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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย  ของ

ศิลปินหญิงตัง้แต่ พ.ศ.2517-2559 (ร่วมสมัยกับผู้วิจัย) และเพื่อน าเสนอความรู้ทางด้านแนวคิด
ของศิลปินหญิงในงานศิลปะไทยร่วมสมัย  โดยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ศิลปินจ านวน  11 คน 
ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผลวิจัยพบว่า ศิลปินหญิงไม่ได้
ท างานเรียกร้องสิทธิของสตรี แต่ต้องการแสดงออกถึงความเท่าเทียมของทุกเพศทกุวยั เพราะการ
เรียกร้องสิทธิของผู้หญิง เหมือนเป็นการข่มสถาะของผู้ชาย ซึ่งศิลปินไม่ได้ส่ือมาในแนวนัน้ ทกุเพศ
คือมนษุย์ ท่ีเท่าเทียมกัน มีความสามารถเหมือนกัน และเลือกท่ีจะท างานศิลปะเกี่ยวกับเร่ืองเพศ
เพราะเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวั เพราะจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี ปัจจยัเร่ืองการประสบความส าเร็จ
ในอาชีพศิลปิน ปัจจัยแรกและเป็นปัจจัยส าคัญเลยคือเร่ืองของความขยัน  การท างานอย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจยัรองลงมาคือเร่ืองทนุทรัพย์ ปัจจัยสดุท้ายคือภณัฑารักษ์หอศิลป์ ส่วนปัจจัยท่ีจะท า
ให้ศิลปินหยุดการท างานได้นัน้ คือเร่ืองหน้าท่ีท่ีติดตัวมากบัเพศหญิง คือหน้าท่ีของแม่ และหน้าท่ี
การดแูลบุพการี 

 
ค าส าคญั : การศึกษา, ศิลปินหญิงไทย, ศิลปะไทยร่วมสมยั 

 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Title CONTEMPORARY THAI ART STUDY OF FEMALE ARTISTS 
FROM 1974 TO 2019 

Author THAPANEE JEWSUK 
Degree MASTER OF EDUCATION 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Supachai Areerungruang  

  
The purposes of this research study are to study and analyze contemporary 

Thai arts by female artists from 1974 to 2016 (in the same period as that of the 
researchers) and to present the knowledge about concepts of the artists by interviewing 
eleven female artists and reviewing the relevant documents and studies. The findings of 
this study were as follows : (1) the female artists did not use their to promote work 
women’s rights, but they did want to express gender equity for women of all ages as 
women’s rights reflect the reality of gender discrimination. The artists did not intend to 
express this, as all genders are human. They chose to create artworks about gender 
because this topic was close to their lives and it was easy to represent artistically, (2) 
the factors of the successes of artists were as follows. The first and most important 
factor was diligence; which was followed by second factor is budget; and the last factor 
is curator. The factor causing these artists stop working include female roles that 
included their duties as mother and taking care of their parents. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การวิจัยครัง้นีส้ าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณ
หลายท่าน ผู้ วิจัยกราบขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาให้ค าชีแ้นะ  และให้ค าแนะน าปรึกษามาโดยตลอด  ผู้ วิจัยขอกราบ
ขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

กราบขอบพระคุณศิลปินหญิงทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้ความอนเุคราะห์ และเมตตาสละเวลา
ในการให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การวิจยัครัง้นี ้จนด าเนินการวิจยัจนส าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี 

กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์ ประธานกรรมการสอบปากเปล่า 
และ รองศาสตราจารย์ วรรณรัตน์ ตัง้เจริญ กรรมการสอบปากเปล่า ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์ฉบับนีใ้ห้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

กราบขอบพระคุณ ดร. ถนอม ชาภักดี ดร.อธิพัชร์ วิจิตรสถิตรัตน์ และอาจารย์ อัยนา ภู
ยุทธานนท์ ท่ีให้ความกรุณาเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเค ร่ืองมือการวิจัยในครัง้นี  ้และ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ท่ี
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ตลอดหลกัสตูร การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ทศันศิลป์) 
และผู้ประสานงานหลกัสตูรทกุท่านท่ีให้ความช่วยเหลืออย่างดีมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณ นายสมาน จิ๋วสุข และนางสาวิตรี จิ๋วสขุ บิดามารดาของข้าพเจ้า ผู้มี
พระคณุท่ีให้ทนุสนบัสนนุ ให้ก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันีไ้ด้ลลุ่วงเป็นอย่างดี 

ขอบคุณ เพื่อนๆ ร่วมชัน้ปริญญาโท ผู้อยู่เบือ้งหลงัความส าเร็จทกุประการ อีกทัง้ยงัคอยให้
ค าปรึกษา จบัมือช่วยฝ่าฟันอปุสรรคตัง้แต่วนัแรกจนถึงวินาทีสดุท้าย และเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมา 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
หัวข้อบทความชิน้เอกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ ในปี1971 ของ Linda Nochlin 

นกัเขียนชาวอเมริกา ระบุไว้ว่า “เหตุใดจึงไม่เคยมีศิลปินคนส าคญัของโลกเป็นผู้หญิงเลย” เนือ้หา
ในบทความนัน้ได้เขียนถึงความคิดเห็นท่ีว่า ผู้หญิงก็เป็นเพศท่ีมีศักยภาพในการเป็นศิลปินได้
เทียบเท่ากับเพศชาย แต่ท้ายท่ีสุดแล้ว กลับมีเพียงศิลปินชายเท่านัน้ ท่ีได้รับอ านาจอย่างชัดเจน
บนเส้นทางสู่ความส าเร็จของอาชีพศิลปิน (Nixon, 2018) จากบทความนี ้ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า 
ไม่เพียงแต่วงการศิลปะระดับโลกเท่านัน้ท่ีศิลปินหญิงไม่ได้รับความส าคัญ เพราะในประเทศไทย
เองก็ไม่พบศิลปินหญิงคนส าคัญเช่นกนั หากให้นึกถึงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านศิลปะไทยร่วมสมัย
ของไทย คนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึง เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ถวัลย์ ดัชนี หรือ แม้แต่ทางด้านภาพ
พิมพ์ ก็จะนึกถึงประหยัด พงษ์ด า หรือ กมล ทัศนาญชลี ถึงแม้ว่าจะมีศิลปินหญิงรุ่นใหม่ไฟแรง
เกิดขึน้ในสงัคมไทยก็ตาม แต่ศิลปินหญิงก็ยงัมีจ านวนน้อยและไม่เป็นท่ีรู้จกัเท่าศิลปินชาย อ้างอิง
ได้จากงานวิจยัศิลปินคอนเซปชวลหญิงในประเทศไทย ของอุษาวดี ศรีทอง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ได้เปรียบเทียบจ านวนของศิลปินหญิงและศิลปินชายในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2492-2556  
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการการยืนยันว่า จ านวนศิลปินหญิงมีน้อยกว่าศิลปินชาย โดยงานวิจัย
ดงักล่าว ได้มีการอ้างอิงข้อมูลจากการแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 1-56 พบว่ามีรายชื่อ
ศิลปินท่ีร่วมแสดงผลงานศิลปะทัง้หมด 471 คน แบ่งเป็นศิลปินชายจ านวน 411 คน แต่ปรากฏ
รายชื่อศิลปินหญิงเพียง 60 คนเท่านัน้ (อษุาวดี ศรีทอง, 2557) 

หากวิเคราะห์ตามบทความและงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ดูเหมือนว่าเพศสภาพได้ถูก
น ามา ก าหนดถึงสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในสังคมศิลปะไว้อยู่แล้ว ดังเช่นค ากล่าวของ Kant Immanuel 
นักปรัชญาชาวเยอรมันท่ีได้พูดถึงเกี่ยวกับเร่ืองนีใ้น บทความ Observations on the Feeling of 
the Beautiful and Sublime (1763), “จิตใจของผู้หญิงเป็นจิตใจที่งดงาม แต่ไม่มีความสามารถใน
การท าความเข้าใจถึงความก้าวร้าว รุนแรง ดงัเช่นผู้ชาย” (Kant, 2011)ยิ่งตอกย า้ภาพลักษณ์ของ
ผู้หญิงในความคิดของผู้คนไปอีกว่า ผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนไหว นุ่มนวล ผู้ชายเป็น
สัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ทรงพลัง และ เมื่อมองมายังผลงานท่ีศิลปินถ่ายทอดออก ศิลปิน
หญิงมักจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาในรูปแบบท่ีแสดงถึงความรู้สึก แสดงอารมณ์อ่อนไหว
ต่าง ๆ คล้ายกับแสดงออกถึงส่ิงท่ีธรรมชาติมอบให้ ท าให้เกิดเสียงวิจารณ์ในเชิงดูถูกตามมา
บ่อยครัง้ว่า ศิลปินหญิงเป็นพวกเพ้อฝัน ราวกบัว่าถกูติดป้ายประกาศไว้แล้วว่า รูปแบบงานศิลปะ 
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ท่ีส่ือไปทางความน่ารัก ความอ่อนไหวเหล่านีคื้อ ลกัษณะเฉพาะของเพศหญิง และรูปแบบลกัษณะ
งานศิลปะท่ีทรงพลงันีคื้อลกัษณะเฉพาะของเพศชาย 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงยุคสมัยในปัจจุบัน เราจะพบว่า ศิลปินหญิงสมัยใหม่  
มีผลงานและ ศักยภาพเทียบเท่ากบัศิลปินชาย สงัเกตได้จากการท่ีศิลปินหญิงบางคน สามารถท า
ให้ศิลปินชายยอมรับในผลงานของตนได้ ยกตัวอย่างเช่น ล าพู กันเสนาะ ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ท่ีมี
ชื่อเสียง และได้รับความนิยมในประเทศไทย เธอน าเสนอผลงานจิตรกรรมสีน า้มันบนผ้าใบ  
และผลงานวาดเส้นท่ีผสมผสานระหว่างรูปแบบเหมือนจริงและเหนือจริง โดยเน้นถ่ายทอดเร่ืองราว
อันหลากหลายของสังคมไทยในปัจจุบัน  ทัง้ท่ีคนไทยคุ้ นตาตามข่าวสารความเป็นจริงและ  
แอบแฝงการเสียดสีสังคม ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะออกมาในรูปแบบของความน่ารักขบขัน 
(mod, 2556) หรืออีกหน่ึงศิลปินหญิงท่ีก าลังได้รับความสนใจในวงการศิลปะขณะนีอ้ย่าง กวิตา 
วฒันะชยงักูร ซึ่งเธอได้เร่ิมต้นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างจริงจงัในปี 2012 โดยผลงานของกวิตา
นัน้ เร่ิมมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ เมื่อเธอจับประเด็นเร่ืองความเป็นเพศ (gender) และเพศวิถี 
(sexuality) มาเล่าผ่านงานศิลปะ เร่ืองท่ีเธอเลือกมาสร้างเป็นผลงานก็คือ “งานของผู้หญิง” และ 
“ความเป็นวัตถุของร่างกาย” แล้วใช้ส่ือศิลปะการแสดง (performance) ท่ีถูกน าเสนอในรูปแบบ
ของวิดีโอศิลป์ เกิดเป็นผลงานชุดท่ีมีชื่อว่า ‘Onto Fabric’ กวิตา “แสดง” เป็นเสือ้ผ้าท่ีไร้ชีวิต  
เธอก ากบัตวัเองให้มีส านึกว่าตวัเองเป็นเพียงวตัถใุนงานบ้านของผู้หญิงในสงัคมเพียงเท่านัน้ 

ทัง้หมดนี ้ท าให้ผู้วิจัยเกิดความคิดท่ีว่า แม้ศิลปินหญิงจะยังคงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
หรือห้วงอารมณ์อนัอ่อนไหวท่ีแฝงอยู่ในความเป็นหญิงออกมาผ่านงานศิลปะ แต่หากศิลปินหญิง
ใช้รูปแบบงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์ เลือกใช้เคร่ืองมือใหม่  ๆ  ในการน าเสนอผลงาน แทรก
แนวความคิดท่ีส่ือถึงเร่ืองราวใหม่ หรือ เร่ืองท่ีสังคมก าลังให้ความสนใจ ก็ย่อมได้รับความสนใจ
จากสังคมตามมา ดังเช่นในปี 2550 นัน้ ศิลปินหญิงจากประเทศมุสลิม และ ประเทศท่ีก าลัง
พัฒนา ได้รับการยกย่องถึงในงานนิทรรศการ Hanging Fire ซึ่งจัดขึน้ท่ี Asia Society นคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ งาน Fukuoka Asian Art Triennial ในประเทศประเทศญ่ีปุ่ น 
โดยปัจจัยท่ีท าให้ศิลปินหญิงปากีสถานหน่ึงในนัน้ได้มีชื่อเสียงปรากฎขึน้มาในวงการศิลปะระดับ
โลก เป็นเพราะงานของพวกเธอท้าทายทัศนคติการมองผู้หญิงปากีสถานแบบเหมารวมของโลก
ตะวันตก “เป็นเพราะส่ือตะวนัตกท าให้ภาพของหญิงชาวมุสลิมสะท้อนออกมาว่าเป็นผู้หญิงท่ีถูก
ปิดกัน้ ยามท่ีโลกมองมายังปากีสถาน พวกเขาจึงอยากรู้ว่าแท้ท่ีจริงแล้ว ในจิตใจของผู้ หญิง
ปากีสถานนัน้ก าลังคิดอะไร” (เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ , 2551) ดังนัน้ การสร้างผลงานศิลปะท่ี
สามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้คนในสังคม อาจเป็นอีกหน่ึงในหนทางท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ
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ในวงการศิลปะของศิลปินหญิงก็เป็นได้ ด้วยเหตุนีเ้อง ทางผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการศึกษา
แนวความคิดของศิลปินหญิงในวงการศิลปะไทยร่วมสมัย ว่ามีแนวโน้มในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะไปในทิศทางใด 

ประกอบกับศิลปะไทยร่วมสมัยก าลังได้รับความสนใจ ทัง้จากกลุ่มศิลปินผู้สร้างสรรค์ 
และกลุ่มผู้ชมงานศิลปะท่ีนับวันยิ่งให้ความสนใจมากเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ แต่องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ
ไทยร่วมสมยั ในประเทศไทยนัน้ ยังถือว่าขาดแคลนอยู่มาก และเพื่อเป็นการตอบสนองทฤษฎีพหุ
ศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (Dissipline Based Arts Education : DBAE) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีเน้นแบบ
แผนการเรียนการสอนศิลปศึกษา 4 แกน งานวิจัยชิน้นีจ้ึงจัดอยู่ในหมวดประวัติศาสตร์ศิลปะ  
อนัเป็น 1 ใน 4 ข้อของทฤษฎีดังกล่าว ด้วยผู้วิจัยมุ่งหมายสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยร่วม
สมัยขึน้มา เพื่อเติมเต็มช่องว่างในวงการวิชาการศิลปะของไทยให้มีข้อมูลเพิ่มเติมท่ีสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีสนใจศึกษางานศิลปะได้ใช้หาความรู้ต่อไป โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ
วิจยัแบบเชิงคุณภาพ เก็บข้อมลูจากงานวิจัย บทความ บทวิจารณ์ และวารสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กบัปรากฏการณ์ท่ีสัมพันธ์ด้วยแนวคิดในการท างานศิลปะไทยร่วมสมัยของศิลปินหญิง และการ
ลงพืน้ท่ีภาคสนาม สัมภาษณ์นักวิชาการ นักวิจารณ์ ภัณฑารักษ์ของหอศิลป์ และนักสะสมงาน
ศิลปะเกี่ยวกับความคิดเห็นในเร่ืองรูปแบบ แนวคิด เพื่อให้งานวิจัยชิน้นี ้เป็นฐานข้อมูลในเร่ือง
ศิลปะไทยร่วมสมัยของศิลปินหญิงในประเทศไทยให้กับวงการศิลปะ, วงการผู้ ศึกษาด้านศิลปะ, 
นกัวิชาการ และศิลปิน เป็นต้น 

ความมุ่งหมาย 
งานวิจยัชิน้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้คือ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยในด้านแนวคิด สัญลักษณ์ และ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศสภาพกับความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพศิลปิน  ของศิลปินหญิงตัง้แต่  
พ.ศ.2517-2559 (ร่วมสมยักบัผู้วิจยั) 

2. เพื่อน าเสนอแนวคิดของศิลปินหญิงท่ีปรากฏในภาพเขียน บูรณาการสู่สังคม 
ในปัจจบุนั  
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้แนวทางการสร้างองค์ความรู้ทางด้านศิลปะไทยร่วมสมัย ในประเด็นผลงานศิลปะ

ของศิลปินหญิง โดยสามารถน าข้อมูล องค์ความรู้ ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยและวิเคราะห์  
มาเป็นฐานข้อมลูทางประวติัศาสตร์ศิลป์ 

2. ได้แนวทางศึกษาด้านศิลปะส าหรับ นกัวิชาการ และศิลปิน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาถึงท่ีมาของแนวความคิดและกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินหญิงท่ีมีความเคล่ือนไหว และมีแนวคิด 
การท างานศิลปะท่ีคล้ายกนัทัง้หมด จ านวน 12 คน คือ 

1. สิปาง สวนแก้ว 
2. พินรี สณัฑ์พิทกัษ์ 
3. รศ.กญัญา เจริญศภุกุล 
4. ล าพ ูกนัเสนาะ 
5. น.ส.ยามีล๊ะ หะยี 
6. อญัชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ 
7. บุษราพร ทองชยั 
8. กมลพนัธุ์ โชติวิชยั 
9. กวิตา วฒันะชยงักูร 
10. ปานพรรณ ยอดมณี 
11. ปรางค์ จรเขต 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย ของศิลปินหญิงตัง้แต่ พ.ศ.2517-2559  

(ร่วมสมยักบัผู้วิจยั)  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การศึกษา หมายถึง กระบวนการการค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน ามาเป็น

ผลสรุปในงานวิจยั  

2. ศิลปินหญิง หมายถึง ผู้ สร้างงานศิลปะประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นเพศหญิงท่ีมีผลงานศิลปะ
ไทยร่วมสมัย รับการยอมรับในวงการศิลปะไทย โดยมีผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเน่ือง 
ตัง้แต่ พ.ศ. 2517-2559 โดยผู้วิจยัเลือกจากกลุ่มศิลปินแบบเจาะจง และท างานร่วมสมยั ไม่จ ากัด
เทคนิคในการท าผลงาน ได้แก่ สิปาง สวนแก้ว, พินรี สัณฑ์พิทักษ์, กัญญา เจริญศุภกุล, ล าพ ู 
กนัเสนาะ, น.ส.ยามีล๊ะ หะยี, อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, บุษราพร ทองชัย, กมลพันธุ์ โชติวิชัย, 
กวิตา วฒันะชยงักูร, ปานพรรณ ยอดมณี, ปรางค์ จรเขต 
  

การศึกษาศิลปะไทยร่วมสมยัของกลุ่ม
ศิลปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 

 

แนวคิดและทฤษฏ ี
- เพศสภาพ 

- ศิลปะไทยร่วมสมยั 
 

ศิลปะไทยร่วมสมยัของศิลปินหญิง 

ในสงัคมประเทศไทย 

องค์ความรู้เกี่ยวกบัท่ีมาหรือรากฐานความคิด 

ของศิลปินหญิงศิลปะไทยร่วมสมยัในประเทศไทย 
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3. ศิลปะไทยร่วมสมัย หมายถึง ศิลปะ ณ ปัจจุบัน เร่ิมต้นปลายศตวรรษท่ี 20 ในท่ีท า
วิจยังานศิลปะในรูปแบบประยกุต์กบัศิลปะไทย โดยใช้เนือ้หาทางสงัคมร่วมสมยัแต่มีแนวความคิด
ท่ีส่ือถึงความเป็นไทย สะท้อนสภาพแวดล้อม ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด บรรยากาศจากสังคมไทย 
เป็นต้น และเป็นศิลปะท่ีตวัผู้วิจยัอยู่ร่วมในยคุนัน้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 

3.1 กลุ่มจิตรกรรมไทย กลุ่มนีศิ้ลปินจะใช้เร่ืองราวรูปแบบและเทคนิควิธีการของ
จิตรกรรมไทยประเพณี เป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์  แต่จะน าเสนอในแง่มุมของเร่ือง 
หรือองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะเฉพาะตนเอง ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ 

3.2 กลุ่ มเทคนิคไทย กลุ่มนีจ้ะเน้นการแสดงออกโดยการใช้เทคนิคไทยเป็นตัวน า  
เช่น เทคนิคลายรดน า้ ปูนปัน้ เป็นต้น โดยยังคงคุณค่าและความพิเศษทางด้านเทคนิคไทยไว้  
ส่วนรูปแบบทางการแสดงออกก็จะมีลกัษณะเฉพาะตน 

3.3 กลุ่มวิถีชีวิต ใช้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรอบ ๆ ตวัในสงัคม รวมถึงวฒันธรรม
ไทยเป็นตวัน า มีทัง้วิถีชีวิตดัง้เดิม และวิถีชีวิตท่ีเป็นปัจจบุนั 

3.4 กลุ่มคติและความเชื่อไทย จะอาศัยการแสดงออกโดยใช้คติธรรมหรือปรัชญา 
ทางพทุธศาสนาและคติความเชื่อในพืน้ถิ่นเป็นตวัน า 

3.5 กลุ่มวัสดุไทย เป็นกลุ่มท่ีเน้นการแสดงออกโดยการทดลองใช้เทคนิคส่ือผสม  
ใช้วัสดท่ีุมีคุณสมบัติให้ความรู้สึกหรือจิตวิญญาณท่ีเป็นไทย น ามาสร้างรูปทรงทัง้แบบสองมิติและ
สามมิติ 

3.6 กลุ่มสื่อสมัยใหม่ จะเป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจส่ือหรือเทคนิค หรือวิธีการน าเสนอ 
ท่ีมีความเกี่ยวข้องกบัยคุสมยั 



 

บทท่ี 2 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยแยกตามหัวข้อ  
ได้ดงัต่อไปนี ้

1. ศิลปะไทยร่วมสมยั 
1.1 ศิลปะไทยร่วมสมยัในบริบทศิลปะและสงัคมประเทศไทย 
1.2 ศิลปะร่วมสมยัในบริบทศิลปะและสงัคมในเอเชีย 
1.3 กระแสสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย

ในไทย 
2. เพศสภาพในสงัคมไทย บริบทศิลปะและสงัคมในเอเชีย 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างศิลปะไทยร่วมสมัยในบริบทของศิลปะและสงัคม 
ประเทศไทยกบัศิลปะร่วมสมยัในบริบทศิลปะและสงัคมในเอเชีย 

3. วิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 ศิลปินคอนเซปชวลหญิงในประเทศไทย 
3.2 เพศสถานะสตรีในงานของศิลปินหญิงร่วมสมยั 

4. ประวติัชีวิต ของกลุ่มศิลปินหญิง 

1. ศิลปะไทยร่วมสมัย 
1.1 ศิลปะไทยร่วมสมัยในบริบทศิลปะและสังคมประเทศไทย 

ในปัจจุบนั ศิลปะในรูปแบบศิลปะไทยร่วมสมยั ก าลังเป็นท่ีนิยมอย่างมากในแวดวง
ศิลปะ ทัง้ในแง่ของผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างตวัศิลปินเอง ตลอดจนคนเสพงานศิลป์ทัว่ไป กอปรกับ
ศิลปินไทยหลายคนมีทกัษะทางฝีมือสงู อีกทัง้ยงัมีมมุมองความคิดความอ่านท่ีลึกซึง้ มีการตีความ
แล้วถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานศิลปะได้อย่างคาดไม่ถึง แต่ด้วยความท่ีศิลปะไทยร่วมสมัยนัน้ 
มีรูปแบบท่ีค่อนข้างหลากหลายจนยากท่ีจะแยกประเภทออกมาได้อย่างชัดเจน ท าให้ผลงานศิลปะ
ไทยร่วมสมัยหลายชิน้ได้รับการค่อนขอดว่า ลอกเขามา ทัง้ท่ีความจริงแล้วควรกล่าวว่า เราเรียน
เขามา จึงจะถูกต้องมากกว่า ดังเช่น จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยเองก็คือหน่ึงในประเภทนัน้  
อันเน่ืองมาจากไทยได้ศึกษาศิลปะสมัยใหม่จากตะวันตก ดังนัน้การท่ีจิตรกรรมไทยในยุคสมัยนี  ้
จะมีความหลากหลายมากขึน้ ก็เกิดจากพบกันของงานศิลปะตะวันออกและงานศิลปะแบบ
ตะวันตก งานศิลปะแบบเก่าผสมผสานเข้ากับงานศิลปะแบบใหม่ ท าให้จิตรกรไทยสามารถ
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สร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายถอดเร่ืองราวเก่า ๆ ได้ด้วยกรรมวิธีแบบใหม่ ในทางกลบักันก็สามารถ
น ากรรมวิธีสร้างสรรค์งานศิลปะแบบเก่าไปประยุกต์ใช้ในทางใหม่อย่างท่ีเราคาดกันไม่ถึง เพราะ
กรรมวิธีแบบเก่าของทางตะวันตกนัน้ อาจเปรียบได้ว่าเป็นของใหม่ส าหรับคนไทย และถ้าเป็น
เช่นนัน้ ท าไมศิลปินไทยจึงจะไม่มีสิทธ์ิในการใช้กรรมวิธีของสากลสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
(ไมเคิล ไรท 2537) 

จึงกล่าวได้ว่า ศิลปะไทยร่วมสมัย คือ งานศิลปะท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะ
ตะวันตก และในปัจจุบันยังอยู่เพียงในระยะเร่ิมต้นเท่านั น้ โดยปัจจัยความส าเร็จของศิลปิน 
ก็ขึน้อยู่กับวิจารณญาณท่ีชัดเจนของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานอันมีค่าขึน้ ว่าจะสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกลมกลืนกับความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมไทยได้มากน้อยเพียงใด  
แต่การน าเอารูปแบบกลวิธีสร้างสรรค์งานศิลปะแบบตะวันตกมาผสมผสานกับเนือ้หาของ
สงัคมไทยนัน้ อาจประสบความส าเร็จแค่ในระยะเวลาหน่ึงเท่านัน้ เพราะการท่ีศิลปินไทยพยายาม
จะตามศิลปะตะวันตกให้ทัน ทุ่มเทความสนใจไปท่ีทดลองกลวิธีใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
จนท าให้รูปแบบของศิลปะไทยร่วมสมัยถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่กลับหลงลืมการศึกษา 
ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของศิลปะรูปแบบนัน้ ๆ อย่างลึกซึง้ อีกทัง้ยงัลืมมองไปท่ีผลลัพธ์ว่างานศิลปะ 
ท่ีตนสร้างสรรค์ขึน้มานัน้ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางความคิดและความรู้สึกต่อผู้ ชมในสังคมไทย
อย่างไร ซึ่งอาจท าให้ผู้ ชมงานศิลปะส่วนใหญ่เกิดปัญหาด้านการรับรู้ท่ีผิดพลาดและไม่เข้าใจ 
ในงานศิลปะไทยร่วมสมัยตามท่ีศิลปินต้องการจะถ่ายทอด อันเป็นเหตุให้เกิดการปฏิเสธท่ีจะ  
เสพงาน ศิลปะไทยร่วมสมัยตามมา และนั่นยิ่งท าให้งานศิลปะไทยร่วมสมัยยากท่ีจะถูกยอมรับ
จากผู้ชมและสงัคม (จกัรพนัธ์ และ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, 2555) 

ศิลปะไทยในปัจจบุนัประชาชนไม่ได้รับการสนบัสนนุให้มีศกัยภาพมากพอท่ีจะเข้าถึง
ความรู้ทางด้านผลงานศิลปะ แม้จะมีการจดัแสดงผลงานศิลปะอยู่ แต่ส่ิงท่ีคนไทยมีร่วมกนั คือ มิติ
ทางสงัคมศิลปวัฒนธรรม พึงตระหนักว่าวฒันธรรมเป็นต้นทนุท่ีแข็งแกร่ง ท่ีสดุการรู้จกัศิลปกรรม
ของไทยเราเอง สืบค้นศึกษารักษาคุณค่าโดยมีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจและภาคภูมิใจกับ
ผลงาน ท่ีคนไทยด้วยกันสร้าง และตระหนักนิสัยในการชื่นชมงานศิลปะท่ีเชื่อมโยงจิตใจให้ยั่งยืน
เจริญงอกงามเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ท่ีห่างกันไม่มากนัก คือ มิติทางเศรษฐกิจใช้ต้นทุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นเคร่ืองมือแก้ไขความยากจนได้ แต่ผลกระทบของ ปัญหาท าให้เกิดรอยต่อใน
การถ่ายองค์ความรู้ยกตวัอย่าง เช่น ศิลปินไทยมกัถกูประเมินคณุค่าตํ่ากว่าความเป็นจริงมากทัง้ท่ี 
ผลงานของไทยเรามีชื่อเสียงดีมาก นักสะสมผลงานศิลปะผู้ ไม่รู้มักตัดสินงานจากบทวิจารณ์  
ในนิตยสารเพื่อดวู่า ควรมีความชอบ ในผลงานชิน้นัน้ ๆ เพียงใด และยิ่งไปกว่านัน้ยงัพบว่าบางคน
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เลือกไม่ถกูเพราะไม่มีความรู้ แต่ในขณะเดียวกนั ในฐานของ ผลงานศิลปะในประเทศท่ีเจริญแล้ว
จะได้รับการประเมินว่า ผลงานศิลปะเป็นทรัพย์สินและเป็นมรดกตกทอดได้ 

จากการลงพืน้ท่ีของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.บุศยมาศ นันทวัน ในงานวิจัย 
สะพานสู่ความเข้าใจผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทย พบว่า ค าถามจะเกิดขึน้ทุกครัง้ท่ีผู้ ชมงาน 
ในไทยเราจะตัดสินผลงานทางศิลปะว่า มีค าพูดใดในงานนัน้อยู่เสมอ ผู้ ชมตัดสินมันด้วย
ความสามารถท่ีมีทกัษะนีม้าตัง้แต่เกิด นัน้ คือ การวิจารณ์ส่ิงแหล่านีว้นเวียน จนเป็นค าถามท่ีถาม
บ่อยว่า ส่ิงนัน้ ท่ีผู้คนสนใจเป้าหมายสงูสดุท่ีศิลปินวางไว้คงเป็นการยอมรับของผลงาน ส่ิงสวยงาม
หรือ แปลกใหม่ของผลงานหรือไม่ ท่ีท าให้ผลงานนัน้สะสุดตาให้คนหยุดดูและจ้องมองได้นาน ๆ 
การเข้าถึงผลงานได้ให้ความคิดแก่ คนดูไปต่าง ๆ นานา หรือถ้าไม่สวยคงไม่มีใครมองอย่างนัน้ 
หรือหากพิจารณาทางด้านศิลปวฒันธรรมในพืน้ท่ีกรุงเทพฯเป็น แหล่งรวมศิลปกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ 
ในปัจจุบันมีหอศิลป์อยู่ในใจกลางเมืองท่ามกลางแหล่งช้อปปิง้ เพื่อให้การเข้าถึงในคุณค่า  
ทางศิลปกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันจะเป็น
รากฐานในการพัฒนาประเทศ ท่ีเข้มแข็ง จึงต้องอาศัยกลไกและกระบวนการจัดการบูรณาการท่ี
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึงและ ตีความผลงานของศิลปิน ซึ่งจะท าให้
ทกุส่วนท่ีเกี่ยวข้องในระดบัการพฒันา สามารถน าไปบูรณาการการจดัการคุ้มครองและ มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ศิลปกรรม และเพื่อให้ประชาคมศิลปินใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารผลงานศิลปะ
ของตนได้อีก (บุศยมาศ, 2014) 

1.2 ศิลปะร่วมสมัยในบริบทศิลปะและสังคมในเอเชีย 
ส าหรับศิลปะร่วมสมัยในบริบทศิลปะและสังคมในเอเชียนัน้ ศิลปินเอเชียยังคงถูก

