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บทคดัย่อภาษาไทย  

58007812 : ทศันศิลป์ แบบ 1.1 ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคญั : มายา, สุนทรียะ, สตรีเพศ 

นางสาว สุริวลัย ์ สุธรรม: มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร 

  
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” เป็นโครงการสร้างสรรค์

จิตรกรรม ท่ีน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัความงามท่ีสตรีเพศปรารถนาและแสวงหาทั้ง ทางกายภาพ
ภายนอกและจิตใจ นั้นเป็นเร่ืองคุน้ชินว่าความงามกบัสตรีนั้นเป็นของคู่กนั แต่ในสภาพสังคม
ปัจจุบนัความงามไดแ้ปรเปล่ียนหนา้ท่ี ไปอยา่งน่าวติกกงัวล โดยท่ีไดรั้บการตกอยูภ่ายใตว้งัวนมายา
ในโลกแห่งสังคมวตัถุ 

ภายใตแ้นวคิดในการวิจยัสร้างสรรค์ดงักล่าว ผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรี
เพศ”  จะใช้ขอ้มูลทางความหลากหลายของส่ือ ซ่ึงมีความหมายเป็นอย่างมากในเหล่าของกลุ่ม
สตรี           ท่ีมุ่งหวงัยกระดบั ตนเองให้ทดัเทียมผูอ่ื้นในโลกของวตัถุ คลา้ยกบัการปลอบประโลม
ทาง ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ ท่ีแฝงมากบัมายาคติ จนแยกไม่ออก ท่ีวา่ดว้ย เร่ืองเน้ือหาของสตรี
เพศกบัวตัถุ น ามาซ่ึงการคิดคน้หากระบวนการ เทคนิควิธีการ น าเสนอในรูปแบบการสร้างสรรค์ 
ผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และมีการใช้สัญลกัษณ์นิยม 
(Symbolism) 

ส่ือความหมายอยา่งมีนยัยะส าคญั ทั้งรูปร่างรูปทรง แสงและเงา ท่ียงัตอ้งค านึงถึง
ความถูกตอ้งตรงไปตรงมา หรือส่ือสารให้อยู่ ในลู่ทางกระบวนการและวิธีคิด ในรูปแบบของ
สัญลกัษณ์นิยม   เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดจินตนาการท่ีดูเกินเลยจากความเป็นจริง ท าให้ผูช้มไดเ้กิดส านึก
รู้ถึงมายาคติท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบนั 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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Keyword : ILLUSION, AESTHETICS, WOMANKIND 

MISS SURIWAN SUTHAM : THE ILLUSORY AESTHETIC OF WOMANKIND 
THESIS ADVISOR : PROFESSOR EMERITUS PISHNU SUPARNIMIT 

Series Works “The Illusory aesthetics of womankind” Is a creative painting project 
that offers content on the beauty that womankind desire. And seek both physical and mental. It is 
common knowledge that the beauty of women is the same. In today's society, beauty has shifted 
to anxiety. By falling under the illusion of the world of social objects 

Under the concept of creativity. Series Works “The Illusory aesthetic of 
womankind” Will use media diversity information. This is very significant among women's 
groups. The aim of self - improvement is to equalize others in the world of objects. Similar to 
comforting the mental mind. The latent comes with Maya Apocalypse. The content of the 
womankind of the object. Bring the process thinking. Methodology, Presented in a creative way. 
Through 2 dimensional painting in Realistic and symbolism is used. To signify significant. Both 
shape, from, light and shadow. To be honest about the accuracy. Or communicate in ways, 
processes and methods. In the form of symbolism. To stimulate imagination that is beyond 
reality. The audience is aware of the myths that occur in today's world. 
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บทที ่1 

บทน า 

 วทิยานิพนธ์ในหวัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” เป็นโครงการสร้างสรรคท่ี์น าเสนอ

เน้ือหาเก่ียวกบัความงามท่ีสตรีเพศปรารถนาและแสวงหาทั้งทางกายภาพภายนอกและจิตใจ จนเป็น

เร่ืองคุ้นชินตาว่าความงามกับผูห้ญิงนั้นเป็นของคู่กัน แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันความงามได้

แปรเปล่ียนหนา้ท่ีไปอยา่งน่าวิตกกงัวลโดยการตกอยูภ่ายใตว้งัวนมายาในโลกแห่งสังคมวตัถุ ค  าวา่ 

“มายา” (Illusion) หมายถึง ส่ิงท่ีลวงตาลวงใจ การลวงท าให้หลงเช่ือ ความเขา้ใจผิด หรือหลอกลวง 

มกัจะแฝงมากบัความคิดหรือความเช่ือ นกัทฤษฎี โรลอง บาร์ตส์ ไดเ้คยกล่าวไวว้า่ การกระท า หรือ

กระบวนการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ลดทอน ปกปิด อ าพรางฐานะของการเป็นสรรพส่ิงใน

สังคมให้กลายเป็นเร่ืองปกติ ธรรมดา หรือเป็นธรรมชาติ นั่นคือ กระบวนการสร้างมายาคติ 

(Mythologies) ส่วนค าวา่ “สุนทรียะ” (Aesthetic) หมายถึง ความงาม ความพึงพอใจ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง

กับความนิยมเร่ืองของความงาม เดิมเป็นค าในภาษากรีก Aisthesis ท่ีหมายถึง การรับรู้ตาม

ความรู้สึกซ่ึงมีอยู ่3 อยา่งคือ ความงาม ความแปลกหูแปลกตา และความน่าท่ึง (Sense Perception) 

และค าวา่ สตรีเพศ (Womankind) หมายถึง สถานภาพของเพศหญิงท่ีเป็นค านามเรียกคู่กบับุรุษเพศ 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ       

จากเหตุและปัจจยัในสังคมสมยัใหม่ ผูส้ร้างสรรค์ไดเ้ล็งเห็นความวิตกกงัวลต่อความ

สวยความงาม ของสตรีเพศ ดงัเช่น ความไม่พึงพอใจต่อรูปลกัษณ์  การแก้ไขในจุดบกพร่องใน

ร่างกายใหม้ากท่ีสุดคลา้ยอาการวติกจริต และการแสวงหาช่องทางท่ีจะปรับปรุงบ ารุงบ าเรอร่างกาย 

เพื่อช่วยให้ตนรู้สึกดีดว้ยการเสริมเติมแต่ง การประทินผิวฯลฯ เป็นตน้ ผูส้ร้างสรรคต์ั้งขอ้สังเกตวา่ 

ส่ือโฆษณา ท่ีประโคมน าเสนอในรูปแบบของการโฆษณาได้แฝงนัยยะของมายาไวใ้นสุนทรียะ 

และท าให้การตกอยู่ในห้วงแห่งความฝันความปรารถนา ในการตอบสนองปรารถนาในจิตใจมี

อตัราเร่งเพิ่มเป็นทวคูีณ ในสภาวะสังคมสมยัใหม่นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มา แรงกระตุน้จาก

โซเชียลมีเดีย (Social Media) มีผลเป็นอยา่งมากต่อการเปล่ียนแปลงหนา้ตาของวตัถุ ท่ีใชต้อบสนอง

ความต้องการ หรือเก่ียวเน่ืองความวิตกกังวลของคนบางกลุ่ม โดยการใช้ “มายาของวตัถุ” ใน

ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ทางความงามท่ีส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึก สนองตอบทางกายภาพทั้ง
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ภายนอกและจิตใจภายใน ปลูกฝังให ้“มายาของวตัถุ” กลายเป็นนวตักรรมผลพวงของมนุษย ์ท่ีดูสูง

ค่าหรือมีมูลค่า (Value) ด้วยการใส่วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ลงในวตัถุนั้นๆ มายาแห่งส่ือ 

(Mass Media) ในยคุของสังคมท่ีเตม็ไปดว้ยขอ้มูล และข่าวสารท่ีไร้พรมแดน (Information Society) 

ไดเ้ปล่ียนมุมมองของทศันคติ    วธีิคิด รวมไปถึงรสนิยมใชก้ารส่งขอ้มูลสู่ผูบ้ริโภคหมู่มากท่ีท าให้ผู ้

ท่ีอ่อนไหวต่อแรงกระตุน้เร้าเน่ืองจากช่องวา่งของความวติกกงัวลในตนเองถูกผกูขาดดว้ยสภาวะจ า

ยอม จาก “ส่ือในรูปแบบท่ีโฆษณาชวนเช่ือ”  

นอกจากน้ีสังคมสมยัใหม่ยงัมกัให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ (Image) ของความงาม

ของ    สตรีเพศ ความคาดหวงัจากสังคมหรือบริบทแวดลอ้มเป็นส่ิงช้ีน าใหส้ตรีตกอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข 

และขอ้ก าหนดทางรูปแบบความประพฤติของสตรี  การแสดงออก ค่านิยม และทศันคติเร่ืองสวย

ความงามของสตรี อ านาจของมายา (Myth) ท่ีแฝงมากบัสุนทรียะ อาจกล่าวไดว้า่ มายาสุนทรียะนั้น

สร้างแรงกระตุน้ทางความรู้สึกทางดา้นกิเลสตณัหา ความหลงใหล หลอกลวง หรือความไม่จริง 

เพื่อให้เห็นดา้นมืดในจิตใจมนุษย ์(สตรีเพศ) ก าลงักลายเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีทรงพลงัเป็นดัง่พลงั

อ านาจ (Soft Power) ท่ีสามารถท าให้ผูอ่ื้นกระท าในส่ิงท่ีพวกเขาไม่อยากท า และเป็นพลงัใน

ทางออ้มท่ีสร้างแรงดึงดูดกบักลุ่มสตรีเพศ ท่ีอ่อนไหวต่อส่ิงชกัจูงท่ีชวนใหลุ่้มหลง  

ภายใตแ้นวคิดในการสร้างสรรคด์งักล่าว โครงการวิทยานิพนธ์ ชุด มายาสุนทรียะแห่ง    

สตรีเพศ จะใช้ขอ้มูลทางความหลากหลายของส่ือ ซ่ึงมีความหมายเป็นอย่างมากในหมู่เหล่าของ

กลุ่มสตรีเพศ ท่ีมุ่งหวงัยกระดบัตนเองใหท้ดัเทียมผูอ่ื้นในโลกของวตัถุ คลา้ยกบัการปลอบประโลม

ทางความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ ท่ีแฝงมากบัมายาคติจนแยกไม่ออก ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองเน้ือหาของสตรีเพศ

กบัวตัถุ น ามาซ่ึงการคิดคน้หากระบวนการ เทคนิควิธีการ น าเสนอในรูปแบบการสร้างสรรค ์ผา่น

ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Art) ทั้งรูปร่างรูปทรง แสงและเงา ท่ียงัตอ้ง

ค านึงถึงความถูกตอ้งตรงไปตรงมา ส่ือสารให้อยูใ่นลู่ทางกระบวนการและวิธีคิด ในรูปแบบศิลปะ

แนวลทัธิสัจนิยม (Realism) 

2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

2.1 เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเสมือนจริง  ภายใตเ้น้ือหาเร่ืองราว

ของสตรีเพศ ท่ีก าลงัตกอยู่ในห้วงแห่งความปรารถนา มายาสุนทรียะทางความงามท่ีไม่แน่นอน 

ความฟุ้งฝัน การลวงหลอกของส่ิงล่อใจท่ีไม่ใช่สัจจะความเป็นจริงชีวิต และศึกษากระบวนการ
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สร้างรูปทรงสัญลกัษณ์ (Symbol) ทางศิลปะท่ีส่ือความหมาย ภายใตห้วัขอ้ มายาสุนทรียะแห่งสตรี

เพศ  

2.2 เพื่อเป็นการแสดงออกดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์รูปทรงของสตรีเพศและวตัถุ ท่ีแฝงนยั

ยะความหมายสะทอ้นภาพมายาทางความงาม และสัจจะความจริง (Truth) มุมมอง วิธีคิดรวมไปถึง

ทศันคติ ในการสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการส่ือความหมายทางสัญญะ 

2.3 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม รูปแบบเสมือนจริง ภายใต้

แนวคิดในเร่ืองความสวยความงามของสตรี กบับริบทและหนา้ท่ีท่ีก าลงัแปรเปล่ียนนั้นมีเหตุปัจจยั

ท่ีมากระตุน้เร้าต่อแรงปรารถนาของสตรีเพศ ซ่ึงก าลงัขบัเคล่ือนไปสู่วงัวนอ านาจของโลกวตัถุนิยม 

ภายใตห้วัขอ้ ฯ การด าเนินการคร้ังน้ี  

2.4. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ กระตุน้เตือนให้เราเรียนรู้เท่า

ทนัต่อสาวะการณ์ ความคิด ความรู้สึก ท่ีสังคมปัจจุบนัเป็นผูส้ร้างเง่ือนไขความสมบูรณ์แบบ 

3. ขอบเขตของการสร้างสรรค์  

การสร้างสรรคข์องโครงการวิทยานิพนธ์ชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรี” เป็นจิตรกรรม       

2 มิติ รูปแบบเหมือนจริง ท่ีเนน้การแสดงเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวกบัพฤติกรรมความหมกมุ่นในความ

งาม และการแสดงออกของสตรีเพศท่ีรับรู้จากบริบทของส่ือต่าง ๆ ในยุคของเทคโนโลยี หรือโลก

โซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยมีสัญลกัษณ์รูปทรงของสตรีในการด าเนินเน้ือหา และสัญลกัษณ์

ของวตัถุ เพื่อใชส่ื้อสารความหมาย ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

4. ขอบเขตของด้านเนือ้หา 

การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมน าเสนอขอบเขตของเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตรี

เพศ และสถานการณ์ของสตรีท่ีตกอยูภ่ายใตว้งลอ้มของวตัถุท่ีมีจ  านวนมาก ดูเกินจากความเป็นจริง

และไม่ไดอ้ยู่ในสภาวะปกติ เน้ือหาของสัญญะในวตัถุนั้นอยูใ่นรูปแบบของวตัถุสวยงามท่ีแฝงมา

ดว้ยความหมาย ความอนัตราย ของปลอม หรือส่ิงแปลกปลอม ซ่ึงเป็นดา้นมืดของความงามท่ีสตรี

เพศนั้นลุ่มหลงจนเกินพอดี โดยการสร้างสรรคผ์า่นผลงานจิตรกรรม 
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ขอบเขตทางดา้นรูปแบบ 

ผลงานดว้ยรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเสมือนจริง โดยใช้รูปทรงของสตรีเพศ 

(ตนเอง) แทนค่าเป็นสัญลกัษณ์ในงานจิตรกรรมรวมไปถึงสัญญะวตัถุ ท่ีน ามาใชร่้วมกบัรูปทรงของ

สตรี เพื่อสร้างรูปแบบเฉพาะตวัให้สอดคล้องในวิธีคิดและกระบวนการท างาน ท่ีมีการค านึงถึง

ความสัมพนัธ์ทางความหมายผา่นรูปแบบจิตรกรรม 

ขอบเขตทางดา้นเทคนิค 

จิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ  

5. ขั้นตอนของการสร้างสรรค์  

ขั้นตอนการศึกษารวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์มีขั้นตอนการศึกษา 3 

ขั้นตอน คือ 

5.1 สร้างแรงบนัดาลใจจากการศึกษาวรรณกรรมและศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (ทบทวน

วรรณกรรม) หนงัสือ ผลงานศิลปะ สังเกตการณ์ และเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสตรีเพศผา่น ส่ือ และ

ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมายาคติ (Myth) และส่ือ (Mass Media) 

5.2  สร้างจินตนาการจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสตรีเพศ และ

ศึกษาขอ้มูลวิวฒันาการทางความงาม ผ่านส่ือและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ น ามาสังเคราะห์ด้วยวิธี

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ ซ่ึงเร่ิมจากการท าภาพร่างตน้แบบ (Sketch) ด้วยเทคนิคสีน ้ าบน

กระดาษ เพื่อการคน้หารูปทรงท่ีน่าสนใจ  

5.3  เลือกวตัถุผลิตผลจากอุตสาหกรรม รูปทรงสัญญะท่ีน่าสนใจจากภาพร่างตน้แบบ

ขา้งตน้ น ามาสรรคส์ร้างดว้ยวิธีการจดัหุ่นน่ิง (Still - Lift) โดยมีคนกบัวตัถุเป็นโครงสร้างหลกัใน

ภาพถ่าย (ใชต้นเองเป็นตน้แบบ) มีการจดัแสงและการถ่ายภาพ แลว้น าภาพถ่ายมาพฒันาเป็นภาพ

ร่าง ดว้ยเทคนิคโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop) ก่อนน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรม  

5.4 สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเสมือนจริง (Realistic) ท่ียงัคงตอ้งแสดง

สัจจะทางรูปลกัษณ์ของวตัถุท่ีถูกตอ้ง และค านึงถึงแสงเงา รายละเอียด และสัญญะความหมายวตัถุ

อยา่งตรงไปตรงมา ท่ีจะใชส่ื้อสารตามทศันคติ มุ่งไปสู่ประเด็นเน้ือหาใหม้ากท่ีสุด 
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6. วธีิการศึกษา  

6.1 ศึกษา ส ารวจและจดัเก็บขอ้มูล โดยการจดบนัทึกภาพร่างตน้ความคิด 

6.2 ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารวชิาการ และนิตยสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3 ศึกษารูปแบบของศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงศิลปกรรมท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ 

6.4 ศึกษารูปแบบผลงานศิลปกรรมในอดีตของผูส้ร้างสรรค ์ประมวลผลเพื่อหารูปแบบ 

6.5 ลงมือสร้างสรรคพ์ร้อมทั้งบนัทึกการสร้างสรรคด์ว้ยภาพถ่าย 

6.6 วเิคราะห์ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ โดยการใชท้ฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งและน าไปสรุปผล 

6.7 น าเสนอผลงานการสร้างสรรคสู่์สาธารณชน  

7. แหล่งข้อมูล  

7.1 เอกสารทางวชิาการท่ีคน้ควา้จากหอ้งสมุด 

7.2 หนงัสือผลงานวิจยัเอกสาร และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น Five-Hundred Self-Portraits 

ปฏิวติับริโภคจากส่ิงฟุ่มเฟือยมาสู่ส่ิงจ าเป็น, โรล็องด์ บาร์ตส์ กบัสัญศาสตร์วรรณกรรม, นิตยสาร, 

วารสารท่ีมีบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสร้างสรรค ์

7.3 ส่ือและบทความจากอินเตอร์เน็ต เช่น ป้ายโฆษณา แผน่พบัโบวช์วัร์ รวมไปถึง 

แอปพลิเคชัน่ในสมาร์ทโฟน (Smartphone) ฯลฯ 

7.4 หอศิลป์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

7.5 แหล่งจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านเคร่ืองประดับ ร้านเคร่ืองส าอาง  

หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

8.1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

อุปกรณ์ถ่ายภาพ และบนัทึกภาพ 



  6 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และส่ืออินเตอร์เน็ต 

อุปกรณ์เอกสารงานพิมพ ์ 

8.2 วสัดุอุปกรณ์ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

หุ่นน่ิง (Still-life) วตัถุส่ิงของอุปโภคบริโภค เคร่ืองประดบั  

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ โครงไมเ้ฟรม ผา้ใบ 

กระดาษ สีน ้า พูก่นั นิโตเ้ทป ดินสอ  ยางลบ กาว กาวกั้นเส้น ผา้ใบ    

สีน ้ามนั น ้ามนัลินสีด น ้ายาลา้งพูก่นั ส่ือผสม (Medium) 

วานิชเคลือบชัว่คราว – วานิชเคลือบถาวร 

9. การเสนอผลงาน    

ผลงานจิตรกรรม แบบเสมือนจริง (Virtual Art) ท่ีแสดงเน้ือหาท่ีอยูภ่ายใตก้ารบ่งบอก

ถึงความหมกมุ่น หลงใหล ต่อความงามของสตรีท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเปล่ียนแปลง 

ส่งผลต่อทศันคติมุมมองและวธีิคิดของสตรี ซ่ึงมีขนาดของผลงาน 240 x 190 เซนติเมตร 4 ช้ิน, 240 

x 180 เซนติเมตร 2 ช้ิน, ขนาด 220 x 180 เซนติเมตร 2 ช้ิน และขนาด 200 x 170 เซนติเมตร 2 ช้ิน 

รวมเป็นจ านวน 11 ช้ิน เป็นผลงานสร้างสรรคท่ี์พฒันาจากผลงานจิตรกรรมชุดเดิม เพื่อเป็นผลงาน

จิตรกรรม   2 มิติ โดยการสร้างสรรคภ์ายใตห้วัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” การเรียบเรียงเป็น

วิทยานิพนธ์    โดยการน าเสนอในภาคการ จดัแสดงนิทรรศการในหอศิลป์ และตีพิมพใ์นลกัษณะ

ของโปสเตอร์ หรือสูจิบตัร เพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

10.1 การท าความเขา้ใจในเร่ืองราวพฤติกรรมของมนุษย ์(สตรีเพศ) ผา่นการคิดวิเคราะห์

สังเคราะห์อยา่งเป็นระบบ ในรูปแบบการสร้างสรรคใ์นผลงานจิตรกรรม 

10.2 ได้เห็นถึงข้อเท็จจริง ในเร่ืองราว ท่ีมาจากการศึกษาตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ววิฒันาการ และนวตักรรม ต่อความสวยความงามของสตรีนั้น ไดห้ลอมรวมเป็นองคค์วามรู้ เน้ือหา   

สู่สังคม 
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10.3 ได้รับสุนทรียะทางความงาม ผ่านกระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานทาง

ทศันศิลป์ (จิตรกรรม) ในแง่ของมุมมอง ความหมาย การฉุกคิด และการตั้งขอ้สังเกต ขอ้สงสัยเกิด

ประเด็นค าถามต่อสังคม 

10.4 กระตุน้ใหผู้ช้มไดเ้กิดส านึก การนึกรู้ถึงแนวคิดของมายาคติท่ีเกิดข้ึนในโลกสังคม

ปัจจุบนั 

10.5 การคิดต่อยอดของผูส้นใจ และผูค้น้ควา้ เน้ือหาความหมายในการวิจยั ท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัโครงการวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 

                                                     

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรม 

ภายใตก้ระบวนการสร้างสรรคใ์นโครงการวิทยานิพนธ์ ชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ         

ถูกเช่ือมโยงและมีท่ีมาของขอ้มูล ซ่ึงมีความหมายเป็นอย่างมากต่อการรับรู้ของผูส้ร้างสรรค์ เป็น

ขั้นตอนการส ารวจตรวจสอบโครงการวิทยานิพนธ์ ท่ีตอ้งผา่นกระบวนการท่ีเรียกวา่ “การทบทวน

วรรณกรรม” (Literature Review) การให้ความสนใจต่อความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีดา้น

สังคมศาสตร์วิทยา เป็นการใชแ้นวคิดทางวิชาการและผลงานศิลปะของศิลปินท่ีส่งอิทธิผลต่อการ

สร้างสรรค ์เพื่อการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคมของสตรีเพศมากข้ึน เพื่อน ามาสนบัสนุน

หลกัคิดและกระบวนการในการสร้างสรรค์ใหม่ในผลงานชุดวิทยานิพนธ์ โดยการปูพื้นฐานท่ีมา

ของทฤษฎีเหล่าน้ี เพื่อท าความเขา้ใจและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการคิดวิเคราะห์ผลงาน

สร้างสรรค์ ผ่านเน้ือหาของสังคมไทยร่วมสมยั อีกทั้งยงัได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎีทางสังคมท่ี

เก่ียวขอ้งกบั “มายาคติ” ท่ีเป็นเสมือนดงัสุนทรียะท่ีถูกกล่อมดว้ยส่ือหลากหลายช่องทาง  

2.1 ความส าคัญของการทบทวนวรรณกรรม  

เน้ือหา แนวคิดมุ่งตรงท่ีจะสะท้อนให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างแนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานสร้างสรรค์ เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะความ

เป็นจริง       น าไปสู่การพฒันาผลงาน ภายใตห้วัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” (The illusory 

aesthetic of womankind) อนัเป็นโครงการวิทยานิพนธ์ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ใน

รูปแบบจิตรกรรม   2 มิติ ท่ีน าเสนอประเด็นของผลกระทบจาก “ส่ือ ในรูปแบบท่ีท าให้หลงเช่ือ” 

นวตักรรมทางความสวยความงาม ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของสตรีเพศ การ

สร้างอตัลกัษณ์ หรือภาพลกัษณ์ บทบาทหน้าท่ีและการมีตวัตนใหม่ ท่ีมีผลมาจากความเช่ือแห่ง

มายาสุนทรียะในยคุสมยัใหม่ การจดัส่วนเน้ือหาสาระและประเด็นส าคญัท่ีน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน 

ดงัน้ี 

โครงการวทิยานิพนธ์ ในหวัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”เป็นโครงการสร้างสรรคท่ี์

น าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัความงามท่ีสตรีเพศปรารถนาและแสวงหาทั้งทางกายภาพภายนอกและ
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จิตใจ จนเป็นเร่ืองคุน้ชินตาวา่ความงามกบัผูห้ญิงนั้นเป็นของคู่กนั แต่ในสภาพสังคมปัจจุบนัความ

งามไดแ้ปรเปล่ียนหน้าท่ีไปอย่างน่าวิตกกงัวล โดยการตกอยู่ภายใตว้งัวนมายาในโลกแห่งสังคม

วตัถุ  ค  าว่า “มายา” (Illusion) หมายถึง ส่ิงท่ีลวงตาลวงใจ การลวง ท าให้หลงเช่ือ ความเขา้ใจผิด 

หรือหลอกลวง มกัจะแฝงมากบัความคิดหรือความเช่ือ นกัทฤษฎี โรล็องด ์บาร์ตส์ ไดเ้คยกล่าวไวว้า่ 

การกระท า หรือกระบวนการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ลดทอน ปกปิด อ าพรางฐานะของการเป็น

สรรพส่ิงในสังคมให้กลายเป็นเร่ืองปกติ ธรรมดา หรือเป็นธรรมชาติ1 นัน่คือ กระบวนการสร้าง

มายาคติ (Mythologies) ส่วนค าวา่ “สุนทรียะ” (Aesthetic) หมายถึง ความงาม ความพึงพอใจ ส่ิงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความนิยมเร่ืองของความงามนั้น เดิมเป็นค าในภาษากรีก Aisthesis2 ท่ีหมายถึง การรับรู้

ตามความรู้สึกซ่ึงมีอยู่ 3 อย่าง คือ ความงาม ความแปลกหูแปลกตา และความน่าท่ึง (Sense 

Perception) และส่วนค าวา่ สตรีเพศ(Womankind) หมายถึง สถานภาพของเพศหญิงท่ีเป็นค านาม

เรียกคู่กบับุรุษเพศ          

จากเหตุและปัจจยัในสังคมสมยัใหม่ ผูส้ร้างสรรค์ไดเ้ล็งเห็นความวิตกกงัวลต่อความ

สวย    ความงามของสตรีเพศ ดงัเช่น ความไม่พึงพอใจต่อรูปลกัษณ์  การแกไ้ขในจุดบกพร่องใน

ร่างกายใหม้ากท่ีสุดคลา้ยอาการวติกจริต และการแสวงหาช่องทางท่ีจะปรับปรุงบ ารุงบ าเรอร่างกาย 

เพื่อช่วยใหต้นรู้สึกดีดว้ยการเสริมเติมแต่ง การประทินผวิ ฯลฯ เป็นตน้  ผูส้ร้างสรรคต์ั้งขอ้สังเกตวา่ 

ส่ือโฆษณา ท่ีประโคมน าเสนอในรูปแบบของการโฆษณาไดแ้ฝงนยัยะของมายาไวใ้นสุนทรียะและ

ท าให้การตกอยูใ่นห้วงแห่งความฝันความปรารถนาในการตอบสนองปรารถนาในจิตใจมีอตัราเร่ง

เพิ่มเป็นทวคูีณ  ในสภาวะสังคมสมยัใหม่นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มา แรงกระตุน้จากโซเชียล

มีเดีย (Social Media) มีผลเป็นอยา่งมากต่อการเปล่ียนแปลงหนา้ตาของวตัถุ ท่ีใชต้อบสนองความ

ตอ้งการ หรือเก่ียวเน่ืองความวิตกกงัวลของคนบางกลุ่ม โดยการใช ้“มายาของวตัถุ” ในความหมาย

เชิงสัญลกัษณ์ทางความงามท่ีส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึก สนองตอบทางกายภาพทั้งภายนอกและ

จิตใจภายใน ปลูกฝังให้ “มายาของวตัถุ” กลายเป็นนวตักรรมผลพวงของมนุษย ์ท่ีดูสูงค่า หรือมี

มูลค่า (Value) ด้วยการใส่วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ลงในวตัถุนั้น ๆ มายาแห่งส่ือ (Mass 

Media) ในยุคของสังคมท่ีเต็มไปดว้ยขอ้มูล และข่าวสารท่ีไร้พรมแดน (Information Society) ได้

เปล่ียนมุมมองของทศันคติ วิธีคิด รวมไปถึงรสนิยม ใช้การส่งขอ้มูลสู่ผูบ้ริโภคหมู่มากท่ีท าให้ผูท่ี้
                                                           

 1 โรลอ็งด ์บาร์ตส์, มายาคต ิMythologies, พิมพค์ร้ังท่ี 5. ผูแ้ปล: วรรณพิมล องัคศิริสรรพ. (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตย โครงการการจดัพิมพค์บไฟ, 2558), 4. 

2 (ก าจร สุนพงษศ์รี, 2556) 
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อ่อนไหวต่อแรงกระตุน้เร้าเน่ืองจากช่องว่างของความวิตกกงัวลในตนเองถูกผูกขาดดว้ยสภาวะจ า

ยอมจาก “ส่ือในรูปแบบท่ีโฆษณาชวนเช่ือ”  

นอกจากน้ีสังคมสมยัใหม่นั้น ยงัมกัให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ (Image) ของความ

งามของสตรีเพศ ความคาดหวงัจากสังคม หรือบริบทแวดล้อมเป็นส่ิงช้ีน าให้สตรีตกอยู่ภายใต้

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทางรูปแบบความประพฤติของสตรี การแสดงออก ค่านิยม และทศันคติใน

เร่ืองสวยความงามของสตรี อ านาจของมายา (Myth) ท่ีแฝงมากบัสุนทรียะ ก าลงักลายเป็นปัจจยัขบั

เคล่ือนท่ีทรงพลงัเป็นดัง่พลงัอ านาจ (Soft Power) ท่ีสามารถท าให้ผูอ่ื้นกระท าในส่ิงท่ีพวกเขาไม่

อยากท า และเป็นพลงัในทางออ้มท่ีสร้างแรงดึงดูดกบักลุ่มสตรีเพศท่ีอ่อนไหวต่อส่ิงชกัจูงท่ีชวนให้

ลุ่มหลง 

ภายใตแ้นวคิดในการสร้างสรรคด์งักล่าว โครงการชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ จะใช้

ขอ้มูลทางความหลากหลายของส่ือ ซ่ึงมีความหมายเป็นอยา่งมากในหมู่เหล่าของกลุ่มสตรี ท่ีมุ่งหวงั

ยกระดบัตนเองให้ทดัเทียมผูอ่ื้นในโลกของวตัถุ คลา้ยกบัการปลอบประโลมทางความรู้สึกนึกคิด

ทางจิตใจ ท่ีแฝงมากบัมายาคติจนแยกไม่ออก ตามทศันะของผูส้ร้างสรรคผ์า่นผลงานจิตรกรรม  

 

 2.2 กรอบทฤษฎแีละแนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบังานวจัิย (Conceptual frameworks)  

2.2.1 กระบวนการสร้างมายา (Illusion) มายาคคติ (Myth)   

2.2.2 ความหมายของมายา (Illusion) รวมไปถึงการให้ค  านิยามของกระบวนการ
สร้างมายาคติ (Mythologies) ในผลงานศิลปกรรมชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ค าวา่ “มายา” 
เพื่อใหเ้ปิดมุมมองความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และประสบการรับรู้ ท่ีซ่อนอยูใ่นร่างกายมนุษย ์ 
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ภาพท่ี  1   แสดงการท างานของมายาคติ 
ท่ีมา:   Mythologies by Roland Barthes แปลโดย วรรณพิมล องัคศิริสรรพ, (2544) 

 

2.2.3 มายาคติ (Myth) หมายถึง การส่ือสารเชิงสัญญะเพื่อบออกว่าเป็นความจริง 

แต่ไม่อาจยืนยนัหรือพิสูจน์ได้ เช่น เทพเจา้ อดีตชาติ นรก สวรรค์ โลกหน้า หรือ ยิ่งร ่ ารวยยิ่งมี

ความสุข เป็นตน้ ค าวา่ มายาคติ (Mythology) เป็นสัญลกัษณ์ท่ีคนในสังคมสร้างข้ึน เพื่อให้เกิดการ   

ขดัเกลาทางสังคม และให้ยากต่อการเขา้ถึงความจริง ท างานด้วยการเขา้ไปครอบง าความหมาย

เบ้ืองต้นของสรรพส่ิง ซ่ึงเป็นความหมายเชิงผสัสะหรือประโยชน์ใช้สอย แล้วท าให้มันส่ือ

ความหมายใหม่ในอีกระดบัหน่ึงซ่ึงเป็นความหมายเชิงอุดมการณ์ โดยบาร์ตส์ไดอ้ธิบายเชิงวิชาการ

เก่ียวกบักระบวนการดงักล่าวไว ้ดงัน้ี มายาคติเป็นระบบส่ือความหมาย ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษตรงท่ีมนั

ก่อตวัข้ึนบนกระแสการส่ือความหมายท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว จึงถือได้ว่า มายาคติเป็นระบบสัญญะใน

ระดบัท่ี 2 ส่ิงท่ีเป็นหน่วยสัญญะระบบท่ี 2 และไม่วา่ในเบ้ืองตน้นั้นจะมีความแตกต่างหลากหลาย

เพียงใดก็ตาม แต่เม่ือถูกจบัยึดโดยมายาคติแลว้ ก็จะถูกทอนให้เหลือเป็นเพียงรูปสัญญะ เพื่อส่ือถึง

ส่ิงอ่ืนเสมอ ส่วนอาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัเนชัน่ เขียนอธิบายและให้ความเห็น

ในเร่ือง “มายาคติในส่ือโฆษณา” วา่เป็นรูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนและส่งต่อ ๆ กนั

มา ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือบางคร้ังเกิดโทษต่อผูท่ี้กระท าตามมายาคติเหล่านั้น 

หมายถึง การส่ือสารเชิงสัญญะ     เพื่อบอกวา่มนัเป็นความจริง (ซ่ึงจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรไม่มี

การพิสูจน์) โดยท่ีตวัมายาคติสามารถมีอยูไ่ดใ้นทุกศาสตร์ และทุกมิติของชีวติ  

มายา (Illusion) ตามทศันตคิของผูส้ร้างสรรค ์มายาเป็นไดม้ากกวา่ท่ีเห็น หรือยิ่งกวา่ท่ี

ได้สัมผสั เรียกได้ว่า การสร้างมโนภาพท่ีเกินจริง ฝังลึกลงไปในจิตใตส้ านึก ท าให้เกิดทศันคติ 
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ความเช่ือฝังอยู่ในความคิด ตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิต มายาคตินั้นท างานดว้ยการเขา้

ไปครอบง าความหมายเชิงผสัสะและประโยชน์ใชส้อยของสรรพส่ิง แลว้ท าให้มนัส่ือความหมาย

ใหม่อีกระดบัหน่ึง ซ่ึงเป็นความหมายเชิงค่านิยมและอุดมการณ์เป็นโครงสร้างแนวคิด วิธีคิด ท่ีช่วย

สนับสนุนในการสร้างสรรค์ หลักคิดทฤษฎีของบาร์ตส์ได้ท าให้เห็นว่า ความจริง ความเช่ือ 

วฒันธรรมประเพณี หากไม่ศึกษาเห็นถึงขอ้เทจ็จริงท่ีแท ้ท่ีเขาก าลงัจ าแนกแยกชั้นทางความคิดและ

กระบวนการทางความเช่ือทางมายาคติให้เห็นถึงความซับซ้อน การติดตรึงในรูปแบบชุดความคิด

ทางวฒันธรรม ท าให้บุคคล หรือกลุ่มชนชั้น ด าเนินชีวิตไปในรูปแบบของสังคมนิยม ซ่ึงท าต่อกนั

มาโดยไม่สามารถแยกความจริงกบัความลวงออกจากกนัได ้การสร้างเพื่อถูกท าให้เช่ือวา่เป็นไปได้

และเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ผูส้ร้างสรรค์ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างและความเป็นจริงของ

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั  

ผูส้ร้างสรรค์ให้ความเห็นว่า ความรู้สึกนึกคิดและประสาทสัมผสั เพราะการสร้างการ

รับรู้ อาจไม่ใช่ส่ิงเดียวกนัเสมอไปผ่านความเช่ือของตนเองและความเช่ือทางวฒันธรรม ภายใต้

อาณาเขตกรอบความคิดของการท าให้เ ช่ือ ของโลกวัตถุ  เศรษฐกิจและสังคม การปฏิว ัติ

อุตสาหกรรมในประเทศท่ีก าลงัเร่งพฒันา ทั้งหมดน้ีคือการหลอมรวมกนัเขา้ท่ีเป็นกลไกล ชุดความ

เช่ือ ก าหนดลู่ทางมาให ้และช้ีน าใหเ้ดินตามในแบบแผนท่ีก าหนดในผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่ง

สตรีเพศ” จึงเป็นท่ีมาของการท าใหเ้ห็นแง่มุม ทศันคติ ท่ีผูส้ร้างสรรค ์มุ่งน าเสนอเร่ืองราวของความ

งามว่ามีสาเหตุใดและกลไกลอะไร ท่ีท าให้สตรีเพศมีความสนใจและตกอยูใ่นมายาของความงาม

หรือสุนทรียะ  การตั้งสมมติฐานน าไปสู่ขบวนการคิดหาขอ้เทจ็จริง ไดถู้กวางแผนไวต้ามขอ้มูล การ

ส ารวจ การสังเคราะห์ รวมไปถึงการตั้งขอ้สงสัยเป็นแกนท่ีตั้งทางความคิด เพื่อน าไปสู่กระบวนการ

สร้างสรรค์ มายาท่ีแฝงมาในบริบทแวดล้อม  ซ่ึงเป็นข้อมูลส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรม และตามมาดว้ยการตีความภาพของวตัถุ ซ่ึงในวตัถุนั้น เต็มไปดว้ยความหมายในทางตรง 

และแฝงมาดว้ยมายาเป็นเคร่ืองมือ รูปลกัษณ์ทางสัญญะ (Symbolic) ของสังคมในการตีความ มายา

กบัสตรีเพศนั้นถูกใช่เป็นเคร่ืองมือมาช้านาน ในยุคของศาสนา การเมือง สงคราม และเศรษฐกิจ 

สตรีเพศถือว่าเป็นกลไกลหลกั ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของชีวิตคน (คนทรงเจา้ แม่มด หมอผ ี

เทพี ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีถูกเรียกค าน าหน้าวา่ แม่) ท่ีท  าให้ผูค้นตกอยู่ภายให้อ านาจ ความย  าเกรง ความ

เช่ือ น ามาซ่ึงในเร่ืองของการปกครอง ปัจจุบนัมายานั้นถูกสร้างเพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพื่อ

ผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ  
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กล่าวโดยสรุปขอ้มูลขา้งตน้นั้น เนน้ย  ้าเก่ียวกบัเร่ืองราวและการคิดวิเคราะห์ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความหมาย “มายา” มีส่วนส าคญัท่ีถูกเช่ือมโยงกบัแนวคิดหลกัทฤษฎีและกระบวนการท างานใน

การสร้างสรรค์ท่ีเน้นให้ความส าคัญในเร่ืองของสัญลักษณ์ของวตัถุ ท่ีถูกแทนค่าความหมาย              

การตีความ การสร้างความหมายใหม่ รวมกนัเขา้ในเร่ืองของกระบวนการทางจิตรกรรม กบัความ   

ถูกต้องท่ีสมเหตุสมผล ผ่านผลงานท่ีถูกเรียกว่า สัญลักษณ์นิยม ซ่ึงบรรจุความหมายตรงและ

ความหมายแฝง รวมไปถึงการซ้อนเร้น บิดเบือน อ าพราง มายาในการสร้างสรรค์ท่ีถูกให้ค่า

ความหมายตามทศันะในรูปแบบของการท างานนั้นมุ่งเน้นตรงไปท่ี “ความงามของจิตไร้ส านึก” 

การแทนค่าความปรารถนา รูปลกัษณ์ท่ีไม่สมเหตุสมผล ในโลกของความเป็นจริง รวมไปถึงความ

ไม่สมบรูณ์แบบทั้งภายนอกและภายใน   

ผลงานสร้างสรรคใ์นชุดน้ีไดก้ล่าวถึงค าวา่ “มายา” เป็นประเด็นส าคญัในการสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ มุ่งแสดงเร่ืองราวของสตรีเพศ ในการแสดงออกหรือการตอบสนองของ

มนุษย ์(สตรีเพศ) ตามทศันคติของผูส้ร้างสรรคท่ี์มีต่อการรับรู้ผา่นระบบประสาทสัมผสั ดว้ยปัจจยั

ของ “ส่ือ” (Mass Media) เป็นเคร่ืองมือ หรืออาจกล่าวจะไดว้่า เป็นตวัการส าคญัในกระบวนการ 

สร้างทางมายา    ท่ีสร้างภาพฝันของผูค้นในสังคมท่ีก าลงัประสบปัญหานอ้ยใหญ่แตกต่างกนัไป ทั้ง

ในทางกายภาพ หรือชีวิตความเป็นอยู ่ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนคติความเช่ือท่ีสังคมเป็นผูก้  าหนด

แนวทาง น าไปสู่การเคล่ือนไหวทางการเมืองเป็นปัญหาในระดบัชาติ หรือส่วนประเด็นเล็กลงมา 

อาทิเช่น เพศวถีิ เร่ืองสภาวะอารมณ์ ความรุนแรง และความตอ้งการปัจจยัขั้นพื้นฐาน 

กล่าวโดยสรุปการวเิคราะห์ท่ีส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค ์ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงใน

วตัถุ น ามาจดัหุ่นน่ิง (Still Light) ตามทศันะของผูส้ร้างสรรค์ เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง และสนับสนุน

ความหมาย แวดลอ้มเร่ืองของสตรีเพศ แสดงปริมาตร แสงเงา และพื้นผิว ท่ีเหมือนจริง รูปใบหน้า

ของตนเอง (Self- Portrait) ท่ีใช้แทนค่าสัญลกัษณ์ หรือเป็นตวัแทนของสตรีเพศท่ีจะส่ือสาร 

สุนทรียะทางมายาคติความเช่ือท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัมนุษย ์(สตรีเพศ) นั้นส่งผลกบัการด าเนินไปในทุกมิติ

ของชีวิตนั้นคือ การส่ือสารของการตระหนักรู้เท่าทนัต่อสภาวการณ์และความเป็นไปในสังคม 

กระบวนการสร้างสรรคย์งัคงใชส่ื้อสัมผสัตามมโนทศัน์ภาพในความคิด ผา่นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ 

ในภาพมายาความงามท่ีลวงตาลวงใจ ความตอ้งการหรือแรงปรารถนาของมนุษย ์ซ่ึงวิเคราะห์มายา

ท่ีเกิดข้ึนในการสร้างสรรคต์ามทศันะเป็นกระบวนการรับรู้เกิดข้ึน มิติทางมายา 3 มิติ ดงัน้ี 
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มิติมายาท่ี 1 การมองเห็น  มุ่งแสดงการลวงตาลวงใจ ดว้ยวตัถุสวยงาม ส่ิงสวยงาม เพื่อ

ตั้งค  าถามกบัส่ิงท่ีเห็น (วตัถุ) มายาท่ีฉาบเคลือบผลงานจิตรกรรม ได้ท าหน้าท่ีเช้ือเชิญและท าให้

หลงเช่ือในมิติของการมองเห็นเป็นอนัดบัแรก 

มิติมายาท่ี 2 มโนภาพ การสร้างสรรค์และการน าเสนอ มุ่งเนน้ไปสู่เร่ืองราวทางความ

เช่ือ  มายาคติท่ีมีต่อความงาม คิดฝัน จินตนาการ มโนภาพข้ึนภายในใจสะทอ้นความคิดต่อสตรีเพศ        

เป็นประเด็นส าคญั ส่ิงท่ีอยูภ่ายในตามทศันคติสู่การแสดงออกในเร่ืองของความปรารถนาต่อความ

งาม ท่ีถูกแทนค่าดว้ยรูปลกัษณ์ทางสัญญะ เปรียบเปรยในความหมายผ่านวตัถุท่ีถูกมโนภาพและ

ตีความหมาย  

มิติมายาท่ี 3 อรรถรส ในผลงานชุดมายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ มุ่งแสดงเร่ืองราวเน้ือหา

ของความงาม ความวิตกกงัวล อารมณ์สะเทือนใจ แสดงเร่ืองราวของสัจจะความเป็นจริงของวตัถุ 

และมายาของวตัถุ สีสัน บรรยากาศภายในผลงาน ร่องรอยของพื้นผิว ส่ือแสดงด้วยทกัษะทาง

จิตรกรรมอยา่งตรงไปตรงมา ไดส้ร้างอรรถรสทางมายาท่ีผา่นวตัถุมีนยัยะแฝง ท่ีมีผลทางความรู้สึก

นึกคิดของ            ผูส้ร้างสรรค์ ความหลากหลายต่อการเลือกใชว้ตัถุ เพื่อแสดงบทบาทหน้าท่ีและ

เน้ือหาท่ีส่ือสารออกไป 

 

 

ภาพท่ี 2   ผงัแสดงการท างานของมิติทางมายา 3 มิติ ตามทศันะของสุริวลัย ์สุธรรม 
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2.3 บทบาทหน้าที่ของโลกวตัถุ 

บทบาทหน้าท่ีของโลกวตัถุ ในการปฏิวติัอุตสาหกรรมสังคมสมยัใหม่ ผูส้ร้างสรรค์

สังเกตเห็นไดจ้ากขา้วของเคร่ืองใช ้ท่ีมีกระบวนการผลิตซ ้ าเป็นจ านวนมาก วสัดุราคาถูก อายุท่ีสั้น

ลง ลว้นมีผลพวงมาจากเศรษฐกิจ สังคม ประชากร รวมไปถึงทุนนิยมท่ีมองเห็นช่องทางการตลาด 

ในระดบัชนชั้นกลางถึงชนชั้นล่าง ต่างมีขา้วของเคร่ืองใชสิ้นคา้ท่ีผลิตข้ึนซ ้ าในทุกบา้น และชนชั้น

แรงงานท่ีอาศยัอยู่ในเมืองใหญ่ ตอ้งการสินคา้อุปโภคเพียงชั่วคราว นยัยะและประเด็นส าคญัคือ 

โลกพลาสติก กลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันาถูกครอบง าดว้ยอ านาจของสังคมอุตสาหกรรม ทุกอยา่ง คือ       

การจ าลอง การตดัทอน ท่ีส าคญัคือ การลดตน้ทุน “การจ าลอง” มีนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ ให้

ความเห็นวา่ แบบจ าลอง  คือ ตวัแทนของทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ (ในทางการตลาด) บิลล์ และฮาร์ด

เกรฟ (Bill and Hardgrave) ให้ค  าจ  ากดัความของแบบจ าลองวา่ “แบบจ าลอง” คือ ตวัแทน หรือ  

ค  าอธิบายของโลกแห่งความจริง ในรูปของทฤษฎี และท าให้ง่ายแก่ความเขา้ใจ ดีน ซี บานลุนด ์

(Dean C. Barnlund) นกัทฤษฎีการส่ือสารใหค้วามหมายของแบบจ าลองวา่ “เป็นความพยายามสร้าง 

หรือท าให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงของ หรือแรงดนัท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นรูปของสัญลกัษณ์ หรือ 

ภาพ หรือส่ิงท่ีมีตวัตนมองเห็นได”้   

2.3.1 กระบวนการส่ือความหมายทางสัญญะ นักปรัชญาชาวอเมริกนั ชาร์ลส์ แซน

เดอร์ส เพิร์ส (Charles Sanders Peirce) 3 ไดก้ล่าวไวใ้น ในเร่ืองลกัษณะของสัญญะ (Sign) และรูป

สัญลกัษณ์ (Signifier) ตามแนวคิดท่ีได้ให้ความสนใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างตวัสัญญะกบั 

“วตัถุจริง” และ“สัญญะท่ีเป็นภาพ” มีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นสัญญะและรูปสัญลกัษณ์ 

โดยจดัแบ่งประเภทของสัญญะ ออกเป็น 3 แบบ คือ 1. Icon เป็นสัญญะท่ีมีรูปร่างหนา้ตาคลา้ยกบั

วตัถุมากท่ีสุด เช่น ภาพถ่าย รูปป้ัน รูปวาด โดยการถอดรหสัของ Icon เพียงแค่เห็นก็สามารถถอด

ความหมายถึงตวัวตัถุไดง่้าย 2. Index เป็นสัญญะท่ีมีความเก่ียวพนัแบบเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงกบั

วตัถุท่ีมีอยูจ่ริงเช่น ควนัไฟเป็น Index ของไฟ หรือรอยเทา้สัตวก์็จะเช่ือมโยงถึงสัตว ์การถอดรหสั

ของ Index จึงจ าเป็นจะตอ้งอาศยัเหตุผลเช่ือมโยงเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง Index กบัวตัถุจริง 3. 

