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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง บทบาทและปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิงในสงัคมไทย  
ผู้วิจยั ปัติมา โฆษิตเกษม 
ปริญญา ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จกัรพงษ์ แพทย์หลกัฟ้า  

  
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิงในสงัคมไทย  และ

เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมศิลปินหญิงให้เป็นที่ยอมรับในสงัคมไทย  เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนาจากข้อมูลเอกสารและข้อมูลสัมภาษณ์   ผลการวิจัย
พบว่า  ศิลปินหญิงมีบทบาทตามสถานภาพในสงัคมไทย ได้แก่ ศิลปิน ครูสอนศิลปะ และนกัเขียน ศิลปินหญิงมี
บทบาทอย่างชัดเจนในการแสดงผลงานศิลปะสะท้อนสังคมตัง้แต่  ปี 2500 ถึง 2561ในงานวิจัยนีไ้ด้ศึกษา
บทบาทศิลปินหญิงด้านทศันศิลป์จ านวน 5 คน ได้แก่ ลาวณัย์ อุปอินทร์, กัญญา  เจริญศุภกุล,  ศรีวรรณ  เจน
หตัถการกิจ,  อารยา ราษฏร์จ าเริญสขุ และสมบรูณ์ พวงดอกไม้ ทกุคนมีความสามารถทางด้านศิลปะและมีพลงั
สร้างสรรค์อย่างต่อเ น่ืองเป็นประจักษ์ต่อสังคม  บทบาทของศิลปินหญิง  ได้แก่  การการเขียนภาพ
บคุคล  ประวตัิศาสตร์  การเมือง เหตกุารณ์  ศาสนา และความเชื่อ เม่ือวิเคราะห์ผลงานศิลปินด้วยแนวคิดหยินห
ยางศิลปินมีกระบวนการท างานศิลปะอย่างมีดลุยภาพระหวา่งคู่ตรงข้ามตา่งๆ คือ หลกัวิชา-ความคิด, ชาตินิยม-
จิตนิยม, ความจริง-ความเช่ือ, ความต้องการ-ความจ าเป็น และเหตผุล-ความรู้สึก และปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปิน
หญิง ได้แก่ ด้านการศึกษาด้านสงัคม ด้านครอบครัว และด้านจิตวิทยา แนวทางการส่งเสริมให้เป็นศิลปินหญิง
ในสงัคมไทย  1. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการกระตุ้นความคิดความคิดสร้างสรรค์เป็นพืน้ที่ส าหรับแสดง
ความส าเร็จของศิลปินหญิง ได้แก่ ข้อมลู ประวตัิ ผลงาน กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินหญิงเพื่อให้เกิดแรง
ขับในการสร้างสรรค์ต่อศิลปินหญิง  2. การก าหนดให้มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินสู่สาธารณชน
เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นการผลกัดนัให้ศิลปินหญิงมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
ต่อเน่ือง และ 3. หน่วยงานหรือสถานศึกษาด าเนินการให้นกัศึกษาศึกษากระบวนการท างานศิลปะของศิลปิน
หญิงและร่วมมือกนัด้านการจดัแสดงผลงานศิลปะของศิลปินหญิง 

 
ค าส าคญั : บทบาทศิลปินหญิง, ปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง, ศิลปินหญิงไทย, แนวคิดหยินหยาง 
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The objectives of the study ware to study the Roles and Factors Inspiring Female to 

become Artists in Thai Society and to study the ways to promote female artists to be accepted in Thai 
society. The research tools used for collecting data was semi-structured interview. Data analysis by 
using descriptive analysis from document information, and interview.  Research result  Female artists 
play a role according to status in the Thai society such as artists, teachers, and writers. Female artists 
have played a prominent role in art exhibition to reflect the society since 1957 to 2018. The research 
studied for 5 female artists role in visual arts. They are Lawan Upa-in, Kanya Charoensupkul, Sriwan 
Janehuttakarnkit, Araya Rasdjarmreansook, and Somboon Phoungdorkmai. All of them are artists. They 
have created outstanding works of art, and their works are evident to society. The Roles of female 
artists in creating portraits, and creating some details about history, politics, events, religions and 
believe. The artists were analyzed by the Yin Yang concept. The result of the analysis were the artists 
have been balanced process for creating works of art between technical, and concept, nationalism, 
and idealism, truth, and believe, want, and necessary, and reason and feeling. The factors that 
promoted to be a female artist are the education, the society, the family and the psychology.  The ways 
for promoting female artists to be accepted in Thai society are as follows: 1. The creating environment 
to motivate creative area to represent female artists success such as their histories, their works, and 
their creative processes for driving them in art creation. 2.The activities design for presentation female 
artist works in the public. They were recognized widely, and they were forced to have motivation to 
have created their works of art. And 3. Departments or educational institutes assign students to study 
female artists working processes, and cooperate female artist art exhibition. 

 
Keyword : Female artist role, Factors Inspiring Female, Thai female artist, Yin Yang concept 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ภมิูหลัง 
การศึกษาวิจัยบทบาทผู้ หญิงในสังคมไทย บทบาทของความเป็นศิลปินหญิงใน

สงัคมไทยที่เม่ือมองผ่านปรากฏการณ์แสดงผลงานศิลปะในสงัคม พบว่ามีศิลปินหญิงที่แสดงผล
งานอย่างต่อเนื่องมีอยู่จ านวนน้อยมาก เม่ือเทียบกบัศิลปินชาย  บทบาทความเป็นศิลปินหญิงใน
สงัคมไทยจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าปัจจัยที่เอือ้ต่อการเป็นศิลปินหญิงนัน้คืออะไร  ท าไมจึงมี
ศิลปินหญิงในสงัคมไทยจ านวนน้อยในการแสดงงานสูส่าธารณะชน  การศกึษาบทบาทของมนษุย์
เป็นการศึกษาถึงการกระท าระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) ตาม
ลกัษณะทางสงัคมมนุษย์และปัจเจกบุคคล ให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสงัคม และ
มนุษย์ต้องอาศยัความรู้ความเช่ียวชาญเป็นลกัษณะเฉพาะตนสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นเพื่อให้
ได้รับการยอมรับในสงัคม นับว่าเป็นเป้าหมายของมนุษย์ในทุกสงัคม บทบาทของบุคคลอาจมี
มากกวา่หนึง่ด้าน ดงันัน้ศิลปินจงึมีบทบาทตอ่สงัคมในด้านต่าง ๆ ตามสถานภาพ ได้แก่ ศิลปิน ครู
ศิลปะ นกัเขียน กรรมการตดัสินงานศิลปะ เป็นต้น อีกประการหนึง่ถ้าพิจารณาในประเด็นเก่ียวกบั
บทบาทของผู้หญิง การสร้างความสมดุลระหว่างเพศหรือความเป็นหญิงและชายตามแนวคิดห
ยินหยางที่มีความสอดคล้องกับสภาพสงัคมและวัฒนธรรมไทย (กาญจนา  แก้วเทพ, 2544, น. 
120-122) จะพบว่ามีประเด็นที่น่าศกึษาเก่ียวกบับทบาทของศิลปินหญิงในสงัคมไทยที่มีดลุยภาพ
ระหวา่งความเป็นหยินและหยางอย่างไร    

หยินหยางเป็นปรัชญาจีนที่น ามาจากการประยกุต์เป็นแนวคิดศึกษาบคุคลในงานวิจยันี ้
คือ ศิลปินหญิง โดยศึกษาผลงานศิลปินที่สะท้อนต่อสังคม  การเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่างแต่
สมัพนัธ์กนัอย่างสมดลุ เพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านการพฒันาบทบาทศิลปินหญิง และเป็นแนวทาง
ต่อการท างานศิลปะแก่ ผู้สนใจศึกษาศิลปะให้เป็นที่ยอมรับในสงัคมไทยอย่างต่อเนื่องในงานวิจยั
นีจ้ึงได้น าแนวคิดหยินหยาง เพื่อศึกษาบทบาทของศิลปินหญิงในสงัคม และปัจจัยที่เอือ้ให้เป็น
ศิลปินตามโครงสร้างสังคม เช่น ด้านสังคม ด้านการศึกษา  ด้านครอบครัว และด้านวุฒิภาวะ 
การศึกษาศิลปินหญิงที่ มีบทบาทในสังคมไทยด้านทัศนศิลป์ในงานวิจัยนี  ้จ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย  ลาวัณย์  อุปอินทร์,  กัญญา  เจริญศุภกุล,  ศรีวรรณ  เจนหัตถการกิจ,  อารยา  
ราษฎร์จ าเริญสขุ และสมบรูณ์  พวงดอกไม้   ศิลปินหญิงทัง้ 5 ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะมาอย่าง
ยาวนานหลายทศวรรษ ทัง้แสดงผลงานอย่างตอ่เนื่องเป็นที่ยอมรับในสงัคมไทย 
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ศิลปินในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัยได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิด  และจิตวิญญาณของ    
ตนเองลงไปในผลงานศิลปะ เพื่อสะท้อนสังคม ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม ด้าน
ศาสนาด้านความเช่ือ  และด้านการเมือง  ด้านประวัติศาสตร์  อาจเน้นในแง่ของความหมาย  
ความเป็นจริง หรือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง อนัเป็นผลที่ดีต่อขนบนิยมของสงัคมหรือชุมชนที่
คนร่วมอยู่เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้อนุชนรุ่น  หลงัได้เรียนรู้,  ด้านวัฒนธรรม งานศิลปกรรมทุกแขนง
สะท้อนเร่ืองราวชีวิตความเป็นไปของชุมชนนัน้ ๆ เสมอ  ศิลปินมกัจะแสดงความรู้สึกออกมาบน
รากฐานวัฒนธรรมที่แวดล้อมอยู่  จากการได้รับสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางโสตทัศนะและอารมณ์
สะเทือนใจ (visual and emotional stimuli) จากโลกภายนอกและซึมซ่านเข้าไปในความรู้สึกนึก
คิดของศิลปินแล้ว จะถูกแปลความหมายมาสู่ภาษาศิลปะซึ่งแสดงออกมาในลกัษณะต่าง ๆ กนั  
ความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ประกอบงาน  พร้อมด้วยลักษณะแบบอย่างศิลปะของแต่ละสมัย   
(the artistic idiom of the time) ศิลปินมีบทบาทในการสนองความต้องการในการใช้สอยของผู้คน
ในชีวิตประจ าวนั  มนษุย์มีความจ าเป็นในการใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ต่าง ๆ การริเร่ิมของศิลปินจาก
ความจ าเป็นได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายท าให้เรามีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มี
รูปแบบหลากหลาย,  ด้านศาสนา  ตัง้แต่สมยัโบราณศิลปินต้องสร้างงานสนองความต้องการใน
ด้านศาสนาเป็นสว่นใหญ่ เพราะวิญญาณทางศาสนาก่อให้เกิดวิญญาณแหง่ศิลปซึง่ด าเนินไปตาม
ความต้องการทางจิตวิญญาณ (spiritual need) ของสงัคมวฒันธรรมสมยันัน้ ผู้สร้างงานสว่นมาก
เป็นศิลปินสงฆ์ ศิลปินราชส านกั หรือช่างหลวง ฉะนัน้ทัง้วดัและวงัจึงเป็นแหล่งก าเนิดและแหล่ง
สะสมงานศิลปกรรม ปัจจบุนัศิลปินสว่นน้อยที่ยงัรับใช้ศาสนา,  ด้านความเชื่อของมนษุย์ มนษุย์ใช้
ความพยายามในการสร้างสรรค์งานให้เป็นรูปธรรมเพื่อสนองความเช่ือ เช่น มนษุย์มีความกลวัต่อ
ธรรมชาติ ความกลวัต่อสิ่งลีล้บั ท าให้เกิดความเช่ือเร่ืองเทพยเทวดา จึงสร้างรูปเคารพขึน้ก่อนยคุ
ประวัติศาสตร์มาแล้ว เป็นเหตุให้เกิดงานทศันศิลป์ ทัง้จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม  
และด้านการเมือง  ศิลปินใช้งานสร้างสรรค์ของตนเองเพื่อเป็นสื่อกลาง เพื่อช่วยปฏิรูปจริยธรรม
ของสังคมที่ก าลังเสื่อมทรามให้หันกลับมาสู่วิถีทางที่ดีงามต่อไป  ศิลปินได้มีสะท้อนถึงความ
เปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง เป็นผลงานที่สร้างขึน้ด้วยจิตส านกึตอ่สงัคม ล้วนปรารถนาช่วย
ให้สงัคมดีขึน้                                             

การศึกษาเก่ียวกับศิลปินหญิงในสังคมไทย เป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก เพื่อน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องกับความต้องการและประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการสร้าง
ความรู้ด้านประสบการณ์ที่แตกต่างและความหลากหลายของศิลปินหญิง  และกระแสความเป็น
สมัยใหม่ (Modernity) ด้านการพัฒนาประเทศผู้หญิงเป็นประชากรคร่ึงหนึ่งที่มีบทบาทในการ
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พฒันาไม่ด้อยไปกว่าผู้ชาย  จึงควรยกระดบัให้หญิงชายเท่าเทียมกนั  ศิลปินหญิงทัง้ 5 ท่าน ได้มี
ส่วนพัฒนาศิลปะร่วมสมัยต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ  ส่งผลกระทบทางบวกให้ปัจจุบัน ตัง้แต่
ศิลปกรรมเชิงเดี่ยว เช่น จิตรกรรมมาเป็นศิลปะภาพพิมพ์ เซรามิค สื่อประสม งานจดัวาง ศิลปะ
จากวสัดตุ่าง ๆ เช่น  ไม้ไผ่ ผ้า กระดาษ ภาพถ่ายและวิดีทศัน์ เป็นต้น  การศกึษาบทบาทและปัจจยั
ที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิงนัน้จึงมีความส าคัญต่อการส่งเสริมด้านศิลปวฒันธรรม ด้านศิลปะร่วม
สมยัไทยให้เจริญก้าวหน้า  

1.2 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.2.1  ศกึษาบทบาทและปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิงในสงัคมไทย  
1.2.2  ศกึษาแนวทางการสง่เสริมให้เป็นศิลปินหญิงที่สงัคมไทยยอมรับ 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1  ด้านประชากร   ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ศิลปินหญิงที่มีผลงานศิลปะและ

แสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในแวดวงศิลปะของสงัคมไทย พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2561 
ได้แก่ ศิลปินหญิงด้านทศันศิลป์ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ลาวณัย์ อปุอินทร์,  กญัญา  เจริญ
ศภุกลุ,  ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ,  อารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ และสมบรูณ์  พวงดอกไม้   

1.3.2  ด้านเนือ้หา  เนือ้หา ประกอบด้วย บทบาทตามสถานภาพของศิลปิน ได้แก่ ศิลปิน 
ครูศิลปะ และนกัเขียน แนวคิดหยินหยางกบัการวิเคราะห์บทบาทของศิลปิน และศกึษาปัจจยัที่เอือ้
ต่อการเป็นศิลปินหญิง แนวทางสง่เสริมผู้หญิงให้เป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับในสงัคมไทย  

1.4 ความส าคัญของการวิจัย 
1.4.1 เป็นประโยชน์ต่อองค์กรการศกึษาที่จะน าความรู้ไปพฒันาการเรียนการสอนศิลปะ 
1.4.2 เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่เก่ียวข้องที่จะน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาแนว

ทางการสง่เสริมศิลปินหญิงของสงัคมไทย 

1.5 นิยามศพัท์เฉพาะ 
1.5.1  บทบาท หมายถึง การปฏิบตัิตนตามหน้าที่และสถานภาพของบคุคล บคุคลเดียว

อาจจะมีหลายบทบาทในขณะเดียวกนัได้ ได้แก่ บทบาทศิลปิน บทบาทครูศิลปะ บทบาทนกัเขียน  
1.5.2  ศิลปินหญิง  หมายถึง  ผู้หญิงที่สร้างสรรค์ผลงานด้านทศันศิลป์ มีผลงานศิลปะ

แบบสตรีนิยมที่มีบทบาทต่อสงัคมไทยอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในงานวิจยันีศ้ึกษา ศิลปินหญิง 
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จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  ลาวณัย์  อปุอินทร์, กญัญา  เจริญศภุกลุ, ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ,  อารยา  
ราษฏร์จ าเริญสขุ และสมบรูณ์  พวงดอกไม้   

1.5.3  ปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง  หมายถึง  องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัศิลปินหญิง
ด้านทศันศิลป์ ได้แก่ สงัคม  การศกึษา ครอบครัว และจิตวิทยา 

