง
ช่วงแขน ท่าทางการจบัปืนท่ีดูแน่วแน่มัน่คง ในส่วนของพื้นหลงัเป็นฉากของสถานท่ีก าบงัโดยมี
ภาพของฉากระเบิดอยูใ่นมุมดา้นขวาล่างท่ีบ่งบอกว่าภาพแทนสตรีของศิลปินหญิงผูน้ี้ก าลงัออกรบ
ในสงคราม  



130 
 

 
 

ภาพท่ี 64 อญัชลี อารยะพงศพ์าณิชย,์ ใจเดียว, 2553, สีน ้ ามนับนผา้ใบ, 150 x 220 ซม. 
ท่ีมา: Artodyssey, สุภาพสตรีบูร๊ะห ่า, เขา้ถึงเม่ือ 23 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://artodyssey1. 
blogspot.nl/2014/04/anchalee-arayapongpanich.html?m=1 

 
1.1.3 วเิคราะห์ 

ภาพแทนสตรีในผลงานชุดน้ีน าเสนอขอ้เทจ็จริงบางประการเก่ียวกบัความ
แตกต่างทางเพศสถานะท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสตรีในสังคม ภาพแทนสตรีของอญัชลีจึงเป็น
ตวัแทนของการแสดงสิทธิเสรีภาพท่ีแยง้กบัขอ้เท็จจริงในอดีต ท่ีเพศหญิงไดรั้บบทบาทเก่ียวกบั
เร่ืองราวภายในบา้นเพียงอยา่งเดียว จากความแตกต่างทางศกัยภาพหลายๆดา้นท่ีเช่ือวา่เพศหญิงดอ้ย
กว่าเพศชายทั้งทางกายภาพและสติปัญญา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากโครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีท าการ
บ่มเพาะให้ผูค้นในสังคมเกิดความเช่ือเช่นนั้น ภาพแทนสตรีจึงแสดงให้เห็นภาพลกัษณ์ท่ีอิสรเสรี
เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและจินตนาการของเพศหญิง ท่ีต้องการแสดงออกในบทบาทท่ีตนเองนั้ น
ปรารถนาหากแต่ไม่สามารถเลือกเป็นไดใ้นชีวิตจริง อญัชลีจึงเลือกสร้างภาพแทนสตรีใหมี้ลกัษณะ
ก่ึงเหมือนจริงเช่นเดียวกับแนวคิดลัทธิแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) มุ่งเน้นในเร่ืองของ
จินตนาการมากกว่าความเหมือนจริง เน้นแสดงประสบการณ์ทางความรู้สึก ภาพแทนสตรีของ
อญัชลีจึงมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัภายใตอิ้ทธิพลของภาพยนตร์และการ์ตูน ท่ีตนมีความ
สนใจมาตั้งแต่วยัเยาว ์ภาพแทนสตรีจึงออกมาในลกัษณะหลากหลายอิริยาบถท่ีเตม็ไปดว้ยชีวิตชีวา 
ซ่ึงไม่สามารถพบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั  
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ลักษณะของภาพแทนสตรีจะมีศีรษะท่ีใหญ่กว่าล าตัว ดวงตากลมโต
เหมือนตวัการ์ตูนญ่ีปุ่น โดยเลือกเนน้เพียงเฉพาะใบหนา้เท่านั้นใหมี้ความเป็นการ์ตูนต่างกบัในส่วน
อ่ืนๆอยา่ง วตัถุ สถานท่ี หรือในส่วนของผวิหนงัจะมีความเหมือนจริงทั้งหมด ส่วนของใบหนา้ของ
อญัชลีเลือกดึงเอกลกัษณ์เฉพาะจุดเด่นของใบหนา้ตนเองออกมาแสดงบนใบหนา้ของภาพแทนสตรี 
เพื่อท าการสวมบทในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการจะเป็นเช่นเดียวกบัตวัละครในภาพยนตร์และการ์ตูน ซ่ึง
ปรากฏในผลงานทุกช้ิน ถึงแมใ้บหนา้ของภาพแทนสตรีจะมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งหมด แต่อญัชลีได้
เลือกสร้างบทบาทของภาพแทนในมีความแตกต่างกัน ผ่านชุดท่ีสวมใส่และฉากของแต่ละ
เหตุการณ์มาเช่ือมโยงใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนัไดอ้ยา่งลงตวั  

จะสังเกตได้ว่าอญัชลีเลือกสร้างภาพแทนสตรีให้อยู่ในพื้นท่ีของแต่ละ
เหตุการณ์ ท่ีเสมือนเป็นพื้นท่ีส าหรับเพศชายเสียเป็นส่วนใหญ่ อยา่งเหตุการณ์ช่วงกลางคืน การแข่ง
รถ เหตุการณ์ในฉากบู๊ตามภาพยนตร์หรือการ์ตูน ฯลฯ ซ่ึงต่างกบัพื้นท่ีแห่งความเป็นจริงของเพศ
หญิง ท่ีตอ้งจ ากดัพื้นท่ีอยู่เพียงในบา้นและตอ้งท าหน้าท่ีแม่เท่านั้น อญัชลีจึงสร้างบุคลิกภาพของ
ภาพแทนสตรีท่ีดึงดูดในเร่ืองของความแข็งแกร่ง กลา้หาญ และสนุกสนาน สามารถกา้วขา้มเขต
ขอ้บงัคบัทั้งหมดจากโครงสร้างทางวฒันธรรม ท่ีท าการตีกรอบภาพลกัษณ์เพศหญิงท่ีพึ่งจะเป็นไว ้
ให้กลายเป็นภาพของจินตนาการและความคิดท่ีตอ้งการให้เพศหญิงมีความกลา้ทา้ทายต่อทศันคติ
ระหวา่งเพศแบบเดิม 

ส าหรับภาพแทนสตรีท่ีน าเสนอเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพนั้น อญัชลีตอ้งการ
น าเสนอถึงภาพลกัษณ์ท่ีตนเองปรารถนาอนัไดรั้บมาจากอิทธิพลจากส่ือหลากหลายแขนง ภาพแทน
สตรีท่ีเต็มไปด้วยเสรีภาพทางความคิดและความสามารถทางการแสดงออกอย่างเต็มท่ี ช่วย
สนบัสนุนให้เพศหญิงมีความกลา้ท่ีจะแสดงออกในความสามารถของตนท่ีเทียบเท่าเพศชาย เพราะ
เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไปวฒันธรรมก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปตามวิถีชีวิตดว้ย จะพบไดว้่าในปัจจุบนัเพศ
หญิงมีความสามารถ กลา้คิดการท ามากกว่าแต่ก่อนหากแต่ไม่ไดแ้สดงศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเพียง
เพราะความเช่ือท่ีถูกปลูกฝังกนัมาตั้งแต่อดีตถึงหนา้ท่ีและบทบาททางเพศ ดงันั้นภาพแทนสตรีของ
อญัชลีจึงเป็นแบบอย่างของการแสดงสิทธิเสรีภาพทางเพศ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่เพศหญิงมี
อิสระทางความคิดและมีความเช่ือมัน่ในตนเองเช่นเดียวกนักบัภาพแทนสตรีของตน  
 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มภาพแทนสตรีทีมี่เน้ือหาและแนวคดิเกีย่วข้องกบัจิตใต้ส านึกในเร่ืองเพศ 

สัญชาตญาณเป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์ติดตวัมาตั้งแต่เกิด พฤติกรรมทางเพศหรือสัญชาตญาณ
ทางเพศ ในทฤษฎีจิตวิ เคราะห์ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกับ จิตใต้ส านึก 
(Subconsious) ท่ีเกิดจากแรงขบัของจิตใตส้ านึก อารมณ์ท่ีถูกเก็บกด ความรู้สึกนึกคิด ความทรงจ า 
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ความฝัน และเร่ืองเพศ ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลให้เก็บกดไว้ในจิตใต้ส านึก 
(Unconscious Mind) อีกทั้งสัญชาตญาณทางเพศน้ียงัส่งผลให้มนุษยมี์ความรู้สึกอยากมีความรัก 
โดยมีแรงขบัดนัทางเพศหรือกามารมณ์เป็นจุดสูงสุดท่ีส่งผลไปสู่ความสุขและการเป็นท่ียอมรับ 

ผลงานภาพแทนสตรีของศิลปินหญิงในกลุ่มน้ีจึงเตม็ไปดว้ยพลงัแห่งความตอ้งการจาก
ส่วนลึกขา้งในจิตใจหรือท่ีเรียกว่าสัญชาตญาณทางเพศ ใหอ้อกมาในรูปของตวัแทนและสัญลกัษณ์
ต่างๆมากมายท่ีแสดงให้เห็นความปรารถนาในเร่ืองของความรัก ความลุ่มหลง และพฤติกรรมทาง
เพศ ท่ีถูกแปรสภาพใหก้ลายเป็นงานศิลปะลกัษณะเฉพาะของแต่ละศิลปิน ไดแ้ก่ 

1. บุษราพร ทองชัย 
เกิดเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2528 เป็นคนจงัหวดันครพนมโดยก าเนิด จบการศึกษา

ระดับปริญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ.ศ. 2551 และจบการศึกษาระดบัปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ภาควิชา
จิตรกรรม จากคณะและมหาวิทยาลยัเดียวกนั ในปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบนัเป็นศิลปินอิสระ 

บุษราพรเป็นหน่ึงในศิลปินท่ีเน้นการสร้างผลงานดว้ยเทคนิคการวาดเส้น  เพราะ
สามารถน าเสนอความรู้สึกภายใตจิ้ตส านึกไดอ้ย่างฉับพลนั ผลงานของบุษราพรจึงเปรียบไดก้บั
สมุดบนัทึกเน้ือหาเร่ืองราวชีวิตส่วนตวั อีกทั้งยงัไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปินหญิงอย่าง อารยา 
ราษฎร์จ าเริญสุข ในเร่ืองของการน าเสนอผลงานเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองราวของครอบครัว จากการมี
ชีวิตและการเฝ้าสังเกตส่ิงต่างๆรอบตวั ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัเร่ืองราวความรู้สึกภายในจิตใจของ
บุษราพรเอง จากแรงบนัดาลใจดังกล่าวส่งผลให้ผลงานภาพแทนสตรีมกัมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกับ
บทบาทเพศสถานะและเร่ืองราวส่วนตวัท่ี ส่งผลมาจากความสัมพนัธ์ต่อกลุ่มคนรอบตวัโดยเฉพาะ
บุคคลในครอบครัวและตวัของบุษราพรเอง  

1.1 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2553  
 1.1.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

ส าหรับแนวความคิดในผลงานชุด All About Her จะมี เน้ือหาและ
แรงจูงใจจากความรู้สึกภายในของตนท่ีมีต่อบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก จุดเร่ิมต้นของการ
ประติดประต่อบทบาททางเพศท่ีเกิดข้ึนจากการปลูกฝังและเล้ียงดูในวยัเยาว ์บทบาทของผูเ้ป็นพ่อ
และแม่ส่งผลกระทบหลายดา้นแก่ตวัของบุษราพรเอง ทั้งเร่ืองเพศ ความตายและความผิดพลาด ท่ี
ยงัคงตั้งค  าถามอยา่งไม่หยดุหยอ่นต่อการกระท าของคนในครอบครัว การสูญเสียของพ่อท่ีไม่มีวนั
หวนกลบัการกระท าท่ีผิดศีลธรรมของผูเ้ป็นแม่ ส่ิงเหล่าน้ีเร่ิมตน้จากความขดัแยง้ของพ่อและแม่ท่ี
ส่งผลมาถึงตวัศิลปิน ความเป็นหญิงในทางกายภาพไดล้อ้มกรอบต่อการด าเนินชีวิตในทุกรูปแบบ 
ตั้งแต่จารีตประเพณี รวมไปถึงกฎขอ้ห้ามต่างๆท่ีส่งผลให้ศิลปินเร่ิมสังเกตตวัตนท่ีแทจ้ริงภายใน 
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ตั้งแต่ตนเองรวมไปถึงบุคคลภายในครอบครัว  
ซ่ึงแรกเร่ิมเพศสถานะความเป็นหญิงนั้นเร่ิมมาจากการแสดงอ านาจและ

พฤติกรรมการกดข่ีของผูเ้ป็นพ่อท่ีมีอ านาจเหนือสุดภายในบา้น แม่และพี่สาวผูท่ี้ตอ้งตกเป็นจ าเลย
โดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้มีเพียงแต่ตวับุษราพรเองท่ีไม่ไดรั้บการกดข่ีจากผูเ้ป็นพ่อเท่าใดนกั ประกอบ
กบัความสมัพนัธ์กบัชายอ่ืนของแม่ ยิง่ท าใหเ้กิดความเคลือบแคลงในพฤติกรรมของคนทั้งสองท่ีขดั
กบัความเช่ือท่ีถูกสั่งสอนมาให้ผูห้ญิงประพฤติดีและอยูใ่นศีลธรรม หากแต่ความสัมพนัธ์เหล่านั้น
มิไดเ้กิดแต่เพียงบุคคลทั้งสองแต่ยงัรวมไปถึงตวัของบุษราพรดว้ย อีกทั้งบุษราพรเช่ือว่าบทบาท
ความเป็นเพศนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนมาตั้งแต่เกิด หากแต่ความเป็นเพศถูกประดิษฐ์สร้างจากระบบความ
เช่ือทางสงัคมโดยเร่ิมมาจากสถาบนัครอบครัว  

ดังนั้นความเช่ือและการตั้งค  าถามต่อเรือนร่างความเป็นหญิงมกัเกิดข้ึน
อย่างบ่อยคร้ังในความรู้สึกของบุษราพร ตามท่ีไดก้ล่าวถึงเน้ือหาบางส่วนในแรงบนัดาลใจจาก
แนวคิดเพศสถานะในผลงานชุดน้ีไวว้า่  

 
...ความพร่องขาดของสถาบนัครอบครัว แบบอยา่งทางกามารมณ์ 

การปกปิดและเปิดเผยในที ความลม้เหลวของการปกครองคน 
ร่างกายซ่ึงถูกท าใหเ้ก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง เพศ และเงิน 
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ ความอดทนและเสรีภาพ ความผดิปกติของสมาชิก  
สถานท่ีไหลเวียนของการเกิดและการตาย 
ความจริงกบัขอ้อา้ง ฯลฯ41 

  
ผลงานชุดน้ีจึงเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวในอดีตท่ีแสดงออกให้รูปของภาพแทน

เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวของตน การสวมบททางเพศท่ีเลือกใชภ้าพแทนสตรีเป็นส่ือใน
ท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงภาพแทนของบุษราพรเพียงอย่างเดียว แต่ยงัรวมไปถึงความรู้สึกเก็บกดภายใน
และการสวมทบับทบาทความเป็นแม่ ลูกสาว และกลุสตรีในเวลาเดียวกนัอีกดว้ย 