Symbol เป็นสัญญะท่ีไม่มีความเก่ียวพนัเช่ือมโยงอนัใดเลย ระหวา่งตวัสัญญะกบัวตัถุจริง หากแต่

                                                           
3Charles Sanders Peirce. (1984). Semiotic characteristics of the architectural design based on the 

model. เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://books.google.co.th 
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ความหมายเกิดจากการตกลงร่วมกนัในหมู่ผูใ้ชส้ัญญะเช่น ตวัอกัษร หรือโลโกต่้าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนการ

ถอดรหสัจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการเรียนรู้ร่วมกนัของผูใ้ชส้ัญญะ  

ผูส้ร้างสรรคมี์ความเห็นว่า วตัถุคลา้ยเป็นรหสัท่ีแฝงความหมายในบริบทรอบตวั ส่วน

วตัถุนั้นเป็น Icon ทางรูปลกัษณ์ทางสัญญะ วิธีการคิดใชเ้พื่อเปรียบเทียบในรูปแบบ ของภาษาภาพ

ถูกเช่ือมโยงเช่ือมโยงกนัเขา้ น าไปสู่ความหมาย แนวความคิดตามประสบการณ์ของผูส้ร้างสรรค ์

ซ่ึงตอ้งอาศยักลุ่มบุคคลเขา้มาเรียนรู้ หรืออาจมีประสบการณ์ร่วม จึงเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีคิด 

การส่ือสาร มายาวตัถุและประสบการณ์ จึงเกิดสุนทรียะความงาม ในภาษาภาพกบัขอ้ความ 

ส่วนประกอบของแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางความคิดกบัการรับรู้ท่ี

ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง การยกระดบัตวัตนผา่นวตัถุสวยงาม บนพื้นท่ีในสังคมโลกแห่งทุนนิยม

สมัยใหม่ ซ่ึงมีความหมายตรงกับภาษาบาลีและสันสกฤตว่า วสัดุ รับมาใช้ทั้ ง 2 ค า แต่ใช้ใน

ความหมายต่างกัน วตัถุ หมายถึง ส่ิงของทัว่ไป แต่ค าว่า วสัดุ หมายถึงส่ิงของท่ีน ามาใช้เพื่อ

วตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง ค านิยามของนักทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบาร์ตส์กบัแนวคิดทฤษฎี        

สัญวิทยา (Semiology) หรือสัญศาสตร์ (Semiotics) กระบวนการส่ือความหมายสัญญะ (Sign) และ

รูปสัญลักษณ์ (Signifier) ได้สนใจศึกษาสัญญะประเภท ความหมายโดยนัยยะ (Connotative 

Meaning) เน่ืองจากมองว่า เป็นความหมายท่ีมีความส าคญัอย่างแทจ้ริงในแง่ของการรับรู้ และ

ความหมายโดยนยัน้ียงัสามารถอธิบายไปไดอี้กหลายแนวคิด  ซ่ึงในขั้นน้ีเป็นการตีความในระดบัท่ี

มีปัจจยัทางวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงไม่ได้เกิดจากตวัของสัญญะเอง เป็นการอธิบายถึง

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือสัญญะกระทบกบัความรู้สึก หรืออารมณ์ของผูใ้ชแ้ละคุณค่าทางวฒันธรรม 

ซ่ึงสัญญะในขั้นน้ีจะท าหน้าท่ี 2 ประการ คือ ถ่ายทอดความหมายโดยนัยยะแฝง และถ่ายทอด

ความหมายในลักษณะมายาคติ ซ่ึงเรียกว่า กระบวนการในการเปล่ียนแปลง ลดทอน ปกปิด 

บิดเบือนฐานะ อ าพราง การเป็นสัญญะของสรรพส่ิงในสังคมใหก้ลายเป็นเร่ืองของธรรมชาติเป็นส่ิง

ปกติธรรมดา หรือความคุน้ชิน 

แฟร์ดิน็อง เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure)4 ได้กล่าวไวใ้นเร่ือง สัญญะกับ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัหมาย (Signifier) และตวัหมายถึง (Signified ) โดยระบุวา่ สัญญะ มี 2 มิติ 
                                                           

4Saussure, F. de (1960). Course in General Linguistics, ed. C. Bally and A. Sechehaye in 
collaboration with A. Reidlinger, trans. W. Baskin, London, Peter Owen (rev. edn. 1974). First published in 
1916. 
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มิติท่ี 1 คือ มิติท่ีเป็นส่วนร่วมซ่ึงเรียกวา่ “ภาษา” หรือหลกัเกณฑ์ท่ีใช้และมิติท่ี 2 คือ “ค าพูด” หรือ

ลีลาการใชแ้ละเสนอวา่ สัญญะยอ่ยตวัหน่ึงจะยงัไม่มีความหมายในตวัเองจนกว่าจะไปเทียบเคียง

กบัสัญญะย่อยตวัอ่ืน ๆ ท่ีอาศยัการเปรียบเทียบแบบคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition)  ไดท้  าการ

แยกแยะประเภทและระดบัของความหมายท่ีบรรจุอยูใ่นสัญญะออก เป็น 2 ประเภท  

ประเภทแรก คือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) อนัไดแ้ก่ ความหมายท่ี

เขา้ใจกนัตามตวัอกัษรซ่ึงเป็นความหมายท่ีเขา้ใจตรงกนัโดยส่วนใหญ่ตวัอย่างเช่น ความหมายท่ีมี

การระบุในพจนานุกรม เช่น แม่ คือสตรีผูใ้หก้  าเนิดลูก หมีเป็นสัตวส่ี์เทา้ เป็นตน้ 

ประเภทท่ีสอง คือ ความหมายโดยนยัยะ (Connotative Meaning) ไดแ้ก่ ความหมาย

ทางออ้มท่ีเกิดจากขอ้ตกลงหรือความเขา้ใจเฉพาะกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล 

เช่น เวลาพดูถึง “แม่” บางคนอาจนึกถึงความอบอุ่นบางคนอาจนึกถึงความเขม้งวด หรือบางคนอาจ

นึกไปถึงประสบการณ์อนัขมข่ืนเน่ืองจากโดนแม่ทิ้งในวยัเด็ก 

กล่าวโดยสรุปว่า หลกัคิดทฤษฎีทางสัญญะตามแนวคิดของโซซูร์ให้ความสนใจกับ

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขอ้ความ และภาพ สัญญะยอ่ยตวัหน่ึงจะยงัไม่มีความหมายในตวัเองจนกว่า

จะไปเทียบเคียงกับสัญญะย่อยอ่ืน ๆ ท่ีอาศัยการเปรียบเทียบแบบคู่ตรงข้าม ซ่ึงก าลังอธิบาย

ความหมายของภาพและขอ้ความ ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์และการตีความท่ีใช้ในการส่ือสาร 

ความเขา้ใจกนัเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล ผูส้ร้างสรรคเ์ห็นวา่เกิดประโยชน์ท่ีจะช่วยให้ความหมายวตัถุ

ในภาพไม่มีจ  ากดัขอบเขต ซ่ึงนั้นหมายถึง ประสบการณ์จากการรับรู้และการตีความระหวา่งบุคคล 

ส่วนบาร์ตส์ลงลึกไปสู่มิติมายาของเน้ือหา ความหมายแฝงท่ีถูกให้ค่าในวตัถุ ซ่ึงเป็นการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ กระบวนชั้นของความหมาย น าไปสู่การสนับสนุนในเร่ืองหลัก

กระบวนการคิดท่ีใชส้ัญลกัษณ์ของวตัถุในการน าเสนอในภาษาของจิตรกรรมนั้นเป็นภาษาภาพ ท่ี

บรรจุความหมายของประสบการณ์ผูส้ร้างสรรค ์

ประเด็นส าคญัของบทบาทหนา้ท่ีของโลกวตัถุนั้น มีกระบวนการสร้าง คิด แบบจ าลอง            

เพื่อเอ้ืออ านวยในเชิงปริมาณ วตัถุสมยัใหม่ คือ การจ าลองให้เหมือนดงัตน้แบบ แต่ถูกปรับเปล่ียน

ไปดว้ยวสัดุ โดยท่ีหน้าท่ีหรือประโยชน์ทางการใช้สอยยงัคงเดิมและความหมายยงัคงเดิม แต่ถูก

ลดทอน    ในเชิง “คุณค่า” (ทางจิตใจ) วตัถุสมยัใหม่นั้นยงัมีอายุท่ีสั้นลง เป็นเหตุมาจากตน้ทุนการ

ผลิตนั้นมีความหมายส าคัญทางสังคม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงคุณค่า ซ่ึงเป็น

ประเด็นส าคญัในเร่ืองของ “เอกลกัษณ์ในเชิงวฒันธรรมท่ีไกลห่างออกไป” 
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2.3.2 สุนทรียะในวตัถุ ความหมาย ค านิยามของสุนทรียภาพ และนกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นศพัทค์  าใหม่ ท่ีบญัญติัข้ึนโดย Alexander Gottieb Baumgarte5 เป็น

นักปรัชญาชาวเยอรมัน ซ่ึงก่อนหน้านั้ นราว 2000 กว่าปีก่อน นักปราชญ์สมัยกรีก เพลโต 

อริสโตเติล กล่าวถึงแต่เร่ืองความงามความสะเทือนใจ ซ่ึงเป็นความรู้สึกทางการรับรู้ (Sense 

Perception) ของมนุษย ์ปัญหาท่ีมกัมีการโตเ้ถียงกนั ไดแ้ก่ ความงามคืออะไร ค่าของความงามนั้น

เป็นจริงมีอยูโ่ดยตวัของมนัเองหรือไม่ หรือวา่ค่าของความงามเป็นเพียงความขอ้ความท่ีเราใชก้บัส่ิง

ท่ีเราชอบ ความงามกบัส่ิงท่ีงามสัมพนัธ์กนัอย่างไร มีมาตรการวดัตายตวัอะไรหรือไม่ ท่ีท  าให้เรา

ตดัสินใจไดว้่าส่ิงนั้นงามหรือไม่งาม สุนทรียศาสตร์ นับว่าเป็นแขนงหน่ึงของปรัชญาในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการแสวงหา คุณค่า (Axiology) ในสมยัก่อนวิชาน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในรูปของวิชา “ทฤษฎี

แห่งความงาม” (Theory of Beauty) และ Baumgarte ไดใ้หค้วามหมายใหม่ไวว้า่ การรับรู้และช่ืนชม

ความงาม ว่าสุนทรียภาพนั้นเป็นเร่ืองของอตัวิสัย (Subjective) ซ่ึงแต่ละบุคคลย่อมให้คุณค่าใน

สุนทรียภาพแตกต่างกนัไป  

สุนทรียศาสตร์ หลกัปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทศันศิลป์ ศิลปวิจารณ์ ไดใ้ห้ความหมายของ

ค าว่า สุนทรียศาสตร์ ดงัน้ี สุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีว่าดว้ยเร่ืองของความงามหรือสุนทรียภาพ 

เป็นสาขาหน่ึงในวิชาปรัชญา คุณค่า หรืออรรฆวิทยา มีวิธีวิทยาดว้ยทฤษฎีแห่งความรู้ หรือญาณ

วิทยา ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของศิลปกรรมทั่วไป 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525 : 814) ให้ความหมายของค าวา่ “สุนทรียะ” คือ เร่ือง

เก่ียวกบัความนิยมความงาม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2539: 827) ให้ความหมาย 

“สุนทรียภาพ” ไวว้า่ ความเขา้ใจ และความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อความงามในธรรมชาติ หรือ

งานศิลปะ นกัปรัชญาเลือกเอาค าว่า Aesthetics มาใช้ ซ่ึงหมายถึง ศาสตร์ของการรับรู้ ก็เพราะมี

ความเห็นว่า การรับรู้ประสบการณ์ศิลปะนั้น เป็นส่ือทางความรู้อยา่ง หน่ึงส าหรับผูแ้สวงหาไม่ว่า

การรับรู้นั้นจะเกิดจากผลงานท่ีมนุษยส์ร้างหรือจากธรรมชาติก็นบัว่าเป็นประโยชน์ และมีคุณค่า

ทั้งส้ิน  

                                                           
5Alexander Gottieb Baumgarte. 1750. Aesthetica scripsit. University of Michigan 

Collection americana. Americana: Publisher impens. I.C. Kleyb. 413 

https://archive.org/details/michigan_books
https://archive.org/details/americana
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22impens.+I.C.+Kleyb%22
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สุนทรียะ ความงามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการรับรู้ทางความรู้สึกภายใน ซ่ึงผูส้ร้างสรรค์ได้

กล่าวสรุปไว ้2 ประเด็นส าคญั ดังน้ี ประเด็นท่ี 1 สุนทรียะรูปลักษณ์ของวตัถุ และประเด็นท่ี 2 

สุนทรียะในความหมายของวตัถุ 

ประเด็นท่ี 1 สุนทรียะรูปลกัษณ์ของวตัถุ  

ผูส้ร้างสรรคค์ดัสรรวตัถุสวยงามท่ีมีคุณค่าทางความรู้สึก มีความเก่ียวเน่ืองมาสนบัสนุน

ความหมายในการสร้างสรรค ์สุนทรียะความงามมีความส าคญัมากท่ีสร้างแรงจูงใจ ความน่าสนใจ 

ต่อการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรม รวมไปถึงความพิเศษของวตัถุท่ีถูกจ าลองข้ึน รูปทรง ปริมาตร 

ปริมาณ สีสัน พื้นผิวความมันวาว ล้วนเป็นส่ิงท่ีผู ้สร้างสรรค์ใช้ความรู้สึกทางสุนทรียะมา

สร้างสรรคผ์ลงาน        

ความงามเป็นคุณสมบติัของวตัถุ (Beauty as the Quality of an Object) ทฤษฎีน้ียึดถือ 

โดยกลุ่มสัจนิยมท่ีเช่ือว่า ความงามเป็นคุณสมบติัของวตัถุ มนุษยรั์บรู้ค่าความงามไดเ้พราะในส่ิง

ต่าง ๆ มีความงามอยูใ่นตวัเอง ความงามจึงเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นเน้ือวตัถุ และเป็นส่ิงท่ีมีติดมากบัวตัถุนั้น

ตั้งแต่แรกเร่ิม และมีหลกัเกณฑท่ี์ใชต้ดัสินสุนทรียภาพได ้เรียกเกณฑ์น้ีวา่ ปรนยันิยม (Objectivism) 

เป็นเกณฑ์มาตรฐานตายตวั ซ่ึงสามารถใช้ตดัสินผลงานไดใ้นทุกสมยัไม่มีการเปล่ียนแปลงและไม่

ข้ึนอยู่กบัความรู้สึกใครหรือศิลปินคนไหนและยงัมีความเช่ืออีกว่า “สุนทรียะเป็นรูปลกัษณ์ของ

วตัถุ” คือ มีอยูจ่ริง จึงให้ความส าคญักบัวตัถุไม่เนน้บุคคลผูช้มความงาม ถือวา่ ความงามเป็น “วตัถุ

วิสัย” จากความเช่ือดังกล่าว ซ่ึงได้ให้เหตุผลบางประการท่ีเป็นการช่วยสนับสนุนทศันะของผู ้

สร้างสรรค์ ในผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ไวด้งัน้ี 1. ความงามของวตัถุเกิดจากสีและ

ทรวดทรงของวตัถุ 2. ความงามนั้นเป็นส่ิงท่ีเราไม่อาจอธิบายไดโ้ดยไม่ตอ้งมีวตัถุหรือตวักลาง 3. 

เรารู้เร่ืองความงามไดโ้ดยอาศยัพฒันาการทางสุนทรียะ เช่นเดียวกนักบัการรู้ขอ้เท็จจริงนั้นไดโ้ดย

ตอ้งอาศยัความการรับรู้ทางประสาทสัมผสั 
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ภาพท่ี  3  แสดงภาพความงามเป็นคุณสมบติัของวตัถุ (ภาพผลงานส่วนขยายใหเ้ห็นวตัถุ) 
 
 

สัญลักษณ์ของวตัถุ (หัวกระโหลก) มีความหมายในเร่ืองของความตาย ถูกลดทอน

เน้ือหาและความหมายท่ีมีคุณค่ามากกวา่สัญลกัษณ์ความหมายเดิม หรือเน้ือหาของสัญลกัษณ์ 

ประเด็นท่ี 2 สุนทรียะในความหมายของวตัถุ  

ผูส้ร้างสรรค์ให้ความส าคญักบัการสรรหาและคดัสรรวตัถุ ท่ีบรรจุความหมายจ าเพาะ

และความหมายแฝง เพื่อท่ีจะใชแ้ทนค่าในกระบวนการคิด เปรียบเทียบและเปรียบเปรย เร่ืองราวท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัมนุษย ์(สตรีเพศ) มุ่งไปสู่สุนทรียะความงามในรูปของความคิดแทนค่าดว้ยภาษาทาง    

สัญศาสตร์ (Semiotics) 

http://semeion.multiply.com/photos/hi-res/upload/RwBvCQoKCtYAAALkRPo1
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ภาพท่ี 4   แสดงภาพสุนทรียะในความหมายของวตัถุ (ภาพผลงานส่วนขยายใหเ้ห็นวตัถุ) 
 

ประติมากรรมเดวิดถูกสลักข้ึนจากหินอ่อนโดยไมเคิล แองเจโล (Michelanglo) 

สุนทรียะความงามของสรีระชายท่ีสมบูรณ์แบบ ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ถูกวางไวเ้ป็น

ผลงานศิลปะท่ีล ้ าค่า เม่ือการเวลาผ่านไปรูปประติมากรรมเดวิช ถูกแปรเปล่ียนดว้ยกระบวนการ

อุตสาหกรรมมีการผลิตซ ้ าเป็นสินคา้ เปล่ียนสี เปล่ียนวสัดุ ขนาด ถูกจ าหน่ายในรูปแบบสินค้า 

แสดงให้เห็นถึงเน้ือหาและความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ท่ีถูกลดทอน และบิดเบือนให้เป็นไปตาม

ระบบอุตสาหกรรมโลกวตัถุนิยม ในอีกแง่มุมหน่ึงรูปป้ันเดวิดท่ีเป็นงานศิลปะได้ส่งความงาม

สุนทรียะไปสู่ผูค้นเป็นท่ีแผห่ลายมากข้ึน การเขา้ถึง “อรรถรส” ในรูปแบบของการ “จ าลอง” วตัถุ 
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ความส าคญัของสัญศาสตร์ (Semiotics)  

สัญศาสตร์ (Semiotics)6 และสัญลกัษณ์นิยม (Symbolism) เป็นปฏิกิริยาต่อเน่ืองจาก

ลทัธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) และลทัธิสัจจะนิยม (Realism) เป็นขบวนการท่ีต่อตา้นขบวนการ

อุดมคตินิยม ท่ีพยายามจบัความเป็นจริง และพยายามยกระดบัของความธรรมดาข้ึนมาอยู่เหนือ

อุดมการณ์ ขบวนการเหล่าน้ีสนบัสนุนความคิดทางจินตนาการ และทางความฝัน สัญลกัษณ์แต่เดิม

เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวพนักบัเร่ืองของความหมายแฝงทางเวทมนต ์และความเร้นลบั หรือความเช่ือ 

เหล่าศิลปิน    ผูส้ร้างสรรคนิ์ยมน าเอาสัญลกัษณ์ท่ีหลากหลาย มาใชแ้ทนค่าความหมายในการบอก

เล่าเร่ืองราวตามทศันคติ ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ ความฝัน หรือแมแ้ต่จากนวนิยายเร่ืองเล่า 

ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น ลว้นแลว้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ ถ่ายทอดความหมายทางออ้มอีกวิธีหน่ึง ท่ี

ศิลปินนิยมเลือกใช้ ในงานศิลปะส่วนใหญ่นิยมใช้ร่วมกบัค า วรรณกรรม บทกวี บทละคร งาน

จิตรกรรม และงานด้านทัศนศิลป์ อาจกล่าวได้ว่าผูส้ร้างสรรค์สามารถน าเสนอ ทัศนคติและ

ความรู้สึกนึกคิดในทุกแง่มุมไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ ากดั  

ผูส้ร้างสรรคว์ิเคราะห์และสังเคราะห์ในกระบวนการของการพฒันาในการสร้างสรรค์

ผลงาน ซ่ึงมีเน้ือหา ความหมาย และใช้สัญลกัษณ์นิยม ท่ีเป็นขอ้มูลในการบอกเล่าท่ีแทรกอยู่ใน

ผลงาน วเิคราะห์กระบวนการการท างานของสัญลกัษณ์มีประเด็น ดงัน้ี  

ประเด็นท่ี 1 ภาษา หรือส านวน ตวัอยา่งเช่น เร่ืองเล่า วรรณกรรม สุภาษิต 

ประเด็นท่ี 2 ภาพ หรือภาษาภาพ (มีผูส้ร้างข้ึน) เช่น ภาพเขียน ภาพถ่าย  

ประเด็นท่ี 3 ภาพจ า หรือประสบการณ์ (ส่ิงท่ีตาเห็น) ประสบการณ์ในทางตรง       

ขอ้มูลภาพจ าทางสมอง 

 

ประเด็นท่ี 1 ภาษา หรือส านวน  

                                                           

 6สญัศาสตร์ เป็นค าบญัญติัจากค าบาลี-สนัสกฤต คือ สญัญะ+ศาสตระ. semiotics ในภาษาองักฤษมาจาก
ค ากรีก คือ semeiotikos แปลวา่ observant of signs/ semeioun (กริยา) แปลวา่ to note/ semeion (นาม) แปลวา่ sign 
สญัญะ เป็น ค าบาลี แปลวา่ เคร่ืองหมาย ศาสตระ/ศาสตรา เป็นค าสนัสกฤต แปลตรงตวัวา่ อาวธุ      (เช่น ศาสตรา
วธุ) แต่นิยมใชอุ้ปมาใน ความหมายวา่ ต ารา หรือ วิชา ส่วน สัญวิทยา เป็นค าบญัญติัส าหรับ semiology ซ่ึงนบัวา่
เป็นตน้ธารของสญัศาสตร์ สญัวทิยา เป็นค าสมาสจากรากศพัท ์สญัญะ+วทิยะ (คือ วชิาในภาษาบาลี) 
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ภาษา หรือส านวน กระบวนการของวรรณกรรม จึงมีความส าคญัต่อมนุษยแ์ทบทุกดา้น

อาจกล่าวไดว้า่ สังคมมนุษยท่ี์เจริญมีอารยะธรรม และเทคโนโลยใีนปัจจุบนัน้ี ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ

วรรณกรรมทั้งส้ิน วรรณกรรมต่างมีบทบาท ความส าคญั และอิทธิพลไม่มากก็น้อย ประวติัของ

ส านวน ส านวนไทยนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนสมยัพ่อขุนรามค าแหง ถอ้ยค า หรือ ขอ้ความท่ีกล่าวสืบต่อ

กนัมาชา้นานแลว้ มีความหมายไม่ตรงตามตวั หรือ มีความหมายอ่ืนแฝงอยู่ สันนิษฐานวา่ ส านวน

นั้นมีอยู่ในภาษาพูดก่อนท่ีจะมีภาษาเขียนเกิดข้ึนในสมยัสุโขทยั โดยเม่ือพิจารณาจากขอ้ความใน

ศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหงแลว้ ก็พบวา่มีส านวนไทยปรากฏอยูเ่ป็นหลกัฐาน เช่น สุภาษิตสอนหญิง 

ซ่ึงสุนทรภู่เป็นผูแ้ต่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสุภาษิตสอนใจให้สตรีสมยันั้น ในเร่ืองของการ

ประพฤติและปฏิบติัตนตวัอยา่งเช่น 

 

  “จะนุ่งห่มดูพอสมศกัด์ิสงวน          ใหส้มควรรับพกัตร์ตามศกัด์ิศรี 

    จะผดัหนา้ทาแป้งแต่งอินทรีย ์      ดูฉวผีวิเน้ืออยา่เหลือเกิน” 

 

ผูส้ร้างสรรค์มีความคิดเห็นและตีความตามทศันะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ วา่สตรีเพศนั้นตอ้ง

ตระหนกัถึงความเหมาะสมในการแต่งกายให้ถูกตอ้งตามแต่กาลเทศะ พอเหมาะพอสมควร รวมไป

ถึงการแต่งหนา้ท าผมใหดู้งามไปเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป 

 

การวเิคราะห์ประเด็นท่ี 1 ภาษาและส านวน  

      ภาษา หรือส านวน ค าพดูท่ีร้อยเรียงเพื่อโยงใยไปถึงเน้ือหาใจความ หรือท าให้เกิดแง่คิด

จากถอ้ยค า ส่ิงน้ีคือ ส่ิงส าคญัในการแปรความหมายท่ีจะใช้ประโยชน์ หรืออาจเป็นแรงบนัดาลใจ 

ในการแปรเปล่ียนเป็นภาษาภาพ อาจกล่าวไดว้า่ ภาพและภาษามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก 

การตีความเน้ือหาจะตอ้งอาศยัค า ภาษา หรือส านวน เพื่อส่ือสารออกไป เช่นเดียวกบัภาษา ท่ีถูก

เขียนข้ึนอย่างวิจิตรบรรจง ก็ เพื่อน าไปสู่การสร้างภาพทางจินตภาพ หรือมโนภาพ น่ีคือ 

กระบวนการท างานในเร่ืองคุณสมบติั และความสัมพนัธ์  
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งานเขียนและวรรณกรรมนั้นมีกระบวนการและหลกัความคิดท่ีคลา้ยคลึงในการท างาน

ศิลปะมีท่ีมาแรงบนัดาลใจ เทคนิคและวธีิการ น าไปสู่กระบวนการสร้างสรรคท่ี์เป็นอตัลกัษณ์บุคคล 

ในเร่ืองของการใช้ภาษา ผู ้สร้างสรรค์เห็นถึงความส าคญั ในหน่วยย่อยสัญลกัษณ์ทางภาษาท่ีจะ

น ามาอา้งอิงเป็นแรงบนัดาลใจ หรือเกิดทศันคติแง่มุม ท าให้ฉุกคิด เพื่อหยิบยกน ามาพูดต่อในภาษา

ของจิตรกรรม ถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะขยายขอบเขต รูปแบบทางความคิด และกระบวนการจาก

หลายแหล่งท่ีมานั้น เป็นส่ิงส าคญั 

 

การวเิคราะห์ประเด็นท่ี 2 สัญลกัษณ์นิยม ภาพและภาษาภาพ (มีผูส้ร้างข้ึน) เช่น ภาพเขียน ภาพถ่าย   

      ภาษาภาพ ประวติัศาสตร์ของงานจิตรกรรม เร่ิมสร้างกนัมาตั้งแต่ก่อนประวติัศาสตร์

และเผยแพร่ไปในทุกวฒันธรรมจนกระทั่งปัจจุบันน้ี จนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 งาน

จิตรกรรมจะเป็นการเขียนศิลปะแสดงลกัษณ์ (Representational art) ศิลปะศาสนา หรือศิลปะ

คลาสสิก หลงัจากนั้นจึงมีการเร่ิมเขียนจิตรกรรมท่ีเป็นแต่เพียงศิลปะนามธรรม (Abstract art) และ

ต่อมาเป็นศิลปะท่ีเนน้แนวความคิด (Conceptual art) งานภาพถ่ายของโลก ไดว้วิฒันาการมาจากการ

วาดภาพของจิตรกร ในสมยัโบราณ เพื่อบนัทึกภาพแห่งความทรงจ าและภาพแห่งความประทบัใจ

เอาไว ้ใชใ้นการส่ือสารและส่ือความหมายต่อมามนุษยไ์ดมี้ความคิดท่ีจะสร้างภาพให้ไดเ้หมือนจริง

ตามธรรมชาติ  

การวิเคราะห์สัญลักษณ์นิยม ประเด็นท่ี 2 สัญลักษณ์นิยม ภาพ หรือภาษาภาพ ผู ้

สร้างสรรคไ์ดท้  าการวิเคราะห์ ภาพ หรือภาษาภาพ ไวด้งัน้ี ภาษาภาพท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไม่วา่จะดว้ย

เง่ือนทางศาสนาหรือพิธีกรรม การจดบนัทึก การประดบัตกแต่งทางความงาม หรือ เพื่อการแสดง

ทางสัญลกัษณ์ เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ในกลุ่มชนเผ่า ภาษาภาพ ถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

โลก ก่อนท่ีจะมีภาษาเขียน ภาพเป็นเคร่ืองหมายท่ีส าคญัท่ีใช้ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน การถูก

ตีความ     แทนค่าในทางสัญลกัษณ์รูปภาพนั้น มีส่วนส าคญั ทีช่วยในเร่ืองของการส่ือสาร ถูกแทน

ค่าทางความคิด งานเขียน ผลงานภาพจิตรกรรม และงานภาพถ่าย มีเจตนาท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีมุ่งไปสู่

ประเด็นเน้ือหาความหมายของภาพ บทบาทและหน้าท่ียงัถูกแปลความหมายในปัจจุบนัท่ีใช้ใน

การเมืองการปกครอง สังคม ท่ีส าคญัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในเชิงสัญลกัษณ์ต่อการเปล่ียนแปลง การ

แสดงวาทกรรมอ านาจด้วยภาษาภาพ และยงัถูกส่งต่อกนัเป็นอิทธิพลในขั้นแรงบนัดาลใจ การ
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ท างานผูส้ร้างสรรค์ในผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ มีกระบวนการท่ีได้รับข้อมูลมา

สนบัสนุน จากภาษาภาพ เพื่อคิดพฒันาต่อยอดในการสร้างสรรคลู่์ทางของตนเอง  

การวเิคราะห์ประเด็นท่ี 3 สัญลกัษณ์นิยม ภาพจ า หรือประสบการณ์ (ส่ิงท่ีตาเห็น)  

ผู ้สร้างสรรค์ให้ความเห็นว่า ประสบการณ์ในทางตรง ข้อมูลภาพจ าทางสมอง 

สอดคล้องกับหลักคิดทฤษฎีโครงสร้างในสมองหรือข้อมูลสะสมในสมอง เก่ียวข้องกับการ

แสดงออกของมนุษย์ การรับข้อมูล ซ่ึงน าไปสู่การแปลความหมายท่ีเช่ือมโยงกับวตัถุและ

ประสบการณ์ การแทนค่าสัญลกัษณ์ในการท างานสร้างสรรค์ มีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยั

การเรียนรู้ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ในทางตรง สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีตาเห็น และภาพในความจ าทางสมอง 

ภาพจ า (Brand image) ภาพจ าเป็นเคร่ืองมือ ท่ีจดัเป็นล าดบัท่ีส าคญัมากในระบบการรับรู้ของมนุษย ์

และเป็นโครงสร้างของวธีิการขายสินคา้และบริการในยคุปัจจุบนั  

บทสรุปการวิเคราะห์ประเด็นท่ี 3 สัญลกัษณ์นิยม ภาพจ า หรือประสบการณ์ (ส่ิงท่ีตา

เห็น) ภาพจ า แบรนด์ หรือภาพสัญลกัษณ์ เป็นภาพจ าจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้รอบตวั 

หรือท่ีนักการตลาดโฆษณาชวนเช่ือ ชักจูงให้คิดตามในทิศทางท่ีโน้มเอียงน า ไปสู่การช้ีน าใน

ทางการบริโภค การจบัจ่ายช้ือขาย แบรนด์ หรือภาพสัญลกัษณ์ มีอิทธิพลท่ีทรงพลงัสามารถติดตรึง

ความจ า โดยท่ีเราไม่รู้ตัว น าไปสู่การให้คุณค่า ในเร่ืองของรูปลักษณ์ค่านิยม มากกว่าจะใช้

ประโยชน์จากส่ิงนั้น ๆ จากบุคคลกลายเป็นกลุ่มคน เป็นสังคมและแผข่ยายไปสู่อาณาเขตวงกวา้ง น่ี

คือพลงัอ านาจแห่งภาพสัญลกัษณ์ และถูกพดูถึงคุณค่าในความหมายของงานศิลปะ (เคร่ืองมือ) ภาพ

จ า หรือประสบการณ์ สร้างนยัยะส าคญัท่ีท าให้งานศิลปะเกิดลู่ทาง ทางความคิด ในการท่ีจะพูดถึง

ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเป็นการเปรียบเปรย เพื่อท่ีจะส่ือสารความหมายให้ตรงกนัมากข้ึนในระดบัสากล 

สัญลกัษณ์ของภาพจ า  มีกระบวนการทางศิลปะเขา้มาจดัการ เน้ือหา เพื่อปรับใช้ แต่แก่นท่ีบรรจุ

ความหมายอยูภ่ายในนั้น ไม่อาจเปล่ียนแปลงได ้เช่น ภาพหวักะโหลก ท่ีถูกน ามาพูดถึงบ่อยคร้ังใน

งานศิลปะ ไม่ว่าจะถูกเช่ือมโยง ประกอบสร้างข้ึนใหม่ เน้ือหาใจความของรูปลักษณ์ ของภาพ

สัญลกัษณ์หวักระโหลก ก็ยงัท าหนา้ท่ีในเร่ืองของเน้ือหา วา่ดว้ย สังขารและความตาย ซ่ึงเป็นสากล 

2.4 เหตุและปัจจัยของผลกระทบ ทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลงของสตรีเพศ 

มีส่วนประกอบของแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์วทิยา การอธิบายความหมาย หรือค า

นิยามของสตรีเพศท่ีเป็นปรากฏการณ์ของการแปรเปล่ียนของกระแสสังคม และกระบวนการรับรู้
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ของสตรีเพศต่อส่ิงกระตุน้เร้า ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์หน้าตาต่อสังคมสมยัใหม่ มี 2 

ส่วนดงัน้ี 

2.4.1 สตรีเพศ ความหมาย ค านิยาม และบทบาทหนา้ท่ีของสตรีเพศท่ีมีต่อสังคม ค าว่า 

สตรีเพศ (Womankind) หมายถึง เพศหญิง ผูห้ญิง หรือ เพศหญิง (Female) คู่กบับุรุษเพศ วารุณี ภูริ

สนสิทธ์ิ ไดน้ าเสนอแนวคิดเร่ือง ความเป็นเพศ หรือความแตกต่างระหว่างเพศหญิง และเพศชาย

ทางสรีระไดน้ าไปสู่ความเช่ือท่ีว่า ผูห้ญิงและผูช้ายมีความแตกต่างกนัในทางอ่ืน ๆ ดว้ย ในเร่ือง

สติปัญญา ความสามารถ ความถนดั จิตใจ และอารมณ์ ความเช่ือเช่นว่าน้ีไดมี้มาเป็นเวลานานนบั

พนัปี ความแตกต่างดงักล่าวมกัถูกมองวา่เป็นความแตกต่างท่ีมีมา “ตามธรรมชาติ”7 ซ่ึงหมายความ

วา่ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้ความเช่ือดงักล่าว น าไปสู่สถานะของผูห้ญิงท่ีดอ้ยกวา่ผูช้าย การเกิด

การตั้งค  าถามและการหาค าอธิบายน้ี คือ ความคิดเร่ืองสิทธิสตรี หรือสตรีนิยม (Feminism) ความคิด

น้ีได้รับความสนใจและการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายทั่วโลก ช่วง 30 ปีหลังของศตวรรษท่ี 20 

ความคิดเร่ืองสิทธิสตรีจะใหค้วามส าคญัในการศึกษาเก่ียวกบัความเป็นหญิงและความเป็นชาย ท่ีมา

ของสตรีศึกษา มีจุดเร่ิมตน้มาในประเทศองักฤษ เปิดสอนโดย Juliet Michel ในสถาบนัท่ีมีช่ือว่า 

Anti-University เม่ือปี ค.ศ. 1968-9 ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา สตรีศึกษา ในฐานะเป็นหลกัสูตร

เต็มรูป เปิดการสอนท่ี San Diego State University ในปี ค.ศ. 1970 ในฐานะท่ีเป็นวิชาท่ีถูก

พฒันาข้ึนมาในสถาบนัทางวิชาการในโลกตะวนัตกตั้งแต่ ค.ศ.1960 เป็นตน้ จุดเน้นของสตรีศึกษา 

คือ เป็นสหวิทยาการ หรือ สหสาขาวิชา ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ น าเอามิติมุมมองทางวิชาการของนักสตรีนิยมมาสู่โครงสร้างของการศึกษา เพื่อ

สะทอ้นความห่วงใยปัญหาและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของสตรีเพศ จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้นั้น เป็น

เหตุการณ์ในโลกตะวนัตก ในกรณีของประเทศไทยมีหลกัสูตรสตรีศึกษา เปิดสอนข้ึนอย่างเป็น

ทางการแห่งแรกท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตามมาดว้ยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีเห็นว่าในทศันะ

ของนกัสตรีนิยมไทย สตรีศึกษา เป็นช่ือท่ีเหมาะสมกบับริบทของสังคมไทย แต่ในขณะเดียวกนัมี

สถาบนับางแห่งท างานเชิงปฏิบติัในการเคล่ือนไหวในเร่ืองสตรีเพศ และปัจจุบนันิยมไปใช้ค  าว่า 

“Gender” เพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมไทย ตามทศันะความหลากหลายของส่ิงท่ีเรียกว่า 

                                                           

 7วารุณี ภูริสนสิทธ์ิ, ความเป็นเพศ,  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www. 
artbangkok.com › Article-Visual Art  
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“สตรีเพศ” สตรีนิยม สตรีศึกษา หรือเพศสภาพ โดยไดใ้ช้ความคิดรวบยอดในเร่ืองความเป็นสตรี

เพศ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสนบัสนุนในการวเิคราะห์ท่ีส าคญัของผูส้ร้างสรรค ์

ผูส้ร้างสรรคใ์ห้ความคิดเห็นวา่ มีความส าคญัอยา่งมากท่ีตอ้งท าความเขา้ใจในสตรีเพศ

อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบทั้งโครงสร้าง เพื่อสร้างการเรียนรู้ความเขา้ใจในลกัษณะของเพศ       

ไม่ว่าจะชายหรือหญิง ล้วนเป็นข้อดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินไปของชีวิต และ          

การด ารงร่วมกันอยู่ในสังคม หมายถึง การพยายามท าความเข้าใจผูอ่ื้นในทุกมิติทุกด้าน ท าให้

โครงสร้าง ระบบสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งเห็นอกเห็นใจ น ามาซ่ึงความสงบสุขอยา่งย ัง่ยนื 

2.4.2 กระบวนการรับรู้ของสตรีเพศ  แนวคิดทฤษฎี การขัดเกลาทางสังคม 

(Socialization Theory) เป็นศพัทท์างสังคมวิทยา หรือวิชามานุษยวิทยา ใชค้  าวา่ “การปลูกฝังทาง

วฒันธรรม” ทั้งการขดัเกลาทางตรงและทางออ้ม  ถูกกล่าวไวโ้ดย บลูม และเซลนิค (Broom and 

Selznick) มีความหมายวา่ กระบวนการทางสังคมกบัทางจิตวิทยา ซ่ึงมีผลท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพ

ตามแนวทางท่ีสังคมตอ้งการ เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย โดยมีองคก์รท่ีท า

หนา้ท่ีขดัเกลาทางสังคมเป็นท่ีส าคญั กระบวนสร้างมายาของส่ือเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีการส่ือสาร 

(Communication Theory) การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) หรือ“ส่ือ”(Mass media) โดย

วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm) ให้ความหมายว่าด้วยเร่ืองของการส่ือสารร่วมกันต่อ

เคร่ืองหมายท่ีแสดงข่าวสาร และชาร์ล อี ออสกุด (Charl E. Osgood.) ให้ความหมายโดยทัว่ไปวา่ 

การส่ือสารเกิดข้ึน และมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร โดยใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ และขอบเขตของส่ือ     
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ภาพท่ี 5 แสดงการขดัเกลาทางสังคม หรือการปลูกฝังทางวฒันธรรม (จุดเร่ิมตน้จากการ
เล้ียงดู) 

ท่ีมา : ส าเนาถูกตอ้ง 18 คู่แม่-ลูกดารา หน้าเหมือนเป๊ะ, เขา้ถึงเม่ือ 17 เมษายน 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.girldaily.com 

   เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลียนแบบ บุคคลใกลต้วัท่ีเป็นตน้แบบ อาทิ แม่ พี่สาว หรือ

คนในครอบครัว ท่ีเห็นได้จากพฤติกรรม การแต่งกาย ขา้วของเคร่ืองใช้ ยกตวัอย่างเช่น พี่สาว

นอ้งสาวตอ้งมีเส้ือผา้ ของเล่น ส่ิงต่างๆ รอบตวัท่ีสนใจจะตอ้งมีคลา้ยหรือเหมือนกนั หรือลูกสาวน า

รองเทา้   ชุดกระโปรงของแม่มาสวมใส่ หรือแต่งหนา้ท าผมเลียนแบบผูเ้ป็นแม ่ 

 

 

 

 

 

 

http://www.girldaily.com/
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(ก)  (ข)                                  

    

ภาพท่ี 6  แสดงการขดัเกลาทางสังคมหรือการปลูกฝังทางวฒันธรรม ค่านิยมทางสังคม และบริบท 
     แวดลอ้ม ค่านิยมเวทีการประกวดความงาม 

(ก) การ์ตูนเจา้หญิง  
(ข) เวทีการประกวดนางงาม  

ท่ีมา :  การ์ตูนเจา้หญิง, เขา้ถึงเม่ือ 18 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก

https://www.pinterest.com/tothnp/disney/. 

ท่ีมา :  มิสยนิูเวร์ิสไทยแลนด์, เขา้ถึงเม่ือ 18 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://seventeenthailand.com/2016/ 

 

ภาพจ า การขดัเกลาทางสังคม หรือการปลูกฝังทางวฒันธรรม ค่านิยมทางสังคมและ

บริบทแวดลอ้ม ดว้ยการ์ตูนเจา้หญิง และค่านิยมเวทีการประกวดนางงามจากหลากหลายระดบัช่วง

อาย ุ  ท าใหป้ลูกฝ่ังตั้งแต่ช่วงวยัเด็ก ท าใหเ้ด็กหญิงมุ่งไปสู่เร่ืองความสวยความงามตั้งแต่อายุยงันอ้ย     

ผูส้ร้างสรรค์เห็นว่า เป็นเร่ืองท่ีน่าวิตกกังวล เพราะเด็กหญิงนั้น น่าจะมีส่วนท่ีถูกผลักดันด้าน

ความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากเร่ืองความสวยความงาม ซ่ึงเป็นจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต

ในวยัท่ีเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

 

http://seventeenthailand.com/2016/
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(ก)                                                    (ข) 

 
ภาพท่ี 7   แสดงกระบวนสร้างมายาของส่ือ ก าหนดลู่ทางความรู้สึกนึกคิด และลงลึกถึงจิตไร้

ส านึก ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของสตรีเพศ 
 (ก) Valeria Lukanova กบัตุ๊กตาบาบ้ี 

(ข) Anastasiya Shpagina และValeria Lukanova 

ท่ีมา : Real life Ukrainian barbie full length, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560, เขา้ถึงได้

จาก www.fansshare.com 

 

การแสดงออกของกระบวนสร้างภาพมายาของส่ือ ก าหนดลู่ทางความรู้สึกนึกคิด และ     

ลงลึกถึงจิตไร้ส านึก ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของสตรีเพศ อาจดว้ยเร่ืองของสภาวะจิตท่ี   

ขาดภาพตน้แบบของวยัเด็ก และการปลูกฝ่ังท่ีเป็นภาพจ าให้หลงใหลติดอยูภ่ายในความนึกคิด เช่น        

ภาพการ์ตูน ภาพของดารานกัร้อง นกัแสดง ลว้นเป็นส่ิงกระตุน้เร้า ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกท่ี

ท าให้ตนเองมีความเช่ือ ซ่ึงเป็นภาพมายาวา่ ตนเองเป็นเช่นนั้น มีชีวิตหรือบทบาทหน้าท่ีคลา้ยคลึง

กบัตวัละครทีตนเช่ือและพยายามหาจุดเช่ือมโยง ท่ีเหมือนตนเองด้านใดด้านหน่ึง ส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงท าเห็น ไดช้ดั คือ เร่ืองกายภาพภายนอก 

 

 

http://www.fansshare.com/
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2.5 เหตุและปัจจยัของผลกระทบ ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของสตรีเพศ 

ทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) ผูส้ร้างสรรค์ศึกษาวิเคราะห์ผลงาน

จิตรกรรม ภาพผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ท่ีไดใ้ช้เน้ือหาของความมกมุ่น แต่งเติม

เสริมสวยท่ีมีมากเกินไปของสตรี จากส่ือ ส่ิงกระตุน้เร้า ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก ดว้ยเหตุ

และปัจจยัใดบา้งนั้น เป็นตวัก าหนดความคิดหลกัในผลงานชุดน้ี จึงใช้ทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัผลงานของศิลปินมากท่ีสุด 2 ทฤษฎี มาอธิบายดงัน้ี 

2.5.1 นกัทฤษฎี วิลเบอร์ ชแรมม ์(Wilber Schramm ) ให้ความหมายวา่การส่ือสาร คือ 

การมีความเขา้ใจร่วมกนัต่อเคร่ืองหมายท่ีแสดงข่าวสาร และชาร์ล อี ออสกุด (Charl E. Osgood.) 

ใหค้วามหมายโดยทัว่ไปวา่การส่ือสารเกิดข้ึนเม่ือฝ่ายหน่ึง คือ ผูส่้งสารมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหน่ึงคือ

ผู ้รับสารโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ซ่ึงถูกส่งผ่านส่ือท่ี เ ช่ือมต่อสองฝ่าย8 ทฤษฎีการส่ือสาร 

(Communication Theory) กระบวนการมีลกัษณะเป็นการส่ือสารอยา่งหน่ึงซ่ึงอาศยัการรับรู้น าไปสู่

การส่ือความหมาย ไม่ว่าการส่ือสารจะมีความยากง่าย หรือซับซ้อนเพียงใด ล าดบัการส่ือสารจะ

คลา้ยๆ กนัความมุ่งหมายของการส่ือสารยอ่มตอ้งการความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูส่ื้อสารและผูรั้บ

เป็นพื้นฐาน นอกเหนือไปจากนั้นยงัต้องการผลการปฏิบติัของผูรั้บตามท่ีตอ้งการและการปรับ

ปฏิกิริยาของผูรั้บ การใช้ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจ

ระบบการส่ือสาร แหล่งส่ือหรือวสัดุ วธีิการท่ีเหมาะสมภายในขอบเขตของส่ือ กระบวนการส่ือสาร

ท่ีมีความซับซ้อน เน่ืองจากมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องหลายอย่างมีปริมาณของข่าวสารมาก 

จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือ บุคลากร หรือส่ือ (Media) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงให้มีเพียงพอท่ีจะน าข่าวสาร

ไปถึงผูรั้บจ านวนมาก ส่ือ หรือ ส่ิงท่ีใช้เป็นตวักลางในการส่งข่าวสารขอการส่ือสารมวลชน จึง

เรียกวา่ “ส่ือ”  

 

 

 

                                                           

 
8 Wilber schramm และ C.E. Osgood. 1954.  ทฤษฎกีารส่ือสาร (Communication Theory),  เขา้ถึง

เม่ือ 12 มีนาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก www.http://seminer2020.biogspot.com/2012 
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ตารางท่ี 1ตารางทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory)  

ดดัแปลง: จากรูปแบบจ าลองเชิงวงกลม การส่ือสารของ Wilber Schramm และ C.E. Osgood 

สาร ผู้ส่งสาร การแปลความหมาย ผู้รับสาร/ การตีความ  

(น าไปสู่การเปลีย่นแปลง) 

ส่ือส่ิงพิมพ,์ นิตยสาร, 

แผน่พบัโบชวัร์, ป้าย

โฆษณาต่าง ฯลฯ 

ส่ือโทรทศัน์

,อินเตอร์เน็ต  

สมาร์ทโฟน, 

โซเชียลเน็ตเวร์ิค 

เวบ็ไซต ์ฯลฯ 

-ภาพจ าในส่ิงท่ีคิดเป็น 

(Image)    

-แบบในอุคมคติ (Ideal 

Type) 

-ตน้แบบ (Idol) 

-พฤติกรรมการแสดงออกของ

สตรี 

-กระท าอยา่งไม่มีเหตุผล 

(Affective) ในทางบวก หรือ

ในทางลบได ้

 

ในรูปแบบการ์ตูน 

ส่ือส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ 

วดีิโอ ขอ้ความ  

ภาพและเสียง 

 

ส่ือ (Mass Media) 

การส่ือสารทุก

ช่องทาง 

 

กลายเป็นภาพจ า  

 

สตรีเพศ และการแปล

ความหมายโดยการแปลงโฉม 

ใหเ้หมือนตุก๊ตาบาบ้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมาของภาพ : Urassaya 

Sperbund. (2560). 