1.5.4  ศิลปะแบบสตรีนิยม  หมายถึง แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อผ่านผลงาน
ศิลปะของศิลปินหญิงในสงัคมไทย 

1.5.5  แนวคิดหยินหยาง  เป็นสภาวะเกือ้กลูของสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้าม เป็นความแตกต่างที่
สมัพนัธ์กนั ศิลปินที่ใช้ความคิดสองด้านอย่างสมดลุสง่ผลให้เป็นบคุคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็น
เลิศ และแนวคิดหยินหยางเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมบุคคลให้เป็นศิลปินที่สอดคล้องกบัสตรีนิยม
แบบตะวนัออกหรือสงัคมไทย 

หยิน   เป็นสภาวะการเปรียบเทียบแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินหญิงด้านที่
ออ่น ได้แก่  ความคิดฝัน  จิตนิยม  ความเชื่อ  ความต้องการ และความรู้สกึ   

หยาง  เป็นสภาวะการเปรียบเทียบแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินหญิงด้านที่
แข็ง ได้แก่ หลกัวิชา  ชาตินิยม  ความจริง  ความจ าเป็น  และเหตผุล   
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ศิลปินหญิง 

 

แนวคิดหลกัปรชัญา 

หยินหยาง    

บทบาทศิลปิน  

- สถานภาพของศลิปิน 
(ศลิปิน,ครศูลิปะ,นกัเขยีน) 

บทบาทและปัจจยัท่ีเอ้ือให้เป็นศิลปินหญิง 

1.6 กรอบแนวคิดในการวจิัย         
             

 

                        

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

 

 

 

ปัจจยัท่ีเอ้ือให้เป็นศิลปิน  

1.      1.   ดา้นสงัคมของศลิปินหญงิ     
2. ดา้นการศกึษาของศลิปินหญงิ   

     3.  ดา้นครอบครวัของศลิปินหญงิ    

     4.  ดา้นจติวทิยาของศลิปินหญงิ 
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บทที่ 2 
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การศกึษาบทบาทและปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิงในสงัคมไทย ผู้วิจยัท าการเก็บข้อมลู
จากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานที่ได้มีการวิจัย และรวบรวมการน าเสนอแนวคิดในการวิจัยเป็น
ล าดบั ดงันี ้  

2.1 แนวคิดเร่ืองบทบาท 
2.1.1 ความหมายของบทบาท 
2.1.2 บทบาทของศิลปิน 
2.1.3 การสง่เสริมบทบาทศิลปิน 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัศิลปะ 
2.2.1 อิทธิพลศิลปะตะวนัตกในสงัคมไทย 
2.2.2 ศิลปะในทศันะของสงัคมตะวนัตกและสงัคมไทย  
2.2.3 การศกึษาทศันศิลป์ในสงัคมไทย 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัสตรีนิยม 
2.3.1 สตรีนิยมกบัสงัคมไทย 
2.3.2 สตรีนิยมกบัศิลปะ   
2.3.3 สตรีนิยมกบัแนวคิดหยินหยาง  

2.4 ปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง 
2.4.1 ปัจจยัด้านสงัคม 
2.4.2 ปัจจยัด้านการศกึษา 
2.4.3 ปัจจยัด้านครอบครัว 
2.4.4 ปัจจยัด้านจิตวิทยา  

2.5 ศิลปินหญิงในสงัคมไทย  
2.6 งานวิจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2.1 แนวคิดเร่ืองบทบาท 
2.1.1 ความหมายของบทบาท  

บทบาท เป็นทฤษฎีย่อยในทฤษฏีการกระท าระหว่างกนัด้วยสญัลกัษณ์  (Symbolic 
Interaction Theory)  โดยกลา่วถึงลกัษณะทางสงัคมมนษุย์ และลกัษณะของปัจเจกบคุคล แล้วย า้
ให้เห็นว่า ตวัเช่ือมระหว่างมนษุย์กบัสงัคมนัน้คือบทบาท สงัคมมนุษย์คือโรงละคร มนษุย์แต่ละคน
คือตวัแสดงที่มีบทบาทชดัเจนส าหรับการแสดง  บทละครเป็นตวัก ากบั มนษุย์แต่ละคนมีต าแหน่ง
ต่าง ๆ ชดัเจนที่จะต้องด ารง มีบรรทดัฐานสงัคมควบคมุพฤติกรรม ตวัละครเช่ือฟังผู้ก ากบั มนษุย์
ทุกคนก็ปรับตัวให้เข้ากับผู้ ชม ต้องสวมบทบาทผู้ ชมประเภทต่าง ๆ (Generalized others) และ
ประการสดุท้ายมนษุย์ต้องอาศยัความรู้ความช านาญตนช่วยในการแสดง อาศยัศกัยภาพของตน 
และทักษะในการแสดงบทบาทเข้าช่วย เป็นลักษณะเฉพาะตนในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้ อื่น 
(สญัญา  สญัญาวิวฒัน์, 2536, น. 133-134) 

บทบาท  ตรงกับภาษาองักฤษว่า  Role  มีผู้ ให้ความหมายไว้มากมายหลายทศันะ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

สพุตัรา  สุภาพ (2528, น. 52) กล่าวว่า บทบาทคือ การปฏิบตัิตามสิทธิและหน้าที่
ของสถานภาพ (ต าแหน่ง) สถานภาพเป็นต าแหน่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นสิทธิและ
หน้าที่ทัง้หมดที่บคุคลมีอยู่ เก่ียวข้องกบัผู้อื่นและสงัคมสว่นรวม สถานภาพจะก าหนดว่าบคุคลนัน้
มีหน้าที่จะต้องปฏิบตัิต่อผู้อื่น อย่างไร มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรในสงัคม สถานภาพเป็นสิ่งเฉพาะ
บคุคลท าให้บคุคลนัน้แตกต่างจากผู้อื่นและมีอะไรเป็นเคร่ืองหมายของตนเอง  

งามพิศ  สตัย์สงวน (2535, น. 73) อธิบายวา่ บทบาทคือพฤติกรรมที่คาดหวงัส าหรับ
ผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่าง ๆ ว่าจะต้องปฏิบตัิอย่างไร เป็นบทบาทที่คาดหวงัโดยกลุ่มคนหรือสงัคม
เพื่อให้ความสมัพนัธ์มีการกระท าระหว่างกนัทางสงัคมได้ รวมทัง้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่
เกิดขึน้ได้  

ราชบณัฑิตยสถาน (2538, น. 459). ให้ความหมายของบทบาทว่าบทบาท คือ การ
ท าท่าตามบท การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เช่น บทบาทของพอ่แม่ บทบาทครู 

Parson, T. (1951, p. 73). เป็นนักมานุษยวิทยาที่ให้แนวคิดเร่ืองฐานะ ต าแหน่ง 
(Status) และบทบาท (Role) ฐานะต าแหน่งทางสงัคมจะตัง้อยู่บนรากฐานของการปฏิบตัิตอบโต้ 
ของคนในสงัคมนัน้ (Reciprocal Behavior)  หากคนไม่มีการกระท าตอบโต้แล้วแนวคิดในเร่ือง
ฐานะต าแหน่ง และบทบาทจะไม่เกิดขึน้ สถานภาพเป็นนามธรรมซึง่หมายถึง ต าแหน่ง ต่าง ๆ ที่มี
อยู่ ภาระสว่นใดสว่นหนึง่ (Particular Paten) ซึง่เป็นเคร่ืองก าหนดบทบาทของต าแหน่งนัน้ ๆ จะมี
ภารกิจหน้าที่อยู่อย่างไรบ้าง ฉะนัน้เมื่อต าแหน่งเกิดขึน้ สิ่งที่ควบคูก่บัต าแหน่งก็คือ บทบาท เพราะ
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ทุกต าแหน่งได้โดยปราศจากบทบาทก ากบัจนกล่าวไว้ว่า ไม่อาจมีบทบาทได้ปราศจากต าแหน่ง
หรือไม่อาจมีต าแหน่งได้โดยปราศจากบทบาทเปรียบเสมือนเหรียญ ถ้ามีด้านหนึ่งเป็นต าแหน่งอีก
ด้านก็เป็นบทบาทนัน่เอง 

Levinson, D.J. (1964, p. 284).  ให้ความหมายของบทบาทไว้ 3 ประการ สรุปได้
ดงันี ้       

บทบาท หมายถึง ปทสัถาน ความมุ่งหวงั ข้อห้าม ความรับผิดชอบ และอื่น ๆ ที่มี
ลกัษณะในท านองเดียวกนั ซึง่ผกูพนัอยู่กบัต าแหน่งทางสงัคมที่ก าหนดให้บทบาท 

บทบาท หมายถึง ความเป็นไปของบคุคลซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง และกระท าเพื่อ
ด ารงต าแหน่งนัน้ 

บทบาท หมายถึง การกระท าของบุคคลแต่ละคนที่กระท าโดยให้สัมพันธ์กับ
โครงสร้างทางสังคมหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แนวทางของบุคคลพึงกระท าเม่ือตนด ารง
ต าแหน่งนัน้ ๆ นัน่เอง 

ทศันีย์  ทองสว่าง  (2549, น. 72).  อธิบายว่า สถานภาพและบทบาทเป็นของคู่กนั 
บรรทดัฐานทางสงัคมระบไุว้ว่า บทบาทอย่างไรจึงจะเหมาะสมกบัสถานภาพใด ค่านิยมของสงัคม
ระบไุว้วา่ พอ่แม่ท่ีไม่เลีย้งลกูเป็นผู้ที่ประพฤติผิดบรรทดัฐาน ไม่ได้ท าบทบาทของตวัตามสถานภาพ 
ลกูที่ไม่เคารพเช่ือฟังพ่อแม่ก็คือลกูที่ไม่ดีประพฤติผิดบรรทดัฐาน  ทัง้สถานภาพและบทบาทของ
บคุคลเป็นสิ่งที่ขึน้อยู่กบับคุคลอื่นอื่นในสงัคมด้วย สถานภาพนายจ้างจะมีขึน้ไม่ได้ถ้าในสงัคมไม่มี
คนที่มีสถานภาพเป็นลูกจ้างเม่ือมีสถานภาพนายจ้างลูกจ้างจึงมีสิทธิและหน้าที่ที่นายจ้างพึง
ปฏิบัติต่อลูกจ้าง ดังนัน้จึงเห็นได้ว่า สถานภาพและบทบาทคือ ฐานะและหน้าที่ของบุคคลเม่ือ
เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นฐานะและหน้าที่ของบุคคลอื่นก็มีลักษณะตอบรับและสอดคล้องกับ
ลกัษณะของบคุคลแรก ทัง้นีเ้พราะสถานภาพและบทบาทจะมีคูรั่บอยู่เสมอ ดงัตอ่ไปนี ้

บิดามารดา-บตุร 
สามี-ภรรยา 
หมอ-คนไข้ 
ผู้ ฝึก-ผู้ เลน่ 
ทนายความ-ลกูความ 
เจ้าของ-ผู้จดัการ 
พี่-น้อง 
ผู้ซือ้-ผู้ขาย 
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บรรทดัฐานจะเป็นตวัก าหนดบทบาท ของบคุคลต่อคู่รับ เม่ือบคุคลมีสถานภาพ
แล้วเขาต้องมีการรับรู้ในบทบาท (Role Perception) ตามสถานภาพนัน้ ๆ ด้วยเหมือนกนั บทบาท
จงึเป็นรูปการที่เคลื่อนไหวหรือรูปการทางพฤติกรรมของต าแหน่งที่ด ารงอยู่  

จ านง  อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ (2532, น. 45).  อธิบายวา่ บทบาทมี 3 ประการ คือ 
บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือตาม

ความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม  เป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ซึ่งผู้ มีสถานภาพหนึ่ง ๆ ควร
กระท าแตอ่าจ ไม่มีใครท าตามนัน้ก็ได้  

บทบาทที่บคุคลเข้าใจ (Perceived  Role) เป็นบทบาทที่ขึน้อยู่กบับคุคลนัน้ ๆ ที่
คาดคิดด้วยตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ทัง้นี เ้ ก่ียวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพและ
ประสบการณ์ของแตล่ะคน 

บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual or Enacted Role) เป็นการกระท าที่บุคคลได้
ปฏิบัติจริง ซึ่งขึน้อยู่กับสถานการณ์เฉพาะในขณะนัน้ด้วย สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็น
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสงัคม เช่น การกดดนัของกลุ่มต่าง ๆ และบทบาทที่กระท า
จริงอาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกบับทบาทในอดุมคติหรือบทบาทที่บคุลรับรู้ก็ได้ 

สรุป  บทบาท (Role) หมายถึง  การปฏิบัติตนตามหน้าที่และสถานภาพของ
บุคคลโดยมีความสมัพนัธ์กับโครงสร้างทางสงัคม ระเบียบแบบแผนทางสงัคมด้วย บุคคลเดียว
อาจจะมีหลายบทบาทในขณะเดียวกนัได้  ในงานวิจยันีศ้ึกษาถึงบทบาทของศิลปิน ได้แก่ศิลปิน 
ครูศิลปะ และนกัเขียน ซึง่เป็นบทบาทตามสถานภาพทางสงัคม 

2.1.2 บทบาทศิลปินต่อสังคม  ศิลปินมีบทบาทต่อสังคม ดังนี ้   
บทบาทด้านประวัติศาสตร์ ศิลปินทุกยุคทุกสมัยได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิด  และ

วิญญาณของตนเองลงไปในงานศิลปะ อาจเน้นในแง่ของความหมาย ความเป็นจริงหรือความรู้สกึ
อย่างใดอย่างหนึ่ง อนัเป็นผลที่ดีต่อขนบนิยมของสงัคมหรือชมุชนที่คนร่วมอยู่เพื่อเป็นอนสุรณ์ให้
อนชุนรุ่นหลงัได้เรียนรู้  

บทบาทด้านวฒันธรรม งานศิลปกรรมทกุแขนงสะท้อนเร่ืองราวชีวิตความเป็นไปของ
ชมุชนนัน้ ๆ เสมอวฒันธรรมเป็นสภาวะในวิถีการด าเนินชีวิตของสงัคมในด้านต่าง ๆ โดยไม่จ ากดั
ว่าชาตินัน้จะมีการพัฒนาหรือด้อยพัฒนา วัฒนธรรมได้แก่ ประเพณี ภาษา การแต่งกาย 
ศิลปกรรม วฒันธรรมในการท ามาหากิน และด้านอื่น ๆ  ศิลปินมกัจะแสดงความรู้สึกออกมาบน
รากฐานวัฒนธรรมที่แวดล้อมอยู่ จากการได้รับสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางโสตทัศนะและอารมณ์
สะเทือนใจ (visual and emotional stimuli) จากโลกภายนอกและซึมซ่านเข้าไปในความรู้สึกนึก
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คิดของศิลปินแล้วจะถูกแปลความหมายมาสู่ภาษาศิลปะซึ่งแสดงออกมาในลกัษณะต่าง ๆ กัน  
ความแตกต่างของวสัดทุี่ใช้ประกอบงาน  พร้อมด้วยลกัษณะแบบอย่างศิลปะของแต่ละสมยั  ( the 
artistic idiom of the time) ศิลปินมีบทบาทในการสนองความต้องการในการใช้สอยของผู้คนต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวนั มนษุย์มีความจ าเป็นในการใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ต่าง ๆ การริเร่ิมของศิลปิน
จากความจ าเป็นได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายท าให้เรามีสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่มีรูปแบบหลากหลาย 

บทบาทด้านศาสนา  ตัง้แต่สมยัโบราณศิลปินต้องสร้างงานเพื่อสนองความต้องการ
ในด้านศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เพราะวิญญาณทางศาสนาก่อให้เกิดวิญญาณแห่งศิลปซึ่งด าเนินไป
ตามความต้องการทางจิตวิญญาณ (spiritual need) ของสังคมวัฒนธรรมสมัยนัน้ ผู้ สร้างงาน
ส่วนมากเป็นศิลปินสงฆ์ ศิลปินราชส านัก หรือช่างหลวง ฉะนัน้ทัง้วดัและวงัจึงเป็นแหล่งก าเนิด
และแหลง่สะสมงานศิลปกรรม ปัจจบุนัศิลปินสว่นน้อยที่ยงัรับใช้ศาสนา    