1.1.2 ลกัษณะของผลงาน 
 ผลงานชุดน้ีเป็นผลงานการวาดเส้นบนผา้ใบและบนกระดาษ ซ่ึงผลงานท่ี

น ามาใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นผลงานท่ีปรากฏภาพแทนสตรีซ่ึงเป็นตัวแทนของบุคคลใน
ครอบครัวรวมถึงตวัของบุษราพรเอง อีกทั้ งภาพแทนสตรีทั้ งหมดในผลงานยงัเป็นตวัแทนของ
ความรู้สึกภายในของบุษราพรท่ีมีต่อความเป็นเพศสถานะของตนอยา่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ 
                                                 

41 บุษราพร ทองชยั, All about her (Bangkok: ARDEL Gallery, 2553), 6. 
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ผลงานท่ีน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ผลงานช่ือ การโอบรัดของบางส่ิง (ภาพท่ี 
65) ภายในภาพปรากฏเรือนร่างของสตรีทั้งสองคนในสภาพท่ีบิดเบ้ียวผิดปกติท่ีมองจอ้งหน้ากนั 
เรือนร่างทั้งสองท่ีผิดแปลกคลา้ยคนหลงัค่อม เรือนร่างท่ีเปลือยเปล่าเผยให้เห็นสัดส่วนต่างๆของ
เรือนร่างได้อย่างชัดเจน กล้ามเน้ือแขนของทั้ งสองท่ีลีบไร้เรียวแรงมีเพียงมือทั้ งสองก าลงัดัน
หน้าอกของตนเองข้ึนมา  หน้าอกท่ีใหญ่เต่งตึงขดักบัโครงสร้างของล าตวัท่ีผิดรูปจนเห็นซ่ีโครง 
ส่วนของท่องล่างปรากฏให้เห็นอวยัวะเพศอย่างเด่นชดั สีชมพูและสีเขียวถูกแซมลงสีอย่างบางๆ
บริเวณซ่ีโครงของล าตวัคลา้ยกบัสตรีทั้งสองใสเส้ือผา้อยูแ่ต่ไม่สามารถท่ีจะช่วยปกปิดเน้ือหนงัของ
ร่างกายได ้ในส่วนของช่วงขาถูกลงสีดว้ยสีด าของเกรยองคลา้ยกบัถุงน่อง ส่วนของใบหนา้ท่ีแสดง
อาการเหม่อลอยและเคร่งเครียด ยิ่งเขา้กนัไดดี้กบัภาพท่ีถูกท าให้เสมือนมีอากาศบางๆดว้ยสีของ
เกรยองท่ีออกหม่นๆท าให้ดูอึดอัดอย่างประหลาด และภายในภาพไม่มีส่วนประกอบอ่ืนใด
นอกเหนือจากเรือนร่างทั้งสองท่ีเป็นจุดเด่นเพียงอยา่งเดียว  

 

 
 
ภาพท่ี 65 บุษราพร ทองชยั, การโอบรัดของบางส่ิง, 2553, เกรยองบนผา้ใบ, 150 x 100 ซม. 
ท่ีมา: บุษราพร ทองชยั, All About Her (กรุงเทพฯ: Ardel's Third Place Gallery, 2553), 12. 
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ผลงานช่ือ แม่และฉัน (ภาพท่ี 66) เป็นภาพแทนของแม่และตวัของบุษรา
พรท่ีก าลงันั่งยกเข่าข้ึน เรือนร่างยงัคงดูผิดรูปเช่นเดิมมีเพียงใบหน้าท่ีแสดงอาการยิ้มแยม้เพียง
เล็กน้อยแสดงถึงอารมณ์ของความสุข ในส่วนการแสดงลกัษณะท่าทางจะสังเกตว่าภาพแทนสตรี 
ถูกสร้างคลา้ยกบัการเลียบแบบท่าทางของผูเ้ป็นแม่ เรือนร่างของทั้งสองยงัไร้แขนและมีหนา้อกท่ี
ใหญ่เกินปกติ คลา้ยกบัว่าหนา้อกนั้นผาดผา่นคอของทั้งสองอยู ่หนา้อกถูกสร้างให้มีลกัษณะคลา้ย
หมอนท่ีบวมใหญ่และดูอ่อนนุ่ม บุษราพรเลือกสร้างลวดลายจุดสีด าขนาดต่างๆบนช่วงขาพร้อมกบั
แยกขาออกเลก็นอ้ย เพื่อเผยใหเ้ห็นส่องของช่องคลอดยิง่ช่วยสร้างแรงดึงดูดใหจ้อ้งมองมากยิง่ข้ึน  

 

 
 
ภาพท่ี 66 บุษราพร ทองชยั, แม่และฉัน, 2553, เกรยองและสีอะคิลิกบนผา้ใบ, 120 x 140 ซม. 
ท่ีมา: บุษราพร ทองชยั, All About Her (กรุงเทพฯ: Ardel's Third Place Gallery, 2553), 15. 

 
ผลงานช่ือ แบบอย่าง (ภาพท่ี 67) ภาพแทนสตรีขนาดใหญ่ท่ีมีส่วนตรง

กลางอกจนถึงช่วงหน้าทอ้งถูกแหวกออกคลา้ยกบัส่วนของอวยัวะเพศหญิงดูเด่นและน าสายตา
เช่นเดียวกบัส่วนของหนา้อกท่ีใหญ่เกินจริง เรือนร่างท่ีดูผดิแปลกถูกทบัอยูภ่ายใตร่้างอีกร่างหน่ึงสี
ด าหม่นหมองท่ีเผยให้เห็นเพียงส่วนของป้ันทา้ยและส่วนขามีแขนเรียวยาวโผล่ออกมาให้เห็น ซ่ึง
ไม่ท าให้เด่นจนขดักบัอีกเรือนร่างมากนกั ร่างนั้นทบัร่างสตรีอีกร่างท่ีมีใบหนา้เรียบเฉย ไม่สะทก
สะทา้นกบัร่างท่ีก าลงัทบัตนอยู ่ช่วงไหล่ของภาพแทนสตรีดูเด่นดว้ยสีแดงสด ไล่มาจนถึงส่วนของ
ปากทางเขา้อวยัวะเพศตรงส่วนกลางล าตวั ถูกท าให้ลึกมีมิติมากยิง่ข้ึนดว้ยการลงน ้ าหนกัด า ยิง่ช่วย
ใหเ้รือนร่างทั้งสองเป็นจุดเด่น อีกทั้งเรือนร่างทั้งสองยงัใหค้วามรู้สึกราวกบัวา่เป็นร่างเดียวกนั  
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ภาพท่ี 67 บุษราพร ทองชยั, แบบอย่าง, 2553, เกรยองและสีอะคิลิกบนผา้ใบ, 130 x 100 ซม. 
ท่ีมา: บุษราพร ทองชยั, All About Her (กรุงเทพฯ: Ardel's Third Place Gallery, 2553), 14. 
 

ผลงานช่ือ สมสู่ No.3 (ภาพท่ี  68) ภาพแทนสตรีทั้ งสองคนท่ีก าลังนั่ง
ซอ้นทบักนัอยู่ หญิงสาวดา้นล่างกอดเข่าดว้ยท่าทีหวาดกลวัต่ออวยัวะเพศชายท่ีก าลงัรุมเดินเขา้มา
หา สตรีดา้นบนท่ีแสดงออกทางสีหนา้ดว้ยความเศร้า หนา้อกท่ีเห่ียวยน่หอ้ยยอ้ยตกลงมากลางหวา่ง
ขา ท่าทางของสตรีดา้นบนต่างกบัท่าทางของสตรีดา้นล่างท่ีรัดกุมและปกป้องตนเองจากอวยัวะเพศ
ชาย หากแต่สตรีดา้นบนก าลงัอา้ขาเปิดเผยนอ้มรับต่อส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน สีสนัภายในภาพบุษราพร
เลือกใชสี้ท่ีเรียบง่ายอยา่งสีด า แดง และน ้ าเงิน มีการไล่ล าหนกัดว้ยสีด าบริเวณเรือนร่างของทั้งสอง
เพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนเหมือนกบัวา่สตรีทั้งสองคือร่างเดียวกนั  
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ภาพท่ี 68 บุษราพร ทองชยั, สมสู่ No. 3, 2553, เกรยองบนกระดาษ, 120 x 90 ซม.  
ท่ีมา: บุษราพร ทองชยั, All About Her (กรุงเทพฯ: Ardel's Third Place Gallery, 2553), 10. 

 

1.1.3 วเิคราะห์ 
 จากการส ารวจและศึกษาแนวคิดต่อผลงานของบุษราพรจะพบไดว้่าภาพ

แทนสตรีทั้งหมดในผลงานชุดน้ี เปรียบไดก้บัพื้นท่ีแห่งบาปจากกฎทางวฒันธรรมรูปแบบต่างๆท่ี
แฝงมากบัอ านาจชายเป็นใหญ่ เพศหญิงกลายเป็นเพศท่ีตอ้งตกอยู่ในสถานะแห่งการจ ายอมอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ภาพแทนสตรีจึงไม่ไดแ้สดงออกถึงความสวยงามของเพศหญิง แต่ภาพแทนสตรี
ของบุษราพรนั้ นต่างออกไปจากอุดมคติความเช่ือแบบเดิมๆ จะสังเกตได้จากเรือนร่างสตรีท่ีมี
ลกัษณะผดิปกติ เรือนร่างบิดเบ้ียว การแสดงออกทางท่าทางท่ีผดิธรรมชาติ หรือแมแ้ต่เรือนร่างสตรี
ในผลงานบางส่วนท่ีถูกท าให้เหมือนราวกบัสัตวป์ระหลาด การแสดงออกทางท่าทางและสีหนา้ท่ี
แสดงอาการคลา้ยคนเจ็บป่วย ส่ือให้เห็นถึงความเหน็ดเหน่ือยต่อการแบกรับภาระทางเพศตาม
ธรรมชาติท่ีมีต่อเฉพาะเพศหญิง เช่น การมีรอบเดือน การตั้งครรภ ์การเล้ียงดูบุตร เป็นตน้  

บุษราพรเน้นส่วนบริเวณอวยัวะท่ีแสดงให้เห็นความเป็นสตรีเพศอย่าง
เด่นชดั คือ ส่วนของหนา้อกและช่องคลอด เพื่อแสดงสถานะทางเพศท่ีผูห้ญิงตกอยูภ่ายใตก้ารจอ้ง
มองของเพศชายอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ลกัษณะเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากการแสดงออกทางอารมณ์ของบุษรา
พร ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความทุกขท์รมานและความเจบ็ปวดจากเพศสถานะท่ีทางสังคมมอบให้แก่เพศ
หญิง ซ่ึงแฝงนยัยะเร่ืองระบบชายเป็นใหญ่ท่ีท าการหล่อหลอมเพศหญิงใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ
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ของเพศชาย จากการก าหนดบทบาททางเพศสถานะทางสังคม ทางดา้นศีลธรรม จารีตประเพณี 
วฒันธรรมในรูปแบบของค าสอนและขอ้ปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนส าหรับเพศหญิงโดยเฉพาะความสัมพนัธ์
ทางเพศ  

ขอ้จ ากัดต่างๆท่ีมากมายเหล่าน้ีท าให้เกิดการตรวจสอบจากบุคคลเพศ
เดียวกนั โดยเร่ิมตน้จากคนใกลต้วัดงัจะไดเ้ห็นในผลงานท่ีใชภ้าพแทนสตรีของผูเ้ป็นแม่เคียงคู่กบั
ตวัของลูกสาวซ่ึงหมายถึงตวัของบุษราพรเอง ภาพแทนท่ีดูเหมือนการเลียนแบบของทั้งสองหรือ
ภาพแทนท่ีถูกสร้างให้มีลกัษณะรวมร่างเขา้ดว้ยกนั เสนอให้เห็นความสัมพนัธ์ของการเลียนแบบ
และการถูกควบคุมบทบาททางเพศจากเพศเดียวกนั บุษราพรจึงเลือกสร้างจุดเด่นท่ีมีเพียงภาพแทน
สตรีเท่านั้น บางภาพอาจปรากฏสัญลกัษณ์ทางเพศอยา่งภาพของฝงูอวยัวะเพศชายเพื่อแทนการตก
อยู่ในสถานะจ ายอมของเพศหญิง อีกทั้ งสีขาวด าภายในภาพของบุษราพรแสดงให้เห็นสภาวะ
ความรู้สึกเฉียบพลนัท่ีแสดงออกลงผลงาน ของอารมณ์ท่ีจมอยู่กบัความเศร้าหมองต่อโครงสร้าง
ทางสงัคมท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งเพศ ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์โดยตรงของบุษราพรเอง  

จากการวิเคราะห์ผลงานชุดดงักล่าวท าให้ทราบว่าภาพแทนสตรีเกิดจาก
ความรู้สึกท่ีมีต่อความสมัพนัธ์กบัครอบครัวในวยัเยาวใ์นเร่ืองของอ านาจและบทบาททางเพศท่ีลว้น
แลว้เกิดจากโครงสร้างทางสังคมท่ีให้อ  านาจแก่เพศชายอยูเ่สมอ ผลงานของบุษราพรจึงน ามาสู่การ
ตั้งค  าถามต่อประเดน็เร่ืองศีลธรรมทางวฒันธรรมท่ีน ามาสู่แนวความคิดในผลงานชุดต่อมา 

1.2 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2555  
 1.2.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

แนวความคิดในผลงานชุด The Man Number 10 ยงัคงต่อยอดจากผลของ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในครอบครัว แต่ในท่ีน้ีบุษราพรเลือกท่ีจะสร้างภาพแทนสตรี ซ่ึงเป็นภาพ
แทนของตนเองใหมี้ความเด่นชดัมากยิง่ข้ึน ในเชิงความสัมพนัธ์ของตนและชายผูผ้า่นเขา้มาในชีวิต 
ซ่ึงบุษราพรเช่ือว่าการกระท าของตนท่ีเกิดข้ึนนั้ นเป็นผลมาจากความโหยหาความสัมพันธ์ท่ี
เช่ือมโยงไปถึงความรู้สึกท่ีมีต่อการกระท าของผูเ้ป็นพ่อในวยัเยาว ์ความชิงชงัและเคียดแคน้ท่ีมีต่อ
พ่อท าให้บุษราพรมีความรู้สึกแง่ลบต่อเพศชา ยแต่ยงัมีความปรารถนาและตอ้งการในตวัเพศชาย
เหล่านั้นอยูลึ่กๆ ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนและจบลงอยา่งรวดเร็วน าไปสู่การตีตราจากบุคคลรอบกาย
ว่าเป็นหญิงท่ีมากความสัมพนัธ์ ซ่ึงผิดกบัหลกัจารีต ประเพณีท่ีถูกปลูกฝังให้แก่หญิงไทยทุกคนให้
รักนวลสงวนตวัเป็นผูห้ญิงท่ีดี ตามท่ีบุษราพรไดก้ล่าวถึงแนวคิดไวใ้นผลงานชุดน้ีไวว้า่ 
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นับตั้งแต่เสียความบริสุทธ์ิคร้ังแรกเม่ืออายุสิบแปด กระทัง่ล่วงผ่านเบญจเพศมาหน่ึง
รอบมนัน่าอดสูไม่น้อยท่ีไดพ้บว่า ตนเองมีความสัมพนัธ์กบัชายมาแลว้ถึง 9 คน ชุดจ านวน
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวบ่งบอกถึงความปรารถนาท่ีไม่มีส้ินสุด ความลม้เหลวของชีวิตคู่ ภาวะ
หมกมุ่นในความสัมพนัธ์ บาดแผล หรือแมแ้ต่ความกร้านกร าของประสบการทางเพศ ฯลฯ เรา
ถูกเรียกขานต่างๆ นานาในฐานะผูห้ญิงมากความสัมพนัธ์ และภาพของเราถูกต่อเติมข้ึนใน
แบบนั้น42 