เขา้ถึงเม่ือ 18 เมษายน 

2560. เขา้ถึงไดจ้าก

 

 

ท่ีมาของภาพ: ภาพสตรีเพศการ

แปลงโฉม การแต่งหนา้ ท าผม 

หรือการศลัยกรรมความงาม 

.(2558). เขา้ถึงเม่ือ 27 
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ส่ือส่ิงพิมพ ์ 

ในรูปแบบภาพ 

และขอ้ความ 

 

ส่ือ (Mass Media)  

ในรูปแบบป้ายไฟ 

โปสเตอร์ขนาดใหญ่

ตามหา้งสรรพสินคา้ 

หรือตามทอ้งถนน 

www.http://alchetron 

 
ท่ีมาของภาพ : 

ภาพดารานกัร้องท่ีสวย

หุ่นดีตน้แบบอุคมคติ. 

(2560). เขา้ถึงเม่ือ 18 

เมษายน 2560. เขา้ถึงได้

จาก

https://www.pinterest.c

om 

 

กรกฏาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก

https://women.mthai.com 

 

ภาพสตรีเพศ การเปล่ียนแปลง

โดยการออกก าลงักายฟิตหุ่น. 

(2559). เขา้ถึงเม่ือ 27 

กรกฏาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://meenminnet.wordpress.

com 
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จากกรอบตารางทฤษฎีอธิบายถึงเน้ือหาและปัจจยัทางขอ้มูลซ่ึงจะน าไปสู่การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แยกแยะเหตุน าไปสู่ผล ท่ีเป็นรูปธรรมต่อขอ้มูล ถูกแปรเพื่อจะน าไปสู่การสร้างสรรค ์   

อธิบายดงัน้ี 

- ส่ิงเร้า ส่ิงท่ีอยูปั่จจยัภายนอก รับรู้ดว้ยการมองเห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน ซ่ึงสัมผสัไดท้ัว่ไป 
- ส่ิงกระตุน้เร้า เพื่อการตอบสนอง การเนน้ย  ้า การชกัจูง โนม้นา้ว การประโคมย  ้าซ ้ าๆ รวมไปถึง

การยดัเยยีดขอ้มูลตวัต่อตวั เพื่อน าไปสู่ผลการสนองตอบเพิ่มอตัตาเร่ง ในการตดัสินใจ 
- การสะสมทางสมอง ภาพจ า ขอ้มูล หรือ ขอ้ความ ท่ีถูก ส่ือ สร้างข้ึนมาเพื่อการจดจ าการไดรั้บ

ส่ือโฆษณาท่ีจดจ าดว้ยภาษาของภาพ ฝังไปสู่ความนึกคิดต่อจิตใตส้ านึก 
- ผลทางพฤติกรรมการตดัสินใจจากส่ิงท่ีท าให้เช่ือวา่ดี เกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และจะเห็น

ผลไดร้วดเร็วในระยะเวลาไม่นาน ฝ่ังใจเกิดเป็นพฤติกรรมการเลียนแบบและพยายามหากลุ่ม
คนท่ีหลงเช่ือ หรือสนบัสนุนในเร่ืองเดียวกนั  

ผูส้ร้างสรรค์มีความคิดเห็นว่า การขดัเกลาทางสังคม หรือการปลูกฝังทางวฒันธรรม          

มีส่วนในการหล่อหลอมดา้นความรู้สึกนึกคิด การถูกชกัจูง การช้ีน า มีผลพฤติกรรมตั้งแต่วยัเด็ก 

การเลียนแบบจากบุคคลใกลต้วั การเล้ียงดู ค่านิยมท่ีติดตวัมาถึงวยัท่ีเป็นผูใ้หญ่ เหล่าน้ี ฝังลึกลงสู่จิต

ใต้ส านึกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออก ส่ือ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ กระตุ้นเร้า ให้ไปใน

ทิศทางเดียวกนั การโฆษณาชวนเช่ือ บุคคลท่ีขาดการตระหนกัรู้จะถูกปลูกฝังท าให้หลงและคิดตาม 

ไม่สามารถแยกแยะขบวนการของการโฆษณา จะถูกชกัจูงโดยง่าย เหล่าน้ีมีผลมาจากพฤติกรรมการ

ขดัเกลา หรือการเล้ียงดูท่ีเป็นภูมิคุม้กนัตั้งแต่วยัเด็ก 

 

สิ่งเร้า  

สิ่งกระตุ้นเร้า 

เพื่อการตอง
สนอง 

การสะสม 

ทางสมอง 

ผลทาง
พฤตกิรรม 

ตารางท่ี  2  ตารางทฤษฎีโครงสร้างในสมองหรือขอ้มูลสะสมในสมองและพฤติกรรมของมนุษย ์(Cognitive 

and behavioral theories) โดย เอด็เวร์ิด แอล เบอร์เนส์ (Edward L.Bernays 
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กล่าวโดยสรุปว่า ในเร่ืองของส่ือ หลกัคิดทฤษฎีการส่ือสาร และทฤษฎีโครงสร้างใน

สมองหรือขอ้มูลสะสมในสมองและพฤติกรรมของมนุษย ์ส่งผลกระทบท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของสตรีเพศ ส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีความเจริญกา้วหน้าทุกมิติในสังคม เป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส่งผล

กระทบต่อพฤติกรรม การบริโภคในทุกรูปแบบ การรับรู้ข่าวสาร การกระตุ้นเร้า ท่ีส่ือใช้เป็น

เคร่ืองมือเพิ่มอตัราเร่ง จะเห็นได้ว่า บริบทรอบตวัสินคา้ทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นของสตรีเพศ การ

กล่อมเกลา   และการปลูกฝัง การเล้ียงดูตั้งแต่วยัเด็ก สะทอ้นให้เห็นพื้นฐานของความตอ้งการท่ีส่ือ

มีส่วนในการปลูกฝัง การจ าลอง ขา้วของเคร่ืองใชข้องเล่นเด็ก นิทาน นวนิยาย เร่ืองเล่า ภาพยนตร์ 

ดนตรี ละครทีว ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีติดอยูใ่นส านึกมาจนถึงวยัผูใ้หญ่หรือจนตาย ค่านิยมเหล่าน้ีจะ

เปล่ียนแปลงไปตามช่วงวยั ในความตอ้งการของพฤติกรรม 

2.6 ประวตัิศาสตร์และววิฒันาการศิลปินทีเ่ขียนภาพคนเหมือน (Portrait)  

เป็นภาพเขียนจากสมยัจกัรวรรดิโรมนัท่ีพบนอกไปจากจิตรกรรมฝาผนงั ศิลปะภาพคน

เหมือน นิยมกนัในการท าประติมากรรม ซ่ึงผูเ้ป็นแบบท่ีตอ้งการให้เหมือนจริงๆ อยูร่ะหว่าง ค.ศ.4 

ภาพเหมือนเร่ิมละทิ้งความเป็นจริงมาหาความเป็นอุดมคติ เป็นภาพคนเหมือนท่ีผูเ้ป็นแบบตอ้งการ

ให้จิตรกรสร้างภาพท่ีมีหน้าตาอย่างท่ีตอ้งการ ในทางการเมืองการปกครอง ภาพเหมือนของผูน้ า

มกัจะใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของรัฐ  (ภาพถ่าย, ภาพวาด, รูปป้ัน) ในหลายประเทศจะมีประเพณีในการ

แขวนภาพคนเหมือนของผูน้ าในสถานท่ีราชการ การใชภ้าพเขียนนิยมกนัเป็นอยา่งมาก อาจจะเป็น

ส่ิงท่ีเรียกวา่ ลทัธินิยมบุคคล 
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ภาพท่ี 8 เนเฟอร์ติติ (Nefertiti) รูปป้ันคร่ึงองคข์องอคัรมเหสีแอเคนาเทน แห่งไอยคุปต ์จดั
แสดงท่ี พิพิธภณัฑอิ์ยปิตก์รุงเบอร์ลิน ปัจจุบนัรูปป้ันน้ีอยูท่ี่พิพิธภณัฑน์วัเอส 

ท่ีมา : Rita E. Freed, Yvonne J. Markowitz, Sue H. D'Auria, Pharaohs of the Sun: 

Akhenaten - Nefertiti - Tutankhamen (Museum of Fine Arts, 1999) 

 

 

เนเฟอร์ติติ (1330-1370 ปี ก่อนคริสตกาล) เป็นราชินีของฟาโรห์อาเมนโฮเทป ท่ี 4 แห่ง

อียปิต ์กล่าวกนัวา่ ช่ือของพระนางอาจแปลไดโ้ดยสังเขปวา่ “โฉมงามผูม้าสู่” และยงัพอ้งกบัค าเรียก

เคร่ืองประดับชนิดหน่ึงท่ีเป็นลูกปัดทองค ารูปยาวรี ดงัท่ีเราเห็นรูปป้ันของเธอสวมใส่อยู่เสมอ 

ลูกปัดชนิดน้ีเรียกวา่ ลูกปัด “เนเฟอร์” เนเฟอร์ติติ โด่งดงัจากรูปป้ันท่อนบน ท่ีตอนน้ีจดัแสดงอยูท่ี่

พิพิธภณัฑ์อียิปต์แห่งชาติเยอรมนีในนครเบอร์ลิน รูปป้ันดงักล่าว เป็นรูปท่ีถูกท าเลียนแบบซ ้ ามาก

ท่ีสุดในบรรดาศิลปวตัถุของไอยคุปต์ สร้างข้ึนโดยประติมากร Djhutmose และถูกคน้พบในห้อง

ท างานศิลปะของเขา รูปป้ันท่อนบนน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเน่ืองจากเป็นตวัอย่างของความเขา้ใจอย่าง

ถ่องแท้ของชาวอียิปต์โบราณเก่ียวสัดส่วนขององค์ประกอบบนใบหน้า พระนางถูกเรียกขาน

มากมายหลายช่ือ ท่ีวิหารคาร์นกั มีศิลาจารึกท่ีขานพระนางวา่เป็น ผูสื้บทอด “ผูมี้เสน่ห์” ผูเ้ป็นท่ีรัก 

ผูมี้ถอ้ยค าอ่อนโยน ชายาแห่งอียิปต์ทางตอนบนและอียิปตต์อนล่างมีชายาว่า กษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ ผูท่ี้

กษตัริยท์รงรัก และเนเฟอร์ติติสตรีแห่งสองดินแดน  

ภาพคนเหมือนในยุคแรกท่ีอาจจะเป็นภาพเหมือนของศิลปิน มกัจะเขียนเป็นส่วนหน่ึง

ของงานช้ินใหญ่หรือภาพเหมือนหมู่ เช่ือกนัวา่ จิตรกรหลายคนวาดภาพเหมือนของคนบางคนหรือ

ของตนเองผสานลงไปในภาพเขียนทางศาสนา หรือภาพเขียนประเภทอ่ืนท่ีมิไดจ้งใจจะให้เป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Djhutmose&action=edit&redlink=1
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ภาพเหมือนของผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะ การวาดลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะเป็นใบหนา้ในบรรดากลุ่มคน 

และมกัจะอยูต่รงมุมภาพ ภาพเขียนอีกประเภทหน่ึงท่ีนิยมสอดแทรกบุคคลร่วมสมยัและศิลปินเขา้

ไปในภาพ คือ ภาพประวติัศาสตร์ท่ีท าให้ภาพกลายเป็นทั้งภาพเหมือนและภาพประวติัศาสตร์ เช่น 

Peter Paul Rubens, Rembrandt Harmenszoon van Rijn เขียนภาพประเภทน้ี ต่อมาไดพ้ฒันารูปแบบ

ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ออกมาในภาพเขียนของ Jan de Bray นอกจากการเขียนดว้ยสีแลว้ก็ยงัมีการ

ใชก้ารวาดเส้น และการพิมพใ์นการเขียนภาพเหมือนตนเองดว้ย 

ภาพเหมือนตนเองโดยศิลปินยุโรปศิลปินกลุ่มท่ีรับใช้ศาสนา มกัจะมีภาพเหมือนตนเอง 

แทรกอยูใ่นภาพผลงานขณะท่ีก าลงัเขียนภาพ หรือภาพตนเองขณะเป็นผูอุ้ทิศตนแด่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบน

จิตรกรรมฝาผนงั เช่น ศิลปิน Sandro Botticelli วาดภาพตนเองเป็นหน่ึงในงานจิตรกรรมฝาผนัง 

ประเทศอิตาล่ี ส่วนการเขียนภาพเหมือนตนเองโดยศิลปินเอเชีย ภาพเหมือนและภาพเหมือนตนเอง

ในศิลปะเอเชียมีประวติัท่ียืนยาวกว่าของยุโรป การเขียนภาพของนกัปราชญ์ของเอเชียมกัจะเป็น

ภาพเขียนขนาดเล็ก ท่ีเป็นภาพของศิลปินท่ามกลางภูมิทศัน์ และมีกวนิีพนธ์เขียนเป็นอกัษร บรรยาย

ความรู้สึกเก่ียวกับฉากในภาพ ลักษณะการเขียนอีกแบบหน่ึงเก่ียวกับนิกายเซ็น ซ่ึงจะเป็น

ภาพเหมือนตนเองในเชิงเป็นภาพการ์ตูนมีอารมณ์ขนั ขณะท่ีลกัษณะการเขียนแบบอ่ืนจะเป็น

ภาพเหมือนอยา่งเป็นทางการทัว่ไป 

 

 

ภาพท่ี 9   Sandro Botticelli, Adoration of the Magi, 1475 Tempera on panel, 111 x 134 cm  

Galleria degli Uffizi, Florence (ภาพดา้นขวาเป็นการขยายใหเ้ห็นภาพใบหนา้ของ

ศิลปินท่ีแทรกอยูใ่นภาพใหญ่) 

ท่ีมา :    Adoration of the Magi, (2560), Explore Botticelli 1475, Sandro Botticelli and 

more, เขา้ถึงเม่ือ 19 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www. Pinterest.com 
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ผูส้ร้างสรรค์ให้ความเห็นโดยสรุปว่า จากยุคสมยัท่ีถือก าเนิดการเขียนภาพบุคคล ท่ี

มุ่งเนน้ไปสู่การใหค้วามส าคญัในความศรัทธาความเช่ือในระบอบกษตัริย ์และศาสนา ศิลปินถือวา่

เป็นบุคคลส าคญัท่ีไดถ้วายการรับใช้ มีเพียงศรัทธาในการสร้างสรรค์ดว้ยความจงรักภคัดีในการ

ท างาน ศิลปินมกัสอดแทรกเทคนิคและกระบวนการ ท่ีส่งผลต่อการพฒันา ให้เกิดส่ิงใหม่ทั้งเร่ือง

มุมมอง เน้ือหา การจดัวางองคป์ระกอบภายในภาพ เป็นส่ิงส าคญัต่อการคิดต่อยอดของเหล่าศิลปิน

ยุคหลงั อย่างเช่น สัดส่วนความงามท่ีถูกพฒันาอย่างต่อเน่ือง และใช้ในเร่ืองหลกัคิดทฤษฏีและ

ปฏิบติัมาโดยตลอดระยะเวลาของการแสวงหาความเป็นตวัตนของศิลปิน ในการแสดงออกถึงความ

ศรัทธาท่ีมีต่อศาสนา มกัแฝงนยัยะความหมาย ภาพใบหนา้ของตนเองไวใ้นผลงาน 

การพฒันารูปแบบววิฒันาการภาพคนเหมือน 

ภาพคนเหมือน (Portrait) คือ ภาพเขียนของศิลปินผูส้ร้างสรรคด์ว้ยงานจิตรกรรม การ

ถ่ายภาพ การป้ัน หรือการแกะสลกัภาพตนเอง แมว้า่ศิลปินจะสร้างภาพเหมือนของตนเองมาตั้งแต่

โบราณ แต่ยงัไม่แพร่หลาย หรือบอกไดว้า่ เป็นภาพเหมือนของศิลปินจริง ๆ หรือวาดเป็นบุคคลอ่ืน 

ช่วงเม่ือตน้ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาในกลาง ค.ศ.1400 มีการใช้กระจกท่ีมีคุณภาพดีข้ึนและราคาถูกลง      

การเขียนภาพเหมือนในงานจิตรกรรม จิตรกร ประติมากร และช่างแกะพิมพ ์มีการท ากนัมากข้ึน      

คนรวยเร่ิมมีการจ้างเขียนภาพเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในกลุ่มชาวดัตช์ แต่ก็ไม่ได้มาเป็นท่ีนิยมกัน

โดยทัว่ไป จนกระทัง่มาถึงยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ผูค้นมีฐานะมัง่คัง่มากข้ึน และความสนใจในการใช้

ตวัเองเพิ่มมากข้ึน เทคนิควิธีการ และการแสวงหากระบวนการสร้างสรรคข์องศิลปิน  “ภาพเหมือน

ตนเองในกระจก” โดย Parmigianino ผูท่ี้เขียนเป็นภาพสะทอ้นบนกระจกนูน เป็นกระจกท่ีใชก้นัใน

สมยันั้น และนกัวจิารณ์ศิลปะไดแ้ยกลกัษณะการเขียนภาพตนเองเป็น 2 กลุ่ม 1. ภาพเหมือนท่ีแสดง

อาชีพ (professional) ซ่ึงเป็นภาพเขียนของศิลปินขณะเขียนภาพ และ 2. ภาพเหมือนส่วนตวั 

(personal) ท่ีเผยถึงสภาวะทางจริยธรรมและทางดา้นจิตใจของศิลปิน นอกจากนั้นก็ยงัแบ่งต่อเป็น

กลุ่มยอ่ยเพิ่มเติม ดงัน้ี คือ ภาพท่ีศิลปินวาดภาพเหมือนตนเองแทรกในภาพ เช่น อยูใ่นกลุ่มคนภาพ

แสดงสัญลกัษณ์ คือ ภาพท่ีศิลปินวาดภาพเหมือนตนเองเป็นบุคคลในประวติัศาสตร์หรือศาสนา 

ภาพเหมือนกลุ่ม คือ ภาพท่ีศิลปินวาดภาพเหมือนตนเองเป็นสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัวจริง และ

ภาพแท้จริง หรือภาพธรรมชาติ คือ ภาพท่ีศิลปินวาดภาพเหมือนตนเองคนเดียว แต่การจดักลุ่ม

แยกแยะท่ีว่าน้ี ก็อาจจะเป็นการจดัท่ีค่อนขา้งขาดความยืดหยุ่น และภาพเหมือนบางภาพก็อาจจะ

ผสมระหวา่งลกัษณะการเขียนมากกวา่สองอยา่ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/Parmigianino
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ต่อมาการเขียนภาพเหมือนของกลุ่ม ครอบครัว หรือกลุ่มสมาคม เร่ิมเป็นส่ิงท่ีนิยมกนั

โดยทัว่ไปมากข้ึน เร่ิมมีการวา่จา้งเขียนภาพบุคคลส าคญั ชนชั้นสูง ขุนนาง พ่อคา้ท่ีมีฐานะในสังคม 

รวมไปถึงชนชั้นกลาง ตวัอยา่งเช่น ภาพโมนาลิซาท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากการเขียนภาพของศิลปิน    

ท่ีงานศิลปะไดล้งมารับใชก้ลุ่มบุคคลสามญัชน จึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากข้ึนจนถึงปัจจุบนั 

 

 

 

              

(ก)                     (ข)                         (ค)                             (ง) 

 
ภาพท่ี 10  (ก) Leonardo da Vinci, โมนาลิซา (Mona Lisa), 1503-1506 สีน ้ามนับนคอ็ตตอนวดู,  

76.8×53.0 cm (30.2×20.9 inchs) พิพิธภณัฑลู์ฟร์ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส  

(ข) Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1658, Self Porait with Two Circles, Oil on 

 canvas, 114.3 cm × 94 cm (45.0 in × 37 in), Kenwood House, London     

(ค) Parmigianino, 1523, Self-portrait in a Convex Mirror, Oil on wood, diameter  

24.4 cm, Kunsthistorisches Museum, Vienna 

(ง) Johannes Gumpp, “Silf- Porait”, 1646, Oil on canvas, diameter 89 cm,  

Uffizi, Florence 

 
ท่ีมา :  Dr. Robert Belton and others. (2008). History of Art. Flam tree Publishing.  

Crabtree Hall. Crabtree Land. Filham. (London: Printed in Chaina. 2008). 30 
ท่ีมา :  Julian Bell. (2000). Five Hundred Self-Portraits. London: Phaidon Press. 76, 164             
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ผูส้ร้างสรรคใ์หค้วามเห็นโดยสรุปวา่ หลงัจากการพฒันาฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ ให้ความ

สนใจ ผลงานศิลปะใบหนา้บุคคลมีมากข้ึน รวมไปถึงการวา่จา้ง ให้วาดภาพบุคคลท่ีเคารพและเป็น   

ท่ีรัก ส่งผลไปถึงในการบ่งบอกสถานะภาพบุคคลทางสังคม ฐานะการเงิน การเห็นตนเองในภาพ

เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ น่าต่ืนเตน้ บุคคลท่ีมีฐานะและอ านาจในสังคมมกันิยมชมชอบมีภาพตนเองไวใ้น

ท่ีท างาน และห้องรับแขกนั้น มีนยัยะแสดงถึงความมัง่คัง่ รสนิยม ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการ

ยอมรับจากสังคม จึงถูกว่าจ้างในงานท่ีส าคญัอยู่บ่อยคร้ังนั้น หมายถึง การสร้างมายาต่อสังคม

เพือ่ใหเ้ป็นท่ียอมรับโดยกวา้ง ลกัษณะของภาพท่ีเป็นมุมมองมาตรฐานความงามและความสมบูรณ์

แบบ บุคคลในภาพมีการแต่งกายท่ีบ่งบอกถึงฐานะ ใบหนา้ ท่ีวางองศาเอียงเล็กนอ้ย มีดวงตาท่ีจอ้ง

มองมายงัเบ้ืองหนา้ การวางมือและอากปักิริยาท่าทาง ท่ีมีความสุขุม มัน่คง หรืออยูใ่นลกัษณะของ

การคิด เพื่อน าไปสู่ภาพลกัษณ์ท่ีบ่งบอกความน่าเช่ือถือ สง่างาม งดงาม และความเป็นผูน้ า ซ่ึงใน

การเขียนภาพคนเหมือน ต่อมามกัจะเห็นไดจ้ากอ านาจทางการเมืองการปกครอง ไม่วา่จะเป็นสตรี

เพศหรือ   บุรุษเพศ ลว้นไดรั้บความนิยมจนไปถึงค่านิยมตามล าดบั 

การพฒันารูปแบบววิฒันาการภาพคนเหมือน (เทคนิคและกระบวนการ) 

                  การใช้กระจกและการวางท่าทางภาพเหมือนตนเอง เป็นเ ร่ืองของเทคนิคและ

กระบวนการ   ในการแสดงออกในการแสวงหาการท างานของศิลปิน ตามทฤษฎีแลว้เป็นภาพท่ี

เขียนจากเงาท่ีสะทอ้นจากกระจก เม่ือกระจกแพร่หลายข้ึนในยุโรปในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 กระจกท่ี

ใชก้นัแบบแรกเป็นกระจกนูน ศิลปินเขียนภาพท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริงของตนเองตามลกัษณะ

ของกระจกโดย Parmigianino ท่ีเขียนใน ค.ศ. 1524 นอกจากนั้นแลว้กระจกก็ยงัสามารถท าให้สร้าง

องคป์ระกอบของภาพไดห้ลายแบบเช่นภาพ ภาพเหมือนตนเองสามแบบ โดย Johannes ท่ีเขียนในปี 

ค.ศ. 1646 การใช้เงาท่ีสะทอ้นจากกระจก มกัจะเป็นผลท าให้ศิลปินท่ีถนดัมือขวาปรากฏในภาพ 

เป็นผูถ้นดัมือซา้ย หรือในทางกลบักนั ศิลปินถนดัซ้ายก็จะกลายเป็นผูถ้นดัขวา ดงันั้นภาพเหมือนท่ี

เป็นก็อาจจะเป็นภาพสะทอ้นของศิลปินท่ีใชก้ระจกสองอนั  

 

 

      

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81
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(ก)                           (ข)                         (ค) 

                   

          (ง)                            (จ)                  (ฉ)                     (ช) 

 
ภาพท่ี 11   (ก) Leonardo da Vinci, โมนาลิซา (Mona Lisa), 1503-1506 สีน ้ามนับนคอ็ตตอน

วดู, 76.8×53.0 cm (30.2×20.9 inchs) พิพิธภณัฑลู์ฟร์ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส  

    (ข) Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1658, Self Porait with Two Circles, 

 Oil on  canvas, 114.3 cm × 94 cm (45.0 in × 37 in), Kenwood House, London     

     (ค) Parmigianino, 1523, Self-portrait in a Convex Mirror, Oil on wood,  

diameter 24.5 cm, Kunsthistorisches Museum, Vienna 

(ง)Johannes Gumpp, “Silf- Porait”, 1646, Oil on canvas, diameter 89 cm,  

Uffizi, Florence 

ท่ีมา : Dr. Robert Belton and others. (2008). History of Art. Flam tree Publishing. 
Crabtree Hall. Crabtree Land. Filham. (London: Printed in Chaina. 2008). 61 

ท่ีมา :  Julian Bell. (2000). Five Hundred Self-Portraits. London: Phaidon Press. 350- 
353, 112-113, 489, 483, 501.  

ท่ีมา :  Huffport, Kehinde Wiley On ‘Economy Of Grace,’ His First Exhibition  
Featuring Women (PHOTOS), เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.huffingtonpost.com/2012/05/12/kehinde-wiley 
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ผูส้ร้างสรรค์ให้ความเห็นโดยสรุปว่า การพฒันารูปแบบวิวฒันาการภาพคนเหมือน 

เทคนิคและกระบวนการในยุคสมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่นั้นมีความชัดเจนและแตกต่าง ศิลปิน

พฒันาและคิดอย่างเป็นอิสระเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ การเป็นปัจเจกบุคคล ซ่ึงมีความหมายมากใน

เร่ืองของการสร้างสรรค์การหาหนทาง วิธีการ กระบวนการในการแสดงออก ลว้นมีเหตุและปัจจยั 

การพฒันาบริบทของสังคมความเป็นอยู ่ค่านิยม ปฏิวติัอุตสาหกรรม รวมไปถึงปัจจุบนั เทคโนโลยี

มีผลอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์หน้าตาในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินไม่มีขอ้จ ากดั 

หรือมีเง่ือนไขน้อยลงท่ีสามารถเล่าเน้ือหาไวใ้นผลงานของตนเอง ในยุคของร่วมสมยัผลงานภาพ

บุคคลหรือภาพคนเหมือน ยงัมีให้เห็นและเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย มีความเป็นเช้ือชาติ เพศ เพศ

สถานะ ลว้นเป็นท่ีแสดงออกในตวัตน ประเด็นส าคญั มนุษยมี์ความสนใจในส่ิงท่ีแตกต่างและใน

ส่ิงท่ีตนเองไม่มี และมนุษยส์นใจ หมกมุ่นอยูใ่นเร่ืองของตนเอง 

2.7 การพฒันารูปแบบววิฒันาการภาพคนเหมือน 

ศิลปินหญิงท่ีเขียนภาพเหมือนตนเอง (female-self-portrait) จากอดีตจนถึงปัจจุบนั กลุ่ม

ศิลปินสตรีท่ีเขียนภาพตนเอง9 ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในการเขียนภาพตนเองคนส าคญัเกือบทุกคนทิ้ง

ภาพเหมือนตนเองเป็นตวัอยา่งให้เห็น ตั้งแต่ คาเทอรินา ฟาน เฮเมสเซ็น, เอลีซา แบ็ต หลุยส์, วีเฌ 

เลอเบริง และฟรีดา คาห์โล ท่ีเขียนภาพเหมือนตนเองมากถึง 55 ภาพ ในยุคนั้นศิลปินสตรีไม่มี

โอกาสได้ฝึกเขียนจากนางแบบท่ีเปลือยเปล่า ท าให้เป็นการยากต่อการท่ีจะเขียนภาพสรีระของ

มนุษย ์ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเขียนภาพเหมือน ช่วง คริสตวรรษท่ี 19 ศิลปินสตรีเพศมกัจะ

แสดงภาพของตนเองขณะท่ีก าลงัจะเขียนภาพ หรือแสดงอากปักิริยาในทว้งท่าถือแปรงและจานสี 

จึงมีการตั้งขอ้สงสัยวา่ เส้ือผา้ท่ีสวมใส่เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีใชใ้นการเขียนจริงหรือไม่ หรือแต่งตวั

ใหดู้ดีข้ึนส าหรับเพื่อการเขียนภาพ  

                                                           

 9 Wegner DM (2003). The mind's self-portrait.  Ann N Y Acad Sci 1001: 212-225 
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(ก)                         (ข)                         (ค)                        (ง) 

                

 (จ)                      (ฉ)                         (ช)                           (ซ) 

 

ภาพท่ี 12     (ก) Catharina Van Hemessen, Self-Portrait at the Easel, 1548, 87 

(ข) Judith Leyster, Self-Portrait, c.1630, Oil on canvas, 74.3x65 cm, National Gallerry  

of  Art, Washington DC, 147 

(ค) Artemisia Gentileschi, Self-Portrait as an Allegory of Painting, c.1635-7, Oil 

on canvas, 98.6x75.2 cm, Royal Collection, 155 

(ง) Elisabeth-Louise Vigee-Lebrun, Self-Portrait in a Straw Hat, 1783, Oil on canvas, 

97.8x70.5 cm, National Gallery, London, 236 

(จ) Adélaïde Labille-Guiard, Self-portrait with two pupils, Mesdames Capet and  

Carreaud de Rosemond, 1785. Oil on canvas, 210x151.1 cm, Metropolitan Museum  

of Art, New York, 24 

(ฉ) Tamara de Lempicka, 1932, Self-Portrait in the Bugati, Oil on canvas, 35x26 

cm,Private Collection, 42 

(ช) Jenny Saville, 1970, Branded, 1992, Oil on Canvas, 213.5x183 cm, Saatchi 

Gallery,London   

(ซ) Jenny Saville, 2008, Bleach, Oil on canvas, 252 x 187 cm 

ท่ีมา :   Julian Bell. (2000). Five Hundred Self-Portraits. London: Phaidon Press. และ 

  Jeremyjcchan Gallery, Studies on Jenny Saville’s Bleach: The Mouth (Part One)   

เขา้ถึงเม่ือ 19 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://jeremyjcchan.files.wordpress.com 

https://jeremyjcchan.files.wordpress.com/
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ผูส้ร้างสรรค์ให้ความเห็นว่า “ภาพคนเหมือน” เป็นภาพแทนตวับุคคลท่ีตอ้งการจารึก 

หรือบนัทึกความเป็นจริง หรือเป็นการสร้างภาพเหมือนตนเองในแบบท่ีตอ้งการ ท่ีมีหนา้ตาอยา่งท่ี

อยากให้สังคมยอมรับ เป็นสัญลักษณ์ในทางอ านาจ การแสดงตวัตนและอตัลักษณ์บุคคล ผ่าน

ภาพเหมือนให้ถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชน โดยมีนัยยะส าคญั ว่าด้วยเร่ืองของการสร้าง

ภาพลกัษณ์ทางภายนอก และการสร้างภาพลกัษณ์ความหมายแฝง อาจโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็

ตามดงัน้ี 

2.7.1 การสร้างภาพลกัษณ์ทางภายนอก เป็นการแสดงตวัตนทางกายภาพภายนอกเป็น

หลกัการแสดงสถานะดว้ยรูปลกัษณ์ รูปร่างหน้าตา รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ีและสถานะภาพทาง

สังคม สังเกตไดจ้ากขา้วของเคร่ืองใช้ หรือวตัถุท่ีน ามาสวมใส่ รวมไปถึงรสนิยมในการประดบั

ตกแต่งทุกสัดส่วนของร่างกาย ลว้นบอกถึงเจตคติว่า ตวัตนท่ีอยากให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้นั้นเป็นดงัภาพ        

ท่ีเห็น 

2.7.2 การสร้างภาพลกัษณ์ ความหมายแฝง การแสดงออกไม่วา่จะเจตนาหรือไม่เจตนาก็

ตามจะเห็นจริตในการแสดงออก บางคร้ังภาพกบัขอ้ความท่ีเห็นนั้นมีความมายไม่ตรงกนั เห็นถึง

ทศันคติ อาจลงลึกไปถึงจิตใตส้ านึกของวิธีคิดในบุคคลนั้น ๆ สังเกตเห็นไดง่้ายจากสังคมในโลก

โซเชียลปัจจุบนัน้ี บางคร้ังเป็นภาพท่ีแสดงใบหนา้ลกัษณะอาการ ไม่ตรงกบัสถานะของขอ้ความท่ี

เขียนผูส้ร้างสรรคไ์ดต้ั้งขอ้สังเกตและวเิคราะห์เห็นวา่ อยากให้ผูอ่ื้นรับรู้วา่ “มีตวัตน” อยูใ่นลกัษณะ

อยา่งไร และช้ีน าไปในทางการเรียกร้องใหเ้ขา้มาสนใจ เพื่อตั้งค  าถาม  

กล่าวโดยสรุปวา่ การเขียนภาพเหมือนตนเองของศิลปิน ในทางจิตวิทยาและประสาท

การท างานของสมองเป็นวิธีการท าความเขา้ใจเหตุและผล ดว้ยสติปัญญา ในขณะเดียวกนัอารมณ์

นั้นเป็นส่วนประกอบส าคญัดว้ยของมนุษย ์ดว้ยการประเมินตนเองของกระบวนการทางปัญญาขอ้

สันนิษฐานน้ีแสดงให้เห็นวา่ การกระท าของมนุษยถู์กควบคุมดว้ยร่างกาย ความคิด และอยูภ่ายใต้

จิตส านึก  ภาพเหมือนตนเอง น าไปสู่การชักชวนว่า เราตอ้งมีสติเสมอ ผูส้ร้างสรรค์แสดงความ

คิดเห็นวา่        การวาดภาพเหมือนตวัเอง (Self-Portrait) หรือภาพเสมือนตนเอง (Self-Virtual) เป็น

การช้ีให้เห็นกระบวนการของการท างานของสมอง แต่ในเวลาเดียวกันมันเป็นพื้นฐานของ

ความรู้สึกนึกคิด และการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าของตวัเอง การใชส้ติ (ปัญญา) ก ากบั

ความรู้สึกนึกคิด (อารมณ์) เป็นเร่ืองส าคญั 
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2.8 กรอบการศึกษางานภาคปฏิบัติ (Practical Frameworks) 

2.8.1 หลงิเจียน (Ling Jian)  

หลิงเจียนเป็นจิตรกรชาวจีน เกิดเม่ือ พ.ศ. 2506 (ค.ศ.1963) ปัจจุบนัอาย ุ55 ปี ณ มณฑล    ชานตง 

ประเทศจีน หลิงเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัคิงฮวั (Tsinghua University) ปักก่ิงใน

ประเทศจีน และจบศึกษาในปี 1986 อาศยัอยูแ่ละท างานในเวยีนนา และฮมับูร์ก ช่วง ค.ศ.1980 หลิง

ไดแ้บ่งเวลาในการท างานระหวา่งกรุงเบอร์ลินและกรุงปักก่ิง ตั้งแต่ปี 1996 ผลงานส่วนใหญ่มกัใช้

เน้ือหาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีน และน าเสนอผลงานท่ีพาดพิงเก่ียวกบัดา้นสังคม และ

การเมืองของจีน ผา่นผลงานจิตรกรรม เทคนิคสีอะคริลิค และสีน ้ามนั โดยการใชภ้าพถ่ายหญิงสาว

ชาวจีน เป็นขอ้มูลส าคญัในการท างานสร้างสรรค ์ไดส่ื้อสารความหมายผา่นงานจิตรกรรมไวว้า่  

“figurative art beautiful female head asian woman face portrait painting” 

“งานจิตรกรรมใบหนา้ของผูห้ญิงเอเชียนั้น เป็นศิลปะความงามของสรีระ” 

 

        

(ก)                                         (ข) 

 

ภาพท่ี 13  (ก) Ling Jian, Flower , 2010, Oil on Canvas, 250 × 180 cm  
(ข) Ling Jian, Untitled, 2009, Oil on Canvas, 300 x 250 cm 

ท่ีมาของภาพ :      Ling Jian Flower, (2560),  Ling Jian, เขา้ถึงเม่ือ 18 เมษายน 2560, เขา้ถึง

ไดจ้าก https://www. Pinterest.com 

ท่ีมาของภาพ :    Tanya Baxter Contemporary, (2560), Ling Jian, เขา้ถึงเม่ือ 18 เมษายน 

2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.artsy.net/artist/ling-jian 

https://www.artsy.net/tanya-baxter-contemporary
https://www.artsy.net/artist/ling-jian
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การศึกษาวเิคราะห์ผลงานจิตรกรรม ภาพแทนสตรีเพศของสาวชาวจีนของหลิงเจียน ใน

คร้ังน้ีจะเน้นเฉพาะในส่วนประเด็นส าคัญและเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ท่ีมาของแนวความคิด

ประสบการณ์จากการพบเห็นสภาพแวดล้อมในสังคมของชาวจีน แล้วน ามาสร้างสรรค์เป็น

จิตรกรรม ในแนวเหนือจริง เทคนิคกระบวนการด้วยการใช้สี การจดัโครงสร้าง และสัญลกัษณ์

ภายในภาพโดย  การวเิคราะห์ดงัน้ี   

ช่วงเวลาของการสร้างสรรค์งานท่ีใชภ้าพสตรีเพศในการส่ือสารนั้น เร่ิมตน้ราวปี ค.ศ.

2004 ถึงปัจจุบนั ภาพสตรีเพศ (Figurative art female) ศิลปะเหนือจริง (Surrealism) มีท่ีมาของ

แนวความคิดในงานจิตรกรรมของหลิงในภาพท่ีช่ือ “Flower”  (ก)  เป็นภาพเขียนสีน ้ ามนับนผา้ใบ

ท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีศิลปินแสดงออกภายใตใ้บหน้าของมนุษย ์(สตรีเพศ) นั้น พยายามท่ีจะแสวงหา

แนวทางการแสดงออกในทุกยุคทุกสมยั สตรีเพศมีแนวคิดในการแสดงออกในเร่ืองของความงาม             

มกัเป็นไปตามแบบสัญชาตญาณ ความเช่ือ เพื่อเสริมภาพลกัษณ์ภายนอกเป็นส าคญั ภาพผลงานช้ิน

น้ี มีการแสดงออกของใบหน้าสตรีเพศ ความเรียบเฉย ไม่ยินดียินร้าย ใบหน้าเติมแต่งไปดว้ยสีสัน        

แต่สังเกตเห็นมีความรู้สึก วิตกและกงัวลภายใน เสมือนกบัสีนั้นถูกฉาบเคลือบไวเ้พียงภายนอก 

โครงสร้างสัดส่วนบนใบหน้า ดูผิดเพี้ ยน เกินกว่าความเป็นจริง กล้ามเน้ือแสงและเงา ดูไม่เป็น

ธรรมชาติ ดอกไม ้(ซากุระ) ท่ีอยู่เหนือใบหูและศีรษะ ดูซีดเซียวไร้ชีวิตชีวา ดวงตากลมท่ีดูเหม่อ

ลอยมองตรงมายงัเบ้ืองหนา้ ไร้ซ่ึงความรู้สึกจากภายใน เคร่ืองแบบทหารจีนเป็นชุดท่ีเธอใส่ มีนยัยะ

ส าคญั ท่ีศิลปินนั้นอยากจะส่ือสารในเร่ืองของการเมืองการปกครอง งานจิตรกรรมในรูปแบบเชิง

สัญลกัษณ์ มกัเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีเหล่าศิลปินนั้น ใชว้พิากษว์จิารณ์ผา่นผลงานศิลปะ 

 การศึกษาและการวเิคราะห์ผลงานภาพแทนสตรีเพศของชาวจีน หลงิเจียน (Ling Jian) 

หลิงเจียน อีกหน่ึงศิลปินท่ีใช้สัญลกัษณ์สตรีเพศ เป็นเคร่ืองมือในการท างาน เล่าผ่าน

เน้ือหาทางสังคม การเมือง บทบาทหน้าท่ี ท่ีสตรีเพศมีต่อสังคมของชาวจีน การสร้างอตัลกัษณ์ใน

การสร้างงานไม่วา่จะเป็นรูปแบบ และเน้ือหา ศิลปินยงัคงแสดงถึงความเป็นรากเหงา้ของชาติ และ

วฒันธรรม ไดล้งลึกและชดัเจนใหเ้ห็นถึงผลกระทบ ส่งผลต่อสังคมท่ีบิดเบือน ซ่ึงก าลงัพฒันากา้วสู่

บทบาทหนา้ท่ีใหม่ของสตรีเพศ รูปแบบในการส่ือสารท่ีตรงไปตรงมา การขยายรูปให้เห็น สะทอ้น

สภาวะวิสัยของสตรีเพศชาวจีน ผลงานท่ีมีขนาดใหญ่ปะทะอยู่ตรงเบ้ืองหนา้ของผูช้ม ซ่ึงตอ้งการ
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บอกอย่างมีความนัยยะท่ีแฝงมาในรูปทรงของสตรีเพศนั้น คล้ายกับการตีแผ่ให้ชัดเจน ในเชิง

สัญลกัษณ์  

ผูส้ร้างสรรคมี์ความเห็นวา่ รูปแบบในผลงานของหลิง ท่ีหยิบยกมาวิเคราะห์นั้น มีความ

คลา้ยคลึงกนัในส่วนของรูปแบบ การใชส้ตรีเพศ เป็นภาพแทน สัญลกัษณ์ หรือเป็นตวัละครส าคญั

ในการน าเสนอ เพื่อด าเนินเร่ืองราวในทุกภาพผลงาน และช่วยในการการสนบัสนุน ในส่วนของ

เน้ือหาการแทนค่าความหมาย ต่อบทบาทหน้าท่ีท่ีแปรเปล่ียนไปต่างจากขนมเดิม ด าเนินไปในทุก

วนั 
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ตารางท่ี  3สรุปการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลงานของหลิงเจียน (Ling Jian) 
 

 
หลิงเจียน (Ling Jian) 

 

 
“Flower”, Oil on Canvas, 250×180 

cm 

 

 
“Untitled”, Oil on Canvas, 

300x250 cm   
 
 

 
แนวความคิด 

ความคิดในเร่ืองของความงามของ
ผูห้ญิง และเอกลกัษณ์ของชาวจีนมา
แสดงออกแบบ เ กินจ ริง ถึ งการ
บริโภคนิยมมวลชนและความ
ปรารถนาแบบผิด ๆ ของสังคมใน
อุดมคติความงาม ท่ีแสดงความ
คิดเห็นในสังคม โดยเน้นแสดง
มาตรฐานความงาม เพศ และละคร
ทางการเมือง 

ความคิดในเร่ืองของความงามของ
ผูห้ญิง และเอกลกัษณ์ของชาวจีนมา
แสดงออกแบบเ กินจ ริง ถึ งการ
บริโภคนิยมมวลชนและความ
ปรารถนาแบบผิด ๆ ของสังคมใน
อุดมคติความงามท่ีแสดงความ
คิดเห็นในสังคม โดยเน้นแสดง
มาตรฐานความงาม เพศ และละคร
ทางการเมือง 

 
เนือ้หาในผลงาน 

ความงามตามขนบเดิมในสถาน-
การณ์ท่ีอยูภ่ายใตก้ารเปล่ียนแปลง
ของการเมืองการปกครอง 

การแสดงออกของสตรี เพศบน
สั งคมบ ริโภคนิยมของชาว จีน 
สถาณการณ์ทางสังคม  จึงตกอยู่
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลง  

รูปแบบ เทคนิค 
และกระบวนการของ 

การสร้างสรรค์ 

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง 
เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ ใชภ้าพถ่าย 
“ส่ิอ” ภาพถ่าย นิตยสาร ส่ือโฆษณา  

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง
เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ใชภ้าพถ่าย 
“ส่ิอ” ภาพถ่าย นิตยสาร ส่ือโฆษณา 

ภาพคน/ สตรีเพศ  
และสัญลกัษณ์ 

ด อ ก โ บ ตั๋ น  ก า ร แ ต่ ง ก า ย ใ น
เคร่ืองแบบทหาร  การแต่งหน้า ทรง
ผม และมีใบหนา้เรียวเล็ก และล าคอ
ท่ียาวผดิปกติ 

อากัปกิ ริยาอาการแลบล้ิน การ
แต่งหน้า การท าผมแบบสมยัใหม่ 
ส วม เค ร่ื อ งแบบทหารในภาพ
ผลงาน 
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สรุปการวเิคราะห์ผลงานของหลงิเจียน   
ผูส้ร้างสรรคห์ยบิยกผลงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความคลา้ยคลึงในการใชส้ตรีเพศเป็นตวัละคร

ส าคญัในการใช้ด าเนินเร่ืองในทุกผลงาน และยงัส่งผลต่อการสนบัสนุนเน้ือหาบางประเด็น ท่ีมกั

น าเสนอภาพสตรีเพศกบัวตัถุมาในรูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ ผูส้ร้างสรรคใ์หข้อ้สรุปดงัต่อไปน้ี 

- สตรีเพศ ท่ีศิลปินน าเสนอถูกมองผ่านด้วยวิธีคิดท่ีแตกต่างจากขนบเดิม ซ่ึงมีเร่ืองราวทาง

การเมืองการปกครอง อนัน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู ่สตรีเพศจึงจ าเป็นตอ้งอยู่

ใตส้ภาวะการณ์น้ีดว้ยสภาวะจ ายอม 

- ศิลปินใชผ้ลงานศิลปะในการแสดงออก เรียกร้อง ประชดประชนั ท่ีมีต่อสังคมภายใตก้ารเมือง

การปกครองโดยรัฐบาลทหาร 

- สัญลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนในผลงาน ท่ีแสดงอยู่ภายใตข้องความเป็นสตรีเพศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง

และการปกครอง สีเขียวหรือเคร่ืองแบบชุดทหารท่ีบ่งบอกนยัยะความหมายอยา่งตรงไปตรงมา 

สีแดงท่ีแฝงมาดว้ยความเป็นชาติ ความรุนแรง และการปฏิวติั 

- ความผิดเพี้ ยนในรูปลกัษณ์ และสัดส่วนโครงสร้างของมนุษย์ (สตรีเพศ) ท่ีสังเกตุเห็นจาก

ผลงานในหลายชุด ซ่ึงศิลปินมีความตั้งใจท่ีแสดงออกอย่างจงใจท่ีจะเขียนสัดส่วนให้มีส่วนท่ี

ยดืออก หรือตดัทอนบางส่วนให้สั้นลง และขยายให้เห็นเจตนาดว้ยผลงานขนาดใหญ่ แสดงให้

เห็นสภาวะอารมณ์และจิตใตส้ านึก ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสภาวการณ์ปกติ 

 

2.8.2 วลิ ค็อตตอน (Will Cotton)  

ค็อตตอนเป็นจิตรกรชาวอเมริกนั เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ.1965) ปัจจุบนัอายุ 53 ปี             

ณ เมลโรส แมซซาซูเสท์ นครนิวยอร์ก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ค็อตตอนได้เขา้ศึกษาศิลปะท่ี 

Cooper Union และ Academy of Art ในเมืองเมลโรสแมสซาชูเซตส์ นครนิวยอร์ก  ค็อตตอนมี

นิทรรศการเด่ียวจ านวนมากกบัหอศิลป์ Mary Boone และผลงานของเขาอยู่ในคอลเลคชัน่ของ

พิพิธภณัฑ์ศิลปะซีแอตเติลและพิพิธภณัฑ์ศิลปะโคลมับสั ในปี 2010 เขาไดรั้บหนา้ท่ีผูอ้  านวยการ   