ศิลปินมีบทบาทเก่ียวกับความเช่ือของมนุษย์ มนุษย์ใช้ความพยายามในการ
สร้างสรรค์งานให้เป็นรูปธรรมเพื่อสนองความเช่ือ เช่น มนษุย์มีความรู้สกึกลวัต่อธรรมชาติ กลวัต่อ
สิ่งลี ล้ับจึงท าให้เกิดความเช่ือเ ร่ืองเก่ียวกับเทพยเทวดา จึงได้สร้างรูปเคารพขึน้ก่อนยุค
ประวตัิศาสตร์มาแล้ว เช่น อียิปต์ กรีก โรมนั อินเดีย และชาติอื่น ๆ อีกมากมายการสร้างรูปเคารพ
และสญัลกัษณ์เป็นเหตใุห้เกิดงานทศันศิลป์ ทัง้จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม  ต่อมาใน
ระยะหลงัสภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจได้แปรเปลี่ยนไป ศิลปินมิได้อยู่ในความอปุถมัป์ค า้ชูของ
ราชส านัก หรือเจ้าขุนมูลนายจึงมีเสรีภาพในการสร้างงานของตนเองอย่างอิสระ โดยเปลี่ยน
แนวทางเพื่อสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดจากชีวิตและธรรมชาติ เช่น ความสวยงามของธรรมชาติ 
การพิฆาตล้างผลาญระหว่างมนุษย์ด้วยกันบนรากบานแห่งความโลภหลงมัวเมาในอ านาจราช
ศกัด์ิ หรือชีวิตยากจนข้นแค้นทัง้จากภยัธรรมชาติและความไม่เป็นธรรมในสงัคม การแสดงออก
ของศิลปินจะเป็นไปในรูปแบบที่ตนสนใจได้แก่  เหตกุารณ์ส าคญัของบ้านเมือง ( factual record) 
หรืองานที่มีคณุค่าในทางบรรยายเร่ืองราว (narrative value)  ทางวฒันธรรมด้านต่าง ๆ การวาด
ภาพเก่ียวกบัทวยเทพ (mythology) และวรรณคดี งานที่เก่ียวกบัความรู้สกึนึกคิดตามจินตนาการ 
( imagination) การกระแหนะกระแหนสังคม (social satirist) การแสดงออกจากจิตไร้ส านึก 
(unconscious) โดยเนรมิตงานขึน้ในลักษณะเหนือความเป็นจริง (beyond the real) มีการตัด
ทอนให้รูปทรงบิดเบีย้วไป (distorted) บ้าง หรือมีรูปลกัษณะอนัพิลึกกึกกือ (grotesque) ไปบ้าง 
และรวมทัง้ผลงานศิลปะนามธรรมอนัปราศจากรูปร่างหรือเนือ้หา (non objective) เป็นต้น  ทัง้นี ้
ล้วนเป็นการสร้างสรรค์ขึน้มาจากแรงผลกัดนัภายในทัง้สิน้ (สงวน  รอดบญุ,  2523, น. 50). 
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บทบาทด้านการเมือง  ศิลปินใช้งานสร้างสรรค์ของตนเองเพื่อเป็นสื่อกลาง เพื่อช่วย  
ปฏิรูปจริยธรรมของสงัคมที่ก าลงัเสื่อมทรามให้หนักลบัมาสูว่ิถีทางที่ดีงามตอ่ไปดงัเช่น ผลงานของ   

วิลเลียม โฮกาธ  (William Hogarth, pp. 1697-1764)  จิตรกรอังกฤษผู้ สร้างงาน
ล้อเลียนเย้ยหยนัสงัคมผู้ดีองักฤษ คือ ประณามความชัว่ในวงสงัคมร่วมสมยัของเขา โกย่า (Goya, 
pp. 1746-1826) จิตรกรสเปนผู้ที่ชอบเน้นถึงความเหีย้มโหดในสงครามระหว่างฝร่ังเศสกบัสเปน 
เจริโกต์  (Géricqult, pp.1791-1824) จิตรกรฝร่ังเศสเขียนภาพ “แฟเมดูซ่า” ขึน้ คัดค้านการ
ทอดทิง้ลูกเรือให้ลอยแพตามยะถากรรมในท้องทะเลอันบ้าคลั่งของนายทหารเรือฝร่ังเศสและ
บทบาทส าคญัยิ่งในคริสต์วรรษที่ 19 ศิลปินสร้างผลงานที่แสดงออกมาเยาะเย้ยเสียดสีการท างาน
ของรัฐบาล ในอเมริกา ศิลปินได้มีบทบาทในการสะท้อนความเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเมือง 
ที่สง่ผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เช่น  โอรอสโค (Orosco) ริเวรา (Rivera)  และซีเคอีรอส 
(Siaueiros) ในสงัคมไทย ประยูร  จรรยาวงษ์ มีผลงานที่สร้างขึน้ด้วยจิตส านึกต่อสงัคม ศิลปิน
ดงักลา่วล้วนปรารถนาช่วยให้สงัคมดีขึน้   

พทัยา  สายห ู (2541, น. 432). กลา่วถึงบทบาทของศิลปินตอ่สงัคม ดงันี ้
บทบาทในชีวิตของบคุคล ศิลปินมีบทบาทตอ่ชีวิตสว่นบคุคลตามฐานะ เนื่องจาก

บคุคลมีสถานะเป็นทัง้ผู้ผลิตและผู้บริโภค  ผู้บริโภคศิลปะที่ผู้อื่นท าไว้ให้เรียบร้อยย่อมง่ายกวา่การ
ผลิตขึน้เอง ไม่เป็นความจริงเลยที่ว่าจะไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่มีความสนใจและไม่มีความรู้เร่ือง
ศิลปะเลย  

บทบาทเก่ียวกบัมาตรฐานศิลปะ มาตรฐานนีอ้าจถกูก าหนดจากศิลปิน เช่น งาน
ที่สร้างสรรค์ศิลปินไม่ประสงค์จะประกวดให้กรรมการตดัสินและมาตรฐานหากยดึเป็นหลกัเกณฑ์
เกินไปจะท าให้การสร้างสรรค์ผลงานไม่เป็นอิสรเสรี งานศิลปะชิน้หนึ่งเป็นความต้องการในการ
แสดงความคิดสร้างสรรค์เฉพาะศิลปินเองต่อสงัคม ดงันัน้มาตรฐานเก่ียวกบังานศิลปะขึน้อยู่กบั
บคุคลที่จะพิจารณาโดย มาตรฐานศิลปะชัน้สงูมกัถกูก าหนดจากคนชัน้สงู มาตรฐานศิลปะชนชัน้
ล่างหรือชาวบ้านจะก าหนดขึน้โดยคนสามญัหรือชาวบ้าน ศิลปินสร้างสรรค์งานหลากหลายให้
สิทธิต่อบคุคลในการเลือกชม 

บทบาทในสังคมเมือง ศิลปะและอารยธรรมที่อาศัยหลักฐานอ้างอิงจาก
โบราณสถานและศิลปวัตถุการเมือง ในสมัยโบราณ มีตัวอย่างงานศิลปะชัน้เลิศเกือบทุกสาขา 
นอกจากการปกครองและการค้า ศูนย์กลางอ านาจจากศาสนาที่เป็นเคร่ืองมือเสริมอ านาจการ
ปกครอง ที่มีความเก่ียวข้องรับใช้ราชส านกั การบ ารุงศาสนาด้วยการสร้างโบสถ์วิหารอนัอลงัการ 
การบูชาด้วยศิลปวัตถุที่วิจิตรประณีต ย่อมเทียบได้กับปราสาทราชวัง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ
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ผู้ปกครองบ้านเมือง ย่อมสะท้อนถึงเศรษฐกิจด้วย เมืองจึงเป็นสถานที่ผลิตและบริโภคงานศิลปะ
ทุกสาขาและทุกระดับ มีความหมาลากหลายทัง้ในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนองความ
ต้องการของชาวเมืองทุกระดับตามก าลงั รสนิยมในศิลปะหลากรูปแบบซึ่งล้วนเป็นผลงานของ
ศิลปินนัน่เอง 

บทบาทในสงัคมชนบท สงัคมชาวบ้านประกอบด้วยเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองใช้สอย
วดัวาอารามการด ารงชีพ สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ และการมีศรัทธาทางพุทธศาสนาการว่าจ้าง
ศิลปินในการด าเนินการเนรมิตให้สิ่ง ๆ ตา่ง ๆ สวยงามตามความปรารถนาของผู้คนในสงัคมนัน้  

2.1.3 การส่งเสริมบทบาทของศิลปิน 
2.1.3.1  ศิลปินพัฒนาบทบาทด้วยการเป็นผู้จัดการที่ดีต่อการประชาสมัพันธ์ โดย

การเรียนรู้มากขึน้ อาจเป็นสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัศิลปิน การสื่อเผยแพร่สู่
สาธารณะชนด้วยเพื่อสร้างความเข้าใจ หน่วยงานหรือศิลปินจึงใช้สื่อและใช้มีวิธีการแก่การ
เผยแพร่งานศิลปะ   

2.1.3.2  การท าให้ผลงานศิลปะมีความเคลื่อนไหวไม่หยดุนิ่ง คือการแสดงงานศิลปะ
อย่างตอ่เนื่อง ให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์และไม่หยดุน่ิง  

2.1.3.3  ศิลปินมีทศันคติเก่ียวกบัการมีบทบาททัง้สร้างสรรค์และเผยแพร่ ท าให้ผู้ชม
เข้าใจในงานที่แสดงอย่างเข้าใจง่าย  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ 
2.2.1 อิทธิพลของศิลปะตะวันตกในสังคมไทย 

ไทยรับอิทธิพลจากศิลปะต่างประเทศ แต่ รูปแบบศิลปะเกิดจากความรู้สึก 
จินตนาการของศิลปินผู้สร้างสรรค์เอง งานศิลปะท่ีสะท้อนเช่นนีเ้พราะรากเหง้าของศิลปินสมยัใหม่
มาจากตะวนัตกนัน่เอง  ศิลปะสมยัใหม่ (Modern Art) หมายถึง ศิลปะที่เกิดขึน้ใหม่ แตกต่างจาก
ดัง้เดิมซึ่งเป็นประเพณีนิยมสร้างสืบต่อกนัมาแต่โบราณกาล จดุการเปลี่ยนในสมนัรัชกาลที่ 5 ท า
ให้เกิดศิลปะที่มีความเป็นตัวตนของศิลปิน ไม่ติดอยู่ในกรอบของศาสนาและสถาบันกษัตริย์
เหมือนที่เคยสืบต่อกันมา ศิลปะตะวนัตกเกิดขึน้ในตะวนัตกโดยเฉพาะในยุโรปก่อน เป็นจุดเร่ิม
แนวคิดหรือเปลี่ยนแนวคิด (Concept) ในการสร้างสรรค์ศิลปะ หรือในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 
ศิลปินจะเป็น เลโอนาโด ดาวินซี่  (Leonado Da Vinci, , pp. 1453-1519) ไมเคิล  เอนเจโล 
(Michelangelo Buonarriti, , pp. 1475-1564) อจัฉริยศิลปินทัง้สองนีไ้ด้สร้างผลงานที่แสดงออก
ทางสนุทรียภาพและความรู้สึกของตนเองน าไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปะสมยัใหม่  ผู้ วิจัยได้ศึกษา
รวบรวมแนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของศิลปะในสมยัเร่ิมมีการติดต่อกบัตะวนัตก  เพื่อแสดงถึงการ
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วิวัฒนาการของศิลปะในสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่าเม่ือมองย้อนไปจะเห็นว่ามนุษย์มีการ
ถ่ายเทแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมกนัมาช้านานโดยเฉพาะศิลปวตัถทุี่เป็นสินค้าของแต่ละชาติแต่
ละประเทศจะถูกซือ้ขายแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาจากตะวันออกไปตะวันตก จากตะวันตกไป
ตะวนัออก เช่น ตะเกียงโรมนัส าริด  ซึ่งค้นพบที่ต าบลพงตึก อ าเภอท่ามะกา  จังหวดักาญจนบุรี 
เป็นศิลปวตัถตุะวนัตกรุ่นแรกที่ปรากฏในประเทศไทย  หลกัฐานปรากฏให้เห็นอยู่มากในสมยัตอ่มา 
คือ กรุงศรีอยธุยาที่ชาวโปรตเุกสได้เข้ามาท าการค้าขายในสมยัของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ราวปี 
พ.ศ.2034 (สภุทัรดิศ  ดิศกลุ, 2522, น. 2). และต่อมาอีกร้อยปีเศษ ๆ เดนมาร์ก พ.ศ. 2164 องักฤษ
เข้ามาเม่ือ พ.ศ. 2174 เพื่อท าการค้ากบักรุงศรีอยธุยา  

ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีชาติตะวันตกเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศสยาม 
โดยเฉพาะประเทศที่เคยเข้ามาค้าขายและเคยมรความสัมพันธ์มาตัง้แต่สมัยอยุธยาอย่าง 
โปรตุเกส ฮอลันดา ฝร่ังเศส อังกฤษ รวมทัง้ประเทศมหาอ านาจใหม่ คือ สหรัฐอเมริกา ท าให้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงต้อนรับทกุประเทศอย่างมิตรเสมอกนั  เพื่อให้ประเทศ
เหล่านัน้คานอ านาจซึ่งกันและกัน  เพราะขณะนัน้จึงเหลือสยามเพียงประเทศเดียวในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ที่ยงัไม่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวนัตก  ทัง้นีเ้ป็นเพราะพระองค์ทรงศึกษา
ภาษาองักฤษจนอา่น พดู และเขียนได้ดี จงึตระหนกัและเห็นคณุค่าทางการศกึษา ในสมยันัน้แม้จะ
มีการศกึษาบ้างแต่เป็นการบวชเรียนของเด็กผู้ชายเพื่อเรียนหนงัสือกบัพระสงฆ์ และผู้หญิงยงัไม่มี
โอกาสเรียนหนงัสือ  (วิบลูย์  ลีส้วุรรณ,  2548, น.102). พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ชาวสยามเรียน
ภาษาองักฤษ เร่ิมจากชนชัน้สงูก่อน ด้วยการจ้างนางแอนนา  เลียวโนเวนส์ (Anna  Leonowens) 
ชาวองักฤษให้มาสอนพระราชโอรสและบตุรหลานของข้าราชบริพานในราชส านกัเพื่อเรียนรู้ภาษา
ไปพร้อม ๆ กับวัฒนธรรมตะวันตก ศิลปกรรมมีรูปแบบของตะวันตกผสมอยู่ชัดเจน ในด้าน
จิตรกรรม มีการปฏิรูปแบบการเขียนภาพอย่างส าคัญ คือ เกิดสกุลช่างโดยเฉพาะขรัวอินโข่ง 
นบัเป็นจิตรกรคนแรกของไทย ขรัว อินโข่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเนือ้หาของภาพจิตรกรรมโดยน า
รูปแบบของศิลปะตะวันตก มาใช้ คือใช้ Perspective แบบตะวันตกประกอบกับแสงเงา มี
ระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนมิติแบบตะวันตกในงานจิตรกรรมซึ่งเป็นปรากฏการณ์แรกในงาน
จิตรกรรมฝาผนงัไทย ขรัวอินโข่งเป็นผู้ เปลี่ยนเนือ้หาภาพจิตรกรรมที่แต่เดิมมีเพียงเร่ืองของพทุธ
ประวตัิและชาดก  มาเป็นเร่ืองปริศนาธรรม ซึง่เป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคญั เพราะนอกจากวาด
ภาพพทุธประวตัิและชาดกแล้วยงัเป็นการสอนพทุธประวตัิและชาดกแบบเล่าเร่ืองโดยภาพ  ผู้ชม
เข้าใจเช่นเดียวกบัการอ่านหนงัสือ เช่น ภาพฝาผนงัวดับวรนิเวศวิหารและวดับรมนิวาส ผู้ชมต้อง
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ตีความ ต้องตีปริศนาเองจนเข้าใจ เป็นการสอนธรรมด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนงัให้สงูขึน้อีกระดบั
หนึง่ (วิบลูย์  ลีส้วุรรณ, 2548, น. 122). 