 

ความสัมพนัธ์กลายมาเป็นความเจ็บปวดจากการถูกตีตรา น ามาสู่แนวคิด
เร่ืองราวส่วนตวัท่ีมีความตอ้งการในตวัของชายคนท่ีสิบ ซ่ึงชายคนสุดทา้ยในความสัมพนัธ์ท่ีบุษรา
พรโหยหา นั่นก็คือ “พ่อ” ผูท่ี้จะมาลบลา้งความสัมพนัธ์ท่ีแสนอปัยศในอดีต ถึงแมจ้ะไม่สามารถ
พบกนัไดอี้กก็ตาม การปฏิเสธความสัมพนัธ์และการเร่ิมตั้งค  าถามอีกคร้ังต่อตนเอง บุษราพรได้
น าเอาประสบการณ์ส่วนตวัและอ านาจชายเป็นใหญ่ซ่ึงเป็นโครงสร้างหลกัทางสังคมไทย ท่ีเป็น
ปัจจยัหลกัท่ียงัคงท าให้เพศหญิงตกอยู่ใตอ้  านาจของเพศชายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นอ านาจท่ีเกิด
สถาบนัแรกอยา่งสถาบนัครอบครัว สถานะความจ ายอมท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดด้งัเช่นในกรณีของบุษ
ราพรเอง  

1.2.2 ลกัษณะของผลงาน 
 ส าหรับผลงานชุดน้ีจะเป็นผลงานการวาดเส้นบนกระดาษท่ีมีความ

หลากหลายทั้งขนาดและเทคนิคท่ีแตกต่างกนัออกไป อีกทั้งภาพแทนสตรีท่ีปรากฏแทบทุกภาพนั้น
เป็นเรือนร่างท่ีเปลือยเปล่าแสดงใหเ้ห็นเคียงคู่กบัสัญลกัษณ์ต่างๆทางเพศโดยเฉพาะอวยัวะเพศชาย 
ดงัท่ีปรากฏภาพของอวยัวะเพศชายขนาดใหญ่กบัภาพแทนสตรีในผลงานช่ือ We love each other 
No. 4 (ภาพท่ี 69) เป็นผลงานชุดซ่ึงมีดว้ยกันทั้งหมด 4 ภาพดว้ยกัน ภาพแทนสตรีท่ีเปลือยเปล่า
ล่อนจอ้นเผยใหเ้ห็นอวยัวะเพศอยา่งเด่นชดั ก าลงัถูกพนัธนาการดว้ยอวยัวะเพศชายขนาดใหญ่สีด า
คลา้ยงูหอ้ยตวัลงมาก าลงัโอบรัดเรือนร่างนั้นไวแ้น่นเผยใหเ้ห็นส่วนศีรษะและช่วงล่างของเรือนร่าง 
สายตาของภาพแทนสตรีท่ีก าลงัโดดรัดไม่แสดงกิริยาใดๆเพียงแต่จอ้งมองดูอวยัวะเพศชายอย่าง
เงียบๆ พื้นหลงัถูกปล่อยใหโ้ล่งมีเพียงภาพแทนสตรีและอวยัวะเพศชายเท่านั้น  
 
 
                                                 

42บุษราพร ทองชยั, “My collection : ผูช้าย เซ็กส์ ความลบั ฤดูกาลความสัมพนัธ์และ
การสะสมรักและใคร่ของหญิงสาว” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์  คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 1. 
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ภาพท่ี 69 บุษราพร ทองชยั, We love each oter No. 4, 2555, วาดเสน้บนกระดาษ, 70 x 100 ซม.  
ท่ีมา: บุษราพร ทองชยั, My collection : ผู้ชาย เซ็กส์ ความลับ ฤดูกาลความสัมพันธ์และการสะสม
รักและใคร่ของหญิงสาว (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์  คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 73. 
 

ผลงานช่ือ Dinner (ภาพท่ี  70)  เป็นภาพแทนสตรีท่ีก าลังนั่งคุกเข่ามี
ลกัษณะอว้นทว้มสมบูรณ์หากแต่เรือนร่างนั้นปราศจากแขนทั้งสองขา้ง เรือนร่างคลา้ยคนหลงัค่อม
หนา้อกท่ีดูหยอ่นยานแตกต่างกบัหนา้ทอ้งท่ีใหญ่โตภายในทอ้งเผยใหเ้ห็นสัญลกัษณ์ของอวยัวะเพศ
ชายจ านวนหน่ึงท่ีถูกอดัแน่นภายในทอ้งของเรือนร่างนั้น ใบหนา้แสดงอาการทุกขท์รมาน ดวงตา
เปิดกวา้งพร้อมกบัอาเจียนอวยัวะเพศชายเหล่านั้นออก อวยัวะเพศชายค่อยๆถูกขยอ่นออกมาคลา้ย
กบัสตรีพยายามอาเจียนออกมาใหห้มด เช่นเดียวกบัผลงานช่ือ Relax (ภาพท่ี 71) เป็นภาพแทนสตรี
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัภาพแทนสตรีก่อนหนา้น้ี เรือนร่างท่ีใหญ่โตและไร้แขนทั้งสองท่ีก าลงันัง่
ชนัขาขา้งหน่ึง เผยให้เห็นทอ้งท่ีบวมโตผิดปกติซ่ึงมีขนาดใหญ่เกือบคร่ึงหน่ึงของเรือนร่าง ภายใน
ทอ้งกลมโตนั้นเตม็ไปดว้ยอวยัวะเพศชายท่ีอดัแน่น อวยัวะเพศชายสีด าหลายขนาดกลายเป็นจุดดึง
ความสนใจให้แก่ภาพ ใบหนา้แสดงอาการเศร้าหมองและเหม่อลอย คลา้ยกบัว่าสตรีผูน้ี้ยอมรับต่อ
โชคชะตาความทุกขท์รมานท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของเธอ  
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ภาพท่ี 70 บุษราพร ทองชยั, Dinner, 2555, วาดเสน้บนกระดาษ, 74 x 98 ซม.  
ท่ีมา: บุษราพร ทองชยั, My collection : ผู้ชาย เซ็กส์ ความลับ ฤดูกาลความสัมพันธ์และการสะสม
รักและใคร่ของหญิงสาว (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์  คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 75. 
 

 
 
ภาพท่ี 71 บุษราพร ทองชยั, Relax, 2555, วาดเสน้บนกระดาษ, 74 x 98 ซม.  
ท่ีมา: บุษราพร ทองชยั, My collection : ผู้ชาย เซ็กส์ ความลับ ฤดูกาลความสัมพันธ์และการสะสม
รักและใคร่ของหญิงสาว (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์  คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 76. 
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ผลงานช่ือ Under the Staircase (ภาพท่ี 72) ภาพแทนสตรีท่ีแสดงให้เห็น
ความผิดปกติของเรือนร่าง ท่าทางคุกเข่าท่ีคลา้ยคนหมดเร่ียวแรง แสดงออกให้เห็นอย่างชดัเจน
เช่นเดียวกบัสีหนา้ท่ีดูอิดโรย เรือนร่างทีผอมบางไร้แขนทั้งสอง หนา้อกท่ีหยอ่นยานและศีรษะท่ีไร้
เส้นผมปกคลุมคลา้ยคนเป็นโรคลกัษณะทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความทุกขท์รมาน ส่ิงท่ีท าให้เกิด
ความน่าสนใจภายในภาพคือการท่ีบุษราพรเลือกตดับางส่วนของช่วงทอ้งของภาพแทนสตรีออก 
คลา้ยกบัว่าส่วนนั้นโดนหั่นออกไปท้ิงส่วนพื้นหลงัให้โล่งไม่มีส่วนประกอบใด ซ่ึงไดส้ร้างความ
ฉงนและน่าสงสยัวา่ท าไม่สตรีผูทุ้กขท์รมานน้ีจึงอยูอ่ยา่งโดดเดียว 

 

 
 

ภาพท่ี 72 บุษราพร ทองชยั, Under the Staircase, 2555, วาดเสน้บนกระดาษ, 75 x 145 ซม. 
ท่ีมา: บุษราพร ทองชยั, My collection : ผู้ชาย เซ็กส์ ความลับ ฤดูกาลความสัมพันธ์และการสะสม
รักและใคร่ของหญิงสาว (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์  คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 74. 
 

1.2.3 วเิคราะห์ 
 ส าหรับการน าเสนอภาพแทนสตรีท่ีมีลกัษณะผิดปกติ เช่นเดียวกบัผลงาน

ในช่วงแรก หากแต่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเพียงภาพแทนของตวับุษราพรเอง จากความรู้สึกภายในท่ีมี
ต่อความสัมพนัธ์ทั้งหลายท่ีผ่านเขา้มาและความสัมพนัธ์สุดทา้ยท่ีบุษราพรตอ้งการมากท่ีสุด จาก
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ความรู้สึกนั่นก็คือผูเ้ป็น “พ่อ” พ่อในท่ีน้ีเป็นตวัแทนของอ านาจแรกสุดในสถาบันครอบครัว  
ตวัแทนของพ่อเปรียบไดก้บัอ านาจท่ีเพศชายเป็นผูก้  าหนดและควบคุมเพศหญิงมาโดยตลอด ภาพ
แทนสตรีจะแสดงให้เห็นความเศร้าทุกขท์รมานในเกือบทุกผลงานโดยรวมไปถึงผลจากความผิด
บาปจากความประพฤติในความสัมพนัธ์ท่ีผิดจารีต และแสดงถึงพนัธนาการส าหรับเพศชายโดยท่ี
เพศหญิงไม่อาจสามารถสู้ขดัขืนหรือหลุดออกมาจากพนัธนาการนั้นได ้ ผลงานส่วนใหญ่จึงปรากฏ
ภาพแทนสตรีเคียงคู่ตวัแทนของสัญลกัษณ์ทางเพศอยา่ง ช่องคลอด และอวยัวะเพศชาย เป็นตน้ จะ
สังเกตไดจ้ากภาพแทนสตรีท่ีมีขนาดเลก็กว่าขนาดของอวยัวะเพศชาย เพื่อเปรียบเทียบว่าเพศหญิง
ไม่สามารถมีสิทธิต่างๆเทียบเท่าเพศชายได ้ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหนา้ท่ีทางสังคม อ านาจหรือแมแ้ต่
ตอ้งยอมแบกรับหน้าท่ีทางเพศของความเป็นแม่ ซ่ึงไม่แตกต่างจากเหยื่อทางเพศแมแ้ต่น้อย หรือ
แมแ้ต่ภาพแทนสตรีท่ีผดิรูป ร่างกายอว้นทว้ม ซ่ึงภายในทอ้งอดัแน่นไปดว้ยอวยัวะเพศชายมากมาย
เป็นการแสดงใหเ้ห็นเพศสถานะท่ีเพศหญิงยอมจ านนต่ออ านาจของเพศชาย ความผดิพลาดท่ีเตม็ไป
ดว้ยความผดิหวงัจากคนรอบขา้ง จากการกระท าท่ีนอกลู่นองทางของการเป็นกุลสตรีกลายเป็นส่ิงท่ี
กล ่ากลืนต่อความรู้สึกของบุษราพร โดยแสดงออกผ่านใบหน้าและท่าทางของเรือนร่างท่ีแสดง
อาการเหน่ือยลา้ บางเรือนร่างไร้แขนคลา้ยจะส่ือว่าเพศหญิงไม่มีหนทางท่ีสามารถช่วงเหลือตนให้
หลุดพน้จากอ านาจชายเป็นใหญ่เหล่าน้ีได ้ 

ภาพแทนสตรีจึงเป็นผลผลิตภาวการณ์แสดงอารมณ์ของบุษราพรท่ีเร่ิมตน้
เป็นเพียงแค่เร่ืองราวส่วนตวั หากแต่เม่ือน ามาสู่พื้นท่ีทางสาธารณะแลว้ผูช้มสามารถรับรู้และเขา้ใจ
ไดดี้เน่ืองจากอ านาจชายเป็นใหญ่นั้นครอบคลุมอยู่ในทุกโครงสร้างทางสังคม เรือนร่างท่ีบิดเบ้ียว
และผิดรูปของเพศหญิงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งเพศสถานะ ท่ีตอ้งการตอบค าถามต่อสังคมว่า
แทจ้ริงแลว้เหตุใดกนัแน่จึงเพิกเฉย หากแต่สามารถรับรู้และเขา้ใจกนัไดผ้า่นผลงานเร่ืองราวส่วนตวั
ของบุษราพรเอง 

2. วชัราพร อยู่ด ี
 เกิดเม่ือวันท่ี  23 ธันวาคม พ.ศ. 2513 เป็นคนจังหวัดนครพนมโดยก าเนิด  จบ

การศึกษาระดับศิลปบัณฑิต  สาชาวิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ.ศ. 2542 และจบการศึกษาระดบัศิลปะมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 
จากสถาบนัการศึกษาเดียวกนัในปี พ.ศ. 2545 และเคยเป็นอาจารยพ์ิเศษ คณะศิลปวิจิตร สถาบนั
บณัฑิตยพ์ฒันศิลป์ กรมศิลปากร ในปี พ.ศ. 2540 – 2542 ปัจจุบนัวชัราพรเป็นศิลปินและอาจารย์
ประจ า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 วชัราพรเป็นศิลปินหญิงท่ีมีลกัษณะผลงานเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและผลงาน
มุ่งเนน้ในเร่ืองของความรู้สึกเป็นหลกั จากความรู้สึกท่ียงัคงตกคา้งอยูภ่ายในจิตใจของตน แต่ก่อน
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ภาพแทนสตรีของวชัราพรจะเป็นความประทบัใจในความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรมฝาผนงั
และอิงกบัความเป็นศิลปะไทยอยู่มาก แต่ส าหรับผลงานชุดน้ีภาพแทนสตรีจะเป็นภาพแทนของ
เร่ืองราวใกลต้วัและความสูญเสียซ่ึงสะทอ้นออกมาในรูปของอารมณ์มากกวา่เร่ืองของเหตุผล และมี
ความแตกต่างในเร่ืองของเทคนิคการสร้างสรรคอ์ยา่งเห็นไดช้ดั  