มองว่าไม่ได้ให้ความใส่ใจในด้านความคิดริเร่ิมท่ีแปลกใหม่ และยังคงท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
ซึ่งส่งผลให้ศิลปินท่ีถูกจัดว่าเป็นชาวเอเชีย มักจะได้รับพิจารณาคัดเลือกให้แสดงผลงาน  
ศิลปะบนพืน้ฐานของชาติและชาติพันธุ์เป็นหลัก โดยไม่ได้พิจารณาถึงความส าเร็จส่วนบุคคล  
ไม่เว้นแม้แต่ศิลปินในโลกตะวันตก ท่ีมีพืน้เพมาจากเอเชียด้วย เช่น ศิลปินฝรั่งเศสเชือ้สายจีน
จ านวนหน่ึงในเทศกาลศิลปะเวนิสเบียนนาเล่ ท่ีแม้ว่าพวกเขาจะถูกคัดเลือกให้จัดแสดงผลงาน  
เพื่อ เป็นสัญญะท่ีแสดงถึงนโยบายพหุวัฒนธรรมของฝรั่งเศสท่ีเพิ่ งบัญญั ติขึ น้  แต่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์งานของนิทรรศการดังกล่าว กลับมุ่งความส าคัญไปท่ีเชือ้ชาติจีนของตัวศิลปิน
มากกว่า นัน่เท่ากบัเป็นการตอกย า้ถึงว่าแท้ท่ีจริงแล้ว พวกเค้ายังถูกมองและยงัคงสถานะเป็นคน
จีน ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนฝรั่งเศสแต่อย่างไร 
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อีกทัง้การศึกษาศิลปะในเอเชียก็ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวนัตกเช่นกนั ชาวเอเชีย
จึงต้องเรียนรู้ทกัษะการสร้างสรรค์งานศิลปะจากศิลปินตะวันตก เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มความสงูส่ง
ให้กับศิลปินชาวต่างชาติยิ่งขึน้ไปอีก ศิลปินเอเชียจึงต้องต่อสู้อยู่ท่ามกลางความศิวิไรซ์ กับการ
รักษาอตัลกัษณ์ของตนเอง (Nixon, 2018) 

1.3 กระแสสังคมที่มีอิทธิพลต่อแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วม
สมัยในไทย 

ด้วยพืน้ฐานของสังคมไทย ส่งผลให้ศิลปินไทยมีลักษณะและความรู้สึกนึกคิดเป็น
ปัจเจกชน รวมไปถึงแรงบันดาลใจในการท างานศิลปะ ล้วนมาจากอารมณ์ความคิดภายในของ
ตนเองเป็นหลัก มากกว่าจะเป็นผลกระทบจากสภาวะของโลกภายนอก แต่ในช่วงทศวรรษท่ีผ่าน
มาศิลปินไทยให้ความสนใจต่อกระแสสงัคมและสภาพแวดล้อมโดยท่ีได้พบเห็นมากขึน้ โดยเฉพาะ
ทางด้านการเมืองการปกครอง เป็นผลให้ศิลปินกล้าแสดงออกถึงความ รู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมทัง้ในแง่บวกและลบมากขึน้ 

ความจริงท่ีว่าประเทศไทยมีพทุธศาสนาเป็นศาสนาหลกัประจ าชาติ ศิลปินไทยส่วนใหญ่
เองก็เป็นชาวพุทธ นับถือศาสนาพุทธ แต่จ านวนศิลปินท่ีสนใจในเร่ืองราวศาสนากลับมีจ านวน
ค่อนข้างน้อย เช่นเดียวกับความสนใจท่ีมีต่อวฒันธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของไทย นั่นอาจเป็น
เพราะศิลปินส่วนใหญ่พ านักอาศัยอยู่ในสังคมเมือง ซึ่งในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในเมืองค่อนข้าง
ห่างไกลจากวัฒนธรรม ประเพณี และ ศาสนาขึน้เร่ือย ๆ ส่งผลให้ความสนใจของศิลปินลดน้อย
ตามลงไปด้วย 

ขณะเดียวกัน แรงบันดาลใจจากธรรมชาติซึ่งเคยเป็นท่ีนิยมในช่วงต้นของยุคสมัย 
ได้ลดน้อยถอยลงไป อนัเน่ืองมาจากกระแสอิทธิพลของศิลปะสมยัใหม่ท่ีเข้ามา ในช่วงหลงัศิลปิน 
ท่ีสนใจสร้างงานศิลปะแนวดังกล่าว จึงเป็นศิลปินท่ีอยู่ตามภูมิภาคท้องถิ่นท่ีห่างไกลจากอิทธิพล
ของศิลปะจากตะวนัตกซึ่งมีจ านวนน้อยลง เพราะศูนย์กลางทางศิลปะของประเทศไทยเอง ก็ได้รับ
อิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกเช่นกัน ท าให้งานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงมี
ลกัษณะ และแบบอย่างท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกบัศิลปะนานาชาติ (กมล ศรีวิชยันนัท์, 2538) 
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2. เพศสภาพในสังคมไทย บริบทศลิปะและสังคมในเอเชีย 
ค าว่า เพศสภาพ ถูกน ามาใช้เพื่อก าหนดความหมายเพื่องบ่งชีล้ักษณะความเป็นชาย 

และความเป็นหญิง ซึ่งดูเหมือนสงัคมได้ก าหนดบทบาทของแต่ละเพศสภาพไว้ว่า ผู้หญิงกบัผู้ชาย
มีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ และมอบบทบาทให้ผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงโดยสิน้เชิง ดังเช่นท่ี 
อริสโตเติล ได้กล่าวเอาไว้ว่า บริบทของผู้ ชายจะอยู่ในชนชัน้การปกครอง ส่วนผู้หญิงถูกวางไว้  
ด้อยกว่าในฐานะผู้ ท่ีถูกปกครอง เพราะผู้หญิงเป็นเพศท่ีนุ่มนวลกว่าผู้ชาย มีความสามารถในการ
จดัการเร่ืองต่าง ๆ เอาใจใส่แม้ในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ขณะท่ีผู้ชายเป็นเพศท่ีมีความองอาจ 
กล้าหาญ มีความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์มากกว่า เพราะฉะนัน้ผู้ ชายจึงเหมาะท่ีจะเป็น
ผู้บงัคบับญัชา แล้วผู้หญิงจึงกลายเป็นผู้ ท่ีต้องเชื่อฟังไปตามระเบียบ ดงันัน้ ผู้หญิงจึงต้องท าหน้าท่ี
เป็นเมียท่ีดีในการมีทายาท ดูแลจัดการส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตให้ผู้ ชาย เพื่อให้ผู้ ชายมีเวลา 
ในการทุ่มเทให้กบัการพฒันาสติปัญญา และจดุมุ่งหมายทางการเมือง (สคุนธ์ทิพย์, 2552) 

แนวคิดสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ เสนอว่า ผู้หญิงจะมีความเหมาะสมในทางทฤษฏีและ
การเมืองต่อเมื่อผู้หญิงค ารงอยู่ในโลกของผู้ชาย ในงานท่ีได้รับค่าจ้าง และได้ท าให้ประเด็นในเร่ือง
ต่าง ๆ ของผู้หญิงเป็นเร่ืองชนชัน้ ผู้หญิงถูกมองว่า เป็นส่วนหน่ึงของชนชัน้แรงงาน โดย วิเคราะห์
ว่าการกดขี่ผู้ หญิงนัน้สัมพันธ์กับกระบวนการผลิต ดังนัน้จึงเรียกร้องให้ผู้ หญิงเข้าร่วมต่อสู้  
เพื่อเปล่ียนแปลง โครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เมื่อระบบท่ีไม่ ยุติธรรมหมดไปแล้ว 
ผู้หญิงจะหลุดพ้นจากการถูกเอาเปรียบไปด้วย (วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2545) ส าหรับการปลดปล่อย
เพศหญิงคือ การน าเพศหญิงทัง้หมดเข้าสู่อาชีพงานท่ีเพศชายท า และงานบ้านทัง้หมดต้อง  
ถูกเปล่ียนให้เป็นงานของสังคม การดูแลและให้การศึกษา เด็ก ฯลฯ ต้องเป็นเร่ืองของสังคม เช่น  
ท่ีโซเวียต ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานเน่ืองจากความต้องการขยายตัว ด้านเศรษฐกิจ รัฐจึงได้เปิด
สถานเลีย้งเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้ผู้หญิงสามารถท างานใด้ (Human Rights Watch, 1995) งาน
บ้านท่ีผู้หญิงท าต้องเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคน และการท างานบ้านควรได้รับค่าตอบแทนด้วย 
โดยผู้ ท่ีต้องจ่าย ควรเป็นรัฐมิใช่ผู้ชายท่ีเป็นปัจเจก (วารุณี ภริูสินสิทธ์ิ, 2545) 

กล่าวโดยสรุป กรอบความคิดของสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ถูกจ ากัดให้อยู่ในมุมมอง
ทางด้านปัจจัยการผลิตเพียงด้านเดียว กล่าวคือ หากเพศหญิงได้ครอบครองปัจจัยการผลิต
เช่นเดียวกบัเพศชาย เพศหญิงและเพศชายจะเท่าเทียมกนั โดยไม่ให้ความส าคญัแต่อย่างใดเร่ือง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของชายหญิงในครอบครัว ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อและ
ศาสนา เช่น ท่ีมาร์กซ์เสนอว่า โครงสร้างส่วนล่างเป็นตัวก าหนด โครงสร้างส่วนบน เป็นต้น แต่ถึง
อย่างไรก็ตาม การครอบครองปัจจยัการผลิตเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้ผู้หญิงได้รับความเสมอ
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ภาคเท่าเทียมเพศชาย ส่ิงเดียวท่ีจะเปลี่ยนสถานะของเพศหญิงได้คือ การปรับทศันคติของเพศชาย
นัน่เอง (กญัญาภคั ตระสินชยั, 2548) 

แต่ในปัจจุบัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สังคมไม่ได้ยึดติดกับการต้องรักษาระเบียบทาง
ธรรมชาติเอาไว้ หมายถึง การท าทุกทางท่ีจะท าให้เพศชายยังคงด ารงลักษณะของความเป็นชาย 
และเพศหญิงก็ยงัคงต้องด ารงลกัษณะของความเป็นหญิงไว้ เน่ืองด้วยปัจจบุนั นกัสตรีนิยมหลายๆ 
ท่านออกมาเรียกร้อง ให้สิทธิทางเพศเท่าเทียมกัน เพราะผู้หญิงมีความสามารถท างานต่าง ๆ  
ท่ีหลากหลายได้ไม่น้อยกว่าไปกว่าผู้ชาย แม้กระทัง่งานงานปกครองก็ยงัเคยมีนายกรัฐมนตรีหญิง
ปรากฏขึน้มาในสังคมไทย แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้เลยว่า เบือ้งลึกแล้วเรายังคงยอมรับถึงความ
แตกต่างของสองเพศในเชิงท่ีว่าเพศหญิงอ่อนแอกว่าเพศชาย เพราะเพศชายยังคงต้องเสียสละ
สิทธ์ิต่าง ๆ ให้กับเพศหญิงก่อนเสมอ แล้วหน้าท่ีท างานบ้านงานเรือนก็ยังถูกมองว่าเป็นหน้าท่ีของ
เพศหญิงอยู่ดี ทัง้ท่ีผู้หญิงก็ต้องท างานนอกบ้านและมีอาชีพท่ีต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกบัผู้ชาย 

แต่ในปัจจุบัน ได้เกิดกลุ่มศิลปินหญิงท่ีท างานศิลปะในแนวทางดังกล่าวขึน้ ซึ่งผลงาน
ศิลปะในกลุ่มนีเ้กิดขึน้มาจากความพยายามของกลุ่มศิลปินหญิงท่ีต้องการสะท้อนภาพความเป็น
จริงแท้ ว่าผู้หญิงในยคุสมยันีม้ีความรู้สึกนึกคิด ความสามารถ ตลอดจนบทบาทหน้าท่ี ท่ีเปลี่ยนไป
จากเดิมอย่างไร เพื่อให้ผู้คนทัง้หลายได้ตระหนักและเกิดการคิดทบทวนมองผู้หญิงในมุมมองใหม่ 
ไม่ใช่ในฐานะท่ีเป็นผู้ถูกบริโภคอย่างท่ีเคยเป็นมาโดยตลอด ซึ่งงานศิลปะประเภทนีไ้ด้ถูกเรียกว่า 
Feminist Art (สมเกียรติ, 2539) 

2.1 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างศิลปะไทยร่วมสมัยในบริบทของศิลปะ
และสังคม ประเทศไทยกับศิลปะร่วมสมัยในบริบทศิลปะและสังคมในเอเชีย 

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นต่อศิลปะไทยร่วมสมัยในบริบทศิลปะ
และสังคมประเทศไทยกับศิลปะร่วมสมัยในบริบทศิลปะและสังคมในเอเชียว่า ศิลปินทัง้ไทยและ
เอเชียได้รับอิทธิพลกลวิธีการสร้างงานศิลปะมาจากตะวันตกเหมือนกนั แต่ยังคงหาหนทางท่ีท าให้
ผู้ชมและสังคมเข้าใจและยอมรับศิลปะร่วมสมัย อีกทัง้ยังต้องการการยอมรับจากชาวตะวันตก  
ถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนในงานศิลปะเฉพาะบุคคล ไม่ใช่ยอมรับในนามของชาติพันธุ์ ท าให้
ศิลปินไทยและเอเชียจ าเป็นต้องรีบหากลวิธีใหม่ ๆ มาต่อสู้กับความคิดเดิม ๆ ของชาวตะวันตก  
แต่ตัวศิลปินเองจะต้องไม่ลืมค านึงถึงปฏิกิริยาทางความคิด, ความรู้สึกของผู้ชมและสังคมว่าเป็น
อย่างไร เพราะนั่นจะท าให้งานศิลปะร่วมสมัยถูกยอมรับจากผู้ ชมและสังคมดังท่ีนักวิจารณ์  
ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
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3. วิจัยที่เก่ียวข้อง 
3.1 ศิลปินคอนเซปชวลหญิงในประเทศไทย 

ผู้วิจยัคือ อษุาวดี ศรีทอง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
นางสาวอุษาวดีได้เปรียบเทียบจ านวนของศิลปินหญิงและศิลปินชายในประเทศ

ไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2492-2556 เพื่อใช้เป็นหลักฐานการยืนยันว่า จ านวนศิลปินหญิงมีน้อยกว่า
ศิลปินชาย โดยใช้ข้อมูลจากการแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 1-56 พบว่ามีศิลปินท่ีร่วม
แสดงผลงานศิลปะทัง้หมด 471 คน ศิลปินชายจ านวน 411 คน แต่มีศิลปินหญิงเพียง 60 คน
เท่านัน้ ทัง้นีผู้้ วิจยัท่านนีไ้ด้กล่าวถึงผลสรุปท่ีน่าสนใจจากการหาข้อมลูเอาไว้ว่า ในประเทศไทยนัน้ 
พบศิลปินหญิงท่ีน าเสนอผลงานด้านคอนเซ็ปชวลเพียง  10 คนเท่านัน้ คือ รสลิน กาสต์, อารยา 
ราษฎร์จ าเริญสขุ, พินรี สณัฑ์พิทกัษ์, วนัทนีย์ ศิริพฒันานันทกูร, สุดศิริ ปยุอ็อก, บุญศรี ตัง้ตรงสิน
,อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, ปรียาชนก เกษสุวรรณ , อรวรรณ อรุณรักษ์ และ บุษราพร ทองชัย โดย
เหตุผลท่ีนักศึกษาศิลปกรรมหญิงเลิกสานต่ออาชีพศิลปินนัน้ เกิดจากเหตุผลทางสังคม  
ท่ีไม่เอือ้อ านวยต่อการด ารงชีพศิลปิน อีกทัง้ผู้หญิงยังมีบทบาทเพิ่มเข้ามาในชีวิต เช่น บทบาท
ความเป็นแม่ บทบาทการเป็นภรรยา ซึ่งต้องการอาชีพท่ีมั่นคง มีรายได้ประจ าท่ีแน่นอน มากกว่า 
ท่ีจะยอมสานต่อความฝันในการเป็นศิลปินแต่ไม่สามารถประเมินรายรับท่ีแน่นอนได้ 

นักวิจัยท่านนีจ้ึงต้องการศึกษาแนวความคิดในการสร้างงานศิลปะของศิลปิน
หญิงในประเทศไทย ท่ีท ารูปแบบคอนเซ็ปชวล ระหว่างปี 2526-2556 โดยน าทฤษฎีสตรีนิยมเข้า
มาใช้ในการวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน และเลือกท่ีจะศึกษาผลงานศิลปินหญิงจากบุคคลท่ีมีการ
แสดงผลงานศิลปะอย่างต่อเน่ือง โดยเธอได้ให้ความหมายของคอนเซปชวลในงานวิจัยไว้ว่า เป็น
รูปแบบท่ีแยกความคิดออกจากตัวงานศิลปะ โดยการวิเคราะห์มีส่วนส าคัญมากกว่าเนือ้หาด้าน
ความสวยความงามของตัวผลงาน อีกทัง้บริบทในการท าผลงานศิลปะ จ าต้องเกี่ยวข้องกบัสินค้า
และจ าแนกแจกจ่ายสินค้า และการท างานศิลปะมกัจะขึน้อยู่กบับริบททางสงัคมและการเมือง 

ในงานวิจัยศิลปินคอนเซปชวลหญิงในประเทศไทย นักวิจัยท่านนีไ้ด้สรุปไว้ว่า 
ศิลปินหญิงท่ียกตวัอย่างมา10คน มักจะน าเสนอผลงานจากประสบการณ์ชีวิตส่วนตวัในวัยต่าง ๆ 
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานส่วนศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานจากการอิงแนวความคิด
สตรีนิยม จะมุ่งไปทางการประท้วงและการขัดแย้ง เพื่อความเสมอภาคของผู้หญิงในสังคมและ
แวดวงศิลปะท่ีส่วนมากเพศชายจะมีอ านาจเหนือกว่าโดยสรุปได้จากศิลปินหญิงคอนเซ็ปชวล  
10 คนมีถึง 9 คนท่ีมีแนวคิดในการท างานศิลปะ เพราะรสลิน กาสต์ท าศิลปะแบบสตรี โดยอิงกับ
สตรีนิยมสะท้อนมมุมองของสตรีเพศในปัจจบุนัซึ่งยึดโยงกบัสงัคมไทยท่ีสลดัไม่หลดุจากเพศสภาพ 
ท่ีอ านาจส่วนใหญ่มกัตกเป็นของเพศชาย (อษุาวดี ศรีทอง, 2557) 
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3.2 เพศสถานะสตรีในงานของศิลปินหญิงร่วมสมัย 
ผู้วิจยัคือ พลอยจนัทร์ จีรังสวสัด์ิ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผู้วิจัยได้กล่าวว่าผลงานศิลปะของศิลปินหญิงส่วนใหญ่มักแสดงสัญลักษณ์จาก
รูปทรงเรือนร่างของสตรีเพศ ด้วยการแสดงออกถึงเพศหญิงมีมาตัง้แต่สมัยโบราณจากหลักฐาน 
ท่ีพบผลงานประติมากรรมวีนัสแห่งวิลเลนดอร์ฟ ผู้วิจัยท่านนีเ้ห็นว่าบทบาทของสตรีถูกควบคุม
ภายใต้ลักษณะอุดมคติอยู่เสมออาทิบทบาทความเป็นแม่ความงามการให้ก าเนิดตัวแทนของ
ธรรมชาติความเชื่อของศาสนาแม้ในปัจจบุันก็ถูกควบคมุด้วยสถาบนัทางสังคมจึงท าให้ในปัจจุบัน 
5 แขวงสตรีถกูสร้างขึน้มาอีกหลายความหมาย ทัง้ถกูสร้างในเชิงวิวฒันาการทางศิลปะ และในเชิง
ประวติัศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่สตรีจะถกูสร้างสรรค์ขึน้ในงานศิลปะโดยใช้ร่างกายเป็นส่ือ นักวิจัยท่านนี ้
ได้แบ่งกลุ่มเนือ้หาส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับภาพแทนเรือนร่างของสตรีภายในเนือ้หาเพศสภาพ  
ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มดงัต่อไปนี ้

ส่วนท่ี 1 คือกลุ่มของผู้ ท่ีใช้ภาพแทนสตรีท่ีมีเนือ้หาเร่ืองอ านาจของจารีต
ประเพณีและค่านิยมในสงัคมไทย คือเป็นเนือ้หาเกี่ยวกับการเป็นรองต่อเพศชายในรูปแบบจารีต
ประเพณี ไม่ว่าจะเป็นการถกูควบคมุพฤติกรรมทางเพศ จากรูปแบบวฒันธรรม การกดขี่ทางชนชัน้ 

ส่วนท่ี 2 ภาพแทนสตรีท่ีมีเนือ้หาเร่ืองระบบทุนนิยม เป็นเร่ืองของท่ี ศิลปิน
สร้างค่าสตรีในรูปแบบท่ีโดนระบบทุนนิยมครอบง า โดยท าให้ร่างกายเป็นเหมือนสินค้าและ  
การผลิตสินค้าเพื่อร่างกาย โดยรูปแบบจะเปลี่ยนไปตามยคุสมยั 

ส่วนท่ี 3 ภาพแทนสตรีท่ีมีเนือ้หาเร่ืองสิทธิเสรีทางเพศ อย่างท่ีเรารับรู้กันดีว่า
การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของสตรี มีเป้าหมายเพื่อลดการกดขี่ระหว่างเพศชายและเพศหญิง  
เพื่อให้มีความเท่าเทียมกนัในทกุ ๆ บทบาท 

ส่วนท่ี 4 สตรีท่ีมีเนือ้หาจิตใต้ส านึกเร่ืองเพศ คือการท างานท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกับ
จิตใต้ส านึกในเร่ืองเพศของตวัศิลปิน โดยน าเสนอภาพผลงานทางร่างกาย 

เราจะสังเกตได้ว่าผลงานของศิลปินหญิงร่วมสมัยท่ีสร้างภาพเกี่ยวกับสตรี  
ในเนือ้หาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเพศสถานะนัน้ จะถูกสร้างมาจากแนวคิดและแรงบันดาลใจ จาก
ความเป็นหญิงในตัวของศิลปินเองแต่ว่ามีเนือ้หาและมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป ไปจนถึงวิธีการ
สร้างสรรค์ท่ีหลากหลายตามความถนัดของศิลปิน โดยท่ีเนือ้หาส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับสังคม  
และวัฒนธรรมเป็นหลัก ส่งผลให้ภาพแทนสตรีจากการสร้างของศิลปินหญิง มักจะแสดงออก  
ถึงสนุทรียะได้อย่างตรงไปตรงมา 
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โดยงานวิจัยชิน้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของ
ศิลปินหญิงในกลุ่มท่ีน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองเพศสถานะผ่านภาพแทนเรือนร่างสตรี ในช่วงปี  
พ.ศ 2530 ถึง 2556 และ ศึกษาไปทางวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการสร้างภาพส่ือถึงเรือนร่างสตรีกับ
ความเป็นเพศสถานะของหญิงร่วมสมยั โดยให้ความหมายของเพศวยัว่า ความเป็นเพศของมนษุย์
มีส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนา การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ตัง้แต่เด็กจนถึงผู้ ใหญ่ และมี
ความเกี่ยวข้องกับความเป็นหญิงและความเป็นชายหรือความหลากหลายทางเพศ โดยเชื่อมโยง
กับกระบวนการประกอบสร้างทางสังคม โดยลักษณะทั่วไปของความเป็นเหตุนัน้มีทัง้เพศสรีระ  
ซึ่งเป็นการบอกถึงลักษณะทางกายภาพ ท่ีมนุษย์ก าหนดรูปลักษณ์และอวัยวะท่ีมีความแตกต่าง
อย่างเห็นชดัเจน 

งานวิจัยชิน้นีย้ังให้ความหมายของค าว่าเพศสถานะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การ
สร้างสรรค์งานของศิลปินไว้ว่า เป็นค าท่ีบ่งบอกถึงบทบาทของชายหญิง และเพศวิถีท่ีเป็นค าใหม่ 
ท่ีเพิ่งเกิดขึน้ในสังคมไทย เป็นค าท่ีมีความหมายท่ีค่อนข้างกว้าง และครอบคลุม ไม่ได้จ ากัดอยู่
เพียงแค่การร่วมเพศหรือ กิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์เท่านัน้แต่ยังครอบคลุมไปถึงปรากฏการณ์
เฉพาะช่วงเวลาและสถานท่ี โดยความหมายของเพศวิถีในงานวิจัยจึงหมายถึงวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
ความปรารถนาทางเพศ โดยกับคนท่ี พึ่งพอใจท่ีจะแสดงออก ทัง้รูปลักษณ์ภายนอกและจิตใจ 
เป็นไปตามท่ีตวัเองต้องการที่จะเป็น 

วตัถปุระสงค์ของการวิจยันัน้ ท่านนี ้มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา อยู่ 2 อย่างคือ 
ศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมยัของศิลปินหญิง และศึกษาประเด็นทางวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อ
การสร้างภาพแทนร่างสตรีกับความเป็นเพศสถานะ ของศิลปินหญิง - สมัยตัง้แต่พ. ศ. 2530 ถึง 
2556 ซึ่งจากการท่ีนักวิจัยได้ศึกษาประเด็นเร่ืองเพศสถานะสตรีในงานของศิลปินหญิงร่วมสมัย 
ผู้วิจัยได้ผมว่าศิลปินหญิงเร่ิมมีบทบาทและได้รับการยอมรับมากขึน้ในวงการศิลปะร่วมสมัยใน
ประเทศไทยเน่ืองจากในประเทศไทยได้เปิด โอกาสให้รู้เพศทุกวัย นักแสดงความสามารถมากขึน้
กว่าในอดีต แต่ถึงอย่างนัน้ แนวคิดความเหล่ือมล า้ทางเพศก็ยังผูกติดกับ ศิลปินหญิงอยู่ เพราะ
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายในวัฒนธรรมไทยผู้หญิงจะถูกยัดเยียดความคิดในเร่ืองของ
ความยอมรับ ท่ีต้องเป็นรองกบัเพศชายมาตัง้แต่เล็กแต่น้อย ฉันนัน้ไม่ได้น าเสนอเร่ืองเพศสถานะ 
ในรูปแบบของภาพแทนสตรี ในศิลปินหญิงจึงมีมมุมองท่ีแตกต่างกบัศิลปินชาย เพราะศิลปินหญิง
ร่วมสมัยจะแสดงออกซึ่งเนือ้หาเพศสถานะ ท่ีมาจากประสบการณ์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยตรง  
ในเชิงของการเสียดสีและล้อเลียนต่อกระแสความคิดในสงัคม ฉะนัน้เรือนร่างของสตรีเพศ จึงเป็น
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ส่ิงท่ีศิลปินใช้เพื่อตัง้ค าถามต่อสังคมถึงความแตกต่างระหว่างเพศ ท่ียังคงพบเห็นในประเทศไทย
ปัจจบุนั 

โดยจะพบว่าผ้าแทนสตรี ของศิลปิน บางท่านจะเลือกสร้างภาพแทนสตรีใน
ลักษณะลดทอนความ จริงให้ผิดเพีย้นโดยเฉพาะผลงานศิลปินในกลุ่มจิตใต้ส านึกในเร่ืองเพศ  
ท่ีน าเสนอสัญลักษณ์ทางเพศลงไปในภาพอย่างตรงไปตรงมาหรือบางทีอาจจะล้นเกินความเป็น
จริง พร้อมกบัพฒันาสตรีท่ีเปลือยเปล่าเพื่อแสดงให้เห็นผลลพัธ์ของความขดัแย้งต่ออดุมการณ์ทาง
เพศชาย  ภาพแทนสตรีในประเด็น สถานะของศิลปิน ได้ท าการสะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์สังคม
วฒันธรรม โดยจะอิงกับแนวคิดสตรีนิยมแทบทัง้สิน้ และสะท้อนภาพการเหล่ือมล า้ ในความเท่า
เทียมทางเพศ แต่ถึงอย่างนัน้ เนือ้หาก็ไม่ได้มีความรุนแรง เท่ากบัศิลปินหญิงลีนิยมในฝ่ังตะวนัตก 
อย่างเช่นสหรัฐทางเพศของตะวนัตกจะนิยม รูปทรงท่ีมีความเหมือนจริงหรือการใช้ร่างกายอวยัวะ
เพศจริงของศิลปินหญิงเองแต่ศิลปินหญิงในประเทศไทย จะลดทอน รูปทรงไม่ให้มีความรุนแรง
ทางเพศหรือยั่วกามารมณ์ เพื่อให้เกิดสุนทรียมากขึน้เน่ืองจากสังคมไทยนัน้จะมีวัฒนธรรมเป็น
ตัวก าหนดกฎเกณฑ์เร่ืองของเพศ ในการท างานเกี่ยวกับเร่ืองเพศจึงถูกจ ากัดตามพืน้ท่ีของ
วัฒนธรรมในแต่ละสังคม และจากการส ารวจของผู้ วิจัยท่านนี  ้จะเห็นได้ว่าภาพแทนสตรีใน
ประเทศไทยและตะวันตก สามารถบ่งบอกสถานะและวฒันธรรมแต่ละพืน้ท่ีได้อย่างดี เพราะสตรี
เพศคือตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ ผู้ ให้ก าเนิดเคร่ืองรางและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิแต่เมื่อเวลาผ่านไป  
ถกูลดสถานะ จากการเข้าครอบง าของอ านาจเพศชาย โดยเชื่อว่าเพศหญิงเป็นเคร่ืองมือตอบสนอง
ทางเพศเท่านัน้ แต่เมื่อศิลปะสมัยใหม่เกิดขึน้ การน าเสนอในแง่มุมบทบาทของสตรีก็เร่ิมชัดขึน้  
โดยการสร้างสรรค์ของศิลปินหญิง เพราะถ้าแทงสติท่ีมีความสมจริงตามลักษณะกายภาพ  
จะแสดงให้เห็นลกัษณะความเป็นจริงของเพศหญิงในสงัคม โดยศิลปินท่ีนกัวิจัยได้ไปศึกษามานัน้  
มักจะสร้างภาพแทนสตรีเพื่อตรวจสอบสถานะการในเชิงสังคมวัฒนธรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับ
อ านาจปิตาธิปไตย มักจะน าบุคคลจริงหรือตวัของศิลปินเอง มาเป็นส่ือของภาพแทนสตรี ซึ่งการ
แสดงสัญลักษณ์ในผลงานแทนสตรี ส่วนใหญ่จะ ใช้เอกลักษณ์ของความเป็นหญิง เช่น บริเวณ
หน้าอกบัน้ท้ายช่องคลอดเป็นต้น ประกอบกบัลกัษณะของเรือนร่างสตรีท่ีไม่ได้ยึดติดกบัรูปลกัษณ์
ความงามเหมือนในอดีต เพราะการท่ีใช้บุคคลจริง ๆ มาเป็นส่วนหน่ึงในผลงานจะช่วยให้ เกิดการ
รับรู้ท่ีเข้าใจได้ง่าย ว่าสตรียงัคงถกูกดขี่จากอ านาจเพศชายอยู่ (พลอยจนัทร์ จีรังสวสัด์ิ, 2558) 
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4. ประวัติการศึกษา แนวความคิด เนือ้หา สัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย
ของกลุ่มศิลปินหญิง 

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศึกษาถึงท่ีมาของแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินหญิงท่ีมีความเคล่ือนไหวในการแสดงผลงานอย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นกลุ่มศิลปินหญิงท่ีอยู่ในยุคเดียวกับผู้วิจัย ทัง้หมด จ านวน 11 คน โดยแยกตาม
ช่วงอาย ุและพดูถึงเนือ้หา รูปแบบ สญัลกัษณ์ และเทคนิควตัถท่ีุใช้สร้างสรรค์ผลงาน ดงันี  ้

• ศิลปินในวัย ไม่เกิน 40 ปี 
1. ปรางค์ จรเขต 

เกิดเมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531  
การศึกษา 

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลยับูรพา 

- ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
จากท่ีผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินมา ได้ทราบว่าเมื่อสมัยปริญญาตรีศิลปิน

จะเน้นไปเร่ืองของความรัก แต่สมยันีจ้ะเปล่ียนเป็นงานท่ีมองสังคมปัจจบุัน และท าจากเร่ืองท่ีเห็น
ทัว่ ๆ ไป โดยอยากให้คนท่ีดผูลงานสนุกกับเร่ืองราวของชีวิตผู้หญิงในปัจจุบนั ส่ือว่าผู้หญิงสมัยนี ้
ต้องแข็งแกร่ง และต้องท าทุกอย่างได้ด้วยตนเอง ท่ีใช้เทคนิคสีน า้มนันีเ้พราะเป็นสีท่ีสามารถเติมได้
เร่ือย ๆ เน่ืองจากตนเองเป็นคนท่ีสร้างผลงานได้ช้าใช้ตวัเองเป็นสญัลกัษณ์ในงาน โดยแรงบนัดาล
ใจจากส่ิงรอบ ๆ ตัว โดยส่ือในยุค 50 ของอังกฤษ เพราะส่วนตัวชอบสีสรรค์ของสมัยนัน้ แต่ใช้ 
เนือ้เร่ืองจากกิจกรรมผู้หญิงในสมัยนี ้