ฝ่ายศิลป์ให้กบัมิวสิกวิดีโอของศิลปินนกัร้อง Katy Perry เร่ือง “California Gurls” และไดว้าดรูป

ของนกัร้องหลายภาพ ค็อตตอนใช้ชีวิตและท างานในนิวยอร์ค ค็อตตอนเป็นจิตรกร ท่ีมีอตัลกัษณ์
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เฉพาะตวั ค็อตตอนสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเหนือจริง (Surrealistic) ภาพทิวทศัน์แห่งขนม

หวาน และลอยยิม้สตรีเปลือยเปล่าสวมมงกุฎอมยิม้ นัง่พกัผอ่นในดินแดนแห่งขนม หรือดว้ยฟอยล์

คพัเค้ก ค็อตตอนสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเร่ืองราวจากชีวิตของคนอเมริกัน โดยการสร้างโมเดล 

(Models) ท่ีซับซ้อนด้วยการใช้ขนมอบจริงและขนมอ่ืน ๆ มาจดัหุ่นน่ิง (Still-Light) มาอธิบาย

สภาพแวดล้อมท่ีแปลกประหลาด ภายในผืนผา้ขนาดใหญ่ของศิลปิน งานของค็อตตอนได้ถูก

ตีความวา่ เป็นการวจิารณ์สังคม ต่อความโลภ กิเลส ตณัหา ของมนุษยแ์ละความไม่รู้จกัพอในส่ิงท่ีมี

อยู่ของสังคมอเมริกัน รวมทั้ งจินตนาการแนวร่วมสมัยอย่างแนวดั้ งเดิม เช่น ภาพคนเหมือน 

(Portrait) ภาพคนเต็มตวั (Figurative) และทิวทศัน์ (Landscape) ศิลปินได้น าพลงังานสร้างสรรค์

ของตน มุ่งไปยงัดินแดนของวฒันธรรมสมยันิยมในแบบอเมริกนั  

 

 

        

 

(ก)                                          (ข) 

 
 

ภาพท่ี 14 (ก) Will Cotton, Candy Curls, 2005, Oil on linen, 34x24 inches 
(ข) Will Cotton, Ice Cream Cavern, 2003, Oil on linen, 70 x 80 inches   

ท่ีมา :  Brookiyn Museum Artist, 2016, Ling Jian, เขา้ถึงเม่ือ 19 เมษายน 2560, เขา้ถึงได้

จาก https:// www.zimbo.com/photo/Will+Cotton/2016Web 

 

http://www.zimbo.com/photo/Will+Cotton/2016Web
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ช่วงเวลาของการสร้างสรรค์งานจนถึงปัจจุบัน 

ค.ศ. 1998 - ค.ศ. 1999 ทิวทศัน์ขนมหวาน (Landscape) และหุ่นน่ิง (Still - Life) 

ค.ศ. 2002 - ค.ศ. 2011 ภาพคน (Figurative art) สตรีเพศ (Female) 

ค.ศ. 2012 ส่ือผสม ทิวทศัน์ขนมหวาน หุ่นน่ิง ภาพคน (สตรีเพศ) ถึงปัจจุบนัใน แนว

ศิลปะเหนือจริง (Surrealism)  

การศึกษาและการวเิคราะห์ผลงานจิตรกรรม ภาพแทนสตรีเพศของสาวชาวอเมริกนัของ   

วิล ค็อตตอนนั้นผูส้ร้างสรรค์เน้นเฉพาะในส่วนประเด็นส าคญัท่ีเห็นได้เด่นชัด ได้แก่ ท่ีมาของ

แนวความคิดประสบการณ์จากการพบเห็นสภาพแวดล้อมในสังคมของชาวอเมริกนั แล้วน ามา

สร้างสรรค์เป็นจิตรกรรม ในแนวเหนือจริง เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ การจัดโครงสร้าง และ

สัญลกัษณ์ภายในภาพ โดยท่ีผูส้ร้างสรรคอ์ธิบายเพื่อใหง้านต่อการท าความเขา้ใจ ดงัน้ี  

การศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของค็อตตอน เป็นอีกหน่ึงศิลปิน ท่ีใชรู้ปร่างรูปทรงของ
สตรีในการสร้างสรรค์ผลงาน สตรีเพศท่ีประดบัประดาล้อมรอบไปด้วยขนมหวาน สีสันสดใส 
สะดุดตาและชวนฝัน “Candy Curls” (ก) ภาพสตรีสาวรูปร่างหนา้ตาสวยงาม ตวงตาของเธอจอ้ง
มองตรงมาเบ้ืองหนา้ ผูส้ร้างสรรคตี์ความอยา่งตรงไปตรงมา ท่ีมองเห็นเจตนาของศิลปิน ในการจะ
เปรียบเปรยผูห้ญิง หรือสตรีเพศ เป็นดงัขนมหวาน แต่เม่ือมองลงลึกไปใน  การวิเคราะห์ภาพรวม
ทั้งชุดผลงาน    จะเห็นว่า ค็อตตอนนั้นใช้สตรีเพศผิวสี (คนด า) และคนผิวขาว อย่างมีนัยยะ
ความหมายเป็นส าคญั เน้ือหาท่ีถูกแฝงมาดว้ย เร่ืองของชนชั้น มุมมองท่ีเปรียบเปรย อาจเป็นการ
สะทอ้นถึงปัญหาความรุนแรงการคุกคามเร่ืองเพศ  ในสภาวะการณ์ปัจจุบนั 

 “Ice Cream Cavern” (ข) ขนมหวาน ลูกกวาด ไอศกรีม อาจเป็นเพียงชั้นของความคิด

แรกท่ีมองเห็นภาพ เช่นในภาพผลงานท่ีมีช่ือวา่ “Ice Cream Cavern” ค็อตตอนมีฝีมือและทกัษะใน

ขั้นสูง สะท้อนรูปแบบผลงานท่ีมีความสมจริง เกิดอรรถรสข้ึนเม่ือมองผ่านสัญลักษณ์ท่ีศิลปิน

เลือกใช้ ขนมหวานท่ีโอบลอ้มและแปะเป้ือนบนผิวกาย เรือนร่าง ซ่ึงไร้เส้ือผา้อาภรณ์ สะทอ้นให้

เห็นถึงสัจจะความเป็นสตรีเพศ มากไปกว่านั้นศิลปินอาจตีความให้ส่ือความหมายถึง วตัถุทางเพศ 

เป็นปัญหาและความรุนแรงท่ีแฝงมาในรูปแบบท่ีหอมหวาน อยา่งประนีประนอม 
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การวเิคราะห์ผลงานของวลิ คอ็ตตอน (Will Cotton)  

วลิ คอ็ตตอน วาดภาพแทนสตรีเพศของสาวชาวอเมริกนั ท่ีถูกตีความหมายและเร่ืองราว

ท่ีคุน้ชิน เพียงแค่ถูกน ามาเล่าใหม่ในความคิดเห็นส่วนตวัของศิลปิน ค็อตตอนไดเ้ล่าความหมายไว้

อยา่งหอมหวานอยา่งมีนยัยะแฝง ถูกฉาบเคลือบดว้ยสีสันคลา้ยกบัจะส่ือสารวา่  อยา่หลงและติดกบั

ดกันั้น มีท่ีมาในรูปแบบของสวยงาม เน้ือหาท่ีกล่าวมาขา้งต้น ถูกตีความจากความเขา้ใจของผู ้

สร้างสรรค ์รู้สึกถึงอิทธิพลและแรงผลกัดนัต่อเน้ือหาของสตรีเพศ ความงามและคุณค่าไดถู้กหยิบ

ยกมาพูดในภาษาจิตรกรรมในทุกยุคทุกสมยั ความหมายและเร่ืองราวนั้นไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป มี

เพียงแต่หนา้ตาและมุมมองในการส่ือสารเท่านั้น ท่ีผนัแปรไปตามวิธีคิดของศิลปิน ผูส้ร้างสรรคเ์อง

มีการใชส้ัญลกัษณ์ และรูปทรงของสตรีเพศเป็นตวัละครส าคญั ต่อเร่ืองราวและความหมายเพื่อบอก

เล่าเน้ือหาในการสร้างสรรคต์ามยคุสมยั 

สตรีเพศในผลงานศิลปะยงัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเมืองการปกครอง การใช้

ความเป็นสตรีเพศเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ภาษาภาพ ขอ้ความ ต่อการโจมตีฝ่ายตรงข้าม พบเห็นอยู่

บ่อยคร้ัง เพื่อใชห้ยอกลอ้เสียดสี และประชดประชนั (ทางเพศ) ในการท าลายความหนา้เช่ือถือ ทาง

การเมือง สิทธิสตรีความทดัเทียมแมแ้ต่ความเช่ือท่ีมีต่อศาสนา ไดพ้บตามส่ือต่างๆ ออกมาเรียกร้อง

ความเสมอภาค (การเปลือยกาย) นยัยะแอบแฝง การสร้างประเด็นเร่ืองราวเพื่อมุ่งไปสู่จุดท่ีหวงัผล

ในสู่การยกระดบัฐานะ หน้าท่ีท่ีมีต่อสังคม การสร้างประเด็นนั้นน าไปสู่ความสนใจ การเป็นข่าว 

กระแสสังคมท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถือว่าขั้นของการเรียกร้อง แต่ศิลปินในทุกศาสตร์ทุกแขนงท่ีได้

ตระนกัในการใช้สตรีเพศซ่ึงเป็นรูปแบบทางสัญญะในการท างาน ส่วนใหญ่มุ่งตรงประเด็นไปท่ี

เร่ืองเพศท่ีแสดงปัญหา แต่พูดถึงในภาษาสุนทรียะ เพื่อให้สามารถสัมผสัและรับรู้ไดโ้ดยไม่ตอ้ง

ตีความในเชิงลึกและง่ายต่อการท าความเขา้ใจอยา่งประนีประนอม ต่อความสวยงามในการรับรู้ จึง

เป็นวธีิท่ีสร้างแรงดึงดูดต่อการเรียกร้องในบทบาทของสังคม 
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ตาราง 4  แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบของวลิ ค็อตตอน (Will Cotton) 
 

 
วลิ คอ็ตตอน  
(Will Cotton) 

 

 
“Candy Curls”, 2005, Oil on linen,  

34 x 24 inches 

 
 

 
“Ice Cream Cavern”, 2003, Oil on 

linen, 70 x 80 inches 

 
 
 

แนวความคิด 

ดิ น แดนแ ห่ ง ขนมห ว า น  ภ า พ
จินตนาการสร้างโลกสู่ภาพฝัน 
ความงามแห่งสตรีเพศ ท่ีอบอวน
และหอมหวาน คือ การให้คุณค่า
ของสัญลักษณ์ท่ีน ามาใช้แห่งโลก
ของวตัถุนิยม หญิงสาวท่ีชวนฝันท่ี
ก าลงัสร้างจินตนากรแห่งการจ าลอง 
โลกมายาท่ีชวนใหลุ่้มหลง  

ดินแดนแห่งขนมหวาน ท่ีก าลัง
สอดแทรกมายาผ่านมุมมองและ
ทัศนะท่ีศิลปินก าลังบ่งบอกผ่าน
หญิงสาว คลา้ยกบัการกล่าวตกัเตือน
ผ่านผลงานศิลปะ เพื่อให้ฉุกคิดถึง
คุณค่าและความเป็นเพศของสตรี  
 

 
เนือ้หาในผลงาน 

สตรีเพศความหอมหวานท่ีชวนฝัน 
สัญญะความหมายของสังคมโลก
วตัถุท่ีถูกแทนค่าดว้ยขนมหวาน  

สตรีเพศ    ( ผิวสี  )ท่ีร่างกายของเธอ
เปรอะเปล้ือนไปดว้ยไอศครีมนยัยะ
ความหมายท่ีเตม็ไปดว้ยเพศสถานะ 

 
รูปแบบ เทคนิค 
และกระบวนการ

ของ 
การสร้างสรรค์ 

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง 
เทคนิคสีน ้ ามันบนผ้าใบ ร่างภาพ
เพื่อหามุมมอง การถ่ายภาพนางแบบ 
สร้างโมเดลขนาดเล็ก แลว้ท าการจดั
หุ่นจ าลอง และการถ่ายภาพ  

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง 
เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ เร่ิมจากวาด
เส้นหามุมมอง สร้างโมเดล การ
ถ่ายภาพนางแบบ แลว้น าตดัต่อดว้ย
เทคนิคทางคอมพิวเตอร์  

 
ภาพคนเหมือน  
และสัญลกัษณ์ 

ช่วงยุคแรกศิลปินวาดภาพจาก หุ่น
น่ิง เช่น สายไหม ไอศครีม ขนม
หวาน เค็ก ลูกอมลูกกวาด ซ่ึงแสดง
ถึงความสุขเม่ือเขาได้ล้ิมรสชาติอนั   
หอมหวาน  

ความชดัเจนในการเลือกใช้ สตรีผิว
สี กับขนมหวานไอศกรีม แทนค่า
สัญลักษณ์ ดั่งเคร่ืองมือการแทน
ความหมาย 
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สรุปตารางการวิเคาระห์ภาพผลงานของวลิ ค็อตตอน (Will Cotton) 

ภาพสตรีเพศท่ีถูกตีความและเร่ืองราวท่ีคุ้นชิน เพียงถูกน ามาเล่าใหม่ไว้อย่าง

ประนีประนอมและหอมหวานนยัยะท่ีแฝงมาถูกฉาบเคลือบมาดว้ยสีสัน สตรีเพศนั้นยงัถูกวางใน

บทบาทหน้าท่ี ในทางเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ ฐานะเคร่ืองมือท่ีส่งผลต่อบริบทของสังคม ผู ้

สร้างสรรคใ์หค้วามเห็นไวด้งัน้ี  

- โลกแห่งวตัถุ ท่ีมีมายาฉาบเคลือบอนัหอมหวาน ความลุ่มหลงท่ีเกิดข้ึนนั้นคลา้ยกบัการตกอยู่

ในดินแดนท่ีไม่ไดมี้อยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง 

- ศิลปินใชส้ัญลกัษณ์ในการเปรียบเทียบ การเรียกร้องไดอ้ย่างน่าสนใจและแยบยล ก่อนท่ีจะท า

ความเขา้ใจ น าไปสู่ในเน้ือหาและนยัยะความหมาย ซ่ึงมีเร่ืองเพศสถานะ สีผวิ ซ่ึงก าลงั  บ่งบอก

ความรู้สึกไดอ้ยา่งน่าวติกกงัวล 

- ผลงานท่ีน่าหลงใหลท่ีก าลงัพาความรู้สึกให้ติดกบัดกัในรูปลักษณ์ความงาม การพฒันาใน

ผลงานของศิลปินในหลายชุด ท าให้เห็นถึงการสะท้อนท่ีเปรียบเปรยต่อสังคม กลุ่มคน

โดยเฉพาะสตรีเพศ ท่ีก าลงัถูกห่อหุม้ตกอยูใ่นวงลอ้มของค่านิยมอยา่งถอนตวัไม่ข้ึน 
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กรอบการศึกษางานภาคปฏิบัติ (Practical Frameworks) 

2.8.3 ฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo)  

ฟรีดา คาห์โล10 ศิลปินหญิงชาวเม็กซิกนั มีช่ือจริงวา่ แมกดาเลนา การ์เม็น ฟรีดา กาห์

โล อี กาลเดรอน (Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón) วนัเกิดวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 

2450 ท่ีเมืองชานเม็กซิโกซิตี ในเขตโคโยอากาน (Coyoacánc) และเสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2497 เมือง โคยวักนั ประเทศเม็กซิโก บิดาช่ือกิเยร์โม กาห์โล (Guillermo Kahlo) เช้ือสาย

เยอรมนัฮงักาเรียน ไดอ้พยพจากประเทศเยอรมนี และสมรสกบั มาติลเด กาลเดรอน อี กอนซาเลส 

(Matilde Calderón y Gonzalez) มารดาผูสื้บเช้ือสายชาวสเปนกบัชาวอเมอริเดียน ฟรีดาเติบโตมาใน

ครอบครัวท่ีไม่มีความสุข แต่ใกล้ชิดกับบิดามากกว่ามารดา เม่ือฟรีดาอายุ 6 ขวบ ป่วยเป็นโรค

โปลิโอ ส่งผลให้ขาซ้ายลีบเล็กกวา่ขาขวาแต่ก็สามารถพิชิตความพิการไดใ้นท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2465     

ฟรีดาไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนชั้นมธัยมปลาย เป็นหน่ึงในจ านวนนกัศึกษาสตรี 35 คน ในช่วงนั้นเอง

ฟรีดา ได้ประสบกับการจลาจลบนท้องถนนของการปฏิวติัเม็กซิกัน เหตุการณ์น้ีน าความ

เปล่ียนแปลงมาสู่ชีวิตของเธอในปี พ.ศ. 2468 รถรางชนกบัรถประจ าทางท่ีฟรีดานัง่ ท าให้ไดรั้บ

บาดเจ็บสาหสั โดยเฉพาะท่ีกระดูกเชิงกรานและมดลูก เป็นสาเหตุให้ต่อมาตั้งครรภด์ว้ยความเส่ียง 

ภายหลงัจากการบาดเจ็บ ฟรีดากลบัมาเดินไดอี้กแต่ก็กลบัไปมีอาการเจ็บปวดไปตลอดชีวิต ท าให้

ตอ้งเขา้โรงพยาบาลคร้ังละนาน ๆ และไดเ้ขา้รับการผา่ตดั ถึง 35 คร้ัง ท่ีหลงัและขาขวา  

อาชีพจิตรกร ภายหลังจากอุบัติเหตุ ฟรีดาหันเหความสนใจไปศึกษาศิลปะแทน 

ภาพเขียนของฟรีดาสะทอ้นชีวิตอนัข่ืนขมอย่างตรงไปตรงมาจนน่าตกใจ ทั้งการสมรสท่ีลม้เหลว 

การตั้ งครรภ์และการผ่าตัดต่างๆ  ภาพเหมือนตนเองทั้ ง 55 ภาพ มักมีการส่ือความหมายเชิง

สัญลกัษณ์เก่ียวกบับาดแผลทางกายและทางจิตใจ ฟรีดานั้นได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมพื้นถ่ิน

เมก็ซิกนั โดยสะทอ้นเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยความหมายเกิดข้ึนในภาพเขียน 

รูปแบบเหนือจริง ผลงานของฟรีดาถูกจดัให้อยูใ่นรูปแบบออกแสดง ในลทัธิเหนือจริง

ของยุโรป แต่ฟรีดาไม่นบัตวัเองเป็นกลุ่มลทัธิเหนือจริง งานท่ีมีท่วงท านองส่วนใหญ่เก่ียวกบัสตรี

เพศ ส่งผลใหฟ้รีดากลายเป็นแม่แบบของนกัสตรีนิยม ในทศวรรษสุดทา้ยของศตวรรษท่ี 20 

                                                           

 10 Isabel Alcantara and Sandra Egnolff. Frida Fahlo and Diegorivera, (London New York: 
Preatel Publishing Ltd, 1999), 87. 
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“They thought I was a Surrealist, but I wasn't, I painted my own reality.” 

“พวกเขาคิดวา่ฉนัเป็นเซอเรียลลิสท ์แต่ฉนัไม่ใช่ ฉนัไม่เคยวาดความฝัน ฉนัวาดความจริงของฉนั

เอง” 

               

                 

(ก)                                            (ข)                                                (ค) 

 
ภาพท่ี 15 (ก) Frida Kahlo, Self Portrait as Tehuana or Diago in My Thoughts or    

Thoughts of  Diego, Oil on Board, 76 x 61 cm., 1943. 87. 

(ข) Frida Kahlo (1907-1954), Self-Portrait with Thorn Necklace and 
Hummingbird, 16 x 24 inchs, Oil on Canvas, 1940 

(ค) Frida Kahlo, Self Portrait with Monkey, 16 x 24 inchs, Oil on Canvas, 1940 

ท่ีมา :   Isabel Alcantara and Sandra Egnolff. Frida Fahlo and Diegorivera, (London New  

York: Preatel Publishing Ltd, 1999), 87. 

ท่ีมา :  Web Slice Gallery,  Frida Kahlo,  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.artyfactory.com/art appreciation/portraits/frida kahlo. 

http://www.artyfactory.com/art%20appreciation/portraits/frida
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การวเิคราะห์สตรีเพศ (ผู้ใช้ตนเองในงานจิตรกรรม) ฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo) 

ผูส้ร้างสรรค์เห็นถึงความเช่ือมโยงในเร่ืองของสตรีเพศ ฟรีดาไดใ้ห้แรงบนัดาลใจกบั

วงการศิลปะ แฟชัน่ กลุ่มสตรีนิยม ความเป็นเอกลกัษณ์ ตน้แบบทั้งเร่ืองภายนอกการแต่งกาย ท่ี

ส าคญัคือ ผลงานศิลปะ และความเป็นศิลปินในตวัฟรีดา ชีวิตท่ีมีเร่ืองราวเกิดข้ึนมากมาย ท าให้เกิด

การ   หล่อหลอมประวติัและความเป็นมาในตวัของเธอ ไดอ้ยา่งน่าสนใจและน่าติดตาม  

ช่วงเวลาของการสร้างสรรคง์านจนถึงปัจจุบนัของฟรีดา เร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1926 - ค.ศ.1929 
ภาพคน (Figurative art) ต่อมาในช่วง ค.ศ. 1930 - ค.ศ. 2497 แสดงสภาวะผา่นผลงานจิตรกรรมภาพ
ตนเอง (Self - Portrait) และส่ิงแวดลอ้ม หรือส่ิงท่ีมากระทบใจจนตลอดชีวิต   ในรูปแบบศิลปะ
เหนือจริง (Surrealism) ฟรีดาสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม โดยเขียนภาพคร่ึงตวัของตวัเองมากถึง 55 
ภาพ สะท้อนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตลงในผลงาน เล่าถึงความเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีพบเจอท่ีมา
กระทบกบัความรู้สึก ความเจ็บปวดทางร่างกาย ผ่านจิตใตส้ านึกเป็นผลงานจิตรกรรม ความเป็น
สตรีเพศในตัวฟรีดา ปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากข้ึน เร่ืองราวชีวิตของเธอท่ีถูกน ามาสร้างเป็น
ภาพยนตร์ ความน่าสนใจน่าติดตาม ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาท่ีเขม้ขน้ของชีวิต ฟรีดาเปรียบเสมือน
ตวัแทนสตรีเพศท่ีมีความแข็งแกร่ง และตอ้งเผชิญกบัชะตากรรมท่ีน่าเศร้าในช่วงบั้นปรายชีวิต ใน
งานศิลปะเธอเขียนรูปตนเองท่ีมกัแสดงอาการจากจิตใตส้ านึก ท่ีเจ็บป่วยการสะทอ้นเหตุการณ์ท่ีเขา้
มากระทบกบัตวัเธอ ส่วนใหญ่ในทุกภาพ ใบหนา้ อาการ ถูกวางไวอ้ยา่งเรียบเฉย โครงสร้างสัดส่วน 
ท่ีผดิเพี้ยนเป็นเพราะเขียนดว้ยความรู้สึก จึงแสดงสะภาวะของความรู้สึกภายในบางอยา่งออกมาใน
ผลงาน 

การศึกษาและการวิเคราะห์ผลงานของฟรีดา ภาพผลงานช่ือ “Self-Portrait with Thorn 

Necklace and Hummingbird” ภาพ (ข) ถูกสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิคสีน ้ ามนั  บนผา้ใบ ผลงานของฟรี

ดาลว้นแลว้แต่เตม็ไปดว้ยสัญลกัษณ์ทางความหมายท่ีผกูพนั หรือกระทบกบัใจของเธอ เสมือนเป็น

การบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามบริบทแวดลอ้มของตวัเธอเอง ดงัภาพจะเห็นไดว้า่ ช่วงเวลานั้นๆ

เกิดอะไรข้ึนกับชีวิต เธออยู่กบัสัตวเ์ล้ียงท่ามกลางธรรมชาติ เคร่ืองประดบัท่ีเธอสวมใส่ ชุดพิธี

แต่งงานแบบพื้นเมือง น้ีคือการบนัทึกดว้ยขอ้ความภาพ ฟรีดามีวิธีการแสดงออก ในการสร้างสรรค์

แบบตรงไปตรงมา จดัวางรายละเอียดของภาพ แสดงใหเ้ห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยสัญลกัษณ์ คลา้ย

กบัการอยูใ่นหว้งแห่งความฝัน จินตนาการ จนมีนกัวเิคราะห์วจิารณ์จดัผลงานสร้างสรรคข์องเธอให้

อยูใ่นกลุ่มของศิลปะเหนือจริง (Surrealism) รายละเอียดในภาพผลงานท่ีสังเกตเห็นในเร่ืองของ เส้น

ท่ีเกิดข้ึน โยงใยเขา้ระหวา่งรูปทรงของตวัเธอเองกบัรายละเอียดภายนอก ราวกบัแสดงอาการความ
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วิตกกงัวล พนัธนาการ ท่ีมากระทบเช่ือมเขา้หาตวัของเธอ จากความรู้สึกนึกคิดท่ีลึกลงไป ซ่ึงเป็น

การแสดงออกการท างานของจิตไร้ส านึก 

ตาราง 5  แสดงการวเิคราะห์ผลงานของฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo) 

 

 
ฟรีดา คาห์โล 
(Frida Kahlo) 

 

 
“Self Portrait as Tehuana 
or Diago in My Thoughts 
or Thoughts of Diego” Oil 

on Board,  
76 x 61 cm., 1943 

 

 
“Self-Portrait with Thorn 

Necklace and 
Hummingbird” 

16 x 24 inchs, Oil on 
Canvas, 1940 

 

 
“Self Portrait with 

Monkey” 
16 x 24 inchs, Oil on 

Canvas, 1940 

 
 
 
 

แนวความคิด 

วฒันธรรมพื้นเมืองในแบบ
เมก็ซิกนัและรูปแบบเฉพาะ
ดั้งเดิมจากต านานเม็กซิกนั 
สัญลักษณ์ ท่ีแสดงความ
ปรารถนา ความอ่อนโยน 
ความเจ็บปวด และอาการ
เจ็บป่วย ส่ิงท่ีมากระทบทั้ง
ร่างกายภาย และจิตใจ  

ตวัเธอเองอยูท่่ามกลาง
ธรรมชาติพร้อมกบัสัตวเ์ล้ียง
ของเธอ เหมือนกบั
พนัธนาการ ความผกูผนั ท่ี
เป็นแรงบนัดาลใจต่อตวัของ
ฟรีดา 

ฟรีดาในบริบทคงเดิม สัตว์
เล้ียงของเธอไดม้าเป็นส่วน
หน่ึงของสัญลกัษณ์ใน
หลายภาพ แต่ยงัคงไปดว้ย
การแสดงถึงในยะของการ
พนัธนาการถูกแสดงออก
อยา่งตรงไปตรงมา 

 
 
 
เนือ้หาในผลงาน 

ฟรีดา เ ขี ยนภาพ เห มือน
ตนเอง ท่ีสวมใส่ชุดแต่งงาน
เป็นแบบพื้นเมืองนั้น เป็น
ความคิดของเธอและสามี  

ใบหน้าของฟรีดาท่ีเรียบเฉย
ท่ามกลางธรรมชาติมีสัตว์
เล้ียงของเธอปรากฏอยู่ การ
ถ่ายทอดผลงานเหมือนเป็น
การบันทึกส่ิง ท่ีอยู่รอบตัว
และท่ีหลงรักส่ิงท่ีผูกพนันั้น
คล้ายเป็นเคร่ืองประดับบน
ตวัเธอ 

ฟรีดามีสัตวเ์ล้ียง คือ ลิง ท่ี
มกัปรากฏอยูใ่นหลายภาพ
ผลงาน เป็นการสะทอ้น
อารมณ์และความรู้สึกแสดง
ความสัมพนัธ์ ความ
อ่อนโยนและเมตตา เป็น
ความเรียบง่ายท่ีเกิดข้ึนใน  
เร่ืองราวชีวติ 
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ตาราง 6  แสดงการวเิคราะห์ผลงานของฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo) (ต่อ) 

 
รูปแบบ เทคนิค 
และกระบวนการ

ของการ
สร้างสรรค์ 

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบ
เหนือจริง เทคนิคสีน ้ ามนั
บนผ้า ใบ  แสดง จิ ต ไ ร้
ส านึก สร้างมโนทศัน์จาก
เร่ืองราวท่ีเข้ามากระทบ
ความรู้สึก 

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบ
เหนือจริง เทคนิคสีน ้ ามนั
บนผ้า ใบ  แสดง จิตไ ร้
ส านึก สร้างมโนทศัน์จาก
เร่ืองราวท่ีเข้ามากระทบ
ความรู้สึก 

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบ
เหนือจริง เทคนิคสีน ้ ามนั
บนผ้า ใบ  แสดง จิตไ ร้
ส านึก สร้างมโนทศัน์จาก
เร่ืองราวท่ีเข้ามากระทบ
ความรู้สึก 

 
 

ภาพคนเหมือน 
และสัญลกัษณ์ 

ภาพใบหน้าของตวัเองใน
ชุ ด แ ต่ ง ง า น  เ ส้ น ใ ย ท่ี
เกิด ข้ึนรายรอบใบหน้า
และภาพของเดียโกติดอยู่
ตรงกลางของหนา้ผาก คือ 
สัญลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากจิต
ไร้ส านึก  

ภาพใบหน้า  สัตว์เ ล้ี ย ง 
ธรรมชาติรอบตวั แมว ลิง 
แมลงปอ ผีเส้ือ สร้อยคอ
เ ถ า ว ั ล ย์  น ก 
Hummingbird เ ป็น
สัญลกัษณ์ใกลต้วัท่ีศิลปิน
น ามาสร้างสรรค ์

ภาพใบหน้าของฟรีดากบั
ลิ งสั ต ว์ เ ล้ี ย ง ตัว โปรด 
ริบบิ้นสีแดงท่ีใช้ รัดผม 
ชุดพื้นเมืองแบบเม็กซิกนั 
แ ล ะ เ ธ ออ ยู่ ท่ า ม กล า ง
ธรรมชาติ  
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สรุปการวเิคาระห์ภาพผลงานของฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo) 

ศิลปินสตรีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในลาตินอเมริกา การแสดงถึงวฒันธรรมพื้นเมืองในแบบ

เม็กซิกนั ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษ์ในการใช้สีสันสดใส และรูปแบบเฉพาะดั้งเดิมจากต านานเม็กซิกัน 

สัญลกัษณ์ท่ีแสดงความปรารถนา ความอ่อนโยน ความเจ็บปวด และอาการเจ็บป่วย ส่ิงท่ีมากระทบ

ทั้งร่างกายภายและจิตใจ ผูส้ร้างสรรคแ์สดงความคิดเห็นมีประเด็นในการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

- ชุดผลงานของศิลปินส่วนใหญ่ สะทอ้นความรู้สึกท่ีมีจากตวัเธอในช่วงขณะนั้น คลา้ยเป็นการ

บนัทึกเร่ืองราวผา่นผลงานจิตรกรรม 

- เน้ือหาท่ีเกิดข้ึนเป็นความรู้สึกจากภายใน จิตใตส้ านึกและจิตไร้ส านึก ผลงานจึงแสดงให้เห็น

สภาวะความเหนือจริงปรากฏข้ึนในเน้ือหา ความเป็นจริงในแต่ละส่วน ผดุข้ึนอยา่งผดิท่ีผดิทาง 

- รูปแบบในผลงาน ถูกเล่าอย่างตรงไปตรงมา บางคร้ังอาจดูเหมือนภาพประกอบเร่ือง แต่มี 

สภาวะวิสัยท่ีเกิดข้ึนในผลงาน ตวัละครหลกัวางอยู่ในต าแหน่งตรงกลางของภาพ และเต็มไป

ดว้ยสัญลกัษณ์ของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนโดยรอบอยูใ่นทุกภาพ 

- สัญลกัษณ์ คือ ส่ิงท่ีรายลอ้มและมีอยูจ่ริงในบริบทรอบตวัของศิลปิน แต่ถูกประกอบสร้างข้ึน

ใหม่จากความรู้สึกนึกคิด ความทรงจ าท่ีแปรเปล่ียนไปตามเร่ืองราวท่ีเขา้มากระทบ  

- ความเป็นสตรีเพศในตวัของศิลปิน เต็มเป่ียมไปดว้ยความอดัอั้น ความกดดนั การเก็บง า และ

ความเศร้าหมอง เป็นเหตุผลมาจากเร่ืองราวในชีวิตของเธอ ความเจ็บป่วย เร่ืองราวของความรัก 

การเดินทาง น ามาสู่การเปล่ียนแปลงในชีวติ เหล่าน้ีถูกบนัทึกเขียนข้ึนในผลงาน 
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ตาราง 7  การสรุปการวิเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีใชส้ตรีเพศในการสร้างสรรค์ 
 

 
ปัจจัยต่าง ๆ 
ทีเ่กดิขึน้ใน
ผลงาน 

 

 
หลงิเจียน 
 (Ling Jian) 

 

 

 
วลิ ค็อตตอน 
 (Will Cotton)  

 

 
ฟรีดา คาโลห์ 
(Frida Kahlo)  

 

 

 
สุริวลัย์ สุธรรม 

(Suriwan Sutham) 

 
 
 
 

มายาทาง 
ความงาม 

ความงามท่ี เ กิด
จ า ก บ ท บ า ท
ห น้ า ท่ี  ห รื อ
สถานการณ์ และ
สภ า วก า ร ณ์  มี
ส่ ว น ท่ี เ ข้ า ม า
บิดเบือน ปัจจุบนั
การให้ค่าน ้ าหนกั
สาเหตุจากปฏิวติั
อุตสาหกรรม 

เหตุแห่งความ
งาม การแต่ง
เติมเสริมมายา
นยัยะท่ีมี
มากกวา่จากการ
มองเห็นการ
แทนค่าใน
เชิงสัญญะ สตรี
เพศมกัตกอยูใ่น
มุมมองของ
เคร่ืองมือ 

มายาทางความ
งามท่ีเกิดข้ึนลว้น
เกิดจากสภาวะ
ภายในจิตใต้
ส านึกท่ี
แสดงออกอยา่ง
ตรงไปตรงมานั้น
เป็นสัจจะและ
ธรรมชาติ 

ผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่ง
สตรีเพศ” ซ่ึงผนัแปรไปตาม
ความหมายของวตัถุ กายภาพ
ภายนอก ตามยุคสมยั ความคิด 
ความเช่ือ และบริบททางสังคม 
ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตใจ
ภายในลงลึกถึงจิตใต้ส านึก 
สะท้อนกลับไปยงัสังคมเป็น
พลวตัร 

 
 
 
 
 

เนือ้หา 

หลิงใช้สตรีเพศ
เป็นตวัละครบอก
เ ล่ า เ น้ื อ ห า
ความหมายทาง
การเมืองอ านาจ
การปกครองและ
พ ฤ ติ ก ร ร ม  

น าไปสู่การตีแผ่
ต่อสังคม 

สตรีเพศถูกเล่า
และพูดถึงอย่าง
ห อ ม ห ว า น 
น า ไ ป สู่ ก า ร
ตีความลงลึกไป
ถึ งพฤ ติกรรม
ความคิดความ
รุ น แ ร ง แ ล ะ
ปัญหา 

ความรู้สึกนึกคิด
เ ร่ืองราวบริบท
โดยรอบมีผลต่อ
การแสดงออกใน
ง าน จิ ต รก ร รม
ของ       ฟรีดา
เ ป รี ย บ เ ส มื อน
ส มุ ด บั น ทึ ก
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน
ในชีวติ  

โลกของวตัถุและการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อสภาพ
สังคม สภาววะความรู้สึกนึก
คิด ท่ีมีต่อสตรีเพศ เพื่อห
ขอ้เทจ็จริงของเหตุและปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
สตรีเพศนั้น ไปทุกช่วงขณะ
แสดงปัญหาในเร่ืองของคุณค่า 
และคุณภาพชีวติท่ีผดิเพี้ยนของ
สตรีเพศ 
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ตาราง 8  การสรุปการวิเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีใชส้ตรีเพศในการสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 
 

ภาพคน
เหมือน 

(สตรีเพศ)  
 

ภาพใบหน้าสตรี
ถู ก ก า หน ด ข้ึ น
ห า ก สั ง เ ก ต
สัดส่วน ท่ีถูกวาด
นั้ นผิดเพี้ ยนจาก
ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง
เกิดข้ึนจากความ
ตั้งใจของศิลปิน 

ภาพสตรีเพศถูก
ว า ง ด้ ว ย
องค์ประกอบท่ี
สวยงาม ศิลปิน
เ ลื อ ก มุ ม มอ ง
เพื่อให้สอคลอ้ง
ในการส่ือสาร 

ฟรีดาใช้ตนเอง
เ ป็นต้นแบบใน
ภาพผลงานถูกจดั
ว า ง ใ ห้ เ ห็ น
เด่นชัดได้อย่าง
ตรงไปตรงมา 

ผูส้ร้างสรรคใ์ชต้นเองเป็น
ตน้แบบในภาพผลงานถูก     
จดัวางให้เห็นเด่นชดั และ
มีว ัตถุรายล้อมอยู่ เหนือ
ศรีษะและเบ้ืองหนา้ 

 
 
 
 
สัญลกัษณ์ 

ศิ ล ปิ น มุ่ ง ไ ป สู่
ป ร ะ เ ด็ น ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ก า ร เ มื อ ง
สัญลกัษณ์ท่ีใชจึ้ง
มั ก ถู ก เ ป รี ย บ
เ ป ร ย ใ น ท า ง
ประชดประชนั 

สั ญ ลั ก ษ ณ์ มี
ความชัดเจนท่ี
ถู ก เ ช่ื อ ม โ ย ง
เพื่อเปรียบเทียบ
สู่      นั ย ย ะ
ความหมายได้
อ ย่ า ง มี ค ว า ม
ประนีประนอม 

สั ญ ลั ก ษ ณ์ ใ น
ผล ง าน มี คว าม
ตรงไปตรงมากบั
ค ว า ม คิ ด
ค ว า ม รู้ สึ ก 
เป็นสัญญะท่ีถูก
แทนค่าอย่างเป็น
รูปธรรม 

ผู้ส ร้ า ง ส รรค์  คัดส ร ร
สัญลักษณ์ทางว ัตถุนิยม
ชี วิ ต ใ น แ บ บ พ หุ
วฒันธรรม ภาพผลงานท่ี
มีความตรงไปตรงมา การ
เป รี ยบ เปรย  แล ะกา ร
ป ร ะ ช ด ป ร ะ ชั น กั บ
ค ว า ม คิ ด ค ว า ม รู้ สึ ก 
เป็นสัญญะท่ีถูกแทนค่า
อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ผูส้ร้างสรรค์ให้ความเห็นโดยสรุป ในเร่ืองกรอบคิดทฤษฎีแนวคิดกับงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง และกรอบการศึกษางานภาคปฏิบติั ท่ีน ามากล่าวไวเ้พื่อให้เห็นว่า ผลงานชุด “มายา

สุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ศาสตร์และวิทยาการมีส่วนส าคญัท่ีช่วยสนับสนุนซ่ึงเป็นปัจจยัในการ

สร้างสรรค์งาน ท่ีจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจและเกิดความรู้สึกในสุนทรียะความงามท่ีเกิดข้ึนใน

ผลงานสร้างสรรค ์เร่ืองราวของสตรีเพศนั้นเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีมีอยูเ่ดิม พร้อมกนันั้นสตรีเพศก็มี

ความสนใจเก่ียวกับความสวยความงามการแต่งเติมเสริมสวยมานานไม่เคยเปล่ียนแปลงเลย

จนกระทัง่ปัจจุบนั  สตรีเพศซ่ึงผนัแปรเปล่ียนแปลงทางวตัถุและกายภาพภายนอกมาโดยตลอด

ข้ึนอยูก่บับริบทต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นสาเหตุท่ีท าให้สุนทรียะในสตรีเพศ (ภาพภายนอก) ก็

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ หลกัคิดทฤษฎีและผลงานศิลปะของศิลปินท่ีเก่ียวขอ้งลว้นมีบทบาทต่อการ
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ท างานศิลปะของผูส้ร้างสรรคท์ั้งท่ีมีหนา้ท่ีช่วยสนบัสนุนโดยตรง และช่วยสนบัสนุนโดยออ้ม ดว้ย

เหตุน้ีจึงเห็นสมควรน าเสนอความรู้จากกรอบคิดทฤษฎีและงานศิลปะของศิลปินชั้นน า เพื่อ

ประยกุตแ์ละบูรณาการ เพื่อใหเ้กิดวสิัยทศัน์และกระบวนทศัน์ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจาก

แหล่งต่าง ๆ มาปรับใชใ้ห้เป็นองคค์วามรู้น าไปสู่การวิจยัทางศิลปะในผลงานชุดน้ี อยา่งเป็นระบบ 

ลึกซ้ึงและรอบดา้นมากข้ึน การส ารวจและการเก็บขอ้มูลมีกลวิธีและกระบวนการท่ีมีขอ้เท็จจริงลง

ลึกไปถึงการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดข้ึน ผูส้ร้างสรรค์มีความสนใจศึกษามุ่งไปสู่

ประเด็นในเร่ือง โลกของวตัถุและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อสภาพสังคม สภาวะ ความรู้สึกนึกคิด 

ท่ีมีต่อสตรีเพศ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคญัของขอ้มูลเชิงประจกัษ์ สามารถรับรู้โดยผ่านประสาท

สัมผสัทั้ง 5 ด้วยการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมผูค้นในบริบทแวดลอ้ม เพื่อหาขอ้เท็จจริงของเหตุและ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสตรีเพศนั้น ไปทุกช่วงขณะ  

สตรีเพศให้ความสนใจในเร่ืองชีวิตความเป็นอยู่และความสวยความงามภายนอก                

ผูส้ร้างสรรค์จึงแสดงปัญหาในเร่ืองของคุณค่า และคุณภาพชีวิตท่ีผิดเพี้ ยนของสตรีเพศ ทั้งท่ีเป็น

รูปธรรม และนามธรรม เกิดค าถามข้ึนในใจวา่ มูลค่า หรือคุณค่า ส่ิงไหนเป็นส่ิงส าคญักบัสตรีเพศ 

ดงันั้นจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นประเด็นในการท างานสร้างสรรคใ์นผลงานศิลปะชุดน้ี ดว้ยเหตุน้ีจึงจดั

ให้อยู่ในกรอบของแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา “การขดัเกลาทางสังคม” หรือ “การปลูกฝังทาง

วฒันธรรม” อีกหลกัคิดทฤษฎีท่ีส าคญัในกระบวนการท างานสร้างสรรค ์คือ “มายา และ มายาคติ” 

เป็นโครงสร้างหลกัท่ีช่วยสนับสนุนในขอ้เท็จจริง และช้ีให้เห็นปัญหาในบริบทแวดล้อมท่ีสตรี

ก าลงัเผชิญอยู ่มีส่วนในการก าหนดความรู้สึกนึกคิด ลงลึกถึงจิตใตส้ านึกและจิตไร้ส านึกของสตรี

เพศ การศึกษาข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์นั้นๆ สังคมมีส่วนในการกล่อมเกลายดัเยียดระบบ

ความคิด ทศันคติ ค่านิยม และอุดมการณ์ ใหน้ ้าหนกัในเร่ืองของคุณค่าความหมายของวตัถุมากกวา่

ท่ีเป็นหรือไม ่

บทสรุปการศึกษากรอบหลกัคิด แนวคิดทฤษฎี และกรอบการศึกษางานภาคปฏิบติันั้น 

เพื่อใหเ้ห็นความสัมพนัธ์กบักรอบทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” 

รวมไปถึงลกัษณะส าคญัในการท างานสร้างสรรคใ์นผลงานของศิลปินแต่ละท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในประเด็นส าคญั และท่ีเป็นแรงบนัดาลใจส่งผลกระทบต่อรูปแบบ หรือกระบวนการสร้างสรรคใ์น

ผลงาน ซ่ึงการน าเสนอประเด็นสาระในภาพรวม น าไปสู่การท าความเขา้ใจใน เน้ือหาสาระ แนวคิด

และผลงานศิลปะ ท่ีถูกน าเสนอดว้ยภาษาจิตรกรรม ท่ีน ามาวเิคราะห์สังเคราะห์ในล าดบัต่อไป 
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ผู ้สร้างสรรค์มุ่งเน้นให้ความสนใจไปท่ีมนุษย์ (สตรีเพศ) จึงให้ความส าคัญต่อ

พฤติกรรมการแสดงของของสตรี รวมถึงความรู้สึกนึกคิดทั้งท่ีมีการแสดงออกหรือไม่แสดงออก 

หรือเรียกว่า พฤติกรรมภายใน คือ ส่วนท่ีเป็นค่านิยม ความเช่ือ ความรู้สึก ซ่ึงเป็นตวักระตุน้เร้า

ส่งผลต่อการแสดงออกภายนอก สอดคลอ้งกบัหลกัคิดทฤษฎีเร่ือง “ส่ือ” (Mass media) ท่ีเป็นตวัการ

ส าคญัในการก าหนดความสนใจของผูค้น (สตรีเพศ) เป็นท่ีมาของปัญหาในการท างานสร้างสรรค ์

มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ผูส้ร้างสรรคใ์ห้ขอ้สรุปในการท างาน 3 ประการดงัน้ี ประการท่ี 1 เป็น

ลักษณะเฉพาะท่ีแสดงตัวตน ให้ละวางตวัตน ประการท่ี 2 แสดงทัศนะท่ีสะท้อนปัญหาผ่าน

สัญลกัษณ์ของ“มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ประการท่ี 3 มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลงานท่ีอยูภ่ายในจิตใจ

ดว้ยภาษาจิตรกรรม 

 
 



 

บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

วิธีด าเนินการวิจยั (Research methodology) กล่าวถึง สาระส าคญัของการวิจยั เพื่อ

สร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ี ส่วนท่ีเป็นขั้นตอนการหาองคค์วามรู้ การวิเคราะห์ -สังเคราะห์ขอ้มูลใน

การด าเนินการวิจยัอย่างเป็นขั้นตอนและระบบ แลว้ถูกน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะร่วมสมยั

ภายใตห้วัขอ้ มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ดงัน้ี 

ขั้นตอนการศึกษาเน้ือหาของมายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ และเน้ือหาการสร้างสรรค ์

3.1 การวเิคราะห์เน้ือหา “มายา” ท่ีส่งผลกบักลุ่มของสตรีเพศ และเน้ือหาในการสร้างสรรค ์

3.2 การวเิคราะห์เน้ือหา “สุนทรียะ” ท่ีเกิดจากบริบทแวดลอ้มของสตรีเพศ และเน้ือหาในการ

สร้างสรรค ์

3.2.1 สุนทรียะในรูปลกัษณ์ 

3.2.2 สุนทรียะในสัญลกัษณ์ 

3.3 การวเิคราะห์เน้ือหาการประกอบสร้างรูปทรง มิติทางความเช่ือแห่งสตรีเพศ 

3.3.1 รูปทรงของสตรีเพศ 

3.3.2 รูปทรงของวตัถุทางความเช่ือ 

ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน การประกอบสร้างของสุนทรียะผา่นรูปทรงสตรีเพศ และรูปทรงของ

วตัถุทางความงาม ท่ีแฝงมากบัความเช่ือ 

3.4  การรวบรวมขอ้มูลเน้ือหาสาระ และการวิเคราะห์-สังเคราะห์ภายใตห้ัวขอ้เร่ือง 

มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ เพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

3.5 การจดัท าภาพร่างผลงาน การจดัหุ่นน่ิง (Still - Life) การถ่ายภาพ (Photography) 

และการพฒันาผลงานสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ 

3.6 การวเิคราะห์แบบภาพร่างและแนวทางการสร้างสรรค ์

 3.7 การวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงาน  
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แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ และระยะเวลาการท าการวจิยั 

ตาราง 9  ตารางการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

3 6 9 1
2 

1
5 

1
8 

2
1 

2
4 

2
7 

3
0 

3
3 

3
6 

1. ศึกษาเร่ืองมายาและสุนทรียะ ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของสตรีเพศ และ
รวบรวมขอ้มูล เอกสาร วรรณกรรม และสังเกต
พฤติกรรมของกลุ่มสตรีเพศผ่านส่ือออนไลน์ 
และบริบทแวดลอ้ม 

            