2.1 ผลงาน ช่วงปี พ.ศ. 2554  
 2.1.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

แนวความคิดผลงานชุด ความเศร้าอันงดงาม เกิดจากแรงผลกัดนัจิตใต้
ส านึกของวชัราพรท่ีตอ้งการใชผ้ลงานศิลปะเป็นเคร่ืองเยยีวยาความทุกข ์ท่ีฝังรากลึกอยูภ่ายในจิตใจ
จากการสูญเสียลูกสาวของตนเอง  “หนูลีมา” หรือ “เด็กหญิงพรวสัสา อยูดี่” คือช่ือท่ีผูเ้ป็นพ่อตั้งให้
ลูกสาวเม่ืออยู่ในครรภ์  ความคาดหวงัของวชัราพรท่ีตอ้งการท าหน้าท่ีแม่อย่างสมบูรณ์ตอ้งจบลง
พร้อมกบัการสูญเสีย เม่ือร่างกายผูเ้ป็นแม่ตกอยูใ่นสภาวะการมีบุญยากและมีโอกาสเส่ียงสูง หากแต่
ไดรั้บการช่วยเหลือจากแพทย ์วชัราพรจึงเร่ิมตั้งครรภแ์ละปรารถนาท่ีจะพบหนา้ลูกสาวในเร็ววนั 
แต่ไม่เป็นดงัหวงัตามท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
...ในท่ีสุดขา้พเจา้ตอ้งคลอดก่อนก าหนด แพทยจึ์งรมยาสลบและผา่ตดั เม่ือรู้สึก ตวัท่ี

หอ้งพกัฟ้ืนหลงัผา่ตดั แพทยห์ญิงท่านหน่ึงเดินเขา้มาหาพร้อมกบัอุม้ห่อ ผา้สีขาวท่ีเผยใหเ้ห็น
แต่ใบหนา้ทารกมายืนอยูท่างขวามือแลว้แกะห่อผา้ออก เผยให้เห็นร่างกายทั้งหมดของทารก
ตวัน้อย นั่นคือวินาทีแรกท่ีได้พบกับลูก เธอมีร่างกายภายนอกท่ีดูครบสมบูรณ์ ลูกนอน
หลบัตาน่ิง ขา้พเจา้ยืน่มือไป สมัผสักบัมือและเทา้นอ้ยๆ ของลูก แพทยแ์จง้วา่ลูกคลอดออกมา
โดยแทบจะไม่หายใจแลว้ แมที้มแพทยจ์ะช่วยกระตุน้หัวใจให้เธออีก 30 นาทีแต่ก็ไม่มีผล
ใดๆ เธอมีน ้ าหนกัแรกคลอดเพียง 600 กรัม นบัอายคุรรภไ์ด ้27 สัปดาห์ กบัอีก 4 วนั และจาก
ไปในวนัพฤหสับดีท่ี 10 กรกฎาคม 2551...43 

  
จากประสบการณ์สัมผัสความเป็นแม่คร้ังแรกท่ีมาพร้อมกับความ

โศกเศร้าและไม่สามารถท าหนา้ท่ีของแม่ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามท่ีคาดหวงั ศิลปินตกอยูใ่นความโศกเศร้า
ท่ีไม่มีวนัส้ินสุดดงัท่ีวชัราพรไดก้ล่าวในบทความนิทรรศการ ความเศร้าอนังดงาม ไวว้า่ 

 
                                                 

43วชัราพร อยู่ดี,  การแปรค่าอารมณ์สู่การสร้างสรรค์งานศิลปะ : กรณีศึกษาผลงาน
ศิลปะชุด “ความเศร้าอนังดงาม”, เขา้ถึงเม่ือ 10 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://journal.finearts. 
cmu.ac.th/file_downloads/fine_art_book6.pdf 
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...แต่ขา้พเจา้กลบัจมอยูใ่นภวงัคข์องความโทมนสัทุกคร้ังทุกเวลาท่ีอยู่คนเดียว ร้องไห้
จนรู้สึกว่าท าไมน ้ าในร่างกายมนัหลัง่ไหลมาจากไหนมากมายอย่างไม่ขาดสายและเน่ินนาน
เช่นน้ี เม่ือกม้ลงมองร่องรอยแผลผ่าตดัท่ีหน้าทอ้งยิ่งท าให้คิด ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึก ยิ่งจมด่ิงลงไปสู่
ความมืดมน เกือบสองเดือนเป็นอยูอ่ยา่งน้ี จนเหน่ือยลา้กบัความรู้สึกท่ีเป็น จึงเร่ิมเหลียวมองดู
รอบกายซ่ึงเต็มไปดว้ยงานศิลปะท่ีเคยสร้างสรรคอ์ยู่เสมอก่อนหน้าน้ี ไม่ว่าเน้ือหาท่ีท าจะเป็น
เร่ืองทุกข ์เหงา เศร้า หรือ ผิดหวงัเพียงใด ศิลปะก็ท าให้ขา้พเจา้มีความสุขและสงบไดทุ้กคร้ังท่ี
ลงมือท า...44 

 
อาจกล่าวไดว้า่ผลงานของวชัราพรเปรียบเสมือนการเอาชนะซ่ึงความทุกข์

ท่ีตกคา้งอยู่ภายในจิตใจมาเป็นเวลาเนินนานให้คลีคลายและบรรเทาลง โดยน าเอาประสบการณ์
ความสะเทือนใจ ความเศร้า และความหดหู่ ณ ขณะหน่ึงมาส่ือลงในผลงาน โดยใชต้นเองเป็นผู ้
สังเกตการณ์ความเป็นจริงทางอารมณ์แลว้น ามาสะทอ้นในรูปของความทรงจ าท่ีถ่ายทอดลงใน
ผลงานศิลปะ คลา้ยกบังานศิลปะบ าบดัท่ีสะทอ้นอารมณ์ของเวลาช่วงขณะหน่ึงแห่งการสูญเสีย 
ความผิดหวงั ความโหยหา ความคิดถึง และสายใยระหว่างแม่กบัลูก ออกมาในรูปของสัญลกัษณ์
ต่างๆท่ีปรากฏอยูภ่ายในงานของวชัราพร 

2.1.2 ลกัษณะของผลงาน 
 ส าหรับผลงานชุดน้ีวชัราพรเร่ิมตน้สร้างข้ึนหลงัจากการพกัฟ้ืนร่างกาย

เม่ือผ่านไปไดส้องเดือน ผลงานจะมีความแตกต่างจากผลงานในอดีตทั้งรูปแบบและเทคนิคการ
สร้าง โดยใชเ้ทคนิคการสร้างผลงานจิตรกรรมดว้ยสีอะคริลิคผสมกบัการวาดเส้นดินสอด าบนผา้ใบ 
และในผลงานบางช้ินยงัคงใชเ้ทคนิคเยื่อกระดาษปะติดซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีวชัราพรคิดคน้และน ามา
สร้างสรรค ์ผลงานท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่  

ผลงานช่ือ  ลีมาน้อยใต้เงาจันทร์ (ภาพท่ี 73) เป็นภาพท่ีวชัราพรใชเ้วลา
สร้างสรรคย์าวนานถึง 8 เดือนเต็ม โดยใชเ้ทคนิควาดเส้นดินสอในส่วนของภาพแทนสตรีเปลือย
เตม็ตวั ซ่ึงเป็นภาพแทนของวชัราพรท่ีก าลงัตั้งครรภย์นืหนัขา้งแสดงสีหนา้ท่ีเหม่อลอยและว่างเปล่า
แสดงอารมณ์คลา้ยก าลงัโศกเศร้า ในส่วนพื้นหลงัของขอบภาพแทนถูกรายลอ้มดว้ยดอกหางนกยงู
จากการวาดเส้นเช่นเดียวกนักบัภาพแทนสตรีท่ีอยูบ่นฉากพื้นหลงัสีทองท่ีว่างเปล่า มีหยดน ้ าเลก็ๆ
รอบขอบเขตของภาพแทนสตรี สายสะดือยาวตดัไปยงัอีกดา้นของภาพซ่ึงเป็นวงลอ้มของขอบเขต
สมมุติของถุงน ้าคร ่ าท่ีมีทารกนอ้ยอยูใ่นถุงไข่ใบหน่ึง บริเวณดา้นล่างของถุงไข่เหล่านั้นท่ีก าลงันอน
                                                 

44วชัราพร อยู่ดี, ความเศร้าอันงดงาม (กรุงเทพฯ: หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มณัฑนศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 



146 
 

แน่น่ิงอยูร่อบกลีบของดอกหางนกยงูสีแดงสด ถุงไข่หลายใบถูกท าให้เป็นส่วนของล าตน้ของกลุ่ม
ฝักบวัสดสีเขียว ท่ีแทรกสลบัฝักบวัแหง้เฉาท่ีเบียดกนัชูฟักรับแสงของพระจนัทร์คร่ึงดวงท่ีส่องแสง
สลวัอยูด่า้นบนขอบเขตสมมุติของถุงน ้ าคร ่ านั้น สีน ้ าตาลอมแดงกบัสีชมพูของฝัดบวัท่ีแห้งถูกเนน้
ให้โดดเด่นตดักบัสีพื้นของถุงน ้ าคร ่ าท่ีดูเบาบางดว้ยสีส้มและการไล่น ้ าหนกัของสีให้เกิดมิติดว้ยสี
น ้ าตาลและส้มในส่วนดา้นล่างของสายสะดือ ยิ่งช่วยท าให้เหมือนกบัขอบเขตถุงน ้ าคร ่ านั้นเป็น
พื้นท่ีของการก่อก าเนิดชีวิตจริงๆ  

 

 
 
ภาพท่ี 73 วชัราพร อยูดี่, ลมีาน้อยใต้เงาจันทร์, 2552, สีอะคริลิกและวาดเส้นดินสอ, 170 x 150 ซม.  
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย,์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, ความเศร้าอันงดงาม , เขา้ถึงเม่ือ 10 
กมุภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dpu.ac.th/finearts/showcase-lecturer.html 
 

ผลงานงานช่ือ การจากไปกบันกแห่งความเศร้า (ภาพท่ี 74) ภาพแทนสตรี
เปลือยตั้งครรภเ์ตม็ตวัยืนน่ิง มือทั้งสองไพล่หลงัไม่แสดงสีหนา้อาการใดๆเผยให้เห็น ถูกห่อหุ้มอยู่
ภายในถุงน ้ าคร ่ าขนาดใหญ่ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยฝักผลไม ้ขา้งในเต็มไปดว้ยภาพร่างท่ีเกือบจะเลือน
หายของดอกหางนกยูงท่ีระโยงระยางอยูจ่นแน่นจากการวาดเส้นดว้ยดินสอเช่นเดียวกบัภาพแทน
สตรี ส่วนของพื้นหลงัดา้นนอกถุงน ้ าคร ่ าถูกท าให้ชวนฝันดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักอ้นเมฆ
ท่ีถูกตดัทอนไปมาและสร้างระยะดว้ยน ้าหนกัโทนสีสม้ โดยรอบจะพบรูปทรงนกกระดาษสีฟ้าอ่อน
ทั้ง 9 ตวั ท่ีถูก   ผกูโยงดว้ยเสน้ดา้ยสีทองพาดไวบ้ริเวณปีกของนกทั้งหมดโดยปลายสุดของเส้นดา้ย
นั้น มีกอ้นทรงกลมสีขาวนวลสะอาดบริสุทธ์ิสลบักบัดอกหางนกยงูสีแดงสดท่ีพร้ิวไหวกนัไปมา  
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ภาพท่ี 74 วชัราพร อยูดี่, การจากไปกบันกแห่งความเศร้า, 2553, สีอะคริลิกและวาดเส้นดินสอ  
   180 x 150 ซม.  
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย,์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, ความเศร้าอันงดงาม , เขา้ถึงเม่ือ 10 
กมุภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dpu.ac.th/finearts/showcase-lecturer.html 
 

ผลงานช่ือ ความหวังสีหม่น (ภาพท่ี 75) ภาพสตรีเปลือยบริเวณดา้นซ้าย
ล่าง ยนืหนัหลงัเอียงเลก็นอ้ยเผยใหเ้ห็นใบหนา้ สัดส่วนของหนา้อกและทอ้งท่ีก าลงัตั้งครรภอ์ยู ่ดว้ย
เทคนิคภาพวาดเส้นดินสอ ใบหน้าท่ียงัคงเหม่อลอยท่ีแสดงความรู้สึกส้ินหวงั ภายในภาพถูกแบ่ง
คร่ึงระหว่างก่ึงกลางออกเป็นสองดา้นดว้ยสายสะดือท่ียือยาวไม่ส้ินสุด ทั้งสองดา้นถูกปกคลุมไป
ดว้ยดอกกลว้ยไมท่ี้แยม้บานและหนาแน่น ทางดา้นซา้ยดงกลว้ยไมสี้ม่วงถูกลงสีอยา่งเหมือนจริงตดั
กบัพื้นหลงัสีทองเป็นประกาย ต่างกบัดา้นขวาท่ีลงพื้นดว้ยสีด าบางเบาทบัลงบนพื้นสีทองของดง
ดอกกลว้ยไมท่ี้เป็นเพียงภาพร่าง ดว้ยการวาดเสน้ดินสอท่ีไม่สมบูรณ์คลา้ยกบัก าลงัจางหายไป  
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ภาพท่ี 75 วชัราพร อยูดี่, ความหวังสีหม่น, 2552, สีอะคริลิกและวาดเส้นดินสอ, 150 x 100 ซม.  
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย,์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, ความเศร้าอันงดงาม , เขา้ถึงเม่ือ 10 
กมุภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dpu.ac.th/finearts/showcase-lecturer.html 