วิยะดา  ทองมิตร  ได้กล่าวถึง ขรัวอินโข่ง ถึงผลงานตามแบบหัวก้าวหน้าแบบ
ตะวนัตกจากจิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ไว้ว่า “… ภาพวาดที่
วัดบวรนิเวศฯนี ้นับว่าแปลกกว่าที่อื่น ๆ กล่าวคือภาพวาดนัน้มิได้เป็นพุทธประวัติหรือทศชาติ
ชาดกดงัแต่ก่อน แต่กลบัเป็นภาพปริศนาธรรมทัง้หมด ทัง้ภาพวาดที่เสาและภาพวาดที่เหนือช่อง
หน้าต่างสว่นภาพวาดระหวา่งช่องหน้าต่างเป็นเร่ืองเก่ียวกบักิจวตัรของพระสงฆ์ หรือ เทศกาลงาน
บญุเน่ืองในพทุธศาสนา..    

 “ ...ขรัวอินโข่ง จดัว่าเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้น าเอาทศันียวิสยัแบบ 3 มิติ (three 
dimensions) มาใช้ เขาวาดโดยไม่เน้นเส้นแบบศิลปินรุ่นก่อน แต่กลบัไปให้ความส าคญัและการ
เน้นที่แสงเงาแบบภาพวาดทางยโุรป ท าให้ภาพมีความลกึ เขาเป็นคนแรกที่น าเอาเทคนิคการวาด
ภาพแบบตะวนัตกมาใช้... ..ขรัวอินโข่งจะใช้สีประเภทเอกรงค์ (Monochrome) สีที่จะเห็นได้ชัด
ได้แก่ สีน า้เงิน สีเขียว สีน า้ตาล นอกนัน้ใช้สีอ่อน ๆ เช่น สีฟ้า สีชมพ ูสีขาว ฯลฯ การใช้สีเอกรงค์นี ้
จะท าให้ภาพมีความกลมกลืน เพราะไม่มีการใช้สีที่ขดักนัอย่างมาก ท าให้ภาพมีบรรยากาศสลวั ๆ 
ทมึ ๆ ชวนให้เพ้อฝันไปตามอารมณ์ที่ศิลปินต้องการ สีพืน้สว่นใหญ่เป็นการใช้สีเข้ม เช่น ภาพเขียน
วดับวรนิเวศ ฯ  เคร่ืองแต่งกายของชายหนุ่มมกัจะเป็นสีน า้เงินเข้มและขาว สว่นกระโปรงของหญิง
สาวจะใช้สีชมพ ูสีฟ้าออ่น ๆ มองดเูป็นสว่นที่ออ่นหวานซ้อนแทรกอยูใ่นความมืดสลวั ๆ   ... ขรัวอิน
โข่งวาดภาพฝร่ังทัง้ ๆ ที่ไม่เคยไปเหยียบแผ่นดินแดนเหลา่นัน้ก่อนเลย..”(วิยะดา  ทองมิตร,  2522, 
น. 23-29).   

ในสมยัรัชกาลที่ 5  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงปฏิรูปสงัคมและ
วฒันธรรมทัง้ระบบ พฒันาประเทศโดยเสด็จพระราชด าเนินประพาสไปศกึษางานนานาประเทศใน
ตะวนัตก ทัง้ยโุรป รัสเซียพระองค์มองการณ์ไกลเพื่อการพฒันาให้เมืองไทยสูค่วามเป็นสากล ตาม
แบบอย่างอารยธรรมตะวนัตก การเปลี่ยนแปลงในสงัคมไทย ได้แก่ การวางรากฐานการศกึษาของ
ชาติ การจัดกองทัพป้องกันประเทศ การท านุบ ารุงศาสนา การเลิกทาส การพัฒนาประเพณี
วัฒนธรรมให้ทันสมัยนิยม ทรงพัฒนาบ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์ในด้านเศรษฐกิจ ด้านการ
คมนาคม การสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภยั การจัดการด้านสาธารณสขุ การจัดเก็บ
ภาษีอากร การศาลพระองค์ทรงได้ทอดพระเนตรการแสดงงานศิลปะในตะวนัตกของกลุม่ศิลปะหวั
ก้าวหน้าและลทัธิต่าง ๆ ขณะที่ทอดพระเนตรอยู่ที่เมืองไอเคลแบ็กในปี ค.ศ.1907 น่าจะเป็นศิลปะ
ลทัธิโฟวิสม์และ 
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เอ็กเพรสชัน่นิสม์  ความในพระราชหตัถเลขาวา่    “...เอกชิบิเชนนัน้  ได้อยู่กลางเมือง 
มีหอสงูของเดิมอยู่กลางเมือง มีหอสงูของเดิมอยู่กลาง แล้วท าเป็นสวนรอบแต่งปลกูไม้สีมีปิกเชอ
แกละรีท าขึน้ใหม่ใช้ศิลามาก กระไดกลางท าด้วยศิลาแท่งใหญ่ ๆ ที่จริงงามดี  แต่ละดอู้วน ๆ  หนกั 
ๆ รูปพรรณสณัฐานนัน้ก็เป็นสามขา ดงัรูปหลอ่รูปศิลาแลรูปภาพ มีรูปหลอ่ที่ดี ๆ พอดไูด้อยู่บ้างแต่
รูปภาพนัน้เต็มที่ที่เป็นรูปเขียนอย่างเก่าอยู่ไม่เท่าใด นอกนัน้ยงัเป็น โมเดอน ซึง่เหลือที่จะเลา่วา่รูป
อะไร เป็นอย่างไร มนัหนกัขึน้กว่าที่เวนิส บางแผ่นน า้ยาเหมือนรูปหอยแครงหยอดเกาะกนัไปเป็น
รูปพร่า ๆ บางแห่งเหมือนเอาเส้นแมกกาโรนีย้อมสีเขียวสีเหลืองกองไว้ตามแต่จะนึกว่ารูปอะไร   
ยงัมีอีกอย่างหนึ่งนัน้เป็นดินสอด าเส้นเดียวลากเหมือนกนักบัเด็กมนัเขียนเลน่เมรุฤาที่ศาลาวดัสบั
เยกต์ที่เขียนนัน้คงจะหาให้น่าเกลียดที่สดุตามที่จะหาได้  ฤาแกล้งเขียนให้มนับ้า ๆ เช่นกบัถ้าจะ
เขียนรูปผู้หญิง คงจะหาที่หน้าเสยะฟันเขยิน ตาลกึท้องคลอดคล้าย ๆ กบัเขียนเปรต หลงัโบสถ์ถึง
เขียนสีก็เลือกเอาสบัเยกต์ที่เลวที่สดุที่ไม่ดี เป็นการเก๋ สีก็ใช้สีที่แปร๋ปร๋า เงาก็ไม่ต้องมี ระบายก็มี
ต้องระบาย ปา้ยลงเฉย ๆ เส้นก็ไม่ต้องเดิน ด ูๆ ก็เป็นที่ท้อใจ ค าวา่อาตนัน้กลายเป็นไม่มีอาตในนัน้
สกันิดเดียวถ้าจะว่าเหมือนก็ไม่เหมือน จะว่างามก็ไม่งาม ถ้าเขียนให้เหมือน ก็เลือกเอาเหมือนที่
อย่างไม่ดีที่สดุ คือหมอกมวัมืดควนัตระหลบ ถ้าจะแปร๋ก็พระอาทิตย์ก็เป็นสีทบัทิม สีม่วง ต้นไม้  
สีม่วง พืน้ดินเปล่า ๆ สีเขียวอะไรโลกกระโดดต่าง ๆ เช่นนี ้ถ้าไม่ชมหรือติก็ว่าดไูม่เป็น  แต่ได้ลอง
สนทนากบัคนธรรมดาที่ไม่ได้อวดดีวา่เป็นช่างดไูม่ได้สกัคนเดียว จนนึกวิตกว่า ถ้าช่างเขาเห็นดีกนั
ไปเสียเช่นนีห้มด นานไปรูปเขียนจะหาเพื่อซือ้ไม่ได้  จะเขียนมาแขวนสะลองแล้วก็เลยให้เจ้าของ
เอากลบัไปได้ จะเขียนมาแขวนสะลองแล้วก็เลยเจ้าของเอากลบัไปได้ยินพดูกนัด้วยซ า้ไปวา่เป็นรูป
ชนิดที่ไว้ส าหรับแขวนสะลองไม่ใช่แขวนเรือนจึงค้นหาต้นเหตวุ่ามนัจะเป็นด้วยอะไร คนถึงได้นิยม
มากขึน้  ได้ความว่าเพราะรูปเช่นนี ้ได้รางวลัเหรียญทองที่ปารีส คนจึงได้ฮือฮาเขียนกนัขึน้บ้าง จึง
นกึคาดใจวา่นี่ท่านช่างเขียนครูบาอาจารย์แกจะเห็นดีกนัจริง ๆ ฤาจงึได้ให้รางวลัรูปชนิดนัน้คาดวา่
แรกทีจะเกิดขึน้ คงจะมีตาช่างเขียนวิเศษอะไรคนหนึ่งซึง่มีช่ือเสียงดีแล้วเขียนแผลงออกไป  แต่คง
จะไม่ยบัเยินเหมือนอย่างนี ้ ของแกคงจะดีจริง ๆ จงึได้รางวลั ไม่ฉะนัน้กรรมการผู้ที่มาตดัสินรางวลั 
จะเห็นรูปดี ๆ มามากมายดื่นไนยตา เห็นรูปบ้า ๆ มันเข้าที่อยู่บ้าง แกล้งให้รางวัล ให้แผลงเล่น
เช่นนัน้แล้วพดูยกย่องสรรเสริญต่าง ๆ คราวนีค้นอยากได้รางวลัขึน้มาเขียนตาม ท่านผู้ตรวจรางวลั
ครัน้จะไม่ให้บ้าง ก็ดูจะไม่เป็นช่างแท้   สู้ ตาแกคนที่แกให้ไม่ได้ ต้องพยายามหารูปบ้า ๆ  
ให้รางวลับ้างมนัจึงเลยกระพือกนัใหญ่  ๆ  เขียนยงัไม่ทนัจะได้ดี ครัน้จะไปเรียนเขียนให้มนัวิจิตร
อย่างเก่าก็เขียนไม่ไหว เรียนอย่างใหม่มนัง่าย หดัสกัหน่อยหนึง่ก็ออกได้ จงึเกิดขึน้มากและรวดเร็ว
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นกั คนที่ชัน้ใหม่ ๆ อยากจะอวดว่าเป็นช่าง ตาเป็นนกัเลง ดแูต่อ้ายรูปพรรณอย่างนีช้ินตาหนกัเข้า
จะเห็นงามไปได้จริง ๆ...”  (วิบลูย์  ลีส้วุรรณ,  2548, น. 157-159). 

สงัคมไทยในขณะนัน้การยอมรับศิลปะแบบตะวนัตกตามความเคลื่อนไหวแบบหวั
ก้าวหน้าและลทัธิใหม่ ๆ แบบตะวนัตกแต่การยอมรับเป็นเพียงคนในแวดวงของคนชัน้สงูเป็นสว่น
ใหญ่ การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จประพาสยุโรป
ครัง้ที่สอง ได้โปรดเกล้าฯช่างเขียนไทยตามเสด็จไปด้วย คือ พระสรลกัษณ์ลิขิต หรือ มุ่ย  จันทร
ลักษณ์ (พ.ศ.2418-2504)  พระสรลักษณ์ลิขิตเป็นจิตรกรยุคแรก ๆ ของไทยที่ศึกษาศิลปะจาก
ประเทศตะวนัตก มีผลงานเขียนภาพเหมือน ภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ
พทุธเลิศหล้านภาลยัและพระบรมสาทิสลกัษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั และพระ
นางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และจิตรกรรมสีน า้มนัที่พระสรลกัษณ์ลิขิตคดัลอก
มาจากภาพจิตรกรรมช่ือ วีนัสในห้วงนิทรารมณ์   (Sleeping Venus)ซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภณัฑ์หอ
ศิลป์  ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร  

วิรุณ  ตัง้เจริญ  กล่าวว่า  ด้านศิลปกรรม ปรากฏช่างเอกแห่งรัชกาลมากมาย เช่น 
หม่อมเจ้าประวิช ชมุสาย กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวตัิ  พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ  กรมพระราชวงั
บวรวิไชยชาญ  สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานวุดัติวงศ์  พระเทพรจนาพระยาราชสงคราม อีกท่านคือ
พระสรลกัษณ์ลิขิต (วิรุณ  ตัง้เจริญ, 2553, น. 40)  สมยัรัชกาลที่ 5 มีทัง้จิตรกร สถาปนิกประติมา
กร และวิศวกรชาวตะวนัตกเข้ามาท างานในกรมกองต่าง ๆ  เป็นจ านวนมาก ท าให้ผลงานทางด้าน
ศิลปะเป็นผลงานจิตรกรรมแบบตะวันตกมีจ านวนมาก  การที่พระองค์ทรงเปิดรับวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามาเป็นสังคมใหม่ เฉพาะชนชัน้สูงยอมรับความคิดจากตะวันตกมากขึน้ ทัง้ทาง
การเมือง สงัคม ประชาชน และศิลปกรรม งานทศันศิลป์ แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ ศิลปะแบบตะวนัตก
ได้แก่ จิตรกรรมแบบประเพณีสมยัใหม่เป็นการน าแบบอย่างจากศิลปะตะวันตกมาประยกุต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัคตินิยม ความเช่ือ และสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และจิตรกรรมตะวนัตก อย่าง
แท้จริง รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการต่อศิลปะในประเทศไทยอย่างยิ่ง 
น าพาศิลปะตะวนัตกและท าให้ศิลปะในสงัคมไทยแบบตะวนัตกก้าวหน้าไปสู่ศิลปะสมยัใหม่สืบ
ต่อมาจนปัจจบุนั 

ดังที่กล่าวข้างต้น   นับว่าการรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกมาในสังคมไทยเกิดขึน้ใน
สมยัที่ประเทศต้องการเปลี่ยนแปลงและพฒันาโดยจากผู้ มีบทบาทบริหารประเทศ เร่ิมจากที่ชัน้สงู
ได้มีโอกาสไปศกึษาต่างประเทศและกลบัมาพฒันาบ้านเมืองและศิลปะแบบตะวนัตกก็ปรากฏขึน้
ในรัชกาลที่ 4 นัน่เอง   
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2.2.2  ทศันะศิลปะในสังคม 
2.2.2.1 ศิลปะในทศันะของสังคมตะวันตก  

ศิลปะตะวันตก มนุษย์มีแนวคิดหรือปรัชญาอย่างอิสระหรือ ลัทธิมนุษย์นิยม
(Humanism) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ มนุษย์จึงได้
พฒันาด้านวิทยาศาสตร์มากขึน้ โดยในศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา มีการหาวิธีเพื่อทดสอบว่าจะใช้
เคร่ืองมือใดวดัความความรู้ทัง้หลายอย่างไรเราจะรู้ข้อเท็จจริงอย่างไร โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์มี
สองประการ ประการแรก คือ ประสบการณ์โดยการอาศัยผัสสะ 5 เป็นเคร่ืองมือในการค้นหา
ความรู้โดยนกัปราชญ์เรียกว่า “ลทัธิประสบการณ์”  ประการที่สอง คือ ความคิดและการหาเหตผุล 
โดยใช้ปัญญาเป็นเคร่ืองมือในการค้นหาความรู้นักปราชญ์เรียกว่า “ลัทธิเหตุผลนิยม”
ประสบการณ์เป็นเพียงข้อมลูไม่สามารถน ามาทดสอบหาความจริงหรือความเท็จไม่ได้ และความรู้
ก่อนประสบการณ์เป็นความรู้ตายตวัที่เกิดจากเหตผุล และเป็นความจริงที่มีจ าเป็น ซึง่เป็นพืน้ฐาน
ของการรองรับความรู้อื่น ๆ  นักปรัชญาลัทธินิยมยอมรับว่าคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือจะท าให้
สามารถค้นหาความจริงในโลกได้ โดยเฉพาะเรขาคณิตซึ่งเป็นสาขาที่สามารถช่วยท าให้เราพบ
ความจริงได้มากกว่าศาสตร์อื่น ๆ   เพราะเรขาคณิตจะเร่ิมต้นจากสิ่งที่เห็นและพิสจูน์ไปทีละขัน้ที่
ซบัซ้อนน้อยไปซบัซ้อนมากที่สดุ ดงันัน้ จึงมีการแสวงหาความรู้โดยวิธีทางคณิตศาสตร์โดยทัว่ไป 
รวมทัง้ศิลปะซึ่งอาเล็กซานเดอร์  ก็อตธริบ  โบมการ์เด็น  (Alexander Gottlieb Baumgarten) 
จดัท าหนงัสือค้นหาเร่ืองการรับรู้ของมนุษย์ช่ือ เอ็ซเธทิกา  (Aesthetica) จากแนวคิดของเรอเนส์  
เดส์คาร์ตส์ (Rene Descartes) นักปรัชญาศิลปะหนังสือนี ้เพื่อค้นหาการรับรู้ของมนุษย์  ผู้ วิจัย
ได้ผลการศึกษาทัศนะของนกัปรัชญาศิลปะวนัตก มีทศันะเก่ียวกบัศิลปะที่แตกต่างกนัเพื่อน าไป
วิเคราะห์ผลในล าดบัต่อไป    