 

ภาพประกอบ 2 ภาพคณุหญิงไฮโซ 

ท่ีมา: MGR Online (2559) 
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ภาพประกอบ 3 ภาพในคืนวนัปาร์ตี ้

ท่ีมา: MGR Online (2559) 

2. ยามีล๊ะ หะยี 
เกิดเมื่อปี 2532 
การศึกษา 

- ศิลปบัณฑิต เกียตินิยมอนัดบั2 (ทศันศิลป์) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

- ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปะไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จากท่ีผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินมา ได้ทราบว่า ผลงานศิลปะของยามีล๊ะ 
ในช่วงแรก ๆ ยังคงเป็นภาพวาดด้วยสีอะคริลิคและสีน า้มัน บ้างก็วาดให้เป็นรูปทรงของสถาปัตยกรรม 
เช่น มสัยิด ยงัไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นศิลปะการเย็บปักผ้า ดงัเช่นปัจจบุนั 

ศิลปินได้ใช้เวลาค้นหาส่ิงท่ีตนเองชื่นชอบ จนมาจบท่ีเร่ืองใกล้ตวั คือเร่ืองของ
การศรัทธาทางศาสนามุสลิม ในเร่ืองของการละหมาด อีกทัง้ครอบครัวของศิลปินประกอบอาชีพ
เย็บผ้าคลุมผม หรือฮิญาบ จึงน าจักรเย็บผ้าของแม่มาทดลองผลงานชิน้แรกในงานเรียน  
จนประสบความส าเร็จเป็นผลงานศิลปะท่ีใช้เทคนิคเย็บผ้าในรูปแบบทวงท่าของผู้หญิงมสุลิมก าลัง
ละหมาดอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง อีกทัง้ตัวศิลปินยังมีความฝันท่ีจะเป็นนักออกแบบเสือ้ผ้าของหญิง
สาวมสุลิมอีกด้วย  
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ภาพประกอบ 4 ภาพละหมาด 

ท่ีมา: MGR Online (2557) 

3. ปานพรรณ ยอดมณี 
เกิดเมื่อปี 2531 
การศึกษา 

- ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- ปริญญาศิลปะมหาบณัฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ จิตรกรรมประติมากรรม  
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จากท่ีผู้ วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินมา ได้ทราบว่าเมื่อสมัยก่อนใช้เทคนิค  
2 มิติ แต่รู้สึกว่าเทคนิคนีม้ีขีดจ ากดัในการแสดงออก ปัจจุบันจึงเลือกใช้เทคนิคการจัดวาง เพราะ
เป็นเทคนิคท่ีสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเต็มท่ี เมื่อก่อนจะท าเกี่ยวกบัไตรภูมิ ปัจจุบันสนใจ
เร่ืองความแตกต่างทางด้านศาสนา วัฒนธรรม เชือ้ชาติมากกว่า โดยต้องการส่ือเกี่ยวกับการ
เปล่ียนถ่ายวฒันธรรม หยิบเอาศาสนามาวิจารณ์ ว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี แต่คน
มักจะน ามาบิดเบือน และบางคนน าไปใช้ในทางท่ีผิด จนสามารถน าไปท าลายคนอื่น จนศาสนา
เส่ือม ใช้เทคนิคการจัดวาง เพราะต้องการเปล่ียนบริบท จากงานศิลปะวัดต้องอยู่ในวัด ให้มา
เป็นอยู่ในหอศิลป์แทน สัญลักษณ์ท่ีใช้คือความคอนทาส ระหว่างวัสดุท่ีดิบ หยาบของปูน เหล็ก 
ผสมกบัความละเอียดในงานจิตรกรรมไทยโบราณ โดยแรงบันดาลใจมากจากชาติพนัธ์ของตนเอง 
ท่ีไม่ได้เป็นพุทธแต่แรก บรรพบุรุษเป็นอิสลามมาก่อน เพราะว่าบรรพบุรุษย้ายมาท่ีประเทศไทย   
จึงท าให้สนใจเร่ืองราวเกี่ยวกบัศาสนา  
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ภาพประกอบ 5 ภาพ Faith connection of time 

ท่ีมา: หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (2560) 

 

ภาพประกอบ 6 รอยต่อแห่งความศรัทธา 

ท่ีมา: หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (2560) 
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4. กวิตา วัฒนะชยังกูร 
เกิดเมื่อปีท่ี 2530 
การศึกษา 

- Royal Melbourn Institute of Technology (RMIT University)  
ประเทศออสเตรเลีย 

จากท่ีผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินมา ได้ทราบว่า แนวคิดจริง ๆ แล้วมาจาก
พ่อ คือพ่อเป็นคนท่ีท างานหนักมาก ๆ มีวัฏจักรการท างานแบบไปเช้ากลับดึก ออกจากบ้านตี 5 
กลับถึงดึก แล้วก็ท างานเพื่อเงิน แล้วเขาก็เสียชีวิตเพราะว่าเขาท างานหนกัมาก คือเขาไม่ยอมกิน
น า้ ไม่ยอมนอน นอนวนัละชัว่โมงอะไรอย่างนี ้มนัเลยท าให้เขาเสียชีวิต ซีรีส์ Work ดเูผิน ๆ อาจจะ
ดเูหมือนพูดเร่ืองผู้หญิงเป็นแรงงาน แต่จริง ๆ แล้วศิลปินต้องการพูดถึงเร่ืองของการท างาน ไม่ใช่
แค่แรงงาน เราทกุคนเป็นแรงงาน ต้องท างานต่อเดือน ๆ ซ า้เดิมทกุวนั ๆ หมดวนั วนัต่อไปก็ท าใหม่ 
แม้แต่ศิลปินก็เป็น แล้วความสุขของเรามันอยู่ตรงไหน เงินมันส าคัญขนาดนัน้หรือเปล่า มัน
เปรียบเทียบคนเป็นเคร่ืองจักร ไม่ใช่แค่คนงาน เราทุกคนเป็นเคร่ืองจักรเหมือนกัน  เราจ าเป็น 
ท่ีจะต้องท างานหนักขนาดนีเ้ลยหรือเปล่า น่ีคือ ส่ิงท่ีศิลปินต้องการส่ือในงานนี ้ศิลปินต้องการให้
คนทั่วไปสามารถเข้าถึงงานศิลปะของศิลปินได้ จึงเลือกใช้เร่ืองราวท่ีคนทั่วไปพบเจอ ให้มี
ประสบการณ์ร่วมกับงานของศิลปิน ท่ีเลือกใช้เทคนิคนีเ้พราะได้ไปชมนิทรรศการของ Bill Viola  
ซึ่งอยู่ในโบสถ์ ท่ีแสดงงานผ่านโปรเจคเตอร์ตอนนัน้อายุ 15 เป็นความรู้สึก มันคืออะไร อยากท า
แบบนีบ้้าง เป็นอะไรที่ตราตรึงในใจ แต่ศิลปินก็ไม่รู้จะไปถามใครว่ามนัคืออะไรกันแน่ จึงตดัสินใจ
ไปเรียน Fine Arts เป็นการทดลองเลย เพราะศิลปินเข้าใจว่ามันคือการวาดรูป ไม่รู้ว่าจะเข้าใกล้ 
ส่ิงท่ี Bill Viola ท าได้ยังไงด้วยซ า้ คลาสแรกเขาเปิดวิดีโอของศิลปินคนหน่ึงให้ดู ท่ีเอาของมาเรียง
เป็นโดมิโน ให้มันล้มทบักนัไปเร่ือย ๆ ในบ้าน แล้วก็มีงานแสดงของศิลปินอีกหลายคนให้ดู แล้วเรา 
ทุกคนก็ได้ท านู่นท าน่ี เช่น อาจารย์ให้สมมติว่าแผ่นดินก าลังไหว โลกถล่ม แล้วอาจารย์ก็บอกว่า  
จริง ๆ เข้ามาเรียน Painting มนัไม่ได้อยู่ในกรอบว่าต้องใช้ผ้าใบกบัพู่กนั จะใช้อะไรก็ได้ เสียง กล่ิน 
ก็เป็นได้ ศิลปะมนักว้างไกลมาก ศิลปินท่ีดีคือผู้ ท่ีผลักกรอบของศิลปะออกไปด้วยซ า้ งานแรกเร่ิม
ลองเอากล้องมาถ่ายภาพ เพราะว่าชอบถ่ายภาพท่ีสุด แล้วก็เร่ิมถ่ายวิดีโอ ตอนแรกก็ถ่ายคนอื่น 
ถ่ายไปหมดเลย แต่มันไม่รู้สึก ถ่ายคนอื่นศิลปินเหมือนเป็นช่างกล้อง รู้สึกว่าอยากรู้สึก ตอนหลัง 
ก็เลยใช้ตัวเองไปอยู่หน้ากล้อง ซึ่งงานแรก ๆ ท่ีท าจะเป็นในเร่ืองของการอพยพ ตอนท่ีอยู่
ออสเตรเลีย ศิลปินท าเร่ืองทุกอย่างตามความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ ณ  ประสบการณ์  ณ วัยนัน้  ๆ 
ประสบการณ์ตอนนัน้ก็คือศิลปินเป็นคนไทยท่ีไปอยู่ออสเตรเลีย รู้สึกไม่ Fit in กับประเทศเขา 
เหมือนเป็นเอเลียนส าหรับเขา เลยลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกล่องขนส่งสินค้า แล้ววางอยู่กลาง
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หาดทราย เอาตัวเองลงไปในกล่อง แล้วก็เอาทรายใส่เข้าไปในกล่อง แล้วก็ให้คนแปะสติกเกอร์  
บนกล่อง ให้เราออกจากกล่องไม่ได้ หายใจก็ไม่ออก ในมือมีมีดเปิดจดหมาย แล้วเราก็ปัก ๆ กล่อง 
เพื่อค่อย ๆ ออกจากกล่องทีละนิด 

พอศิลปินกลับมาท่ีไทย ผู้ ใหญ่จะพูดตลอดว่า เน่ีย เป็นผู้หญิงต้องท ากบัข้าว
เก่ง ๆ นะ มันเป็นวิธีท่ีท าให้ผู้ ชายอยู่บ้าน ผู้หญิงต้องท าความสะอาด เก็บทุกอย่างเป็นระเบียบ  
จึงเกิดการท างานซีรีส์เกี่ยวกับงานบ้านผู้หญิง น่าจะเป็นการเรียนรู้ว่าเราจะเติบโตในฐานะท่ีเป็นผู้
หญิงไทยได้ยังไง โดยเล่าให้ตัวเองฟังว่าผู้หญิงในไทยถูกการคาดหวงัจากสังคมยังไงบ้าง ผู้หญิง 
ท่ีดีจะต้องเป็นยังไงบ้าง ศิลปินเอาของภายในบ้านมา พดูถึงส่ิงท่ีคนคาดหวังจะให้เราเป็น และเรา
ก็พยายามจะเป็นส่ิงนัน้ ตัง้แต่ไม้กวาด ผ้าขีริ้ว้ถพูืน้ ไม้ม็อบ ท่ีใส่น า้แข็ง ท่ีคัน้น า้ส้ม ทกุอย่าง 

 

ภาพประกอบ 7 ภาพ แม่ค้า 

ท่ีมา: The Lounge (2560)  
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ภาพประกอบ 8 ภาพ the scale 2015 

ท่ีมา: The Lounge (2560) 

5. กมลพันธ์ุ โชติวิชัย 
เกิดเมื่อปี 2529 
การศึกษา 

- คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จากท่ีผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินมา ได้ทราบว่า ผลงานของศิลปินเป็นงาน

ภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบ digital C และการตดัภาพด้วยมือ โดยศิลปินนัน้ได้กรีดภาพ
บริเวณใบหน้า มือ และเรือนร่างของศิลปินเองให้เป็นเส้นยาวบางด้วยมีดคัตเตอร์ ตัวผลงานนัน้
เป็นภาพพิมพ์ขาวด าเทคนิคผสม และใช้การกรีดภาพท่ีสมบูรณ์ให้แยกออกจากกนั ให้มีลักษณะ
เป็นเส้นย้วย ๆ ลงมา แต่ยังคงความเป็นรูปของตวัเธอเอง โดยเธอได้ท าภาพท่ีขยายใหญ่กว่าสเกล
เดิม เพื่อท่ีน ามากรีดแล้วเมื่อกระดาษย้วยแล้วนัน้จะท าให้เป็นภาพท่ีสมบูรณ์ ซึ่ง ศิลปินนัน้ได้
ท า ง านภ าย ใ ต้ เร่ื อ ง รา ว เกี่ ย วกั บ ก า รใ ช้ ส ติ ส า รวจ ตน เอ ง  ต าม แก่ น แก นหลั ก คิ ด 
แห่งพระพทุธศาสนา เกี่ยวกบัความเปล่ียนแปลง เคล่ือนไหว และไม่จีรังของชีวิต ผ่านกระบวนการ
กรีดกระดาษแล้วพิมพ์ภาพร่างกายของศิลปินให้เป็นเส้นริว้อันละเอียด เพื่อแทนค่าเสมือน
สญัลักษณ์ของความไม่มีแล้วความว่างเปล่า ผลงานได้มีเร่ืองเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง ท่ีเพราะงานมี
การกรีดบนอวัยวะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความเป็นเพศ ซึ่งผลงานได้มีการกรีดภาพในบริเวณใบหน้า  
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ซึ่งสามารถพูดถึงเร่ืองของความไม่มีตัวตน ซึ่งปกติแล้วใบหน้าของมนุษย์นัน้เป็นส่ิงยืนยันตัวตน
ของตัวเอง ซึ่งใบหน้านัน้เป็นส่วนส าคัญของศีรษะ ซึ่งประกอบไปด้วย ผม หน้าผาก คิ ว้ จมูก ห ู 
ริมฝีปาก ฟัน ผิวหนงั 

 

ภาพประกอบ 9 ภาพความว่างเปล่า 001 

ท่ีมา: TUL (2555) 

 

ภาพประกอบ 10 ภาพความว่างเปล่า 002 

ท่ีมา: TUL (2555) 
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6. อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ 
เกิดเมื่อปี พ.ศ.2528 
การศึกษา 

- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- ศิลปมหาบณัฑิต (ทศันศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จากท่ีผู้ วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินมา ได้ทราบว่าผลงานศิลปะท่ีศิลปินท า
ตัง้แต่สมยัเรียนปริญญาตรีถือว่ามีการเปล่ียนแปลงทัง้ด้านรูปแบบและเนือ้หาค่อนข้างมาก ผลงาน
ท่ีเป็นช่วงเร่ิมค้นหาแนวทางของตนเองคือตอนเรียนปีสาม หัวข้อท่ีอาจารย์ให้มาก็จะหลากหลาย 
เช่น เร่ืองส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ เมือง ความเชื่อ คน และอีกมากมายท่ีให้เราได้ทดลองหาแนวทาง
ของตนเอง ในช่วงนีผ้ลงานยังไม่มีความชัดเจนเลย รู้แค่ว่าชอบวาดคน วาดผู้หญิง ถึงแม้จะไม่
เหมือนจริงและออกจะเป็นการ์ตนู เพราะเป็นคนชอบวาดการ์ตนูอยู่แล้ว ผลงานท่ีเร่ิมเห็นแนวทาง
ในด้านรูปแบบของเราเป็นงานวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี วาดเป็นภาพผู้หญิงในชุดแฟชั่นต่าง ๆ 
แนวคิดยงัเป็นเร่ืองทั่วไป เร่ืองส่ิงของวตัถ ุซึ่งศิลปินคิดว่าผลงานก็ยังไม่ค่อยชัดเจนทัง้ด้านรูปแบบ
และแนวคิด จึงตดัสินใจเรียนต่อปริญญาโทเพื่อจะได้ปรับปรุงพฒันาผลงานให้ต่อเน่ือง ช่วงนีถ้ือว่า
เป็นจุดเปล่ียนส าคัญท่ีท าให้ผลงานของมีรูปแบบและแนวความคิดท่ีชัดเจนมากขึน้ และพัฒนา
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าจะตอบค าถามว่าอะไรเป็นเหตุให้มีการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบและ
เนือ้หาของผลงาน น่าจะตอบได้ว่าเพราะมีโอกาสได้ลงมือท างานอย่างต่อเน่ือง ได้รับค าแนะน า
จากอาจารย์หลาย ๆ ท่าน ท าให้ได้ปรับปรุงและพัฒนาผลงานของตนเองอยู่จนถึงทกุวันนี  ้ส่วนตัว
แค่อยากให้ผู้ชมชอบงานของเราในแบบท่ีน าเสนอ โดยเป็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงท่ีมีความมั่นใจ
ในบทบาทบุคลิกต่าง ๆ กนั ท่ีเลือกเทคนิคสีน า้มัน เทคนิคนีส่้วนหน่ึงอาจเป็นเพราะความเคยชินท่ี
ได้ใช้มาตัง้แต่สมัยเรียน ในการท างานปัจจุบนัก็ยังมีการใช้เทคนิคสีอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น สีอะครีลิค 
แต่ท่ีเลือกใช้สีน า้มันเป็นหลักเพราะคิดว่ายังสามารถพัฒนาเทคนิคนีใ้ห้ดีขึน้ได้ สัญลกัษณ์ท่ีอยู่ใน
งานเราท่ีเด่นชัดท่ีสุดคือ ภาพผู้หญิงท่ีมีดวงตากลมโต ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากลักษณะของ 
ตวัการ์ตนู ท่ีมีการเน้นสดัส่วนท่ีเกินจริง  
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ภาพประกอบ 11 โบ๊ะ 

ท่ีมา: สอนสพุรรณ (2555) 

 

ภาพประกอบ 12 ภาพเขียวระเวิ๊ก 

ท่ีมา: สอนสพุรรณ (2555)  
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7. บุษราพร ทองชัย 
เกิดเมื่อปี 2528 
การศึกษา 

- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- ศิลปมหาบณัฑิต (ทศันศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จากท่ีผู้ วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินมา ได้ทราบว่า ศิลปินได้สร้างผลงาน
เกี่ยวกับเพศสภาพ แต่ไม่ได้หมายถึงความต้องการความเท่าเทียมกันหรือการให้ฝ่ายเพศสตรีเป็น
ผู้น าในสังคม เพียงแต่ต้องการแสดงถึงสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพศ เพราะแต่ละเพศไม่ได้เกิดจาก
การเลือกเพศด้วยตนเอง แต่เป็นการมอบให้โดยธรรมชาติ ทัง้ ๆ ท่ีธรรมชาติไม่ได้ตีกรอบให้มนุษย์
จ านนกบัเพศสภาพ แต่เหตใุดท าไมมนุษย์ถึงอคติต่อเพศตรงข้าม แนวคิดดงักล่าวส่ือออกมาในรูป
ของมนุษย์พันธุ์ผสม ท่ีมีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน ภาพลักษณ์ท่ีถูกถ่ายทอดออกมาไม่ได้เจตนา
น าเสนอความอนาจารต่อสังคม เป็นเพียงการเปิดเผยแก่นของความคิดท่ีศิลปินต้องการให้ผู้ดู  
ได้เข้าร่วมจิตนาการโดยตรง ศิลปินสร้างสรรค์รูปแบบผลงานศิลปะโดยใช้การวาดเส้นเป็นหลัก 
ในการส่งสาร โดยท าให้รูปแบบเกิดการบิดเบือน รูปร่างบิดเบีย้ว แปลกประหลาดจนเป็นมนุษย์
สองเพศผสมกัน ใช้เส้นในการสร้างสญัลกัษณ์ให้ขบคิดไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองเพศหรืออวัยวะส่วนต่าง ๆ 
โดยต้องการให้ผู้ ชมตัง้ข้อสงสัยว่า อันท่ีจริงแล้ว ความแตกต่างทางเพศไม่ใช่ความแปลกแยก 
แต่อย่างใด แต่เป็นการเติมเต็มส่วนท่ีขาดหายของกนัและกันให้มีความลงตวัมากยิ่งขึน้ ไม่ใช่เร่ือง
ของข้อดีข้อเสียของแต่ละเพศ แม้สรีระภายนอกจะมีข้อแตกต่าง แต่ภายในเราย่อมเลือกได้อย่าง
เท่าเทียมกนั ว่าเราจะเป็นอะไร ไม่จ าเป็นต้องเป็นในส่ืงท่ีธรรมชาติเลือกมา 
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ภาพประกอบ 13 ภาพมนษุย ์

ท่ีมา: mod (2558) 

 

ภาพประกอบ 14 ภาพเท่าเทียม 

ท่ีมา: mod (2558)  
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8. ล าพู กันเสนาะ 
เกิดเมื่อปี 2526 
การศึกษา 

- ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จากท่ีผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินมา ได้ทราบว่า ผลงานของศิลปินรูปแบบ
แทบไม่มีการเปล่ียนแปลง เพราะเร่ิมต้นก็ใช้รูปแบบการ์ตูนคือหัวโต ในการล้อเลียน ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นในด้านเนือ้หา คือเดิมศิลปินใช้เร่ืองราวเฉพาะคนรู้จกั แต่ปัจจบุนัศิลปินได้ใช้
คนทั่วไปจริง ๆ ในเร่ืองราวนัน้ ๆ เพื่อขยายเร่ืองราวให้มนักว้างขึน้ โดยต้องการส่ือให้คนมีอารมณ์
ขัน มีความสุข แต่ก็มีการเสียดสีท่ีรุนแรงซ่อนอยู่ ถ้าเร่ืองเพศส่วนใหญ่จะท าเกี่ยวกับความเป็น
มนุษย์ท่ีเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเพศไหนก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ท่ีเลือกใช้เทคนิคสีน า้มันเพราะ
ชอบงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต แต่ไม่ชอบการเพ้นท์เน๊ียบ จึงหาเทคนิคท่ีทิง้ทีแปรงหนัก ๆ 
แล้วชอบมากกว่า ดูแล้วสนกุ จึงชอบการท างานแบบนี ้โดยสญัลกัษณ์ท่ีทิง้ไว้ในงานศิลปินไม่ได้ทิง้
อะไรไว้ เน้นการวาดแบบฉับพลันมากกว่า ส่ิงท่ีท าให้ศิลปินประสบความส าเร็จในวงการศิลปะ 
คิดว่า ศิลปินโชคดีท่ีได้ท างานท่ีตวัเองอยากท าแล้วเป็นส่ิงท่ีคนในสงัคมให้ความสนใจ เพราะสงัคม
ต้องการงานท่ีใกล้ตวัท่ีสดุ สามารถเข้าถึงง่าย ๆ ซึ่งงานศิลปินเป็นแบบนัน้ 

 

ภาพประกอบ 15 ภาพวนัวานยงัหวานอยู ่

ท่ีมา: Rama IX Art Museum (2560) 
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9. สิปาง สวนแก้ว 
เกิดเมื่อปี 2525 
การศึกษา 

- นิติศาสตร์บณัฑิต   ท่ี Rattana Bundit University 
จากท่ีผู้วิจยัได้ไปสมัภาษณ์ศิลปินมา ได้ทราบว่าสมยัท่ีเร่ิมท างานศิลปะ งาน

ค่อนข้างตรงไปตรงมา คือเน้นย า้ความเหมือนจริง แต่ว่างานสมัยหลังจะเน้นไปท่ีความรู้สึกของคนดู 
เน้นความเหนือจริงของสี ให้สดใสมากกว่าของจริง โดยอยากบอกความงามของส่ิงรอบ ๆ ตวั เช่น
การวาดดอกไม้ คนทั่วไปจะไม่ได้มองรายละเอียดของดอกไม้มาก ตนจึงหยิบเอาความละเอียด
ของดอกไม้ท่ีซ่อนอยู่มาใส่ในงาน ไม่ว่าจะเป็นสีอื่น ๆ ท่ีซ่อนอยู่ ลวดลายท่ีซ่อนอยู่ เลือกใช้สีน า้มัน
เพราะว่าเป็นสีท่ีสามารถต่อเติมได้ไม่รู้จบ สามารถเพิ่มรายละเอียดได้เร่ือย ๆ เพราะตัวเองชอบ
ความสมบูรณ์แบบ จึงต้องการให้งานสมบูรณ์ แบบมากท่ีสุด สัญลักษณ์ในงานคือลีลาวดี  
ทุก ๆ งานจะมีดอกลีลาวดี เพราะเป็นดอกไม้ท่ีส่ือถึงความเย็น ความสดชื่น จึงแอบใส่เข้าไปใน
ผลงานเพื่อให้คนดรูู้สึกผ่อนคลาย 

 

ภาพประกอบ 16 the Queen of Thailand 

ท่ีมา: อนสุรณ์ มลูทองจนัทร์ (2559)  
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ภาพประกอบ 17 ภาพลีลาวดี 

ท่ีมา: Atom (2559) 

• ศิลปินในวัย 40 ปีขึน้ไป 
1. พินรี สัณฑ์พิทักษ์ 

เกิดเมื่อปี 2504 
การศึกษา 

- BFA (Visual Arts Communication Design) School of Fie Arts and 
Design University of Tsukuba Japan 

จากท่ีผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินมา ได้ทราบว่า ผลงานศิลปะของศิลปินท่ี
ถ่ายทอดถึงความเป็นแม่นัน้  ถูกน าเสนอในหลาย ๆ รูปแบบ ต้องการมีปฏิสมัพันธ์กับคนดู ไม่ว่า
จะเป็นผลงานหนุนนม ท่ีศิลปินนึกถึงภาพลูกชายเมื่อยังวัยเยาว์ นอนหลับอยู่ในอ้อมอกของเธอ 
หรือจะเป็น  เค้กช็อคโกแลตรูปนม เป็นการน าเสนองานศิลปะผ่าน อาหาร ผู้ คนสามารถสั่ง
รับประทานได้ รวมถึงเมนูของคาว อย่าง หมี่กรอบ ปูจ๋า ข้าวย าปักษ์ใต้ ม้าฮ่อ และแกงคั่ว
ลูกชิน้ปลากราย แต่ช่วงหลัง ๆ มานี ้ศิลปินได้ก้าวผ่านเร่ืองเพศมากขึน้ แต่ท าเกี่ยวกับมนุษย์
มากกว่า คือการเท่าเทียมกนัแม้ว่าจะเพศอะไรก็ตาม 

ส่วนงานภาพถ่ายพืชผักในพิมพ์น า้แข็งรูปนม ศิลปินไม่ได้ส่ือถึงเพียงแค่
น า้นม จากอกท่ีแม่ใช้เป็นอาหารเลีย้งดูลูก แต่ยังเป็นความรู้สึกในทุกด้านของแม่ท่ีมอบ ให้แก่ลูก 
แม้ศิลปินเองจะกล่าวไว้ว่า ผลงานของเขาได้ก้าวข้ามขอบเขตเร่ืองเพศ หมายท่ีจะค้นหาอารมณ์ขนั 
ความเปราะบาง  และความแข็งแกร่งของอารมณ์และจิตใจ แต่เชื่อว่าผู้ชมท่ีได้ก้าวเข้าไปสมัผสักับ
ชุดผลงานท่ีเกิดจากความคิดของศิลปินตระหนักถึงความส าคัญของเพศหญิง โดยแสดงให้เห็น
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แล้วว่าเพศหญิงหรือชายก็มีความสามารถ ความคิด ท่ีเท่าเทียมกนัได้ในทกุ ๆ ด้านแม้กระทั่งด้าน
ศิลปะเอง  หรือจากนมและเมฆของศิลปินท่ีเป็นได้ทัง้ผู้ รับและผู้ ให้ท่ีดี ผู้ ท่ีให้ก าเนิดส่ิงต่างในโลก
มากมาย และผู้ ท่ีด ารงสมดลุย์ทางธรรมชาติของโลกไว้จนถึงทกุวนันี ้

อย่างไรก็ตามผลงานของศิลปินไม่ได้ท าแค่เร่ืองของแม่อย่างเดียวเท่านัน้ ยัง
มีผลงานท่ีเป็นผ้าไหมห้อยลงมาจากเพดาน รูปฟอร์มท่ีมองดคูล้าย สถปู ให้ความรู้สึกถึงความน่ิง 
ความมัน่คง และความอบอุ่น เป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงความคิดท่ีสงบน่ิงขึน้ตามวัยของศิลปิน หรือเส่ือ
กับหมอนกับชามภาชนะ การตกแต่งแกลอร่ีให้ดารดาษไปด้วยเส่ือหลากสี วางสลับกับหมอนอิง
ทรงส่ีเหล่ียมของหมอนขิด ซึ่งบนพืน้ท่ีขนาด 7 x 5 เมตรนัน้ ผู้คนหลากหลายปูมหลังและต่างท่ีมา
กลับพร้อมใจกันถอดรองเท้าวางไว้ข้างเส่ืออย่างเป็นระเบียบ ก่อนจะทรุดกายลงนั่งสนทนากัน
อย่างสบาย ๆ แม้บางรายไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนเลยก็ตาม โดยผนงัรอบด้านติดภาพเขียนดินสอรูป
ภาชนะทรงโอ่งนับสิบนับร้อยแผ่น บ้างก็เป็นลายเส้นของเต้านม อันเป็นเจตนารมณ์ของศิลปิน  
ท่ีน าผลงานเก่าจากเมื่อ20ปีก่อนของตนเองมาผสมรวมกับผลงานใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ชมลากจุดหา
ความเชื่อมโยงของอดีตและปัจจุบันท่ีมาบรรจบกันได้อย่างกลมกลืน ซึ่งโอ่งก็เป็นเหมือนกับ
ร่างกายของเราท่ีต่างก็เป็นภาชนะในตวัเอง เป็นส่วนท่ีรับและส่วนท่ีให้ 

 

ภาพประกอบ 18 ภาพหนนุนม 

ท่ีมา: Online (2550)  
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ภาพประกอบ 19 ภาพนอนนมแม ่

ท่ีมา: Online (2550) 

2. รศ.กัญญา เจริญศุภกุล 
เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2490  
การศึกษา 

- ศิลปบณัฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลยัศิลปากร  
- ศิลปมหาบณัฑิต สาขาภาพพิมพ์ สถาบนัศิลปะแห่งชิคาโก สหรัฐอเมริกา 

จากท่ีผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินมา ได้ทราบว่า ศิลปินท าศิลปะในรูปแบบ
นามธรรม  ความรู้สึกนึกคิดในภาษาภาพ เป็นเร่ืองของรูปทรง เส้น  ซึ่งส่ิงต่าง ๆ โดยไม่ถูกจ ากัด
ด้วยภาษาพูดหรือว่าไม่ได้จ ากัดเฉพาะของวัฒนธรรมของท้องถิ่น   เป็นภาษาภาพท่ีเป็นสากล  
ซึ่งเป็นลักษณะของงานศิลปะประเภทนามธรรม แต่พอมาช่วงพฤษภา พ.ศ. 2535 ศิลปินเร่ิมไม่ได้
ท ารูปแบบนามธรรม แต่เข้าสู่ประเด็นสังคมและการเมือง  เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ทางบ้านเมือง 
ก็รุนแรง จึงท าให้มีแรงบันดาลใจในการลุกขึน้มา ซึ่งก็เป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญว่า เร่ิมจะมีประเด็น
ทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึน้  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ 
จิตรกรรม และส่ืออื่น ๆ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่สัญลักษณ์ประจ าตัวศิลปินเลยนัน้ คือ
สัญลักษณ์ธงชาติ โดยแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานแนวนีข้องศิลปินนัน้ เกิดจากการได้รับแรง
สะเทือนใจจากความเคล่ือนไหวทางการเมืองและน าความรู้สึกจากประสบการณ์ในเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ 2535 ขณะนัน้มาสร้างเป็นผลงานจิตรกรรม โดยการใช้มือละเลงสีอย่างฉับพลัน 
ลงบนผืนผ้าใบท าให้เกิดพืน้ผิวท่ีหยาบ และร่องรอยเต็มไปด้วยพลังฝีแปรงท่ีสร้างขึน้จากมือของ
เธอเอง ท าให้เมื่อได้ชมผลงานจึงเกิดความรู้สึกชดัเจนและทรงพลงัอย่างเห็นได้ชดั  
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ศิลปินต้องการส่ือความรู้สึกส่วนตัวท่ีมีต่อความเก็บกด ความเจ็บช า้ ความ
รุนแรง และการสูญเสียในเหตุการณ์ทางการเมืองดังกล่าว ผ่านรูปของธงชาติผิดปกติ บิดเบีย้ว 
และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอีกผลงานท่ีสร้างชื่อเสียงให้ศิลปินก็คือผลงานในชุด "พิราบ
ขาว" มีการน าเสนอท่ีเน้นแนวคิดเป็นหลัก  โดยให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาการติดตัง้ผลงาน
ตามความผันแปรของพืน้ท่ี ส่วนเนือ้หานัน้ศิลปินยังคงน าเร่ืองอนัเกี่ยวสงัคม การเมืองมาเป็นแรง
บันดาลใจ ผ่านภาพสัญญะของรูปประติมากรรมนกพิราบสีขาว ผลงานชุดนีอ้าจจะสรุปได้ว่า 
ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ ท่ีสะท้อนความเคล่ือนไหวทางการเมืองและความเป็นไปใน
สงัคมไทย 