 
ผลงานช่ือ ขอเทวดานางฟ้าคุ้มครอง (ภาพท่ี 76) ภาพแทนน้ีถูกสร้างให้

คลา้ยกบัประโยคท่ีเคยไดย้ินอย่างชินหูเม่ือวยัเด็กท่ีกล่าวถึง กระต่ายหมายจนัทร์ ภาพแทนสตรี
ตั้งครรภถู์กจดัให้อยู่ในขอบเขตของวงกลมขนาดใหญ่ท่ีจดัวางอยา่งจงใจให้ลน้กรอบ รายลอ้มไป
ดว้ยดงดอกหางนกอยู่สีแดงสดดูตดักบัลายเส้นดินสอของภาพแทนสตรีอย่างชดัเจน  ใบหนา้ของ
ภาพแทนมีรอยยิม้เลก็ๆท่ีมุมปากคลา้ยก าลงัมีความสุขสายตามองไปยงัวงกลมสีทองดวงเลก็ท่ีถูกให้
คลา้ยกบัดวงจนัทร์ ภายในเป็นภาพของทารกท่ีขดตวัอยูแ่ละพร้ิมหลบัในนิทรา ภาพของแม่และลูก
สาวถูกท าใหแ้ยกออกจากกนัมีเพียงสายสะดือท่ีเช่ือมโยงทั้งสองเขา้ดว้ยกนั  ภาพของตวันางฟ้าตาม
แบบศิลปะไทยท่ีก าลงัร่ายร าคลา้ยกบัว่าเป็นผูป้กป้องคุม้ครองร่างของทารกท่ีก าลงัเขา้สู่ห้วงแห่ง
ทอ้งฟ้าท่ีมืดมิดในฉากหลงั พื้นท่ีว่างสีน ้ าเงินเขม้ถูกท าเป็นฉากสมมติของจกัรวาลท่ีกวา้งใหญ่ 
ภายในบรรยากาศท่ีว่างเปล่านั้นปรากฏให้เห็นเพียงโครงรูปร่างของกลีบดอกหางนกยูงท่ีกระจาย
และเลือนหายไป คลา้ยกบัการบอกลาและอวยพรเป็นคร้ังสุดทา้ยจากการสูญเสียลูกสาวของตน  
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ภาพท่ี 76 วชัราพร อยู่ดี, ขอเทวดานางฟ้าคุ้มครอง, 2553, สีอะคริลิกและวาดเส้นดินสอ, 100 x   

150 ซม.  
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ,์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, ความเศร้าอันงดงาม , เขา้ถึงเม่ือ 10 
กมุภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dpu.ac.th/finearts/showcase-lecturer.html 
 

ผลงานช่ือ หวังสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม (ภาพท่ี 77) ภายในภาพมีความ
แตกต่างกนัระหว่างสีในฉากหลงัท่ีดูอ่อนบางกว่าผลงานช้ินอ่ืนๆ ดว้ยสีทอง สีส้มและสีม่วงท่ีแซม
อยู่ภายในภาพ ภาพแทนสตรีวาดเส้นดินสอท่ีถูกตดัทอนให้เหลือเพียงท่อนบนตั้งแต่ศีรษะลงมา
จนถึงเพียงเนินหนา้อกต่างจากภาพแทนสตรีท่ีเผยให้เห็นทั้งตวั ภาพแทนสตรีเปลือยของวชัราพรมี
ดว้ยกนัสองภาพ ท่ีแสดงความรู้สึกของความส้ินหวงัของสตรีคนหน่ึงดว้ยภาพสองบุคลิก ใบหน้า
ทั้งสองมองกนัไปคนละดา้น ภาพแทนทางดา้นซา้ยลกัษณะยงัมีความหวงัใบหนา้ท่ีแหงนมองไปยงั
ภาพของทารกขนาดแตกต่างกนัท่ีวาดดว้ยเส้นดินสอเบาๆทั้ง 6 รูป ก าลงัล่องลอยแทรกสลบักบั
ดอกบวัสดสีเขียวอ่อน โดยมีพื้นหลงัเป็นเส้นใยแตกแขนงและสวดลายของเกลียวคล่ืน ภาพแทน
ดา้นขวาคลา้ยกบัแสดงอาการยอมรับต่อเหตุการณ์สูญเสียท่ีเกิดข้ึน ภาพแทนสตรีทั้งสองถูกจดัวาง
เคียงคู่กบักอฟักบวัท่ีแหง้เฉาบนพื้นดินท่ีมีเมลด็พนัธ์ุค่อยๆล่วงหล่นลงมา  
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ภาพท่ี 77 วชัราพร อยูดี่, หวังสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม, 2554, สีอะคริลิกและวาดเส้นดินสอ, 150 x   

170 ซม.  
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ,์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, ความเศร้าอันงดงาม , เขา้ถึงเม่ือ 10 
กมุภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dpu.ac.th/finearts/showcase-lecturer.html 
 

ผลงานช่ือ สายใยแห่งรักจากรกแม่  (ภาพท่ี 78) วชัราพรน าเอาเทคนิค
เฉพาะตวัท่ีปรากฏในผลงานชุดอ่ืนๆ โดยน าเยือ่กระดาษผสมสีมาเป็นส่วนประกอบของสายสะดือ
และสายรกท่ีแตกแขนงเป็นวงกวา้งภายในภาพ สายรกสีชมพูอ่อนเส้นเล็กเส้นน้อยกระจายดูโดด
เด่นเม่ือตดักบัสีพื้นสีม่วงซ่ึงแทนในส่วนของถุงไข่ สายรกเหล่านั้นเป็นสายท่ีเช่ือมระหว่างครรภ์
ของภาพแทนสตรีท่ียงัคงเทคนิคดว้ยการวาดเส้นดินสอ สตรีท่ียนืหนัหลงัเอียงไปทางดา้นขวาแสดง
ใบหนา้ท่ีเรียบเฉย มีเสน้สายของรกท่ีพร้ิวไหวทาบกนัไปมาจนเกิดเป็นช่องท่ีมีลวดลายของดอกหาง
นกยงูสีสม้และสีแดงสลบักบัดอกหางยกยงูสีเทา ดอกหางนกยงูเหล่านั้นบางส่วนผนัเขา้มายงัช่วงขา
ของสตรีและยงัอยูร่ายลอ้มรอบๆระหวา่งภาพแทนสตรีและสายรกขนาดใหญ่อีกดว้ย 
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ภาพท่ี 78 วชัราพร อยูดี่, สายใยแห่งรักจากรกแม่, สีอะคริลิก วาดเส้นดินสอและเยื้อกระดาษผสมสี 
,170 x 170 ซม.  

ท่ีมา: มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, ความเศร้าอันงดงาม , เขา้ถึงเม่ือ 10 
กมุภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dpu.ac.th/finearts/showcase-lecturer.html 

 
2.1.3 วเิคราะห์ 

จากแนวความคิดและลกัษณะผลงานของวชัราพรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
หน้าท่ีผูใ้ห้ก าเนิดหรือความเป็นแม่ จากความสูญเสียลูกสาวท่ีไม่มีวนัยอ้นกลบั ภาพแทนสตรีท่ี
ปรากฏจึงเป็นภาพแทนของตนเองซ่ึงเป็นภาพเปลือยมาเสนอถึงเร่ืองราวใกล้ตัว โดยมีความ
เก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกับสัญลักษณ์ทางธรรมชาติต่างๆมากมาย ซ่ึงวชัราพรมีความสนใจใน
แนวคิดและความงามทางรูปทรงธรรมชาติท าใหผ้ลงานชุดน้ีมีลกัษณะเฉพาะและเป็นเอกลกัษณ์ วชั
ราพรสร้างสรรค์ผลงานก่ึงฝันก่ึงความจริง โดยการเลือกวาดภาพแทนสตรีและสัญลกัษณ์ต่างท่ี
ปรากฏในมีความเหมือนจริงในบางส่วนท่ีอยูใ่นบรรยากาศชวนฝันถึงความไม่จีรังของทุกสรรพส่ิง 
ให้ก ้ าก่ึงระหว่างความจริงกบัความลวง เหมือนตกอยู่ในภวงัคแ์ห่งฝันเผื่อเม่ือต่ืนมาให้พบพรสม
ปรารถนาหากแต่ไม่เป็นจริงดงัเช่นนั้น  

วชัราพรเลือกแสดงผลงานออกมางดงามในแบบผูห้ญิง  สะทอ้นให้เห็น
ความหวงัและการสูญเสียไปพร้อมกนั ซ่ึงแฝงคติความเช่ือและกรอบความคิดแบบไทยไวใ้นความ
เช่ือของการขอพรให้ช่วยปกป้องรักษา โดยมีแนวความคิดเช่ือมโยงระหว่างเพศสถานะอนัเกิดจาก
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแม่และลูกสาว ความผกูผนัระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงแค่ความฝันหากแต่
ไม่สามารถเป็นเร่ืองจริงไดส้ะทอ้นออกมาในผลงานของวชัราพรเอง โดยเลือกใชค้วามรู้สึกจิตใต้
ส านึกภายในน ามาสะท้อนเป็นภาพ โดยเลือกใช้ภาพเปลือยของตนมาเป็นส่ือกลาง ซ่ึงเน้ือหา
น าเสนอบทบาทความเป็นแม่ ความสมัพนัธ์สายใยรักระหวา่งแม่และลูกสาวเป็นหลกั ภาพแทนสตรี
ลกัษณะน้ีสามารถส่ือใหเ้ห็นบทบาทสถานะทางเพศท่ีติดตวัมากบัมนุษยเ์พศหญิงเท่านั้น 

ส าหรับภาพแทนสตรีท่ีก าลงัตั้งครรภว์ชัราพรเลือกวิธีการวาดเส้นดินสอ 
มีทั้งลกัษณะเต็มตวัและภาพคร่ึงตวั แสดงน ้ าหนักคลา้ยภาพร่างท่ียงัไม่สมบูรณ์ตามค่าแสงเงาจริง
เพื่อส่ือถึงสภาวะความรู้สึกของความหวงัท่ีเลือนรางของการจะไดเ้ป็นแม่ แต่สุดทา้ยไม่เป็นดงัท่ีคิด
ภาพแทนสตรีจึงเป็นตวัแทนของความไม่สมหวงัจึงเป็นเพียงแค่ภาพร่างของเสน้ดินสอ เช่นเดียวกนั
กบัภาพทารกท่ีแทนลูกสาวของตนท่ีจากไป ซ่ึงความหวงันั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพียงแค่ในจินตนาการ
และก าลงัจะหายไปเช่นเดียวกบัลายเส้นดินสอท่ีบางเบา อีกทั้งยงัพบสัญลกัษณ์ต่างๆมากมายเคียงคู่
ภาพแทนสตรีในผลงานทุกช้ินเพื่อแทนความหมายท่ีแฝงนยัยะแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ ถุงน ้ าคร ่ า 
ถุงไข่ สายสะดือและสายรก แทนสายใยความผูกผนัของวชัราพร (ผูเ้ป็นแม่) และทารก (ผูเ้ป็นลูก
สาว) ดอกกลว้ยไมสี้ม่วงและกลว้ยไมล้ายเส้นดินสอ แทนวิญญาณท่ีก าลงัสลายและหายไปพร้อม
กบัความผดิหวงั ฝักบวัแหง้และฝักบวัสด ท่ีสอดแทรกและสลบักนัไปมา แทนความหมายของรังไข่
ในมดลูกตน้ต่อแห่งการก าเนิดและยงัหมายถึงการเส่ือมสลายไร้ชีวิต ท่ีก าลงักลืนกินส่วนท่ียงัมีชีวิต
อยู่  เมล็ดบวั แทนความสมบูรณ์และการเจริญพนัธ์ุ และดอกหางนกยูงสีแดงและดอกหางนกยูง
ลายเส้นดินสอ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายต่อวชัราพรโดยตรง แทนความผกูผนัท่ีศิลปินพบเห็น
มาโดยตลอด อีกทั้งยงัแทนความหมายของเลือดและชีวิตท่ีหล่อเล้ียงทารกอีกดว้ย 

จะสังเกตไดว้่าวชัราพรใชรู้ปทรงสัญลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ อยา่ง
รูปทรงของอวยัวะของร่างกายเพศหญิงและพืชพนัธ์ุหลากชนิด น ามาใชเ้คียงคู่กบัภาพแทนสตรีเพื่อ
ส่ือถึงจิตวิญญาณและการก่อก าเนิดชีวิตเป็นหลกั ซ่ึงแสดงบทบาทความเป็นหญิงอย่างสูงสุดของ
การเป็นมารดา การตั้งครรภแ์ละเล้ียงดูบุตรของตน โดยสัญลกัษณ์เหล่าน้ีมกัพบไดเ้พียงผลงานของ
ศิลปินหญิงเสียเป็นส่วนใหญ่หากแต่มีความหมายและแนวความคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป ภาพแทน
สตรีจึงเต็มไปด้วยแรงปรารถนาของความตอ้งการท่ีจะเป็นแม่โดยสมบูรณ์ หากแต่วชัราพรไม่
สามารถเป็นไดเ้น่ืองจากความผดิปกติทางร่างกาย ภาพแทนสตรีจึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเศร้า ความ
ผดิหวงัและความผกูพนัในทารก  

จากนัยยะในผลงานดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าวชัราพรซ่ึงเป็นตวัแทนของ
เพศหญิง ในฐานะผูเ้ล่าเร่ืองประสบการณ์บทบาทความเป็นแม่ท่ีลม้เหลว ยงัเป็นการตอบรับในเร่ือง
ของการคาดหวงัทางสังคมท่ีต้องท าหน้าท่ีของผูใ้ห้ก าเนิด การเป็นแม่และเมีย โดยเป็นหลัก
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โครงสร้างทางสังคมประการหน่ึงท่ีตอ้งการมอบหนา้ท่ีส าคญัในการเล้ียงดูบุตรแก่เพศหญิงเท่านั้น 
และเม่ือใดท่ีเพศหญิงเกิดความผดิพลาดจะท าใหเ้กิดความทุกขท่ี์ใชร้ะยะเวลายาวนานในการเยยีวยา
รักษาเช่นเดียวกบัตวัของวชัราพรเอง 

3. นิสา ศิริแส 
 เกิดเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยก าเนิด จบ

การศึกษาระดบัปริญญาศิลปบณัฑิต คณะศิลปกรรม สาขาทศันศิลป์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ในปี 
พ.ศ. 2549 และจบการศึกษาระดับปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ.ศ. 2554 เป็นศิลปินหญิงท่ีเคยได้รับ
รางวลัเกียรตินิยมเหรียญเงิน ประเภทส่ือผสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 57 ปัจจุบัน
ประกอบอาชีพเป็นศิลปินอิสระ 

นิสาเป็นศิลปินหญิงท่ีเน้นสร้างสรรค์ผลงานให้มีความหลากหลายทางด้านการ
เลือกใช้วสัดุและเทคนิค ผลงานจึงมีความน่าสนใจเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึง เก่ียวกบัภาพแทนสตรีท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัเพศสถานะและแนวคิดเร่ืองจิตใจส านึกของตนเองเป็นหลกั นิสามีความเช่ือเก่ียวกบั
พลงัอ านาจทางเพศท่ีติดตวัข้ึนมากบัเพศหญิง หากแต่พลงัทางเพศนั้นไม่สามารถแสดงออกมาได้
อย่างเต็มท่ี นิสาจึงใชส้ัญลกัษณ์ทางเพศบางอย่างเพื่อส่ือถึงพลงัอ านาจเหล่านั้น พร้อมกบัผลงาน
ภาพแทนสตรีของตนท่ีส่ือถึงความสมบูรณ์และพลงัแห่งเพศหญิง ท่ีสร้างจากรูปแบบของ ”ทวาร” 
และการจ าลองกายภาพ “เรือนร่าง” ของตน  