เบเนดิก  สปิโนซา (Benadict Spinoza) ในช่วงเวลาระหว่างปี  ค.ศ. 1632-1677 
สปิโนซาเป็นนกัปรัชญายิว เกิดที่อมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์  เป็นผู้ที่พยายามจะพิสจูน์วา่
พระเจ้ามีอยู่และเรขาคณิตเท่านัน้ที่จะท าให้มนุษย์ไปสู่ความรู้และความจริงได้ดี  การแสดงหา
ความจริงต้องหาความหมายและนิยามศพัท์ให้ได้ก่อนจากนัน้จึงพิสจูน์โดยอ้างทฤษฎีบท ความรู้
และความจริงมีพืน้ฐานอยู่ที่จิตนิยม และหลกัจริยธรรมที่เป็นปรนยันิยม แต่สปิโนซาให้ทศันะด้าน
ศิลปะว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอตันิยม (Subjectivism)  เช่ือว่าศิลปะเกิดจากความสมัพนัธ์ที่เกิดจาก
จินตนาการเรา ดังนัน้ในวัตถุต่าง ๆ ที่มีในโลกนีโ้ดยแท้จริงแล้วมันไม่มีความสวย ไม่มีความน่า
เกลียด ไม่มีระบบระเบียบใด ๆ และไม่มีความขดัแย้งกนั บางครัง้สิ่งใดที่เราเห็นวา่สวยงามมนัอาจ
กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดได้และสิ่งที่น่าเกลียดอาจกลายเป็นสิ่งสวยงามได้ เช่น มือที่สวยเม่ือส่อง
กล้องไมโครสโคป เราจะเห็นวา่เป็นสิ่งน่าเกลียดได้ทนัที ความสวยงามและความน่าเกลียดเป็นคณุ
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ค่าที่ไม่มีในวัตถุแต่การเกิดจากมุมมองของเรากอทท์ฟรีด วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ (Gottfried  Wihelm 
Leibniz) ในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ.1646-1716 ไลบ์นิซเป็นนกัปราชญ์ชาวเยอรมนัเช่ือว่าความรู้
ของมนุษย์มีหลายระดับ ความรู้ในเร่ืองศิลปะมีพืน้ฐานที่รสนิยม รสนิยมเป็นสิ่งที่เก่ียวกับ
สญัชาตญาณ เราได้แต่เพียงบอกวา่สิ่งใดสิ่งหนึง่นัน้มนัจะสวยหรือไม่เท่านัน้ แต่ไม่สามารถบอกวา่
ท าไมสิ่งนัน้สวยหรือท าไมไม่สวย  ดงันัน้ ไลบ์นิซ เช่ือวา่ศิลปะเป็นเร่ืองของความรู้สกึและรสนิยม     

โธมสั  ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ในช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.1588-1679 เขาเป็น
นกัปรัชญาชาวองักฤษ มีทศันะเก่ียวกบัศิลปะว่า ศิลปะที่สร้างกนัสว่นมากล้วนมาจากแรงผลกัดนั
ของกิเลสตณัหา ถ้าเป็นกิเลสดีจะท าให้งานศิลปะมีจดุมุ่งหมายเพื่อสละความสขุละทางวตัถนุิยม 
หากเป็นกิเลสเลวจะช่วยผลักดันให้มนุษย์สร้างแต่ศิลปะที่ เต็มไปด้วยกามกิเลส ในทาง
สนุทรียศาสตร์แล้วฮอบส์เสนอปัญหาใกล้เคียงกบัจิตวิทยาเดวิด  ฮิวม์ (David Hume) ในช่วงเวลา
ระหวา่งปี ค.ศ. 1711-1776 ฮิวม์เป็นนกัปราชญ์ชาวองักฤษเป็นนกัประสบการณ์นิยม เช่ือวา่มนษุย์
มีความรู้ได้นัน้ต้องผ่านผสัสะและประสบการณ์รวมแล้วเรียกวา่ การรับรู้ (perception) คือ สิ่งเร้าที่
ท าให้เกิดความประทับใจและมโนคติ  ศิลปะเป็นจินตนาการและเป็นสิ่งที่เรารับสัมผัสได้ด้วย
ประสาทสมัผสัจึงเป็นจริงเท่าที่สมัผสัรับรู้ ศิลปะจึงเป็นสิ่งสร้างของจิตและการออกแบบธรรมชาติ
ในสว่นภายนอก และได้ละทิง้สว่นภายใน ความงามมิได้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในตวัเองและมิได้มีอยู่ใน
วัตถุ แต่อยู่ที่ความหวั่นไหวของจิตใจมีผลให้ช่ืนชมและติเตียน อิมมานูเอล  ค้านท์ ( Immanuel 
Kant) ในช่วง เวลาระหว่าง  ค.ศ.  1724-1804 เ ป็นนักปราชญ์ชาวเ มืองเคอนิกสเบอร์ก 
(Koniqsberg) ประเทศเยอรมัน  อยู่ในครอบครัวที่เคร่งศาสนามากจึงได้รับอิทธิพลทางศาสนา
เต็มที่ตลอดชีวิต ค้านท์ได้วิจารณ์เร่ืองเหตุผลปฏิบัติ และวิจารณ์ในเร่ืองการตัดสินของความ
ปรารถนาของมนุษย์ในหนงัสือ  ซึ่ง การวิเคราะห์ความรู้สึกมนุษย์เป็นผลท าให้ค้านท์มีข้อตดัสิน
ความรู้ทางศิลปะ โดยเฉพาะเร่ืองความงาม ว่าเป็นเร่ืองของรสนิยมและเป็นคนละเร่ืองกบัความรู้
บางชนิดที่เราใช้หลกัตรรกศาสตร์ตดัสินได้  ศิลปะจึงเป็นเร่ืองของความรู้สึก และเป็นเร่ืองราวที่
เก่ียวกบัความพงึพอใจของแต่ละบคุคลจึงเป็นอตัวิสยั (Subjective) และการที่เราจะตดัสินใจเร่ือง
เหล่านีไ้ด้ ต้องอาศยัจินตนาการหรือการเพ่งพินิจตรึกตรอง อาทิ เช่น คน ๆ หนึ่ง ได้กลิ่นของสิ่ง ๆ 
หนึ่ง อาจท าให้เวียนหวั และบางคนอาจรู้สึกสดช่ืนได้  ดงันัน้จึงเป็นเร่ืองของรสนิยม (Beardsley  
Monroe C, 1966, pp. 213-221) อารมณ์ที่เกิดขึน้เม่ือสมัผสัระหวา่งความรู้สกึกบัความเข้าใจของ
เราที่มีต่อสิ่งนัน้ เกิดความพอใจกับภาวะของธรรมชาติ เช่น ดอกไม้บานและเสียงนก ด้วยเหตุนี ้
งานจิตรกรรมและประติมากรรม หรือกวีนิพนธ์เกิดขึน้มา แต่ธรรมชาติจะเป็นการเกิดขึน้เองไม่ใช้
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วิญญาณศิลปินอยู่เบือ้งหลงั ศิลปินสร้างผลงานคล้ายกบัธรรมชาติได้มากเท่าไรงานศิลปะย่อมมี
คณุค่ามาก เพราะสามารถสร้างความรู้สกึจินตนาการให้ปรากฏชดัเจนได้ในรูปของศิลปะ  

ยอร์จ ฟรีดริค วิลเฮล์ม เฮเกล (George  Friedrich  Wilhelm Hegel) ในช่วงเวลา
ระหว่าง ค.ศ. 1770- 1831 เป็นนกัปราชญ์ที่มีช่ือเสียง ชาวเยอรมนั มีผลงานที่มีช่ือวา่ ปรัชญาแห่ง
วิจิตรศิลป์ พิมพ์เม่ือปี ค.ศ. 1835 เฮเกลเห็นว่า  จิต (Mind)  มีหน้าที่ส าคญั คือการคิดและคิดด้วย
เหตุผลมีกระบวนการพฒันา มีล าดบัขัน้เม่ือจิตเลื่อนระดบัสงูขึน้ จะส าเร็จสมบูรณ์โดยแสดงตัว
ออกมาในศิลปะ ศาสนา และปรัชญา จิตสูงสุด คือจิตอสัมพันธ์ (The Absolute Mind) เป็นต้น
ก าเนิดศิลปะ ศาสนาและปรัชญา การที่ศิลปะจะเป็นความจริงแบบอัตนิยมแล้ว จะมีลักษณะ
เด่นชดัทางกายภาพ และเป็นศาสตร์เช่นเดียวกบัวิทยาการทัง้หลาย และศิลปะไม่มีลกัษณะทาง
กายภาพที่แน่นอน แต่ศิลปะสามารถเปิดเผยให้เราเห็นมโนคติ ดงันัน้ศิลปะมีหน้าที่เปิดเผยความ
จริงโดยอาศยัความรู้สกึละเอียดอ่อน  ศิลปินจะมีงานที่มีคณุค่าต่อเม่ือได้ท าให้จิตบริสทุธ์ สะอาด
และผ่องใส เฮเกล มองศิลปะว่ามีหน้าที่แสดงออกถึงความรู้สกึที่ละเอียดอ่อน งานศิลปะสงูสง่กวา่
ธรรมชาติ บทบาทของศิลปินตามทศันะของเฮเกล ประกอบด้วย การจินตนาการและแสดงออก
ตามแนวคิดของศิลปิน การแสดงในรูปสญัลกัษณ์ซึ่งเป็นบอ่เกิดศาสนา และมีความรู้ด้วยการสร้าง
ระบบตรรกศาสตร์  ศิลปะแสดงให้เห็นจดุหมายสดุท้ายของชีวิตสรรพสิ่งและสรรพชีวิต ศิลปะใน
ทศันะของเฮเกลมีความส าคญัเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยท าให้มนษุย์ได้หยัง่เห็นธรรมชาติของมโนคติ
ศิลปินเป็นผู้ มีความหลกัแหลม และช่างคิด  วิเคราะห์และจ าแนกแยกแยะสิ่งมีชีวิตออกจากสิ่งที่
เป็นจิตและศิลปะเป็นผลจากข้อมลูในประวตัิศาสตร์ ศิลปะจึงพฒันาและเจริญเติบโตจึงขึน้อยู่กบั
ความพอใจในสงัคมมากกวา่ท่ีจะมาแทนภาพของความคิดเพียงอย่างเดียว ศิลปะจึงมีกระบวนการ
และความก้าวหน้าแบบของศิลปะที่เป็นอิสระ มีความจริงแบบรูปธรรม การมองศิลปะจึงศกึษาถึง
ความหลากหลายและความขดัแย้ง ศิลปินจึงเปรียบเสมือนนกัสืบสวนที่พยายามค้นหาสาระที่ถกู
รวบรวมทัง้การสื่อที่ถูกต้องด้วย เฮเกลมองว่าศิลปะมีความส าคญักับมนุษย์หากไม่มีศิลปะแล้ว
มนษุย์นัน้หาใช่มนษุย์ที่สมบรูณ์  เป็นเพียงพวกป่าเถ่ือนคนหลงัเขา (Kaminsky  Jack. 1970, pp. 
27-31).  เฮเกล จ าแนกศิลปะออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งศิลปะที่เน้นวัสดุแต่ให้ความรู้สึก
งดงาม  ได้แก่ ศิลปะที่ปรากฏอยู่ในรูปของสัญลักษณ์  เช่น สถาปัตยกรรม พีระมิดของอียิปต์ 
อาคารเทวาลยั โบสถ์ วัง และวัดต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเช่ือ ความดี ความ
จงรักภกัดีและการใช้ความเคารพอย่างสงูที่มนุษย์พึงให้ได้แก่สิ่งที่นบัถือ   และกลุ่มสองศิลปะที่
เน้นจิตวิญญาณโดยตรง  ได้แก่ศิลปะแบบฉบบั  เป็นศิลปะที่อาศยัมโนคติและสื่ออย่างประสาน
กลมกลืน เช่น ผลงานประติมากรรม รูปสลกัเทพเจ้าของกรีก ที่สามารถจ าลองรูปร่างของเทพเจ้า
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ได้คล้ายรูปร่างมนุษย์ และมีความงดงามอย่างอมตะภาพมากกว่าศิลปะแบบโรแมนติก ที่เป็น
ศิลปะลกัษณะใช้จิตโดยตรง  ไม่มีวตัถอุะไรที่จะสามารถใช้สญัลกัษณ์ได้ ได้แก่ วีรกรรมความกล้า
หาญของนกัรบ ความรักและความภกัดี ศิลปะนีจ้ึงท าให้เห็นจิตวิญญาณศิลปินโดยอาศยัศิลปะ
เป็นสื่อ เช่น จิตรกรรมดนตรี และกวีนิพนธ์ต่าง ๆ  ภาพวาดที่แสดงออกแบบโรแมนติก   
ช่ือ “เสรีภาพน ามวลชน: Liberty leading the People” ของเดอลาครัวซ์ (Delacroix)เป็นภาพ
แสดงออกถึงความกล้าหาญของวีรสตรีที่ออกรบเพื่อชาติ ภาพ “แพของนางดูซา: The Raft of 
Medusa”  ของเจอริโคต์ (Gericault) ซึ่งเป็นภาพที่แสดงออกถึงความหวาดหวั่นและความวิตก
กงัวลของมนษุย์ที่ถกูลอยแพรอคอยชะตากรรมที่ตนเองต้องเผชิญในอนาคต  

อาเทอร์  โชเปนเฮาเออร์  (Arthur Schopenhauer) ช่วงเวลาระหวา่ง ค.ศ. 1788-
1860 โชเปนเฮาเออร์เป็นนกัปราชญ์ชาวเยอรมนัมีแนวคิดทางศิลปะแบบโรแมนติก ในหนงัสือ Die 
Welt als Wile und Vorstellung ตีพิมพ์เม่ือปี ค.ศ. 1819 โชเปนเฮาเออร์ ให้ความเห็นว่า ศิลปะ
เป็นมโนคติ (Idea) ซึง่เป็นสภาวะนิรันดรที่ปรากฏอยู่ในเจตจ านง (Will)  มโนคติมีหลายชนิดตัง้แต่
ต ่าสดุจนถึงสงูสดุ จากพืชชัน้ต ่าไปจนถึงมนษุย์ชัน้สงู แนวคิดแสดงถึงโลกนีป้ระกอบไปด้วยมโนคติ
ทัง้หลาย แต่การที่เราเห็นว่ามีสิ่งทัง้หลายแตกต่างกนั เป็นเพราะความรู้สกึของเราเป็นตวัแยกแยะ 
ถ้าเราเข้าถึงสภาวะสูงสุดหรือเข้าถึงความแท้จริงของธรรมชาติแล้ว เราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็น
เอกภาพเดียวกัน เบียร์ดสลีย์ กล่าวว่า ระบบความคิดของโชเปนเฮาเออร์มี 2 เร่ือง คือโลกและ
มโนคติ โลกหมายถึงสิ่งทัง้ปวงที่อยู่รอบตัวเราและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้จากการมโนคติ
รวมกนั แต่ไม่ใช่วา่โลกเราจะไหลตามกระแสยถากรรม วตัถตุ่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกจะสมัพนัธ์กนัอยา่ง
เป็นระบบและเป็นเหตเุป็นผลเบือ้งหลงัของโลกที่ปรากฏอยู่นีมี้สิ่งที่แท้จริงโดยตวัเองเป็นพืน้ฐาน 
โชเปนเฮาเออร์ เรียกว่า เจตจ านงที่มีชีวิต “The Will to live” เป็นความแท้จริงแบบอเหตุผล 
(irrational) เกิดขึน้กบัมนษุย์ตราบเท่าที่ยงัด ารงชีวิตอยู่ทัง้ทกุข์ยาก ความต้องการความทกุข์ที่เกิด
จากความสญูสิน้ทัง้หมดนีเ้ป็นปรัชญาศิลปะ  โชเปนเฮาเออร์ มีความเช่ือวา่ศิลปะเป็นเร่ืองของการ
แสดงออก ซึ่งทศันะที่มีความเป็นอิสระและมีเหตผุล เราสามารถรับมโนคติจากศิลปะได้ง่ายกว่า
มโนคติจากธรรมชาติ  เพราะศิลปินสร้างศิลปะจากมโนคติท่ีบริสทุธ์ิ งานศิลปะจึงแสดงให้เราเห็น
ถึงมโนคติที่มีอยู่ต่างระดบักนั การสื่อของศิลปะจึงมีความหลากหลาย ท าให้มีลกัษณะเฉพาะเช่น 
สถาปัตยกรรม แสดงในลักษณะที่แข็งกระด้างให้ความรู้สึกก า้กึ่งระหว่างความสูงและความ
แข็งแรงของอาคาร ประติมากรรมเป็นการแสดงออกของความงามของมนษุย์ จิตรกรรมแสดงออก
ซึ่งลกัษณะนิสยัมนุษย์ ทัง้ประติมากรรมและจิตรกรรมแสดงง่าย ๆ ไปถึงจิตวิญญาณของศิลปิน 
ส าหรับวรรณคดี กวีนิพนธ์และบทละคร เป็นศิลปะที่แสดงออกซึ่งมโนคติได้ง่ายกว่าศิลปินอื่น ๆ 
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ดนตรีเป็นศิลปะที่สามารถแสดงได้ถึงเจตจ านงโดยตรง  โชเปน เฮาเออร์เช่ือว่าโลกเป็นทุกข์และ
มนษุย์จะมีความสขุได้โดยอาศยัศิลปะ ซึง่นบัว่าเป็นการตระหนกัและให้ความส าคญัของศิลปะตอ่
มนษุย์  