 

ภาพประกอบ 20 ภาพพิราบไทย พ.ศ. 2551 เมื่อไหร่จะไม่พิลาป (เสียที) 

ท่ีมา: suriya critic (2555) 
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ตาราง 1 สรุปประวติัชวีิต แนวความคิด เนือ้หา สญัลกัษณ์ของศิลปิน 

ศิลปิน ประวัติการศึกษา แนวความคิด เนือ้หา สัญลักษณ์ 
ปรางค์ จรเขต ศิลปะ  

ปริญญาโทในไทย 
ส่ิงรอบ ๆ ตวั การใช้ชวิตอย่างไร้

ขอบเขตของผู้หญิง 
ผู้หญิง 

ยามีล๊ะ หะยี ศิลปะ  
ปริญญาโทในไทย 

ศาสนา ความศรัทธาทาง
ศาสนามสุลิม 

ฮิญาบ 

ปานพรรณ ยอดมณ ี ศิลปะ  
ปริญญาโทในไทย 

ศาสนา ความแตกต่าง 
ของศาสนา 

ความ 
คอนทราส 

กวิตา วฒันะชยงักูร ศิลปะ ปริญญาตรี
ต่างประเทศ 

เพศวิถ ี เสียดสีหน้าที่แม่บ้าน
ของเพศหญิง 

ผู้หญิง 

กมลพนัธุ์ โชติวิชยั ศิลปะ ปริญญาตรี 
ต่างประเทศ 

ศาสนา ปล่อยวางส่ิง
ภายนอก 

ผู้หญิง 

อญัชลี อารยะพงศ์พาณชิย ์ ศิลปะ  
ปริญญาโทในไทย 

ส่ิงรอบ ๆ ตวั การใช้ชวิตอย่างไร้
ขอบเขตของผู้หญิง 

ผู้หญิง 

บุษราพร ทองชยั ศิลปะ  
ปริญญาโทในไทย 

เพศสภาพ ความเท่าเทียม 
ของเพศ 

ร่างกาย 

ล าพ ูกนัเสนาะ ศิลปะ  
ปริญญาโทในไทย 

ส่ิงรอบ ๆ ตวั การใช้ชวิตอย่างไร้
ขอบเขตของผู้หญิง 

ใบหน้าผู้คน 

สิปาง สวนแก้ว กฎหมาย  
ปริญญาตรีในไทย 

ส่ิงรอบ ๆ ตวั สีสรรค์จากธรรมชาติ ดอกลีลาวดี 

พินรี สณัฑ์พิทกัษ์ ศิลปะ ปริญญาตรี
ต่างประเทศ 

ความเป็นแม่ ถ่ายทอดความ
อบอุ่นของผู้ เป็นแม่ 

เต้านม 

รศ.กญัญา เจริญศภุกุล ศิลปะ ปริญญา
เอกในไทย 

ค่านิยมของ
สงัคม 

ความเปล่ียนแปลง
ของสงัคม 

สีธงชาติ
ไทย 
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จากตารางสรุปได้ว่า ศิลปินส่วนใหญ่ (7 คน) ได้ศึกษาต่อเพื่อท าให้งานตนเองมีความ
ชดัเจนมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากสมัยเรียนปริญญาตรี การท างานยงัไม่ชดัเจนมากพอท่ีจะน าไปต่อยอด
ได้มากนัก โดยศิลปินให้ความสนใจในแนวความคิดเกี่ยวกับเร่ืองราวใกล้ตัวศิลปินเอง และเร่ือง
ศาสนาเป็นส่วนมาก เรียกได้ว่า ศิลปินมักหยิบเร่ืองใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ผลงาน แต่เนือ้หายังคง
เป็นการเรียกร้องความเท่าเทียม ไม่ได้หมายความว่าหญิง หรือศาสนาตนเองต้องเป็นใหญ่  
แต่หมายถึงการเท่ากัน ส่วนสัญลักษณ์ท่ีใช้ส่ือสารนัน้ สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ศิลปินหญิงก็ยังคงใช้
สัญลักษณ์เกี่ยวกับผู้หญิง แม้บางศิลปินจะไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ผู้หญิงโดยตรง แต่บางสัญลักษณ์ 
ท่ีใช้ เช่น ฮิญาบ เต้านม ก็ยงัคงแฝงความเป็นผู้หญิงอยู่ดี 

 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

ในการวิจยัครัง้นีเ้พื่อศึกษากระบวนการคิด และปัจจยัในการประสบความส าเร็จทางด้าน
ศิลปะ ของศิลปินหญิงศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 โดยมีรายละเอียด
ในการด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี ้

1. การศึกษาค้นคว้าข้อมลูเบือ้งต้น 
2. การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมลูส าคญั 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. วิธีการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั 
5. การรวบรวมข้อมลู 
6. การวิเคราะห์ข้อมลู 
7. สรุปเรียบเรียงรายงาน 

1. การศึกษาค้นคว้าข้อมลูเบือ้งต้น 
ศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ต่าง ๆ และบทสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเคยมีผู้ บันทึกไว้ รวมทัง้ข้อมูลจากหอศิลป์ไทย 
ร่วมสมัยเช่นจิม ทอมป์สัน หอศิลป์ BACC หอศิลป์ MOCA ซึ่งเป็นการค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ และเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการสร้าง
เคร่ืองมือในการวิจยัท่ีเกี่ยวกบัประเด็น 

1.ศิลปะไทยร่วมสมยัในประเทศไทย 
2.การศึกษาประเด็น ข้อปัญหากับทิศทางความเป็นไปได้ของการพัฒนาศิลปะไทย

ร่วมสมยัในสงัคมไทย 
3.ทฤษฎีพหศิุลปศึกษาเชิงแบบแผน (Dissipline Based Arts Education: DBAE) 

2. การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ จากนักวิชาการ นักวิจารณ์ ภัณฑรักษ์หอศิลป์ 

และนักสะสมงานศิลปะเกี่ยวกับความคิดเห็นในเร่ืองรูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ ศาสนา สังคม  
ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในงานศิลปะไทยร่วมสมยัของศิลปินหญิงในประเทศไทย  
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3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือหลักท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็นเคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้

เอง ซึ่งประกอบไปด้วย 
3.1 การศึกษาภาคสนาม 

3.1.1 การติดต่อ โดยด าเนินการติดต่อขออนุญาติเข้าพบนักวิชาการ นักวิจารณ์ 
ภัณฑารักษ์หอศิลป์ และนักสะสมงานศิลปะ เพื่อชีแ้จงวัตถุประสงค์พร้อมประเด็นต่าง ๆ ท่ีจะ
ท าการศึกษา และขอความร่วมมือในการให้ข้อมลูท าวิจยั 

3.1.2 แบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ เพราะอาจเปล่ียนแปลงตามประเด็นท่ีผู้ ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น แต่จะใช้แบบ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural interview) แบบปลายเปิด (สุภางค์, 2556) ซึ่งจะก าหนด
ค าถาม หรือประเด็นท่ีครอบคลมุเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์ และ กรอบแนวคิดการวิจยัอย่างชดัเจน 
รวมทัง้ก าหนดประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

3.1.3 แบบบนัทึกข้อมลู โดยจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการบนัทึกจาก
ข้อมูล ต่าง ๆ ท่ีได้มีการบนัทึกไว้แล้ว เช่น เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
และบทสมัภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเคยมีผู้บนัทึกไว้  รวมทัง้ข้อมูลจากหอศิลป์ไทยร่วมสมัยเช่น
จิม ทอมป์สัน หอศิลป์CAC หอศิลป์ BACC หอศิลป์ MOCA รวมทัง้การบนัทึกการสมัภาษณ์จาก
นักวิชาการ นักวิจารณ์ ภัณฑรักษ์หอศิลป์ และนักสะสมงานศิลปะเกี่ยวกับความคิดเห็นในเร่ือง
รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ ศาสนา สังคม ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในงานศิลปะไทยร่วมสมัยของ
ศิลปินหญิงในประเทศไทย 

3.1.4 เทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพและกล้องบันทึกวีดีโอ จะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการ บันทึกในระหว่างท่ีมีการสมัภาษณ์จากนักวิชาการ นักวิจารณ์ ภัณฑรักษ์หอศิลป์ และนัก
สะสมงานศิลปะ เพื่อให้ได้ข้อมลู ท่ีได้จากสมัภาษณ์นัน้มีความสมบูรณ์ 

4. วิธีการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ซึ่งมีขัน้ตอนรายละะเอียด ดังนี ้

คือ 
4.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากภาคเอกสาร งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง และจากส่ืออิเล็คทรอนิกส์

ต่าง ๆ รวมทัง้จากการให้สัมภาษณ์ในเร่ืองประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะไทยร่วมสมัย  
และอิทธิพลต่อความส าเร็จในวงการศิลปะของศิลปินหญิง เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลท่ีใช้เป็นแนว
ทางการวิจยั แล้วด าเนินการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจยัต่อไป 
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4.2 แบบสัมภาษณ์ จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structural interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีก าหนดค าถามอย่างไม่เป็นทางการ โดยค านึงถึง
ประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมี ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ก าหนดกรอบประเด็นค าถาม หรือแนวการสมัภาษณ์ 
2) ร่างประเด็นค าถามสมัภาษณ์ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ชดุ ได้แก่ 

ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ นักวิชาการ นักวิจารณ์ ภัณฑรักษ์หอศิลป์ และนัก
สะสมงานศิลปะ ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะไทยร่วมสมัยในไทย และอิทธิพลท่ีมีต่อ
การมีชื่อเสียงของศิลปินศิลปะไทยร่วมสมยัผู้หญิง 

ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากศิลปินไทยร่วมสมัย ในส่วนของความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะไทยร่วมสมัยในไทย และอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการมีชื่อเสียงของศิลปินศิลปะ
ไทยร่วมสมยัเพศหญิง 

3) น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน คือ  
ดร.ถนอม ชาภักดี , อาจารย์อัยนา ภูยุทธานนท์ , ดร.อาจารย์อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์ ตรวจสอบ
ความถกูต้อง ตามกรอบแนวคิดและความมุ่งหมายท่ีผู้วิจยัได้ก าหนด  

4) ปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์  ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ ท่ีปรึกษา และ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ จากนัน้จึงน าไปใช้ในการเก็บข้อมลู  

เมื่อได้สร้างเคร่ืองมือทัง้ 2 แบบนีแ้ล้ว ทางผู้ วิจัยจึงจะน าเสนอให้อาจารย์ ท่ีปรึกษา 
และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง ความตรงของเนือ้หา รวมทัง้พิจารณาส านวน ภาษา
ท่ีใช้ให้ชดัเจนอีกครัง้หน่ึง 

หลังจากได้น าเคร่ืองมือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบแล้ว จะน ามาปรับปรุงแก้ไข 
และน ามาให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจดูการแก้ไขอีกครัง้ ก่อนจะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้จะมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

5.1 เก็บรวบรวมข้อมลูศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
และบทสมัภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเคยมีผู้บนัทึกไว้ รวมทัง้ข้อมูลจากหอศิลป์ไทยร่วมสมัย เช่น
จิม ทอมป์สัน หอศิลป์CAC หอศิลป์ BACC หอศิลป์ MOCAซึ่งเป็นการค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริง โดยค้นหาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านัก

https://www.facebook.com/jonetayarnbook/photos/a.1552085915093186/1568573286777782/?type=3


  40 

หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อน าไปประกอบ 
กบัการเก็บข้อมลูจากเคร่ืองมืออื่น ๆ เป็นต้น 

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 
ผู้ วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ทัง้แบบไม่เป็นทางการในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในส่วนการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการนัดหมายวันเวลา 
ไว้ล่วงหน้า และ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป ซึ่งเป็นวิธีท่ีส าคัญและนิยมกันใช้ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ เน่ืองจาก ข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีตัวบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดงันี ้

1) เป็นข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับอิทธิพลท่ีมีผลต่อการมีชื่อเสีงของศิลปินหญิง 
ในประเทศไทยศิลปะไทยร่วมสมยัต่อบริบทในสงัคม การพฒันาศิลปะไทยร่วมสมยัในอนาคต 

5.3 การตรวจสอบคณุภาพของข้อมลู 
ผู้ วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ด้วยวิธีการตรวจแบบสามเส้า 

(Triangulation) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
กนั เพื่อรวบรวมข้อมลูเร่ือง เดียวกนั เช่น ใช้วิธีสงัเกตควบคู่ไปกบัการซักถาม ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
อิทธิพลท่ีมีผลต่อการมีชื่อเสีงของศิลปินหญิงในประเทศไทยศิลปะไทยร่วมสมัยต่อบริบทในสงัคม 
การพฒันาศิลปะไทยร่วมสมยัในอนาคต 

6. การวิเคราะห์ข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย บทความ ในประเด็นศิลปินผู้หญิงในประเทศไทย 

ศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทย แนวความคิดของศิลปิน จากท่ีได้ศึกษามาแล้วข้างต้น น ามาสรุปหา
ค าตอบ รวบรวมข้อมูลโดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และน าเสนอเป็นความเรียง 
ในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

ตอนท่ี 1 ประวติัของศิลปินหญิงไทยร่วมสมยั ได้แก่ 
1. ประวติัชีวิตส่วนตวั 
2. ประวติัการศึกษา 
3. ประสบการณ์ในการท างานศิลปะ 

ตอนท่ี 2 องค์ความรู้เกี่ยวกบัศิลปะไทยร่วมสมยั ได้แก่ 
1. ความหมายของศิลปะไทยร่วมสมยั 
2. ศิลปะไทยร่วมสมยัในบริบทของสงัคมไทย 
3. แนวโน้มของการพฒันาศิลปะไทยร่วมสมยัในประเทศไทย 
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โดยลักษณะการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอด้วยการแสดงสารสนเทศ
จาก ข้อมูลภาคสนาม ประกอบการวิเคราะห์เชื่อมโยงแสดงความสอดคล้องสัมพันธ์กับแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีพรรณนา (Descriptive) เป็นความเรียง 

7. สรุปเรียบเรียงรายงาน 
หลังจากตรวจสอบข้อมูลท่ีได้มาแล้ว ผู้วิจัยจะได้สรุปและอภิปรายผลการวิจัยท่ีได้จาก

การวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมด โดยน าเสนอในรูปแบบของความเรียง และตารางสรุปเป็นข้อ ๆ 
 



 

บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาศิลปะไทยร่วมสมัย
ของกลุ่มศิลปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ
ศึกษาจากเอกสารในรูปของตารางประกอบความเรียง ซึ่งผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  
2 วตัถปุระสงค์ ดงันี ้

วัตถุประสงค์ที่ 1 การน าเสนอวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประวัติชีวิต และผลงานของศิลปิน 
จากการสัมภาษณ์ตัวศิลปินโดยตรง และจากสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร 

ซึ่งรายละเอียดของเนือ้หา ประกอบด้วย 1) ประวติัชีวิตส่วนตัว 2) แนวความคิด เนือ้หา
ในผลงาน 3) สัญลักษณ์ท่ีซ่อนอยู่ในผลงาน และ 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศสภาพของอาชีพ
ศิลปินและปัจจยัของการประสบความส าเร็จ โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ ดงันี ้

1. แนวคิดของศิลปิน ด้านแนวคิด 
1.1 แนวคิดสตรีนิยม 
1.2 ประเพณี และความเชื่อ 
1.3 การเสียดสีสงัคม  
1.4 แรงบนัดาลใจในชีวิตประจ าวนั 

2. เทคนิคท่ีศิลปินใช้สร้างผลงาน 
1.1 จิตรกรรมสีน า้มนั 
1.2 จิตรกรรมสีอะคลิลิค 
1.3 เทคนิคผสม 
1.4 เย็บปักทอผ้า 
1.5 วาดเส้น 
1.6 VDO ART 
1.7 ศิลปะลอยตวั 
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โดยผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถปุระสงค์ท่ี 1 ออกเป็น 2 ตอน 
ดงันี ้

1. ศิลปินในวยั ไม่เกิน 40 ปี 
2. ศิลปินในวยั 40 ปีขึน้ไป 

1. ศิลปินในวัย ไม่เกิน 40 ปี 
ปรางค์ จรเขต 

ศิลปินเกิดเมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 
 

 

ภาพประกอบ 21 ปรางค์ จรเขต 

ท่ีมา: โครงการดาวเด่นบวัหลวง (2554) 

การศึกษา 
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลยับูรพา 
- ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ศิลปินรุ่นใหม่ท่ีหยิบเร่ืองใกล้ตัวมาท าผลงานศิลปะ โดยน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองราว
ของเพศหญิง ด้วยอารมณ์ขัน บอกเล่าเร่ืองราวอุปนิสัยส่วนตัวของผู้หญิงท่ีบุคคลต่างเพศไม่มี
โอกาสได้สมัผสั จากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้หญิงนิยมท า เช่น งานปาร์ตี ้การท าอาหาร การเสริมความ
งาม แม้กระทัง่บทบาทความเป็นคณุแม่ในวยัสาวเป็นต้น 
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ภาพประกอบ 22 ภาพในฝันของเธอ 

ท่ีมา: MGR Online (2559) 

ผลงานของศิลปินได้ถ่ายทอดจากอุปนิสัยส่วนตัวของศิลปินเอง ท่ีเป็นคนร่าเริง 
ยิม้ง่าย จึงสร้างรูปแบบผลงานเป็นภาพผู้หญิงยิม้ด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ออกมาทุกผลงาน รูปแบบ
ของผลงานเป็นลักษณะภาพวาดล้อเลียน กึ่งเหมือน โดยศิลปินได้หยิบเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ 
อปุกรณ์เฉพาะทางของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเธอต้องการส่ือ มาใช้เป็นสญัลกัษณ์ภายในงานจิตรกรรม
สีน า้มันบนผ้า Canvas อย่างตรงไปตรงมา และศิลปินได้ให้ความสนใจหัวข้อนีม้าตัง้แต่ตวัศิลปิน
ยงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีอยู่ และได้พฒันามาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั 

เมื่อผู้วิจัยได้ถามถึงการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้สังคมยอมรับได้ยังไง ตัวศิลปิน 
มีความคิดเห็นว่า เพราะผลงานของตนสะท้อนสังคมด้านบวกในปัจจุบัน ท าให้คนเข้าถึงได้ง่าย 
และในส่วนตัวภัณฑารักษ์หอศิลป์เปรียบเหมือนเซลล์ แต่งานจะขายได้หรือไม่ขึน้อยู่กับคุณภาพ
งานมากกว่า ภัณฑารักษ์จะท าหน้าท่ีช่วยขายมากกว่า เร่ืองของการท่ีจะประสบความส าเร็จใน
อาชีพศิลปินอยู่ท่ีตัวเราเกือบทัง้หมด เพราะถ้าเราเต็มท่ีกบัผลงาน ผลงานมันจะออกมาดีเอง ส่วน
ประเด็นท่ีศิลปินหยุดท างานคิดว่าในประเทศไทยการท่ีศิลปินจะหาเลีย้งตัวเองด้วยผลงานศิลปะ
อย่างเดียวเลยเป็นเร่ืองท่ียากมาก จ าเป็นต้องท าอาชีพอื่นควบคู่ไปด้วย เพื่อให้มีรายได้ในการ
ด าเนินชีวิตต่อไป แต่ในปัจจุบนั มีเส้นทางท่ีจะเป็นศิลปินง่ายกว่าอดีตมาก โลกออนไลน์เปิดกว้าง
มากยิ่งขึน้ ท าให้คนสามารถเข้าถึงผลงานได้ทันที แต่ถึงอย่างไงส่ือไทยมักจะประโคมข่าวไปท่ี
ศิลปินชายเท่านัน้ ทัง้ ๆ ท่ีศิลปินหญิงมีจ านวนเยอะท่ีมีชื่อเสียง แต่กลบัไปมีชื่อเสียงท่ีต่างประเทศ 
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ภาพประกอบ 23 ภาพในฝันของเธอ2 

ท่ีมา: MGR Online (2559) 

ยามีล๊ะ หะหยี 
ศิลปินเกิดปี พ.ศ.2532 
 

 

ภาพประกอบ 24 ยามีล๊ะ หะหยี 

ท่ีมา: (MGR Online, 2557b) 
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การศึกษา 
- ศิลปบัณฑิต เกียตินิยมอันดับ2 (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
- ศิลปมหาบณัฑิต (ศิลปะไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลยั ศิลปากร 
ยามีล๊ะ หะหยี มาพร้อมเร่ืองราวส่วนตัวเป็นนักสู้ชีวิต เพราะตัวศิลปินท่ีไม่ได้มี

ความสมบูรณ์ทางร่างกาย เพราะนิว้มือไม่ครบทัง้สองข้าง ฐานะทางบ้านยากจน จนต้องเขียน
จดหมายถวายฎีกาขอความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 กระทั่งได้รับ
ความช่วยเหลือให้ได้รับทุนจาก โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ได้เข้าไปเรียนต่อท่ี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แต่นั่น
ไม่ได้ท าให้ตัวศิลปินเกิดความท้อแล้วหันหลังให้ผลงานศิลปะแต่อย่างใด กลับเป็นแรงผลักดัน  
ท าให้เธอปราบความส าเร็จในท่ีสดุ  

ผลงานศิลปะของยามีล๊ะในช่วงแรก ๆ ยังคงสร้างสรรค์ภาพวาดด้วยสีอะคริลิค
และสีน า้มัน บ้างก็วาดให้เป็นรูปทรงของสถาปัตย- กรรม เช่น มัสยิด ยงัไม่ได้เปล่ียนมาเป็นศิลปะ
การเย็บปักผ้า ดงัเช่นปัจจบุนั 

 

ภาพประกอบ 25 จกัรของแม่ 1 

ท่ีมา: MGR Online, (2557b) 
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ศิลปินได้ใช้เวลาค้นหาส่ิงท่ีตนเองชื่นชอบ จนมาจบท่ีเร่ืองใกล้ตวั คือเร่ืองของการ
ศรัทธาทางศาสนามุสลิม ในเร่ืองของการละหมาด อีกทัง้ครอบครัวของศิลปินประกอบอาชีพเย็บ
ผ้าคลมุผม หรือฮิญาบ เธอจึงน าจกัรเย็บผ้าของแม่มาทดลองผลงานชิน้แรกในงานเรียน จนประสบ
ความส าเร็จเป็นผลงานศิลปะท่ีใช้เทคนิคเย็บผ้าในรูปแบบทวงท่าของผู้หญิงมสุลิมก าลังละหมาด
อยู่ในปัจจุบนันัน่เอง อีกทัง้ตัวศิลปินยังมีความฝันท่ีจะเป็นนักออกแบบเสือ้ผ้าของหญิงสาวมุสลิม
อีกด้วย 

เมื่อผู้วิจัยได้ถามถึงการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้สังคมยอมรับได้ยังไง ตัวศิลปิน 
มีความคิดเห็นว่า อาจเพราะรูปแบบท่ีตนน าเสนอ เป็นรูปแบบท่ีแปลกตา ท าให้ผู้ชมงานสะดดุตา
ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีได้ชม  และในส่วนตัวภัณฑารักษ์หอศิลป์ ศิลปินไม่ได้คิดว่ามีส่วนช่วยในการ
ประสบความส าเร็จมากขนาดนัน้ เพราะคนจะให้ความสนใจในงานเกิดขึน้จากรูปแบบงานล้วน ๆ 
ส่วนเร่ืองของปัจจัยท่ีจะประสบความส าเร็จในอาชีพศิลปิน อยู่ท่ีการฝึกฝน และการท างานอย่าง
ต่อเน่ืองมากกว่า ส่วนประเด็นท่ีศิลปินหยดุท างานคิดว่า ปัจจัยมาจากเร่ืองเงิน น้อยคนนกัท่ีจะอยู่
ในวงการนีไ้ด้โดยไม่ต้องท าอาชีพอื่น เราต้องยอมรับว่า ประเทศไทยไม่ได้มีคนสนใจซือ้งานศิลปะ
มากขนาดนัน้ ถ้าชื่อเสียงของเราไม่มากพอ ในเร่ืองของการท่ีประเทศไทยให้ความสนใจกับศิลปิน
ชายมากกว่า ตนเองคิดว่า เร่ืองนีเ้ฉพาะกลุ่ม กลุ่มท่ีตามงานศิลปะอยู่แล้วจะรู้ว่า ช่วงหลังมีศิลปิน
หญิงท่ีมีชื่อเสียงเกิดขึน้เยอะมาก แต่ท่ีสังคมส่วนใหญ่ยังคงติดภาพศิลปินชายมากกว่า คิดว่า  
ติดภาพว่าศิลปะต้องคู่กบัผู้ชาย 

 

ภาพประกอบ 26 จกัรของแม่ 2 

ท่ีมา: MGR Online (2557b) 
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ปานพรรณ ยอดมณี 
เกิดเมื่อปี 2531 

 
 

ภาพประกอบ 27 ปานพรรณ ยอดมณ ี

ท่ีมา: มติชนออนไลน์ (2560) 

การศึกษา 
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- ปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ จิตรกรรมประติมากรรม 

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ศิลปินสาวปักษ์ใต้ท่ีมีความมุ่งมมั่นในการท างานศิลปะตัง้แต่วัยเยาว์ ตัง้แต่อาย ุ

11-12 ปี ศิลปินก็เร่ิมให้ความสนใจทางด้านศิลปะแล้ว เน่ืองจากได้รับความรู้ทางด้านศิลปะจาก
เจ้าอาวาสวดักะเปียด ซึ่งท่านจบศิลปะเฉพาะด้านท่ีวิทยาลัยเพาะช่าง ท าศิลปินมีความคุ้นเคยกับ
จิตรกรรมฝาผนังวัดและจิตรกรรมไทย ศิลปินจึงเดินสายท างานศิลปะไทยมาโดยตลอด จนได้มี
โอกาสมาศึกษาต่อท่ีศิลปากร ศิลปินจึงได้ค้นพบเทคนิคส่ือผสม ท่ีน าความถนัดของตัวศิลปิน
หลาย ๆ ด้านมาผสมผสานสร้างสรรค์ผลงาน ท่ีมีทัง้งานปูน เศษซากคอนกรีต เจดีย์องค์น้อย  
การใช้วัสดุธรรมชาติ อย่างก้อนหินจากเหมืองแร่ท่ีเก็บมาจากบ้านเกิด โดยน ามาเป็นสัญลักษณ์  
ในงานศิลปะท่ีมีความหมาย ผสมกับงานศิลปะจิตรกรรมฝาผนัง ท าให้ผบงานของศิลปินมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัท่ีแปลกแตกต่างจากศิลปินท่านอื่น ๆ 
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ภาพประกอบ 28 จิตรกรรม 

ท่ีมา: มติชนออนไลน์, (2560) 

ศิลปินมีความสนใจในเร่ืองทางวิกฤตการณ์ ของการเกิดและจุดจบ ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของรอยแห่งศรัทธาของกาลเวลา คาดการไม่ได้ของอนาคตประกอบกับคติความเชื่อ
ในไตรภูมิทางพุทธศาสนา ท าให้ศิลปินเกิดจินตนาการ สร้างสรรค์ศิลปะเกี่ยวกับวิกฤตของห่วง
เวลา การสูญเสีย ท าลายล้าง จนกระทั่งเส่ือมสูญไปในท่ีสุด แม้กระทั่งการจ าลองแผนท่ีไตรภูมิ  
ท่ีน าพาผู้ชมส ารวจจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพทุธ และวิทยาศาสน์สมยัใหม่ โดยใช้งานศิลป์
แบบไทยประเพณีผสมกับผลงานศิลป์ร่วมสมัย อีกทัง้งนของศิลปินมักทิง้ค าถามไว้ให้ผู้ชมเสมอ 
เช่น ส่ิงท่ีมนษุย์เชื่อ สามารถต่อกรกบัส่ิงท่ีเหนือการควบคมุและส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติได้จริงหรือไม่ 

เมื่อผู้วิจยัได้ถามถึงวิธีท าให้สังคมยอมรับในผลงานของตนอย่างไร ศิลปินได้ออก
ความคิดเห็นว่า ความกล้าแสดงออกในเร่ืองท่ีมีขีดจ ากดั เพราะตนเองเป็นผู้หญิงแต่กลบัหยิบเร่ือง
ศาสนามาท างาน เพราะผู้หญิงกับศาสนาเป็นเร่ืองท่ีไกลตวั รวมถึงการใช้เทคนิคท่ีแสดงถึงความ
แตกต่างอย่างลงตัวระหว่างส่ิงท่ีหยาบท่ีสุดและละเอียดท่ีสุด แต่ส่วนตัวงานของตนไม่ได้ถูก
ยอมรับในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีชื่อเสียงในต่างประเทศมากกว่า  เพราะคนในสงัคมไทยไม่ได้
ให้ความนิยมในงานศิลปะมาก ส่ือท่ีไทยจึงไม่ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับงานศิลปะเท่าท่ีควร ส่วน
ภัณฑารักษ์หอศิลป์มีส่วนช่วยในอาชีพศิลปินหรือไม่ ตนเองคิดว่าภัณฑารักษ์หอศิลป์ถือว่ามี
บทบาทพอสมควร เพราะเป็นคนดูแลภาพลักษณ์ และหาช่องทางท่ีจะท าให้เกิดชื่อเสียงให้กับ
ศิลปินได้  หาคอนแทคให้ศิลปิน เพื่อท่ีจะได้รับโอกาสเอาไปต่อโอกาสของตนเองอีกที ตนเชื่อว่า
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โอกาสต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในชีวิต จากงานการประกวดต่าง ๆ และความเต็มท่ีในการท างานของตนเอง
ท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ ส่วนสาเหตท่ีุท าให้หยุดท างานส่วนใหญ่ เพราะหลาย ๆ คนไม่ได้โอกาศ
ในการจะเป็นศิลปิน จึงต้องใช้ศิลปะไปประยุกต์ท าอย่างอื่นในอาชีพด้านอื่น เพื่อหาเลีย้งตนเอง 
แต่ตนเองก็มีปัจจัยท่ีท าให้เป็นอุปสรรคในการท างานเหมือนกัน คือปัจจัยเร่ืองแนวความคิดของ
ตนเอง เพราะสังคมไม่เปิดกว้างมากในการแสดงความคิดเห็นเร่ืองศาสนา ท าให้การท างานใน
ประเทศมีขีดจ ากัดอย่างมากท่ีจะแสดงออก ความเปลี่ยนแปลงในอาชีพศิลปินระหว่างยคุปัจจบุัน
กับยุคอดีต เปล่ียนไปจากการท่ีสมัยนีศ้าสตร์อื่น ๆ เปิดกว้างมากขึน้ ท าให้งานศิลปะสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้หลายศาสตร์ ดูสดใหม่มากกว่าอดีต สมัยนีไ้ม่ค่อยสนใจแล้วว่าเพศไหนเป็นคนท า
ผลงาน คนจะดูท่ีตัวผลงานมากกว่า แต่ก็มีบ้างท่ีเวลาคนเสพงานของตน แล้วคิดไม่ถึงว่าจะเป็น
ผู้หญิงท าบางครัง้ศิลปินหญิงก็หายตัวไปเยอะมาก ด้วยอาชีพศิลปินหญิงมันไม่มั่นคง และมี
ภาระหน้าท่ีทางด้านครอบครัว ท่ีท าให้ไม่มีเวลานการท างานศิลปะ ท าให้ส่ือไม่ประโคมข่าวมาก
เท่าศิลปินชาย 

 