3.1 ผลงานช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2556  
 3.1.1 แนวความคดิเพศสถานะ 

ส าหรับแนวคิดผลงานชุด พลานุภาพแห่งทวารกาย ท่ีน าเสนอภาพแทน
สตรีเก่ียวกับประเด็นเพศสถานะนั้ น ล้วนแลว้แต่เกิดจากแรงปรารถนาของมนุษยใ์นเร่ืองทาง
กามารมณ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีถูกติดตวัมาเคียงคู่สัญชาตญาณของมนุษย ์หากแต่โครงสร้างทาง
วฒันธรรมท่ีแฝงตวัมากบัศาสนาและประเพณีของไทย ท่ีเคร่งครัดในเร่ืองเพศว่าเป็นส่ิงท่ีต ่าและ
หยาบชา้ ท าให้เกิดทศันคติดา้นลบต่อเร่ืองเพศท่ีเช่ือว่ากามารมณ์เป็นส่ิงท่ีไม่ดีไม่ควรเปิดเผย จึงท า
การควบคุมไวใ้นกรอบของความเหมาะสมทางศีลธรรม นิสาจึงน าความเช่ือในโครงสร้างทาง
วฒันธรรมน้ีมาเป็นส่วนประกอบท่ีช้ีให้เห็นว่าสังคมมองเร่ืองเพศในทางท่ีผิด เพราะเร่ืองเพศและ
ความปรารถนาเป็นสัญชาติญาณส าหรับการสืบถอดสายพนัธ์ุอนัเป็นเร่ืองปกติของธรรมชาติท่ี
ตอ้งการด ารงแต่ละเผา่พนัธ์ุเอาไว ้ และความสัมพนัธ์แห่งรสปรารถนานั้นเกิดข้ึน มนุษยทุ์กคนรวม
ทั้งตวันิสาเอง ยอ่มเกิดความรู้สึกทางอารมณ์ผา่นความสัมพนัธ์ทางร่างกายและสารท่ีหลัง่ไหล อนั
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เตม็ไปดว้ยมวลสารแห่งความสุขท าใหเ้กิดความตอ้งการในรสชาติเหล่านั้นอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด45 

จากท่ีไดก้ล่าวมาภาพแทนสตรีในผลงานชุดน้ี  จึงเป็นไปตามแรงปรารถนา
ต่อจิตใตส้ านึกในเร่ืองเพศ ตามท่ีนิสาไดก้ล่าวถึงภาพแทนสตรีในผลงานชุดน้ีวา่ 

 
มนุษยมี์ความตอ้งการไม่เท่ากนั ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสุขทางกาย และความ

ปรารถนาในส่ิงต่างๆก็ย่อมต่างกันออกไป ขา้พเจ้าเองก็เป็นมนุษยอี์กคนหน่ึงท่ีมีความ
ตอ้งการทางกาย อนัมีสาเหตุมาจากความอยาก ความกระหาย ความตะกละ และดว้ยความ
ปรารถนาท่ีเกิดข้ึนมาเช่นน้ี จึงเสมือนเป็นแรงผลกัดนัเรียกร้องใหต้อ้งคอยเติมความตอ้งการ
ให้ตวัเองอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดขา้พเจ้าจึงเลือกท่ีจะแสดงบุคลิกลกัษณะของตนเอง โดยส่ือ
ความหมายผ่านรูปทรงท่ีมาจากความสมบูรณ์ของเพศหญิง ท่ีมีพลานุภาพ และมีผลทาง
จิตใจต่อผูพ้บเห็น และยอมรับในความสมบูรณ์ของเพศหญิง46 

  
ดงันั้นทศันคติของนิสาในเร่ืองของเพศสถานะนั้นจึงมีความเก่ียวขอ้งกบั

สัญชาตญาณทางเพศ ศิลปินเลือกแสดงออกถึงความปรารถนาทางเพศท่ีเกิดจากจิตใตส้ านึกของตน 
ท่ีเกิดจากการเฝ้าสังเกตตนเองและบุคคลรอบขา้ง ถึงกิเลสและตณัหาท่ีซ่อนอยู่ภายในลว้นเต็มไป
ด้วยความต้องการทางเพศ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานการมีชีวิตของมนุษยซ่ึ์งสมควรได้รับการ
ปลดปล่อยใหเ้ป็นไปตามสญัชาตญาณท่ีควรจะเป็น ไม่ควรปกปิดหรือซ่อนเร้นไวด้งัท่ีนิสาไดแ้สดง
ออกมาในผลงานชุดน้ี 

3.1.2 ลกัษณะของผลงาน 
 แนวความคิดเพศสถานะท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นตวัสะทอ้นถึงแรงปรารถนาท่ีอยู่

ในตวัของมนุษยทุ์กคนรวมทั้งตวันิสาเอง ซ่ึงภาพแทนสตรีจะเป็นตวัแทนของจิตใตส้ านึกในเร่ือง
เพศจากความตอ้งการและความรู้สึกทางอารมณ์ จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมตนเองใหอ้อกมาในรูป
นามธรรมท่ีแสดงออกผา่นทางสญัลกัษณ์และเร่ืองร่างแห่งสตรีเพศ ซ่ึงนิสาเลือกสร้างภาพแทนสตรี
จากภาพจ าลองทางกายภาพของตนเองจากบุคลิกลกัษณะ ประกอบกบัรูปทรงท่ีแฝงนยัยะเร่ืองเพศ 
เช่น หนา้อก ช่องคลอด และรูทวารต่างๆของมนุษย ์เป็นตน้ มาเป็นส่วนประกอบของผลงานในแต่
ละช้ินให้มีความเช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนัในรูปแบบของอุดมคติท่ีส่ือถึงพลงัทางเพศ ซ่ึงภาพแทน
สตรีของนิสานั้น ไดรั้บอิทธิพลการสร้างจากงานประติมากรรมในอดีตท่ีกล่าวถึงความสมบูรณ์ของ
                                                 

45นิสา ศิริแส, “พลานุภาพแห่งทวารกาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
ทศันศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 1. 

46เร่ืองเดียวกนั. 
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สตรีเพศและอิทธิพลจากผลงานศิลปะลทัธิสตรีนิยม ท่ีน าเสนอเร่ืองราวของเพศหญิงท่ีไดรั้บการกด
ข่ีทางเพศ น ามาคิดคน้เป็นลกัษณะการสร้างงานรูปแบบเฉพาะตวั  

ส าหรับผลงานทั้งหมดท่ีจะน ามาวิเคราะห์ในประเดน็เพศสถานะของศินิสา
จะประกอบไปดว้ยผลงาน 2 มิติ จากสร้างผลงานดว้ยเทคนิคภาพพิมพค์อมพิวเตอร์ (Digital Print) 
และผลงาน 3 มิติ ในรูปแบบผลงานประติมากรรมส่ือผสม (Mixed Media) ผลงานทั้ งหมดท่ีจะ
น ามาวิเคราะห์จะขอเลือกผลงานท่ีปรากฏภาพแทนสตรีอย่างเด่นชัดเท่านั้น ผลงานช้ินแรกท่ีจะ
น ามาวิเคราะห์ในผลงานชุดน้ีไดแ้ก่ 
 

 
 
ภาพท่ี 79 นิสา ศิริแส, Sense door 5, 2553, ส่ือผสม, 14 x 30 ซม. 
ท่ีมา: นิสา ศิริแส, “พลานุภาพแห่งทวารกาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 46.  
 

 ผลงานช่ือ Sense door 5 (ภาพท่ี  79) เรือนร่างของนิสาถูกน ามาเป็น
ตน้แบบแก่ภาพแทนสตรีในรูปของผลงานส่ือผสม 3 มิติ ด้วยวิธีการหล่อเรซ่ินและป้ันดินให้มี
ลกัษณะทางกายภาพคลา้ยคลึงกบัเรือนร่างของตนมากท่ีสุด ภาพแทนสตรีร่างใหญ่ไร้แขนซ่ึงมีขนสี
ด าปกคลุมเตม็ท่อนบนของล าตวั เส้นขนถูกท าให้คลา้ยชุดหากแต่แฝงนยัยะทางเพศไวอ้ยา่งชดัเจน 
เม่ือปรากฏสัญลกัษณ์เพศหญิงอยา่งปากช่องคลอดเตม็ชุดคลุม ปากช่องคลอดนั้นเป็นการป้ันดินให้
มีรูปร่างแตกต่างต่างกนัออกไปสีชมพูของปากช่องคลอดดูโดดเด่นชดัเจนเม่ือตดักบัสีด าของชุด
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คลุมเสน้ขน ปากช่องคลอดบางช้ินมีเสน้ลวดสีด าขาวหอ้ยโคง้ไปมาตรงส่วนปลายของเสน้มีเมด็ดิน
ท่ีถูกป้ันให้คลา้ยกบัหยดน ้ าสีน ้ า ส่วนของล าตวัท่อนล่างเผยให้เห็นเน้ือหนงัของล าตวัท่ีถูกลงสีให้
เป็นสีด านวลคลา้ยกบัสีของถุงน่อง ตรงบริเวณอวยัวะเพศชองเรือนร่างนั้นถูกปกคลุมไปดว้ยเส้น
ขนสีด าเช่นเดียวกนักบัชุดคลุมท่อนบน 

 

 
 
ภาพท่ี 80 นิสา ศิริแส, Sense door 6, 2553, ส่ือผสม, 14 x 30 ซม.  
ท่ีมา: นิสา ศิริแส, “พลานุภาพแห่งทวารกาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 47. 

  
ภาพแทนสตรีนั้นถูกท าให้ดูประหลาด เช่นเดียวกนักบัผลงานช่ือ Sense 

door 6 (ภาพท่ี 80) เรือนร่างท่ีอวบอ่ิมเผยใหเ้ห็นส่วนของเหนือหนงัอยา่งเตม็ท่ีมีเพียงชุดชั้นในหนงั
สีด าปกปิดเท่านั้น หนา้อกซ่ึงสีเทาถูกป้ันให้เด่นมาขา้งหนา้โดยมีปากสีแดงยื่นมายงับริเวณหนา้อก
ทั้งสองขา้ง ปากทั้งสองเผยอให้เห็นซ่ีฟันชดัเจน ปากสีแดงยงัปรากฏให้เห็นในส่วนชุดชั้นในท่อน
ล่างท่ีมีลกัษณะคลา้ยอวยัวะเพศชายสีทองยืน่ออกมาปลายของอวยัวะนั้นเป็นรูปปากสีแดงท่ีเมม้ปิด
สนิทต่างกบัปากทั้งสองของบริเวณหนา้อก ส่วนของล าตวัยงัมีเคร่ืองประดบัสีทองประดบัอยู่ตาม
ช่วงแขนและช่วงท่อนขา ส่วนของศีรษะถูกท าให้เป็นชุดคลุมหนังคลุมหน้ามีลกัษณะลวดลาย
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เช่นเดียวกบัในส่วนของชุดชั้นในไม่เผยให้เห็นใบหน้าส่วนของท่ีคลุมศีรษะถูกป้ันให้คลายส่วน
ของอวยัวะเพศหญิง มีการแสดงอวยัวะเพศหญิงอยา่งโจ่งแจง้บริเวณกลางศีรษะเป็นรูปปากทางของ
ช่องคลอดสีแดงสด  

 

 
 

ภาพท่ี 81 นิสา ศิริแส, Sense door, 2553, ส่ือผสม, ขนาดแปรผนัตามพื้นท่ี.  
ท่ีมา: นิสา ศิริแส, “พลานุภาพแห่งทวารกาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 41. 

 
สัญลกัษณ์ท่ีแอบแฝงนัยยะเร่ืองเพศอย่างรูปปากสีแดงยงัปรากฏให้เห็น

ในผลงานช่ือ Sense door (ภาพท่ี 81) ผลงานช้ินน้ีเป็นลกัษณะของชุดท่ีสามารถสวมใส่ได้จริง 
ศิลปินเลือกสร้างชุดใหมี้ความแฟนตาซีดูแปลกตา ชุดสีด าท่ีนิสาส่วนใส่มีความเช่ือมโยงกบัผลงาน 
3 มิติทั้งสองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ชุดสีด ารัดรูปเน้นส่วนเรือนร่างท่ีดูอวบ ทั้งชุดเต็มไปดว้ยรูปปากสี
แดงซ่ึงมีหลากหลายขนาดแตกต่างกนัออกไป ปากทั้งหมดนั้นจะมีล้ินท่ีท าจากเส้นของผา้สีด าและ
แดงสลบักนัไปมา เส้นเหล่านั้นถูกท าให้โคง้งอและบิดเป็นเกลียว ส่วนของล าตวับริเวณหนา้อกทั้ง
สองจะเน้นรูปปากให้ดูใหญ่ท่ีสุด เช่นเดียวกบัส่วนของศีรษะท่ีเต็มไปดว้ยรูปปากน้อยใหญ่ปิดบงั
จนเตม็ใบหนา้ ยิง่ท าใหชุ้ดท่ีนิสาสวมใส่นั้นมีมนตข์ลงัในพลงัทางเพศอยา่งประหลาด 
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ภาพท่ี 82 นิสา ศิริแส, Sense door 10, 2553, ภาพพิมพค์อมพิวเตอร์, 42 x 29 ซม. 
ท่ีมา: นิสา ศิริแส, “พลานุภาพแห่งทวารกาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 51. 