คาร์ล มาร์กซ์  (Karl Marx)  ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.1818-1883 มาร์กซ์เป็น
นกัปราชญ์สายพฒันาหรือวตัถนุิยม  มาร์กซ์เป็นชาวเยอรมนีที่จบการศกึษาด้านกฎหมายและด้าน
ปรัชญาที่มีมีแนวคิดว่า ความจริงคือสสารและต้องพฒันาไปโดยมีความขดัแย้ง ความเจริญต่าง ๆ 
จะเกิดขึน้ไม่ได้เลยถ้าขาดความขดัแย้ง เช่น ทนุกบักรรมกร ท าให้โลกต้องพฒันาขึน้เป็นระบบใหม่
ไม่มีชนชัน้ ไม่มีนายทุน และไม่มีกรรมกร ในปี ค.ศ. 1837  มาร์กซ์ได้พยายามที่จะน าเอาศาสตร์
ศิลปะและวิทยาศาสตร์มารวมเข้าด้วยกันแม้ว่ามาร์กซ์ไม่ได้มีทฤษฎีทางศิลปะที่ละเอียดนักแต่
มาร์กเช่ือว่า ศิลปะเป็นรูปแบบของการศึกษาอย่างหนึ่งทางด้านประสาทสมัผัสของมนุษย์ และ
สุนทรียศาสตร์ของมาร์กมีส่วนสมัพนัธ์กับแนวคิดทางวตัถุนิยมวิภาษวิธี มาร์กเช่ือว่าศิลปะเป็น
กิจกรรมที่ก้าวสูงขึน้มาระดับหนึ่งในสังคมเป็นเงื่อนไขที่มาจากเศรษฐกิจ ศิลปะในทัศนะของ
มาร์กซ์ คือ รูปแบบอย่างหนึ่งที่ประนีประนอมระหว่างผสัสะกบัปัญหา เป็นความขดัแย้งระหว่าง
ผสัสะและความรู้สกึของมนษุย์ รูปแบบของมนษุย์แสดงออกทัง้ที่เป็นตณัหาและศรัทธาจึงปรากฏ
ออกมาในรูปกิจกรรม โซโลมอน  กล่าวว่า ศิลปินที่ดีในทศันะของมาร์กซ์ คือ บุคคลที่เป็นนักคิด
เป็นนักการศึกษา เป็นผู้ เปิดเผยงานของสังคม และเป็นผู้ เปิดเผยความผิดพลาดของจิตส านึก 
ศิลปินของมาร์กซ์จึงไม่ใช่บุคคลที่หลุดพ้นจากโลกไปมีชีวิตในโลกส่วนตัวแต่เป็นบุคคลที่รู้ร้อน 
รู้หนาว และมีส่วนร่วมกบัสงัคม (Maynard Solomon,1979, p. 11).  จากทศันะนีจ้ึงพบว่าศิลปะ
ได้มีบทบาททางสงัคมและการเมืองมีการต่อสู้ เร่ืองชนชัน้ และศิลปะมีสว่นในการพฒันาเศรษฐกิจ    

ลีโอ  ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 1828-1910 ตอลสตอย 
เป็นนกัเขียนชาวรัสเซียที่มีผลงานที่รู้จกัแพร่หลาย  คือ “สงครามและสนัติภาพ:  War and Peace” 
ในปี ค.ศ.  1896 และ “ศิลปะคืออะไร: What is art?” ปี ค.ศ. 1896 ตอลสตอยเช่ือว่าศิลปะที่ดี
จะต้องสื่อได้ดี และสามารถท าให้ผู้ชมรู้สึกว่างานศิลปะมีส่วนร่วมกบัผู้ชม  ศิลปินจะต้องมีความ
จริงใจ ศิลปินแสดงความประทับใจออกมาจากกระบวนการท างานศิลปะ และแสดงให้เห็นถึง
ความงามเท่ากับปัญญา ความรู้สึกที่ลึกซึง้และรูปแบบที่เต็มไปด้วยพลงั จึงเป็นผลงานศิลปะที่
สมบรูณ์ 

ซิกมนัด์  ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.1856-1939 ฟรอยด์
เป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรียผู้ ริเร่ิมทฤษฎีจิตวิเคราะห์เพื่อรักษาโรคประสาท โดยได้จ าแนกพลงัจิต
ของมนษุย์ไว้ ว่า ประกอบด้วย อิด  (Id)  เป็นจิตเบือ้งต้นที่กระตุ้นพลงัเรียกร้องความพงึพอใจต่าง 
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ๆ ที่แสดงออกมาจากสญัชาตญาณ  อีโก้ (Ego) เป็นพลงัแห่งความส านกึโดยเหตผุลอีโก้จะควบคมุ
จิตให้บคุคลมีบคุลิกท่ีสอดคล้องกบัโลกภายนอก ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) เป็นพลงัที่ได้รับอิทธิพล
จากสงัคมด้านจริยธรรมหรือศาสนา หรือสิ่งเหนือความจริง  พลงัจิตมีบทบาทกับเราในลกัษณะ
ของการควบคมุ หากอิดบงัคบัให้เห็นอะไรที่อยากให้เป็นคนเราก็จะแสดงออกโดยไม่มีเหตุผลใด 
หากซุปเปอร์อีโก้ให้พลงัจิตอยู่ในสิ่งที่ควรจะเป็นเราจะเป็นคนที่คลัง่ไคล้ศาสนาอย่างไม่มีเหตุผล 
และหากเราอยู่ในอ านาจของอีโก้เราจะเป็นคนที่มีเหตุผล (ประมวญ  ดิคคินสนั , 2524, น. 230).  
ฟรอยด์เช่ือพลงัจิตมีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ เพราะเป็นการแสดงออกด้วยการคิดและปรารถนา
ของอิด อีโก้ และซุปเปอร์อีโก้  การแสดงออกต่าง ๆ ทางศิลปะจึงเป็นทางออกของมนษุย์ไม่เช่นนัน้
มนุษย์อาจเป็นโรคประสาทได้ ฟรอยด์เช่ือว่าจินตนาการของมนษุย์มีอ านาจในการสร้างสรรค์อยู่
เสมอ แม้ว่าคนสว่นมากยงัไม่ค่อยเข้าใจว่ามนัเกิดขึน้ได้อย่างไร แต่โดยทัว่ไปจิตส านึกจะท าให้เรา
มีวิถีแห่งการท าให้เกิดความพอใจ ฟรอยด์ ได้กลา่ววา่ ศิลปะสามารถท าให้จินตนาการกลบัสูค่วาม
จริงได้ ศิลปินจึงเป็นคนที่มีสัญชาตญาณแรงมาก เขาใฝ่ฝันที่จะมีเกียรติ อ านาจ มั่งคั่งและมี
ช่ือเสียง และต้องการความรักจากสตรีเพศ แต่เขาไม่สามารถรับได้ทกุสิ่งมากตามที่ต้องการได้ จึง
หนีความจริงไปสร้างจินตนาการมาทดแทน  ศิลปินจึงมีความเสี่ยงมากต่อโรคประสาท เขาต้อง
กลับมาสู่โลกความจริงและไม่ปล่อยตนเองในโลกจินตนาการ  ศิลปินมักมีโลกส่วนตัวและมี
ลกัษณะเก็บกดไม่สามารถสร้างงานศิลปะตามจินตนาการด้วยตนเอง แต่ศิลปินสามารถท าในสิ่งที่
ค น อื่ น ท า ไ ม่ ไ ด้ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ค ว า ม เ พ้ อ ฝั น ใ ห้ น่ า ตื่ น เ ต้ น ม า ก ขึ ้น เ ร่ื อ ย ๆ   
เขาสามารถแสดงจินตนาการด้วยตนเองโดยคนอื่น ๆ สามารถมีส่วนร่วมได้ และสามารถพฒันา
งานศิลปะจนสามารถแสดงจินตนาการออกมาได้ จินตนาการที่ศิลปินมีอยู่จะถูกกดไว้ในตวัเขา
และออกมาอย่างเงียบๆ ในรูปของศิลปะ ศิลปินจึงเป็นผู้ที่ช่วยให้คนอื่น  ๆ  ได้พบกบัแหลง่ก าเนิด
ความพงึพอใจท่ีอยู่ในระดบัจิตไร้ส านกึ  (Sigmund  Freud, 1953, pp. 384-385).  

วิรุณ  ตัง้เจริญ  กลา่ววา่ ฟรอยด์มีทศันะวา่พฤติกรรมของมนษุย์ คือ ผลผลิตของ 
ความขดัแย้ง  ระหว่างแรงขบัจากพลงัสญัชาตญาณไว้ ส านึกอนัเกิดจากการเก็บ

กด  อัตตา และการต่อต้านในเชิงความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความปรารถนาโดยเนือ้แท้ของ
สญัชาตญาณถูกหกัห้ามขวางกัน้ไว้ ความปรารถนาตามสญัชาตญาณพยายามต่อสู้ เพื่อระบาย
ออก แต่ก็ไม่เป็นไปโดยตรง เพราะถูกเหนี่ยวรัง้ไว้โดยสภาพของอารยธรรม วฒันธรรม ศีลธรรม 
มนษุย์จึงระบายออกทางอ้อมในลกัษณะต่าง ๆ กนั ถ้าระบายออกได้โดยตรงและได้รับการยอมรับ 
เขาก็จะคงไว้ซึง่สขุภาพจิตที่ดี แต่ถ้าถกูขดัขวางต่อต้านก็จะเกิดความสบัสน คบัข้องใจ หรืออาการ
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โรคประสาทเก่ียวกบัการสร้างสรรค์ความงาม (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2553, น. 77).  ฟรอยด์จึงเห็นศิลปะ
เป็นเคร่ืองมือในการบ าบดัรักษาโรค 

จอห์น  ดิวอี ้(John  Dewey)  ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 1859-1952 ดิวอีเ้ป็นนัก
ปรัชญาประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้อิทธิพลความคิดประสบการณ์นิยม เช่ือว่าประสบการณ์เป็น
ที่มาของความรู้มนษุย์แม้ในทางสนุทรียศาสตร์ ดิวอีเ้ช่ือว่า  ศิลปะคือ ประสบการณ์อย่างหนึ่งใน
หนงัสือ “ศิลปะในแง่ประสบการณ์:  Art as experience”  ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1934 มีความเห็นเก่ียวกบั
ศิลปะว่า ศิลปะเป็นพฒันาการทางลกัษณะนิสยั ศิลปินที่สร้างผลงานของตนต่างแสดงออกต่อสิ่ง
อื่นจากประสบการณ์ ท่ีได้รับและศิลปินมีความสมัพนัธ์ที่เต็มไปด้วยความพอใจ ไม่เช่นนัน้งานจะ
แข็งทื่อเหมือนเคร่ืองจักรปราศจากสีสนั ศิลปะจึงมีลกัษณะสากลภาพและปัจเจกภาพในตวัเอง 
ศิลปะจึงไม่ใช่วัตถุวิสัยหรือจิตวิสัย การเข้าถึงจึงเป็นการรับรู้   ประกอบด้วย ประสบการณ์  
สติปัญญาและสิ่งแวดล้อม   ศิลปะสะท้อนสภาวะชีวิตและอารยะธรรมที่วิวฒันาการมาในรูปต่าง 
ๆ ศิลปะจึงเป็นสื่อที่ท าให้เกิดความกลมเกลียวกันในสังคม ฉะนัน้เราจะเห็นได้ว่า ประเพณี
วฒันธรรมและพฤติกรรมของสงัคมจะมุ่งไปจดุเดียวคือความสนุทรียศาสตร์  งานของศิลปินจงึเต็ม
ไปด้วยพลงัประสบการณ์ของศิลปินในการสร้างงานศิลปะนัน้ และศิลปินมีวิสยัทศัน์ที่จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฒันาไปเร่ือยๆ โดยสามารถท าให้มนัเป็นที่เข้าใจได้ ศิลปินที่ดีในทศันะของดิวอี ้คือ 
บุคคลที่สามารถท าให้สงัคมเข้าใจเจตจ านงและเกิดประสบการณ์อย่างพอใจต่อผลงานของตน 
(วนิดา  ข าเขียว, 2543, น. 62). นอกจากนีด้ิวอีมี้ทัศนะว่าศิลปินเป็นผู้ ก าหนดชะตากรรมของ
มนษุยชาติและเป็นผู้ก าหนดของสงัคม ต้องสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมทางวตัถแุละจิตใจให้เป็นไป
ตามจดุหมาย  

ยอร์จ  ซานตายานา (George Santayana) ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 1863-1952)  
ซานตายามาเกิดที่ประเทศสเปน  เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซานตายานาให้ทัศนะ
เก่ียวกบัศิลปะคือการสร้างสิ่งสวยงามและพอใจ  เป็นความรู้สกึเห็นคณุค่าต่อสิ่งที่พบเห็น ความ
งามคือคุณค่าในศิลปะที่พบเห็นนัน้ซานตายานาแบ่งได้ว่ามี 3 กลุ่ม คือ ความงามของวัตถุ 
(Material)  เกิดจากความพอใจที่มาจากสีและเสียง  ความงามจากรูปแบบ (Form) คือ ความพอใจ
ในความสมดุลและสัดส่วน  และความงามที่มาจากความเด่นชัด  (Expression)  เกิดจากการ
สะท้อนกลบัอย่างเงียบของความรู้สกึไปสมัพนัธ์กบัการรับรู้ที่มีอยู่ในความทรงจ าความเด่นชัดจะ
เกิดขึน้โดย วตัถแุสดงตนออกมาเป็นภาพ และความคิดหรืออารมณ์ที่ท าให้วตัถแุสดงให้เห็นภาพ  

เบเนดโต  โกรเช (Benedetto  Groce)  ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1866-1952 โกรเซนกั
ปรัชญาจิตนิยมชาวอิตาลีมีแนวคิดเก่ียวกับศิลปะและความงามว่าศิลปะคือจินตนาการและ
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จินตนาการก็คือการแสดงออกของความประทบัใจ(Impression)โดยศิลปะนัน้ไม่ใช่ตวัแทนของสิ่ง
ใดไม่ไช่ข้อมลูเท็จจริงและไม่เก่ียวกบัประโยชน์หรือศีลธรรมคณุค่าศิลปะได้แก่ความงามและความ
น่าเกลียดโกรเซมองว่าความงามเป็นเร่ืองของจิตไม่ได้ขึน้อยู่กบัวตัถุใดซึ่งเป็นเร่ืองของเทคนิคใน
การแสดงออกโดยศิลปินไม่อาจวางแผนกะเกณฑ์ในผลงานไว้ จนกว่าจะพบความส าเร็จ มิเช่นนัน้
จะเป็นงานฝีมือหรืองานช่าง  ช่างฝีมือจะสามารถรู้ได้เองวา่สดุท้ายผลงานของตนสิน้สดุอย่างไรจึง
คาดคะเนแก้ปัญหาและวางแผนให้มีผลต่อผู้ เสพไปตามใจปรารถนา  แต่ศิลปะเป็นมนัตภาพทาง
จิตเกิดจากการสร้างสรรค์ภายในจิตของศิลปินมากกว่าการให้ความส าคัญกับปรากฏการณ์
ภายนอก 