ภาพประกอบ 29 จิตรกรรม 2 

ท่ีมา: มติชนออนไลน์ (2560) 
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กวิตา วัฒนะชยังกูร 
ศิลปินเกิดเมื่อปี 2530 

 
 

ภาพประกอบ 30 กวิตา วฒันะชยงักูร 

ท่ีมา: อลิษา ลิม้ไพบูลย์ (2562) 

การศึกษา 
- Royal Melbourn Institute of Technology (RMIT University) ประเทศ

ออสเตรเลีย 
ศิลปินยคุใหม่ท่ีตามหาแนวศิลปะท่ีตนเองชื่นชอบ จากการเลือกเรียนศิลปะท่ีเมล์

เบิร์น มีผลงานโดดเด่นทัง้สายตาผู้ เสพในประเทศ และต่างประเทศ โดยชื่นชอบท่ีจะสร้างผลงาน
ออกมาให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมกับผลงานและให้ผู้ชมตีความหมายได้อย่างอิสระ ศิลปินเลือกท่ีจะ
ให้เทคนิคภาพเคล่ือนไหว Vido Art มาตอบโจทย์ส่ิงท่ีศิลปินต้องการจะส่ือสาร 
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ภาพประกอบ 31 งานของผู้หญิง 

ท่ีมา: อลิษา ลิม้ไพบูลย์ (2562) 

โดยศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมากจาก Marina Abramovic ซึ่งเป็นศิลปินท่ีพูด
ถึงร่างกายและจิตใจของคนโดยตรง เป็นการอัดวีดีโอสด ๆ ให้เห็นว่าคนเรามีลิมิตแค่ไหน กวิตา
เป็นศิลปินท่ีมีความมุ่งมั่นในอาชีพศิลปินมาก โดยศิลปินเร่ิมต้นจากการเข้าหาแกลเลอร่ี  
เพื่อแนะน าตัวเองให้เจ้าของแกลเลอร่ีรู้จัก โดยครัง้แรกเธอจ าเป็นต้องใช้ทุนส่วนตัวในการจ่าย 
ค่าแสดง ค่าเช่าพืน้ท่ี ทัง้หมด แต่เธอก็ไม่หมดหวัง เดินหน้าจัดงานแสดงต่อจนได้เซนสัญญา  
จนได้รับการติดต่อให้ไปแสดงผลงานท่ีพิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย  CCP ในเมืองเมลเบิร์น ท าให้เป็น
จดุเร่ิมต้นของความส าเร็จ 
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ภาพประกอบ 32 งานของผู้หญิง 

ท่ีมา: อลิษา ลิม้ไพบูลย์ (2562) 

ศิลปินจับประเด็นเร่ืองความเป็นเพศ และเพศวิถี ส่ิงท่ีเธอเลือกมาสร้างเป็น
ผลงานของเธอก็คือ “งานของผู้หญิง” และ “ความเป็นวตัถุของร่างกาย” เธอใช้ส่ือศิลปะการแสดง 
(performance) ท่ีถกูน าเสนอในรูปแบบของวิดีโอศิลป์ ในผลงานชดุท่ีมีชื่อว่า ‘Onto Fabric’ กวิตา 
“แสดง” เป็นเสือ้ผ้าท่ีไร้ชีวิต เธอก ากับตัวเองให้มีส านึกว่าตัวเองเป็นเพียงวัตถุในงานบ้านของ
ผู้หญิงในสังคม และหากถามถึงปัจจุยท่ีท าให้ศิลปินหญิงประสบความส าเร็จนอาชีพศิลปินได้
อย่างไร ส าหรับศิลปินแล้วขึน้อยู่กับความไม่ยอมแพ้ของตนเองล้วน ๆ และเกิดจากการท างาน
ศิลปะท่ีสามารถท าให้ทุกคนเข้าถึงได้ แม้จะไม่ได้มีความรู้ทางด้านศิลปะเลยก็ตามท า  เมื่อผู้วิจัย
ถามถึงบทบาทของภัณฑรักษ์ ศิลปินให้ความคิดเห็นว่า มีส่วนท าให้ประสบความส าเร็จอยู่
เหมือนกนั เพราะบางทีคนท่ีจะมาซือ้ผลงาน แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจในงาน บณัฑรักษ์ก็จะเป็นคนช่วย
ให้ผู้ซือ้ตดัสินใจได้มากขึน้ ส่วนประเด็นท่ีศิลปินหยดุท างานคิดว่า มีหลายปัจจยั เพราะไม่ใช่ทกุคน
จะโชคดีท่ีสามารถด าเนินชีวิตในอาชีพศิลปินได้ อาจจะเพราะเร่ิงเงินในการด ารงชีพด้วย ประเด็น
สดุท้ายเร่ืองของศิลปินชายมีชื่อเสียงมากกว่าหญิง ส่วนตัวคิดว่าสมยันีค้นเร่ิมรู้จักศิลปินหญิงมาก
ยิ่งขึน้ เพราะส่ือออนไลน์กว้างขวางมาก 
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กมลพันธ์ุ โชติวิชัย 
ศิลปินเกิดปี 2529  
 

 

ภาพประกอบ 33 กมลพนัธุ์ โชติวิขยั 

ท่ีมา: bectero (2559) 

การศึกษา 
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผลงานของศิลปินเป็นงานภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบ digital C และ
การตัดภาพด้วยมือ โดยเธอนัน้ได้กรีดภาพบริเวณใบหน้า มือ และเรือนร่างของเธอเองให้เป็นเส้น
ยาวบางด้วยมีดคตัเตอร์ โดยตัวผลงานนัน้เป็นภาพพิมพ์ขาวด าเทคนิคผสม และใช้การกรีดภาพท่ี
สมบูรณ์ให้แยกออกจากกนั ให้มีลกัษณะเป็นเส้นย้วย ๆ ลงมา แต่ยงัคงความเป็นรูปของตัวเธอเอง 
โดยเธอได้ท าภาพท่ีขยายใหญ่กว่าสเกลเดิม เพื่อท่ีน ามากรีดแล้วเมื่อกระดาษย้วยแล้วนัน้จะท าให้
เป็นภาพท่ีสมบูรณ์ ซึ่งเธอนัน้ได้ท างานในเร่ืองราวเกี่ยวกบัการใช้สติส ารวจตัวตนของตนเอง ตาม
แก่นแกนแห่งพระพุทธศาสนา ด้วยการจดจ่อกับความเปล่ียนแปลง เคล่ือนไหว และความไม่จีรัง
ของชีวิต ผ่านกระบวนการกรีดกระดาษพิมพ์ภาพร่างกายของศิลปินให้เป็นเส้นริว้อันละเอียด เพื่อ
แทนค่าเสมือนสญัลกัษณ์ของความว่างและความไม่มี ผลงานได้มีเร่ืองเพศเข้ามาเกี่ยวข้องท่ีพดูว่า
มีเร่ืองเพศนัน้เพราะงานชดุนีม้ีการกรีดบนอวยัวะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความเป็นเพศ ซึ่งผลงานชิน้นีไ้ด้
มี ก า รก รีด ภ าพ ใน บ ริ เวณ ใบ ห น้ า  ซึ่ ง ส า ม า รถ พู ด ถึ ง เ ร่ื อ งข อ งค ว าม ไม่ มี ตั ว ต น  
ซึ่งปกติแล้วใบหน้าของมนุษย์นัน้เป็นส่ิงยืนยันตัวตนของตัวเอง ซึ่งใบหน้านัน้เป็นส่วนส าคัญของ
ศีรษะ ซึ่งประกอบไปด้วย ผม หน้าผาก คิว้ จมูก หู ริมฝีปาก ฟัน ผิวหนัง ซึ่งงานชิน้นีเ้ป็นงานท่ีมี
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เสน่ห์ท่ีให้ตัง้ค าถามว่า เทคนิคแบบนีท้ าได้อย่างไร และศิลปินนัน้ต้องการพดูถึงอะไร หากกรีดแล้ว
ท าไมถึงต้องให้ย้วยลงมา หรือแค่เป็นการท าให้เกิดความงามหรือต้องการพดูถึงให้เราสามารถมอง
ได้อีกหลาก หลายความหมาย 

 

ภาพประกอบ 34 ความเส่ือมโทรม 1 

ท่ีมา: TUL (2555) 

เมื่อผู้วิจยัได้ถามถึงวิธีท าให้สงัคมยอมรับในผลงานของตนอย่างไร ศิลปินได้ออก
ความคิดเห็นว่า การใช้เทคนิคดูแปลกตา และท าให้คนดูงานเข้าถึงอารมณ์งานได้ง่ายของตนเอง 
จึงท าให้สังคมให้ความสนใจในงาน ส่วนภัณฑารักษ์หอศิลป์มีส่วนช่วยในอาชีพศิลปินหรือไม่  
ตวัศิลปินคิดว่าภัณฑารักษ์หอศิลป์เหมือนผู้ช่วยท่ีค่อยสนับสนนุศิลปิน เพราะต้องคอยอธิบายงาน
ให้ผู้ ชมเมื่อศิลปินไม่อยู่ และสนับสนุนเร่ืองการซือ้ขายงานให้ศิลปิน และปัจจัยท่ีท าให้ประสบ
ผลส าเร็จในงานคิดว่ามาจากตัวศิลปินล้วน ๆ ว่าจะน าเสนอผลงานอย่างไรให้น่าสนใจ ส่วนสาเหตุ
ท่ีท าให้หยุดท างานส่วนใหญ่ คิดว่าเป็นปัจจัยส่วนตัวของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของปัจจัย
การเงิน หรือปัจจัยครอบครัว ด้วยอาชีพนีไ้ม่ได้ประสบผลส าเร็จ หรือสร้างรายได้ให้ครอบครัว
ส าหรับทุกคน จึงต้องปรับเปล่ียนอาชีพเพื่อการด ารงชีพต่อไป ส่วนในปัจจุบันท่ีให้ความสนใจ  
ในศิลปะมากกว่าในอดีต คิดว่าบ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึน้ ทุกคนสามารถเข้าถึ งศิลปะได้หลาย
ช่องทาง รวมถึงศิลปินก็สามารถโปรโมทงานตัวเองได้ง่ายอีกด้วย เร่ืองเพศกับงานศิลปะ คิดว่า
สมัยนีไ้ม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประสบผลส าเร็จมาก เพราะสมัยนีทุ้กเพศได้รับความเท่าเทียม  
มากยิ่งขึน้ ตวัผลงานไม่ได้ถกุจ ากดัแล้วว่า ส่ิงนีต้้องเพศไหนท า  
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ภาพประกอบ 35 ความว่างเปล่า 

ท่ีมา: TUL (2555) 

อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ 
ศิลปินเกิดปี 2528  

 
 

ภาพประกอบ 36 อญัชลี อารยะพงศ์พาณชิย ์

ท่ีมา: (Rama IX Art Museum Foundation, 2560) 

การศึกษา 
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ศิลปินรุ่นใหม่ท่ีเลือกเรียนศิลปะจากความชื่นชอบในการวาดการ์ตูนตัง้แต่เด็ก 
และได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากครอบครัวในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในรัว้มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หลังจากนัน้ก็ได้สร้างผลงานจากประสบการณ์ส่วนตัว และส่ิงท่ีศิลปินชื่นชอบ จาก
ประสบการณ์ทางการรับรู้ในส่ือของสังคมปัจจุบันอาทิ หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์และเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ (Online socialnetwork) ฯลฯ ก่อให้เกิดเป็นผลงานของตนเองในมมุมองท่ีแตกต่าง
หลากหลาย อารมณ์มีชีวิตชีวา สนุกสดใสภายใต้บริบทของหญิงสาวท่ีมีเสรีภาพทางความคิด 
ความเข้มแข็ง และการแสดงออกอย่างเต็มเป่ียม 

 

ภาพประกอบ 37 บู๊ระห ่า 

ท่ีมา: greatstarsar (2562) 

รูปแบบเฉพาะของตัวศิลปินมากจากการชอบอ่านการ์ตูนตัง้แต่เด็ก สนใจการ
สร้างรูปแบบของตัวการ์ตูนท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีเด่นชัด ตัง้แต่บุคลิกของตัวการ์ตูนท่ีแสดง
ออกมาจากรูปร่าง ทรงผม เสือ้ผ้า หน้าตา จนถึงรายละเอียดอื่น ๆ เช่น อารมณ์ท่ีแสดงออกทาง
ใบหน้า ท่าทาง หรือแม้กระทัง่ค าพดูติดปาก 
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ภาพประกอบ 38 อรุัสยา 

ท่ีมา: greatstarsar (2562) 

ภาพยนตร์ถือได้ว่าเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีศิลปินชื่นชอบมาตัง้แต่วยัเยาว์ เพราะท่ีครอบครัว
ของศิลปินชอบชมภาพยนต์กันทุกคน ภาพยนตร์ท่ีศิลปินชื่นชอบในบางเร่ืองเคยดูไปเป็นระยะ
เวลานานจนลืมเร่ืองราวไป แต่ยังคงจดจ าภาพในบางฉากบางตอนอยู่ได้ เช่น รถมอเตอร์ไซค์เท่ ๆ 
เสือ้ผ้าของตัวละคร หรือภาพบรรยากาศของสถานท่ีต่าง ๆ ในภาพยนตร์ท่ีหาดูได้ไม่ง่ายในชีวิต
ปัจจบุนั จึงกล่าวได้ว่าภาพยนตร์มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการสร้างผลงานของศิลปินในปัจจบุนั 

สังคมปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับศิลปะมากขึน้กว่าในอดีต เร่ืองนีเ้คยคุยกับ
ศิลปินรุ่นพี่  รุ่นอาจารย์เหมือนกัน ในความคิดเราท่ีอยู่ในวงการมาไม่นานก็พอจะเห็นการ
เปล่ียนแปลงของวงการศิลปะในบ้านเราได้ ในปัจจุบันมีคนท่ีให้ความสนใจในงานศิลปะเพิ่มมาก
ขึน้ทัง้คนท่ีศึกษาศิลปะ เพื่อสะสม และผู้ชมงานทัว่ไป ส่วนวิธีการน าเสนอผลงานศิลปะอย่างไรให้
คนในสงัคมยอมรับ ส าหรับเราแค่คิดว่าต้องตัง้ใจท างานแต่ละชิน้ให้เต็มท่ี ท างานทกุชิน้ให้ออกมา
ดีและเป็นตวัของตวัเองท่ีสดุ ภณัฑารักษ์หอศิลป์มีความส าคญัในการสนบัสนุนให้ศิลปินมีช่องทาง
ในการแสดงผลงานต่อสาธารณะ แต่ในปัจจุบันเราคิดว่าภัณฑารักษ์หอศิลป์ยงัมีน้อย คนท างาน
ศิลปะจึงต้องพยายามหาช่องทางการแสดงงานของตนเอง เพื่อให้สงัคมยอมรับและท างานต่อไป
ได้ เบือ้งหลังการท างานศิลปะของตนคือครอบครัวท่ีให้การสนับสนุนเรามาตัง้แต่สมัยเรียนจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนเร่ืองประสบความส าเร็จในการท างานนัน้ยังไม่คิดถึงขัน้นัน้ คิดว่าโชคดีท่ีครอบครัว  
ให้การสนบัสนนุ และมีคนท่ีชื่นชอบงานของเรา ให้โอกาสเราได้สร้างผลงานต่อไป ส่ิงส าคญัในการ
ท างานของตน คือความชอบในการดูภาพยนตร์ และการได้วาดรูปท่ีเราอยากวาด เหมือนน า
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ความชอบสองอย่างมารวมกนั ท าให้เรามีความสขุท่ีได้ท างาน ถ้าอาชีพศิลปินหมายถึงคนท่ีท างาน
ศิลปะหาเลีย้งชีพ ส าหรับตนคิดว่าในปัจจุบันมีคนท่ีศึกษางานศิลปะเพิ่มมากขึน้ ทั ง้ผู้สร้างงาน 
ผู้ชมงาน และผู้สะสมงาน ท่ีเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้ศิลปินท างานศิลปะเป็น
อาชีพต่อไปได้ และในยุคท่ีสังคมเร่ิมให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ การเปิดกว้างการ
แสดงออกทางผลงานศิลปะในสมยันีเ้ป็นข้อดีท่ีท าให้เกิดการสร้างสรรค์งานท่ีหลากหลาย ส าหรับ
ตนคิดว่าส่ิงส าคัญไม่น่าจะเป็นเร่ืองศิลปินเป็นเพศหญิงหรือชาย แต่ควรจะให้ความส าคัญกับ
ผลงานศิลปะท่ีศิลปินแต่ละคนสร้างสรรค์ออกมามากกว่า ประมาณว่าค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน 
โดยความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชดัน่าจะเป็นแนวทางการสร้างสรรค์งาน และรูปแบบเนือ้หาผลงาน
ท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีศิลปินน ามาปรับใช้ในการสร้างผลงาน 
เหตท่ีุในประเทศไทยศิลปินหญิงถึงไม่เป็นท่ีรู้จกัเท่าศิลปินชายอาจจะเป็นเพราะสดัส่วนของผู้หญิง
ท่ีท างานศิลปะอาจมีน้อยกว่าผู้ชาย 

บุษราพร ทองชัย 
ศิลปินเกิดเมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2528 (อาย ุ32 ปี) 

 

 

ภาพประกอบ 39 บุษราพร ทองชยั 

ท่ีมา : Thiti Meetam (2561) 

การศึกษา 
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาพประกอบ 40 เบอร์ลิน 

ท่ีมา: Thiti Meetam (2561) 

ผลงานสร้างสรรค์ท่ีอยู่ในรูปแบบของวาดเส้น แสดงออกถึงจุดยืนทศันคติในเร่ือง
เพศ กับสังคมถึงรูปลักษณ์ท่ีแสดงความเปลือยเปล่าของร่างกายมนุษย์ โดยมีตัง้แต่เนือ้หนัง
ภายนอกจนไปถึงสรีระทางกายภายในร่างกายอย่างเร่ืองของเส้นเลือด รูปร่างของมนุษย์ท่ีมีผสม
หลายรูปแบบ หรือเพศหญิงและมนุษย์ประหลาดแบบแบบพนัธุ์ผสม (hybrid) ผลงานได้ให้คณุค่า
ในเชิงสุนทรียภาพแบบใหม่ โดยไม่ได้ส่ือถึงความไม่เท่าเทียมกันของแต่ละเพศ แต่แสดงออกถึง
ความผสมผสานกนัระหว่างเพศ ท่ีไม่ใช่บริบทของเพศสัมพนัธ์ ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศท่ีแสดงถึง
ความชอบธรรมในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพึงพากัน ไม่ให้เกิดอคติต่อความต่างของเร่ืองเพศ ท่ีแต่เดิม
ไม้ได้ให้ความส าคญัและคณุค่ากบัผู้หญิงและเพศอื่น ประวัติศาสตร์สมยัก่อนมักจะข่มให้สตรี และ
เพศท่ีสามเป็นเหมือนส่ิงท่ีไม่ส าคญั ผู้ชายมกัใหญ่ในสงัคม และการเมือง 

ผลงานบางชิน้ของศิลปินสร้างเป็นลักษณะจากภาพเรือนร่างกายของมนุษย์ ท่ี
ถกูวาดขึน้มาใหม่ เป็นเพศชาย และเพศหญิง แสดงท่าทางท่ีแข็งกระด้าง ในรูปแบบเสมือนตุ๊กตา
กระดาษ ผูกติดกับร่างกายของอีกตัว ท่ีถูกวาดขึน้จากการวาดเส้น แต่เป็นเหมือนภาพโครงสร้าง
ระบบภายในของมนุษย์ ศิลปินต้องการแสดงออกถึงการได้ลองสวมบทบาทในแต่ละเพศ ว่าเกิด
จากบริบทของสงัคมท่ีพยายามสวมใส่ความเป็นเพศ หรือเป็นเพราะสรีระทางกายภาพ 

ส่วนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับในศิลปะของสังคมปัจจุบัน ส่วนตัวคิดว่า
ความสนใจของสังคมพัฒนาไปในทางท่ีดีกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะเทคโนเลยีท าให้คนสมัยนี ้
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สามารถเข้าถึงศิลปะได้อย่างง่าย จากเดิมมีเพียงแค่หอศิลป์เท่านัน้ ส่วนความส าคัญขอ ง
ภัณฑารักษ์หอศิลป์ ก็คิดว่ามีความส าคัญอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทัง้หมด งานท่ีจะได้รับความสนใจจาก
สงัคม ก็ขึน้อยู่กบัปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่นคุณภาพผลงาน เนือ้หาท่ีต้องการจะส่ือ ส่วนตวัคิดว่าท่ีงาน
ตัวเองถูกยอมรับเป็นเพราะตนเล่นกับความรู้สึกคน จึงท าให้คนชมเข้าถึงงานตนได้ ง่าย และ
ค่อนข้างรุนแรง ตนท างานศิลปะ เพราะมีปัญหาไม่เข้าใจอะไรบางเร่ือง พอท าเสร็จชีวิตตนเคลียร์
ขึน้ ปมบางอย่างถกูคล่ีคลาย ไม่ตกค้าง ไม่ถึงขนาดปลดปล่อยตวัเองได้ แต่เห็นบนัไดขัน้แรกท่ีชวน
ให้ตัวเองสนใจเร่ืองคนอื่น เร่ืองสิทธิมนุษยชน จุดนีจ้ึงคิดว่าเป็นจุดท่ีท าให้ตนประสบผลส าเร็จ 
เพราะเป็นคนท่ีชอบหาประเด็นใหม่ ๆ อยู่เสมอ ถ้าพูดถึงสังคมเร่ิมให้ความส าคัญกับความเท่า
เทียมทางเพศไหม การเปิดกว้างการแสดงออกทางผลงานศิลปะในสมยันีเ้ป็นยงัไง ตนคิดว่าทกุคน
โฟกัสไปท่ีสิทธิมนุษยชน มันท าให้เราเห็นว่าเมื่อก่อนเราเดินผิดทิศผิดทาง ท่ีเราเคยหมกมุ่นเร่ือง
ความสัมพันธ์ เซ็กส์ เราคิดว่ามันจะไปส่งเสริมสิทธิสตรีได้ แต่เปล่า การพูดเร่ืองสิทธิสตรีในไทย
แทบไม่มีความหมาย ถ้าไม่เร่ิมจากเห็นสิทธิมนษุยชน 

 

ภาพประกอบ 41 เบอลิน 2 

ท่ีมา : Thiti Meetam (2561) 

ล าพู กันเสนาะ 
ศิลปินเกิดปี 2526 
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ภาพประกอบ 42 ล าพ ูกนัเสนาะ 

ท่ีมา: ปวรุตม์ งามเอกอดุมพงศ์ (2562) 

การศึกษา 
- ศิลปบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ 

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
เมื่อเอ่ยชื่อล าพู กันเสนาะ แทบจะไม่มีใครเลยท่ีไม่รู้จัก นบัได้ว่าเป็นศิลปินหญิง 

ท่ีประสบความส าเร็จอย่างมากในวงการศิลปะ ด้วยผลงานท่ีแปลกตา ใช้สีสนัและรอยฝีแปลงของ
พู่กนัอย่างสนกุสนาน 

ล าพูเติบโตมากกับการครุกคลีศิลปะตัง้แต่เด็ก เน่ืองจากคุณพ่อของตัวศิลปินมี
ความฝันท่ีอยากเรียนศิลปะมาก แต่ฐานะไม่เอือ้อ านวยท่ีจะได้เล่าเรียน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเลือก
เรียนสาขาอื่น ดังนัน้คุณพ่อของศิลปินจึงทดแทนส่ิงท่ีขาดมาตลอดโดยการเลีย้งศิลปินให้อยู่
ท่ามกลางกิจกรรมศิลปะมาโดยตลอด 

หลังจากท่ีศิลปินมีโอกาสเล่าเรียนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร เธอจึงเลือกท่ีจะสร้าง
ผลงานศิลปะผ่านใบหน้าผู้คน ซึ่งเร่ิมต้นจากใบหน้าอันโหดเหีย้มแต่มีความน่ารักซ่อนอยู่ในใบหน้า 
มาเป็นต้นแบบในการสร้างผลงาน โดยแฝงคติไว้ว่า ความตลบขบขนัของตวับุคคลนัน้ เป็นส่ิงกลบ
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เกล่ือนความเลวร้าย ความดดุนั และลบเปลือกภายนอกของบุคคลนัน้ ๆ ออกไปได้ และน่ีไม่ใช่การ
น าใบหน้าของคนมาล้อเลียน แต่เป็นการแฝงคณุค่าของชีวิตคนท่ีถกูซ่อนอยู่ภายในต่างหาก 

 

ภาพประกอบ 43 นาคมารอพี่ทกุวนัเลยนะ 

ท่ีมา: Lampu kansanoh (2556) 

ซึ่งตัวศิลปินได้ขยายจากใบหน้าคนใกล้ตัว มาเป็นบุคคลอื่น ๆ ท่ีผู้ ชมรู้สึกรับรู้
ร่วมกันได้ ตัวศิลปินคิดว่าการน าเสนองานในลักษณะนี ้ตรงกับเนือ้หาบางอย่างท่ีต้องการส่ือกับ
ผู้ชม นั่นคือการเป็นตัวกลางท่ีน าผู้ชมผลงานไปสู่ความตลก ความน่ารัก ขบขัน และความจริงใจ
อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ถูกปรุงแต่ง ในตัวละครท่ีตัวศิลปินสร้างขึน้มาส่วนตัวคิดว่าภัณฑารักษ์
หอศิลป์มีส่วนท าให้ตัวเองประสบความส าเร็จได้ด้วย เพราะเขาจะช่วยแนะน าให้คนท่ีมาเลือกซือ้
งานเข้าใจในผลงานเราให้เห็นถึงความสวยในงานเราได้ โดยปัจจัยท่ีศิลปินยังท างานอยู่คือการ
ชนะตัวเองให้ได้ ท าให้ความคิดศิลปินใหม่ตลอดเวลา อาชีพศิลปินในปัจจุบันมีการยอมรับท่ีเพิ่ม
มากขึน้ ดูได้จากเวทีการประกวดงานศิลปะ ท่ีผู้บริหารต่าง ๆ ให้การสนับสนุน ท าให้มีคนเรียน
ศิลปะเพิ่มมากขึน้ โดยไม่จ ากดัเพศแล้ว แม้เร่ืองราวบางอย่างในไทยจะไม่สามารถเปิดกว้างให้ท า
ได้ แต่คิดว่าสังคมเปิดกว้างมากยิ่งขึน้กว่าแต่ก่อน แม้คนทั่วไปจะรู้จักแต่ศิลปินชายมากกว่า 
ส่วนตัวคิดว่าเพราะศิลปินชายติดตลาดมากกว่า เน่ืองจากสมัยก่อนมีเพียงศิลปินชายเท่านัน้ท่ีมี
ชื่อเสียง ท าให้คนทัว่ไปจะมองภาพแค่ว่าศิลปะต้องศิลปินชายเท่านัน้ แต่ส่วนตวัไม่ได้คิดอะไร 
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ภาพประกอบ 44 วยัว้าวุ่น 

ท่ีมา: Lampu kansanoh (2556) 

สิปาง สวนแก้ว 
ศิลปินเกิดปี 2525 
 

 

ภาพประกอบ 45 สิปาง สวนแก้ว 

ท่ีมา: สิปาง (2551) 
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การศึกษา 
- นิติศาสตร์บณัฑิต ท่ี Rattana Bundit University 

ศิลปินหญิงผู้ ผันตนเองจากวงการกฎหมาย สู่วงการศิลปะ ด้วยเชื่อว่าศิลปะ
เปล่ียนแปลงโลก และท าให้เธอมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึน้ เธอมักจะวาดภาพในรูปแบบ  
เหมือนจริง จากแรงบนัดาลใจในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะดอกลีลาวดี โดยใช้เทคนิคสีน า้มนั สีน า้  
สีอะคลิลิคบนผ้า Canvas 

 

ภาพประกอบ 46 สะท้อนความจริง 

ท่ีมา: สิปาง (2551) 

ตัวศิลปินไม่ได้มีความรู้พืน้ฐานในศิลปะเลย อาศัยการค้นคว้าด้วยตัวเอง แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่า ศิลปินจะท างานตามทฤษฏีศิลปะ แต่เธอท างานศิลปะด้วยจินตนาการ เต็มไป
ด้วยความสดใหม่ ไร้ขอบเขตและด้วยเหตุผลนีน่ี้เอง จึงท าให้ผลงานของตัวศิลปิน ถูกถ่ายทอด
ออกมาอย่างตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงความธรรมชาติ ไร้เดียงสา ประดุจเด็กท่ีขาดมลทิน  
ไร้พิษสงใดใด ศิลปินเพียรพยายามฝึกมืออยู่นาน จนได้รับเชิญชวนให้ไปแสดงผลงานร่วมกับ
ศิลปินแนวหน้าของประเทศไทย และส่ิงท่ีท าให้ศิลปินประสบผลส าเร็จได้นัน้ ส่วนตัวศิลปินคิดว่า
แบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนมีความรู้และมีฐานะ คนกลุ่มนีม้ีความสนใจในด้านศิลปะมากขึน้ 
อาจเป็นเพราะเข้าถึงศิลปะผ่านส่ือได้ง่ายขึน้ และเข้าถึงศิลปะได้ง่ายมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการซือ้
ผลงานเพื่อประดับบ้าน  และกลุ่มคนธรรมดา ชนชัน้หาเช้ากินค ่ามีความรู้น้อย คนกลุ่มนีจ้ะมองว่า
ศิลปะเป็นเร่ืองห่างไกล เป็นเร่ืองไม่จ าเป็น เพราะกลุ่มนีจ้ะให้ความส าคัญกับการท ามาหากิน  
มากท่ีสดุ 
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วิธีการน าเสนอผลงานศิลปะ อันดับแรกเลย ต้องความมีวินัยในการฝึกฝนผลิต
ผลงานขึน้เร่ือย ๆ และมีการน าเสนอผลงานท่ีให้คนเข้าถึงได้ง่าย โดยไม่ให้งานศิลปะเข้าไปอยู่ท่ี 
หอศิลป์เพียงอย่างเดียว เพราะคนเข้าหอศิลป์น้อยลง การน าเสนอสมัยนีจ้ึงต้องใช้เคร่ืองมือ  
ส่ือโซเชี่ยล ส่วนภณัฑารักษ์หอศิลป์มีบทบาทมากน้อยเพียงใด ต่อการประสบความส าเร็จในอาชีพ
ศิลปิน คิดว่าไม่มีผลความส าคัญมากนัก  เพราะงานจะขายได้ขึน้อยู่กับผลงานของเรามากกว่า 
ปัจจัยท่ีท าให้หยุดท างานศิลปะคือ เงิน เพราะการท่ีจะด ารงชีพด้วยอาชีพศิลปะเป็นเร่ืองยาก  
ด้วยเพราะเงินแต่ละเดือนไม่มั่นคง จึงเป็นส่ิงท่ีบังคับให้บางคนเข้าสู่วงจรท างานประจ า เพื่อให้มี
รายได้ประจ า และคิดว่าศิลปินในอดีตใช้ชีวิตง่ายกว่า เพราะสมยันีท้กุอย่างเป็นเงินหมด อุปกรณ์
ศิลปะค่อนข้างมีราคาสงู สมยัก่อนคนท างานศิลปะเพื่อจรรโลงจิตใจ เพียงแค่ใบไม้ก็สามารถสร้าง
ผลงานได้ สมัยนีศิ้ลปินต้องค านึงถึงธุรกิจการค้าขายมากขึน้ อีกทัง้คิดว่าคนท างานศิลปะหรือ
เข้าถึงผลงานศิลปะจริง ๆ จะไม่แบ่งเพศ ส่วนคนนอกคิดว่าเปิดกว้างมากขึน้ แต่ยงัมีคนคิดไม่ถึงว่า
จะมีเพศหญิงท่ีท างานศิลปะได้จริง ๆ เพราะมุมมองคนทั่วไปมักคิดว่าศิลปะจะเป็นอาชีพท่ีผู้ชาย
ท าเท่านัน้ แต่จากประสบการณ์ส่วนตวั มกัจะชื่นชมเพศหญิงท่ีท างานศิลปะมากกว่าเพศชาย เมื่อ
ผู้วิจัยถามถึงเหตุใดในประเทศไทยศิลปินหญิงถึงไม่เป็นท่ีรู้จักเท่าศิลปินชาย ศิลปินมีความคิดเห็น
ว่าเร่ืองนีเ้ป็นตัง้แต่โบราณ เพราะจ านวนของศิลปินหญิงในสมยัก่อนน้อยกว่าผู้ชาย เน่ืองจากเป็น
อาชีพของเพศชายเท่านัน้ ท าให้คนยังยึดติดกับภาพลักษณ์เดิม ๆ ว่าศิลปะต้องคู่กับผู้ชายเท่านัน้ 
อีกทัง้ศิลปินหญิงไม่ค่อยชอบแสดงตัวออกส่ือมากนัก หรือบางทีการท างานของเพศหญิงไม่มีพลัง
มากเท่าศิลปินชาย อีกทัง้ศิลปินหญิงจะมีข้อจ ากัดในเร่ืองของครอบครัว เพราะเป็นอาชีพท่ี  
ไม่มัน่คง จึงไม่มีคนสนบัสนนุอาชีพนีใ้ห้กบัลกูสาว 