 
ผลงานช่ือ Sense door  10 (ภาพท่ี 82) เป็นผลงานภาพ 2 มิติแสดงภาพ

แทนสตรีรูปร่างอวบท่ีมีเรือนร่างดูแปลกและน่ากลวัให้เป็นจุดเด่นเพียงอย่างเดียวภายในผลงาน 
ภาพแทนสตรีท่ีถูกจดัวางให้เต็มกรอบของผลงานทั้ งส่ีดา้นแสดงท่าทางการยืนท่ีก าลงัยอตวัลง
พร้อมกางแขนออกเลก็นอ้ยทั้งสองขา้งคลา้ยการเตน้ระบ า หากแต่เรือนร่างนั้นเตม็ไปดว้ยแรงดึงดูด
ท่ีชวนขนลุกเน่ืองจากส่วนต่างๆตั้ งแต่บริเวณศีรษะจนถึงช่วงปลายเท้ามีลักษณะคล้ายสัตว์
ประหลาด ศีรษะท่ีมีสองใบหน้าตรงกลางใบหน้าทั้งสองเผยให้เห็นปากช่องคลอดของเพศหญิง
อย่างเด่นชัด ใบหน้าสตรีท่ีไร้ช่วงปากทั้ งสองมองไปยงัด้านขา้งของแต่ละด้านอย่างเหม่อลอย 
บริเวณใบหน้าและบริเวณปากช่องคลอดมีเส้นสีขาวบางๆส่วนปลายคลา้ยมีแสงนวลๆสีแดงส่อง
แสงอยู ่เส้นสีขาวเหล่านั้นตวดัไปมา บริเวณล าคอเป็นรูปของช่องปากท่ีเตม็ไปดว้ยซ่ีฟันของมนุษย์
จ  านวนมาก มีฟันสีทองแซมเป็นบางส่วน ล าตวัตั้ งแต่ช่วงหน้าอดจนถึงช่วงท้องถูกท าให้เป็น
กลา้มเน้ือหนา้ทอ้งดว้ยรูปทรงและสัญลกัษณ์ของหนา้อกสตรีเพศ ส่วนบริเวณอวยัวะเพศถูกสร้าง
ให้เป็นรูปช่องปากท่ีใหญ่ตั้งแต่รอบเอวเป็นตน้มา โดยรอบของช่องปากนั้นเตม็ไปดว้ยเส้นขนสีด า
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มากมาย ช่องปากเผยออกเลก็นอ้ยฟันท่ีเรียงอยา่งเป็นระเบียบ มีเพียงสองซ่ี ท่ีเป็นสีทองเช่นเดียวกบั
ฟันในช่องปากช่วงล าคอ ช่วงแขนและช่องท่อนขาเตม็ไปดว้ยเคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะคลา้ยก าไร 
ส่วนของมือและเทา้เต็มไปดว้ยขนสีด าปกคลุมมือมีลกัษณะคลา้ยกีบเทา้ของสัตว ์อีกทั้งเส้นขนท่ี
ชอนไชออกมาตามท่อนแขนยิง่ชวนใหรู้้สึกกระอกักระอ่วน นิสาเลือกการลงสีในส่วนของเน้ือหนงั
ให้มีความสมจริงของผิวหนังมนุษย ์ส่วนของพื้นหลงัใชโ้ทนสีท่ีครอบคลุมโดยไล่ส่วนท่ีเขม้เขา้
มายงับริเวณจุดเด่นซ่ึงเป็นภาพแทนสตรี ให้มีลกัษณะคลา้ยกบัแสงของดวงไฟท่ีปรากฏแสงนวลๆ
ตามปลายเสน้ขนท่ีเตม็บริเวณเรือนร่างของสตรีผูน้ี้  

 

 
 
ภาพท่ี 83 นิสา ศิริแส, Sense door 14, 2553, ภาพพิมพค์อมพิวเตอร์, 42 x 29 ซม.  
ท่ีมา: นิสา ศิริแส, “พลานุภาพแห่งทวารกาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 55. 
 

ผลงานช่ือ Sense door 14  (ภาพท่ี 83) ภาพแทนสตรีท่ีมีรูปร่างประหลาด
ซ่ึงมีเพียงล าตวัช่องร่างเท่านั้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นเรือนร่างของมนุษย ์ช่วงบนของล าตวัไม่มีศีรษะ 
ใบหนา้หรือช่วงแขนปรากฏให้เห็นมีเพียงกอ้นเน้ือขนาดใหญ่ท่ีคลา้ยกบัเป็นเน้ืองอกกอ้นโตท่ีเต็ม
ไปดว้ยกอ้นเน้ือสีคล ้าออกโทนสีด าขนาดเลก็จบักลุ่มกนัเป็นกอ้น ดวงตาสีแดงกล ่าหลายขนาดท่ีอยู่
ตามเน้ืองอกแต่ละกอ้นนั้นดูแดงกล ่าและเตม็ไปดว้ยเส้นขนสีด ารอบบริเวณขอบของดวงตา บริเวณ
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ตรงกลางของกอ้นเน้ือนั้นเป็นรูปทรงสัญลกัษณ์ของปากช่องคลอดสีแดงออกคล ้า ท่ีถูกท าให้เป็น
ชั้นๆคลา้ยกบักลีบดอกไม ้กอ้นเน้ือและช่องคลอดนั้นคือส่วนหน่ึงของเรือนร่างท่ีติดกบัล าตวัท่อน
ล่าง ช่วงเอวและท่อนขาท่ีใหญ่อวบอ่ิมดูมีก าลงัและเต็มไปดว้ยพลงั ชั้นของกลา้มเน้ือเป็นสีแดง
เช่นเดียวกบัโทนสีของปากช่องคลอดเรือนร่างนั้นคลา้ยกบัพยายามกา้วขาเขา้มาสู่เบ้ืองหนา้ การวาง
จุดเด่นยงัคงวางใหเ้ตม็รูปและนิสาเลือกใชโ้ทนสีน ้าเงินเขม้ของพื้นหลงัใหต้ดักบัจุดเด่นซ่ึงเป็นโทน
สีแดง และสร้างส่วนนูนด้วยการลงสีขาวนวลๆบริเวณก้อนเน้ือช่วงบนล าตวัและสีเหลืองแซม
บริเวณขอบของปากช่องคลอดเพื่อสร้างมิติใหแ้ก่ภาพ เช่นเดียวกบัท่ีใชสี้ด าลงในส่วนลึกเพื่อนสร้าง
ความสมจริงใหแ้ก่ภาพมากยิง่ข้ึน  

 

 
 

ภาพท่ี 84 นิสา ศิริแส, Passion 5, 2556, ภาพพิมพค์อมพิวเตอร์, 90 x 60 ซม.  
ท่ีมา: นิสา ศิริแส, “พลานุภาพแห่งทวารกาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 66. 
 

ผลงานช่ือ Passion 5 (ภาพท่ี 84) ภาพแทนสตรีท่ียงัคงแสดงสัญลกัษณ์ใน
เร่ืองเพศอยา่งโจ่งแจง้ในรูปของสตัวป์ระหลาด เรือนร่างท่ีอวบเม่ือสังเกตดูแลว้คลา้ยกบัว่าเรือนนั้น
มีพลงัดึงดูดทางเพศแฝงอยูม่ากมาย เรือนร่างนั้นนัง่ยองๆมีเพียงล าตวัปรากฏใหเ้ห็นหากแต่ไร้ศีรษะ 
หนา้อกและท่อนแขนท่ีมีมากเกิดปกติ ท่อนแขนสีแดงสดทั้งหา้ก าลงัตะกุยและโอบรัดหนา้อกทั้งส่ี
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ไวไ้ม่ยอมปล่อย หัวนมท่ีเปล่ียนเป็นรูปของหนามแหลมเช่นเดียวกบับริเวณของท่อนขา ท่ีมีหนาม
แหลมเลก็ๆกระจายอยูท่ ัว่ไป ส่วนของท่อนร่างล าตวัเผยให้เห็นช่องคลอดท่ีถูกท าให้ลึกดว้ยการลง
น ้ าหนักดว้ยสีด าเขม้ ซ่ึงมีล้ินเล็กๆยื่นออกมาให้เห็นบริเวณระหว่างขาทั้งสอง ล้ินสีแดงสดนั้นดู
ตะกละตะกลามเม่ือสงัเกตเห็นน ้าลายท่ีหยดลงมาบนพื้น ผวิหนงัของเรือนร่างนั้น ถูกท าใหค้ลา้ยกบั
เกลด็ขอสตัวเ์ล้ือยคลานมีเพียงช่วงเทา้ท่ีดูไม่ผดิปกติ   

 

 
 
ภาพท่ี 85 นิสา ศิริแส, Passion 1, 2556, ส่ือผสม, 84 x 110 ซม.  
ท่ีมา: นิสา ศิริแส, “พลานุภาพแห่งทวารกาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 62. 
 

ผลงานช้ินสุดทา้ยท่ีจะน ามาวิเคราะห์ไดแ้ก่ผลงานช่ือ Passion 1 (ภาพท่ี 
85) เป็นผลงาน 3 มิติท่ีน าเสนอภาพแทนสตรีในลกัษณะรูปร่างแปลกประหลาด เรือนร่างท่ีมีเพียง
ล าตวัท่อนล่างท่ีคลา้ยกบัช่วงของป้ันทา้ยเพศหญิง มีแขนทั้งส่ีงอกออกมาบริเวณช่วงป้ันทา้ยทั้งสอง
ขา้ง ช่วงแขนท่ีถูกสร้างให้สมมาตรกบัของจริงยิ่งชวนให้ดูประหลาดใจเม่ือมือของแขนทั้งส่ีนั้นช้ี
มายงัช่องคลอดขนาดใหญ่ท่ีถูกแหวกออกอย่างจงใจ เผยให้เห็นเน้ือดา้นในสีแดงสดอย่างเด่นชดั
คลา้ยการเช้ือเชิญใหม้าร่วมเพศ บริเวณโดยรอบของปากช่องคลอดมีลกัษณะเป็นหนามและมีพื้นผวิ
ท่ีขรุขระเช่นเดียวกับผิวของเรือนร่างท่ี เต็มไปด้วยมวลของกล้ามเน้ือท่ีดูสมบูรณ์  อวบอ่ิม
เช่นเดียวกบัผลงานท่ีผ่านๆมา ผิวหนงัของเรือนร่างท่ีเปลือยเปล่ามีลกัษณะคลา้ยเกล็ดผิวหนังของ
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สตัวเ์มด็ของวสัดุช้ินเลก็ช้ินนอ้ยถูกบรรจงเรียงไปตามเรือนร่างจนเตม็ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นช่องท่อน
ขา ช่วงแขน และร่องทวารต่างๆ นิสาใช้สีเทาให้แก่เรือนร่างและใช้สีแดงในส่วนช่องคลอดเพื่อ
สร้างจุดเด่นใหแ้ก่ผลงาน ซ่ึงเกิดความขดัแยง้ระหว่างสีทั้งสองยิง่ท าใหภ้าพแทนสตรีผลงานน้ีดึงดูด
สายตาและแรงผลกัดนัทางเพศมากยิง่ข้ึน 

3.1.3 วเิคราะห์ 
จากการศึกษาลกัษณะของผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพแทนสตรีของนิสา จะ

พบไดว้่าภาพแทนสตรีในผลงานชุดน้ีเป็นการสร้างรูปทรงเชิงสัญลกัษณ์  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจาก
คติความเช่ือของการสร้างประติมากรรมรูปสลกัวีนสั ท่ีแสดงถึงพลงัแห่งสตรีเพศซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์
แห่งความอุดมสมบูรณ์ ความอวบอว้นท่ีปรากฏไม่ไดห้มายถึงส่ิงท่ีอปัลกัษณ์หรือน่าเกลียดแต่อยา่ง
ใด หากแต่เรือนร่างท่ีสมบูรณ์เหล่านั้นแสดงใหเ้ห็นการใหเ้กียรติและเคารพนบัถือวา่เป็นเทพมารดา
ผูใ้ห้ก าเนิด สังเกตไดจ้ากการเน้นในส่วนอวยัวะเพศอย่างเด่นชดั จากคติความเช่ือดงักล่าวนิสาจึง
เลือกสร้างภาพแทนสตรีในลกัษณะแบบศิลปะลทัธิเหนือจริง โดยการผสมผสานระหว่างสญัลกัษณ์
รูปทรงทวารต่างๆและเรือนร่างของสตรีให้มีลกัษณะคลา้ยกบัศิลปะแฟนตาซี (Fantasy Art) ท่ีมี
รูปร่างเหนือธรรมชาติ โดยใช้สัดส่วนเรือนร่างท่ีอวบอ่ิมของตนเองเพื่อส่ือถึงความสมบูรณ์ 
เช่นเดียวกบัภาพแทนสตรีในงานประติมากรรมแกะสลกั อีกทั้ งยงัแสดงแนวคิดและความรู้สึก
ส่วนตวัเป็นส่ือถึงสัญลกัษณ์พลงัของการก่อก าเนิด การสืบพนัธ์ุและการตอบสนองแรงปรารถนา
แห่งกามารมณ์ของมนุษย ์ 

นอกจากการส่ือความหมายของเรือนร่างท่ีปรากฏในภาพแทนสตรีแลว้ ส่ิง
ท่ีเด่นชดัในผลงานนิสาคือการใชรู้ปทรงของทวารต่างๆมากมาย อย่างสัญลกัษณ์รูปทรงของปาก 
ล้ิน อวยัวะเพศ รูทวาร ท่ีข้ึนตามเรือนร่างอยา่งผิดปกติและมีมากเกินจนคลา้ยสัตวป์ระหลาด ชวน
ใหดู้น่าเกลียดน่ากลวัมากกวา่เชิญชวนใหม้าล้ิมลองและสมัผสัในเพศรส ส่ือใหเ้ห็นวา่ภาพแทนสตรี
ท่ีเตม็ไปดว้ยสัญลกัษณ์ทางเพศเหล่านั้นเป็นตวัแทนจิตใตส้ านึกของมนุษยร์วมทั้งตวันิสาเอง ในรูป
ของแรงดึงดูดและกบัดกัใหต้กหลุมพรางแห่งกิเลสตณัหาจากความกระหายและความตะกละท่ีไม่มี
วนัส้ินสุด นอกจากการสร้างเรือนร่างท่ีพฒันาการเหนือความจริงแลว้ พื้นผิวและสีในผลงานแต่ละ
ช้ิน ยงัเป็นส่ิงท่ีผูช้มสามารถรับรู้รับรู้ถึงพละก าลงัของความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนและปลุกกระตุน้เร่งเร้าท่ี
ส่ือถึงความรู้สึกเร้าแห่งความปรารถนาทางเพศไดเ้ป็นอยา่งดี  

นิสาเลือกท่ีจะสร้างพื้นผิวให้แก่ผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ส่วนใหญ่ให้มีผิว
กายท่ีหยาบไม่เรียบเนียน บา้งมีลกัษณะคลา้ยเกลด็ กอ้นมวลกายของกลา้มเน้ือและไขมนั หนามช้ิน
เลก็ช้ินนอ้ย และเส้นขนสีด ามากมายท่ีปกคลุมอยูบ่นผวิของเรือนร่าง ท่ีช่วยเนน้จุดสนใจและดึงดูด
สายตาในความละเอียดของพื้นผิวในแต่ละส่วนเช่นเดียวกบัการเลือกใชสี้ท่ีมีความขดัแยง้กนัอยา่ง
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รุนแรง โดยนิสาเลือกใชสี้โทนร้อนเสียเป็นส่วนใหญ่ ผลงานบางช้ินมีความขดัแยง้กนัระหว่างสีคู่
ตรงขา้ม เพื่อให้เกิดการปะทะในความรู้สึกท่ีรุนแรงและเร้าร้อน อีกทั้งสีแดงและสีด ายงัถูกใชใ้น
ส่วนของอวยัวะเพศหญิงและรูทวารต่างๆเพื่อเนน้สัญลกัษณ์ทางเพศให้มีความชดัเจนและเด่นชดั
จากบทวิเคราะห์ภาพแทนสตรีในประเด็นเพศสถานะของนิสาจะพบความเช่ือมโยงถึงความเป็นมา
ระหว่างภาพแทนสตรีและรูปทรงสัญลกัษณ์รูทวารต่างๆ ว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัแรงปรารถนาท่ีฝัง
อยู่ในจิตใต้ส านึกของมนุษย์ ซ่ึงในท่ีน้ีนิสาเลือกใช้ความต้องการของตนเองเป็นส่ือ ในการ
สร้างสรรคอ์ยา่งตรงไปตรงมา โดยเลือกใชค้วามหมายแห่งความสมบูรณ์ของสตรีเพศท่ีเตม็ไปดว้ย
พลงัเพื่อท่ีจะแสดงออกถึงความตอ้งการต่อความปรารถนาในเพศรส ให้เกิดเป็นความสุขทางกายท่ี
พลุกพล่านในจิตใตส้ านึกของตน  