2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล และรูปแบบการ
สร้างสรรคผ์ลงาน และด าเนินการจดัท าภาพร่าง
ตน้ความคิด 

            

3. จดัท าภาพร่าง โดยการจดัหุ่นน่ิง และการ
ถ่ายภาพ 

            

4. ขยายผลงานภาพร่าง ทดลองสร้างผลงานจริง             
5. รวบรวมขอ้มูลภาคเอกสาร             
6. จดันิทรรศการผลงานสร้างสรรค ์คร้ังท่ี 1  
เพื่อน าไปสู่การวเิคราะห์ 

            

7. การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ และ
ประเมินผลงาน 

            

8. การสร้างสรรคผ์ลงานต่อเน่ือง             
9. จดันิทรรศการผลงานสร้างสรรค ์คร้ังท่ี 2  
เพื่อน าไปสู่การ วเิคราะห์ - สังเคราะห์ 

            

10. การวเิคราะห์ - สังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค ์ 
และประเมินผลงาน คร้ังท่ี  2 

            

11. สรุปผลการวิจยัและการจดัท ารายงานการ
วิจยัในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค ์คร้ังท่ี 3 
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ภาพท่ี 16   แสดงการพฒันาการวเิคราะห์ และการสร้างสรรคผ์ลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่ง
สตรีเพศ” 
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ข้ันตอนการศึกษาเนือ้หาของมายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ และเนือ้หาการสร้างสรรค์ 

มีขั้นตอนและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- การคน้หาองค์ความรู้ดา้นมายาและสุนทรียะ เพื่อน ามาวิเคราะห์-สังเคราะห์ ในเร่ือง

ของความปรารถนาของสตรีเพศ ท่ีตอ้งการยกระดบัตนเองในสังคม เป็นการเตรียมความพร้อม

ส าหรับสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นตน้ความคิดและใชต้นเองเป็นตวัแทนของสตรีเพศในการด าเนินงาน 

เพื่อคน้หาความงาม รวมไปถึงชุดความคิดความเช่ือท่ีแฝงมากบัมายาและสุนทรียะ จนเรามกัแยกกนั

ไม่ออก และวธีิการน าเสนอแบบศิลปะร่วมสมยั ผา่นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
(ก)                                            (ข)                                             (ค) 

     
                       (ง)                                              (จ)                                               (ฉ 

ภาพท่ี 17   วตัถุหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ 
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     (ก) หวักระโหลกสีทอง (วตัถุมนัเงา)     (ข) รูปป้ันเดวดิสีเงิน (วตัถุมนัเงา) 

(ค) ลูกบอลกระจก  (ง) เคร่ืองประดบัเขม็กลดัรูปดวงตา  

(จ) มงกุฎแวน่ตากนัแดดแฟชัน่  (ฉ) สายสร้อยไข่มุก 

 

 

- แสวงหาวตัถุหรือสัญลักษณ์ ท่ีใช้แทนค่า ความหมาย ท่ีเก่ียวโยง และสัมพนัธ์กับ

บริบทของเน้ือหาสาระ เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานสร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 18   วตัถุหรือสัญลกัษณ์ ความหมายตรง/ความหมายแฝง 

(ก) หวักะโหลกหวั    

(ข) กะโหลกสีทอง-สีเงิน (วตัถุมนัเงา) 

- รวบรวมและคน้หา โดยการแบ่งหมวดหมู่ความหมายของวตัถุ ซ่ึงสัมพนัธ์กนัด้วย

ความหมายในสัญลกัษณ์ ท่ีแฝงมาในรูปลกัษณ์ของวตัถุ 

 

 

 

 

    

           
(ก)                                         (ข) 
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 (ก) ลูกบอลกระจก กระจกสีเงิน – สีทอง (ข) แผน่กระจกเงา ประดบับนใบหนา้ 

(ค) แผน่ทองค าเปลว   (ง )  แผ่นทองค า เปลว ปิดทองบน

ใบหนา้ 

- การคน้ควา้ ทดลอง เรียนรู้ และการสร้างเทคนิคพิเศษ ลกัษณะพื้นผิว (Texture)                

ท่ีเกิดข้ึนในงานจิตรกรรม เพื่อคน้หาวิธีการน าเสนอในรูปแบบจิตรกรรม ให้เป็นไปตามเน้ือหา

สาระและวตัถุประสงค ์

- ศึกษาความสัมพนัธ์ในเร่ืองของมายา ท่ีแฝงมากบัวตัถุสวยงาม 

- ศึกษาความสัมพนัธ์ในเร่ืองความงามกบัสุนทรียะ ในรูปทรง สีสัน พื้นผิวในวตัถุท่ีใช ้

สะทอ้นความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มสตรีเพศ 

- การถ่ายภาพ การจดัหมวดหมู่ รูปแบบ และเตรียมความพร้อมในการร่างภาพผลงาน 

สร้างสรรค ์

 

      

(ก)                                      (ข) 

       
(ค)                                     (ง) 

 ภาพท่ี 19   ภาพการสร้างพื้นผวิ ท่ีน าไปสู่ขั้นตอนการสร้างสรรคใ์นงาน
จิตรกรรม 
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3.1 การวเิคราะห์เนือ้หา “มายา” ทีส่่งผลกบักลุ่มของสตรีเพศ และเนือ้หาในการสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์เน้ือหาสาระในการสร้างสรรค์ เป็นการจดัหมวดหมู่ส่ิงท่ีมีผลต่อการ

กระตุน้เร้าทางความรู้สึกนึกคิดของสตรีเพศ เพื่อการเรียนรู้ การท าความเขา้ใจระหว่างความลวง 

และความจริงแทไ้ดห้รือไม่ เป็นการวเิคราะห์แยกแยะในเร่ืองของมายา ท่ีแฝงมากบัวตัถุสวยงาม ทั้ง

ยงัส่งผลกบักลุ่มของสตรีเพศผูมี้ความวิตกกงัวลต่อรูปลกัษณ์ หรือภาพลกัษณ์ และวตัถุท่ีแฝงมากบั

มายาเป็นส าคญั ช้ีใหเ้ห็นปัญหาท่ีคนธรรมดาสามญัไม่สามารถหลุดพน้ จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

พบวา่ จากอดีตถึงปัจจุบนัผูค้นสามารถเสริมสร้างความงามความงามให้ตนเองไดด้ว้ยหลายปัจจยั 

และการตกแต่งเสริมความงามนั้นเป็นเร่ืองท่ีเขา้ถึงง่าย จึงกลายเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัท่ีทุกคน

สามารถเพิ่มความมัน่ใจ การยกระดบัฐานะทางสังคม การเป็นท่ียอมรับ รูปลกัษณ์และภาพลกัษณ์ 

และเป็นเร่ืองส าคญัในยุค 4.0 การแต่งเติมเสริมสวย  ถือเป็นส่ิงส าคญัในเครือค่ายสังคมออนไลน์ 

กระแสแฟชัน่ ขา้วของเคร่ืองใช ้รวมไปถึงนวตักรรมทางความงาม ถูกจดัจ าหน่ายออนไลน์ตลอด 

24 ชัว่โมง ทั้งการโฆษณาชวนเช่ือของสินคา้และบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของ

ผูบ้ริโภคในกลุ่มของสตรีเพศเป็นส่วนมาก ทั้งหมดน้ีอยูภ่ายใตค้วามปรารถนาในเชิงสุนทรียะลว้น

เป็นอุปนิสัยและรสนิยมของสตรีเพศบางกลุ่ม ความพยายามและทศันคติในการแต่งเติมเสริมสวยท่ี

มากเกินพอดี ก็อาจเป็นอนัตรายและกลายเป็นค่านิยมสมยัใหม่ท่ีผิดเพี้ยน ลบเลือนคุณค่าทางจิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ความสามรถ และความระเอียดอ่อนในความเขา้ใจธรรมชาติและความจริงของ

โลก 

โดยการศึกษาค้นควา้ว่า มายาเป็นอย่างไร อยู่ท่ีไหน เกิดข้ึนเม่ือใด และและส่งผล

อย่างไร มาวิเคราะห์สังเคราะห์มายาท่ีถูกฉาบเคลือบในวตัถุสวยงาม เพื่อท าความเขา้ใจในชุด

ความคิด ความเช่ือท่ีแฝงมากบัมายาและสุนทรียะ จนเรามกัแยกกนัไม่ออก โดยวิธีการน าเสนอแบบ

ศิลปะร่วมสมยั ผา่นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ  
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3.2 การวเิคราะห์เนือ้หา “สุนทรียะ” ทีเ่กดิจากบริบทแวดล้อมของสตรีเพศ และเนื้อหาในการ
สร้างสรรค์ 

การวิเคราะห์เน้ือหาทางสุนทรียะ เป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การท าความเข้าทั้ ง

รูปลักษณ์ภายนอกและจิตใจภายใน มีส่วนส าคัญในการเช่ือมโยงระหว่างสตรีเพศกับความ

ปรารถนาท่ีแฝงมากับสุนทรียะ ภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกันไป โดยผูส้ร้างสรรค์ใช้ตนเองเป็น

ตน้แบบ หรือผูด้  าเนินการบอกเล่าเน้ือหาในงานจิตรกรรม 

3.2.1 สุนทรียะในรูปลกัษณ์ ความงามของรูปลกัษณ์ หรือรูปทรงภายนอก ท่ีแต่ละบุคคล

สามารถเข้าใจได้เป็นความรู้สึกของการรับรู้ และการช่ืนชมความงาม ความสวยงาม (Beauty) 

น่าสนใจ (Interested) หรือความน่าพิศวง (Sublime)  ก็ท าให้เกิดอารมณ์สุนทรียะได ้กลายเป็น

ค่านิยม หรือบางคนใช้วดัคุณค่าจากส่ิงของ วดัค่าจากหนา้ตา วดัค่าจากการแต่งตวั หรือวดัค่าจาก

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในสังคมสมยัใหม่ค่านิยมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดการประเมิน

คุณค่าแบบผิดเพี้ยนตามรูปลกัษณ์ภายนอก ท าให้มองไม่เห็นตวัตน และจิตใจแทจ้ริงภายใน ความ

จริงแท ้จิตใจภายในนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ทนัทีทนัใด จ าตอ้งใช้เวลาจึงสามารถสัมผสั หรือ

เรียนรู้อุปนิสัยใจคอได้อย่างชัดเจน ท าให้ผูค้นจ านวนมากมกัให้ความสนใจกับสุนทรียะของ

รูปลกัษณ์ภายนอก รูปร่างหนา้ตา และของประดบัท่ีเห็นไดท้นัทีเป็นอนัดบัตน้ ๆ ก่อนการเรียนรู้ท่ี

ต้องใช้เวลานั้นเอง เป็นสาเหตุท่ีท าให้กลุ่มคนจ านวนมากมุ่งแสวงหา และบ ารุงบ าเรอรูปกาย

ภายนอกเป็นส าคญั โดยเฉพาะกลุ่มสตรีเพศท่ีมีความอ่อนไหวทางความรู้สึกนึกคิด 

สตรีเพศ คือความงามท่ีมาจากธรรมชาติโดยแท ้และธรรมชาติก าหนดให้สตรีเพศมี

ความคิดและลกัษณะเฉพาะตวัสามารถท ากิจกรรมหลายอยา่งพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั การรักสวย    

รักงาม และพยายามแต่งเติมเสริมสวยอย่างสม ่าเสมอ ผูส้ร้างสรรค์เล็งเห็นความอ่อนไหวทาง

ความรู้สึกนึกคิด และส่ิงกระตุ้นเร้าท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก การปรับปรุง การ

เปล่ียนแปลง และการบ ารุงบ าเรอ รูปลกัษณ์ รูปกายภายนอก เพื่อให้ตนรู้สึกดีของกลุ่มสตรีเพศท่ีมี

ความวติกกงัวลท่ีแตกต่างกนัไป ตามทศันะของผูส้ร้างสรรคผ์า่นงานจิตรกรรม 
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ภาพท่ี 20   การบ ารุงบ าเรอผวิหนา้ดว้ย “มาส์กหนา้ขาว” 
ท่ีมา :   มาส์กหนา้ขาว, เขา้ถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://mahosot.com/ครีมพอกหนา้ขาว 

 

 

 

ภาพท่ี 21   การบ ารุงบ าเรอผวิหนา้ดว้ย “มาส์กหนา้ทอง” ดว้ยแผน่ทองค า 
ท่ีมา :   มาส์กหนา้ทอง, เขา้ถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

   http://mmc-jt.esy.es/service.html/หมอมวลชน 

https://mahosot.com/
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3.2.2 สุนทรียะในสัญลกัษณ์ ท่ีถูกแทนค่าความหมายผา่นวตัถุสวยงาม ท่ีมีความแตกต่าง

กนัไปดว้ยคุณลกัษณะเฉพาะ การใชง้าน การออกแบบ คุณค่าทางความคิด คุณค่าทางความเช่ือ เป็น

ความซับซ้อนของโลก ความจริงของวตัถุท่ีถูกน าเสนอมากว่าท่ีตาเรามองเห็น เป็นขั้นตอน

กระบวนการและขั้นตอนการตระหนกัรู้ตวัตน ผา่นการน าเสนอภาพแทน    นยัยะของทศันะท่ีตอ้ง

ถูกสังเคราะห์ วพิากษว์ธีิ การน าเสนอภาพแทนของส่ิงของท่ีถูกฉาบเคลือบ   ดว้ยสุนทรียะทางความ

งาม ท่ีน าไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการแยกแยะ ความเช่ือ คุณค่าของสังคม วฒันธรรม และปัจเจก

บุคคล (Self - Expression) คือ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองผา่นงานศิลปะหรือศิลปะการถ่ายทอด

แนวคิด สอดคลอ้งกบัพฒันาการทางความคิดของผูส้ร้างสรรค ์โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง          

ช่วงท่ี 1 “มายากบัความขาว” ซ่ึงปรากฏสุนทรียะในสัญลกัษณ์แบบค่านิยม มีลกัษณะ

เป็นสัญลกัษณ์เป็นแบบพิมพนิ์ยม ความขาวของสตรีเพศ  

ช่วงท่ี 2 “มายาสุนทรียะกบัความทนัสมยั” ซ่ึงกฎความเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

สุนทรียะทางความงามของสตรีเพศในรูปแบบ และมโนคติ  

ช่วงท่ี 3 “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” (ชุดวิทยานิพนธ์) ซ่ึงเป็นยุคสมยัของไทยแลนด ์

4.0 เป็นช่วงท่ีมโนคติและสุนทรียะในวตัถุ ถูกรังสรรคใ์นลกัษณะของการใชเ้ทคโนโลยี นวตักรรม

ทางความงาม และการกลบัเขา้ไปหาตวัตน รากเหงา้ และจิตวญิญาณภายใน  

หมายความว่า ส่ือเป็นตวักลางส าคญัในการน าเสนอสินคา้และบริการท่ีแฝงมากบัชุด

ความเช่ือ การน าเสนอภาพแทนท่ีผูซ้ื้อสินค้าและบริการสามารถสัมผสั หรือรับรู้ได้ ผ่านการ

โฆษณา หรือวตัถุสวยงามท่ีถูกออกแบบใหม่ หรือภาพลักษณ์ใหม่ ส่ิงของธรรมดาสามญัท่ีใส่

ประวติัศาสตร์ หรือชุดความเช่ือทางวฒันธรรม ความงามในอุดมคติ ผูส้ร้างสรรคน์ าเสนอภาพแทน

สัจจะพื้นฐานท่ีอยูเ่บ้ืองหลงังานจิตรกรรมร่วมสมยั แสดงออกถึงความเช่ือ รากฐาน และแรงบนัดาล

ใจเชิงสัญลกัษณ์ เพื่อท าความเขา้ใจสัจจะทางจิตวิญญาณท่ีตอ้งอาศยัส่ือ ความคิด เป็นปรัชญาใน

การด าเนินสร้างสรรค ์

ผูส้ร้างสรรค์พบว่า การท างานสร้างสรรค์ในแต่และช่วงเวลานั้น ศิลปะเป็นเร่ืองของ

ความงามเชิงอุดมคติท่ีมีความเป็นเอกภาพระหว่างรูปแบบกับเน้ือหา และเป็นการปรากฏของ

มโนคติในรูปแบบท่ีสัมผสัรับรู้ได ้มีช่องวา่งระหวา่งความสมบูรณ์แบบในอุดมคติกบัมโนคติ และ

เป็นตวัตนหรือปัจเจกบุคคล ผูส้ร้างสรรค์แสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีสูงกว่า สุนทรียะใน
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รูปลกัษณ์ คือ ปรัชญาทางความคิด ท่ีถูกผกูโยงการสร้างสรรคผ์ลงานในชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรี

เพศ ท่ีวา่ดว้ยการมองเห็นอุดมการณ์และอุดมคติทางศิลปะ ท่ีเป็นดัง่พลงัส าคญัในยุคสมยัใหม่ ยุคท่ี

ผูค้นใช้หัวใจกบัจินตนาการ และความรู้เป็นส าคญั ปรัชญาท่ีเป็นเหตุเป็นผลเป็นนามธรรมสูงนั้น 

สามารถผูกโยงกบัศิลปะได ้และมีบทบาทส าคญัในวฒันธรรม ความเช่ือ หรือแมแ้ต่ปัจเจกบุคคล 

สังคมท่ีศิลปะไม่ใช่   แต่เพียงเร่ืองของผสัสะ และความรู้สึก หรืออารมณ์ส่วนตวัเพียงอยา่งเดียว แต่

กับเป็นเหตุเป็นผล และเน้นการครุ่นคิดไตร่ตรอง (Reflection) เน้นการแสดงออกผ่านผลงาน

จิตรกรรม ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองสัจจะความจริง ความจริงแทท่ี้เป็นธรรมชาติ 

3.3 การวเิคราะห์เนือ้หาการประกอบสร้างรูปทรง มิติทางความเช่ือแห่งสตรีเพศ 
รูปทรงในงานจิตรกรรมท่ีถูกประกอบสร้างในผลงาน ลว้นสะทอ้นให้เห็นทศันะ ระบบ

การคิด ของผูส้ร้างสรรค์ท่ีไดม้าจากการเก็บขอ้มูล คน้ควา้ และการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสตรี

เพศ พื้นฐานความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความสนใจรูปทรงวตัถุท่ีความสวยงาม และแฝงมากบัมิติ

ทางความเช่ือทางวฒันธรรม ความเช่ือทางสังคม หรือแมแ้ต่ความเช่ือส่วนบุคคลของกลุ่มสตรีเพศท่ี

มีความวติก กงักล หรือขาดความมัน่ใจในสังคม ดงัน้ี 

3.3.1 รูปทรงของสตรีเพศ โดยการใชต้นเองเป็นตน้แบบ (Self - Portrait) เป็นสัญลกัษณ์

ภาพแทนรูปทรงของสตรีเพศในการน าเสนอเน้ือหาสาระ 

3.3.2 รูปทรงของวตัถุทางความเช่ือ เป็นการศึกษาประเด็นความหมาย ความจริง และอตั

ลกัษณ์ การจ าแนกแยกแยะ ระหว่างความจริงและความเช่ือ พร้อมกบัช้ีให้เห็นประเด็นต่าง ๆ ท่ี

สามารถน ามาวเิคราะห์ ทั้งจากทฤษฎีสัญวทิยา และมายาคติ ท่ีสามารถอธิบายระหวา่งคติความเช่ือท่ี

ถูกฉาบเคลือบ และถูกบิดเบือนดว้ยการสร้างความหมายใหม่ โดยการใส่ประวติัศาสตร์ หรือความ

เช่ือลงไปในวตัถุนั้น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าท่ีเกินกวา่ความเป็นจริง  

รูปทรงท่ีปรากฏในผลงานจิตรกรรม มีดงัน้ี 

- รูปป้ันหวักะโหลกสีขาว และหวักะโหลกสีเงิน – สีทอง 

- รูปป้ันเดวดิสีเงิน วกิผมสีขาว วกิผมไข่มุก และมงกุฎดอกไม ้ฯลฯ 

- ดอกไมป้ลอม อาทิ ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง ดอกลิลล่ี และดอกไมท่ี้ท าจากกระดาษ 

- เคร่ืองประดบั สายสร้อยไข่มุก สร้อยคอ และถุงเงิน-ถุงทอง 
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-  หนา้ขาว แผน่ทองค าปิดหนา้ การแต่งหนา้ และสวมใส่คอนแทคเลนส์  

ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน การประกอบสร้างของสุนทรียะผา่นรูปทรงสตรีเพศ และรูปทรงของ

วตัถุทางความงาม  

การประกอบสร้างของสุนทรียะผา่นรูปทรงสตรีเพศ และรูปทรงของวตัถุทางความงาม 

เป็นส่วนหน่ึงในการเสริมเน้ือหาสาระของผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในทางตรงและทางออ้ม รูปทรง

และสัญลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนในผลงาน ผูส้ร้างสรรคไ์ดตี้ความหมายและอธิบายดว้ยทฤษฎีและกฎเกณฑ์

ใหม่ในความรู้สึกนึกคิดส่วนตวัตามแนวคิดของสัจนิยม  

ส่วนการตีความหมายของสัญลกัษณ์ รูปทรงสตรีเพศ ในผลงานวิจยัสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี 

มีความแตกต่างกบัผลงานของศิลปินท่ีผูส้ร้างสรรคห์ยิบยกมา 3 ท่าน หากมีส่วนความคลา้ยคลึงกบั

รูปทรงของสตรีเพศ ท่ีใชต้นเองเป็นตน้แบบ เป็นการน าเสนอในผลงานเสมอ ในแบบสากลของฟรี

ดา คาห์โล เธอแสดงสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึก และมีฉากเบ้ืองหลงัท่ีแสดงบรรยากาศภายใน

ผลงานในรูปแบบเหนือจริง ผสมแบบเหมือนจริงและสัญลกัษณ์นิยม ส่วนผูส้ร้างสรรค์ใช้ตนเอง

เป็นตน้แบบ (Self-portrait) แต่ใช้หยิบยกประเด็นของมิติทางมายาสุนทรียะท่ีถูกฉาบเคลือบสตรี

เพศไว ้ท่ีเผยให้เห็นความเป็นจริงทางความงาม หรือความอปัลกัษณ์ในเวลาเดียวกนั ในรูปแบบ

เหมือนจริง และสัญลกัษณ์นิยม  

จากการวิเคราะห์ รูปทรงท่ีเป็นเอกลักษณ์และแสดงอัตลักษณ์ตัวตน ในผลงาน

สร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี มีรูปทรงของสตรีเพศปรากฏในผลงานในลกัษณะหนา้ตรงคลา้ย ๆ กนั ต่างไป

เพียงส่วนประกอบของวตัถุสวยงาม ท่ีมาห่อหุม้ปกปิดอ าพราง หรือเผยใหเ้ห็นใบหนา้เพียงบางส่วน

เท่านั้น เช่น Self - Portrait - David ท่ีเห็นใบหนา้ขา้งขวาเพียงคร่ึงเดียว ส่วนดา้นซ้ายอีกคร่ึงหน่ึง

กลบัถูกปิดบงัดว้ยรูปป้ันเดวดิ เป็นตน้ เป็นรูปทรงท่ีมาจากความคิดอุดมการณ์ทางความงาม การถูก

ปลูกฝังชุดความคิด ความเช่ือ ความนิยมในแบบตะวนัตกกบัมาตรฐานความสมบูรณ์แบบ หรือ

ความงามในอุดมคติท่ีถูกก าหนดไว ้ 

สัญลกัษณ์ของวตัถุสวยงามจึงเป็นส่ิงจูงใจให้ผูค้นยินยอมพร้อมใจแต่งเติมเสริมบารมี 

ใหดู้มัง่คัง่ มีหนา้มีตาทดัเทียมกนัในสังคม เป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงง่าย ดว้ยการจบัจ่ายใชส้อยขา้วของมีค่า มี

ราคา หรือพยายามสร้างคุณค่าดว้ยของมีมูลค่าทางสังคมนัน่เอง ผูส้ร้างสรรคเ์ล็งเห็นผลกระทบกบั

ตนเองและเป็นปัญหาทางสังคมท่ีส่งผลอยา่งมากต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของวฒันธรรมดา้น
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วตัถุ หรือเทคโนโลยี ซ่ึงแอบแฝงมากบักระแสวฒันธรรมจากต่างชาติ การโฆษณาชวนเช่ือ ครีม

หน้าขาว สินคา้ฟุ่มเฟือย และสินคา้แบรนด์เนม (Brand Name)  เพียงเพื่อความภาคภูมิใจในการ

ครอบครอง กล่าวไดว้่า วตัถุนิยม เป็นค่านิยมท่ีมีมานาน ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของกลุ่มเยาวชน 

และผูท่ี้มีความวติกกงัวล พบวา่ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากพื้นฐานครอบครัว การลอกเลียนแบบ อยาก

เป็นท่ียอมรับ การปลูกฝังค่านิยมท่ีดีให้เหมาะสม การเรียนรู้คุณค่าทางจิตใจ ครอบครัวมีส่วนสร้าง

เสริมความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างความมัน่ใจ และยกยอ่งความดีใหมี้อิทธิพลเหนือเงินตราจึงเป็น

เร่ืองส าคญั เป็นประเด็นในการสร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ี 

ผูส้ร้างสรรคเ์ลือกวตัถุท่ีมีความหมายท่ีถูกก าหนดสัญญะ หรือความหมายแฝงในบริบท

แวดล้อมของสังคมดังกล่าว ในรูปแบบศิลปะร่วมสมยั ภายใต้แนวคิดเร่ือง มายาสุนทรียะทาง

ความรู้สึกนึกคิดของสตรีเพศ ทั้งแบบดั้งเดิมและนวตักรรมสมยัใหม่ ท่ีสามารถสร้างรูปลกัษณ์ หรือ

ภาพลกัษณ์ใหม่ให้สตรีเพศได ้แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมท่ีศิลปะแบบสมยัใหม่ใช้แนวคิดตนเอง

เป็นหลกั แต่ในผลงานศิลปะชุดน้ีกลบัเผยให้เห็นความเป็นจริงทางความงาม หรือความอปัลกัษณ์

ได ้และผา่นการตีความตามแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ใหม่ในความรู้สึกนึกคิดส่วนตวัตามแนวคิด

ของ       สัจนิยม  

 

3.4 การรวบรวมข้อมูลเนือ้หาสาระ และการวเิคราะห์-สังเคราะห์ภายใต้หัวข้อเร่ือง มายาสุนทรียะ
แห่งสตรีเพศ เพือ่เตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงาน 

จากการรวบรวมขอ้มูล แลว้ท าการวเิคราะห์-สังเคราะห์ ผลงานสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี เป็น

การก าหนดล าดบัขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการ ท่ีน าไปสู่การวางแผนการจดัระบบความคิดใน

การด าเนินงานทั้งในเร่ืองของรูปแบบ เทคนิค และเน้ือหา ในการสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ 

3.4.1 การสร้างแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ทางมายาสุนทรียะจากบริบท  

แวดลอ้ม เพื่อคน้หาแนวความคิด เน้ือหา และวธีิการในการน าเสนอท่ีเหมาะสม และตรงตามเจตนา 

3.4.2 กระบวนการทางการเรียนรู้ ขั้นตอนการแสวงหาวตัถุทางมายาท่ีสร้าง สุนทรียะ

ใหก้บัสตรีเพศในหลากหลายมิติ 

3.4.3 การคน้ควา้ทดลอง การสร้างเทคนิคพิเศษท่ีน่าสนใจในงานจิตรกรรม 
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3.4.4 การรวบรวม คน้ควา้ และการเฝ้าสังเกตสตรีเพศ มิติทางมายาและสุนทรียะทาง

ความงามท่ีเสดงออก หรือถูกน าเสนอหลากหลายมิติ ทั้งการปกปิดอ าพรางความเป็นจริง เพื่อ

น าเสนอมิติทางความงามแบบใหม่ 

 

 

     

                     (ก)                                       (ข)                                                      (ค)  

 

 
ภาพท่ี 22   ภาพจากการรวบรวมขอ้มูล การเฝ้าสังเกตจากบริบทแวดลอ้ม 

(ก) ภาพใบหนา้สตรีเพศขนาดใหญ่ ท่ีนิยมใชเ้ป็นส่ือโฆษณาเสริมความงาม  

    (ข) ภาพสตรีเพศกบัการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้และบริการ 

 (ค) ภาพใบหนา้สตรีเพศขนาดใหญ่ ใชโ้ฆษณาครีมหนา้ขาว ท่ีถูกติดดา้นขอ้งของ

รถโดยสารประจ าทาง พบเห็นไดใ้นชีวติประจ าวนั  

 

 

 

 

 



  79 

3.5 การจัดท าภาพร่างผลงาน การจัดหุ่นน่ิง (Still - Life) การถ่ายภาพ (Photography) และการ
พฒันาผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 

3.5.1 ผูส้ร้างสรรคป์ระมวลผลจากขอ้มูลดงักล่าว บนัทึกการร่างภาพดว้ยลายเส้นเป็นเคา้

โครงเป็นตน้ความคิดก่อนการด าเนินการแสวงหาวตัถุทางมายาท่ีมีความหมายตรงและความหมาย

แฝง น ามาจดัหุ่นน่ิง และใชต้นเองเป็นตน้แบบ ก าหนดวตัถุรายลอ้ม ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาภายใต้

หวัขอ้ มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ  

3.5.2 ขั้นตอนการถ่ายภาพ การจดัหุ่นน่ิงท่ีมีสตรีเพศ (Self - Portrait) ท่ีเป็นดงัจุดเด่น

พร้อมกบัวตัถุสวยงามทางมายาท่ีรายลอ้มใบหน้าของเธอเป็นส่วนประกอบท่ีสร้างนยัยะส าคญั ผู ้

สร้างสรรคเ์ป็นผูก้  าหนดทุกรายละเอียดและทุกมุมมอง ทั้งการแสวงหาวตัถุมาจดัหุ่น การแต่งหน้า

ท าผม และร่วมไปถึงสัดส่วน แสงเงาท่ีเกิดข้ึนในภาพ  

3.5.3 การคดัสรรภาพถ่าย เลือกภาพถ่ายแบบหนา้ตรง (ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกั)  เป็น

การแสดงอตัลกัษณ์บุคคลให้สอดคลอ้งกบัเจตนา ท่ีตอ้งการน าเสนอประเด็นของการพยายามสร้าง

ตวัตนแบบใหม่ของสตรีเพศ โดยการมีวตัถุสวยงาม หรือวตัถุทางมายา มาห่อหุ้มไวเ้พียงภายนอก 

และสตรีเพศตกอยู่ภายใตว้ตัถุดงักล่าวเสมอมา ผูส้ร้างสรรค์ท าการคดัสรรภาพถ่าย แลว้จึงน ามา

ขยายเป็นผลงานจริง โดยใชเ้ทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
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(ก)                                                      (ข)                                (ค) 

 

(ก) ภาพร่างลายเส้นดินสอ  

(ข) หุ่นน่ิง วตัถุ สัญลกัษณ์ 

(ค) ภาพถ่ายตน้แบบ 

 

3.6 การวเิคราะห์แบบภาพร่างและแนวทางการสร้างสรรค์ 

การวิเคราะห์แบบภาพร่างเพื่อด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานในหัวขอ้ “มายาสุนทรียะ

แห่งสตรีเพศ” ในคร้ังน้ี ผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้ก็บขอ้มูลจากรูปแบบการน าเสนอของศิลปะสมยัใหม่ ท่ีมี

เน้ือหาและแนวคิดท่ีเก่ียวโยงกับสตรีเพศเป็นส าคัญ ศิลปินท่ีถูกอ้างถึงหรือข้อมูลมีท่ีมาจาก

หลากหลายลว้นน าเสนอผลงานท่ีบอกเล่าแนวความคิดผา่นรูปทรงของสตรีเพศในมิติท่ีแตกต่างกนั

ไป สะท้อนความรู้สึกนึกคิด เป็นชุดหรือกลุ่มของท่ีมาพยายามสอดแทรกเน้ือหาในผลงานให้

สอดคลอ้งลงตวั เป็นชุดเดียวกนั ซ่ึงมีกระบวนการขั้นตอน ดงัน้ี 

3.6.1 การคัดเลือกใช้รูปแบบท่ีส่ือสารอย่างตรงไปตรงมาให้ตรงตามจริตของผู ้

สร้างสรรคม์ากท่ีสุด เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ ในกรอบความคิดทฤษฎีทางมายาคติ 

โดยการน าเสนอในรูปแบบเหมือนจริง และสัญลกัษณ์นิยม ผา่นรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ โดยการขบั

เน้นแนวคิดดว้ยผลงานท่ีมีขนาดใหญ่ ช้ีให้เห็นสัจจะทางรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสตรีเพศไดป้รุงแต่ง 

ภาพท่ี 23   ขั้นตอนการร่างภาพ คดัสรรสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายสอดคลอ้งน าไปสู่การถ่ายภาพ 
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ในการคดัเลือกพิจารณาหลักเหตุและผลท่ีจะช่วยสนับสนุน สร้างแรงประทะน าไปสู่การเกิด

สุนทรียะในมิติใหม่ท่ีไม่ใช่เพียงมิติทางความงามเพียงด้านเดียวและย ังคงใช้หลักการทาง

องคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาตุต่างๆ มาเป็นการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม เป็นตน้ ในการสร้างสรรค์

ผลงานในคร้ังน้ี เลือกใช้สตรีเพศเป็นรูปทรงหลัก เป็นตวัแทนของสตรีท่ีมีความวิตกกังวลต่อ

รูปลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ โดยมีแนวคิดมาจากประสบการณ์ตรงท่ีพบเห็นไดง่้าย และรูปทรงของสตรี 

(ตนเอง) แสดงความเป็นธรรมดาสามญั และยงัใชแ้ทนสัญญะท่ีแสดงให้เห็นความปรารถนาภายใน

ของมนุษยท่ี์มากเกินงาม  

3.6.2 การน าเสนอในรูปแบบเสมือนจริง เป็นงานจิตรกรรมท่ี เพิ่มเติมเทคนิคให้

เหมาะสมกบัเน้ือหานั้นๆ แสดงใหเ้ห็นมิติทางมายาสุนทรียะท่ีมีความสวยงาม ฉาบฉวย และรวดเร็ว 

แต่ความเป็นจริงในธรรมชาตินั้นไดถู้กเงือนไขของเวลาก าหนดไวแ้ลว้ในทุกสรรพส่ิง กระบวนการ

ทางรูปแบบเสมือนจริงนั้น ผูส้ร้างสรรคมี์เจตนาในการตีแผ ่หรือน าเสนอแง่มุมในความจริงแทข้อง

ชีวติหรือธรรมชาติ อาจกล่าวไดว้า่ ศิลปะในรูปแบบเสมือนจริงนั้น ตอ้งใชเ้วลาสติสัมปชญัญะ และ

ความสามารถในด้านทักษะสูง เพื่อน าเสนอแนวความคิดแบบตรงไปตรงมาส่งผ่านผลงาน

จิตรกรรม  

3.7 การวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการสร้างสรรค์ผลงาน  
ผลงานสร้างสรรค์ในคร้ังน้ี ภายใต้หัวข้อมายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ท่ีถูกรวบรวม

ขอ้มูลจากบริบทแวดล้อมท่ีก าลงัเกิดข้ึนในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงทุกช่วงเวลา ฉะนั้นขอ้มูล

ข่าวสารท่ีมีผลกระทบในรูปแบบต่าง ๆ หลายดา้นทุกช่องทาง มีส่วนเป็นอย่างมาท่ีผลกัดนัให้เกิด

เป็นผลงานสร้างสรรคท่ี์ก าลงัสะทอ้นเน้ือหาของสตรีเพศท่ีมีต่อสังคม มองเห็นถึงการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นกายภาพและภายใตค้วามคิด และก าลงัเกิดเป็นผลกระทบท่ีตอ้งตระหนกัรู้ การแสดงท่าทีท่ี

ไม่ไดอ้ยูใ่นสภาวะอยา่งเช่นเคยเหมือนท่ีผา่นมา การเฝ้ามองของทบัซอ้นมิติทางสังคม ส่งผลกระทบ

ท่ีเป็นระลอกคล่ืนเล็ก ๆ ท่ีกระจายวงกวา้งแบบไม่มีขอบเขต เช่นเดียวกบัในสังคมปัจจุบนัท่ีถูก

เช่ือมโยงโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ขอ้มูลเน้ือหาจากส่ือเพียงด้านเดียว ส่งผลกบั

พฤติกรรมท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึนซ่ึงไม่อาจปฏิเสธ หรือปิดบงัไดอี้กต่อไป การรับรู้ในรูปแบบ

ของพฤติกรรมนั้นเปล่ียนแปลงไป โดยส้ินเชิง น้ีคือรูปแบบการเรียนรู้ชีวิตท่ีก าลงัเกิดใหม่ ท่ีตอ้งมี

ขอ้มูล ความรู้ การตระหนกัรู้ 
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มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ จึงถูกสร้างสรรคข้ึ์นในภาษาของจิตรกรรมภายใตค้วามเช่ือ

ในเร่ืองของความงามกบัผูห้ญิงท่ียงัคงอยูคู่่กนั มีเพียงปัจจยัแวดลอ้มเท่านั้นท่ีเป็นตวัแปร การเปล่ียน

รูปลักษณ์ สภาวะภายใตจิ้ตส านึกและถูกแสดงออกสู่ภายนอก ผูส้ร้างสรรค์ก าลงัฉุกคิดและตั้ง

ขอ้สังเกตน าไปสู่การรวบรวมขอ้มูล เพื่อพิจารณาเหตุและปัจจยัท่ีใชก้ระบวนการทางศิลปะในการ

แยกแยะสาระส าคญัในเน้ือหาขา้งตน้ ซ่ึงเป็นเพียงการตั้งขอ้สมมติฐานสุนทรียะในแง่มุมของศิลปะ

เท่านั้น เพื่อสะทอ้นความคิด ความหมาย หนา้ท่ีในมุมมองของจิตรกรรม การส่ือสาร การบอกเล่า

ประเด็นเน้ือหาทางสังคม ท่ีตอกย  ้ามาทุกยคุทุกสมยั 

กล่าวโดยสรุปวธีิการด าเนินการวจิยั รูปแบบงานจิตรกรรม ภายใตห้วัขอ้ มายาสุนทรียะ

แห่งสตรีเพศ ถูกน าเสนอในรูปแบบแนวเหมือนจริง แยกแยะขอ้เท็จจริงอยา่งเป็นขั้นตอนอยา่งเป็น

ระบบ ผา่นการวิเคราะห์จากขอ้มูล การเก็บขอ้มูลการถูกพูดถึงในแง่มุม มิติต่าง ๆ ทางสังคมท่ีเป็น

เน้ือหา ความหมายอยา่งตรงไปตรงมากบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในเร่ืองความงามความเช่ือกบั

สตรีเพศท่ีถูกพูดถึงในรูปแบบในยุคร่วมสมยัในแง่มุมต่าง ๆ อย่างท่ีรับรู้และเขา้ใจกนัมาอย่างช้า

นานซ่ึงไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่เป็นการสะทอ้นในด้านของศิลปะ นั้นมีทั้งความงามและความคิด ถูก

ตีความหมาย ถอดรูปแบบเพื่อเล่าในมุมมองจากทศันะของผูส้ร้างสรรค์ ซ่ึงไม่อาจกล่าวสรุปได้

ครอบคลุม ผลงานเพียงชุดเดียว ซ่ึงยงัคงตอ้งวจิยัศึกษาคน้ควา้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ในอดีต ปัจจุบนั

ขณะ ผูส้ร้างสรรคน์ั้นยงัคอยเฝ้ามองเหตุการณ์ ท่ีไม่อาจคาดเดาของเร่ืองราวแห่งสตรีเพศท่ีก าลงัจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่4 

การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์และภาพการสร้างสรรค์ผลงาน 

การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” 

4.1 การวเิคราะห์มายาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรม 

4.2 การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

4.2.1 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่1 “มายากบัความขาว” (ก่อนวทิยานิพนธ์) 

4.2.2 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่2 “มายาสุนทรียะกบัความทนัสมัย”  

        (ก่อนวทิยานิพนธ์) 

4.2.3 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่3 “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”  

(ชุดวทิยานิพนธ์) 

4.3 การวเิคราะห์มายาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรม 

4.4 การวเิคราะห์มายาของวตัถุในงานจิตรกรรม 

4.5 การวเิคราะห์สุนทรียะค่าสี มิติ แสงและเงา ในงานจิตรกรรม 

4.6 การจัดโครงสร้างของภาพในงานจิตกรรม 
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” 

4.1 การวเิคราะห์มายาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรม 

- การวิเคราะห์มายาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรมวิวฒันาการทางความ

งาม ประกอบไปดว้ยกระบวนการ 2 ชนิดหลกั ๆ  

- การเลอืกสรรโดยธรรมชาติ การเปลีย่นแปลง และการถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ ร่วมไป

ถึง คุณสมบัติพืน้ฐานทางกายภาพและสรีระ  

- ความงามขึน้อยู่กบัรสนิยมของแต่ละบุคคล การถูกกระตุ้นทางความรู้สึก 

การใชท้ฤษฎีการวิวฒันาการทางความงามมาอธิบายกระบวนการประเมินค่าทางความ

งามหรือรสนิยมนั้น เกิดข้ึนและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบนั  ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) สมยัไพลส์

โตซีน (Pleistocene) เม่ือ 2,588,00 – 11,700 ปีก่อนถึงปัจจุบนั บรรพบุรุษของเราท่ีเป็นคนเต็มตวัน า

ววิฒันาการมาสู่มนุษย ์แสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ในวิวฒันาการของมนุษย ์ท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เป็นหินสลักท่ีมีรูปทรงคล้ายหยดน ้ า ชาลส์ โรเบิร์ต ดาร์วิน เรียกว่า สัญญาณทางสมรรถภาพ 

(Fitness signals) ส่ิงกระตุน้เร้าจึงไม่ใช่สาเหตุเพียงประการเดียว  หากแต่อยู่ลึกลงไปในจิตใต้

ส านึก จากทกัษะท่ีชาญฉลาด และชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยอารมณ์ของบรรพบุรุษ ผูส้ร้างสรรคจึ์งหยิบยก

ประเด็นทาง “สุนทรียะทางความงาม” เป็นของท่ีเกิดมาพร้อมกบัมนุษย ์(สตรีเพศ) มาชา้นานตามยุค

ตามสมยั          ผูส้ร้างสรรคข์ออธิบายเพื่อใหเ้ขา้ใจกระบวนการท างานสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 24   แสดงการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 “มายากบัความขาว”  (ก่อน
วทิยานิพนธ์) 
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 (ก) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 16 (ภาพท่ี 44) 

 (ข) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 17 (ภาพท่ี 45) 

 (ค) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 18 (ภาพท่ี 46) 

 (ง) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 19 (ภาพท่ี 47) 

 

         

(ก)                                                                             (ข) 

             

(ค)                                                                           (ง) 

ภาพท่ี 25   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 “มายากบัความขาว” (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
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4.2 การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

4.2.1 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 “มายากบัความขาว” (ก่อนวิทยานิพนธ์) 

เป็นนิยามทางความงามอีกมิติหน่ึงท่ีสตรีเพศทุกยุคทุกสมยัพึงปรารถนา และสตรีเพศเช่ือวา่ ความ

งาม หรือความขาวนั้นเป็นคุณค่าท่ีเธอคู่ควร และภาพของส่ือโฆษณาท่ีช้ีน าให้เห็นภาพลกัษณ์ท่ีดี

ของการมีผิวขาว หรือความหมายเป็นไปในทิศทางบวกในเร่ืองความขาว อาทิเช่น ความขาวกบั

ความรัก ความขาวกบัการประสบความส าเร็จ เป็นตน้ คลา้ยกบัค าโฆษณาของผลิตภณัฑ์เพื่อความ

งาม ท่ีการโฆษณานั้นพยายามสร้างชุดความคิด ท าใหเ้ช่ือวา่ความขาวท าใหเ้ธอโชคดี เนน้ย  ้ากบักลุ่ม

สตรีท่ีมีผวิคล ้า หรือสตรีเพศท่ีขาดความมัน่ใจ ท าให้เธอรู้สึกวา่ การมีผิวคล ้า คือความผิด เธอเป็นผู ้

โชคร้าย ไม่สมหวงัในความรัก ส่วนความหมายโดยนยัคือ ความงาม “ความขาว” เป็นส่ิงท่ีน าไปสู่

ความส าเร็จ 

มายาความขาว จึงเป็นค าตอบส าเร็จรูปท่ีระบบทุนนิยมในสังคมได้เป็นผูก้  าหนดไว ้

ความขาวเป็นดัง่อุดมการณ์ คุณค่า และความเช่ือให้กบักลุ่มสตรีเพศ เพียงเพื่อผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจในระบบทุนนิยม ผา่นการโฆษณาชวนเช่ือ สตรีเพศไม่นอ้ยท่ียอมจ่ายเงินเป็นจ านวนมากใน

การจดัซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมท่ีท าให้หน้าขาว เคร่ืองส าอางประเภทไวทเ์ทนน่ิง (Whitening) ในราคาท่ี

สูงเป็นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจอย่างหน่ึงท่ีกลุ่มทุนนิยมใช้ครอบง าชุดความคิด การรับรู้ และ

พฤติกรรมของกลุ่มสตรีเพศทุกส่วนของสังคม การส่ือสารและการโฆษณาเป็นการสร้างอ านาจ

อย่างหน่ึงท่ีน าไปสู่การครอบง า กล่าวได้ว่า “มายาคติ” ทางความขาวมีอ านาจ ต่อการก าหนด

ความคิด ความเช่ือของสตรีเพศได ้ความขาว หรือผวิสีขาว จึงเป็นสัญญะท่ีถูกสร้างข้ึน เพื่อเป็นภาพ

แทนชนชั้นสูง ชนชั้นกลางท่ีไดรั้บการศึกษา มีนยัยะถึงอ านาจแบบตะวนัตก โดยสร้างชุดความคิดน้ี

ผ่านส่ือต่าง ๆ สร้างผลประโยชน์ให้กบัระบบธุรกิจระยะยาว จึงมีการผลิตซ ้ าทั้งตวัสินคา้และชุด

ความคิดน้ีอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นชุดความคิดทางสังคม สร้างมายาคติและรู้สึกว่าเป็นเร่ือง

ธรรมดา 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ี ช้ีให้เห็นประเด็นของสังคมในมิติของมายาความขาว           

การปกปิดอ าพราง ซอ้นเร้น แสดงสภาวะของสตรีเพศท่ีขาดความมัน่ใจ ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับ 

หรือการไดรั้บความสนใจ แสดงให้เห็นความไม่มัน่คงทางจิตใจท่ีเธอแสดงออกผา่นพฤติกรรมการ

แต่งหนา้ทาปาก การสรรหาสินคา้และบริการ การบ ารุงบ าเรอผิวผนัทัว่เรือนร่าง เกิดความคึกคกัใน

การจับจ่ายใช้สอยตามท้องตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าออนไลน์ ท่ีส่วนใหญ่สินค้าใน

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ทอ้งตลาดนั้นลว้นแลว้เป็นสินคา้ท่ีเป็นของกลุ่มสตรีเพศ เธอจะมีความมัน่ใจข้ึนเม่ือเธอมีส้ินคา้ทาง

ความงาม การแต่งหนา้ การมีผิวหนา้ท่ีขาว เหมือนผลงานท่ีช่ือวา่ Lips-Two Tone ภาพใบหนา้สตรี

เพศท่ีมีความขาวดว้ยแป้งท่ีถูกทาทบัหลายชั้นจนหนาเป็นรอยแห้งกรัง เธอใส่คอนแท็คเลนส์ และ

ทาปากสีชมพูและสีน ้ าเงิน เส้นผมสีขาว ขนตาสีขาวยาวเรียงกนั เธอใชมื้อทั้งสองขา้งสัมผสัท่ีแกม้

ทั้งสองขา้ง ราวกบัเธอก าลงัจอ้งมองมาท่ีผูช้ม เปรยและตั้งค  าถามกบัผูช้มวา่ ฉนัขาวฉนัดูสวยไหม 

วิวฒันาการทางความงามท่ีอยูลึ่กลงไปในจิตใตส้ านึกของชีวิต ผูส้ร้างสรรค์แสดงภาพ

แทนของสตรีเพศ (ตนเอง) ท่ีมีความพยายามในการสร้างตวัตนและภาพลกัษณ์ใหม่จากความขาว 

และการแต่งหนา้ท าผมใหเ้หมือนกบักลุ่มวยัรุ่นท่ีมีดารานกัร้องศิลปินหญิงแนวป๊อป ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่