 

ภาพประกอบ 47 ลีลาวดี 

ท่ีมา: สิปาง (2551) 



  67 

2. ศิลปินในวัย 40 ปีขึน้ไป 
พินรี สัณฑ์พิทักษ์ 

ศิลปินเกิดปี 2504 
 

 

ภาพประกอบ 48 พินรี สณัฑ์พิทกัษ์ 

ท่ีมา: บุญพิพฒันาพงศ์ (2562) 

การศึกษา 
- 2529 - BFA (Visual Arts Communication Design) School of Fie Arts 

and Design University of Tsukuba Japan 
พินรี คือ ศิลปินไทยท่ีสร้างชื่อเสียงในวงการศิลปะนานาชาติมาแล้ว ด้วยเหตุผล

ท่ีศิลปินได้มีนิทรรศการจดัแสดงท่ีญ่ีปุ่ น สเปน อิตาลี และสิงคโปร์ แม้กระทัง่ในเมืองใหญ่ นิวยอร์ก 
ศิลปินก็ได้ร่วมแสดงมาเลย เป็นท่ีจับตามองอย่างมาก ท่ีแม้แต่หนังสือพิมพ์ท่ีทรงอิทธิพลของโลก
อย่างนิวยอร์กไทมส์ ยงัยกให้งานของเธอเป็น 1 ใน 10 ของนิทรรศการน่าดเูลยทีเดียว 

ผลงานของเธอหลายชิน้แม้จะเป็นรูปทรงของก้อนเมฆและนมอย่างง่าย ๆ แล้ว 
รูปทรงเหล่านัน้ยงัมีลักษณะคล้ายกบัภาชนะท่ีใช้รองรับน า้หรืออาหาร คล้ายจาน ชาม ท่ีหงายขึน้
เพื่อท่ีจะรองรับวัตถุบางส่ิงบางอย่างท่ีหล่นลงมาจากด้านบน คล้ายก าลังจะบอกกับผู้ ชมว่า 
สมดุลย์ของธรรมชาติ ท่ีส่ือจากรูปทรงของ นมและก้อนเมฆนัน้จะต้องเกิดจากการให้และการรับ  
ท่ีพอดี ไม่เพียงแต่ท่ีจะเป็นผู้ให้หรือรับเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ 
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ภาพประกอบ 49 The Mats and The Pillows Jim Thompson Farm 

ท่ีมา: บุญพิพฒันาพงศ์ (2562) 

ซึ่งจุดเร่ิมต้นของการเลือกรูปทรงของนมมาสร้างสรรค์ผลงานนัน้ เกิดจากแรง
บนัดาลใจของเร่ืองใกล้ตัวศิลปิน คือการให้ก าเนิดลูกชายคนแรก โดยรูปทรงไม่ได้มองเป็นรูปทรง
นมอย่างเดียวเท่านัน้ บางทีก็สามารถมองเป็นสถูปบ้าง กองฟางบ้าง ตามแต่จินตนาการของผู้ชม 
เพราะศิลปินต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในงานของเธอ 

ผลงานศิลปะของศิลปินท่ีถ่ายทอดถึงความเป็นแม่นัน้ ถูกน าเสนอในหลาย ๆ
รูปแบบ มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นผลงานหนุนนม ท่ีศิลปินนึกถึงภาพลูกชาย  
เมื่อยงัวยัเยาว์ นอนหลบัอยู่ในอ้อมอกของเธอ หรือจะเป็น  เค้กช็อคโกแลตรูปนม เป็นการน าเสนอ
งานศิลปะผ่าน อาหาร ผู้คนสามารถสั่งรับประทานได้ รวมถึงเมนูของคาว อย่าง หมี่กรอบ ปูจ๋า  
ข้าวย าปักษ์ใต้ ม้าฮ่อ และแกงคัว่ลกูชิน้ปลากราย 

ส่วนงานภาพถ่ายพืชผกัในพิมพ์น า้แข็งรูปนม เธอไม่ได้ส่ือถึงเพียงแค่น า้นม จาก
อกท่ีแม่ใช้เป็นอาหารเลีย้งดูลูก แต่ยังเป็นความรู้สึกในทุกด้านของแม่ท่ีมอบ ให้แก่ลูก แม้พินรีเอง
จะกล่าวไว้ว่า ผลงานของเขาได้ก้าวข้ามขอบเขตเร่ืองเพศ หมายท่ีจะค้นหาอารมณ์ขัน ความ
เปราะบาง  และความแข็งแกร่งของอารมณ์และจิตใจ แต่เชื่อว่าผู้ชมท่ีได้ก้าวเข้าไปสัมผัสกับชุด
ผลงานท่ีเกิดจากความคิดของเธอในครัง้นี ้คงจะตระหนักถึงความส าคัญของเพศหญิงมากยิ่งขึน้ 
ไม่ว่าจะเป็นในตัวของพินรี และผลงานของเธอเองท่ีได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเพศหญิงหรือชาย 
ก็มีความสามารถ ความคิด ท่ีเท่าเทียมกันได้ในทุก ๆ ด้านแม้กระทั่งด้านศิลปะเองหรือจากนม 
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และเมฆของเธอท่ีเป็นได้ทัง้ผู้ รับและผู้ ให้ท่ีดี ผู้ ท่ีให้ก าเนิดส่ิงต่างในโลกมากมาย และผู้ ท่ีด ารง
สมดลุย์ทางธรรมชาติของโลกไว้จนถึงทกุวนันี ้

อย่างไรก็ตามผลงานของเธอไม่ได้ท าแค่เร่ืองของแม่อย่างเดียวเท่านัน้ดังเช่น 
ผลงานชิน้ ท่ีเป็นผ้าไหมห้อยลงมาจากเพดาน รูปฟอร์มท่ีมองดูคล้าย สถูป ให้ความรู้สึกถึงความ
น่ิง ความมั่นคง และความอบอุ่น เป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงความคิดท่ีสงบน่ิงขึน้ตามวัยของเธอหรือ 
จะเป็นผลงานท่ีได้ไปแสดงท่ีนิวยอร์ก Mats and Pillows and Vessels หรือ เส่ือกบัหมอนกับชาม
ภาชนะ 

การตกแต่งแกลอร่ีให้ดารดาษไปด้วยเส่ือหลากสี วางสลับกับหมอนอิงทรง
ส่ีเหล่ียมของหมอนขิด ซึ่งบนพืน้ท่ีขนาด 7 x 5 เมตรนัน้ ผู้คนหลากหลายปมูหลงัและต่างท่ีมากลับ
พร้อมใจกันถอดรองเท้าวางไว้ข้างเส่ืออย่างเป็นระเบียบ ก่อนจะทรุดกายลงนั่งสนทนากันอย่าง
สบาย ๆ แม้บางรายไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็ตาม โดยผนังรอบด้านติดภาพเขียนดินสอรูป
ภาชนะทรงโอ่งนับสิบนับร้อยแผ่น บ้างก็เป็นลายเส้นของเต้านม อันเป็นเจตนารมย์ของพินรีท่ีน า
ผลงานเก่าจากเมื่อ20ปีก่อนของตนเองมาผสมรวมกับผลงานใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ชมลากจุดหาความ
เชื่อมโยงของอดีตและปัจจบุันท่ีมาบรรจบกนัได้อย่างกลมกลืน ซึ่งโอ่งก็เป็นเหมือนกับร่างกายของ
เราท่ีต่างก็เป็นภาชนะในตัวเอง เป็นส่วนท่ีรับและส่วนท่ีให้ เมื่อผู้วิจยัถามถึงปัจจัยท่ีท าให้ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพศิลปิน พินรีคิดว่า การน าเสนอเป็นส่ิงท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ นั่นคือ  
การเสนอเร่ืองราวท่ีผู้ชมสามารถรู้สึกร่วมกนัได้ ส่วนภัณฑารักษ์หอศิลป์มีบทบาทมากน้อยเพียงใด 
ต่อการประสบความส าเร็จในอาชีพศิลปิน คิดว่าถ้าเรายังไม่มีชื่อเสียง เราอาจจะต้องพึ่ง
ภัณฑารักษ์ แต่หากเรามีประสบการณ์มากขึน้ มีชื่อเสียงมากยิ่งขึน้ งานเราจะขายได้ด้วยตัวของ
มันเอง ส่วนปัจจัยท่ีท าให้หยุดท างานศิลปะคิดว่า แต่ละคนคงมีปัจจัยต่างกัน อาจเพราะ
ภาระหน้าท่ีเพิ่มมากขึน้ ท าให้ไม่มีเวลาสร้างผลงาน หรือปัจจยัเร่ืองทนุทรัพย์ เพราะต้องยอมรับว่า
ถ้าไม่มีเงิน ก็ไม่สามารถสร้างผลงานได้เหมือนกัน ถ้าถามเร่ืองวงการศิลปะ แบ่งเพศหรือไม่นัน้ 
ส่วนตัวคิดว่าไม่มีการแบ่งเพศกันเท่าไหร่แล้ว สังคมเปิดกว้างมากยิ่งขึน้ แต่จะเป็นท่ีตัวศิลปิน  
หญิงมากกว่า ท่ีส่วนใหญ่นิยมท าเร่ืองเพศ เพราะเป็นเร่ืองใกล้ตวั และในวงการศิลปะ ท่ีคนทั่วไป
มักรุ้จักแต่ศิลปินชาย อาจเพราะคนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจกับงานศิลปะใหม่ ๆ คล่ืนลูกใหม่  
ท่ีเกิดขึน้ในวงการ ก็มีผู้หญิงเยอะ แต่ถ้าเราไม่ได้ติดตาม เราก็จะรู้จกัแค่ศิลปินชายท่ีเขามีชื่อเสียง
ในการบุกเบิกวงการศิลปะมานานแล้ว  
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ภาพประกอบ 50 Breast Stupa Cookery by Samuay 

ท่ีมา: บุญพิพฒันาพงศ์ (2562) 

รศ.กัญญา เจริญศุภกุล 

 

ภาพประกอบ 51 กญัญา เจริญศภุกุล 

ท่ีมา: Silpakorn University (2556) 

ศิลปินเกิดปี 2490 
การศึกษา 

- ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปมหาบัณฑิต สาขา
ภาพพิมพ์ สถาบนัศิลปะแห่งชิคาโก สหรัฐอเมริกา  
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ภาพประกอบ 52 ธง- 17-20 พฤษภา 2535 

ท่ีมา: suriya critic (2555) 

ผลงาน ศิ ลป ะขอ ง ศิ ล ปิ น  เหมื อ นกั บ กา รบั น ทึ กทา งป ระวั ติ ศ าสต ร์ 
ท่ีประกอบไปด้วยสุนทรียภาพ และยังเป็นผลงานศิลปะท่ีมีมิติของการส่ือสาร ความเปล่ียนแปลง
ในสังคมไทยร่วมสมัย โดยเป็นภาพของตัวแทน และสะท้อนแนวคิดค่านิยมในสังคม ชาตินิยม 
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย ความเป็นไปในสังคม และความเคล่ือนไหวทางการเมืองไทย ผ่านผลงาน
ศิลปะได้อย่างลงตัว เมื่อผู้วิจัยถามถึงปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในอาชีพศิลปิน กัญญา
แสดงความคิดเห็นว่า คือระเบียบในการท างาน การท างานไปเร่ือย ๆ อย่างสม ่าเสมอ ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนท่ีจะน าผลงานไปเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นการประกวด การจัดแสดง ถ้าเรามีระบบระเบียบ
ในการท างาน ให้งานออกมาอย่างต่อเน่ือง สุดท้ายความส าเร็จจะเข้ามาหาเราเอง ส่วนการ
น าเสนอผลงานยังไงให้สังคมยอมรับ ส่วนตัวคิดว่าเป็นท่ีเนือ้หาท่ีรุนแรง คือการท่ีผู้ชมมาชมงาน
ของตนจะรู้สึกร่วมได้อย่างรุนแรง จึงท าให้คนจดจ า ส่วนภัณฑารักษ์หอศิลป์มีบทบาทมากน้อย
เพียงใด ต่อการประสบความส าเร็จในอาชีพศิลปิน คิดว่าไม่มีผลกับงานของตนเอง เพราะงาน
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ตนเองขายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว แต่ส าหรับศิลปินท่านอื่นท่ีท างานศิลปะเพื่อขายด ารงชีพ คิดว่า
ภัณฑารักษ์หอศิลป์ก็มีความจ าเป็นมาก ในการจัดสถานท่ีการแสดง หาผู้ ท่ีสนใจซือ้งานให้ ส่วน
ปัจจัยท่ีท าให้หยุดท างานศิลปะคิดว่า เพศหญิงเป็นเพศท่ีต้องเสียสละ ถ้ามีลูกขึน้มาจะต้อง
เสียสละอย่างเต็มใจไปดูแลลูก ซึ่งปัจจัยตรงนีจ้ะท าให้ศิลปินกลับมาท างานยากขึน้ และท่ีสังคม
รู้จักศิลปินชายมากกว่า เพราะว่าศิลปินหญิงมีจ านวนน้อย จึงท าให้ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักมากเท่า
ศิลปินชาย 

 

ภาพประกอบ 53 ภาพนกพิราบ 

ท่ีมา: suriya critic (2555) 

โดยสรุปแล้วศิลปินท่ีแสดงผลงานในเชิงสตรีนิยมมีจ านวน 4 คน ได้แก่ ปราง,  
กวิตา, อัญชลี, บุษราพร, พินรี ศิลปินท่ีแสดงผลงานเกี่ยวกับประเพณีและความเชื่อ  มีจ านวน  
4 คน ได้แก่ ยามีล๊ะ, ปานพรรณ, กมลพันธ์, ศีลวรรณ ศิลปินที่แสดงเกี่ยวกับการเสียดสีสังคม  
มีจ านวน 2 คน ได้แก่ ล าพ,ู ร.ศ.กญัญา และศิลปินท่ีแสดงเกี่ยวกบัแรงบนัดานใจในชีวิตประจ าวัน
มีจ านวน 1 คน ได้แก่ สิปาง ผู้วิจยัได้สรุปโดยแยกตามตารางดงันี ้  
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ตาราง 2 สรุปแนวคิดของศิลปิน 

ชื่อ แนวคิดสตรี
นิยม 

ประเพณีและ
ความเชื่อ 

การเสียดสี
สังคม 

แรงบันดาลใจ 
ในชีวิตประจ าวัน 

ปราง จรเขตน์ ✓    

ยามีล๊ะ หะหยี  ✓   

ปานพรรณ ยอดมณ ี  ✓   

กวิตา วัฒนะชยังกูร ✓    

กมลพันธ์ โชติวิชัย  ✓   

อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ ✓    

บุษราพร ทองชัย ✓    

ล าพู กันเสนาะ   ✓  

สิปาง สวนแก้ว    ✓ 

พินรี สัณฑ์พทิักษ์ ✓    

รศ.กัญญา เจริญศุภกุล   ✓  
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ตาราง 3 เทคนิคท่ีศิลปินเลือกใช้ในการสร้างผลงาน 

ช่ือ จิตรกรรม
สีน า้มัน 

จิตรกรรม
สีอะคลิลิค 

เทคนิค 
ผสม 

เย็บ ปัก 
ทอผ้า 

วาด
เส้น 

VIDO 
ART 

ศิลปะ
ลอยตัว 

ปราง จรเขตน์ ✓       

ยามีล๊ะ หะหย ี    ✓    

ปานพรรณ ยอดมณี   ✓     

กวิตา วัฒนะชยังกูร      ✓  

กมลพันธ์ โชติวิชัย   ✓     

อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ ✓       

บุษราพร ทองชัย     ✓   

ล าพู กันเสนาะ ✓       

สิปาง สวนแก้ว ✓ ✓      

พินรี สัณฑ์พิทักษ์   ✓  ✓  ✓ 

รศ.กัญญา เจริญศุภกุล ✓  ✓    ✓ 

โดยศิลปินหน่ึงคนอาจมีบางท่านท่ีเคยหยิบจับทดลองมากกว่า 1 เทคนิค หรือใช้
หลากหลายเทคนิคในการสร้างผลงานศิลปะ 
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วัตถุประสงค์ที่ 2 การน าเสนอวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับศิลปะไทยร่วมสมัย การศึกษาประเด็น 
ข้อปัญหากับทิศทางความเป็นไปได้ของการพัฒนาศิลปะไทยร่วมสมัยในสังคมไทย และ
เพศสภาพในสังคมไทย 

โดยผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถปุระสงค์ท่ี 2 ออกเป็น 3 ตอน 
ดงันี ้

1. วิเคราะห์ผลงานศิลปิน 
2. แนวคิดเพศสภาพในสงัคมไทยกบัศิลปะ 
3. ศิลปะไทยร่วมสมยัจากอดีตถึงปัจจบุนั 

1. วิเคราะห์ผลงานศลิปิน 
จากท่ีผู้วิจยัได้สมัภาษณ์ศิลปินทัง้หมด สรุปได้ว่า ศิลปินทัง้หมดมักสร้างผลงานมาก

จากเร่ืองราวใกล้ตัวเอง เช่น เร่ืองของเพศ หน้าท่ีของเพศ เร่ืองราวของสังคมท่ีตนเองอยู่ใน
เหตกุารณ์ และเร่ืองราวความฝันของตวัศิลปิน แม้ศิลปินบางท่านจะปฏิเสธว่างานของตนเองไม่ได้
เกี่ยวข้องกบัเร่ืองเพศสภาพ แต่ก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ว่า ไม่เกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะ 
ผู้มาชมผลงานมักเข้าใจและตีความว่าศิลปินท าผลงานเกี่ยวกับเร่ืองเพศ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ
ผลงาน หรือสัญลกัษณ์ท่ีศิลปินเลือกใช้ในผลงาน แม้บางคนจะท าเกี่ยวกบัศาสนา แต่สญัลักษณ์ท่ี
ใช้ก็ยังคงเป็นของเพศหญิงอยู่ดี และจะสังเกตได้ว่า มีศิลปินอยู่ 3 ท่าน ได้แก่ ปรางค์ จรเขต 
อญัชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ ล าพู กนัเสนาะ ท่ีท ารูปแบบศิลปะเป็นลกัษณะการ์ตนู หวัโตเหมือนกัน 
เน่ืองจากทัง้ 3 คน มีแนวคิดท่ีเหมือนกันคือ การต้องการให้ตัวการ์ตูนเป็นตัวแทนของตัวเองให้ 
การสวมบทบาทท่ีสนกุ ไร้ข้อจ ากดั และพืน้ฐานของศิลปินทัง้ 3 ท่าน มีลกัษณะนิสยัท่ีมีอารมณ์ขัน
อยู่แล้ว อีกทัง้ยงัศึกษาจบมาจากสถาบนัเดียวกนั จึงส่งผลให้ได้รับอิทธิพลกบังานตนเอง 

พูดได้ว่า ศิลปินหญิงแม้จะท างานเกี่ยวกับสังคม แต่ยังไงด้วยพืน้ฐานของเพศ  
ก็มกัจะแอบแฝงความเป็นหญิงเข้ามาในงานของตนเองอยู่ดี 

2. แนวคิดเพศสภาพในสังคมไทยกับศิลปะ 
จากข้อมลูการสมัภาษณ์นายพลวฒัน์ จันทร์เอี่ยม ภณัฑารักษ์ประจ าหอศิลป์ BACC 

พบว่า มีศิลปินหญิงมาแสดงผลงานมากกว่าศิลปินผู้ชาย และส่วนใหญ่ท่ีมาจดัแสดงงานท่ีหอศิลป์ 
BACC จะพูดถึงเพศตัวเองเป็นหลัก อาทิ หน้าท่ีของตัวเองในสังคม ความต้องการของเพศหญิง 
การถูกยอมรับในสังคม เป็นต้น และส่วนใหญ่มักจะเป็นศิลปินหน้าเดิม ๆ ท่ีมีชื่อเสียงอยู่แล้วใน
วงการศิลปะ แต่ส่วนมากก็ไม่ได้เป็นท่ีรู้จักของคนนอกวงการหรือประชาชนทั่วไป และประชาชน
ส่วนใหญ่ท่ีมาชมงานในหอศิลป์  มักให้ความสนใจงานเหมือนจริง และงานประเพณีไทยดัง้เดิม 
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เพราะเป็นงานท่ีจับต้องได้ รับรู้เองได้ว่าสวยหรือไม่สวย งานส่ือผสมหรืองานร่วมสมัยประชาชน 
จะเข้าไม่ค่อยถึง โดยปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อชื่อเสียงศิลปินหญิงมี 3 ปัจจยั คือ 

1 ตัวศิลปินเอง 
ตัวศิลปินส่วนใหญ่ ไม่ชอบท่ีจะออกไปพูดอธิบายเกี่ยวกับผลงานตัวเอง  

ส่วนใหญ่มกัจะน ามาแสดงงานและติดป้ายอธิบาย ไม่ได้สนใจกลุ่มคนท่ีไม่มีความรู้ทางด้านศิลปะ
มากนกั ส่งผลให้งานตวัเองถกูจ ากดัคนดู 

2 สถานที่จัดแสดงงาน 
สถานท่ีจัดงานส่วนใหญ่ มักจะเป็นในหอศิลป์ทัง้ภาครัฐและเอกชน ไม่ออก

นอกสถานท่ี เพราะไม่คุ้มกับการลงทุนและไม่อยากอธิบายมาก  อีกทัง้การออกไปข้างนอกต้อง
ได้รับแรงสนบัสนนุอีกหลายฝ่าย 

3 ภัณฑารักษ์ (ผู้จัดงาน) 
ภัณฑารักษ์มีผลต่อศิลปินมาก เพราะเป็นตัวช่วยส่งเสริมศิลปินให้ไปถึง

จดุมุ่งหมาย คอยสนบัสนนุ โฆษณา หาคนซือ้งาน รวมถึงหาท่ีจดัแสดงงาน 
ปัจจบุันศิลปินมีวิธีโปรโมทตัวเองทางโซเชียล โดยศิลปินผู้หญิงจะวาดภาพประกอบ

ขาย บูรณาการเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ ออกแบบให้มีความสวยงามจ าหน่ายทางโซเชียล เพื่อโปรโมท
เอกลักษณ์ของตัวเอง จัดเวิร์คชอป  เมื่อมีแฟนคลับมากขึน้ คนก็จะตามมาดูผลงานท่ีจัดแสดง 
ในหอศิลป์ 

ศิลปินท่ีประสบความส าเร็จด้วยตัวเองก็มีจ านวนไม่น้อย ส่วนมากเป็นคนมีก าลัง
ทรัพย์อยู่แล้ว และเป็นคนท่ีมีโอกาสได้ศึกษาท่ีต่างประเทศ จึงท าให้มีพืน้ฐานท่ีสงูกว่าศิลปินทั่วไป 
ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีท าให้ศิลปินหญิงมีชื่อเสียงเฉพาะกลุ่มนัน้ เป็นเพราะตัวศิลปินให้
ความส าคัญกับธุรกิจการซือ้ขายผลงานศิลปะมากกว่าจะเสียเวลาเผยแพร่ผลงานตัวเองต่อ
สาธารณะชน ด้วยพืน้ฐานท่ีตัวศิลปินไม่ชอบอธิบายอยู่แล้วด้วยนัน้ และหาออกไปแสดงผลงาน
นอกสถานท่ี ก็จะท าให้พลาดโอกาสการซือ้ขายผลงาน ซึ่งการซือ้ขายศิลปะก็เป็นปัจจยัส าคัญของ
ศิลปินท่ีจะท าให้สร้างสรรค์ผลงานต่อได้  และส่วนมากศิลปินท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ก็มา
จากก าลังทรัพย์ตัวเอง และการโปรโมทตัวเองทางโซเชียลมากกว่าการน าเสนอผลงานในหอศิลป์
ซะอีก 

อีกทัง้แนวงานของศิลปะก็ส่งผลกับชื่อเสียงเหมือนกัน เพราะประชาชนคุ้นเคยกับ
ศิลปะท่ีสร้างขึน้เพื่อความมุ่งหมายทางศาสนา จึงท าให้ประชาชนยังไม่เข้าใจ หรือไม่เห็นคุณค่า
ทางด้านสนุทรียะ 
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3. ศิลปะไทยร่วมสมัยจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ศิลปะไทยร่วมสมัย ได้มีท่ีมาเร่ิมจากสมยัขรัวอินโข่ง คืแศิลปินผู้ ท่ีได้รับยกย่องให้เป็น

จิตรกรเอกประจ ารัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นศิลปินไทยคนแรกท่ี เร่ิมต้นการ
เปล่ียนแปลงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย จากแรกเร่ิมท่ีมีลักษณะแบน ๆ อยากจะวาด
ภาพมุมไหนก็วาด เป็นการเล่าเร่ืองไปเร่ือย ๆ จนกลายเป็นการเขียนภาพแบบมีเส้นน าสายตา มี
ระยะ ซึ่งเป็นเทคนิคแบบตะวนัตก ท าให้ภาพเกิดความแตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วง
การเปลี่ยนแปลงของยคุจิตรกรรมไทย 

จนกระทั่งศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เข้ามารับราชการในประเทศไทย เมื่อสมัย
รัชกาลท่ี 6 และได้กลายเป็นผู้วางรากฐานให้กับวงการศิลปะไทยร่วมสมัยขึน้ โดยถ่ายทอดความรู้
ด้านศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะตะวนัตกให้กับเยาวชนไทย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการใช้สีตามทฤษฎีสี 
กายวิภาคศาสตร์ การเขียนภาพให้ดูมีมิติความลึก รวมไปถึงปรัชญาของศิลปะ ฯลฯ ซึ่งถูก
ถ่ายทอดต่อมาเร่ือยๆจนถึงปัจจบุนั 

โดยศิลปะไทยร่วมสมัยในช่วงเร่ิมต้นนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวเหมือนจริงตาม
ธรรมชาติ แล้วเปล่ียนแปลงไปตามศิลปะตะวันตกท่ี จากการท่ีอาจารย์สอนศิลปะในสถาบันต่างๆ
ได้เดินทางไปศึกษาศิลปะในประเทศแถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี จึงได้รับอิทธิพลงาน
ศิลปะประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนว Impressionism หรือ Postimpressionism หรือ Cubism 
ศิลปะไทยร่วมสมยัในสมัยนัน้ยงัคงได้รับความนิยมเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับความเชื่อของตะวันออก 
หรือศาสนาพุทธ ต่อมาจึงเปล่ียนมาเป็นแนวทางสะท้อนสังคมในช่วง 14 ตุลาคม 2516 เพื่อชีวิต  
และเมื่อศิลปินมีความเป็นอิสระทางความคิดมากยิ่งขึน้ จึงมีการใช้วสัดุต่าง ๆ และเทคนิคในการ
น าเสนอความคิดท่ีเราเรียกกันว่า Conceptual Art มากขึน้ ส่วนในสถาบันการศึกษาในตอนนัน้ก็
เร่ิมมีการเรียนการสอนศิลปะร่วมสมัยมากขึน้ วงการศิลปะจึงเร่ิมขยายตวัจนเป็นส่ิงท่ีบุคคลทั่วไป
ให้ความสนใจมากยิ่งกว่าเดิม 



 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวจิัย อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาศิลปะไทยร่วมสมยัของกลุ่มศิลปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 
ผู้วิจยัสามารถสรุปผลของการวิจยัได้ ดงันี ้

1. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
1. ศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย ของศิลปินหญิงตัง้แต่ พ.ศ.2517-2559 

(ร่วมสมยักบัผู้วิจยั) 
2. เพื่อน าเสนอความรู้ทางด้านแนวคิดของศิลปินหญิงในงานศิลปะไทยร่วมสมยั 

2. วิธีด าเนินการวจิัย 
การศึกษาวิจัยครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปะไทยร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินหญิง

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งแบ่ง
วิธีด าเนินการวิจยัดงัต่อไปนี ้

1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบือ้งต้น 
ในการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นนี  ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากภาคเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง และจากส่ืออิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมทัง้บทให้สัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีคนเคย
บนัทึกไว้แล้ว ซึ่งเป็นการค้นคว้าข้อมลูเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
และเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ซึ่งจะน าไปประกอบใน
การศึกษาศิลปะไทยร่วมสมยัของกลุ่มศิลปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559  

2. การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นผู้ ให้ความรู้ทางด้านผลงานศิลปะ

ไทยร่วมสมัยของหอศิลป์กรุงเทพ ท่ีมีประสบการณ์ทางศิลปะไทยร่วมสมัยโดยตรง ด้วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
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3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือหลักท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยัครัง้นี  ้เป็นเคร่ืองมือท่ีผู้วิจัย

สร้างขึน้เอง ซึ่งประกอบไปด้วย คือ 
3.1 การวิจยัภาคสนาม 

3.1.1 การติดต่อ ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อขออนุญาตเข้าพบผู้ หึความรู้ศิลปะไทย
ร่วมสมัยของหอศิลป์กรุงเทพ เพื่อท าการศึกษาครัง้นี ้โดยการชีแ้จงวัตถุประสงค์พร้อมประเด็นต่าง ๆ 
ท่ีท าการศึกษา และขอความร่วมมือในการท าวิจยัด้วย 

3.1.2 แบบสัมภาษณ์  ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่
ทางการแต่ได้ก าหนดค าถาม และประเด็นท่ีครอบคลุมเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์ และกรอบแนวคิด
การวิจยัอย่างชดัเจนรวมทัง้ก าหนดประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

3.1.3 แบบบันทึกข้อมูล ใช้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกจาก
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้มีการบันทึกไว้แล้ว อาทิเช่น ข้อมลูในหนงัสือ บทความ สูจิบัตร และจากส่ือต่าง ๆ 
ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากบันทึกข้อมูลนี ้ได้น าไปประกอบกบัเคร่ืองมืออื่น ๆ ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกบัศิลปะไทยร่วมสมยัของกลุ่มศิลปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 

3.1.4 เทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพและกล้องบันทึกวีดีโอ  ใช้ในการบันทึก 
ในระหว่างท่ีมีการสมัภาษณ์ผู้ให้ความรู้ศิลปะไทยร่วมสมยัของหอศิลป์กรุงเทพ และศิลปินตวัอย่าง 
เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีได้จากสมัภาษณ์นัน้มีความสมบูรณ์ 

4. วิธีการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ซึ่งมีขัน้ตอนละเอียด ดงันี ้

4.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากภาคเอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และจากส่ือ
อิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมทัง้จากการให้สมัภาษณ์ในเร่ืองประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะไทย
ร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลท่ีใช้เป็นแนวทางการ
วิจยั แล้วด าเนินการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจยัครัง้นี ้

4.2 แบบสมัภาษณ์ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structural interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีก าหนดค าถาม หรือประเด็นท่ีครอบคลุมเนือ้หาตาม
วตัถปุระสงค์ และกรอบแนวคิดการวิจยัไว้อย่างชดัเจน โดยค านึงถึงประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
ซึ่งมีขัน้ตอนละเอียด ดงันี ้  
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1) ก าหนดกรอบประเด็นค าถาม หรือแนวการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั 

2) ร่างประเด็นค าถามสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ชดุ ได้แก่  
ชดุท่ี 1 แบบสมัภาษณ์ผู้ให้ความรู้ทางศิลปะไทยร่วมสมยัของหอศิลป์กรุงเทพ 
ชดุท่ี 2 แบบสมัภาษณ์เก็บข้อมลูจากศิลปินหญิงตวัอย่าง 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้จะมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  ใช้ในการเก็บรวบรวมจากหนังสือ  สูจิบัตร  
จากสัมภาษณ์ท่ีมีการจดบันทึกไว้แล้ว และจากส่ืออิเล็คทรอนิกส์  จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ส านัก
หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ห้องสมดุกลาง วิทยาลยัเพาะช่าง สถาบนัวิทยบริการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปประกอบกับการเก็บข้อมูล
จากเคร่ืองมืออื่น ๆ เป็นต้น 