เพศสถานะสตรีท่ีปรากฏในผลงานศิลปะร่วมสมยัของไทยโดยมีศิลปินหญิงเป็นผู ้
สร้างสรรค์ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2530 - 2556 นั้ น จะประกอบไปด้วยเน้ือหาท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ังคมและ
วฒันธรรมเป็นตวัก าหนด ท่ีเรียกว่า การคิดเชิงวิพากษส์ังคม (Critical Thinking) ภาพแทนสตรีใน
ประเด็นเพศสถานะของศิลปินหญิงจึงมีเน้ือหาท่ีแสดงออกถึงความเป็นหญิงและสถานะของเพศ
ผูใ้หก้ าเนิด  โดยโยงเขา้กบัสัญลกัษณ์ต่างๆทางสรีระร่างกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทางกายภาพ ซ่ึง
ภาพแทนสตรีของศิลปินทั้ง 9 ท่าน จะใชท้ั้งเรือนร่างของสตรีเพศเป็นส่ือหรือเนน้เป็นสดัส่วน  โดย
ภาพแทนสตรีท่ีปรากฎเป็นผลผลิตจากส่ิงประดิษฐ์สร้างของสังคม (Social  Invention) ซ่ึงจะมีมิติ
ทบัซอ้นในหลายปัจจยั ทั้งศาสนา ประวติัศาสตร์ ค่านิยม วฒันธรรม และส่ือสารมวลชน ฯลฯ อนั
เป็นส่ิงประกอบสร้างของอ านาจชายเป็นใหญ่ หรือ ปิตาธิปไตย (Patriarchy) ท่ีส่งผลกระทบต่อสตรี 
เป็นการจดัการรูปแบบพฤติกรรมท่ีถูกเรียนรู้และปลูกฝังจนกลายเป็นเร่ืองปกติ กล่าวไดอี้กนยัหน่ึง
วา่วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนดบทบาทระหวา่งชายและหญิงในสงัคม ขดัเกลาถ่ายทอดความเป็นเพศ
ใหป้ฏิบติัและมีพฤติกรรมตามค่านิยมดงัเพศของตน 
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บทที่ 5 
 

สรุป 
 

จากการท่ีได้ศึกษาประเด็นเร่ืองเพศสถานะสตรีในงานของศิลปินหญิงร่วมสมัย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2556 ท่ีผา่นมานั้น ศิลปินหญิงเร่ิมมีบาบาทมากข้ึนในวงการศิลปะร่วมสมยั
ในไทย เน่ืองจากพื้นท่ีทางเพศถูกเปิดกวา้งขวางกว่าในอดีต ศิลปินหญิงสามารถท่ีจะศึกษาและ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะเทียบเท่าเพศชายและสามารถน าเสนอตวัตน แนวคิด ลงในผลงานศิลปะ
ของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่แนวคิดเหล่านั้นยงัคงผกูติดในความเล่ือมล ้าทางเพศเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นผล
พวงจากโครงสร้างทางสังคมตามท่ี นิธิ เอียวศรีวงศ์ ไดแ้สดงทรรศนะต่อความแตกต่างทางเพศ
เหล่าน้ีวา่ 

 
 ...ปัญหาสังคมหลายอย่างในเมืองไทยนั้นมีมูลเหตุส่วนหน่ึงมาจากแบบแผน

ความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงและชายในวฒันธรรมไทย ผูห้ญิงถูกสอนใหย้อมรับความเป็นรอง
ของชายมาแต่เล็กแต่น้อย ฉะนั้นผูห้ญิงจึงทนรับการเอารัดเอาเปรียบ และบางคร้ังถึงกบัทน
รับการเหยยีดหยามของผูช้ายไดอ้ยา่งไม่ปริปาก1 

 
การน าเสนอเร่ือง   ”เพศสถานะ” ในรูปของภาพแทนสตรีของศิลปินหญิงจึงมีมุมมองท่ี

แตกต่างกบัศิลปินชายอยา่งส้ินเชิง เน่ืองจากท่ีไดศึ้กษาผลงานของศิลปินหญิงร่วมสมยัของไทยจะ
พบไดว้่า เน้ือหาเพศสถานะส่วนใหญ่ลว้นเป็นประสบการณ์ เหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงต่อตวั
ศิลปินหญิงในเชิงเสียดสีและลอ้เลียนต่อกระแสทางความคิดของสังคม ท่ีท าการคาดหวงัต่อเพศ
หญิงโดยใชศี้ลธรรม จริยธรรมและจารีตประเพณีเป็นตวัควบคุม ดงันั้นเรือนร่างของสตรีเพศน้ี คือ
เคร่ืองมือบรรจุแนวคิดของศิลปินหญิงท่ีถูกใชเ้พื่อตั้งค  าถามต่อสังคมถึงความแตกต่างระหวา่งเพศท่ี
ยงัพบเห็นไดใ้นสงัคมไทยปัจจุบนั 

เม่ือเขา้ในส่วนเน้ือหาของบทท่ี 2 ท่ีน าเสนอการท าความเขา้ใจบทบาทเร่ืองเพศและ
การจ าแนกระหว่างแนวคิดการสร้างภาพแทน ท่ีเช่ือว่าภาพแทนสตรีเป็นการน าเสนอรูปของ       
                                                            

1นิธิ เอียวศรีวงศ,์ ผ้าขาวม้า ผ้าซ่ิน กางเกงใน และ ฯลฯ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์มติชน 
, 2557), 78. 
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เพศสรีระ (Sex) ภายนอกเพียงเท่านั้น หากแต่เน้ือหานั้นเป็นแนวคิดเพศสถานะ (Gender) ทั้งหมด 
ลว้นแลว้แต่เป็นผลจากส่ิงประกอบสร้างของอ านาจชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ท่ีท าการควบคุม
สังคม โดยการปลูกฝังลงในโครงสร้างรูปแบบต่างๆ จนกลายเป็นบรรทัดฐานท่ีถูกสร้างและ
ประพฤติปฎิบติัสืบต่อมาจนกลายเป็นเป็นเร่ืองปกติในสงัคม 

ส าหรับบทท่ี 3 เป็นการรวบรวมขอ้มูลการส ารวจการสร้างภาพแทนสตรีในอดีตจนถึง
ปัจจุบนัทั้งทางฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออก พบวา่ภาพแทนสตรีมีความแตกต่างกนัตามช่วงระยะเวลา
และสภาพสังคมในขณะนั้น ภาพแทนสตรีในผลงานศิลปะสามารถบ่งบอกสถานะและวฒันธรรม
แต่ละพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี เร่ิมแรกสตรีเพศคือตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ ผูใ้ห้ก าเนิด เคร่ืองราง 
และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ แต่เม่ือเวลาผ่านไปถูกลดสถานะลงจากการเขา้ครอบง าของอ านาจเพศชาย เพศ
หญิงเป็นเพียงเคร่ืองมือตอบสนองเร่ืองเพศเท่านั้น และเม่ือศิลปะสมยัใหม่ไดเ้กิดข้ึน การน าเสนอ
แง่มุมบทบาททางเพศของสตรีก็เร่ิมชัดเจนโดยศิลปินหญิง ภาพแทนสตรีท่ีมีความสมจริงตาม
ลกัษณะกายภาพไดส่ื้อให้เห็นลกัษณะความเป็นจริงของเพศหญิงในสังคม ไดม้ากกว่าตวัแทนตาม
ความเช่ือในอุดมคติ  

จากการศึกษาบทบาทเร่ืองเพศสถานะและการส ารวจเน้ือหาการสร้างภาพแทนสตรีใน
อดีตพบว่าเพศสถานะเพิ่ งเร่ิมปรากฏในผลงานศิลปะเม่ือไม่นานมาน้ี ซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกับ
แนวความคิดสตรีนิยมทางฝ่ังตะวนัตก และส าหรับประเทศไทยผลงานศิลปะท่ีน าเสนอภาพแทน
สตรีในประเด็นเพศสถานะของศิลปินหญิงเร่ิมปรากฏช่วงปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มาและมีความ
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน ดงันั้นในบทท่ี 4 จึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์เพศสถานะสตรีในงานศิลปะร่วมสมยั  
มีศิลปินหญิงทั้งหมด 9 ท่าน โดยท าการแบ่งและวิเคราะห์ตามเน้ือหาของผลงาน ซ่ึงมีทั้งหมด 4 
กลุ่ม การน าเสนอภาพแทนสตรีของศิลปินหญิงในแต่ละกลุ่มจะพบไดว้่า ตลอดระยะเวลาสามสิบ
กว่าปีท่ีผ่านมา ศิลปินหญิงสร้างภาพแทนสตรีเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในเชิงสังคม วฒันธรรม 
ลว้นมีความสมัพนัธ์กบัอ านาจปิตาธิปไตยแถบทั้งส้ิน  

เพื่อจ ากัดการรับรู้และเขา้ถึงแนวความคิดของศิลปินได้โดยง่าย ศิลปินจึงเลือกน า
บุคคลจริงหรือตวัของศิลปินเองมาเป็นส่ือของภาพแทนสตรีโดยการบนัทึกดว้ยภาพ อยา่งภาพถ่าย 
หรือบนัทึกวีดีทศัน์การแสดงสด ของศิลปินหญิงกลุ่มอ านาจของจารีตประเพณีและค่านิยมใน
สังคมไทย ก็ไดน้ าเสนอเน้ือแทแ้ห่งความเป็นจริงในสังคม ท่ีสตรียงัคงถูกกดข่ีจากอ านาจเพศชาย 
การเลือกใช้บุคคลจริงมาเป็นส่วนหน่ึงของผลงานศิลปะช่วยให้เกิดการรับรู้ท่ีเขา้ใจได้โดยง่าย 
เช่นเดียวกบัการน าเสนอภาพแทนสตรีซ่ึงเป็นตวัแทนของความสุขในกลุ่มระบบทุนนิยมและกลุ่ม
สิทธิเสรีภาพทางเพศ ท่ีน าเสนอภาพแทนสตรีท่ีเกินความจริง เตม็ไปดว้ยความลุ่มหลงของวตัถุหรือ
ภาพแห่งความฝันท่ีตนตอ้งการจะเป็นเฉกเช่นเดียวกบัเพศชาย ภาพแทนเหล่านั้นแสดงให้เห็นส่ิง
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ประกอบสร้างทางสังคมท่ีมีความผนัเปล่ียนไปตามกาลเวลา ของความสัมพนัธ์และความแตกต่าง
ระหวา่งชายหญิง ท่ีมีจุดมุ่งหมายเป็นท่ีตอ้งการในความเท่าเทียมกนัในเร่ืองเพศ 

การสอดแทรกประเด็นเพศสถานะท่ีเลือกเน้นลกัษณะทางเพศสรีระซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ี
แสดงเอกลกัษณ์ของความเป็นหญิงชดัเจน เช่น บริเวณหน้าอก ป้ันทา้ย ช่องคลอด ฯลฯ ประกอบ
กบัลกัษณะของเรือนร่างสตรีท่ีมิไดย้ึดติดกบัรูปลกัษณ์ความงามเฉกเช่นในอดีต จะพบไดว้่าภาพ
แทนสตรีในแต่ละกลุ่มนอกเหนือจากความงามของสตรีเพศแลว้ ศิลปินบางท่านเลือกสร้างภาพ
แทนสตรีลกัษณะลดทอนให้มีความผดิเพี้ยนไปจากความจริง โดยเฉพาะผลงานของศิลปินหญิงใน
กลุ่มจิตใตส้ านึกในเร่ืองเพศ ท่ีน าสัญลกัษณ์ทางเพศใส่ลงในภาพแทนสตรีอยา่งตรงไปตรงมาและ
ลน้เกินความเป็นจริง พร้อมกบัเรือนร่างสตรีท่ีเปลือยเปล่า เพื่อแสดงให้ตระหนกัเห็นผลลพัธ์ของ
ความขดัแยง้ต่ออุดมการณ์เพศชาย ท่ีตอ้งการยดึอ านาจพื้นท่ีบนร่างกายเพศหญิงน ามาซ่ึงการขดัข่ืน 
ความรุนแรง ความอึดอดั ท่ีพร้อมจะปะทุออกมาไดทุ้กเม่ือ 

อย่างไรก็ตามภาพแทนสตรีในประเด็นเพศสถานะทั้ง 4 กลุ่มไดท้  าการสะทอ้นและ

วิพากษส์ังคมและวฒันธรรมซ่ึงลว้นอิงกบัแนวคิดสตรีนิยมแทบทั้งส้ิน ท่ีสะทอ้นภาพความเล่ือมล ้า

ในความเท่าเทียมกนัทางเพศ  แต่ภาพแทนสตรีอาจไม่ไดมี้ความรุนแรงและโจ่งแจง้เฉกเช่นผลงาน

ศิลปะของศิลปินหญิงสตรีนิยมในฝ่ังตะวนัตก อย่างการใช้สัญลกัษณ์ทางเพศรูปทรงท่ีมีความ

สมจริง ประกอบกบัการใชร่้างกายและอวยัวะเพศจริงของศิลปินหญิงเอง แต่ศิลปินหญิงในประเทศ

ไทยจะหยบิยกเพียงรูปทรงหรือการตดัทอนอวยัวะท่ีส่ือเร่ืองเพศ ใหมี้รูปทรงท่ีคล่ีคลายเพื่อลดความ

รุนแรงทางเพศและความยัว่ยวนทางกามอารมณ์ลง เพื่อให้เกิดความสุนทรียะมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก

สังคมไทยมีวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดขอบเขตความรุนแรงต่อการรับรู้ในเร่ืองเพศอยู่ก็เป็นไปได ้

การท าความเขา้ใจในมิติเร่ืองเพศจึงจ ากดัอยูใ่นพื้นท่ีของวฒันธรรมแต่ละสังคม จึงเกิดความเขา้ใจท่ี

สับสนในสังคมไทยท่ีมองว่าศิลปินหญิงท่ีน าเร่ืองเพศสถานะมาเป็นประเด็นนั้นตอ้งการจะสุดโต่ง 

ขบถ และขดัต่อรูปแบบวฒันธรรมการควบคุมเร่ืองเพศท่ีมีมาอยา่งชา้นาน จนเกิดการวิจารณ์ท่ีพูด

ถึงความเหมาะสมเป็นอยา่งมากในสงัคม 
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