คริสตท์ศวรรษท่ี 1950   กลุ่มนกัน้องหญิงยอดนิยม ท่ีต่อมากลายเป็นตน้แบบให้วยัรุ่นตามยุตตาม

สมยัจนถึงปัจจุบนั คงไม่มีใครไม่รู้จกัเจป๊อปญ่ีปุ่น (J-POP) และเคป็อปเกาหลี (K-POP) ท่ีวยัรุ่นยุค

ปัจจุบนัให้ความสนใจและลุกข้ึนมาเปล่ียนแปลงตนเอง ดว้ยการแต่งหน้าท าผม การสวมแว่นตา

แฟชัน่ และซ้ือสินคา้ตามแบบศิลปินในดวงใจ รวมไปถึงการแปลงโฉมดว้ยนวตักรรมทางความงาม 

การศลัยกรรม ตา จมูก ปาก หรือปรับรูปหนา้ให้มีใบหนา้เรียวเล็กตามแบบอย่างสตรีศิลปินเกาหลี  

น้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี  

ดงัภาพผลงาน ท่ีมีช่ือวา่ “Girl Group” (ภาพดา้นล่าง)  ภาพสตรีเพศทั้ง 5 คน มีใบหนา้ 

“ขาว” ท่ีถูกทาดว้ยแป้งหนาจนแตกแห้งกรังบนใบหนา้ การแต่งหนา้ทาปาก การแต่งตวัคลา้ยคลึง

กนั ทั้งการจดัทรงผมหรือสีผมเหมือนกนัและสวมใส่แว่นตากนัแดดแฟชัน่ตามสมยันิยม เป็นภาพ

ซ ้ าท่ีสามารถเห็นได้ชินตาตามห้างสรรพสินคา้ หรือแห่งรวมวยัรุ่นในท่ีต่าง ๆ ความเหมือนหรือ

คลา้ยกนัท าใหเ้ธอรู้สึกปลอดภยั และเป็นกลุ่มเดียวกนั ไม่แปลกแยกจากเพื่อน การมีสินคา้แฟชัน่ท า

ใหมี้ความมัน่ใจในความล ้าสมยั หรือไม่เฉย อาจกล่าวไดว้า่ การเป็นท่ีสนใจ และการถูกยอมรับใน

กลุ่มสังคมเพื่อน โรงเรียน สถาบนั หน่วยงาน หรือสังคมออนไลน์ (Online) เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน

อนัดบัตน้ ๆ ของสตรีเพศบางกลุ่ม 
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ภาพท่ี 26   ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 18 (ส่วนขยายใหเ้ห็นพื้นผวิ/ วตัถุ) 
 
 

ประเด็นท่ีสกดัจากผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 2  

ภายใตห้วัขอ้ “ มายาสุนทรียะกบัความทนัสมยั” (ก่อนวทิยานิพนธ์) 

 

 

ภาพท่ี 27  แสดงการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 2 “มายาสุนทรียะกบัความทนัสมยั” 
                 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
 

 

การตีแผ่
ข้อเทจ็จริง

ทางความงาม
ท่ีเกินพอดี 

วัตถุ/พืน้ผิว  

ท่ีเกิดขึน้บน
รูปทรงของ
สตรีเพศ 

แสง-สี 

แบบ
สังเคราะห์ 

งานศลิปะ/
บทสรุป

สาระส าคัญ 

1 
3 2 

5 4 
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4.2.2 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2  “มายาสุนทรียะกับความทนัสมัย” (ก่อน

วิทยานิพนธ์) ดว้ยการเพิ่มคุณค่าใหม่ให้กบัสตรีเพศในยุคสมยัแห่งการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ จาก

การปรับปรุงส่ิงเล็กน้อยทางรูปลกัษณ์ และภาพลกัษณ์ ท่ีทุกคนมีส่วนร่วม และกระท ากนัมาอยา่ง

ต่อเน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม และสังคมสมยัใหม่ แรงกระตุน้เร้าจากส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

เป็น        กลยทุธ์และวธีิการทางระบบทุนนิยม การวางแผนและเลือกใหส้ตรีเพศเป็นกลุ่มตลาดหลกั

ท่ีส าคญัมาก จะน ามาซ่ึงนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ แบบกา้วกระโดด เพราะการคิดเชิง

นวตักรรมตอ้งใช้วิธีคิดและวิธีท ากนัแบบเป็นพลวตั ทั้งในเชิงปริมาณของสตรีเพศจ านวน และ

อ านาจหนา้ท่ี ค  าวา่ “นวตักรรม” ความทนัสมยัท าให้เธอไม่ตกยุค และหลายองคก์รก าลงัต่ืนตวักบั

ภาพลกัษณ์ท่ีถูกส่ือสารออกไป 

มายาสุนทรียะกบัความทนัสมยั เป็นวฒันธรรมท่ีถูกปลูกฝังชุดความคิดเป็นไปเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการกระตุน้ทั้งในเร่ืองความงามท่ีผา่นกระบวนการทางการแพทย ์การศลัยกรรม 

และ นวตักรรมทางความสวยความงามท่ีถูกขยายให้เห็นภาพของชั้นผิวหนงั (ใบหน้า) การบ ารุง       

บ  าเลออยา่งพิถีพิถนัไดลึ้กถึงชั้นเซลล์ ท าให้ผิวขาวกระจ่างใสราวกบัดูมีออร่า เป็นภาพท่ีส่ือท าการ

โฆษณาชวนเช่ือในมิติของการขยายใหเ้ห็นเนน้ย  ้าวา่ไดผ้ล อยา่งท่ีตาเราไม่สามารถมองเห็นได ้
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(ก)                                                                            (ข) 

           

 (ค)                                                                        (ง) 

ภาพท่ี 28   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 2 “มายาสุนทรียะกบัความทนัสมยั” (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
 

(ก) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 1 (ภาพท่ี 52) 

(ข) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 2 (ภาพท่ี 53) 

(ค) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 3 (ภาพท่ี 54) 

(ง) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 4 (ภาพท่ี 55) 
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การวเิคราะห์เชิงลึกให้ถึงสาเหตุท่ีเป็นรากเหงา้ของปัญหา และก าหนดวิธีป้องกนัไม่ให้

เกิดซ ้ า ผ่านกลไกลกระบวนการกลั่นกรองแบบระบบข้อเสนอแนะ ท่ีต้องคิดไตร่ตรองถึงการ

เปล่ียนแปลงใหม่ ๆ จากการมองยคุสมยัท่ีเทคโนโลยดิีจิตลั (Digital) และขอ้มูลขนาดใหญ่ในสังคม

ออนไลน์ (Social network) โอกาสทองของทุกธุรกิจ  ต่าง ๆ ท่ีมุ่งหนา้อยา่งจริงจงักบัวฒันธรรมทาง

ความงามการท างานแบบดิจิตลั และความสามารถของคนในปัจจุบนัผูใ้ช้เทคโนโลยีเพื่อเขา้ถึงส่ือ    

การส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากกว่า และไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป “การเปล่ียนผ่านไปสู่ยุคดิจิตลั” 

(Digital Transformation) เพื่อให้กา้วไปสู่สังคมแบบใหม่ท่ีมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 1. การสร้าง

ชุดความคิดในเชิงธุรกิจดิจิตลั 2. ระบบงานและกระบวนการท่ีตอ้งมีขอ้มูลใหม่อยู่เสมอ คือ เป็น

ขอ้มูลชุดเดียวกบั “โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ Thailand 4.0 (New Engines of Growth)” 

อุตสาหกรรมท่ียงัเป็น 2.0 จะกา้วไปเป็น 3.0 และ 4.0 ในอนาคต เพื่อเป็นการยกระดบั 3. ความรู้ 

ความสามารและทกัษะในการใช้เทคโนโลยี ระบบควบคุมการเช่ือมต่อขอ้มูลและค าสั่งไดอ้ย่าง

รวดเร็ว 4. การสร้างผลงานในเชิงนวตักรรมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยวฒันธรรมแบบดิจิตลั ช่วยลดปัญหา

อุปสรรคท่ีเป็นขอ้จ ากดัเดิม ๆ และรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อระบบทุนนิยม แต่กบัส่งผลระทบเป็นวง

กวา้งใหเ้กิดข้ึนกบัสตรีเพศผูท่ี้ขาดความมัน่ใจและวติกกงัวล  

ส่ือเป็นผู ้สร้างภาพชุดความคิดของ “มายาสุนทรียะกับความทันสมัย” อาทิ ภาพ

โฆษณาการบ ารุงผิวพรรณท่ีลึกถึงชั้นผิวและสามารถเห็นผลภายใน 2 สัปดาห์  หรือภาพสตรีเพศท่ี

สวมใส่เส้ือผา้แฟชัน่ สวมแวน่ตากนัแดด การแต่งหนา้ท าผมตามสมยัท่ีเห็นชินตาใน “ส่ือ” ดงัภาพ

ผลงานท่ีช่ือวา่ Face - Colorful (ภาพท่ี 52)  ภาพสตรีเพศท่ีมีอาการอา้ปากเพียงเล็กนอ้ย เธอมีผมสี

ม่วง ทาปากสีฟ้า และสวมแวน่กนัแดดสีแดงชมพ ูโดยมีฉากเบ้ืองหลงัเป็นสีเหลืองตดักบัสีผมสีม่วง

ท่ีอยู่ระยะหน้า ผูส้ร้างสรรค์เลือกใช้สีคู่ตรงขา้ม เพื่อสร้างแรงประทะของสี พลงัของสีและขนาด

ของผลงานช่วยสร้างแรงดึงดูดต่อผูช้มในระยะไกล ผลงานช้ินน้ีแสดงภาพสตรีเพศท่ีมีใบหนา้คลา้ย

ชาวตะวนัตก ใบหนา้ขาวนวล ดว้ยสีสันท่ีสดใสท าให้ผลงานสร้างแรงปะทะกบัผูช้มไดไ้ม่ยากนกั 

คลา้ยกบัป้ายโฆษณาท่ีพยายามขายสินคา้ทางความงาม โดยมกัจะเลือกสตรีเพศในการน าเสนอทุก

ยคุทุกสมยัตราบจนปัจจุบนั 

ภาพสตรีเพศท่ีมีอาการอา้ปากเพียงเล็กนอ้ย เธอท่ีมีผวิหนา้ขาวดว้ยการทาแป้งท่ีหนาทบั

กนัหลายชั้น สวมใส่แวน่ตาแฟชัน่ ท่ีคาดผมรูปดาวและสวมต่างหูรูปดาวดวงใหญ่ เธอมีสีผมสีน ้ า

เงิน และทาปากสีแดงดูเปร้ียวฉูดฉาด ภาพลกัษณ์ของสาวเปร้ียวท่ีแสดงความมัน่ใจ โดยมีฉาก
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ความกลวั 

ความกลา้ 

ความกลวั 

ความกลา้ 

ความกลวั 

ความกลา้ 

ความกลวั 

ความกลา้ 

เบ้ืองหลงัสีชมพูตดักับผมสีฟ้า เธอก าลังจ้องมองมายงัผูช้ม และล าแสงสีขาวอมฟ้ากระจายอยู่

บริเวณต่างหูทั้งสองขา้ง ในภาพท่ีช่ือวา่ “Sunglasses and blue hair – Red lips – Star Earring” (ภาพ

ท่ี 53)  

นวตักรรมทางความสวยความงาม ถูกน าเสนอดว้ยส่ือออนไลน์ในทุก ๆ วนั ท าให้นั้น

สตรีเพศนั้นรอไม่ไดอี้กต่อไป กระแสแฟชัน่ รวมไปถึงการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้และบริการในระบบ

ออนไลน์หรือระบบอตัโนมติัท าให้ผูใ้ช้บริการ (สตรีเพศ) เข้าถึงสินค้าและสามารถแปลงโฉม

ตนเองไดอ้ยา่งเสรีและรวดเร็ว ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับ และไดรั้บความสนใจไม่วา่จะมิติใดนั้น 

สตรีเพศเท่านั้นท่ีเป็นผูรู้้ว่าตนเองตอ้งการน าเสนอภาพลกัษณ์หรือตวัตนในมิติใดได้บา้ง มนุษย ์

(สตรีเพศ)  จ  าตอ้งเรียนรู้เท่าทนัสภาวการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน ตวัเราหรือสังคมเป็นผูต้วัก าหนด การ

ปรับตวัใหรู้้เท่าทนัมายาสุนทรียะกบัความทนัสมยัใหม้ากยิง่ ๆ ข้ึน ดว้ยการเพิ่มคุณค่า หรือมูลค่าใน

ตวัเองเป็น    ค  าถามของสตรีเพศ ท่ีผูส้ร้างสรรค์ตั้งขอ้สังเกตผ่านผลงานจิตรกรรม ภายใตห้ัวขอ้ 

มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัย 4  

อาชีพ/ องค์กร 

ค่านิยมทาง
สังคม

วัฒนธรรม 

ศาสนา 

ส่ิงศักดิ์สิทธ์

ความเช่ือ 

จากปัจจัยน าเข้า (Imput) เป็น
สาเหตุที่น าไปสู่การแสดงออก การ
เปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก 

(Output) 

การสร้าง “คุณค่า หรือ มูลค่า” 

ภาพท่ี 29   แสดงการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” (ชุด
วทิยานิพนธ์) 

 



  94 

 

4.2.3 ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” (ชุดวิทยานิพนธ์) 

เป็นผลงานชุดส าคญัท่ีน าไปสู่สร้างสรรค์ความคิดรวบยอดท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูล การคน้ควา้ การ

วจิยัอยา่งต่อเน่ือง  

ช่วงวยั มีส่วนกบัความสนใจและความรู้สึกนึกคิดของผูส้ร้างสรรค ์เป็นช่วงของการกา้ว

เขา้สู่วยัผูใ้หญ่ เป็นการวิเคราะห์บริบทแวดลอ้มเพื่อคน้หาตวัตน และน าไปสู่ผลงานสร้างสรรคใ์น   

คร้ังน้ีได ้เป็นการช้ีใหเ้ห็นลู่ทางในการด าเนินงานอยา่งมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน และสามารถจ าแนก

แยกแยะเคา้โครงทั้งในเร่ืองของเน้ือหาสาระในผลงาน ท่ีผูส้ร้างสรรคเ์จตนาสอดแทรกประเด็นทาง

สังคม ผ่านภาพแทนของสตรีเพศ (ตนเอง) สอดผสานกบัตวัเทคนิคกระบวนการ วิธีการ ท่ีแสดง        

ใหเ้ห็นแรงบนัดาลใจของผูส้ร้างสรรคท่ี์หนกัแน่ในเร่ืองของการคดัสรรภาพแทนของสตรีเพศ หรือ    

ผูท่ี้ขาดความมัน่ใจ และวิตกกงัวล ผูส้ร้างสรรค์เล็งเห็นปัญญาทางสังคม มายาสุนทรียะเป็นความ

ปรารถนาในส่วนลึกของมนุษย ์ท่ียากต่อการสร้างแรงตา้นทาน ผูส้ร้างสรรคข์อกล่าวถึง พฒันาการ

เพื่อใหเ้ห็นภาพใหญ่ของความตอ้งการตามช่วงวยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  95 

 

                

(ก)                                                                          (ข) 

         

 (ค)                                                                          (ง) 

 

 
ภาพท่ี 30   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” (ชุดวทิยานิพนธ์) 
 

 (ก) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 8 (ภาพท่ี 63) 

(ข) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 9 (ภาพท่ี 64) 

(ค) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 10 (ภาพท่ี 65) 

(ง) ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 11 (ภาพท่ี 66) 
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ความงามกับความเช่ือ เป็นส่ิงท่ีมีมายาวนานพร้อมกบัมนุษยช์าติ ในเร่ืองความสวย
ความงามเป็นส่ิงไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้เป็นสัญชาตญาณของเพศสตรี อาจกล่าวไดว้่า เป็น
เร่ืองกลไกทางธรรมชาติตั้งแต่ก าเนิด หรือการตกแต่งตนเองให้งามตามความเช่ือท่ีท าตามกนัมา 
ภาพในวรรณคดีในหลาย ๆ เร่ืองได้ถูกบนัทึกมิติความงามของสตรีเพศไว ้จากจินตนาการของ
ผูเ้ขียน         เป็นการสร้างชุดความคิดความคาดหวงัท่ีจะเห็นรูปโฉมของสตรีเพศท่ีมีความสมบูรณ์
พร้อมเกือบทั้งส้ิน เป็นผลให้สตรีเพศมีทศันคติต่อค่านิยมความงาม ชุดความเช่ือเร่ืองโหงวเฮ้ง 
(Physiology) เป็นศาสตร์แห่งการดูลกัษณะอวยัวะส าคญับนใบหนา้ เพื่อท านายลกัษณะนิสัยใจคอ 
ดวงชะตา ความรู้ ความสามารถ เป็นตน้ ในประเทศจีนผูค้นให้ความส าคญักบัความเช่ือเร่ืองโหง
วเฮง้ และฮวงจุย้ ท่ีมีมายาวนานนบั 4,000 ปี และไดรั้บความแพร่หลายไปทัว่โลก ส่งผลให้มีการ
ท าศลัยกรรมท่ีเป็นการแก้จุดบกพร่องบนใบหน้า การเปล่ียนแปลงรูปหน้า และการแต่งหน้า ให้
เป็นไปตามความงามในมิติแห่งศาสตร์ดงักล่าว ท่ีเช่ือวา่จะท าให้สตรีเพศมีโชคดี ท าแลว้รวย งานดี
เงินดี และมีชัยไร้ซ่ึงอุปสรรค      เป็นเร่ืองของชุดความเช่ือทางความงามภายนอก เม่ือเธอถูก
คาดหวงัผา่นเร่ืองราวของส่ือต่าง ๆ มากมาย คร้ังในอดีตความงามของสตรีเพศยงัถูกใช้เป็นเคร่ือง
บ่งบอกถึงฐานะและบารมีคู่ครอง      สตรีเพศถูกคาดหวงัจากสังคม ส่งผลให้เกิดอาชีพต่าง ๆ ใน
กิจกรรมเสริมความงาม อาทิ ช่างแต่งหน้า ช่างท าผม ช่างท าเส้ือ รวมไปถึงการท าศลัยกรรมเพื่อ
เสริมภาพลกัษณ์ กลายเป็นค่านิยม และความงามกบัความเช่ือนั้นมกัจะไดรั้บการยอมรับจากสังคม 
มากกวา่คุณค่าทางความสามารถจากสตรีเพศ หรืออาจเป็นเร่ืองของธรรมชาติท่ีสร้างสรรคใ์ห้มนุษย์
เกิดการคดัเลือกทางสายพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ และมนัยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของจิตใตส้ านึกของเราท่ียากจะ
กลบเกล่ือนให้หายไปจากสังคม สตรีเพศจ าตอ้งพยายามสร้างสรรคภ์าพลกัษณ์และบุคลิกภาพของ
ตนเองให้ดูดี และสมบูรณ์แบบอย่างสม ่าเสมอในความเช่ือของสังคมยุคใหม่ คุณค่าจากความงาม
ภายนอกท่ีมาควบคู่พร้อมกบัความงามจากภายใน หรือการมีอุปนิสัยใจคอท่ีดีมีเมตตา จากกรอบท่ี
ถูกก าหนดข้ึนตามขนบแบบแผนท่ีปฏิบติัต่อกนัมา 

อุดมการณ์ดา้นความเช่ือของสังคม ยกยอ่งสตรีเพศมาก เช่น แม่น ้ า (แม่ธรณี) ผูน้  าทาง

พิธีกรรมในลาวทางใตปั้จจุบนัก็ลว้นเป็นสตรีเพศ บทบาทส าคญั คือการท าอาหาร หรือการเล้ียงดู

บุตรธิดา หรือวิธีแกปั้ญหาชีวิตท่ีสะทอ้นดว้ยวิธีคิดในการเยียวยารักษาทางจิตใจ การทรงเจา้เขา้ผ ี

โดยผูน้ าพิธีกรรมจะเรียกตวัเองเป็นมารดา (แม่) ผูม้าหาคือบุตร (ลูก) ยงัมีพิธีกรรมท่ีอยูใ่นศาสนาใน

วฒันธรรมเดิมแข็งแกร่ง “อ านาจแฝง” เดิมของสตรีเพศจึงคงอยูใ่นพิธีกรรม พุทธศาสนาจึงมีส่วน

ยกย่องในการสร้างความแข็งแกร่งและอตัลักษณ์ความเป็นแม่ ความเป็นแม่จึงไม่มีบทบาทแค่

ในทางโลก แต่เขา้ไปในศาสนาดว้ย ความเขา้ไปเก่ียวเป็นความรัก ความสัมพนัธ์ทางจิตวิญญาณการ
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ท่ีสตรีเพศสามารถใหก้ าเนิดชีวติ จึงท าใหเ้ธอมีความรู้สึกถึงอ านาจบางอยา่งท่ีเก่ียวกบัการให้ก าเนิด

มนุษย ์

การเปล่ียนแปลงไปของความเช่ือ โลกในปัจจุบนัท่ีไดรั้บวฒันธรรมตะวนัตก เนน้ความ

เป็นปัจเจก ระบบทุนนิยมและการบริโภคนิยม การท่ีมองผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศเท่านั้น สตรีเพศมี

โอกาสหรือไม่ท่ีจะเป็นแม่กบัการประกอบสัมมาอาชีพพร้อม ๆ กนั การมีเทคโนโลยีเจริญกา้วหนา้

เป็นโครงสร้างของการสร้างมนุษยท่ี์มีคุณภาพจริงหรือ จากความเช่ือเดิมท่ียกย่องเพศหญิง การดู

หม่ินการงานการของสตรีเพศ การดูหม่ินอารมณ์ หรือความรู้สึกนึกคิด เรามกัประเมินทุกอยา่งดว้ย

การมีคุณค่าต ่าไปหมด ทั้งการละคร บทเพลง การสนใจเร่ืองความงาม หรือเร่ืองความสัมพนัธ์ 

ไม่ใช่ความรู้ มนัไม่มีองค์ความรู้ ก็ไม่มีอ านาจในสังคมปัจจุบนั ท่ีมีสตรีเพศจึงเป็นเพียงเคร่ืองเพศ 

(Sex Object) ท่ีทัว่โลกช่ืนชมและแสวงหา สังเกตไดจ้ากเวทีการประกวดสาวงามตั้งแต่ในระดบั

เยาวชนจนวยัผูใ้หญ่ ค่านิยมมายาในความงามถูกเนน้โดยอุดมการณ์รัฐ  

ผูส้ร้างสรรค์ขออธิบายเพื่อช้ีให้เห็นว่า ความเช่ือของช่วงวยันั้น มีส่วนในการอธิบาย

ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมทางสังคมในการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน เผยให้เห็นช่วงเวลา และช่วงวยั

ของผูส้ร้างสรรคร่์วมกบัความรู้สึกนึกคิด ท่ีแสดงให้ทราบถึงมิติของเวลาในการด าเนินงานระหวา่ง

การวิจยัคน้ควา้ผลงานสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี พฒันาการของมนุษย ์วยัผูใ้หญ่ (ตอนกลาง) พฒันาการ

ทางร่างกายเจริญเติบโตอยา่งเต็มท่ี เป็นในวยัน้ีร่างกายจะมีพลงั คล่องแคล่ว ว่องไว ความสามารถ

ต่าง ๆ ในการรับรู้ส่ิงรอบตวั และจะลดลงเม่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ (ตอนปลาย) รวมไปถึงพฒันาการดา้น

อารมณ์ ท่ีมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีข้ึน มีความมัน่คงทางจิตใจและรู้สึกยอมรับ

ผูอ่ื้นได้ดว้ยเหตุและผล ทั้งพฒันาการดา้นสังคม กลุ่มเพื่อนจะลดลง แต่มีความใกลชิ้ดผูกพนักนั

มากกวา่และรักครอบครัวเพิ่มข้ึน อาจเกิดจากการมีครอบครัว หรือการเรียนรู้การปรับตวักบับทบาท

ใหม่ การงาน ความรับผิดชอบใหม่มากข้ึน เป็นช่วงวยัท่ีพฒันาการทางสติปัญญาอยูใ่นระดบัขั้นสูง

ท่ีสุด (Formal operations) หรือ ความสมบูรณ์ของระบบความคิด เปิดกวา้ง ยืดหยุน่ และรู้จกัเรียนรู้

จากประสบการณ์ ส่งผลใหผู้ใ้หญ่สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ  

จากขอ้มูลของช่วงวยัสะทอ้นให้เห็นมิติของความสนใจตามช่วงวยั การก้าวเขา้สู่วยั

ผูใ้หญ่(ตอนกลาง) อธิบายเบ้ืองตน้ไดว้่า ผูส้ร้างสรรค์ไดพ้ยายามวิจยัและสืบคน้ขอ้มูลในทางตรง

และทางออ้ม จากบริบทแวดล้อมท่ีสตรีเพศให้ความสนใจ เพื่อการเรียนรู้และการท าความเขา้ใจ

สตรีเพศ (ตนเอง) และสังคมท่ีก าลงัด าเนินไปอยา่งเป็นพลวตั เป็นห่วงโซ่ยึดโยงสตรีเพศกบัความ
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งามภายใตห้วัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ในหลายดา้นและหลากหลายมิติ การทบัซ้อนกนัจน

ยากในการท าความเขา้ใจไดห้มด ผูส้ร้างสรรคน์ าเสนอไดเ้พียงบางมิติเท่านั้น จากการสืบคน้ขอ้มูล

ในหลายดา้นช้ีให้เห็นลู่ทางในการด าเนินงานสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวโยงกบัสตรีเพศคงไม่อาจสามารถ 

บอกเล่าหรือน าเสนอไดค้รบถว้น อีกทั้งยงัมีอีกหลายแง่มุมท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูส้ร้างสรรค์

สามารถบอกเล่า ตีแผ ่และน าเสนอความเป็นสตรีเพศไดไ้ม่รู้จบ และต่ืนเตน้ในการสืบคน้ขอ้มูลท่ี

จะสามารถเช่ือมโยงระหวา่งสตรีเพศกบัทุกสรรพส่ิงท่ีเก่ียวกบัเธอ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” 

ความงามเป็นดัง่ อ านาจ ท่ีธรรมชาติได้รังสรรค์ให้สตรีเพศมีปรารถนาในความงามมาตั้งแต่ยุค

บรรพกาลและมีปรากฏให้เห็นในทุกหวัระแหงทัว่โลก การสรรคส์ร้างส่ิงท่ีเป็นความสวยงามผา่น

การด าเนินชีวติปรากฏอยูใ่นทุกสังคม รวมไปถึงการผลิตขา้วของเคร่ืองใชห้รือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มี

การสอดแทรกความงดงามลงไปดว้ยเสมอ ถา้กล่าวถึง ความงามของเรือนร่างมนุษย ์(สตรีเพศ)  

ผูส้ร้างสรรค์ตั้งขอ้สังเกต มาตรฐานความงามของสตรีเพศมีจริงหรือไม่ ความจริงท่ี
เกิดข้ึน คือความงาม เป็นเพียงการนิยามความงามให้เช่ือมโยงกับมิติอ่ืน ๆ ทั้งมิติด้านสุขภาพ 
สุนทรียะ ภาพลกัษณ์ หรือรสนิยม คือการเขา้ใกลค้วามงามท่ีสามารถเขา้ถึงได้ ตามแต่บุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล ปัจจุบนันั้นมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนัตามแบบอยา่งการนิยามของระบบทุนนิยม 
ความงามท่ีสามารถผลิตซ ้ า สตรีเพศทุกกลุ่มสามารถเปล่ียนแปลงตนเองไดด้ว้ยนวตักรรมทางความ
สวยความงาม ส่ือมีอ านาจในการครอบง าจิตใจ ทั้งโดยรู้ตวัและไม่รู้ตวั เป็นส่วนหน่ึงในการด าเนิน
ชีวิตในการจบัจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อความงาม ค่านิยมดังกล่าว น าไปสู่การผลิตซ ้ าเร่ือย ๆ จน
กลายเป็นอุดมการณ์ของสังคม ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมกนัจนกลายเป็นเร่ืองธรรมดา สตรีเพศท่ีมีความ
สวย หรืองามทางสังคม จึงมีคุณค่าเป็นสาธารณะมากกวา่ สตรีเพศธรรมดา เธอจ าตอ้งดูแลเอาใจใส่ 
และบ ารุงอยา่งเต็มท่ี ร่างกายจึงเป็นส่ิงท่ีนกัสังคมวิทยา เรียกวา่ the body project หรืออาจกล่าวได้
วา่ ความงามเป็นของสาธารณะ ความงามจ าสร้างข้ึน เป็นอุดมการณ์ทางสังคมท่ีเป็นปัญหาท่ีหย ัง่
รากลึกมาชา้นาน ภายใตส้ภาวะจ ายอมเสมอมา 

กล่าวคือ ความงามของสตรีเพศ ผูส้ร้างสรรค์ตั้งขอ้สังเกตมิติทางความงามท่ีส่งผลให ้   
สตรีเพศ สามารถด าเนินชีวิตควบคู่กนัไปภายใตส้ังคมแห่งโลกวตัถุ เสมือนมีมายาทางความเช่ือท่ี
ฉาบเคลือบในทุกสรรพส่ิง ลว้นมีความหมายท่ีบิดเบือนไปจากความเป็นจริงท่ีไม่สามารถตีความ
ทางมิติใดมิติหน่ึงได้อีกต่อไป สตรีเพศจึงตอ้งเรียนรู้ ปรับตวัต่อสถานการณ์ ซ่ึงมีองค์ประกอบ 3 
ประการดงัน้ี สตรีเพศกบั 3 คุณลกัษณะตามทศันะของผูส้ร้างสรรค ์คือ 1. สมวยั รูปลกัษณ์ หรือ
ภาพลกัษณ์ ภายนอกท่ีดูสะอาดสง่างาม และสวยสมวยั 2. สบายตา การมีบุคลิกภาพท่ีดี สติปัญญา 
นิสัยใจคอ และการรู้จกัการะเทศะ 3. สบายใจ เป็นความงามอนัจริงแทท่ี้มนุษย ์(สตรีเพศ) พึงมี คุณ
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งามความดี สติปัญญา รู้ผิดชอบชัว่ดี หรือการรู้จกัหน้าท่ี เป็นคนดีของสังคมสร้างความสุขใจไร้
กงัวล และรู้สึกสบายใจเม่ืออยู่ใกล ้สัญชาตญาณทางความงามของสตรีเพศ คลา้ยกบัความรู้สึกนึก
คิดท่ีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิดการแยกแยะและการจ าแนกความงามตามหน้าท่ี เพศสถานะ หรือความ
สนใจ การทบัซ้อนกันหลายชั้นของบทบาทหน้าท่ีในความเป็นสตรีเพศ การท างานนอกบ้าน 
(Workingwoman) การเป็นลูกสาว หรือความเป็นมารดาในอดีตมีบทบาทส าคญัต่อจิตส านึกความ
เป็นมนุษย ์สังคมไทยเคยให้ทั้งความยกย่อง และมีอ านาจทดัเทียมชาย หากแต่ปัจจุบนัความเป็น
เศรษฐกิจทุนนิยม โลกของอุตสาหกรรมไดแ้ปรสภาพสตรีเพศ ท่ีเคยมีอ านาจดว้ยความเป็นมารดา
ถูกละเลยให้เป็นเพียงวตัถุ     ทางเพศ อย่างน่าวิตกกงัวลต่อบทบาทของสตรีเพศในเร่ืองของชุด
ความเช่ือทางมายาคติ ท่ีเป็นสากล แมแ้ต่การปลูกฝังชุดความคิดและชุดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล  
 
 
 
การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”  

ผลงานสร้างสรรคแ์บ่งออกเป็น 3 ช่วง ถูกแบ่งตามเน้ือหาสาระ การแทนค่าของรูปทรง

ท่ีน าเสนอมายาสุนทรียะทางความงามตามปัจจยัแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนของสตรีเพศ มีนยัยะความหมายท่ี

แฝงมากบัวตัถุในผลงาน คือ 

4.3 การวเิคราะห์มายาแห่งความงามของสตรีเพศในงานจิตรกรรม 

โดยการใชมิ้ติของมายาแห่งความงาม มโนทศัน์ ความรู้สึกนึกคิดของสตรีเพศท่ีมีความ

วติกกงัวล และมิติทางความงามในห้วงแห่งความปรารถนาของสตรีเพศ หากกล่าวโดยรวมแลว้ จะ

เห็นได้ว่าผลงานชุดน้ีได้รับแนวความคิด และกระแสอิทธิพลท่ีหลากหลาย ทั้งจากการศึกษา

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั และการหยิบยืมวตัถุทางวฒันธรรมและวตัถุสมยัใหม่มาส่ือสารใหม่ใน

ระบบการส่ือสารขั้นท่ี 2 ส่ือแสดงความหมายนยัยะทางมายาคติท่ีแฝงมากบัชุดความคิด ความเช่ือ       

ผูส้ร้างสรรค์ไดเ้ฝ้าสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางภายนอกท่ีสตรีเพศทั้งตั้งใจหรือไม่ไดต้ั้งใจ 

การบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดภายในผ่านภาษาภาพ เช่น ภาพกับขอ้ความท่ีไม่ตรงกัน (Caption) 

คลา้ยกบัเป็นการส่ือสารเพื่อแสดงนยัยะแฝง คือ อย่างลงรูปภาพ ส่วนขอ้ความกบัเป็นการระบาย

อารมณ์ความรู้สึก ภาพท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัขอ้ความใดเพียงตามอารมณ์ช่วงขณะนั้น หรือรูปในโซเชียล

มีเดีย อาทิ เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลท์ (Line) อินสตาร์แกรม (Instagram) ท่ีสตรีเพศในภาพช่างดู

สวยงามราวกบันางฟ้า หรือเจา้หญิงในเทพนิยาย มีผิวขาวสวา่งกระจ่างใสดัง่มีออร่า แต่ตวัจริงกลบั
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ไม่เหมือนในรูปภาพ ผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้ฝ้าสังเกตการณ์จากบริบทแวดลอ้มท่ีปัจจุบนัส่ือมีส่วนในการ

สร้างมายาภาพ โดยการปรับแต่งแปลงโฉมผ่านนวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีลุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

อาทิเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมโฟโตชอป (Photoshop) แอพพริเคชัน่ (Application) ต่าง 

ๆ นานา ยงัไม่รวมถึงการศลัยกรรมตกแต่ง การแต่งหน้าทาปาก หรือแมแ้ต่งการโพสท่าในการ

ถ่ายภาพ มุมกลอ้ง การจดัแสงเงา ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นการแปลงโฉมในมิติท่ีต่างบริบท เผยให้เห็น

ความกระตือรือร้นของสตรีเพศท่ีมีความสนใจในมิติของสุนทรียะความงามท่ีไม่รู้จบ ส่ิงทั้งหลาย

เหล่าน้ีเป็นเพียงขั้นตน้ของแรงบนัดาลใจ ไดน้ าไปสู่การพฒันาและสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ

เฉพาะตวั โดยเฉพาะการคน้พบในเร่ืองของการใชเ้ทคนิคทางพื้นผิว (Texture) การให้สี การแทนค่า

ความขาวของใบหนา้สตรีเพศ การใชส้ัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายอนัมีนยัยะส าคญัของการปกปิด อ า

พราง ความเป็นจริงท่ีซอ้นอยูภ่ายใตพ้ื้นผิวบนใบหนา้ของสตรีเพศ รวมไปถึงการจดัโครงสร้างของ

ภาพเป็นแบบง่าย ๆ ดว้ยการตดัทอนระยะของภาพให้เหลือเพียงดา้นหนา้ตรงเพียงระยะเดียว ให้มี

ลกัษณะเป็นระนาบแบบราบ และการเลือกใชว้ตัถุท่ีมีความหมายอยา่งมากต่อเน้ือหาสาระให้เป็นไป

ตามเจตนาของผูส้ร้างสรรคใ์นรูปแบบศิลปะร่วมสมยั  

 

4.4 การวเิคราะห์มายาของวตัถุในงานจิตรกรรม  

จิตรกรรมแนวเหมือนจริงภายใตห้ัวขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ทั้ง 11 ภาพ จะ

เห็นไดว้า่ มีท่ีมาของแนวความคิดจากมายาคติหลากหลายมิติ สุนทรียะทางความงาม และความรู้สึก       

นึกคิดของสตรีเพศ โดยภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1-2 ผลงานช่ือ “Sunglasses - White face - 

Fake  flowers” (ภาพท่ี 56)  และผลงานท่ีช่ือวา่ “Skull 1” (ภาพท่ี 57) ซ่ึงถือเป็นช่วงแห่งการคน้พบ

ศิลปะรูปแบบใหม่ของผูส้ร้างสรรคท่ี์ใชภ้าพเหมือนตนเอง (Self - portrait) ซ่ึงมีท่ีมาแนวความคิด

มาจากการส่ือสารท่ี ผูส้ร้างสรรคมี์ทศันะส่วนตวัวา่ การเล่าผา่นตนเองท่ีเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือ

ความสนใจอย่างท่ีสตรีเพศปกติธรรมดาท่ีอยู่ในสังคม สามารถจะส่ือสารไดต้รงตามรูปความคิด

แบบตรงไปตรงมาได้ แล้วน าเอาวตัถุสวยงาม ดอกไม้ปลอม เคร่ืองประดับ สายสร้อยไข่มุก 

โดยเฉพาะหัวกระโหลกสีเงินท่ีมีผิวมนัวาว มาแสดงออกในภาพเขียนดงัท่ีกฎอยู่ในช้ินน้ี และอีก

หลายช้ินในเวลาต่อมา นอกจากน้ีในภาพเขียนช้ินอ่ืน ๆ ผูส้ร้างสรรค์ได้น าเอาแนวเร่ืองของหัว

กะโหลก มาเป็นส่วนประกอบในเกือบทุกภาพ รวมทั้งสายสร้อยไข่มุกในบางภาพ แสดงให้เห็นวา่ 
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ผูส้ร้างสรรค์ได้ให้ความส าคัญกับการเช่ือมต่อระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกให้ผสาน

กลมกลืนกนัอยา่งเหมาะสม 

รูปทรงของวตัถุในงานจิตรกรรม เร่ืองราวและส่วนประกอบของภาพท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ด้

น าเสนอในผลงานสร้างสรรค ์เช่น self-portrait เป็นจุดเด่นในภาพ และถูกประดบัประดาดว้ยวตัถุ

สวยงามอยู่รายลอ้มใบหน้า ซ่ึงบางช้ินตวัวตัถุท่ีเป็นส่วนประกอบรองไม่ได้แสดงความส าคญัแต่

อย่างใด แต่วตัถุบางช้ินแสดงความส าคญัอย่างชดัเจน โดยสังเกตได้จากการน ามาตั้งช่ือภาพ เช่น 

ภาพท่ีช่ือว่า  “Self Portrait - David” ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 9 (ภาพท่ี 64) การเลือกใช้

ภาพเหมือนตนเองกบัรูปป้ันเดวดิ ท่ีมีการแบ่งส่วนของใบหนา้อยา่งละคร่ึงภาพให้เห็นเพียงซีกเดียว

เท่านั้น ซ่ึงภาพวตัถุในภาพผลงาน ล้วนสะทอ้นให้เห็นทศันะของผูส้ร้างสรรค์ ภาพบางช้ิน ได้

น าเอาประติมากรรมท่ีแสดงความงามในแบบอุดมคติ อย่างงานประติมากรรมท่ีช่ือ เดวิด (David) 

มาน าแสดงออกดว้ยกนั 2 ภาพ จากภาพดงักล่าวแสดงให้เห็นความสนใจในมิติทางมายาคติของ

ความงามในชุดความคิดแบบตะวนัตก และเก่ียวโยงกบัแนวคิดท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดมี้โอกาสไปเยี่ยม

เยือนประติมากรรมตน้แบบท่ีประเทศอิตาลี มีผูค้นจากทุกมุมโลกหลัง่ไหลกนัไปดูความงามของ

หินสลกัช้ินน้ีอยา่งมากมายมหาศาลจนถึงทุกวนัน้ี จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ี ลว้นสะทอ้นให้

เห็นถึงท่ีมาของแนวความคิด และความผูกผนักบัวตัถุ เคร่ืองประดบัสวยงาม ท่ีอยู่รอบตวั และ

ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผูส้ร้างสรรค ์และมิติทางมายาคติ 

คติ ความเช่ือท่ีทบัซอ้นกนัในสังคม   ผูส้ร้างสรรคเ์พียงน าเสนอแง่มุมบางอยา่งท่ีมโนทศัน์ท่ีบริสุทธ์ิ

และท างานผ่านผลงานจิตรกรรม ท่ีส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา เคารพต่อความรู้สึกนึกคิดของสตรี

เพศ (ตนเอง) เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการแห่งสตรีเพศผา่นรูปกายภายนอกท่ีลงลึกสู่จิตใจภายใน  
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ภาพท่ี 31   ภาพสัญลกัษณ์ท่ีถูกใชเ้นน้เป็นจุดเด่นในผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

(ก) เคร่ืองประดบั /สายสร้อยไข่มุก   (ข) ดอกไมป้ลอม 

(ค) หวักะโหลก    (ง) รูปป้ันเดวดิ 

(จ) หนา้ทอง    (ฉ) แผน่กระจก 

 

 

     

(ก) 

       

                                      (ข)                                                         (ค)                          

         

                              (ง)                                  (จ)                                        (ฉ) 
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4.5 การวเิคราะห์สุนทรียะค่าสี มิติ แสงและเงา ในงานจิตรกรรม  
การใช้สีในผลงานจิตรกรรมภายใตห้ัวขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” นั้น เป็นการ

พฒันาต่อเน่ืองมาจากการใช้สีสดใสใน ช่วงท่ี 1 - ช่วงท่ี 2 และได้พฒันาการใช้สีตามอารมณ์

ความรู้สึกในช่วงขณะนั้น และตรงกบัเจตนาในการส่ือสารถึง ความจริงแทท่ี้สุดของชีวิต คือ มีการ

เกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ท่ีไม่ตอ้งมีบทพิสูจน์ จนน าไปสู่การคน้พบสีในรูปแบบของ

การลดทอนความสดของสี หรือการขบัเนน้ใหเ้ห็นสีเด่นเพียงบางจงัหวะ ซ่ึงถือเป็นรูปแบบของการ

ใชสี้สมยัใหม่ในยคุปัจจุบนั การใชสี้ในภาพช้ินงานช่วง ท่ี 3 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 (ภาพท่ี 

56) ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 (ภาพท่ี 57) ชุดน้ี เป็นการใชสี้โทนเยน็ บริสุทธ์ิ ใส และสวา่งจา้ 

และลดความสดของสีใหมี้น ้าหนกัสีในระดบักลางทัว่ทั้งภาพ และมีเพียงจุดเด่นของใบหนา้ตนเองท่ี

สวา่งและสีอ่อนท่ีสุด ท่ีแสดงความเป็นมโนทศัน์ทางความงามของความขาวใสดูมีออร่าปกคลุ่มไป

ทัว่ทั้งภาพ ถือเป็นการน าสีมาเป็นจุดเน้นไปสู่เน้ือหาทางความคิด รูปแบบการน าเสนอภาพแทน

มายาคติของความขาวในสตรีเพศ การใชสี้ในภาพหุ่นน่ิงทั้ง 11 ภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นการใชพ้ื้นสีใด

สีหน่ึงปกคลุมภาพในส่วนของฉากเบ้ืองหลงั เช่น การใชสี้โทนขาว การใชสี้โทนเทา และการใช้สี

โทนด าในช่วงทา้ยของผลงานชุดน้ี เช่น ผลงานท่ีช่ือวา่ “Under the shadow of life” (ภาพท่ี 61) และ

ผลงานช่ือ“Self-portrait - David” (ภาพท่ี 63) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 32   การวเิคราะห์สุนทรียะค่าสี มิติ แสงและเงา ในผลงานวทิยานิพนธ์ 

(ก) ภาพท่ีแสดงสีและบรรยากาศในโทนสีเยน็  

(ข) ภาพท่ีแสดงสีและแสงเงาโดยใชสี้ขาว เทา ด า 

(ค) ภาพท่ีแสดงบรรยากาศด้วยแสงจัดและเงาจัด ในสีผิวของสตรีเพศเร่ิม

เปล่ียนเป็น สีน ้าตาลแดง (ผวิคนเอเชีย) 

(ง) ภาพท่ีแสดงสีและบรรยากาศ โดยใชโ้ทนสีเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   

               (ก)                                      (ข)                                      (ค)                             (ง) 
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ผูส้ร้างสรรค์มกัเลือกใช้พื้นสีใดสีหน่ึงปกคลุมภาพในส่วนของฉากเบ้ืองหลงั การใช้สี

โทนขาว การใชสี้โทนเทา และการใช้สีโทนด าในช่วงทา้ยของผลงานชุดน้ี มีส่วนของการใช้สีสด

ในบางภาพและมีอยูใ่นสัดส่วนท่ีนอ้ย เป็นการใชสี้แบบสมยัใหม่ คือ ภาพรวมเป็นสีขาว เทา และด า 

แต่จะมีเด่นสีท่ีดูสดใส เพื่อขบัเนน้บางส่วน เป็นการเพิ่มความน่าสนใจในทางองคป์ระกอบของภาพ 

การจดัโครงสร้างของภาพ องคป์ระกอบภาพในผลงานทั้ง 11 ภาพ มีการเนน้จุดเด่นท่ีส าคญัของ

ภาพ ด้วยการใช้ภาพใบหน้าของสตรีเพศ (Self-portrait) ภาพใบหน้าขนาดใหญ่วางในต าแหน่ง

กลางภาพท่ีมีความเด่นชดั และวตัถุเป็นส่วนประกอบรอง การจดัระนาบของภาพทั้งหมด ฉากหลงั

ท่ีมีลักษณะทึบตนั ไม่การแสดงความลึกและระยะหลัง ผูส้ร้างสรรค์ยงัเคารพต่อหลักการทาง

ทศันศิลป์ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของหลกัการทางความงามของงานจิตรกรรม 

การใช้พื้นสีด าตดักบัจุดเด่นของวตัถุในภาพ ท าให้เกิดการขบัเน้นจุดเด่นและจุดรอง

ชดัเจนมากข้ึน สร้างมิติท่ีดูลึกและดูน่าวิตกกงัวลความมืดท่ีอยู่เบ้ืองหลงัสตรีเพศ ซ่ึงผูส้ร้างสรรค์

น ามาใช้เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของผลงานและแนวความคิด ส่วนบางภาพกลบัแสดงให้เห็น

เพียงฉากหนา้เพียงดา้นเดียว และบางผลงานมีฉากหลงัเป็นสีเทาไม่ไดส้ร้างมิติในทางลึก คลา้ยกบั

ภาพถ่ายของภาพคนเหมือน เป็นรูปแบบท่ีเราทุกคนคุน้เคยกนัดี และถือเป็นลกัษณะท่ีเด่นเป็นพิเศษ

อยา่งหน่ึงของผูส้ร้างสรรค ์ท่ีตอ้งการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมายาภาพเหมือน การผสานกลมกลืนภายใน

ความขดัแขง้ ภาพรวมของผลงานชุดน้ีเนน้ในเร่ืองของโทนสีแบบ ขาว เทา ด า และมีสีเด่นหรือสีท่ี

สดใสบางส่วนประกอบ แต่ดูแลว้ยงัออกไปในโทนเคร่งขรึม  

การใช้สีท่ีดูทึบตนัในหลายภาพ ส่วนใหญ่ไม่ไดแ้สดงถึงความกดดนั เก็บกด แต่งอยา่ง

ใด แต่กลับเป็นการแสดงออกอย่างอิสระตามทศันะ ความสนใจ หรือจากประสบการณ์ของผู ้

สร้างสรรค์ในช่วงขณะนั้ น การใช้สีขาวและสีด าท่ีเห็นอยู่บ่อยคร้ังในผลงานชุดน้ี เป็นการ

แสดงออกถึงความสงบ และเป็นการแสดงความกลมกลืนภายในภาพ นอกจากนั้นยงัมีการใช่สีเพื่อ

แสดงถึงแสงและสร้างอารมณ์ให้ปรากฏในหลายภาพ เช่น การใชพ้ื้นสีด าตดักบัใบหน้าสตรีเพศสี

ขาว และการใช้สีจางๆ ครอบคลุมภาพ เป็นตน้ แต่มีบางภาพผลงานท่ีผูส้ร้างสรรคใ์ชสี้ด าปกคลุม

ภาพรวมของผลงาน เพื่อแสดงความหดหู่และเศร้าหมอง ดงัภาพ “Skulls 3” ขนาด 240 x 180 

เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ ท่ีเขียนในปี 2559 ซ่ึงการใช้สีด าในภาพ ผูส้ร้างสรรค์ได้