เจอร์โรดด์ (Jerrold  Morris) ช่วงระหว่างปี ค.ศ.1970 - 2012 ได้แสดงทัศนะ

เก่ียวกบัศิลปะสมยัใหม่ ถึงแนวคิดที่เก่ียวกบัสสารที่เร่ิมต้นตัง้แต่ความรู้ทางฟิสิกส์ของไอแซกนิว
ตนั (Isaac Newton) เก่ียวกบักฏของแรงโน้มถ่วงโลก จนกระทัว่ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้เปิดเผย
ว่าสิ่งที่เล็กที่สดุคืออะตอม และไม่สามารถแยกลงให้เล็กลงได้อีก คล้ายลกูบิลเลียตที่รวมกนัอยู่แต่
ในฟิสิกส์หลังนิวตันเปลี่ยนความคิดไปจากเดิมโดยเช่ือว่า อิ เล็กตรอนและอนุภาคเม่ือยิ่งผ่าน
อากาศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดไปจากเดิม โดยเช่ือว่าอิเล็คตรอนและอนุภาคเม่ือผ่าน
อากาศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพลงังาน การเปลี่ยนแปลงพืน้ฐานในมโนทศัน์เช่นนีส้่งผลไปสู่
ศิลปะสมยัใหม่ ซึง่เราอาจจินตนาการถึงอนภุาคท่ีหมนุวนพืน้ภาพของเจคสนั  พอลลอค (Jackson  
Pollock) อาจจะไม่ได้มีเจตนาเขียนภาพในฟิสิกส์โดยตรงแตเ่ขามีเสรีภาพกบัโลกของวตัถ ุ

แนวคิดเ ก่ียวกับอิทธิพลในเ ร่ืองจิตและการค้นคว้าเ ก่ียวกับจิตใต้ส านึก 
นกัจิตวิทยาได้เปิดเผยว่าภายใต้ระดบัจิตส านึกปกติของมนษุย์นัน้ มีแรงกระตุ้นที่เราไม่ เข้าใจเป็น
ตัวควบคุมความประพฤติและสะท้อนมาเป็นบุคลิกภาพของคนเรา ซึ่งเป็นผลส าคัญทางสังคม 
ศิลปินเป็นผู้ที่มีประสาทฉบัไว และแสดงออกในศิลปะเซอร์เรียลลิสต์ (Surrealism) ศิลปะท่ีสะท้อน
ดังกล่าวแต่อิทธิพลในเร่ืองจิตใต้ส านึกได้ครอบง าศิลปะอย่างกว้างขวางที่แสดงออกโดยใ ช้
สติปัญญาเป็นตวัควบคมุฮบัพลนั  

แนวคิดที่เกิดจากการสื่อสารอันรวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ศิลปะ
หลากหลายและประสบการณ์เหล่านัน้มีผลโดยตรงต่อศิลปิน คริสต์ศตวรรษที่ 15 ศิลปะออกนอก
เมืองไปหาประสบการณ์จากความรุ่งโรจน์ของศิลปะในเรอเนสซองค์และวิทยาการในเมือฟลอ
เรนซ์ แต่ศิลปินปัจจุบนักลบัสื่อสารกันทัว่โลก ทัง้ในปัจจุบนัและอดีต อิทธิพลไปสู่ศิลปะคิวบิสม์ 
(Cubism) ศิลปะสมยัก่อนโคลมัเบียส่งอิทธิพลไปสู่ผลงานศิลปะของเฮนร่ี มวัร์ (Henrry Moore) 
เป็นต้น  (Morris  Jerrold A., 1965, pp. 24-26).  
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แนวคิดดงักล่าวข้างต้น เป็นทศันคติที่เก่ียวกับศิลปะในตะวนัตก ที่ให้ทศันะว่า
ศิลปะเป็น เร่ืองราวที่สมัพนัธ์ทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม สงัคมและสภาวะของมนุษย์  ได้แก่ ด้าน
วิทยาศาสตร์ ความมีเหตผุล เรขาคณิตที่มีรูปทรงที่มีความเช่ือมโยงจากความเช่ือทางศาสนา ด้าน
จิตวิทยา ที่มีพลงัจากจิต การเรียนรู้ จากประสบการณ์ และด้วยการฝึกฝน  ศิลปะสะท้อนไปถึงการ
ใช้สติปัญญาและความรู้สกึพอใจ เป็นปรากฏการณ์ที่สื่อให้ผู้พบเห็นพบความงามและสนุทรียะ 

2.2.2.2  ทศันศิลป์ในทศันะของสังคมไทย 
ศิลปะมีความส าคัญต่อการศึกษาในฐานะที่เป็นการแสดงออกด้านหนึ่งทาง

พฤติกรรมมนุษย์  (ปราณี  วงษ์เทศ, 2517, น. 49). นอกเหนือจากพฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจ 
การปกครอง ครอบครัว การศาสนา ฯลฯ  ศิลปะประกอบด้วยสนุทรียศาสตร์ทัง้หลายของมนุษย์ 
ได้แก่  จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  วรรณคดี การฟ้อนร าหรือนาฎดริุยางค์ และดนตรี 
เนื่องจากการศึกษาศิลปะในแง่ความสัมพันธ์ของศิลปะที่มีต่อสังคมอาจเป็นแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาสงัคม โดยการสื่อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วฒันาธรรมและสงัคมได้ หรือเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ และให้มีความเข้าใจแจ้งต่อศิลปะนัน้ ๆ  พืน้ฐาน
หน้าที่ของศิลปะในฐานะสถาบนัทางสงัคม  ยศ  สนัตสมบตัิ  มีผลการศึกษาเก่ียวกับมนุษย์กับ
ศิลปะ อธิบายบทบาทของศิลปะไว้ว่า ศิลปะเป็นส่วนของการสนองความต้องการของมนุษย์  
ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์สุนทรีย์ (Aesthetic sentiments)  ซึ่งสนองต่อความต้องการบาง
ประการของปัจเจกบคุคลในยามว่าง  แต่มิได้เป็นสิ่งจ าเป็นการตอบสนองความอยู่รอดของมนษุย์
แต่ศิลปะเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของมนุษย์  ศิลปะมิได้เป็นเพียงท าหน้าที่ในยามว่าง
เท่านัน้  แต่มีหน้าที่ในแง่ของการให้พกัผ่อน ศิลปะช่วยมนษุย์คลายความเครียดและฟืน้ฟูพลงัใน
การท างาน ศิลปะมีหน้าที่หลกัในการสร้างความสมดุล  ระหว่างงานกับการใช้เวลาว่างเพื่อการ
พกัผ่อน  ด้วยการผ่อนถ่ายความเครียดไปจากหน้าที่การงานของมนษุย์ (ยศ  สนัตสมบตัิ. 2537, 
น. 217-218).   

อารี  สทุธิพนัธุ์  กล่าวว่า  ศิลปกรรมไทยมีการพิจารณาถึงคณุค่าอย่างมีปัญหา
ไม่มีความยตุิธรรม และขาดหลกัการ โดยเฉพาะผู้ประเมินหรือกรรมการมีความล าเอียง  ในปี พ.ศ. 
2507 มีการแย้งการตัง้กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการตดัสินงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ที่ 15
โดยกรรมการให้การตดัสินล าเอียงให้ผู้วาดภาพไทยได้รับรางวลัเหรียญทอง และงานสมยัใหม่ของ
เด็กหนุ่มสาวที่อนาคตไกลกลับถูกปฏิเสธ การตัดสินงานจึงพิจารณาตามความคิดเห็นของคน
สว่นมากซึง่มีความเช่ียวชาญนัน่เอง  การพิจารณางานศิลปะ มี 3 ระดบั คือ ศิลปกรรมที่ให้คณุคา่
ในทางความงาม ศิลปกรรมในทางประโยชน์ใช้สอย และคุณค่าในทางจริยธรรม  คุณค่าในทาง
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ความงามเป็นองค์ประกอบส าคัญ เป็นเ ร่ืองที่ เ ก่ียวข้องกับวิวัฒนาการของมนุษย์ทาง
สนุทรียศาสตร์ คือ การศกึษาคณุค่าในแง่ของความงามซึง่ตกลงกนัได้ยาก  เพราะเป็นความพอใจ
ของแต่ละบุคคล   การเรียนรู้เก่ียวกบัสนุทรียภาพของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตวัมนษุย์เราเป็นการช่วย
ยกระดบัการรับรู้ทัง้จากธรรมชาติและการแสดงออกของมนษุย์ ความสนใจในเร่ืองความงามเป็น
ส่วนหนึ่งของสญัชาตญาณที่จะรับรู้ได้มากน้อยเพียงใด บุคคล  (อารี  สทุธิพนัธุ์ อ้างถึงใน สชุาติ 
เถาทอง, 2532: 48-50). วิรุณ  ตัง้เจริญ  กล่าวว่า สงัคมไทยรับวฒันธรรมตะวนัตกอย่างมากมาย 
อาจนบัตัง้แต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเด่นชดัในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และสืบทอดมาจนปัจจบุนั แม้ในช่วงเวลานัน้แบบแผนอารยธรรมตะวนัตก
จะยงัคงมีอิทธิพลอยู่บริเวณศนูย์กลางอ านาจและในเจ้านายชัน้สงูก็ตาม  อิทธิพลศิลปะประเพณี
ตะวนัตกและศิลปะหลกัวิชาเห็นได้ชดัเจนไม่ว่าจะเป็นทางด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรม 
จิตรกรรม วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ดนตรี กลา่วเฉพาะการวา่จ้างให้เข้ามารับราชการและสร้าง
ประติมากรรมชาวอิตาเลียน  ที่ได้รับการว่าจ้างให้ เข้ามารับราชการและสร้างประติมากรรม
อนสุาวรีย์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั  ได้วางรากฐานศิลปะหลกัวิชาการไว้
อย่างเด่นชดัที่มหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือสงัคมเปลี่ยนไป การเรียนรู้และการสื่อสารระหวา่งซีกโลก
ตะวันตกและออกพัฒนายิ่งขึน้ ประเทศชาติตะวันตกมีอ านาจทางการเมืองและอ านาจทาง
เศรษฐกิจเข้มแข็งกว่า  ก็แพร่สะพดัอ านาจทางวฒันธรรมเข้าครอบง า  สงัคมไทยและวฒันธรรม
ไทยก็ตกอยู่ในเบีย้ล่างดงักล่าวด้วย สงัคมสมยัใหม่และศิลปะสมยัใหม่ได้เข้าสู่สงัคมไทย พร้อม
อ านาจทางด้านอื่น ๆ อาจนับตัง้แต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอกประชาธิปไตย 
ทางด้านทศันศิลป์มองเห็นอิทธิพลศิลปะสมยัใหม่ชัดเจน หลงัปีพุทธศกัราช 2500  ทัง้อิทธิพลที่
แพร่สะพดัเข้ามาในสงัคม อิทธิพลที่เข้ามาพร้อมกับกระบวนการศึกษา  และการศึกษาทางด้าน
ศิลปะสมยัใหม่โดยตรงจากประเทศต่าง ๆ  ได้แก่ ประกิต  (จิตร) บวับุศย์ , เฟือ้  หริพิทกัษ์, สวสัด์ิ  
ตนัติสขุ, เฉลิม นาคีรักษ์,  อารี  สทุธิพนัธุ์,  ด ารง  วงศ์อปุราช, ประพนัธ์  ศรีสตุา และอีกมากมาย 
ศิลปะสมยัใหม่ในกรอบความคิดและความเชื่อของลทัธิสมยัใหม่ ในสงัคมอตุสาหกรรมในระบบทนุ
นิยม  และในระบอบประชาธิปไตยที่ล้มลกุคลกุคลานมาจนถึงทุกวนันี ้ตลอดเวลา 3-4 ทศวรรษ 
ศิลปินทศันศิลป์ไทยได้สร้างสรรค์ทัง้งานจิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะภาพพิมพ์ไว้มากมาย 
แม้ศิลปะสมยัใหม่เหล่านัน้ จะมีกรอบของผู้ ช่ืนชมศิลปะกรอบของระบบการศึกษาหรือกรอบของ
สังคมและอ านาจรัฐก็ตาม  (วิรุณ  ตัง้เจริญ, 2547, น. 101-102)   จะเห็นว่าสังคมไทยมีศิลปิน
สร้างสรรค์ผลงานที่ส าคัญจ านวนมาก ตัง้แต่การรับศิลปะตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย  โดยมี
ความสมัพนัธ์ทางการบริหารบ้านเมืองและวฒันธรรม   
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ดังที่กล่าวมาข้างต้น   เ ป็นมุมมองของนักมานุษยวิทยา  และศิลปินนัก
มานษุยวิทยาได้มีมมุมองเก่ียวกบัศิลปะว่าเป็นการให้ความงามและการแสดงออกของมนษุย์ตาม
สภาวะของสงัคม  นกัมานษุยวิทยาเห็นว่าศิลปะเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมมนษุย์ที่สะท้อน
ความรู้สกึอารมณ์ของตนตามความต้องการ ผ่อนคลายศิลปะมีหน้าที่หลกัในการสร้างความสมดลุ 
ระหว่างงานกับการใช้เวลาว่างด้วยการผ่อนถ่ายความเครียดไปจากหน้าที่การงานของมนุษย์  
ซึง่ศิลปะมีเก่ียวเนื่องกนักบัสงัคมและวฒันธรรมสภาพความเป็นอยู่ของมนษุย์ สอดคล้องกบัทศันะ
ของศิลปินที่มีมมุมองว่าคุณค่าศิลปะพิจารณาจากความงามเป็นหลกัส าคญั และสอดคล้องกับ
สภาวะทางสงัคม  ดงันัน้ศิลปะสมยัใหม่ซึง่รับอิทธิพลมาตัง้แต่สมยัรัชกาลที่4 เพื่อให้ศิลปะมีความ
สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองที่พัฒนาให้ก้าวหน้าไปทุก ๆ ด้านในสมัยนัน้ ปัจจุบันพบสาเหตุ
เนื่องจากปัญหาเกิดจากสงัคมไทยปกครองโดยผู้ มีอ านาจท าให้มีกรอบของศิลปะและกลุ่มผู้ ชม
นัน่เอง 

2.2.2.3 การศึกษาทศันศิลป์ในสังคมไทย 
ศิลปวฒันธรรมในช่วงยคุสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีแนวคิด และรูปแบบที่ลงตวั

ชัดเจน เนื่องจากเป็นผลมาจากการสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ที่เจ้านายและขนุนางอื่น ๆ ทัง้หลาย
ล้วนมีความรู้สกึเห็นพ้องต้องกนัว่าจะต้องท าให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกบั
กรุงศรีอยธุยา (ศรีศกัร  วลัลิโภดม, 2535, น. 23).  แต่เค้าของความเปลี่ยนแปลงเร่ิมก่อตวัให้เห็น
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ในรัชกาลสมยัของสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั  
รัชกาลที่ 3 ซึง่มีการขยายตวัทางการค้าขายกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน และการน าเอาความรู้ที่
ได้รับการถ่ายทอดจากมิชชนันารีมาใช้ในระบบใหม่ที่ท าการอตุสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นสินค้า
อย่างแท้จริง  เช่น การสีข้าว  การพิมพ์ การท าน า้ตาล การผลิตไฟฟ้า รวมทัง้การน าระบบ
ชลประทาน การประปา เข้ามาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร   หลงัจากท าสนธิสญัญาเบาว์ริงกับ
อังกฤษในปี พ.ศ. 2398 เศรษฐกิจไทยก็ได้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเลีย้งตัวเอง (sufficient-
economy) มาเป็นเศรษฐกิจที่ผลิตเพื่อการตลาด (market-economy) ท าให้มีการใช้เงินตราในการ
แลกเปลี่ยนมากขึน้อย่างรวดเร็ว (กมลา  ชิตช่าง, 2541, น.13). สงัคมไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. 2325 -2411) เป็นสงัคมจารีตเหมือนอยธุยามีการแบ่งคนในสงัคมออกเป็น 2 ระดบัโดยอาศยั