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทัง้แบบเป็น 
ทางการ และไม่เป็นทางการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
เป็นการใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น กับผู้ ให้ความรู้ศิลปะไทยร่วมสมัยของหอศิลป์กทม และ
ศิลปินหญิงตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการนัน้ ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้
เองในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ เชี่ยวชาญ 

5.3 การตรวจสอบคณุภาพของข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
จากการให้สมัภาษณ์ ด้วยวิธีการตรวจสอบจากแหล่งข้อมลูด้านบุคคลท่ีให้ข้อมลูส าคญัท่านต่าง ๆ 
เพื่อความเชื่อมัน่ในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล แล้วจึงแก้ไขเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ก่อนท่ีจะน า
ข้อมลูทัง้หมดมาสร้างข้อสรุป 

6. การวิเคราะห์ข้อมลู 
เมื่อได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วน ามาด าเนินการวิเคราะห์ด้วย

วิธีการตีความ สร้างข้อสรุปแบบตาราง และน าเสนอเป็นความเรียง ในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมลูเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ให้ข้อมลู 
ตอนท่ี 2 ข้อมลูเกี่ยวกบัปัจจยัท่ีส่งผลให้ชื่อเสียงศิลปินหญิงท่ีน้อยกว่าศิลปินชาย 
ตอนท่ี 3 สรุปข้อมลูในการสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มศิลปินตวัอย่าง 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล 

ตาราง 4 ข้อมลูเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ให้ข้อมลูประกอบด้วยศิลปินหญิง จ านวน 11 คน 

สถานภาพ ศิลปิน (N=11) 
จ านวน ร้อยละ 

1. อายุ   
25-40 ปี 9 80 
41-80 ปี 2 20 

2. ประสบการณ์ท างาน   
ต ่ากว่า 10 ปี 3 27 
10-20 ปี 6 55 
21-30 ปี 2 18 

3. วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรี 4 36 
ปริญญาโท 6 55 
ปริญญาเอก 1 9 

จากตารางที่ 4 แสดงสถานภาพทัว่ไปของศิลปินผู้ให้ข้อมลู จ านวน 11 คน ปรากฏผล 
ดงันี ้

ศิลปินหญิงจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อายุระหว่าง 25-40 ปี จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 80 อายุระหว่าง 41-80 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ประสบการณ์ท างาน 
ต ่ากว่า 10 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ประสบการณ์ท างาน 10-20 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ55 ประสบการณ์ท างาน 21-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18 วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ปริญญาโทจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ปริญญา
เอกจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลให้ชื่อเสียงศิลปินหญิงที่น้อยกว่าศิลปินชาย 

ตาราง 5 ปัจจยัท่ีส่งผลให้ชื่อเสียงศิลปินหญิงท่ีน้อยกว่าศิลปินชาย 

ปัจจัย ศิลปิน (N=11) 
จ านวน ร้อยละ 

อาชีพศิลปินไม่มีรายได้ท่ีแน่นอน 
และไม่มีความมัน่คง 

3 27 

ไม่ได้รับความสนใจจากส่ือ 
และสงัคมเท่าศิลปินชาย 

4 37 

จ านวนศิลปินหญิงมีน้อยกว่า 2 18 
ศิลปินท่ีไม่เห็นด้วยว่าศิลปินหญิง
มีชื่อเสียงน้อยกว่าศิลปินชาย 

2 18 

จากตารางท่ี 5 แสดงปัจจัยท่ีส่งผลให้ชื่อเสียงศิลปินหญิงท่ีน้อยกว่าศิลปินชาย 
ปรากฏผล ดงันี ้

ศิลปินหญิงจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อาชีพศิลปินไม่มีรายได้ท่ีแน่นอน 
และไม่มีความมั่นคง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ไม่ได้รับความสนใจจากส่ือและสังคมเท่า
ศิลปินชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 37 จ านวนศิลปินหญิงมีน้อยกว่าศิลปินชาย จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18 ศิลปินท่ีไม่เห็นด้วยว่าศิลปินหญิงมีชื่อเสียงน้อยกว่าศิลปินชายจ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18 
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ตอนที่ 3 สรุปข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มศิลปินตัวอย่าง 

ตาราง 6 สรุปข้อมลูในการสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มศิลปินตวัอย่าง 

ศิลปิน เทคนิค แนวความคิด เนือ้หา สัญลักษณ์ ปัจจัยของ
ความส าเร็จ 

ปรางค์ จรเขต สีน า้มนั ส่ิงรอบ ๆ ตวั การใช้ชวิตอย่าง
ไร้ขอบเขตของ
ผู้หญิง 

ผู้หญิง ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนทนุ 

ยามีล๊ะ หะยี เย็บ ปัก ทอ
ผ้า 

ศาสนา ความศรัทธา 
ทางศาสนามสุลิม 

ฮิญาบ ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนทนุ 

ปานพรรณ ยอดมณี เทคนิคผสม ศาสนา ความแตกต่าง
ของศาสนา 

ความ
ขดัแย้ง 

ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนทนุ
ภณัฑรักษ์ 

กวิตา วฒันะชยงักูร Video Art เพศวิถี เสียดสีหน้าที่
แม่บ้านของเพศ
หญิง 

ผู้หญิง ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนทนุ
ภณัฑรักษ์ 

กมลพนัธุ์ โชติวิชยั เทคนิคผสม ศาสนา ปล่อยวางส่ิง
ภายนอก 

ผู้หญิง ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนทนุ 
ภณัฑรักษ์ 

อญัชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ สีน า้มนั ส่ิงรอบ ๆ ตวั การใช้ชวิตอย่าง
ไร้ขอบเขตของ
ผู้หญิง 

ผู้หญิง ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนทนุ
ภณัฑรักษ์ 

บุษราพร ทองชยั วาดเส้น เพศสภาพ ความเท่าเทียม
ของเพศ 

ร่างกาย ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนทนุ 
ภณัฑรักษ์ 

ล าพ ูกนัเสนาะ สีน า้มนั ส่ิงรอบ ๆ ตวั การใช้ชวิตอย่าง
ไร้ขอบเขตของ
ผู้หญิง 

ใบหน้าผู้คน ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนทนุ
ภณัฑรักษ์ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ศิลปิน เทคนิค แนวความคิด เนือ้หา สัญลักษณ์ ปัจจัยของ
ความส าเร็จ 

สิปาง สวนแก้ว สีน า้มนัและ
สีอะคลิลิค 

ส่ิงรอบ ๆ ตวั สีสรรค์ 
จากธรรมชาติ 

ดอกลีลาวดี ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนทนุ 

พินรี สณัฑ์พิทกัษ์ เทคนิคผสม 
วาดเส้นและ
ศิลปะลอยตวั 

ความเป็นแม่ ถ่ายทอด 
ความอบอุ่น 
ของผู้เป็นแม่ 

เต้านม ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนทนุ
ภณัฑรักษ์ 

รศ.กญัญา เจริญศภุกุล สีน า้มนั 
เทคนิคผสม
และศิลปะ
ลอยตวั 

ค่านิยมของ
สงัคม 

ความ
เปล่ียนแปลง
ของสงัคม 

สีธงชาติ
ไทย 

ต้องมีวินยัใน
การฝึกฝนทนุ 
ภณัฑรักษ์ 

1. ปรางค์ จรเขต เร่ิมการท างานศิลปะจากการน าเสนอเร่ืองราวของเพศหญิงในด้าน
อารมณ์ขัน เน้นการเล่าเร่ืองราวท่ีเพศหญิงนิยมท ากิจกรรมมต่าง ๆ เช่นการท าอาหาร การเสริม
ความงาม โดยรูปแบบท่ีน าเสนอบนผ้าใบ ศิลปินใช้ตัวเองในการสร้างสรรค์ผลงาน เสนอรูปแบบ  
ท่ีท าให้คนเข้าใจง่าย ดแูล้วสนกุ 

2. ยามีล๊ะ หะหยี เร่ิมจากการท างานใกล้ตัวสร้างสรรค์ภาพวาดด้วยสีอะคริลิคและ 
สีน า้มัน และเมื่อใช้เวลาในการค้นหาตวัเองมากขึน้ ศิลปินได้หยิบเร่ืองศาสนามุสลิม เน้นเร่ืองการ
ละหมาดมาถ่ายทอดในงานจนปัจจุบัน และเปล่ียนรูปแบบเป็นการเย็บผ้า แฝงสัญลักษณ์ของ
ความเป็นผู้หญิงคือฮิญาบ เลือกท่ีจะน าเสนอในรูปแบบท่ีแปลกตา เพื่อให้ผู้ชมเกิดความสนใจใน
งานตนเองมากยิ่งขึน้ 

3. ปานพรรณ ยอดมณี  เน่ืองจากได้รับความรู้ทางด้านศิลปะจากเจ้าอาวาสวัด
กะเปียด ซึ่งท่านจบศิลปะเฉพาะด้านท่ีวิทยาลัยเพาะช่าง ท าศิลปินมีความคุ้นเคยกับจิตรกรรมฝา
ผนังวัดและจิตรกรรมไทย ศิลปินจึงเดินสายท างานศิลปะไทยมาโดยตลอด โดยปัจจุบันได้พัฒนา
รูปแบบในการน าเสนอมาเป็นการใช้เทคนิคท่ีแสดงถึงความแตกต่างอย่างลงตวัระหว่างส่ิงท่ีหยาบ
ท่ีสุดและละเอียดท่ีสุด ศิลปินมีความสนใจในเร่ืองทางวิกฤตการณ์ ของการเกิดและจุดจบ ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนแปลงของรอยแห่งศรัทธาของกาลเวลา คาดการไม่ได้ของอนาคตประกอบกับคติความ
เชื่อในไตรภูมิทางพทุธศาสนา ท าให้ศิลปินเกิดจินตนาการ สร้างสรรค์ศิลปะเกี่ยวกบัวิกฤตของห่วง
เวลา การสญูเสีย ท าลายล้าง จนกระทัง่เส่ือมสญูไปในท่ีสดุ แม้กระทัง่การจ าลองแผนท่ีไตรภมูิ 
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4. กวิตา วฒันะชยงักูร ศิลปินท่ีค้นหาความเป็นตนเองตัง้แต่เด็ก จนได้มาเรียนศิลปะ 
และได้รับแรงบนัดาลใจมากจาก Marina Abramovic ซึ่งเป็นศิลปินท่ีพูดถึงร่างกายและจิตใจของ
คนโดยตรง เป็นการอัดวีดีโอสด ๆ ให้เห็นว่าคนเรามีลิมิตแค่ไหน ศิลปินจับประเด็นเร่ืองความเป็น
เพศ และเพศวิถี ส่ิงท่ีเธอเลือกมาสร้างเป็นผลงานของเธอก็คือ “งานของผู้หญิง” และ “ความเป็น
วตัถขุองร่างกาย” เธอใช้ส่ือศิลปะการแสดง (performance) ท่ีถกูน าเสนอในรูปแบบของวิดีโอศิลป์ 
และด้วยการน าเสนอท่ีกระทบต่อใจคนดทูกุคน จึงท าให้ศิลปินมีชื่อเสียงขึน้อย่างรวดเร็ว 

5. กมลพันธุ์ โชติวิชัย ศิลปินท่ีเป็นงานภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบ digital C 
และการตัดภาพด้วยมือ โดยเธอนัน้ได้กรีดภาพบริเวณใบหน้า มือ และเรือนร่างของเธอเองให้เป็น
เส้นยาวบางด้วยมีดคัตเตอร์ โดยตัวผลงานนัน้เป็นภาพพิมพ์ขาวด าเทคนิคผสม และใช้การกรีด
ภาพท่ีสมบูรณ์ให้แยกออกจากกนั ให้มีลกัษณะเป็นเส้นย้วย ๆ ลงมา โดยเร่ิมต้นศิลปินยงัถ่ายทอด
ผลงานจากรูปร่างผู้หญิงท่ีใส่เสือ้ผ้าอยู่ แต่ด้วยการแนะน าของอาจารย์กัญญา เจริญศภุกุล ศิลปิน
จึงได้เร่ิมการน าเสนอในลักษณะผู้หญิงเปลือย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก เพราะรูปแบบงาน
ท าให้เนือ้เร่ืองชดัมากยิ่งขึน้ 

6. อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์  เร่ิมเดิมทีศิลปินชอบการวาดการ์ตูน ผสมกับ
ภาพยนตร์ท่ีผูกพันมาตัง้แต่เด็ก จนพัฒนามาเป็นผลงานศิลปะถ่ายทอดภาพลักษณ์ของตนเอง 
ในมุมมองท่ีแตกต่างหลากหลายด้วยอารมณ์สนุกสดใสมีชีวิตชีวาภายใต้บริบทของหญิงสาว  
ท่ีมีเสรีภาพทางความคิด การแสดงออกและความเข้มแข็งอย่างเต็มเป่ียม  

7. บุษราพร ทองชัย ผลงานสร้างสรรค์ท่ีอยู่ในรูปแบบของวาดเส้น แสดงออกถึง
ทัศนคติในเร่ืองเพศ รูปลักษณ์ท่ีแสดงความเปลือยเปล่าของร่างกาย โดยท่ีมีตัง้แต่ระดับเนือ้หนัง
ภายนอก จนไปถึงสรีระภายในของเส้นเลือด รูปร่างของท่ีมีหลายรูปแบบ หรือเพศหญิงและมนษุย์
ประหลาดแบบแบบลกูผสม (hybrid) ได้ให้คุณค่าในสนุทรียภาพแบบใหม่ ผลงานของศิลปินไม่ได้
ส่ือถึงความไม่เท่าเทียมกนัของแต่ละเพศ แต่แสดงออกถึงความผสมผสานเท่าเทียมกนัระหว่างเพศ 
ท่ีไม่ใช่บริบทของเพศสมัพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละเพศท่ีให้ความชอบธรรมในการด ารงอยู่
อย่างพึงพากนั ไม่เกิดอคติต่อความต่างของเพศท่ีแต่เดิมไม่ได้ให้คณุค่าและความส าคญักบัเพศอื่น
และผู้หญิง 

8. ล าพู กันเสนาะ ศิลปินท่ีโด่งดังมากในตอนนี ้เร่ิมต้นศิลปินน าเสนอแค่เร่ืองของ
ตนเองและคนรอบตัวเท่านัน้ จนได้พัฒนามาเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นประเพณี 
วฒันธรรม ชีวิตประจ าวนั ภายในงานศิลปินต้องการน าเสนอถึงความเท่าเทียมของทกุ ๆ เพศ ไม่ใช่
แค่เพศหญิงเพศชาย หมายความว่าเพศทางเลือกอีกด้วย ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน มีความเป็นมนุษย์
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เหมือนกัน โดยท่ีศิลปินสร้างรูปแบบท่ีท าให้คนชมงานเกิดอารมณ์ขัน ความตลก ความน่ารัก 
ขบขนั และความจริงใจอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ถกูปรุงแต่ง ในตวัละครท่ีตวัศิลปินสร้างขึน้มา 

9. สิปาง สวนแก้ว ศิลปินคนนีผู้้ วิจัยชื่นชมโดยส่วนตัวเป็นพิเศษ เพราะศิลปินไม่ได้
เรียนจบศิลปะมาแบบศิลปินคนอื่น แต่ด้วยความชอบและความพยายาม ท าให้ศิลปินมีชื่อเสียง 
และด ารงอาชีพศิลปินได้จนมาถึงปัจจุบัน ศิลปินมักจะวาดภาพในรูปแบบเหมือนจริง จากแรง
บันดาลใจในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะดอกลีลาวดี โดยใช้เทคนิคสีน า้มัน สีน า้ สีอะคลิลิคบนผ้า 
Canvas ถ่ายทอดออกมาอย่างตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงความธรรมชาติ ไร้เดียงสา ประดจุเด็ก
ท่ีขาดมลทิน ไร้พิษสงใดใด 

10. พินรี สัณฑ์พิทักษ์ ศิลปินท่ีมีความเป็นแม่ และสร้างผลงานมาจากหน้าท่ีแม่อีก
ด้วย ผลงานศิลปะของศิลปินท่ีถ่ายทอดถึงความเป็นแม่นัน้ ถูกน าเสนอในหลาย ๆ รูปแบบ  
มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นผลงานหนุนนม ท่ีศิลปินนึกถึงภาพลูกชายเมื่อยังวัย
เยาว์ นอนหลบัอยู่ในอ้อมอกของเธอ หรือจะเป็น เค้กช็อคโกแลตรูปนม เป็นการน าเสนองานศิลปะ
ผ่าน อาหาร ผู้คนสามารถสั่งรับประทานได้ รวมถึงเมนขูองคาว อย่าง หมี่กรอบ ปจู๋า ข้าวย าปักษ์
ใต้ ม้าฮ่อ และแกงคัว่ลกูชิน้ปลากราย 

11. กัญญา เจริญศุภกุล ศิลปินท่ีสร้างผลงานเหมือนการบันทึกทางประวัติศาสตร์ท่ี
ประกอบไปด้วยสุนทรียภาพ ท่ีซับซ้อน ผลงานนีไ้ม่เพียงแสดงไว้ซึ่งอ านาจของความเพลิดเพลิน
ทางอารมณ์ในระดบัปัจเจกสนุทรียภาพเท่านัน้ แต่ผลงานนีย้งัมีมิติในการส่ือสารถึงความเป็นไปใน
สังคมไทยร่วมสมัย  เพื่อเป็นส่ือสะท้อนแนวคิดชาตินิยม และภาพตัวแทนค่านิยมในสังคม 
วฒันธรรมที่หลากหลาย ความเคล่ือนไหวทางการเมืองไทย และความเป็นไปของสงัคม ผ่านศิลปะ
ร่วมสมยัได้อย่างลงตวั 

7. สรุปผลการวิจัย 
ในการศึกษาศิลปะไทยร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 จากการ

วิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัสามารถน ามาสรุปผลแบ่งออกเป็น 2 หวัข้อได้ ดงันี ้
ผู้วิจัยได้สรุปว่า ศิลปินทุกท่านท่ียกตัวอย่างทัง้หมด 11 ท่าน ไม่ได้ท างานเรียกร้อง

สิทธิของผู้หญิง แต่ต้องการความเท่าเทียมของทุกเพศทุกวัย เพราะการเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง 
เหมือนเป็นการข่มสถาะของผู้ชายเป็นกราย ๆ ซึ่งศิลปินไม่ได้ส่ือมาในแนวนัน้ ทุกเพศคือมนุษย์ ท่ี
เท่าเทียมกนั มีความสามารถเหมือนกัน แต่ท่ีศิลปินหญิงมีคนรู้จักน้อยกว่าเพศชายนัน้ กล่าวได้ว่า 
เพราะศิลปินท่ีเป็นรุ่นบุกเบิกให้คนหันมาสนใจทางด้านศิลปะนัน้ล้วนเป็นผู้ ชายทัง้หมด เช่น
อาจารย์ศิลป์ พีระศรี อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์จึงท าใ ห้คนคุ้ นชิน  
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แต่สมัยปัจจุบันมีศิลปินหญิงเพิ่มมากขึน้ แต่ก็ยังมีจ านวนน้อย อ้างอิงได้จากงานวิจัยศิลปิน  
คอนเซปชวลหญิงในประเทศไทย ของอุษาวดี ศรีทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปรียบเทียบ
จ านวนของศิลปินหญิงและศิลปินชายในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2492-2556 เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการการยืนยันว่า จ านวนศิลปินหญิงมีน้อยกว่าศิลปินชาย โดยงานวิจัยดังกล่าว ได้มี
การอ้างอิงข้อมูลจากการแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 1-56  พบว่ามีรายชื่อศิลปินท่ีร่วม
แสดงผลงานศิลปะทัง้หมด 471 คน แบ่งเป็นศิลปินชายจ านวน 411 คน แต่ปรากฏรายชื่อศิลปิน
หญิงเพียง 60 คนเท่านัน้ (อุษาวดี ศรีทอง, 2557) ด้วยเหตุนี ้จึงท าให้ศิลปินหญิงยังไม่เป็นท่ีรู้จัก
กว้างขว้างมากเท่ากบัศิลปินชาย 

ในเร่ืองของประเด็นการประสบความส าเร็จในอาชีพศิลปินนัน้ ผู้ วิจัยได้สรุปจาก
ข้อมลูของการสมัภาษณ์ศิลปินว่า การจะประสบความส าเร็จในอาชีพศิลปินได้นัน้ ปัจจยัแรกและ
เป็นปัจจยัส าคัญเลยคือต้องมีวินยัในการฝึกฝน การท างานอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัรองลงมาคือเร่ือง
ทนุทรัพย์ เพราะหากไม่มีทุนทรัพย์ ก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ ปัจจัยสุดท้ายคือภัณฑารักษ์
หอศิลป์ ถ้าศิลปินท่านใดท่ีมีชื่อเสียงอยู่แล้ว ภัณฑารักษ์หอศิลป์แทบไม่มีผลอะไรในการขายงาน
หรือสร้างชื่อเสียงให้ศิลปินเลย แต่จะมีผลกับศิลปินท่ีไม่มีชื่อเสียง ยงัไม่มีพืน้ท่ีในการแสดงผลงาน
ตนเอง ภัณฑารักษณ์หอศิลป์จึงจะมีผลต่อการประสบความส าเร็จในการมีชื่อเสียงของศิลปินได้ 
ส่วนปัจจัยท่ีจะท าให้ศิลปินหยุดการท างานได้นัน้ คือเร่ืองหน้าท่ีท่ีติดตัวมากับเพศหญิง คือหน้าท่ี
ของแม่ เมื่อมีลูกแล้ว ศิลปินส่วนใหญ่มักทุ่มเทเวลาทัง้หมดให้กับการเลีย้งดูลูก จนตนเองห่าง
หายไปจากงานศิลปะในท่ีสดุ 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
ในการศึกษาศิลปะไทยร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินหญิงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 สามารถ

แบ่งการอภิปรายผลการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน ดงันี ้
1. ศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมยัของศิลปินหญิง  

ศิลปินส่วนใหญ่จ านวน 7 คน ได้แก่ ปรางค์ จรเขต, ยามีล๊ะ หะยี, ปานพรรณ 
ยอดมณี, อญัชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, บุษราพร ทองชยั, ล าพ ูกันเสนาะ และรศ.กัญญา เจริญศภุกุล 
ได้ศึกษาต่อเพื่อท าให้งานตนเองมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากสมัยเรียนปริญญาตรี  
การท างานยังไม่ชัดเจนมากพอท่ีจะน าไปต่อยอดได้มากนัก โดยศิลปินให้ความสนใจใน
แนวความคิดเกี่ยวกบัเร่ืองราวใกล้ตวัศิลปินเอง และเร่ืองศาสนาเป็นส่วนมาก ส่วนสญัลกัษณ์ท่ีใช้
ส่ือสารนัน้ สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ศิลปินหญิงก็ยงัคงใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับผู้หญิง จากข้อมลูข้างต้น 
ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า ศิลปินหญิงมักสร้างสรรค์ผลงานจากเร่ืองราวของเพศสภาพ เพราะศิลปิน
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มักหยิบเร่ืองใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ผลงาน แม้บางท่านจะปฏิเสธว่างานตนเองไม่ได้เป็นผลงาน
เกีย่วกบัเพศสภาพ แต่เนือ้หายังคงเป็นการเรียกร้องความเท่าเทียม ไม่ได้หมายความว่าหญิง หรือ
ศาสนาตนเองต้องเป็นใหญ่ แต่หมายถึงการเท่ากนั และแม้บางศิลปินจะไม่ได้ใช้สัญลกัษณ์ผู้หญิง
โดยตรง แต่บางสญัลกัษณ์ท่ีใช้ เช่น ฮิญาบ เต้านม ก็ยงัคงแฝงความเป็นผู้หญิงอยู่ดี 

2. ศึกษาประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการสร้างภาพแทนร่างสตรีกับความเป็น
เพศสถานะ  

การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินหญิงโดยสรุปแล้วศิลปินท่ีแสดงผลงานในเชิง
สตรีนิยมมีจ านวน 4 คน ได้แก่ ปราง,กวิตา,อัญชลี,บุษราพร,พินรี  ศิลปินท่ีแสดงผลงานเกี่ยวกับ
ประเพณีและความเชื่อมีจ านวน 3 คนได้แก่ ยามีล๊ะ,ปานพรรณ,กมลพันธ์ ศิลปินท่ีแสดงเกี่ยวกับ
การเสียดสีสงัคม มีจ านวน 2 คน ได้แก่ ล าพ,ูร.ศ.กญัญา และศิลปินท่ีแสดงเกี่ยวกบัแรงบนัดานใจ
ในชีวิตประจ าวันมีจ านวน 1 คน ได้แก่ สิปาง แต่จากการสัมภาษณ์ศิลปิน ทกุคนมกัจะแฝงความ
เป็นผู้หญิงไว้ในงานแม้จะไม่ได้แสดงออกอย่างโจ้งแจ้งก็ตาม เช่นยามีล๊ะ เลือกใช้ฮิญาบเพื่อแสดง
ถึงความเป็นผู้หญิงในศาสนา ปานพรรณเลือกท่ีจะสร้างผลงานศิลปะท่ีคอนทราสกับตัวเองเพื่อ
แสดงถึงความสามารถของผู้หญิง ท่ีสามารถสร้างผลงานได้เทียบผู้ ชาย กมลพันธ์ท่ีเลือกจะใช้
รูปร่างผู้หญิงมาส่ือความหมายในงาน ล าพูเลือกท่ีจะเสนอถึงความเท่าเทียมของทุกเพศในงาน 
จากการใช้รูปร่างของทุกเพศทุกวัยมาผสมผสานกัน กัญญา ท่ีเลือกจะสร้างผลงานท่ีรุนแรง
ประหน่ึงการท างานของผู้ ชาย เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเด็นทางสังคม ผู้หญิงก็มีสิทธิในการออก
เสียง สิปางท่ีเลือกดอกไม้แทนความเป็นผู้หญิง แสดงออกมาในรูปแบบใสซื่อ 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นได้ว่า ศิลปินหญิงส่วนใหญ่มักไม่ยอมรับว่าตนเอง
ท างานแนว Feminist แต่หากวิเคราะห์ผลงานจริง ๆแล้ว จะเห็นได้ว่า ศิลปินยังคงแสดงออกถึง
ความ Feminist อยู่ ไม่ว่าจะสญัลักษณ์ท่ีใช้ แนวความคิด รูปแบบผลงาน เป็นไปได้ตามท่ีเรืองรวี 
พิชยักุลผู้อ านวยการสถาบนัวิจยับทบาทหญิงชายและการพัฒนา ให้สมัภาษณ์ส านกัข่าวอิศราว่า 
ในสังคมไทย มองนักสิทธิสตรีไม่ค่อยลดลาวาศอก เถียงเอาแต่เร่ืองผู้หญิงไม่มองเร่ืองอื่น ซึ่งยังมี
อยู่บ้างโดยเฉพาะในสังคมท่ีวัฒนธรรมแข็งตัว เพราะการพูดว่าสตรีนิยมเหมือนนิยมแต่เพศหญิง
(thaireform, 2560) จึงท าให้ศิลปินหญิงไม่อยากท่ีจะยอมรับมากนัก และต้องการส่ือไปทางสิทธิ
เท่าเทียมของทกุเพศมากกว่า 
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3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพศิลปิน 
ได้สรุปจากข้อมลูของการสัมภาษณ์ศิลปินว่า การจะประสบความส าเร็จในอาชีพ

ศิลปินได้นัน้ มีทัง้หมด 3 ปัจจยั คือ 
1. ต้องมีวินัยในการฝึกฝน ในการท างานอย่างต่อเน่ือง โดยมีศิลปินทุกคน

เห็นด้วยกบัประเด็นนี ้
2. ทนุทรัพย์ โดยมีศิลปินทกุคนเห็นด้วยกบัประเด็นนี ้
3. ภณัฑารักษ์หอศิลป์ โดยมีศิลปินจ านวน 8 คน ท่ีเห็นด้วยกบัประเด็นนี ้คือ 

ปานพรรณ ยอดมณี, กวิตา วฒันะชยงักูร, กมลพนัธุ์ โชติวิขัย, อญัชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, บุษราพร 
ทองชัย, ล าพู กันเสนาะ, พินรี สัณฑ์พิทักษ์, กัญญา เจริญศุภกุล โดยประเด็นเร่ืองนี ้ภัณฑรักษ์ 
เพิ่งจะมีบทบาทส าคัญในวงการศิลปะไทยช่วง  2540 ซึ่งวัดได้จาก นิทรรศการทัง้จากหอศิลป์
เอกชนและพืน้ท่ีทางศิลปะท่ีไม่เน้นประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีภณัฑรักษ์เป็นผู้ ร่วมคดัสรรค์ผลงาน 
และในปัจจุบันภัณฑารักษ์ไม่ได้มีความส าคัญแค่ผู้ดูแลรักษาผลงานในหอศิลป์ หรือพิพิธภัณฑ์
อย่างเดียว แต่มีหน้าท่ีในการติดต่อ แลกเปล่ียน ประสานการประกวด ท าให้ภัณฑารักษ์เป็นผู้ ท่ีมี
บทบาทหน้าท่ีส าคัญ ตัง้แต่การคัดสรร ผลักดันผลงานศิลปะ  บทบาทศิลปินร่วมสมัยให้มีพืน้ท่ี 
สู่สงัคม ก็คือการให้ความรู้ แก่สงัคม ผ่านการบรรยาย การเขียนบทความ การค้นคว้าวิจยั เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาทัง้กลุ่มคนดู และผู้สนใจโดยทั่วไป เน่ืองจากว่าภัณฑารักษ์ยุคบุกเบิก 
ต้องมีความสามารถหลายด้าน ทัง้ภาษาต่างประเทศ การติดต่อส่ือสาร ความรอบรู้เฉพาะทาง  
ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกศิษย์และสังคมโดยปริยาย ทัง้ในฐานะนักวิจารณ์การเขียนบทความ
ประกอบ หรือการบรรยาย (วรเทพ, 2558) 

ส่วนปัจจยัท่ีจะท าให้ศิลปินหยดุการท างานได้นัน้ ศิลปินได้เสริมเกี่ยวกบัประเด็น
อื่น ๆ ด้วย เช่น เร่ืองหน้าท่ีท่ีติดตัวมากบัเพศหญิง คือหน้าท่ีของแม่ เมื่อมีลูกแล้ว ศิลปินส่วนใหญ่
มกัทุ่มเทเวลาทัง้หมดให้กบัการเลีย้งดลููก จนตนเองห่างหายไปจากงานศิลปะในท่ีสดุ ในประเด็นนี ้
ผู้วิจยัมีความคิดเห็นตรงกนักบัผลวิจยัว่า ปัจจยัท่ีท าให้หยดุการท างานศิลปะท่ีส าคัญเลยคือความ
มีวินยัในการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง เพราะถ้าขาดข้อนีไ้ป จะไม่มีทางประสบผลส าเร็จในอาชีพใดได้
เลย ศิลปินต้องมีความต่อเน่ืองในการสร้างผลงาน เสนอผลงานตามช่องทางต่าง ๆ ส่วนเหตุผล
รองลงมา ผู้ วิจัยคิดว่าควรจะเป็นเร่ืองของโอกาสมากกว่าปัจจัยเร่ืองทุนทรัพย์ หรือจะเป็นปัจจัย
เกี่ยวกับภัณฑรักษ์หอศิลป์ เน่ืองจากตัวผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า หากเรามีโอกาสในการแสดงผล
งาน มีนายทนุท่ีพร้อมสนบัสนนุ ศิลปินย่อมสามารถท างานศิลปะต่อได้ 
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เน่ืองจากในปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยร่วมสมัย มีน้อยมากอ้างอิงงานวิจัย
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.บุศยมาศ นนัทวัน ในงานวิจยั สะพานสู่ความเข้าใจผลงานศิลปะ
ร่วมสมยัของไทย ท่ีพบว่า ประชาชนไม่ได้ถกูสนบัสนนุให้มีการเข้าใจในงานศิลปะมากพอ งานวิจัย
นีจ้ึงเติมเต็มช่องว่างในวงการวิชาการศิลปะของไทยให้มีข้อมลูเพิ่มเติมท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 

9. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินรุ่นใหม่หลังปี 2559 เพื่อดูการเปล่ียนแปลง 