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเหล่าประชาชนชาวไทย ท่ีเกิดการสูญเสียในหลวงรัชกาล

ท่ี 9  และสูญเสียบิดาผูใ้หก้  าเนิดคุณพ่อสังวาล สุธรรม ในเวลาต่อมา แสงสีท่ีเปรียบเสมือนชีวิต กบั
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ถูกแทนค่าดว้ยความมืดด า เป็นสัญลกัษณ์ของบทสรุปแห่งชีวิต ตามทศันะของผูส้ร้างสรรคใ์นช่วง

ขณะนั้น 

 

4.6 การจัดโครงสร้างของภาพในงานจิตกรรม  
ชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ได้หยิบยืมหลกัคิดทางมายาคติ ทฤษฎีการส่ือสาร 

และทฤษฎีของกระบวนการรับรู้ รวมไปถึงการศึกษางานภาคปฏิบติัของศิลปินท่ีผูส้ร้างสรรค์ให้

ความสนใจ น ามาคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะถึงความเป็นไปไดใ้นการน าเสนอในลู่ทางเฉพาะ

ส่วนตน และพฒันารูปแบบศิลปะร่วมสมยั ผลงานชุดน้ีถือเป็นชุดส าคญัท่ีใช้ตนเองเป็นตน้แบบ 

และการจดัโครงสร้างหรือองคป์ระกอบของภาพ เป็นการลดทอนวตัถุให้เหลือเพียงสาระส าคญัให้

ส่ือสารไดต้รงประเด็นท่ีสุด ผูส้ร้างสรรค์ไดห้ยิบยกศิลปินในกลุ่มท่ีเขียนภาพเหมือนตนเอง และ

ศิลปินท่ีมีส่วนสนบัสนุนหลกัคิดบางประการ กระบวนการท างานท่ีมองผ่านสังคมอุตสาหกรรม 

และอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นส่วนส าคญัในการสร้างอรรถรสในภาพเขียนจิตรกรรม ผูส้ร้างสรรค์

ถอดมาเพียงบางประเด็นของศิลปินท่ีตนสนใจมากท่ีสุดในมิติท่ีแตกต่างกนั และน ามาใช้อย่าง

ระมดัระวงั เพื่อคน้หาลู่ทางท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะตวัอยา่งชดัเจน กล่าวคือ ใช้ตนเองเป็นตน้แบบใน

รูปแบบเหมือนจริง การคดัสรรวตัถุท่ีส่ือความหมายอย่างมีนัยยะส าคญั ผสมผสานกับอารมณ์

ความรู้สึก และทศันะของความเป็นสตรีเพศ ซ่ึงทั้งหมดอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นเอกภาพ ความ

ขดัแขง้ท่ีกลมกลืน รูปร่าง รูปทรง แสง เงา และเส้น ท่ีสอดผสานกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยยงั

เคารพต่อความเหมือนจริง 

การจดัองคป์ระกอบภาพในผลงานทั้ง 11 ภาพ มีการเนน้จุดเด่นท่ีส าคญัของภาพ โดยใช้

ภาพใบหน้าของสตรีเพศ (Self-portrait) ภาพใบหน้าขนาดใหญ่วางในต าแหน่งกลางภาพ และ            

มีความเด่นชดั ราวกบัสตรีเพศภาพในภาพก าลงัจอ้งมองมา และเกิดการประจนัหนา้ต่อผูช้ม ราวกบั

ว่า        สตรีเพศในผลงานท่ีอยู่เบ้ืองหน้าผูช้ม เธอก าลงัจอ้งมองมาอย่างน่ิงเฉย ก าลงัคิด และตั้ง

ค  าถาม เพื่อเร่ิม   บทสนทนากบัผูช้มขณะนั้น ใบหน้าขนาดใหญ่ของสตรีเพศ ท่ีเธอถูกประดับ

ประดาไปดว้ยวตัถุสวยงามตามความเช่ือในแบบพหุวฒันธรรม ทั้งไทย จีน อินเดีย และตะวนัตก 

ตวัอยา่งเช่น ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8 ท่ีช่ือผลงาน “Believe - White women” (ภาพท่ี 63) เธอ

มีใบหนา้ท่ีซีดขาวจากการทาแป้งหนาจนเกิดผวิแป้งแตกแหง้กรังบนใบหนา้ และตาขา้งขวาท่ีถูกปิด

ดว้ยเคร่ืองประดบัรูปดวงตาและมีไข่มุกประดบัประดารอบ ๆ บนศีรษะ เธอสวมใส่เคร่ืองประดบั
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รูปปลามงคลคู่ ดอกไมป้ลอม และระโยงระยางขา้วของมงคลทั้งถุงเงิน ถุงทอง แกะท่ีสะพายเงินไว้

บนแผ่นหลงั ในมือท่ีเห็นเพียงน้ิวช้ี  เพียงเล็กน้อยเธอก าลงัถือเชิงเทียนแบบของตะวนัตกอยู่และ

ส่วนล่างของภาพ มีหวักะโหลกมนัวาวทางดา้นล่างขวา ถา้มองยอ้นข้ึนไปขา้งบนเหนือศีรษะและ

วตัถุทั้งหลาย ก็จะเห็นหัวกะโหลกมนัวาวอยู่เบ้ืองบนสุดของภาพ จะเห็นไดว้า่ ผูส้ร้างสรรค์มีการ

เนน้จุดเด่นและส่วนประกอบรอง ท่ีเป็นวตัถุส่ิงของดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และเบ้ืองหลงัใบหนา้สตรี

เพศก็เป็นเพียงสีบรรยากาศท่ีเรียบแบน คือ มีจุดเด่น และฉากหลงั เท่านั้น จากจ านวนภาพทั้งหมด 

จะเห็นไดว้า่ ผูส้ร้างสรรคพ์ยายามเน้นจุดเด่นของภาพ ท่ีสามารถประทะกบัสายตาไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และชดัเจน มากกวา่การสร้างมิติในทางลึก (Non perspective) และการใชพ้ลงัของใบหนา้ท่ีมีใหญ่ 

ก็เพื่อเป็นการน าไปสู่ประเด็นส าคญัทางดา้นเน้ือหาและเร่ืองราวของภาพ 

 

 

 

ภาพท่ี 33   ภาพท่ีแสดงความสมมาตร (Symmetry) ในองคป์ระกอบของผลงาน 
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การจดัความสมดุลในภาพผลงาน มีทั้งความสมมาตรแบบซ้าย-ขวาเท่ากนั (Symmetry) 

และอสมมาตร ท่ีเป็นดุลยภาพแบบซ้าย - ขวาไม่เท่ากนั (Asymmetry) จะเป็นการใช้พื้นสีใดสีหน่ึง

ปกคลุมทัว่ทั้งภาพ เพื่อสร้างค่าน ้าหนกัของสีใหเ้ท่ากนัทั้งสองขา้ง รวมทั้งการจดัวางวตัถุให้กระจาย

อยูท่ ั้งสองขา้งเท่ากนั ตวัอย่างเช่น ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 10 ช่ือผลงาน “Beauty of Gold”            

(ภาพท่ี 65) ใบหนา้สตรีเพศขนาดใหญ่เป็นจุดเด่นอยูต่รงกลางภาพ เธอถูกประดบัปิดทบัผิวสีน ้ าตาล

ดว้ยแผ่นทองค าเปลวกระจายทัว่ทั้งใบหน้า โดยมีเคร่ืองประดบัรูปดอกไมอ้ยูเ่หนือศีรษะ และเธอ

สวมใส่สายสร้อยสีทองรูปใบไม ้และถุงทอง และภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 11 ช่ือผลงาน 

“Crown sunglasses - Glass plate – Bell earring” (ภาพท่ี 66) ภาพสตรีท่ีมีใบหนา้สีน ้ าตาลถูก

ประดบัดว้ยแผ่นกระจกเงากระจายทัว่ใบหน้า  อยูใ่นต าแหน่งตรงกลางภาพ เธอสวมใส่สายสร้อย

ไข่มุกและสวมแว่นกนัแดดเหนือศีรษะ โดยมีวตัถุอยูใ่นต าแหน่งซ้าย - ขวาเท่า ๆ กนั ผูส้ร้างสรรค์

จึงเลือกใชน้ ้าหนกัของสีอ่อนกระจายทัว่ทั้งภาพ เพื่อเป็นการคลุมน ้ าหนกัของสี และถูกปกคลุมดว้ย

บรรยากาศของสีโทนสว่าง สร้างความสมดุลในภาพผลงานได้ในแบบซ้าย – ขวา ท่ีแสดงความ

สมมาตร (Symmetry)  
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ภาพท่ี 34   ภาพท่ีแสดงความอสมมาตร (Asymmetry) ในองคป์ระกอบของผลงาน 

 

ในหลายภาพท่ีเป็นการจดัแบบอสมมาตร ซ่ึงวตัถุท่ีถูกจดัว่างนั้นต่างชนิดและมีขนาด

แตกต่างกนัแต่ดูภาพรวมแล้วรู้สึกว่าสมดุลกนัทั้งสองขา้ง ผูส้ร้างสรรค์พยายามสร้างความสมดุล

ดว้ยความกลมกลืนของวตัถุ พื้นสี และบรรยากาศในหลายภาพ ดงัผลงานท่ีช่ือวา่ “ Skulls 3 ” ขนาด        

240 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ (ภาพท่ี 59 ) ท่ีเขียนในปีเดียวกนั ภาพใบหนา้สตรีท่ี

จอ้งมองมายงัผูช้ม เผยให้เห็น ดวงตา จมูก และริมฝีปากบนเพียงบางส่วน เธอมีอาการพยายาม

ปิดบงัอ าพรางดว้ยรูปเดวิดท่ีมีสีเทาเขม้ ผิวมนัวาวอยูด่า้นซ้าย และภาพของหวักระโหลกสีขาวครีม

อยูด่า้นขวา ผูส้ร้างสรรคมี์การจดัเพิ่มสายสร้อยเคร่ืองประดบัท่ีมีความละเอียดและน ้ าหนกัใกลเ้คียง

กบัรูปป้ันมาประดบัพาดผา่นหวักะโหลกสีอ่อนดา้นขวา และใชสี้พื้นบรรยากาศปกคลุมทัว่ทั้งภาพ 

ท าใหผ้ลงานไม่หนกัไปเพียงดา้นใดดา้นหน่ึง ท่ีเรียกวา่ อสมมาตร คือ ความดุลยภาพแบบไม่เท่ากนั 

สร้างความเป็นเอกภาพในภาพผลงาน  
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การจดัระนาบของภาพทั้งหมดในงานจิตรกรรมชุดน้ี จ  านวน 11 ภาพ การสร้างความ

เป็นเอกภาพ (Unity) ซ่ึงตอ้งมีฉากหลังในการวาดภาพคนเหมือน มกันิยมสร้างสรรค์ในแบบ 2 

ลกัษณะ คือ 1. ฉากหลงัท่ีเป็นบรรยากาศ 2. ฉากหลงัท่ีมีลกัษณะทึบตนั คือ ไม่การแสดงความลึก

และระยะหลงัภายในภาพ แต่จะแสดงหนกัท่ีอยู่รอบ ๆ เท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีเป็น

พื้นฉากหลงัเขม้ทึบแสง หรือระนาบสีท่ีดูราบเรียบ และทึบตนั (ด ามืด) ไม่มีรายละเอียดใดอยู่ใน

บรรยากาศ นอกจากความมืดและความสวา่งของน ้ าหนกัของสีท่ีก าหนดไว ้เป็นเพียงฉากหลงัของ

ภาพคนเหมือน การก าหนดฉากหลงัของการวาดภาพภายใตผ้ลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรี

เพศ” ท่ีผูส้ร้างสรรค์น าหลกัของรูปและพื้นหลงัมาใช้สร้างเป็นฉากหลงันั้น ลว้นมีลกัษณะทึบตนั

ทุกภาพ กล่าวคือ ภาพคนเหมือน (สตรีเพศ) ท่ีมีน ้ าหนกัอ่อน (หนา้ขาว) ใชฉ้ากหลงัท่ีมีน ้ าหนกัเขม้ 

และตรงข้ามกันภาพคนเหมือนท่ีมีน ้ าหนักเข้ม ฉากหลังมักมีน ้ าหนักเบาและสีอ่อน ข้ึนอยู่กับ

ทิศทางของแสงในภาพ ดงัน้ีคือ 
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(ก)                                                (ข)                                                (ค) 

 
 

ภาพท่ี 35   ภาพท่ีแสดงลกัษณะทศันธาตุในผลงานจิตรกรรม 
 

(ก) ก าหนดพื้นท่ี หรือขอบเขตของภาพคนเหมือนให้เหมาะสมกบัขนาดของเฟรม

ผา้ใบ หรือให้ตรงประเด็นในการน าเสนอ ผูส้ร้างสรรค์ก าหนดให้มีใบหน้าของ

สตรีเพศท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อสร้างแรงประทะต่อผูช้ม และเผยให้เห็นความจริงของ

พื้นผิว ท่ีตอ้งการขยายมิติของการปกปิด          อ  าพราง ในมิติของความเช่ือทาง

มายาคติในเร่ือง ความขาว คือ ความงาม 

(ข) ก าหนดต าแหน่งของวตัถุภายในภาพ โดยมีสตรีเพศ (Self - portrait) เป็น

จุดเด่นหลกัอนัดบัแรก แลว้ค่อยก าหนดสัดส่วนวตัถุอ่ืน ๆ ในภาพผลงาน 

(ค) ต าแหน่งสัดส่วน การปรับเปล่ียนขนาดของวตัถุ โดยการเปรียบเทียบกบัวตัถุ

หลกัให้เหมาะสม ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป หรือต าแหน่งบน-ล่าง ซ้าย-ขวา ถูกจดั

วางใหเ้กิดความสมดุลภายในภาพผลงาน 

 

1 

2 

  3 4 
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(ง) 

 

 

 (จ) 

 
ภาพท่ี 36   ภาพท่ีแสดงลกัษณะทศันธาตุในผลงานจิตรกรรม 

 (ง) ภาพท่ีแสดงแสง – เงา 

(จ) ภาพท่ีแสดงความแตกต่างของลกัษณะพื้นผวิ 

(ง) ให้น ้ าหนกัแสง-เงาในภาพรวม มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัสีบรรยากาศของ

พื้นหลงั ตวัอย่างเช่น จุดเด่นสีอ่อนพื้นฉากหลงัมีสีเขม้ และตรงขา้มกนัจุดเด่นสี

เขม้พื้นหลงัมีสีอ่อน หรือสัดส่วนของสี-แสง น ้ าหนกั และการสร้างบรรยากาศ ทั้ง
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การจดัระนาบในภาพผสานกลมกลืนเขา้กบัตวัเน้ือหาสาระของผลงานตามความ

เหมาะสม 

(จ) การเพิ่มหรือลดรายละเอียดวตัถุภายในภาพ เป็นการตรวจเช็คองค์ประกอบ

ภาพรวมของรูปทรง ให้มีความสัมพนัธ์กบัแสง-เงา ตามต าแหน่งท่ีถูกจดัวาง โดย

เพิ่มลกัษณะของพื้นผวิของวตัถุสร้างมิติของความสมจริง 

(ฉ) ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้กิดความเป็นเอกภาพและสมบูรณ์ ตรงตามเน้ือหาสาร 

การจดัระนาบในภาพผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ผูส้ร้างสรรค์ตอ้งการ

ถ่ายทอดมุมมอง และทศันะ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง วตัถุทางวฒันธรรมหรือวตัถุสมยัใหม่ท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึน จ าเป็นตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงคุณสมบติัท่ีแทข้องวตัถุนั้น ๆ คุณค่าหรือมูลค่า เรามกัให้ค่ากบัวตัถุ

มากว่าท่ีเป็นหรือไม่ นอกจากน้ีส่ิงท่ีได้กล่าวไปแล้วนั้ น กล่าวได้ว่า การจัดระนาบในภาพ 

องค์ประกอบเป็นส่วนส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ี ผูส้ร้างสรรค์ยงัเคารพต่อหลกัการ

ทางทศันศิลป์ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของหลักการทางความงามในงานจิตรกรรม และสามารถ

แกปั้ญหาในการจดัองคป์ระกอบได ้

จะเห็นได้ว่า จากการศึกษาวิเคราะห์ทัศนธาตุในผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ             

“มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ทั้ง 11 ภาพ ดงักล่าวสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 

ในการสร้างสรรค์ชุดผลงานวิทยานิพนธ์ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” เป็นผลงาน

จิตรกรรม ในรูปแบบเสมือนจริง ท่ีผูส้ร้างสรรค์ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากบริบทแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 

จากปรากฏการณ์ท่ีสตรีเพศเป็นผูรั้บรู้และก าลงัเผชิญ การแสดงออกในผลงานสร้างสรรค์ลว้นมา

จากแนวคิดในเร่ืองของมายาคติ ประสบการณ์ และการรับรู้ ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเหล่า

สตรีเพศ น าไปสู่พื้นฐานการแสดงออก ส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีลว้นเป็นความส าคญั ของทศันธาตุท่ีถูก

ประกอบสร้างข้ึน จากกระบวนการ ประสบการณ์ วิเคราะห์ – สังเคราะห์ ให้เหลือเพียงส่วนท่ีถูก

สกดัเป็นสาระส าคญัของการสร้างสรรค ์ซ่ึงเจตนาสะทอ้นทศันะผา่นภาพของสตรีเพศ (ตนเอง) ต่อ

การขยายให้เห็นนัยยะส าคัญท่ีอยู่ภายใต้ใบหน้า ท่ีถูกแต่งเติมเสริมทบัด้วยวตัถุมีค่ามีราคา ท่ี

กลายเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูส้ร้างสรรค์ตอ้งการสะทอ้นมิติท่ีทบัซ้อนกนัของบทบาทหน้าท่ี หรือ

ความสนใจของเหล่าสตรีเพศเป็นส าคญั และมีการพฒันามิติทางความหมายของวตัถุท่ีถูกคดัสรรมา

น าเสนอประเด็นดงักล่าว และยงัมีอิทธิพลในผลงานทั้งหมด ความตั้งใจท่ีจะสะทอ้นมิติของการ
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น าเสนอผ่านภาพ ของสตรีเพศธรรมดาท่ีตอ้งการแปลงโฉมในมิติใหม่ในทางความรู้สึก ความเช่ือ 

สะทอ้นออกมาในผลงานจิตรกรรม โดยมีลกัษณะอนัได้แก่ ประการท่ี 1. เป็นลกัษณะจิตรกรรม

แนวเหมือนจริงท่ีใช้ตนเอง การน าเสนอภาพสตรีเพศในหลากหลายมิติ ประการท่ี 2. การคดัสรร

วตัถุท่ีมีนยัยะส าคญัท่ีแฝงมายาคติ ประการท่ี 3 มุ่งมัน่สร้างสรรคผ์ลงานท่ีอยูภ่ายใตค้วามรู้สึกนึกคิด 

และจิตใตส้ านึก ให้ออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ และจากการทุ่มเทด าเนินการวิจยัและสร้างสรรค์

ผลงาน  ท่ีตอ้งการน าเสนอทศันะ แง่มุม และการสะทอ้นมิติทางสังคม น าไปสู่การตระหนกัรู้ และ

การฉุกคิดในรูปแบบของการใช้สติปัญญาในการแยกสาระส าคญัในช่วงทุกขณะของชีวิต ทุกมิติ 

ทุกเร่ืองราวของบริบทแวดลอ้ม การทบัซ้อนกลายเป็นความคุน้ชิน จนเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีไม่

สามารถแยกออกจากกนัได ้

 

 

กล่าวคือผูส้ร้างสรรคมี์ความสนใจใคร่รู้ มิติของมายาคติทางความงามท่ีทบัซ้อนกนัของ

สังคม ในแบบ “พหุวฒันธรรม” การน าเอาเร่ืองราวของความงามตามความเช่ือ ทุกแง่มุม ทุกบริบท 

มาสกดัเป็นองค์ความรู้ น าเสนอเพื่อตีแผ่ข้อเท็จจริง และมุมมองทศันะของการสร้างสรรค์ตาม

สถานการณ์ท่ีสร้างแรงกระทบภายในใจจิต ทอดความรู้สึกนึกคิดให้เป็นภาษาจิตรกรรม ในรูปแบบ

สัญญะ ท่ีเป็นวตัถุธาตุ จุดประเด็นท่ีผูส้ร้างสรรคต์อ้งการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสังคม เกิดการ

กระตุน้ต่อความคิดบางอยา่งท่ีสังคมมีส่วนร่วมในการสร้างชุดความคิดหรือความเช่ือ ท่ียากต่อการ

ท าความเขา้ใจและถูกเช่ือต่อ ๆ กนัมา ค าวา่“มาตรฐานทางความงาม” หรือความเช่ือทางความงามใน

แบบใดแบบหน่ึงนั้นมีอยู่จริง เป็นชุดความคิด ต่อการตั้งค  าถามว่า ความงามสามารถวดัได้จาก

ค่านิยมทางสังคมนั้นเป็นจริงหรือไม่ หรือไม่เคยมีมาตรฐานท่ีสามารถวดัค่าได ้เพราะในสังคมท่ีมี

ความแตกต่างทางวฒันธรรมและบริบทแวดลอ้ม ซ่ึงมีความเหมือน หรือความต่างโดยส้ินเชิง  
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ขั้นตอนการท างาน เพือ่ค้นหาแนวทางเฉพาะตัว 
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ขั้นตอนการท างาน เพือ่ค้นหาแนวทางเฉพาะตัว 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างภาพตน้แบบของการสร้างสรรค ์ 

 ภายใตห้วัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 37   ภาพขั้นตอนการท างาน เพื่อคน้หาแนวทางเฉพาะตวั วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้าง               
                 “ภาพตน้แบบ” 

 

การสร้างสรรค ์ภายใตห้วัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” การปรับเปล่ียนการท างาน 

เดิมใช้การเก็บข้อมูล และแปลงข้อมูลผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ มาสร้างเป็นงานจิตรกรรม

ในทนัทีนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป ผูส้ร้างสรรค์พยายาม ทดลอง เซาะแสวงหาวสัดุและอุปกรณ์ท่ี

สามารถส่ือความหมายในทางสุนทรียะแบบท่ีสตรีเพศให้ความสนใจ อาทิเช่น งานฝีมือ หรือแมแ้ต่

การพยายามแปลงโฉม ดว้ยวสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถหาซ้ือไดใ้นทอ้งตลาด มาท าการแปรรูป ผลิตซ ้ า 

เพื่อสร้างมิติทางการรับรู้และการสัมผสักบัขา้งของเคร่ืองใช้นั้น ๆ ก่อนการด าเนินงานในขั้นตอน
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ต่อไป   ผูส้ร้างสรรค์ให้ความส าคญักบัทุกการรับรู้ ท่ีมีส่วนกระตุน้เร้าทางประสาทสัมผสัและการ

มองเห็น มิติทางความงามผนวกกบัแรงปรารถนาในส่วนลึกของสตรีเพศ การท าความเขา้ใจความ

เป็นธรรมชาติในบริบทแวดลอ้มของสตรีเพศ เพื่อหาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานสร้างสรรค์

ในภาษาจิตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  118 

ขั้นตอนกระบวนการท างาน “ภาพถ่ายภาพต้นแบบ” 

ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี38   ภาพถ่ายภาพตน้แบบภายใตห้วัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” 
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วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

ภายใตห้วัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 39   ภาพวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์(เทคนิคสีน ้ามนั) 
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ขั้นตอนกระบวนการท างานสร้างสรรค์ 

 ภายใตห้วัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” 

 

 

         

(ก)                                              (ข) 

        

(ข)                                              (ง) 

 

ภาพท่ี 40   ภาพขั้นตอนกระบวนการท างานสร้างสรรค ์
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(ก) การร่างภาพลงบนผา้ใบดว้ยสีชอลค์ (Soft Pastel) โดยเนน้เส้นรอบนอก 

(Outline) 

(ข) ลงสีชั้นแรกดว้ยสีโทนร้อนดว้ยน ้าหนกักลาง และเวน้แสงของวตัถุ 

(ค) ลงสีชั้นท่ี 2 และ 3 ดว้ยน ้ าหนกัเขม้ข้ึนเพื่อสร้างมิติ  

(ง) เนน้ท่ีวตัถุ (หวักระโหลก)  บริเวณระยะหนา้ ส่วนระยะกลางของภาพ คือ

ใบหนา้ของ สตรีเพศ (Self-portrait) สายสร้อยไข่มุก แวน่ตากนัแดดท่ีอยูเ่หนือ

ศีรษะ และบรรยากาศพื้นหลงัสีฟ้า (ภาพท่ีเสร็จสมบูรณ์)           
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่1 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 

“มายากบัความขาว”  

สร้างขึน้ในปี 2558 – 2559 

 

 

 

 

ภาพท่ี 41   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 1 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “Beauty in the Dark” ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ           

ปี 2559 
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ภาพท่ี 42   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 2 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “Pearl Hoodie” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2559 
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ภาพท่ี 43   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 3 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน            “Fairy Pearls” ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2559 

 



  125 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 4 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “Sunglasses - Heart” ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2559  
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ภาพท่ี 45   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 5 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “Pearl Hoodie” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2559 
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ภาพท่ี 46   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 6 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “Sunglasses – Big Pearl” ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 

 ปี 2558 
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(ก)                                                                          (ข) 

 
ภาพท่ี 47   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 7 -8 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 

(ก) ช่ือผลงาน “Candy” ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 
2558 

                  (ข) ช่ือผลงาน  “Big Eye – Big Pearl” ขนาด 100 x 80 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนั           

บนผา้ใบ ปี 2558 
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(ก) (ข) 

 

                 (ค)                                      (ง)                                      (จ) 

 

                  
ภาพท่ี 48    ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 9 – 13 (ก่อนวทิยานิพนธ์ 

(ก) ช่ือผลงาน  “Diamond - Heart” ขนาด 90 x 70 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับน
ผา้ใบ ปี 2558 
(ข) ช่ือผลงาน  “Big Pearl” ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับน
ผา้ใบ ปี 2558 
(ค) ช่ือผลงาน    “Sunglasses – Pearl” ขนาด 80 x 60 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับน

ผา้ใบปี  2559    

(ง) ผลงานช่ือ  “Diamond Kiss” ขนาด 50 x 40 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
ปี 2559 

(จ) ช่ือผลงาน   “Pearl Necklace” ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับน

ผา้ใบ ปี 2559 
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(ก) 

 

 (ข) 

 
ภาพท่ี 49  ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 14 – 15 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 

(ก) ช่ือผลงาน“Beauty - Peony” ขนาด 75 x 55 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้าบน 
      กระดาษ  

(ข) ช่ือผลงาน “Beauty - Orchid” ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้าบน  

      กระดาษ  ปี 2558 
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ภาพท่ี 50   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 16 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน “Diamond Eyes” ขนาด 100 x 80 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2559  
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ภาพท่ี 51   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 17 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน   “Two Tone Lips” ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2559 
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ภาพท่ี 52   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 18 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน   “Girls Group” ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2559 
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ภาพท่ี 53  ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 19 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “White-Women” ขนาด 60 x 50 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2559 
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ภาพท่ี 54  ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 20 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “White-Women - Red lips” ขนาด 60 x 50 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 

 ปี 2559 
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ภาพท่ี 55   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 21 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน   “Sunglasses Rainbow” ขนาด 60 x 50 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2559     
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ภาพท่ี 56   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 22 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “White Women - Diamonds” ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ ามนับน

ผา้ใบ  ปี 2559 
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(ก)                                                        (ข) 

           

                   (ค)                                                         (ง)  

 
ภาพท่ี 57   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 23 – 26 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 

(ก) ช่ือผลงาน  “Skull” ขนาด 100 x 80 เซนติเมตร เทคนิคสีอะคริลิคบนผา้ใบ ปี 
2560 
(ข) ช่ือผลงาน “Beauty in Southern Identity” ขนาด 40 x 30 เซนติเมตร เทคนิคสี
น ้ามนั บนผา้ใบ ปี 2560 
(ค) ช่ือผลงาน “Skull” ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 เซนติเมตร เทคนิค 

   สีอะคริลิค บนผา้ใบ ปี 2560 

(ง) ช่ือผลงาน  “Reflection with Pearl” ขนาด 60 x 50 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนั

บนผา้ใบ ปี 2560 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่2 (ก่อนวิทยานิพนธ์) 

 “มายาสุนทรียะกบัความทนัสมยั”  

สร้างขึน้ในปี 2558 - 2559  

 

 
ภาพท่ี 58   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 1 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “Face - Colorful” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2558  
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ภาพท่ี 59   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 2 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน   “Sunglasses and blue hair – Red lips – Star Earring” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร  

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2558 
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ภาพท่ี 60   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 3 (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  ภาพผลงาน “Lip and Blue hair – Pink face” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร เทคนิค

สีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2558 
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ภาพท่ี 61   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 4  (ก่อนวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “Pink Girl – Fake flowers” ขนาด 200 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ 

ปี 2558 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 3 (ชุดวทิยานิพนธ์) 

 มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ (The illusory aesthetic of womenkind) 

สร้างขึน้ในปี 2559 – 2561 

 

 

 
ภาพท่ี 62   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 1 (ชุดวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน   “Sunglasses - White face - Fake  flowers” ขนาด 200 x 170 เซนติเมตร เทคนิคสี

น ้ามนับนผา้ใบ ปี 2559 

บรรยากาศฟุ้งฝันและหอมหวานท่ีชวนให้คิดอย่างวิตกกงัวล ความผิดแปลกท่ีเกินจริง

ของหญิงสาว (สตรีเพศ) ดูไม่สมเหตุสมผลท่ีอยูบ่นโลกของความเป็นจริง 
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ภาพท่ี 63   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 2 (ชุดวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน   “Skull 1” ขนาด 200 x 170 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ  ปี  2560 

มายาของวตัถุท่ีรายล้อมใบหน้า ความฟุ้งฝันภายใตจิ้ตส านึกก าลงัสร้างจินตภาพของ

ชีวติในรูปแบบมายาคติใหเ้กิดข้ึน จิตรกรรมถูกสร้างเป็นภาพเสมือนจริง กระตุน้เตือนให้ฉุกคิดและ       

เฝ้าระวงั 
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ช่ือผลงาน  “White Face – Skulls” ขนาด 240 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ ปี  

2560 

ความงามท่ีถูกรายล้อมด้วยความมืดด า วตัถุท่ีสวยงาม แต่มีความหมายแฝงท่ีหดหู่        

เศร้าหมอง ขา้พเจา้บนัทึกเร่ืองราวการสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก (พ่อ) อย่างไม่มีวนัหวนกลบัผ่าน

ผลงานจิตรกรรมท่ีเก็บง าความรักและความงาม 

 

 

 

ภาพท่ี 64   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 3 (ชุดวทิยานิพนธ์) 
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ภาพท่ี 65   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 4 (ชุดวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน   “Skull 3” ขนาด 240 x 180 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2560 

สุนทรียภาพเกิดข้ึนในความทรงจ า ท่ีไม่ใช่แค่เร่ืองความงาม ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงาน

จากความรู้สึกในภาพส านึกต่อการสูญเสียคร้ังยิง่ใหญ่ การแทนค่าความหมายดว้ยวตัถุท่ีรายลอ้ม บ่ง

บอกถึงจิตใจอยา่งตรงไปตรงมา 
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ภาพท่ี 66    ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 5 (วทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “Blue Roses – Skulls of Gold” ขนาด 240 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสี 

น ้ามนับนผา้ใบ ปี  2560 

การเฝ้ามอง ขา้พเจา้พยายามส่ือสารและตอบโตก้บัตนเอง โดยผ่านสัญญะวตัถุสามญั     

เพื่อกระตุน้ส านึก ในการด าเนินไปทุกช่วงเวลาของชีวติ 
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ภาพท่ี 67   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 6 (ชุดวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน   “Under the shadow of life” ขนาด 240 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ 

ปี  2560 

วตัถุสามญัธรรมดาท่ีใหค้วามหมายส าคญัต่อชีวิต ความงาม และสัจจะความจริง ใชเ้ป็น

เคร่ืองหมาย เพื่อการส านึกของการมีชีวติอยู ่
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ภาพท่ี 68   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 7 (ชุดวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “Self Portrait - David - Skull” ขนาด 220 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับน 

ผา้ใบ ปี 2560 

การตั้งค  าถามกบัตนเองในงานจิตรกรรม ชีวิตท่ีก าลงัด าเนินไป เพื่อแสวงหาความสุข

และความสมดุล ความงดงามของชีวิต อะไรบา้งเป็นองคป์ระกอบท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นส าคญั วตัถุส่ิง

รอบตวัก าลงัเป็นค าตอบของชีวิตหรือไม่ หรือให้มองกลบัมาท่ีว่าตวัเรานั้นอยู่ระหว่างอดีตและ

อนาคต 
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ภาพท่ี 69   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 8 (ชุดวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน   “Believe - White women” ขนาด 220 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบ ปี 

2560 

มายาและสัมภาระของความงาม ท่ีมาพร้อมกบัความเช่ือว่า จะน าชีวิตไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า 

การแสดงออกท่ีเกินจริงน้ี คือ มโนส านึกท่ีเปรียบเปรยคู่ขนานไปในโลกของวตัถุ (สตรีเพศ) 
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ภาพท่ี 70  ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 9 (ชุดวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน “Self Portrait - David” ขนาด 240 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ  

ปี 2560 

ขา้พเจา้เป็นผูห้ญิงหน่ึงท่ีมีความมุ่งหวงัต่อชีวิตท่ีสมดุล (ชุดความคิดตามขนบ) เฉกเช่น

สามญัธรรมดา สัญญะแห่งวตัถุ (รูปป้ันเดวดิ) คือ ความสมบูรณ์แบบในการแทนค่าความหมาย และ

การด าเนินไปของชีวติในยคุท่ีวตัถุมีอ านาจอยา่งทรงพลงั 
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ภาพท่ี 71   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 10 (ชุดวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “Beauty of Gold” ขนาด 240 x 190 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2561  

ความเช่ือและความงามนั้น อยู่คู่กนัมาอย่างช้านาน เยียวยา สมานภายนอกและภายใน 

ร่างกายและจิตใจ ขา้พเจา้เองก็เป็นเช่นนั้น มีความปรารถนาอยา่งสามญั ผลงานสร้างสรรคน์ั้นหยิบ

ยกมิติท่ีแอบแฝงมากบัความเช่ือ เพื่อสร้างมโนส านึกในรูปแบบของมายา 
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ภาพท่ี 72   ภาพผลงานสร้างสรรค ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 11 (ชุดวทิยานิพนธ์) 
ช่ือผลงาน  “Crown sunglasses - Glass plate – Bell earring” ขนาด 240 x 190 เซนติเมตร 

เทคนิค  สีน ้ามนับนผา้ใบ ปี 2561 

นยัยะความหมายในการสะทอ้น ขา้พเจา้ใชค้วามเช่ือในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้

เห็นมิติของสตรีเพศในมุมท่ีสะท้อนกลับไปนอกเหนือจากความเป็นเพศ ในความงามมีความ

ทดัเทียม ในความงามมีความเสมอภาค ในสัจจะนั้นมีความงาม 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

การสรุปผลการวิจัยและการสร้างสรรค์เร่ือง มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ เป็นการ

สรุปผลตามตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

5.1 สรุปการสังเคราะห์องคค์วามรู้เร่ือง มายาคติ - สุนทรียะ - สตรีเพศ ของการสร้างสรรค ์

5.2 สรุปการสร้างสรรคผ์ลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ  

5.3 การอภิปรายผล 

5.4 ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปการสังเคราะห์องค์ความรู้เร่ือง มายาคติ-สุนทรียะ-สตรีเพศ ของการสร้างสรรค์ 

สรุปการวิเคราะห์มายาคติ หมายถึง การส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรม

ซ่ึงถูกกลบัเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ อาจกล่าวไดว้่า เป็นกระบวนการของการ

ลวงใหห้ลงอยา่งหน่ึงของมายาคติ เป็นรูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีคนในสังคมร่วมกนัสร้างข้ึน เพื่อให้เกิด

การขดัเกลาทางสังคม และใหย้ากต่อการเขา้ถึงความจริง มายาคตินั้น ๆ ไดมี้การปรับเปล่ียนตามแต่

วฒันธรรม ถูกใช้และเช่ือส่งต่อกนัมา สังเกตได้โดยง่ายจากสตรีเพศท่ีมกั “หลงเช่ือ”ว่าค่านิยมท่ี

ยึดถืออยู่นั้นเป็นเร่ือง ปกติ ธรรมดา สามญั หรือเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีเป็นไปตามสามญัส านึก เป็น

ชุดความคิดท่ีผูกโยงกับบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเสมอมา มายาคติเป็นการส่ือ

ความหมายในระดบัท่ีสอง “นยัยะแฝง” ความสัมพนัธ์ดงักล่าวคลา้ยกบัเป็นรูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีคน

ในสังคมสร้างข้ึนเพื่อใหเ้กิดการขดัเกลาทางสังคม และใหย้ากต่อการเขา้ถึงความจริง 

ผูส้ร้างสรรค์ตั้งขอ้สังเกตว่า กระบวนการสร้างมายาคติ (Mythologies) และมายาคติ 

(Myth) คือ การส่ือสารเชิงสัญญะ เพื่อบอกวา่มนัเป็นความจริง มายาคติไดแ้ฝงอยูก่บัชุดความคิด ชุด

ความเช่ือของคน (สตรีเพศ) ในสังคมในทุกรูปแบบ กล่าวคือ เป็นการส่ือสาร หรือการส่ือ

ความหมาย ดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรม ซ่ึงถูกกลบเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ 

การยอมรับ และสอดผสานกบัสภาพของสังคม รวมไปถึงระบบอ านาจในสังคม และระบบทุนนิยม
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ท่ีการบริโภค สตรีเพศในสังคมปัจจุบนั ถูกยึดโยงเขา้กบัมายาคติโดยไม่รู้ตวั การมีสินคา้หรูหรา

ฟุ่มเฟือย หรือภาพลกัษณ์แบบมีชีวิตในแบบสมยัใหม่ ภายใตแ้นวคิด “ชอ้ป-ชิม-ชิลล์” สวรรคข์อง

ผูบ้ริโภคจากภาครัฐ นั้นลว้นแลว้เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการไดรั้บมายาคติเหล่านั้นมาโดยท่ีไม่รู้ตวั การ

ส่ือสาร วาทะกรรม การโฆษณาผ่านภาพอุดมการณ์ทางสังคม อาทิ การมีบา้น การมีรถ และมี

โทรศพัทมื์อถือ และส่ิงอ านวยความสะดวก ต่าง ๆ นานา โดยทั้งหมดลว้นใช ้“วตัถุ”เป็นตวัน าเสนอ  

ส่วนในเร่ืองมิติทางความงามนั้น ความเช่ือท่ีวา่ ผวิขาวคือสัญลกัษณ์ ของความสวยงาม สตรีเพศท่ีมี

ผวิขาว คือ สตรีเพศท่ีสวยงาม หรือแมแ้ค่ความขาวจะท าใหป้ระสบความส าเร็จทั้งเร่ืองความรัก และ

หนา้ท่ีการงาน เป็นตน้ มายาคติถูกประกอบสร้างจากชุดความเช่ือท่ีน าไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ 

จริงหรือไม่ 

มายาคติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงามถูกผูกโยงดว้ยเร่ืองโชคชะตา การเปล่ียนแปลงจึงเป็น

ค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับสตรีเพศบางกลุ่ม ซ่ึงเช่ือกนัว่า จะท าให้ชีวิตดีข้ึนและรวยข้ึน น าไปสู่การ

ท าศลัยกรรม    เพื่อแก้ไขในส่ิงบกพร่องบนใบหน้าและตามร่างกาย (แก้โหวงเฮ้ง) การสร้าง

ผลกระทบให้เกิดข้ึนในจิตใจของผูส้ตรีเพศในทางบวก ว่าจะดีข้ึน สวยข้ึน รวยข้ึน ความเช่ือ

ดงักล่าว สร้างความนิยมชมชอบง่ายต่อ การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ เป็นช่องว่างจากความ

วติกกงัวลของเหล่าสตรีเพศ มายาคติจึงแฝงอยูใ่นวรรณกรรม หรือวฒันธรรมท่ีซบัซอ้น  

ผูส้ร้างสรรค์จึงไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาวิเคราะห์ แยกแยะ ความหมายแฝง 5 ลกัษณะ 

ดงัน้ี 1. การภาพลกัษณ์ 2. การแสดงสถานะ 3. ความหมายแฝง 4. สัญลกัษณ์ และ5.วฒันธรรม ผู ้

สร้างสรรค์ท าการวิจยั พบว่า วรรณกรรม และภาษาภาพ สัญลกัษณ์ ท่ีแฝงความหมายในระดบัท่ี

สอง “นยัยะแฝง” มีการผกูโยงกบัภาพลกัษณ์ท่ีดูสวยหรู ความสุข และความสมบูรณ์แบบในแบบท่ี

สตรีเพศ (สังคม) ให้การยอมรับ และเป็นความปรารถนาของตนเอง ภายใตชุ้ดความคิด ความเช่ือ

ดงักล่าว ท่ีจะน ามาซ่ึงความสุขทางกายภาพ และความสุขท่ีแทภ้ายในจิตใจไดจ้ริงหรือไม่ สตรีเพศ

เท่านั้นท่ีสามารถรับรู้ได ้ผูส้ร้างสรรคเ์ล็งเห็นความน่าวิตกกงัวลของชุดความคิด ความเช่ือทางมายา

คติในอุดมการณ์ท่ีไม่สามารถพิสูจน์ได ้ซ่ึงเกิดข้ึนมานาน และยากต่อการความความเขา้ใจ 

สุนทรียะ คือ เป็นความดี ความงาม ท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ในเชิงทฤษฎีอนัเก่ียวกับ

ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ค าว่า สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นเน้ือหาท่ีว่าด้วยเร่ืองของ

มาตรฐานทางความงามของการรับรู้ตามความรู้สึก (Sense Perception) ท่ีก็มกัจะเก่ียวขอ้งกบังาน

ศิลปะ รวมทั้งผลงานและความสนใจของผูส้ร้างสรรค์ ท่ีไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งต่อสุนทรียะความ
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งามมาโดยตลอด กล่าวคือ เราไม่สามารถวดัค่า “ มาตรฐาน ” ทางความงามในแบบเด็ดขาดจาก

ความเช่ือส่วนตวัได ้น าไปสู่ประเด็นส าคญัท่ีผูส้ร้างสรรคเ์กิดค าถามวา่ ความงามท่ีแทจ้ริงคืออะไร    

ซ่ึงความสนใจดงักล่าวน้ี ถือวา่เป็นสัญชาติญาณของสตรีเพศหรือไม่ หรือเป็นเพียงจุดมุ่งหมายทาง

สุนทรียะความพยายามในการยกระดบัทางสังคมผา่นกายภาพ และวตัถุภายนอก ดว้ยค าอา้งว่า คือ 

ฉนัมีสุนทรียะทางศิลปะ และฉนัคือผูเ้จริญแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามสัญชาตญาณนั้นให้เป็นพฤติกรรมท่ี

เต็มไปด้วยปัญญาหรือมายา เพื่อให้เขา้ใจถึงหลกัการขั้นพื้นฐานของพฤติกรรมเก่ียวกบัสตรีเพศ 

“สุนทรียะ” จึงอาจเป็นอีกค าตอบหน่ึงมาประกอบการพิจารณาจากความสนใจในเร่ืองความสวย

ความงามท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบัการรับรู้ของมนุษย ์(สตรีเพศ) ทั้งมิติทางความงามตามธรรมชาติ และ

ความงามท่ีเกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจ ความปรารถนาท่ีอยากแสดงออกทางสุนทรียะจาก

ประสบการณ์ และการสัมผสัส่วนบุคคล 

ความงามท่ีมีอยูใ่นจิตใจ (Subjectivism) ท่ีเก่ียวกบัจิต และตรงขา้มกบั (Objective) เป็น

ส่ิงท่ีถูกรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ ทั้งสองค าอยูร่ะหว่างการรับรู้ผ่านทศันะ (Visual Perception) อาจ

กล่าวได้ว่า ความงามคือคุณลักษณะของวตัถุท่ีสมบูรณ์แบบ หรือความงามท่ีเกิดจากจิตเป็น

ตวัก าหนดคุณค่าในโลกแห่งจินตนาการ ท่ีเหล่าสตรีเพศมีการสร้างตน้แบบ หรือปรุงแต่งในมิติของ

จิตใจ เพื่อสร้างความรู้สึกพอใจ หรือสุนทรียะจะเกิดข้ึนนั้นตอ้งประกอบกนัทั้งจิตใจ และตวัวตัถุ

ต้องงามเหมาะสมกับบุคคล (สตรีเพศ) จึงจะสามารถแสดงออกถึงความงามได้ ซ่ึงหมายถึง

ความรู้สึกซาบซ้ึงในคุณค่านั้น จ  าตอ้งอาศยัประสบการณ์ การปลูกฝัง จนเป็นนิสัย 

อาจกล่าวถึงท่ีสุดไดว้่า สุนทรียะเป็นความรู้สึกโดยธรรมดาของมนุษย ์(สตรีเพศ) ซ่ึง

รู้จกัคุณค่าของวตัถุท่ีงาม และสนใจในกายภาพ ซ่ึงแทจ้ริงเป็นการ “รู้ค่า” (Appreciation) ก็เท่ากบั

เป็นความรู้สึกเบ้ืองตน้ของความงามท่ีเป็นสุนทรียะ สรุปการวิเคราะห์สุนทรียะนั้นมีอิทธิพลต่อ

จิตใจในหลายระดับ หลายมิติ ทั้ งความคิด ความรู้สึก และผสัสะ เป็นคุณค่าของความงดงามท่ี

สามารถกล่อมเกลาจิตให้สงบ และสัมผสักบัมิติท่ีอยู่เบ้ืองลึกภายในจิตใจ ผูส้ร้างสรรค์ปรารถนา

น าเสนอมิติทางสุนทรียะผ่านงานศิลปะเพื่อยกระดบัจิตใจตนเอง การตีแผ่ขอ้เท็จจริงเผยให้เห็น

สภาวะทางจิตใจ และการแสดงออกของสตรีเพศในสังคมแวดลอ้ม ท่ีมกัเปิดโอกาสให้ชุดความคิด 

ความเช่ือทางสังคมเขา้มาครอบง าจิตใจของสตรีเพศท่ีมีความวิตกกงัวล และการรอความหวงัใหม่ 

เป็นการน าเสนอทศันะของผูส้ร้างสรรคด์ว้ยภาษาจิตรกรรม ท่ีทบัซ้อนระหวา่งความจริงสมมติและ

ความจริงแท ้วา่ดว้ยเร่ือง ความดี ความจริง ความงาม 
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สรุปการวเิคราะห์สตรีเพศ จากการศึกษาพบวา่ สตรีเพศส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมิติทาง      

ความงาม ท่ีเป็นพลงัอ านาจยึดโยงไวก้บัความเป็นรอง การวิเคราะห์ ความเหล่ือมล ้า และสภาวะไร้

ตวัตนของสตรีในสังคม เป็นการน าเสนอแนวคิดและการวิเคราะห์ ความแตกต่างหลากหลาย 

(diversity) ของชุดความคิดในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ เพศสภาวะ บนพื้นฐานในแบบพหุ

วฒันธรรม (multiculturalism) ความแตกต่างหลากหลายบนฐานเพศสภาวะ ชาติพนัธ์ุ สีผิว เช้ือชาติ 

และกายภาพ ถูกกดทบัใหมี้พื้นท่ีในสังคมแตกต่างกนั สตรีเพศการพยายามสร้างตวัตนใหม่ในแบบ

ท่ีสังคมยอมรับ หรือท่ีตวัสตรีเพศเองนั้นเต็มใจในการน าเสนอผ่านมิติของภาพและ ภาพลกัษณ์ 

(self)   อาจเป็นไปเพื่อการตลาด หรือความชอบส่วนตน ท่ีผูส้ร้างสรรค์เล็งเห็นและการท าความ

เขา้ใจกบัมุมมองของสตรีเพศ  

ประเด็นท่ีสังคมมีส่วนในการก าหนดคุณค่า  การกระตุ้น ประสบการณ์แบบ

ประชาธิปไตย  เปิดใจรับฟังขอ้เสนอแนะ มิติของการสร้างตวัตนใหม่ บทบาทหนา้ท่ี และการทบั

ซ้อนทางวฒันธรรมของสตรีเพศ ผูส้ร้างสรรค์พบว่า มิติท่ีกดทบัตวัตน ลดโอกาส และสิทธ์เสียง

ของสตรีเพศ เจตนาเผยให้เห็นความกังวลต่อบทบาทท่ี แบบดั่งเดิมท่ีสังคมคาดหวงัในทาง

โครงสร้างสังคมและวฒันธรรมเชิงเพศสภาวะแบบใหม่ การท าความเขา้ใจ และตีแผ่ขอ้เท็จจริง 

สะทอ้นมายาคติ การลดและขจดัการให้ความส าคญัแก่ภาพลกัษณ์ตายตวัในความเป็นสตรีเพศ จะ

สังเกตไดว้่า มีแนวโน้มจรรโลงยึดโยงกบัภาพลกัษณ์ในสังคม ในชีวิตประจ าวนั การท างาน และ

บุคลิกภาพภายนอก การสร้างตน้แบบทางมายา การเหยยีดผวิ และอคติทางเพศ ผูส้ร้างสรรคก์ าหนด

มายาภาพข้ึนมาใหม่ ท่ีจะแสดงให้เห็นภาพลกัษณ์ของสตรีเพศ เพื่อแสดงอ านาจในการต่อรองกบั

บทบาทท่ีตายตวัในสังคม 

พบว่าการเปล่ียนแปลงในเชิงภาษา สัญญะและภาพแทนของความเป็นสตรีเพศท่ีห่าง

จากรากเหงา้ในวฒันธรรมเดิมไม่ใช่เร่ืองง่าย และตอ้งท าความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงของโครงกรอบวิธี

คิดแบบเดิมต่อชุดความเช่ือของสังคมและตวัสตรีเพศเอง จากการวิจยัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ คือการยืนยนัวา่ 

ความส าเร็จท่ีลึกซ้ึง สตรีเพศท่ีจะกา้วขา้มมิติทางมายาคติในชุดความคิดความเช่ือท่ีฝังรากลึกนั้น 

ตอ้งสร้างระบบหนุนช่วยอยา่งระมดัระวงั เก่ียวกบัการจดัประสบการณ์เรียนรู้ ท่ีครอบครัว สถาบนั 

องค์กร หรือหน่วยงานสร้างส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเสริมพฒันาการในด้านอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถ

ผลกัดนัให้สตรีเพศ   มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย รวมไปถึงต ารา หลกัสูตร ท่ีให้ความรู้

เก่ียวกบัสรีระร่างกายของสตรีเพศ 
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การวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งไปท่ีการสังเกตพฤติกรรม และความสนใจของเหล่าสตรีเพศ การตั้ง

ขอ้สังเกตบริบท และตวักระตุน้จากส่ือหลากหลายช่องทาง การเฝ้าสังเกต การทดลองการใชต้นเอง

เขา้ไปมีประสบการณ์ตรง และการสัมภาษณ์ วา่สถานการณ์ท่ีมายาคติเขา้ครอบง าจิตใจ และท างาน

ไดอ้ยา่งไร เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้การผสมผสานระหวา่งประสบการณ์ของสตรี ท่ีตอ้งการสร้างตวัตน

ใหม่ เป็นไปเพื่อคุณค่าหรือมูลค่าทางสังคม ท่ีสตรีเพศนิยม และใหก้ารยอมรับมิติของการแปลงโฉม 

ท่ีน าไปสู่การเสริมสร้างพลงัอ านาจ และตวัตนใหม่ของสตรีเพศ 

5.2 สรุปการสร้างสรรค์ผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ  

สรุปผลการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั กล่าวคือ การ

สังเคราะห์องคค์วามรู้เร่ืองมายาคติ “มายา” โดยการเฝ้าสังเกต คน้หาประสบการณ์ทาง “สุนทรียะ”     

ท่ีมีการบนัทึกในมิติต่างกนัไปในบริบทของสตรีเพศ น ามาจดัท าขอ้มูล เพื่อท าการวิเคราะห์  – 

สังเคราะห์ แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาประมวลผลและผา่นกระบวนการทดลอง ในการหาความเป็นไป

ได ้เพื่อคน้หาลู่ทาง และแนวทางเฉพาะตวั มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปกรรมร่วมสมยั ในรูปแบบ

จิตรกรรม 2 มิติ แนวเหมือนจริง และน าเสนอในรูปแบบสัญลกัษณ์ เป็นประสบการณ์ตรงจากการ

เฝ้าสังเกตของการเรียนรู้ท่ีส าคญั ผูส้ร้างสรรค์เคารพต่อความรู้สึกนึกคิดของเหล่าสตรีเพศ และ

ตนเองท่ีไดส้ัมผสัรับรู้มิติทางความงามของความเช่ือ ท่ีสตรีเพศน าเสนอดว้ยภาพลกัษณ์และรูปกาย

ภายนอก วตัถุทางวฒันธรรมและวตัถุสมยัใหม่ การรับรู้ความหมายโดยนยั หรือแทนสัญลกัษณ์ทาง

ความคิด ผนวกกบัความรู้สึก การใชว้ตัถุทางความเช่ือในแบบพหุวฒันธรรม เป็นสุนทรียะของวตัถุ

ท่ี  ผูส้ร้างสรรคเ์ล็งเห็นมิติของความลุ่มลึกท่ีซ้อนอยู่ในวตัถุท่ีมีนยัยะส าคญั การสร้างสรรคผ์ลงาน

ในคร้ังน้ี เป็นจุดเร่ิมและเป็นแม่บทของการสร้างสรรค์ในเร่ืองมิติทางความงามของสตรีเพศ วตัถุ

ทางวฒันธรรม และวตัถุสมยัใหม่ท่ีใชต้นเองเป็นตน้แบบ (Self-Portrait) โดยเนน้ท่ีตวัสตรีเพศ และ

สัญลกัษณ์ ท่ีน ามาประดบัตกแต่ง การถูกหอ้มลอ้มจึงมีนยัยะส าคญัอยา่งยิ่ง ท่ีเช่ือมโยงมิติทางสังคม 

และภาพ “สุดทา้ยของชีวติ” ท่ีมีส่วนสนบัสนุนแนวคิดในผลงานสร้างสรรค ์ 

การคดัสรรวตัถุทางวฒันธรรมและวตัถุสมยัใหม่ การจบัจ่ายใช้สอยเป็นกิจกรรมของ

สตรีเพศ และในเชิงโครงสร้างทางสังคมและสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีมีความส าคญัในการ

ด าเนินชีวิตวตัถุดังกล่าว ถูกผลิตมาเพื่อตอบสนองมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าและกลายเป็น

วฒันธรรมของ  การบริโภค ท่ีมีในทุกระดบัครอบคลุมเมืองหลวงปริมณฑล และชนบท ส่งต่อกนั
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ดว้ยอิทธิพลจากส่ือ มุมมองเชิงสัญลกัษณ์ของวฒันธรรม ภาพยนตร์ นกัร้อง นกัแสดง มีส่วนในการ

ขบัเนน้วตัถุ ดงักล่าวดว้ย   

วฒันธรรมของวตัถุ จ  าตอ้งท าความเขา้ใจในเร่ือง ชีววิทยา กลไกทางวฒันธรรมอย่าง

ลึกซ้ึง เพราะในสังคมขนาดใหญ่ ก็มีวฒันธรรมยอ่ย การแสดงพฤติกรรมและความเช่ือท่ีต่างออกไป 

รวมทั้งการมีสุนทรียะ ศาสนา อาชีพ หรือเร่ืองเพศ ท่ีมีองค์ประกอบไม่เหมือนกนั และมีอาการ

หลอมรวมและผสมผสานกนั และอาจเกิดปัญหาไดใ้นบางมิติ ท่ียากต่อการท าความเขา้ใจ จะเห็นได้

ว่า ความเช่ือ แนวคิดมีความแตกต่างบางมิติ ทั้ งการแต่งตัว รสนิยม การบริโภค เป็นความ

ละเอียดอ่อนท่ีตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั ตวัอยา่งเช่น ความเช่ือสากล การมอบดอกไมใ้ห้สตรีเพศ คือ

การแทนความรู้สึกดี หรือฉนัชอบเธอ ตรงขา้มกนัในประเทศรัสเซีย การมอบดอกไมใ้ห้สตรีเพศท่ี

เป็นจ านวนเลขคู่ใชใ้นงานศพเท่านั้น คลา้ยกบัเป็นการแช่งให้เธอตายเร็ว ในอีกวฒันธรรมยอ่ยสตรี

เพศให้คุณค่ากบัสินคา้   แบรนด์เนม (Brandname) ท่ีมีราคาแพง ขณะท่ีบางกลุ่มให้คุณค่ากบัการ

แต่งตวัสวยงาม และในขณะเดียวกนั หนังสือกลบัมีคุณค่ามากกว่าเส้ือผา้หรือสินคา้แบรนด์เนม 

ความเข้าใจกลุ่มวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันในทางคุณค่าและบรรทดัฐาน เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจ

ลกัษณะความคิดของกลุ่มสังคมสตรีเพศ 

กล่าวโดยสรุป วตัถุคล้ายกบัเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมอย่างหน่ึง แพร่หลาย และ

เขา้ถึงกลุ่มคนทุกชนชั้น วตัถุจึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงการมีฐานะทางสังคม ท่ีพอจะท าการยกระดบั

ตนเองใหท้ดัเทียม หรือสร้างความสบายใจในระดบัเดียวกนั และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระบบของ

สังคม ระบบความเช่ือ และระดบัของการรับรู้ การเปล่ียนแปลงสตรีเพศจึงผกูโยงเขา้กบัวฒันธรรม 

ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับหรือการต่อต้าน ข้ึนอยู่กับรากฐานของวฒันธรรมในสังคม รวมถึง

นวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีส่วนในการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ความคิดใหม่ 

ผลิตภณัฑ์ และอ่ืน ๆ การรับวฒันธรรมอ่ืน (Acculturation) เป็นจุดเปล่ียนทางสังคมประการหน่ึง 

หมายถึง การยอมรับเอาวฒันธรรมอ่ืนมาใช้ในระดบับุคคล โลกของวตัถุ เพิ่มอตัราเร่ง และการ

กระตุน้การใชบ้ริการทุกช่องทาง ทั้งจากความปรารถนาท่ีมีอยูก่่อนในสตรีเพศในระดบับุคคล และ

ปัจจยัแวดลอ้มในภาพร่วมทางสังคม การความซบัซอ้น และมีผลกระทบเป็นพลวตั เป็นปัจจยัส าคญั

มากในการสร้างความเขา้ใจพฤติกรรมของสตรีเพศ การด ารงอยูข่องเธอ เป็นจุดท่ีเช่ือม และช่วยใน

การท าความเขา้ใจในความเป็นไปตามวฒันธรรม หรือธรรมชาติ 
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5.3 การอภิปรายผล 

5.3.1 อภิปรายผลการศึกษาชุดมายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ 

การศึกษาองค์ความรู้ เป็นท่ีมาของกระบวนทศัน์ ท่ีกล่าวถึงมิติของมายาท่ีมีผลต่อสตรี

เพศในเร่ืองราวสุนทรียะทางความงาม เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ของสาเหตุ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

บทบาทของสตรีเพศ ว่าด้วยเร่ืองความจริงในสังคมในการด าเนินชีวิต เพื่อหาค าตอบท่ีมาและ

ความส าคญัท่ีอยู่รายลอ้มความเป็นสตรีเพศ ซ่ึงไดต้ั้งขอ้สังเกตในปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม

ผ่าน ภาพแทนสตรีเพศในผลงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการท าความเขา้ใจ “นัยยะของความจริง” 

กล่าวคือ บทบาทหนา้ท่ี มิติในเชิงการทบัซ้อน ความงามท่ีส่งผลต่อสตรีเพศ หรือมายาเร่ืองราวของ

สตรีเพศนั้น ไดส่้งผลต่อความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ความจริง การบิดเบือน รวมไปถึงคุณค่าต่อการ

ยอมรับนบัถือตนเองของสตรีเพศท่ีมีต่อสังคม ผูส้ร้างสรรคค์น้พบทฤษฎีดงัน้ี 

 

ทฤษฏีโครงสร้างพฤติกรรมจากแรงกระทบ 

แรงกระทบจากปัจจยัภายนอก (Input) สร้างแรงสะเทือนภายใน (Impact) และการสะทอ้น (Output) 

อยา่งมีล าดบัขั้นของปรากฏการณ์ท่ีส่งผลต่อ ๆ กนัอยา่งเป็นพลวตั คลา้ยกบัลูกตุม้นิวตนั (Newton’s 

Cradle Balance Ball) ตามหลกัทฤษฎีของผูส้ร้างสรรค ์

 

 

ภาพท่ี  73 แสดงลกัษณะการท างานของลูกตุม้นิวตนั (Newton’s Cradle Balance Ball)  
 

ผูส้ร้างสรรค์คน้พบว่า ทฤษฏีโครงสร้างพฤติกรรมจากแรงกระทบและการสะทอ้นนั้น    

มีล าดบัขั้นของปรากฏการณ์ ท่ีส่งผลต่อ ๆ กนั คลา้ยกบัลูกตุม้นิวตนั หรือลูกตุม้โมเมนตั้มโลหะ 

จ านวน 5 ลูก (Newton’s Cradle Balance Ball) ท่ีเป็นลกัษณะลูกเหล็กทรงกลม ซ่ึงผูส้ร้างสรรค ์       

แรงกระทบจากปัจจัย
ภายนอก (Ouput) 

พฤติกรรมการแสดงออก   

สร้างแรงสะเทือนภายใน 
(Impact) 

โครงสร้างความคิด 

ทัศนคติและมุมมอง 

สตรีเพศ 
ปัจจัยน าเข้า 
การสะท้อน 

(Input-Output) 

 

สร้างแรงสะเทือนภายใน 
(Impact) 

โครงสร้างความคิด 

ทัศนคติและมุมมอง 

แรงกระทบจากปัจจัย
ภายนอก (Ouput) 

พฤติกรรมการแสดงออก   
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ขออธิบายการแทนค่า ทฤษฏี หลกัการท างานเปรียบเสมือนแรงกระทบจากปัจจยัภายนอก โดยเนน้

ท่ีสตรีเพศและวตัถุท่ีมีนยัยะส าคญั ส่ิงน้ีท่ีน าไปสู่การแทนค่าความหมาย และอธิบายเปรียบเทียบ

วิธีการท างานภาพท่ีชดัเจนมากข้ึน การกระทบกนัของลูกเหล็ก เปรียบเสมือนเร่ืองราวและปัจจยั

ภายนอกเขา้มากระทบ ส่งผลเป็นเป็นแรงสะทอ้น โดยท่ีลูกเหล็กท่ีอยูร่ะหวา่งกลางไม่ไดเ้คล่ือนไหว 

แต่ส่งผลท าใหลู้กเหล็กอีกฝากฝ่ังหน่ึงเคล่ือนไหวท่ีเป็นผลลพัธ์ในอตัราเร่งเท่า ๆ กนันั้น หมายถึง  

โครงสร้างทางความคิด ทศันคติ มุมมอง แปรเปล่ียนเป็นพฤติกรรม ซ่ึงมีผลมาจากปัจจยั

ภายนอกท่ีมากระตุน้เร้า เหมือนลกัษณะของการกระทบผูส้ร้างสรรคมี์ความเห็นเพิ่มเติมในเร่ืองของ

การเปรียบเทียบ ปฏิกิริยา ความหมาย ท่ีไดจ้ากแนวคิดน้ีวา่ ตวัเราเองนั้น (สตรีเพศ) เหมือนลูกเหล็ก

ท่ีอยูต่  าแหน่งตรงกลาง ท่ีไดรั้บแรงสะเทือนจากการกระทบอยา่งต่อเน่ือง ท่ีมีส่วนท าให้ลูกเหล็กทั้ง

สองดา้นเคล่ือนท่ีอยูต่ลอดเวลา สตรีเพศท่ีแทนค่าดว้ยต าแหน่งตรงกลางนั้นคือ ผูส้ะทอ้น นยัยะแฝง 

คล้ายกับมายาท่ีไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น แต่เป็นผูส่้งผลและรับผล ผูส้ร้างสรรค์ให้

ความหมายส าคญัในการแปรค่าท่ีอยากจะส่ือสาร ดงัขอ้มูลขา้งตน้ น าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงาน ใน

เร่ืองคุณลกัษณะ คุณค่า ความหมาย ท่ีอยากสะทอ้นให้เห็นถึงกลไกลส าคญั ต่อมุมมองท่ีมีต่อสตรี

เพศอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนเหตุและผล ช้ีให้เห็นเพื่อตระหนกัของการเป็นส่วนหน่ึงในกล

ไกลถึงจะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม หรือไม่อาจปฏิเสธ มุมมองน้ียงัเป็นส่วนส าคญัในการช้ีชดัวา่ สตรีเพศ

นั้นจะอยูใ่นส่วนใดหรือต าแหน่งใดตามกลไกลภายใตร้ะบบของสังคม 

5.3.2 อภิปรายผลการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ 

ผลการสร้างสรรคชุ์ดน้ี ผา่นกระบวนการคิด การวเิคราะห์ – สังเคราะห์ คน้หากลวิธีดว้ย      

การทดลอง และกระบวนคดัสรรวตัถุในการจัดหุ่นน่ิง เพื่อเป็นการสร้างภาพต้นแบบในการ

สร้างสรรค์ ให้อยู่ในลู่ทางตามเน้ือหาและแนวคิดในการสร้างสรรค์ ท่ีพอเหมาะและตรงตามจริต

ของผูส้ร้างสรรค ์ผลงานท่ีถูกน ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการท างาน อาทิ ศิลปินหญิงแนวเหนือจริง

อย่าง ฟรีดา คาห์โล ศิลปินจีน หลิงเจียน ท่ีใช้สตรีเพศเป็นโมเดลหลัก และวิล ค็อตตอน ท่ี

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะใช้ขนมหวานกับสตรีเพศสาว อบอวนไปด้วยความหอมหวาน ถูก

สร้างสรรค์เป็นผลงานแนวเหนือจริงท่ีเล่าเร่ืองราวของสตรีเพศเช่นกนั จะสังเกตไดว้่า ทั้งหมดน้ี

ศิลปินท่ีน ามาใช้สนับสนุนการท างานนั้นไม่มีผูใ้ดสร้างสรรค์ผลงานท่ีใช้สตรีเพศบอกเล่าใน

ลักษณะแนวเหมือนจริง และใช้ตนเองเป็นต้นแบบ (Self-Portrait) เพียงแต่ใช้สตรีเพศในการ

น าเสนอเท่านั้นในมิติ ความรู้สึกนึกคิดและรูปแบบท่ีต่างกนัไป 
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ผูส้ร้างสรรค์หยิบยกมาเฉพาะและประเด็นนั้นท่ีผูส้ร้างสรรค์เล็งเห็นว่า มีส่วนในการ

สนบัสนุนในมิติใดมิติหน่ึงเท่านั้น เป็นกระบวนการท่ีเรียกวา่ “การทบทวนวรรณกรรม” มีส่วนช่วย

เผยใหเ้ห็นลู่ทางการท างานท่ีมีแนวทางเฉพาะตวัมาตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ีจะสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

กล่าวคือ ผูส้ร้างสรรค์มีกระบวนการเก็บข้อมูล กระบวนการกลั่นกรองผ่านการวิเคราะห์ – 

สังเคราะห์ กระบวนการทดลอง การจดัหุ่นน่ิง “ภาพเหมือนตนเอง” (Self-portrait) การสร้างภาพ

ตน้แบบ และน าไปสู่การสร้างสรรค ์เช่น ผลงานช่วงท่ี 1 เนน้มิติของชุดความเช่ือทางความงามท่ีวา่

ดว้ยเร่ือง    “มายากบัความขาว” ความขาว คือความงาม มากกวา่ 10 ภาพ โดยใชส้ตรีเพศท่ีเห็นได้

ทัว่ไปตามนิตยสาร หรือส่ือ ฯลฯ ในการน าเสนอ และผลงานชุดต่อมา มีมีลกัษณะของการหยิบยืม

ความงามในมิติของแสง – สี ในชุดช่วงท่ี 2  “มายาสุนทรียะกบัความทนัสมยั” ท่ีมีความงามแบบ

สมยัใหม่ ยงัคงใชส้ตรีเพศ (โมเดล) ตามหนา้นิตยสาร หรือส่ือจากหลากหลายช่องทางท่ีเช่ือวา่ความ

งาม คือ ความทนัสมัย จากข้อมูลท่ีกล่าวมานั้นไม่เพียงพออีกต่อไปในความรู้สึกนึกคิดของผู ้

สร้างสรรค์ เพราะไม่สามารถบอกเล่ามิติของความงามในมโนทศัน์ของผูส้ร้างสรรค์ไดค้รบถว้น 

และสตรีเพศท่ีเป็นโมเดลมีความงามอยู่เดิมในแบบท่ีสังคมมองว่างามอยู่เดิมแลว้ หากแต่มิติของ

ความงามท่ีผูส้ร้างสรรคต์อ้งการน าเสนอนั้นเป็นมิติของความงามตามความเช่ือส่วนบุคคลท่ีถูกหล่อ

หลอมจากสังคมนั้นเป็นเพียงสตรีเพศธรรมคนหน่ึง ท่ีปรารถนาถึงความงามในแบบท่ีสังคม

คาดหวงั หรือปรารถนาความงามในแบบตนเอง เพื่อยกระดบั การเป็นท่ียอมรับนบัถือในสังคม โดย

ตอ้งอาศยันวตักรรมทางความงามท่ีจะสามารถมีส่วนช่วยให้เป็นไปตามแรงปรารถนาของสตรีเพศ

ได้ อาจกล่าวได้ว่า สตรีเพศสามัญธรรมดา ต้องการเป็นท่ียอมรับนับถือในสังคม จากการมี

ภาพลกัษณ์ใหม่ และการมีตวัตนใหม่ท่ีงาม     ผูส้ร้างสรรค์มองเห็นความเป็นธรรมดาสามญัใน

ตนเองท่ีจะสามารถบอกเล่ามุมมอง ทศันะของตนไดดี้ท่ีสุด และตรงประเด็นท่ีสุดเช่นกนั ในผลงาน

ชุดท่ี 3 ภายใตห้วัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” 

5.3.3 การอภิปรายผลข้อคันพบในงานวจัิย 

 อภิปรายผลข้อค้นพบในงานวจัิยผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” 

ขอ้คน้พบจากการวจิยั มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ มีการคน้พบ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ท่ี

ส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงในวตัถุ น ามาจดัหุ่นน่ิง (Still Light) ตาม

ทศันะของผูส้ร้างสรรค์ เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนความหมาย แวดลอ้มเร่ืองของสตรีเพศ 

แสดงปริมาตรแสงเงา และพื้นผิว ท่ีเหมือนจริง รูปใบหนา้ของตนเอง (Self- Portrait) ท่ีใชแ้ทนค่า
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สัญลกัษณ์ หรือเป็นตวัแทนของสตรีเพศท่ีจะส่ือสาร สุนทรียะทางมายาคติความเช่ือท่ีไดเ้กิดข้ึนกบั

มนุษย์ (สตรีเพศ) ท่ีต้องอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ยงัคงใช้ส่ือสัมผสัตามมโนทศัน์ภาพใน

ความคิด ผา่นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในภาพมายาความงามท่ีลวงตาลวงใจ ความตอ้งการ หรือแรง

ปรารถนาของมนุษย ์ซ่ึงวิเคราะห์มายาท่ีเกิดข้ึนในการสร้างสรรค์ตามทศันะเป็นกระบวนการรับรู้

เกิดข้ึน มิติทางมายา 3 มิติ ดงัน้ี (รูปท่ี 2) 

มิติมายาท่ี 1 การมองเห็น  มุ่งแสดงการลวงตาลวงใจ ดว้ยวตัถุสวยงาม ส่ิงสวยงาม เพื่อ

ตั้งค  าถามกบัส่ิงท่ีเห็น (วตัถุ) มายาท่ีฉาบเคลือบผลงานจิตรกรรม ได้ท าหน้าท่ีเช้ือเชิญและท าให้

หลงเช่ือในมิติของการมองเห็นเป็นอนัดบัแรก 

มิติมายาท่ี 2 มโนภาพ การสร้างสรรค์และการน าเสนอ มุ่งเนน้ไปสู่เร่ืองราวทางความ

เช่ือ  มายาคติท่ีมีต่อความงาม คิดฝัน จินตนาการ มโนภาพข้ึนภายในใจสะทอ้นความคิดต่อสตรีเพศ        

เป็นประเด็นส าคญั ส่ิงท่ีอยูภ่ายในตามทศันคติสู่การแสดงออกในเร่ืองของความปรารถนาต่อความ

งาม ท่ีถูกแทนค่าดว้ยรูปลกัษณ์ทางสัญญะ เปรียบเปรยในความหมายผ่านวตัถุท่ีถูกมโนภาพและ

ตีความหมาย  

มิติมายาท่ี 3 อรรถรส ในผลงานชุดมายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ มุ่งแสดงเร่ืองราวเน้ือหา

ของความงาม ความวิตกกงัวล อารมณ์สะเทือนใจ แสดงเร่ืองราวของสัจจะความเป็นจริงของวตัถุ 

และมายาของวตัถุ สีสัน บรรยากาศภายในผลงาน ร่องรอยของพื้นผิว ส่ือแสดงด้วยทกัษะทาง

จิตรกรรมอยา่งตรงไปตรงมา ไดส้ร้างอรรถรสทางมายาท่ีผา่นวตัถุมีนยัยะแฝง ท่ีมีผลทางความรู้สึก

นึกคิดของผูส้ร้างสรรค ์ความหลากหลายต่อการเลือกใชว้ตัถุ เพื่อแสดงบทบาทหนา้ท่ีและเน้ือหาท่ี

ส่ือสารออกไป 

 5.3.4 อภิปรายผลข้อค้นพบในการสร้างสรรค์ผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ           

ขอ้คน้พบจากการสร้างสรรค ์“ภาพเหมือนตนเอง” (Self-Portrait) เป็นภาพแทนตวับุคคลท่ีตอ้งการ

จารึก หรือบนัทึกความเป็นจริง หรือเป็นการสร้างภาพเหมือนตนเองในแบบท่ีตอ้งการ ท่ีมีหนา้ตา

อย่างท่ีอยากให้สังคมยอมรับ เป็นสัญลกัษณ์ในทางอ านาจ การแสดงตวัตนและอตัลกัษณ์บุคคล      

ผา่นภาพเหมือนให้ถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชน โดยมีนยัยะส าคญั ว่าดว้ยเร่ืองของการสร้าง

ภาพลกัษณ์ทางภายนอก และการสร้างภาพลกัษณ์ความหมายแฝง อาจโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็

ตามดงัน้ี 
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- การสร้างภาพลักษณ์ทางภายนอก  เป็นการแสดงตวัตนทางกายภาพภายนอกเป็น

หลกัการแสดงสถานะดว้ยรูปลกัษณ์ รูปร่างหน้าตา รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ีและสถานะภาพทาง

สังคม สังเกตไดจ้ากขา้วของเคร่ืองใช้ หรือวตัถุท่ีน ามาสวมใส่ รวมไปถึงรสนิยมในการประดบั

ตกแต่งทุกสัดส่วนของร่างกาย ลว้นบอกถึงเจตคติวา่ ตวัตนท่ีอยากให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้นั้นเป็นดงัภาพท่ี

เห็น 

- การสร้างภาพลักษณ์ ความหมายแฝง การแสดงออกไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็

ตามจะเห็นจริตในการแสดงออก บางคร้ังภาพกบัขอ้ความท่ีเห็นนั้นมีความมายไม่ตรงกนั เห็นถึง

ทศันคติ ลงอาจลงลึกไปถึงจิตใตส้ านึกของวิธีคิดในบุคคลนั้นๆ สังเกตเห็นได้ง่ายจากสังคมใน    

โลกโซเชียลปัจจุบนัน้ี บางคร้ังเป็นภาพท่ีแสดงใบหน้าลักษณะอาการ ไม่ตรงกับสถานะของ

ขอ้ความ ท่ีเขียน    

พบวา่ เป็นการเรียกร้องผา่นภาษาภาพ หรือขอ้ความ อยากให้ผูอ่ื้นรับรู้วา่ “มีตวัตน” อยู่

ในลกัษณะอย่างไร และช้ีน าไปในทางการเรียกร้องให้เขา้มาสนใจ เพื่อการตั้งค  าถาม จากการเฝ้า

สังเกตและเก็บขอ้มูลจากบริบทแวดลอ้ม ครอบคลุมถึงส่ือ การคน้หาสัญลกัษณ์ทางวตัถุท่ีเป็นกุญแจ

ส าคญัในการท าความเขา้ใจมิติทางวฒันธรรม สังคม และบทบาทหนา้ท่ีของเหล่าสตรีเพศ แสดงให้

เห็นได้ว่า สตรีเพศจากอดีตเม่ือหลายพนัปีนับจนปัจจุบัน มิติทางสังคมและวฒันธรรม แรง

ปรารถนาในมายาสุนทรียะทางความงามไม่เคยเลือนหายจากจิตวิญญาณของเหล่าสตรีเพศ มายา

ภาพ และมายาคติ ท่ีมีอ านาจครอบง าโลกของความจริงมาช้านาน สตรีเพศเท่านั้นท่ีสามารถสร้าง

พลงัแห่งสติ สู่ทางสายกลางท่ีเป็นดัง่ความจริงแท ้เพื่อน าไปสู้การคน้พบ โลกแห่งปัญญาในความดี 

ความจริง ความงาม อยา่งครบถว้นในปัจเจกอารยะสู่การพฒันา 

อภิปรายผลข้อค้นพบในการสร้างสรรค์ผลงานชุด มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ ข้อ

คน้พบจากการสร้างสรรค์ มายาความงามของรูปลกัษณ์ภายนอก จากชุดความเช่ือท่ีว่าด้วยเร่ือง 

ความขาวคือความงาม ท่ีกลายเป็นค่านิยม หรือบางคนใชว้ดัคุณค่าเป็นมาตรฐานจากผิวกายภายนอก 

เป็นเป็นสาเหตุท่ีท าให้กลุ่มสตรีเพศจ านวนมาก มุ่งแสวงหาและบ ารุงบ าเรอรูปกายภายนอกเป็น

ส าคัญ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีเพศท่ีมีความอ่อนไหวทางความรู้สึกนึกคิด เพื่อสะท้อนความคิด 

ความหมาย และหนา้ท่ีในมุมมองของจิตรกรรม การส่ือสาร การบอกเล่าประเด็นเน้ือหาทางสังคม ท่ี

ถูกตอกย  ้ามาทุกยคุทุกสมยั  
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พบว่า เป็นขอ้คน้พบท่ียงัไม่มีผูท่ี้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีน าเสนอมิติทางความขาว       

ผา่นผลงานจิตรกรรม การตีแผ่ขอ้เท็จจริงของความขาวท่ีมาพร้อมกบัมายาภาพ สตรีเพศท่ีมีคราบ

แป้งแห้งกรังบนใบหนา้ จากการทดลองสร้างพื้นผิวนบัคร้ังไม่ถว้น เพื่อคน้หา ร่องรอย พื้นผิวการ

ทบัซอ้นของชั้นสี ความหยาบ และความราบเรียบ สามารถสร้างอรรถรสทางการรับรู้ ในการท างาน

สร้างสรรค์ ใบหน้าของสตรีเพศท่ีถูกฉาบเคลือบให้ขาวและดูหนาแน่ เพื่อปกปิดผิวหน้า สีผิวท่ีดู

หมองคล ้ า หรือ สีผิวเขม้ถูกซ้อนอยู่ภายใตค้ราบแป้งบนใบหน้า โดยค านึงถึงเน้ือหาและเร่ืองราว

ของ “มายากบัความขาว” ท่ีอยูคู่่กบัสตรีเพศมาชา้นาน 

อภิปรายผลข้อค้นพบในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”             

ขอ้คน้พบจากการสร้างสรรค ์ภาพเหมือนตนเองเป็นภาพแทนตวับุคคลท่ีตอ้งการจารึก หรือบนัทึก

ความเป็นจริง โดยนยัเป็นการระลึกถึง  “ภาพสุดทา้ยของชีวิต” ความปรารถนาใด ความงาม ความ

มัง่คัง่ หรือความสุขในวาระสุดทา้ยของชีวิตใกลเ้ขา้มาถึง จงเตรียมพร้อมใช้ชีวิตให้คุม้ค่าอย่างมี

ความสุข และมีความหมาย เหมือนวนัหน่ึงวนัน้ีเป็นวนัสุดท้าย ภาพแทน เพื่อพิจารณาชีวิต 

เป้าหมาย    การเปล่ียนแปลง เปิดใจให้กวา้ง การเผชิญหน้ากบัความจริง เพื่อละว่างตวัตน การ

ตระหนกัถึง   ความตายท าให้ชีวิตของเราดีข้ึน เพื่อการเจริญมรณะสติในชีวิตประจ าวนั เป็นการ

สร้างโอกาสคอยกระตุน้เตือนการอยู่อย่างไม่ประมาท และไม่หลงเพลิดเพลินกบัส่ิงท่ีไม่ใช่สาระ

ของชีวติ  

พบว่า ภาพแทนของสตรีเพศท่ีจองมองมายงัผูช้ม ภาพหน้าตรง ท่ีถูกรายลอ้มดว้ยวตัถุ

สวยงามและถูกประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ถูกวางเบ้ืองบนศีรษะและรอบ ๆ ใบหนา้ของภาพเหมือน

ตนเอง มีนยัยะส าคญัของการน าเสนอ “ภาพสุดทา้ยของชีวิต” เป็นการคน้พบความหมายแฝงท่ีซ้อน

อยู ่ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัน้ีมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปปรับใช ้และกระบวนการของการวิจยั

ไปใชใ้นการศึกษาและวจิยัต่อไปดงัน้ี 

5.4.1 ท่ีมาของขอ้มูลหลากหลายเกินไป เพราะช่องทางของการรับขอ้มูลข่าวสารใน

ขอ้เท็จจริงค่อนขา้งหลากหลายทั้งรูปแบบและการเขา้ถึงของส่ือ ห้างสรพสินคา้ ร้านคา้ ทั้งการ

โฆษณาโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์ป้ายบิลบอร์ด หรือโซเชียลมีเดีย รวมไปถึง แอพพริเคชัน่ 
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ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของสตรีเพศ ส่งผลใหผ้ลงานในช่วงท่ี 1 – ช่วงท่ี 2 ไม่ไดแ้สดงทศันะ และอารมณ์

ความรู้สึกไดเ้ท่าท่ีควร  

5.4.2 การก าหนดสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของผู ้

สร้างสรรค์ เป็นเพียงสัญลกัษณ์ในการน าเสนอแนวคิดเร่ืองราวเน้ือหา ส่งผลให้ผลงานดูแลว้โน้ม

เอียงไปทางแฟชัน่ของการแต่งหนา้ทาปากตามแฟชัน่ทนัสมยั ในช่วงท่ี 1 – ช่วงท่ี 2 ในผลงานชุดน้ี 

5.4.3 สัญลักษณ์ท่ีน าเสนอแบบตรงไปตรงมา อาจดู เรียบเฉยไม่ทันสมัย เช่น หัว

กะโหลก ดอกไมพ้ลาสติก ไข่มุก และเห็นในหลายภาพผลงาน 

5.4.4 ผลงานสร้างสรรคน์ าเสนอ ภาพแทน ของสตรีเพศ มิติทางความงามท่ีไม่สามารถ

บอกเล่าไดค้รบถว้น เพราะมิติทางสังคมและวฒันธรรมมีหลากหลาย ยากต่อการน าเสนอให้ไดค้รบ

ทุกมิติ 
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ภาคผนวก 
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การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่1 (คร้ังที ่1) 

ภาพ 1 เผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการ ภายใตนิ้ทรรศการ ช่ือวา่ “More Beauty”   
           โดย อาร์เดลแกลลอร่ี ระหวา่งวนัท่ี 22 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2558   
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การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่1 (คร้ังที ่2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2 ผลงานช่วงแรกเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ ภายใต้ช่ือนิทรรศการ “Kamal 
Tassananchalee & Friends” นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และวาระครบ 71 ปี กมล ทศันาญชาลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ ระหวา่งวนัท่ี 6 
มกราคม – 6 กุมภาพนัธ์ 2558 จดัแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน ช่ือผลงาน “Sunglasses – 
Big Pearl” ขนาด 100 X 120 เซนติเมตร เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ หน่ึงในผลงานชุด More Beauty 
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การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่1 (คร้ังที ่3) 

ในรูปแบบนิทรรศการ ท่ีสร้างข้ึนในปี 2559 ภายใตนิ้ทรรศการ 

ช่ือวา่ “The Long Lasting Journey ”, Numthong Gallery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3  ผลงานช่วงแรกเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ ภายใตช่ื้อนิทรรศการ “The Long 
Lasting Journey ” by APNA#5 ณ น าทองแกลเลอร่ี ระหวา่งวนัท่ี 23 เมษายน – 19 พฤศจิกายน 
2559 
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เทคนิคและขั้นตอนการท างานสร้างสรรค์  

การคน้พบพื้นผวิ (Texture) การคดัสรรสัญลกัษณ์ท่ีสามารถส่ือสารไดช้ดัเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 การคน้พบพื้นผวิ (Texture) การคดัสรรสัญลกัษณ์ท่ีสามารถส่ือสารไดช้ดัเจน เกิดข้ึนขณะท า
กิจกรรม “ Work Shop” ท่ีมีส่วนส าคญัในการคน้พบเทคนิคท่ีสร้างพื้นผิวพิเศษ เป็นการเพิ่มความ
น่าสนใจในผลงานสร้างสรรคใ์นชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ปี 2558 – 2560 
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การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่2 (คร้ังที ่4 - 5) 

ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5  ผลงานชุดน้ี ในบางส่วนไดมี้การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค ์ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ 
นบัตั้งแต่ ปี 2558 – 2560 ณ ประเทศเกาหลี (อยา่งต่อเน่ือง) 
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การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่3 (คร้ังที ่1) 

 ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ  

 

 

 
 
ภาพ 6  ผลงานสร้างสรรคภ์ายใตห้วัขอ้ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ภาพบรรยากาศในนิทรรศการ  
“Hand Head Heart” การเสวนาของศิลปิน วนัท่ี 20 - 21เมษายน 2560 และนิทรรศการเปิดใหเ้ขา้ชม 
ระหวา่ง วนัท่ี 5 - 29 เมษายน 2560 ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจา้ฟ้า 
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การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่3 (คร้ังที ่2) 

ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ 

ภาพ 7  ผลงานสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ภาพบรรยากาศ                    
ในนิทรรศการ  “Hand Head Heart” คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 โดย ดุษฎีบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นท่ี 3 นิทรรศการเปิดให้เข้าชม        
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ – 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 
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การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที ่3 (คร้ังที ่3) 

ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8  ผลงานสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” ภาพบรรยากาศ                    
ในนิทรรศการ  “Hand Head Heart” คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 โดย ดุษฎีบณัฑิต สาขาทศันศิลป์                 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่นท่ี 3 นิทรรศการเปิดให้เขา้ชม        
วนัท่ี 1-13 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 แขวงวงั
ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
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(ก) 

 

 (ข) 

 

 
ภาพ 9  การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ช่วงท่ี 3 (คร้ังท่ี 4 - 5) ในรูปแบบนิทรรศการ ภายใตห้วัขอ้ 

“มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ”  
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(ก) นิทรรศการศิลปะร่วมสมยั โดยศิลปินกลุ่ม “BLACK SPACE” คร้ังท่ี 2 ณ 

พิพิธภณัฑเ์พาะช่างเฉลิมพระเกียรติและหอศิลป์ ระหวา่งวนัท่ี 18 – 30 มิ.ย. 2561  

(ข)นิทรรศการ“THE 10TH GRAND ART MONGOLIAN YOUNG ARTISTS 

EXHIBITION, KOREAN & MONGOLIAN INVITATION ARTISTS EXHIBITION 2018 ”          

ณ ประเทศมองโกเลีย 4 – 13 ก.ค. 2561 

 
 



 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
 

 

โรล็องด ์บาร์ตส์, มายาคติ Mythologies, พิมพค์ร้ังท่ี 5. ผูแ้ปล: วรรณพิมล องัคศิริสรรพ. (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตย โครงการการจดัพิมพค์บไฟ, 2558) 
Alexander Gottieb Baumgarte. 1750. Aesthetica scripsit. University of Michigan Collection  
americana. Americana: Publisher impens. I.C. Kleyb. 413 
Charles Sanders Peirce. (1984). Semiotic characteristics of the architectural design based on the  
model.  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://books.google.co.th 
Rita E. Freed, Yvonne J. Markowitz, Sue H. D'Auria, Pharaohs of the Sun: Akhenaten - Nefertiti - 
Tutankhamen (Museum of Fine Arts, 1999) 
Saussure, F. de (1960). Course in General Linguistics, ed. C. Bally and A. Sechehaye in  
collaboration  with A. Reidlinger, trans. W. Baskin, London, Peter Owen (rev. edn. 1974). First 
published in 1916. https://www.artbangkok.com › Article-Visual Art 
Isabel Alcantara and Sandra Egnolff. Frida Fahlo and Diegorivera, (London New York: Preatel 
Publishing Ltd, 1999), 87. 
วารุณี ภูริสนสิทธ์ิ, ความเป็นเพศ,  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
Timesonline, (2006), ภาพเหมือนท่ีเก่าท่ีสุด, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.thetimes.co.uk/#section-world 
Wegner DM (2003). The mind's self-portrait.  Ann N Y Acad Sci 1001: 212-225 
Wilber schramm และ C.E. Osgood. 1954.  ทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory),  เขา้ถึงเม่ือ 
12 มีนาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก www.http://seminer2020.biogspot.com/2012 
 
 
 

 

 



 



 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล สุริวลัย ์สุธรรม 
วนั เดือน ปี เกดิ 16 พฤศจิกายน 
สถานทีเ่กดิ สมุทรปราการ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2538  โรงเรียนวดัด่านส าโรง จงัหวดัสมุทรปราการ  

พ.ศ. 2541  โรงเรียนสิริรัตรนาธร  จงัหวดักรุงเทพฯ  
พ.ศ. 2545  วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ  
พ.ศ. 2550  ศิลปบณัฑิต สาขาวจิิตรศิลป์ ภาควชิาจิตรกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลยัเพาะช่าง  
พ.ศ  2555  ศิลปมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ ภาควชิาจิตรกรรม     
      ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร    
พ.ศ. 2558   ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม  
      ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร   

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร 
ผลงานตีพมิพ์ 2561  -Veridian E-Journal Silpakorn University  

    Vol 11 No 1 (2561): ฉบบัภาษาไทย มนุษยศาสตร์       
    สังคมศาสตร์ และศิลปะ ( มกราคม - เมษายน 2561 )   
    มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ (The illusory aesthetics of         
    womankind) สุริวลัย ์สุธรรม (Suriwan Sutham) คณะ    
    ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  
    ท่ีปรึกษาศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (Pishnu   
    Supanimit) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์    
    มหาวทิยาลยัศิลปากร. 3859-3870  
พ.ศ. 2561 - นิทรรศการ “3H13: Head Heart Hands Art”คร้ังท่ี 3 ณ     
    หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ชั้น 5  
พ.ศ. 2561 - นิทรรศการ “3H13: Head Heart Hands Art”คร้ังท่ี 2   
    ณ ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมเฉลิมพระเกรียต 6 รอบ      
    พระชนมพรรษา มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนาม-    
    จนัทร์ 28 ก.พ.-13 มี.ค.  
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พ.ศ. 2561 - “CRRU International Conference and Art Work   
    Shop 2018 :Lanna Identity, Thai Identity &       
    International Identity”, 12 - 14 มิถุนายน ณ ส านกัศิลปะ  
    และวฒันธรรม  และหอประชุมใหญ่  มหาวทิยาลยัราชภฏั-  
    เชียงราย  
พ.ศ. 2561 - นิทรรศการ “DIVAS ART EXHIBITION”, At 1st floor,   
    RCB Artery 8-18 มีนาคม    
พ.ศ. 2560 - นิทรรศการ “SEOUL ART SHOW 2017”, Gallery Are   
    ณ ประเทศเกาหลี, 23 - 27 ธ.ค.  
พ.ศ. 2560 - นิทรรศการ “Hand Head Heart คร้ังท่ี 1” (3H13)   
    ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจา้ฟ้า  
พ.ศ. 2560 - นิทรรศการ 7 ปี ครุศิลปะ “บนัทึกบนเส้นทางศิลป์”   
    ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน  
พ.ศ. 2560 - นิทรรศการอตัลกัษณ์ศิลป์ถ่ินใต ้คร้ังท่ี 3 ณ หอศิลป์  
    อนัดามนั จงัหวดักระบ่ี  
พ.ศ. 2560 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมยันานาชาติ DAEJEON   
    INTERNATIONAL ART SHOW, KOREA   
    ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลี (พ.ศ.2558-2560)  
พ.ศ. 2559 - นิทรรศการอคัรศิลปินเหนือเกลา้ ณ หอศิลป์ร่วมสมยั-  
    ราชด าเนิน  
พ.ศ. 2558 - นิทรรศการเด่ียว (คร้ังท่ี 2) More Beauty : มอร์บิวต้ี   
    ณ ดีโอบีหวัล าโพง แกลเลอร่ี  
พ.ศ. 2558 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมยันานาชาติ DAEJEON   
    INTERNATIONAL ART EXCHANGE     
    ASSOCIATION,KOREA ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลี  
พ.ศ. 2558 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมยั Black Space ณ People’s   
    Gallery 3-28 เมษายน 2558 ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่ง  
    กรุงเทพมหานคร (BACC)  
พ.ศ. 2558 - นิทรรศการครบรอบ 71 ปี อ.กมล ทศันาญชาลี และเพื่อน  
    ศิลปิน 6-26 มกราคม 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน  

 



  182 

 

พ.ศ. 2557 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมยั 10 ศิลปินไทย ณ กงสุนใหญ่-  
    ไทย นครลอสแอนเจริส ประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา  
พ.ศ. 2557 - นิทรรศการทศันะอาเซียน 7 – 8 กรกฎาคม 2557   
    ณ พิพิธภณัฑศิ์ลปะแห่งชาติ หอศิลป์เจา้ฟ้า  
พ.ศ. 2557 - นิทรรศการศิลปินทศันศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  
    29 ก.ย. ณ หอศิลป์ราชด าเนิน  
พ.ศ. 2556 - นิทรรศการแสดงเด่ียว Beauty : บิวต้ี ณ ดีโอบีหวัล าโพง   
    แกลเลอร่ี โดย Ardel Gallery Of Modern Art  
พ.ศ. 2555 - นิทรรศการ “พนัธนาการ กบัค าลวงอนัหอมหวาน” Ties and 
Fragrantlies ณ ONEEAST ASIA ประเทศสิงคโปร์  
พ.ศ. 2555 - นิทรรศการวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท ภาควชิา  
    จิตรกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ณ หอศิลป์กรุงไทย   
พ.ศ. 2555 - นิทรรศการศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ” คร้ังท่ี 24   
    ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ   
พ.ศ. 2555 - นิทรรศการ “โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรคผ์ลงาน-  
    ศิลปะร่วมสมยั”, ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุเทพมหานคร  
พ.ศ. 2554 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมยั 2th UOB exhibition   
    ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจา้ฟ้า กรุงเทพฯ  
พ.ศ. 2554-3 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมยั “ พานาโซนิค ”คร้ังท่ี 13-     
    14 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจา้ฟ้า กรุงเทพฯ  
พ.ศ. 2554 - นิทรรศการอิต- สตรี ณ Teeoli Gallery  d”walk of art-  
    space “ ID-SaTEE –exhibition", รามอินทรา กรุงเทพฯ  
พ.ศ. 2548 - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปริญญาตรี ภาควชิาจิตรกรรม   
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   
    วทิยาลยัเพาะช่าง คร้ังท่ี 8 ณ สีลม แกลเลอเรีย 

รางวลัทีไ่ด้รับ พ.ศ.2560 - รางวลัผูส้ร้างสรรคผ์ลงานวจิยัยอดเยีย่ม ประจ าปีการศึกษา   
    2559 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  
พ.ศ.2559 - รางวลัอาจารยดี์เด่นประจ าปี 2559 มหาวทิยาลยัราชภฏั-  
    บา้นสมเด็จเจา้พระยา  
พ.ศ.2559  - ทุนสนบัสนุนส านกัวจิยัและพฒันา เพื่อน าเสนอ
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ผลงานวจิยั    
    และงานสร้างสรรค ์ณ ประเทศเกาหลี   
พ.ศ.2559  - ทุนพฒันาบุคลากร จากมหาวทิยาราชภฏับา้นสมเด็จ-  
    เจา้พระยา  
พ.ศ.2555  - ทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์    
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