ส าหรับการใช้เก็บข้อมลูของวงการศิลปะในปีต่อ ๆ ไป 
2. ควรมีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับศิลปินหญิงในไทย และในต่างประเทศ เพื่อการท า

ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ์ดร.ถนอม ชาภกัดี 
อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารยอ์ยันา ภยูทุธานนท์ 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศิลปะจินตทศัน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  



  97 

 
  



  98 

 

  



  99 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการประเมินเคร่ืองมือวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ 

  



  101 

ผลการประเมินเคร่ืองมือวิจัยจากผู้เช่ียวชาญ 

เร่ือง การศึกษาศิลปะไทยร่วมสมัยของกลุ่มศลิปินหญงิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 (ฉบับที่ 1) 
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เร่ือง การศึกษาศิลปะไทยร่วมสมัยของกลุ่มศลิปินหญงิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2559 (ฉบับที่ 1) 
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ประวัติศิลปิน 

▪ ศิลปินในวัย ไม่เกิน 40 ปี 

1) ปรางค์ จรเขต 
เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 (อาย ุ29 ปี) 
การศึกษา 

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลยับูรพา 
- ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ประวัติการแสดงผลงาน 
2559 : นิทรรศการ Hong Kong Art Fair  
2558 : นิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ60 พรรษา 
 : นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท  

หอศิลป์ศภุโชคดิอาร์ตเซนเตอร์ 
 : นิทรรศการ UNTIE หอศิลป์ศภุโชคดิอาร์ตเซนเตอร์ 
2557 : ร่วมแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครัง้ท่ี 8 
 : ร่วมแสดงานโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยั  

ปี 2557 
2556 : ร่วมแสดงนิทรรการ New Age Artist ครัง้ท่ี 1 ท่ีบราวชกูาร์ 
 : ร่วมแสดงนิทรรการ Friend Art ครัง้ท่ี 4 ท่ีบราวชกูาร์ 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมน าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต (โตชิบา)  

ครัง้ท่ี 25 ณ พิพิธภณัฑสถาน  แห่งชาติ  หอศิลป์เจ้าฟ้า 
2555 : ร่วมแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครัง้ท่ี 7 
 : ร่วมแสดงงานสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ “รักษ์ทะเล”  

ครัง้ท่ี 14 
 : เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยั  

ปี 2555 ระหว่างวนัท่ี 1 – 8 เมษายน 2555 
ณ บ้านดานางแล จงัหวดัเชียงราย 

 : ร่วมแสดงผลงานดาวเด่นบวัหลวง ครัง้ท่ี 4 ณ หอศิลป์สิริกิตต์ 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการ “FRIEND ART 3#” 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “5 Photographer 5 มมุมอง  

5 ความคิด” 
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2) ยามีล๊ะ หะหยี 
เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2532 (อาย ุ28 ปี) 
การศึกษา 

- ศิลปบัณฑิต เกียตินิยมอันดับ2 (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

- ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปะไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรม  และภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เกียรติประวัติ / รางวัล 
2558 : รางวลัท่ี 1 แนวศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  

ศิลปกรรม กรุงไทยครัง้ท่ี 2 
 : รางวัลท่ี 1 เหรียญทองบวัหลวงประเภทจิรกรรมร่วมสมยั  

ธนาคารกรุงเทพ ครัง้ท่ี 37 
2557 : รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อนัดับ 3 เหรียญทองแดง  

การแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 60 
2555 : ทนุสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  

“มลูนิธิรุฐบุรษพลเอกเปรม ติณสลูานนท์” 
2551 : ทนุการศึกษาจากมลูนิธิ ชเูกียรติปิติเจริญกิจ จงัหวดัปัตตานี 
2540 : ทนุอดุมศึกษาเพื่อการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) 

ประวัติการแสดงงาน 
2558 : ร่วมแสดงนิทรรศการพระสาทิสลกัษณ์เฉลิมพระเกียรติ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี  
 : ร่วมแสดงนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 61 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจ าปี 2558  

โดย “มลูนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสลูานนท์” 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมเอเซียพลสั ครัง้ท่ี 5 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการ Krungthai Art Awards ครัง้ท่ี 1 
2557 : ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจ าปี 2557  

โดย “มลูนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสลูานนท์” 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม 8 ปี ยวุศิลปินสร้างสรรค์งานศิลป์

กบัศิลปินแห่งชาติ 
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 : ร่วมแสดงนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 60 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมเอเซียพลสั ครัง้ท่ี 4 
2556 : ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวง ครัง้ท่ี 35 
 : ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 58 
2555 : ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยั ธนาคารกสิกรไทย 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครัง้ท่ี 27 
 : นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “ทศันธาตแุห่งชีวิต” ครัง้ท่ี 7 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว์  

ครัง้ท่ี 29 
2554 : ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมเอเซียพลสั ครัง้ท่ี 1 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  

ครัง้ท่ี 6 
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3) ปานพรรณ ยอดมณี 
เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2531 (อาย ุ29 ปี) 
การศึกษา 

- ศิลปบัณ ฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  

- ปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ จิตรกรรมประติมากรรม  
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวัติการแสดงงาน 
2548 : ร่วมแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณ ครัง้ท่ี 2 
2549 : ร่วมแสดงผลงานนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
2550 : ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมยั”จินตนาการในศิลปะไทย 
2553 : ร่วมแสดงผลงานกบั THE 29th UOB PAINTING OF THE YEAR 

ท่ีประเทศสิงค์โปร 
 : ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครัง้ท่ี 27 
 : ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมน าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต ครัง้ท่ี 22 
2554 : ร่วมแสดงผลงาน และศึกษาดงูาน ณ เวนิส มิลาน ประเทศอิตาลี 

ในโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยั 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวง ครัง้ท่ี 33 ปี 45 
 : ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ที- 57 ปี  
 : ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมน าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต ครัง้ท่ี 23  
2555 : ร่วมแสดงนิทรรศการ “เร่ืองของเธอ” Herstory 
 : ร่วมแสดงนิทรรศการ “สยามแอป” (Siam App) 
2557 : ร่วมแสดงนิทรรศการ “มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก+พลงัสร้างสรรค์” 

“Thai Charisma: Haritage+Creatire Power” 
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4) กวิตา วัฒนะชยังกูร 
เกิดเมื่อปีที่ 2530 (อาย ุ30 ปี)  
การศึกษา 

- Royal Melbourn Institute of Technology (RMIT University) ประเทศ
ออสเตรเลีย 

ประวัติการแสดงงาน 
นิทรรศการเดี่ยว 

2559 : งานล้างฉบบั & Gallery กรุงโตเกียวประเทศญ่ีปุ่น  
 : Machinized ภาพน่ิงแกลลอร่ี, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย 
2558 : เคร่ืองมือโรงงาน Jam, Bangkok, Thailand   
 : ถือขัว้โลกพืน้ท่ีหน้าจอ, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย  
 : งานภาพน่ิงแกลลอร่ี, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย  
2557 : เล่น, บีมร่วมสมยั, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
 : น า้แข็งมีดโกนหนวด, Sencus Luoghi ต่อชาวศิลปะร่วมสมยั, 

ฟลอเรนซ์, อิตาลี 
2556 : น า้แข็งมีดโกนหนวดศูนย์ส าหรับการถ่ายภาพร่วมสมยั (CCP),  

เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
 : เคร่ืองมือ Beam ร่วมสมยั, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
2555 : โดดเด่น, Trocadero Art Space, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
 : ร่างกายและองค์ประกอบท่ีเจ็ดแกลลอร่ี, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
2554 : เดินบนน า้, หอศิลป์เว็บไซต์แรกของเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 

นิทรรศการกลุ่ม 
2560 : ร่างกายและผ้า: ส่ิงทอการแสดง, ASIATOPA  

เทศกาลออสเตรเลีย Tapestry การประชมุเชิงปฏิบติัการ,  
เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 

2559 : ASIATOPA เทศกาลละครเวทีรัฐ: ศนูย์ศิลปะเมลเบิร์น,  
เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 

 : ภายใต้ดวงอาทิตย์: ทบทวนแม็กซ์ Dupain Sunbaker ของ
ออสเตรเลียศนูย์ส าหรับการถ่ายภาพ (ACP), NSW, ออสเตรเลีย 

 : โหลสกปรก, เมลเบิร์นสภาเทศบาลเมืองเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
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2558 : นิทรรศกาล "ไทยเนตร "Artist Forum #2 : "เพศก าหนดงานศิลปะ 
หรืองานศิลปะก าหนดเพศ", หอศิลป์กรุงเทพมหานคร,  
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 

 : เมลเบิร์นศิลปะเมืองวง Melbourne Central, เมลเบิร์น, 
ออสเตรเลีย 

 : Play2 จตัรุัส Federation หน้าจอขนาดใหญ่, เมลเบิร์น, 
ออสเตรเลีย 

 : เคยสดภาพน่ิงแกลลอร่ี, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย 
 : ประเทศไทยตา, กรุงเทพฯศนูย์ศิลปะและวฒันธรรม, 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
 : วิดีโอ, ทาว์นศนูย์ศิลปะทาว์น, NSW, ออสเตรเลีย 
 : Cornucopia, พิพิธภณัฑ์ศิลปะ Shepparton (SAM) 

Shepparton, ออสเตรเลีย  
2557 : ครบรอบ 30 ปีของ CCP กองทนุศนูย์ส าหรับการถ่ายภาพ 

ร่วมสมยั, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
 : ประเทศไทยตา, หอศิลป์ Saatchi, ลอนดอน, องักฤษ   
 : ฉลองภาพน่ิงแกลลอร่ี, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย 
 : ศิลปะปกติ (ในความร่วมมือกบัดวงฤทธ์ิบุนนาค), ราชบุรี, ไทย 
 : นิทรรศการจากวัร์เทคเอเชียศิลปะรางวลัเข้ารอบ World Trade 

Center, ไทเป, ไต้หวนั 
 : 15 ศิลปิน Redcliffe หอศิลป์เมอืง, Caboolture, ออสเตรเลีย 
 : ซิดนีย์ร่วมสมยัอาร์ตแฟร์ 2015 Carriageworks,  

ซิดนีย์, ออสเตรเลีย 
 : La Movida, ห้องสมดุเทศบาล Barranco, ลิมาประเทศเปรู  
 : ด้วยเท้าของเธอออกจากพืน้ดิน, Counihan แกลลอร่ี,  

บรันสวิก, ออสเตรเลีย 
2555 : Subjectify Me, Feltspace, แอดิเลด, ออสเตรเลีย 
 : ซีซัน่ 14 ภาพน่ิงแกลลอร่ี, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย 
 : เล่นชวนวิดีโอออนไลน์อวกาศเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
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 : เมลเบิร์นอาร์ตแฟร์ปี 2014 (ภาพน่ิงแกลลอร่ีขาตัง้) อาคารแสดง
นิทรรศการพระราช, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 

 : MAF วิดีโอ, เมลเบิร์นอาร์ตแฟร์ 2014  
อาคารแสดงสินค้า, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 

 : เมลเบิร์นอาร์ตแฟร์ปี 2014 (นอกสถานท่ี), ชินชนิก าแพงศิลปะ, 
เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย  

 : พิพิธภณัฑ์ต ่าต้อยความเห็นอกเห็นใจ RMIT  
โรงเรียนศิลปะแกลลอร่ี, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 

 : P ROX IMITY: นิทรรศการศิลปะของระยะทางและความสมัพนัธ์ 
(ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกรุงเทพฯศิลปะและวฒันธรรม 
ศนูย์นิทรรศการ), พิพิธภณัฑ์แห่งชาติ Szczecin, โปแลนด์ 

 : ทัง้หมดดเูหมือนภาพน่ิงแกลลอร่ี, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย 
 : New Grand บรรยาย (คล่ืนเทศกาลถัดไป 2014),  

สนามทดสอบเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
 : Rooftop ส่ง (ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหอศิลป์แห่งชาติของรัฐ

วิกตอเรียเมลเบิร์นตอนนีนิ้ทรรศการ) บนชัน้ดาดฟ้าภาพยนตร์, 
เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 

2554 : BorderBody: เทศกาลศิลปะนานาชาติของการถ่ายภาพ, วิดีโอ
อาร์ตจิตรกรรมและศิลปะการแสดง, MECA Mediterráneo 
Centro Artistico, Almeria, สเปน 

 : BorderBody: เทศกาลศิลปะนานาชาติของการถ่ายภาพ, วิดีโอ
อาร์ตจิตรกรรมและศิลปะการแสดง, แกลลอร่ี MD_S  
(miejsce DLA Sztuki) Wroclaw, โปแลนด์ 

 : Ikono เทศกาลปรับอากาศ, Ikono ทีวีเบอร์ลินประเทศเยอรมนี 
 : ช่อง: เทศกาลศิลปะออสเตรเลียวิดีโอจตัรุัส Federation  

(หน้าจอขนาดใหญ่), เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
 : LL Palazzo Enciclopedico (สารานกุรมพาเลซ):  

เมลเบิร์นนอกสถานท่ีส าหรับ 55th เวนิซ Biennale  
แพลตฟอร์มศิลปะร่วมสมยัอวกาศเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
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 : Hua Krathi โครงการจตัรุัส Federation เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
2552 : Pop-up แรงงานข้ามชาติท่ีเชือ้จดุไฟกล่องสตดิูโอ,  

เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
 : บณัฑิตนิทรรศการจิตรกรรมมหาวิทยาลยั RMIT,  

เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
 : ศิลปะส่ือการติดตัง้กลุ่มแสดง Eckersley ของ Open Space 

แกลลอร่ี, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย 
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5) กมลพันธ์ุ โชติวิชัย 
เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2529 (อาย ุ31 ปี) 
การศึกษา 

- คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวัติการแสดงงาน 

นิทรรศการกลุ่ม 
2555 : “เร่ืองของเธอ" พิพิธภณัฑ์ธนาคารไทย (รัชโยธิน) กรุงเทพฯ 

รางวัล/เกียรติยศ 
2553 : รางวลัเกียรตินิยมเหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์จากงานศิลปกรรม

แห่งชาติครัง้ท่ี 57 
 : รางวลัยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ 2 มิติ Young Thai Artist Award 
 : นิทรรศการ "สีสนัปักกิ่ง :The Colors of Beijing"  

ณ หอศิลป์กรุงไทย, กรุงเทพฯ 
2552 : ทนุศึกษาดงูาน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน  

โดย ดร.ชมุพล พรประภา 
 : ทนุสนบัสนนุการสร้างสรรค์ศิลปะ  

มลูนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสลูานนท์ 
2551 : รางวลัทนุสนบัสนนุการศึกษา สาขา 2 มิติ Young Thai Artist 

Award 2008 
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6) อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ 
เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2528 (อาย ุ32 ปี) 
การศึกษา 

- ศิลปบัณ ฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เกียรติประวัติ / รางวัล 
2556 : รางวลัยอดเยี่ยมอนัดบั 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมยั 

พานาโซนิค ครัง้ท่ี 15 
2555 : รางวลัยอดเยี่ยมอนัดบั 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมยั 

พานาโซนิค ครัง้ท่ี 14 
 : รางวลัรองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครัง้ท่ี 1 
 : ทนุสนบัสนนุการสร้างสรรค์ศิลปะ  

มลูนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสลูานนท์ 
2554 : รางวลัยอดเยี่ยมโครงการประกวดศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต”  

ครัง้ท่ี 23 
2552 : ทนุสนบัสนนุการสร้างสรรค์ศิลปะ  

มลูนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสลูานนท์ 
 : ได้รับพระราชทานทนุภมูิพลประเภทเรียนดี  

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2547 : รางวลัชนะเลิศประกวดวาดภาพแมวโคราช  

เน่ืองในเทศกาลเท่ียวพิมาย 
2545 : วาดภาพจิตรกรรมสีน า้ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกมุารี ณ พระราชวงัสวนจิตรลดา 
2543 : รางวลัถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกมุารี ชนะเลิศศิลปินมิรินด้า ครัง้ท่ี 9  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2541 : รางวลัชนะเลิศโครงการวาดภาพแลกเปลี่ยนวฒันธรรม 
ไทย-ญ่ีปุ่ น 
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ประวัติการแสดงงาน 
2558 : นิทรรศการพระสาทิสลกัษณ์เฉลิมพระเกียรติ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
โดยส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 

 : โครงการ "น า้ใจไม่มีวนัหมด 2” : นิทรรศการ “[Purple] :  
Women of Mankind” ณ วนัอีสต์เอเชีย ประเทศสิงคโปร์ 

2557 : โครงการ "น า้ใจไม่มีวนัหมด” ณ พิพธิภณัฑ์ศิลปะไทยร่วมสมยั 
Moca Bangkok 

 : นิทรรศการ "Breaking and Reconstructing"  
ศิลปะร่วมสมยัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ณ แกลลอร่ี 8 ลอนดอน 

 : นิทรรศการศิลปกรรม “8 ปี ยวุศิลปินสร้างสรรค์งานศิลป์”  
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 : นิทรรศการศิลปะร่วมสมยั “เดอะเฟริสท์ เอ็กซ์ฮบิิชัน่ ออฟ ไทย 
คอนเทมโพราร่ี อาร์ต” ณ ริเวอร์ซิตี ้แกรนด์ฮอลล์ 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 : นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมยั “โลกใบนี(้ไม่)ต้องมีเธอ”  
ณ วนัอีสต์ เอเชีย ประเทศสิงคโปร์ 

2556 : นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมยั “พนัธนาการ กบั ค าลวงท่ีหอม
หวาน” ณ วนัอีสต์เอเชีย ประเทศสิงคโปร์ 

2555 : : “โลกแบน” นิทรรศการวิทยานิพนธ์นกัศึกษาปริญญาโท  
หอศิลป์กรุงไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 : นิทรรศการแสดงผลงานโครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมยั  
ครัง้ท่ี 3 ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : นิทรรศการแสดงผลงานโครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมยั  
ครัง้ท่ี 3 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

2553 : นิทรรศการศิลปนิพนธ์นกัศึกษาปริญญาตรี หอศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 : นิทรรศการ “กรอบคนเมือง” ณ Teeoli-d' walks of art space 
2552 : นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว์ ครัง้ท่ี 26 
2551 : นิทรรศการ “จิตรกรรมส านึกต่อวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อม” 
2550 : นิทรรศการ “นิทรรศการจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 2550 – 2551 
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7) บุษราพร ทองชัย 
เกิดเมื่อวันที่ 28 ตลุาคม 2528 (อาย ุ32 ปี) 
การศึกษา 

- ศิลปบัณ ฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวัติการแสดงงาน 
นิทรรศการเดี่ยว 

2552 : นิทรรศการศิลปะ “Art Ardel Cafe” 
2553 : นิทรรศการเด่ียว “เร่ืองของผู้หญิง (ฉัน)”  

อาร์เดล เธิร์ด เพลส แกลเลอร่ี, กรุงเทพฯ 

2555 : นิทรรศการเด่ียว “ผู้ชายหมายเลขสิบ”  
อาร์เดล เธิร์ด เพลส แกลเลอร่ี, กรุงเทพฯ 

นิทรรศการกลุ่ม 

2553 : นิทรรศการศิลปะนิพนธ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

 : นิทรรศการ “Brand New 2009”  
หอศิลปะวิทยนิทรรศน์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 : นิทรรศการ “น า้ ฝน ปลาย เดือน” MERZ Art Space 

 : นิทรรศการ “Young Females Artist of the Year 2009”  
โดย อาร์เดล แกลเลอร่ีและ บ้านและสวน,  
อาคารซาเลนเจอร์ อิมแพ็ค, เมืองทองธานี 

2555 : นิทรรศการ “ไทยไท่” ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 : นิทรรศการ “Light of Women”, Gwangju, Korea 

 : นิทรรศการ “ไทยไหลน่ิง” ณ Singapore Art Musuem 
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8) ล าพู กันเสนาะ 
เกิดเมื่อวันที่ 17 ตลุาคม 2526 (อาย ุ34 ปี) 
การศึกษา 

- ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวัติการแสดงผลงาน 
นิทรรศการกลุ่ม 

2551 : แสดงงานกลุ่มศิลปะเพื่อสนุขัชดุ My friend ณ เซ็นทรัลเวอร์ 

2550 : แสดงงานกลุ่ม dark and light ณ เท่ียวน า้ฟ้าแกลอร่ี 

 : ร่วมแสดงงานศิลปกรรมปตท. ครัง้ท่ี 22 

2549 : แสดงงานและจ าหน่ายในชื่อชดุ "ลายศิลป์และสันสี 
ด้วยภกัดี...องค์ภมูินทร์" ณ ฟอร์จนู แกลอร่ี โรงแรมฟอร์จนู  
จดัโดย สโมสรโรตาร่ีดอนเมือง 

 : นิทรรศการ wiz women work ณ playground 
รางวัล/เกียรติยศ 

2551 : รางวลัดีเด่นในการประกวดศิลปกรรม พานาโซนิค ครัง้ท่ี 10 

2550 : รางวลัดีเด่นศิลปกรรม น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต  
โดยบริษัทโตชิบาแห่งประไทยจ ากดั ครัง้ท่ี 19 

 : รางวลัยอดเยี่ยม เกียรตินิยมเหรียญทอง ศิลป์ พีระศรี  
ในศิลปินรุ่นเยาว์ ครัง้ท่ี 24 

 : ศิลปกรรมกรุงไทยรางวลัท่ี 2 ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ 
ครัง้ท่ี 53 

2549 : รางวลัเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี ในศิลปินรุ่นเยาว์  
ครัง้ท่ี 23 

 : รางวลัพิเศษศิลปกรรม น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบา 
แห่งประไทยจ ากดั ครัง้ท่ี 18 

 : รางวลัดีเด่นศิลปกรรปตท. ครัง้ท่ี 21 

 : รางวลัยอดเยี่ยมสาขาศิลปะสองมิติ Young Thai Artist Award 
โดยมลูนิธิซีเมนไทย ครัง้ท่ี 3 

 :  
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 : ได้รับทนุศึกษาดงูานและสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ดร.ชมุพล พระประภา 

2548 : รางวลัดีเด่นศิลปกรรมปตท. ครัง้ท่ี 20 

 : รางวลัดีเด่นศิลปกรรม น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบา 
แห่งประไทยจ ากดั ครัง้ท่ี 17 
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9) สิปาง สวนแก้ว 
เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2525 (อาย ุ35 ปี) 
การศึกษา 

- นิติศาสตร์บณัฑิต ท่ี Rattana Bundit University 
ประวัติการแสดงงาน 

2554 : นิทรรศการ จิตรกรไทยรวมใจสู้ภยัน า้ท่วม  
แกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 1 สยามดิสคฟัเวอร่ี 

 : นิทรรศการ เอสพลานาดอาร์ตโชว์ครัง้ท่ี 1  
ศนูย์การค้าเอสพลานาดงามวงศ์วาน-แคราย 

2555 : นิทรรศการ “รถไฟฟ้าสู่งานศิลป์” 
โถง ชัน้ 3 สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิง้ค์ มกักะสนั 

 : นิทรรศการ คิดถึงฉันนายท างาน  
หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ 

 : นิทรรศการ ศิลป์ ฟรีสไตล์ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ 

 : นิทรรศการ “สีสนัแห่งชีวิต” (The color of life)  
ร้านอาหารโอยัว๊ะ ริเวอร์เทอเรส สะพานพระราม 7 

2556 : นิทรรศการ ศิลปกรรม คลบัหน้าพระลานสญัจร 
หอศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 : นิทรรศการ เอสพลานาดอาร์ตโชว์ครัง้ท่ี 5  
ศนูย์การค้าเอสพลานาดงามวงศ์วาน-แคราย 

 : นิทรรศการ ศิลปะไทยไปอาเซี่ยน หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ 

 : นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ โรงแรมมณเฑียร 
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▪ ศิลปินในวัย 40 ปีขึน้ไป 
1) พินรี สัณฑ์พิทักษ์ 

เกิดเมื่อวันที่ 15 ตลุาคม 2504 (อาย ุ56 ปี) 
การศึกษา 

- BFA (Visual Arts Communication Design) School of Fie Arts and Design 
University of Tsukuba Japan 

ประวัติการแสดงงาน 
นิทรรศการเดี่ยว 

2530 : นิทรรศการเด่ียว ภาพถ่าย และคอลลาจ ร้านบูคส์ แอนด์ เบียร์. 

2534 : นิทรรศการเด่ียว กากบาท ไข่ ววั และ น า้เต้า นิทรรศการผลงาน
นานารูปแบบ ของ พินรี สณัฑ์พิทกัษ์ สีลม ศิลปาวกาศ 

2536 : นิทรรศการเด่ียว แม่กบัลกู-บทสนทนา จิตรกรรม  
โดย พินรี สณัฑ์พิทกัษ์ สีลม ศิลปาวกาศ 

นิทรรศการกลุ่ม 

2532 : นิทรรศการ Metro Mania-Arx 1989-Austrarlia Regions Artists 
Exchanee Pica Perth Western Austral 

2534 : นิทรรศการ Recent works โดยชาติชาย ปยุเปีย และ 
พินรี สณัฑ์พิทกัษ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
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2) รศ.กัญญา เจริญศุภกุล 
เกิดเมื่อวันที่ พ.ศ. 2490 (อาย ุ70 ปี) 
การศึกษา 

- ศิลปบณัฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- ศิลปมหาบณัฑิต สาขาภาพพิมพ์ สถาบนัศิลปะแห่งชิคาโก สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการแสดงงาน 
นิทรรศการเดี่ยว 

2530 : ภาพพิมพ์หิน-จิตรกรรมหมึกด าของกญัญา  
ณ หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ 

2533 : ดอกไม้ : หิน : ฤดกูาล พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  
หอศิลป กรุงเทพฯ 

2535 : สาระจากหิน กรุงเทพฯ 

2536 : กญัญา เจริญศภุกุล 2534-2536 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  
หอศิลป กรุงเทพฯ 

2540 : แผ่นดิน, หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 

2546 : บทเพลงแห่งปรารถนา, โรสการ์เดน, นครปฐม 

 : กรีด หอศิลปวิทยานิทรรศน์ สถาบนัวิทยบริการ  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2551 : กญัญาสนทนากบักญัญา, หอศิลปสศร.  
(ส านกัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, กระทรวงวฒันธรรม) 
กรุงเทพฯ 

นิทรรศการกลุ่ม 

2520-2552 : นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์, หอศิลป์คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ครัง้ท่ี 1-26, กรุงเทพฯ 

2522-2530 : นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครัง้ท่ี 13 และ 17, 
ยโูกสลาเวีย 
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2526 : ศิลปภาพพิมพ์จากประเทศไทย, เยอรมน ี

2529 : ศิลปกรรมจากมหาวิทยาลยัศิลปากร, ปักกิ่ง กวางโจว, 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 : ศิลปภาพพิมพ์ร่วมสมยัของไทยและเยอรมนั, เยอรมน ี

 : ภาพสะท้อนจากประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาของศิลปิไทย  
หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ 

2530 : นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 87, เบอร์ลิน, เยอรมน ี

 : ศิลปกรรมอาเซียนครัง้ท่ี 4, บงัคลาเทศ 

 : ความบนัดาลใจจากญ่ีปุ่ น, หอศิลปะแห่งชาติ กรุงเทพฯ, 
เชียงใหม่ 

 : นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติครัง้ท่ี 9, นอร์เวย์ 

 : นิทรรศการสีน า้อาเซียน ครัง้ท่ี 4 ศนูย์วฒันธรรม กรุงเทพฯ  

2533 : นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์, แบกแดด 

 : นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ 90, เบอร์ลิน 

2534 : นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ กรุงโซล, เกาหลี 

 : นิทรรศการศิลปกรรมไทยสมยัใหม่, สหรัฐอเมริกา 

2536 : นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์ 93, พิพิธภณัฑ์อลัวา อลัโต, 
ฟินแลนด์ 

2537 : เร่ืองราวของเธอ, กรุงเทพฯ 

2538 : ศิลปกรรมกระดาษร่วมสมยัของไทย, สหรัฐอเมริกา 

 : ศิลปกรรมอาเซียน ครัง้ท่ี 10, (ปฏิบติัการ-นิทรรศการ- 
การประชมุในหวัข้อสนุทรียศาสตร์) สิงคโปร์ 

 : นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์, คณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์  
คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์,  
หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2539 : นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครัง้ท่ี 11 ฟรีเช่น, 
เยอรมนี 
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2541-2542 : กรุงเทพเมืองฟ้าอมร, (นิทรรศการศิลปกรรมกลางแจ้ง)  
เสาชิงช้า, กรุงเทพฯ 

 : Womanifesto, นิทรรศการศิลปนานาชาติ (ศิลปินหญิง)  
ณ สวนวงัสราญรมย์, กรุงเทพฯ 

2542 : เมืองมีขา, หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ 
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 

2543 : CONNECT, หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ 
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 

2545 : New Tradition, Thai-Japanese artists,  
มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 

 : งานวาดเส้นร่วมสมยั (Drawing) เน่ืองในโอกาสครบรอบ  
60 ปี มหาวิทยาลยัศิลปากร  
หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 

 : โลกใบเล็ก (The Small World)  
หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 

2546 : ความสขุ (Happiness), หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
กรุงเทพฯ 

2548 : แต่งแต้มไข่มกุอนัดามนั วาดฝันเมืองภเูก็ต,  
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
กรุงเทพฯ 

 : นิทรรศการศิลปกรรมทศันศิลป์เฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เน่ืองในโอกาสท่ีทรงมีพระชนมาย ุ50 พรรษา,  
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
กรุงเทพฯ 

 : นิทรรศการศิลปะ คิดถึงสมเด็จย่า หอศิลป์สมเด็จ- 
พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ 

2548-2549 : นิทรรศการศิลปะความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัศิลปะ 
ทามะ, มหาวิทยาลยัศิลปะ- อลัเบอร์ตา, มหาวิทยาลยั
ศิลปากร แสดง ณ ญ่ีปุ่ น, คานาดา, หอศิลป์คณะจิตรกรรม- 
ประติมากรรม และภาพพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 
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2549 : ไอช ิ– ศิลปากร นิทรรศการศิลปะโครงการแลกเปล่ียน 
ภาควิชาสีน า้มนั มหาวิทยาลยัวิจิตรศิลป์ และดนตรีไอชิ  
และภาควิชาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
หอศิลปะมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 : นิทรรศการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ และวฒันธรรม  
โดยศิลปิน และอาจารย์จาก มหาวิทยาลยัศิลปากร  
และมหาวิทยาลยัศิลปะทามะ, หอศิลป์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, หอศิลปะมหาวิทยาลยัศิลปะทามะ 

2550 : SHOW ME THAI นิทรรศการศิลปะร่วมสมยัเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในโอกาสท่ีทรงมี
พระชนมาย ุ80 พรรษา และเน่ืองในโอกาสครบรอบ 120 ปี 
ความสมัพนัธ์การทตูไทย-ญ่ีปุ่ นโดยความร่วมมอืระหว่าง 
Tokyo Metropolitan Foundationfor History and Culture,  
Museum of Contemporary Art, Tokyo และส านกังาน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม  
จดัแสดง ณ พิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วมสมยักรุง โตเกียว, ญ่ีปุ่ น 

2551 : เมดอินบางกอก : คอมมอน เคอร์เรนซ,ี Design and Arts 
Collage of New Zealand. Asia Pacific International 
Exhibition of Prints and Symposium, ไต้หวนั 

 : รอยยิม้สยาม : ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก  
หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
20 กนัยายน – 23 พฤศจิกายน 2551 

2553 : นิทรรศการศิลปะ “ฝันถึงสันติภาพ” (Imagine Peace)  
จดัโดย ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวง
วฒันธรรม ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวนัท่ี 24 มิถนุายน – 22 สิงหาคม 2554 

 : นิทรรศการศิลปกรรม เชิดชเูกียรติศิลปิน รางวลัปีติศิลป์
สนัติภาพ, ประจ าปี พ.ศ. 2554 ณ สถาบนัปรีดี พนมยงค์ 
ระหว่างวนัท่ี 13 – 25 สิงหาคม 2554 
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ชื่อ-สกุล ฐาปนีย์ จิ๋วสขุ 
วัน เดือน ปี เกิด 19 เมษายน 2536 
สถานที่เกิด 85/40 หมู่ 3 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2558 ระดบัปริญญาตรี คณะออกแบบทศันศิลป์   

จากมหาวิทยาลยันเรศวร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 85/40 หมู่ 3 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
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