ศกัดินาเป็นตวัก าหนด คือ ชนชัน้ปกครอง ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานวุงศ์และบรรดา
ขุนนาง  ซึ่งท าหน้าที่ในการควบคมุและบญัชาการสงัคมที่เป็นไพร่และทาส  หรือเรียกว่า มลูนาย 
ส่วนชนชัน้ที่ขึน้สงักัดอยู่ภายใต้การควบคุมของมูลนาย ได้แก่ ไพร่ ทาส ซึ่งรวมเรียกว่า ผู้ ซึ่งถูก
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ปกครองอนัเป็นฐานของสงัคมไทย (นนัทิรา  ข าภิบาล, 2530, น. 9). และมีคนจีนเป็นคนนอกระบบ 
จากการขยายตัวทางการค้าในสมัยรัชกาลที่ 3  คนไทยเร่ิมตื่นตัวและเห็นความส าคัญของ
การศกึษามากขึน้ เดิมการเรียนของไทยมีรากฐานมาจากบ้าน วดัและวงั บ้านเป็นสถานที่แห่งแรก
ที่เด็กจะได้รับการอบรม ให้มีความรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ประเพณีของไทยสมัยก่อนที่นิยมพาลกู
ไปบวชเรียนท่ีวดัเม่ือเด็กโตขึน้พ่อแม่จึงมกัน าบตุรหลานของตนฝากฝังกบัพระสงฆ์  และมอบสิทธ์ิ
ในการควบคมุดแูลเด็กทกุอย่างหน้าที่ส าคญัท่ีสดุของเด็กในขณะนัน้ คือ การปรนนิบตัิรับใช้ครูของ
พวกเขา เดินเท้าเปล่าติดตามครูในตอนเช้า พายเรือให้ครู  จัดเตรียมอาหารให้  และพร้อมจะ
ปฏิบตัิตามความต้องการของครูตลอดเวลา (American  Missionaries, 1884, p. 208).  ส าหรับ
พระสงค์จะมีหน้าที่ในการสอนอ่านและเขียนหนงัสือควบคู่ไปกบัการอบรมในพระพทุธศาสนาแก่
ลกูศิษย์  ลกัษณะการเรียนการสอนดงักลา่วเป็นการศกึษาของเด็กผู้ชาย  สว่นเด็กผู้หญิงจะเข้าไป
เรียนในวดัไม่ได้ เด็กหญิงคือ บ้านและวงั  ซึง่มุ่งเน้นให้การศกึษาด้านวิชาการงานเรือนเป็นส าคญั  
เม่ือมิชชันนารี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกนัได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย  ตัง้แต่สมยั
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นต้นมา  กิจกรรมของคณะมิชชนันารีไม่ได้จ ากดัอยู่เพียง
เร่ืองศาสนาเท่านัน้ ยังได้เผยแพร่วิทยาการตามแบบสังคมตะวันตกในด้านต่าง ๆ อีกด้วย เช่น 
การแพทย์ การพิมพ์  วิทยาศาสตร์  เป็นต้น  สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของ
ไทยอย่างยิ่ง  งานด้านการศกึษาของมิชชนันารีในระยะแรกได้รับความส าเร็จน้อยมาก ทัง้นีพ้่อแม่
สว่นมากยงัยดึมัน่ต่อการศกึษาแบบเก่า และมกัไม่อนญุาตให้บตุรหลานเข้าเรียนในส านกัของเด็ก
มาเรียน วิธีนีจ้งึกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิกนัโดยทัว่ไป  แต่ก็นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการศกึษานอก
วดัและเป็นการขยายโอกาสทางการศกึษาให้แพร่หลายโดยทัว่หน้ากนั ท าให้มีชาวจีนอพยพเข้ามา
เป็นจ านวนมาก  ซึง่สามารถแบ่งเป็น 2 พวก คือ พวกหนึง่จะเข้ามารับใช้มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบั
ชนชัน้สงูของสงัคมไทย เพื่อเป็นหนทางในการสร้างฐานะของตนและก้าวเข้ามาสูช่นชัน้ขนุนางไทย  
เพื่อเป็นหนทางในการสร้างฐานะของตนและก้าวเข้ามาสูช่นชัน้ขนุนางได้ จากการเป็นเจ้าภาษีซึง่
จะได้รับแต่งตัง้เป็นขุนนาง มียศเป็นพระ ขุน หรือหม่ืน นอกจากนีย้ังมีความสัมพันธ์โดยการ
แต่งงานกบัชนชัน้เจ้านาย ขนุนาง มียศเป็นพระ ขนุ หรือหมื่น นอกจากนีย้งัมีความสมัพนัธ์โดยการ
แต่งงานกบัชนชัน้เจ้านาย  ขนุนาง หรือถวายตวัต่อกษัตริย์ (มลัลิกา  มสัอดูี, 2537, น. 153). จาก
การขยายตวัทางการค้าจึงท าให้เกิดกลุ่มผู้ มีอ านาจในสงัคมคือ พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์
กลุ่มขุนนางและกลุ่มพ่อค้าชาวจีน  ซึ่งท าให้วิถีชีวิตของสงัคมความสมัพนัธ์ในระหว่างกลุ่มชนใน
สังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในด้านศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง สืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ท าให้กลุม่ผู้อปุถมัป์ศิลปะ ซึ่งเดิมมีแหล่งส าคญัอยู่ที่
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ราชส านกัและวดั โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อปุถมัป์ศิลปะ และรองลงมาคือ วดั ช่างฝีมือสาขา
ต่าง ๆ หากไม่เป็นช่างหลวงก็เป็นช่างวดัดงักลา่วแล้ว  แต่เม่ือถึงสมยัรัชกาลที่ 3 เม่ือโครงสร้างของ
สงัคมด้านกลุ่มชนชัน้เร่ิมเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มอปุถมัป์ศิลปะก็ค่อย ๆ ขยายวงกว้างขึน้ ขุนนางมี
บทบาทในฐานะอุปถัมป์ศิลปะชัดเจนขึน้รวมทัง้กลุ่มพ่อค้าด้วย  กลุ่มผู้ อุปถัมป์ศิลปะมี
ความส าคญัมากเพราะจะเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการสร้างงาน  ตลอดจนรูปแบบและเนือ้หาของ
งานศิลปะด้วย  นอกจากนีก้ลุม่อปุถมัป์ศิลปะยงัอาจท าให้รสนิยมศิลปะของสงัคมนัน้เปลี่ยนแปลง
ได้ และอาจท าให้เกิดการรับวฒันธรรมศิลปะจากตา่งประเทศได้ เช่น งานจิตรกรรมฝาผนงัของขรัว
อินโข่งที่น าศิลปะตะวนัตกมาใช้ในสงัคมไทย เป็นต้น    

ในสมยัรัชกาลที่  4  นัน้สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัขณะที่ทรงผนวชอยู่นัน้ได้มี
พระราชด าริว่า  ประเทศไทยจะมีกิจการเก่ียวข้องกบัชาวตะวนัตกมากขึน้ทกุที  ความรู้ ภาษาและ
ขนบธรรมเนียมฝร่ัง จะเป็นความต้องการของบ้านเมืองในวนัหน้า  พระองค์มองเห็นความจ าเป็นที่
ต้องเรียนรู้ภาษาองักฤษเพื่อเป็นกญุแจไปสู่ความเข้าใจ และมีความรู้เท่าทนัต่อเหตกุารณ์ของโลก
ซึ่งก าลงัเปลี่ยนแปลง  พระองค์ได้เรียนภาษาองักฤษกบัมิชชนันารีชาวอเมริกนัคือ ศาสตราจารย์
เจสซี คาสเวลล์ (Reverend Jesse Caswell) เม่ือพระองค์ขึน้ครองราชย์จึงทรงตัง้โรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษในพระบรมราชวังขึ น้ค รั ้งแรก  โดยมีค รูจากสิ งคโป ร์ ช่ือแอนนา   ลี โอ  
โนเวนส์ (Anna  Leonowens)  มิชชันนารี  ได้มีการจัดตัง้โรงเรียนวิชาชีพส าหรับสตรีขึน้เป็นครัง้
แรกท่ีเพชรบรีุเป็นโรงเรียนกินนอน  ซึง่ริเร่ิมโดยนางเอส จี แมกฟาแลนด์  วิชาที่สอนจะเป็นด้านการ
ช่างส าหรับสตรี เช่น  การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจกัร การถกัไหมพรม เป็นต้น เน้นเพื่อประกอบอาชีพ
ต่อไป ต่อมามิชชนันารีอเมริกนัได้น าความคิดจากการตัง้โรงเรียนที่เพชรบรีุมาใช้ในกรุงเทพฯ และ
เปิดเป็นโรงเรียนส าหรับการศกึษาของผู้ชายโดยนางแมตตนู (รัตติกาล  สร้อยทอง, 2556, น. 132-
133)  โรงเรียนของมิชชันนารีเป็นเสมือนจุดเร่ิมต้นของการศึกษาแบบตะวนัตกและมีอิทธิพลต่อ
แนวการศึกษาของไทย ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั หรือเรียกได้ว่า ยคุของ
การปฏิรูป (Age of Reform) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการเลื่อนสถานะทางสังคม คือ การ
ยกเลิกระบบไพร่ในสมยัรัชกาลที่ 5 โดยการออกพระราชบญัญัติเกณฑ์ทหารในวนัที่ ร.ศ.124 (พ.ศ. 
2448) แทนรวมทัง้การยกเลิกระบบทาสด้วยการออกพระราชบญัญัติทาสในวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2448 และสิทธิโอกาสที่เกิดจากการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นระบบตามตะวนัตก โดยได้มีการจดัตัง้
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ให้แก่ราษฎรทั่วไป ในปี พ.ศ. 2427 ทฤษฎีมานุษยวิทยาการ
แพร่กระจายทางวฒันธรรมนัน้   การศกึษาเป็นที่น ามาซึง่ความเปลี่ยนแปลง โดยน าความทนัสมยั
มาสูส่งัคม  ในการปรับเปลี่ยนสงัคมไปให้มีความทนัสมยั    
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สมยัรัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้พระเจ้าลกูเธอทัง้หลาย เจ้านายชัน้สงูจ านวนมากทัง้
สามญัชนที่มีสติปัญญาดีมีโอกาสได้ไปเรียนและวิทยาการแบบตะวนัตก รวมทัง้ที่ได้มีการปูพืน้
การศกึษาจากโลกตะวนัตกที่มีความรู้ในด้านภาษาตา่งประเทศและวิทยาการแบบตะวนัตก  ดงันัน้
ในการที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระเจ้าลกูยา
เธอทัง้หลาย เจ้านายชัน้สงูมากมายรวมทัง้สามญัชน เจ้านายชัน้สงูที่มีสติปัญญาดีมีโอกาสได้ไป
เรียนต่อต่างประเทศ  จึงเป็นการปูพืน้ฐานการศึกษาจากโลกตะวันตกที่มีความรู้ ในด้าน
ภาษาต่างประเทศ รวมทัง้ประสบการณ์การอยู่ในต่างประเทศในวยัเรียน ได้กลบัมาเป็นผู้น าและ
ข้าราชการไทย  ท าให้เห็นความชดัเจนของการเผยแพร่วฒันธรรมตะวนัตกในสงัคมไทย 

สมยัรัชกาลที่ 6 ซึ่งมีการขยายเข้าสู่สามญัชนมากขึน้และกว้างขวางขึน้เร่ือย ๆ 
เป็นล าดับ  รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯแต่งตัง้ให้กรมหม่ืนด ารงราชานุภาพทรงบญัชาการกรม
ศกึษาธิการ ทรงโปรดเกล้าให้รวมกรมธรรมการ กรรมสงัฆการี กรมพยาบาล กรมพิพิธภณัฑสถาน 
และกรมศึกษาธิการ เข้าด้วยกนัเป็น กระทรวงธรรมการ และทรงโปรดเกล้าฯให้กรมหม่ืนด ารงรา
ชานุภาพเป็นอธิบดีกระทรวงธรรมการตัง้แต่นัน้มาการศึกษาของไทยก็เป็นระบบมากขึน้ มีการ
ปรับปรุงแบบเรียนหลักสูตร เวลาเรียน การจัดชัน้เรียน มาตรการการสอบไล่และก าหนด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อพฒันาประเทศให้ทันสมยั  ในที่สดุการปฏิรูปการศึกษาในสมยันัน้
กลายเป็นรากฐานที่ส าคญัต่อการจัดการศึกษาภาคบงัคับตามพระราชบญัญัติประถมศึกษาใน 
พ.ศ. 2464 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6  อนันบัเป็นจดุส าคญัของ
การศกึษาระบบทวยราษฎร์ที่กลา่วได้วา่ เป็นระบบการศึกษาแบบตะวนัตกอย่างเต็มรูปแบบ    

การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมทางศิลปะในสงัคมไทยเกิดขึน้จากปัจจยัส าคญั 
คือ ความพยายามที่จะปรับประเทศให้ทนัสมยัทดัเทียมอารยประเทศ โดยพืน้ฐานลกึลงไป คือ การ
หลีกเลี่ยงให้พ้นจากลทัธิจักรวรรดินิยมตะวนัตก จึงต้องสร้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบวฒันธรรม
และวิถีชีวิตให้ใกล้เคียงกบัต่างประเทศ โดยอาศยัการศึกษาตะวนัตก แต่ความขดัแย้งได้เกิดขึน้ 2 
ครัง้ในสมยัรัชกาลที่ 6 และสืบเนื่องมาถึงสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของ
คนในชาติให้มีความเป็นชาตินิยม กลา่วคือ การพยามท าชาติให้ทนัสมยัแบบตะวนัตกก็ยงัมีความ
หวั่นเกรงว่าจะสูญเสียคุณค่าของเอกลักษณ์เดิมไป แต่หลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 วัฒนธรรม
ตะวนัตกได้กลายเป็นวฒันธรรมสากล และประชาชาติอื่นๆ ในโลกล้วนก าลงัก้าวสูภ่าวะความเป็น
สากลของสงัคมโลก  ท าให้ความหวาดวิตกดงักลา่วลดน้อยลง  ประกอบกบัวฒันธรรมตะวนัตกได้
ผสมกลมกลืนเข้ากบัวิถีชีวิตของประชาชนอย่าง สนิทแนบแน่นแล้ว  วฒันธรรมตะวนัตกจึงไม่เป็น
ของใหม่ที่ดงึดดูใจและน่าหวัน่เกรงอีกต่อไป  แต่กลบัเกิดปัญหาความขดัแย้งในรูปแบบอื่นขึน้แทน
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เม่ือมีการพฒันาประเทศในทางเศรษฐกิจและสงัคมนบัตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา  ในสมยัของ
จอมพลสฤษด์ิ   ธนะรัตน์ มีการเปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยี เกิดพวก
เทคโนแครตทัง้ที่ เป็นคนไทยจบการศึกษาจากต่างประเทศ เหล่านักวิชาการที่ปรึกษาชาว
ต่างประเทศที่รัฐบาลเชิญเข้ามาตามโครงการช่วยเหลือขององค์การต่างประเทศ ท าให้เกิดนโยบาย 
และการด าเนินการพฒันาประเทศทางเศรษฐกิจเกิดขึน้ เกิดกระทรวงพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
ขึน้แทนที่กระทรวงวฒันธรรม รวมทัง้สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ และหน่วยงานในราชการต่าง ๆ ขึน้
มากมายที่ส าคญัคือ แบบพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติที่ออกมาเป็นล ่าเป็นสนั มีการ
ด าเนินการตามแผนผ่านมานานหลายขัน้ตอน จนกระทั่งสมัยจอมพลสฤษด์ิ  เร่ิมต้นโครงสร้าง
ภายใน เช่น การสร้างถนนหนทางการสร้างเข่ือนชลประทาน เข่ือนพลงังานไฟฟ้า ติดตามมาด้วย
การตดัป่า และการท าพืชไร่  เป็นการท าบ้านท าเมืองให้ทนัสมยั (modernization)  ในลกัษณะที่
เป็นรูปธรรม  การก าหนดให้มีแผนพฒันาเศรษฐกิจ และได้มีการด าเนินการอย่างสืบเนื่องมาเป็น
ระยะเวลานาน กว่า 30 ปี ท าให้ระบบค่านิยมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่น้อย การเน้น
ความส าคญัทางเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางวตัถจุนกลายเป็นวตัถนุิยมไป  
การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาจัดการกับสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ เช่น การสร้างเข่ือน สร้าง
โรงงานอตุสาหกรรม การสร้างถนนหนทาง เป็นต้น นัน้ กระตุ้นให้เกิดความต้องการขึน้แก่คนทัว่ไป
ในสงัคมไทยว่าสามารถที่จะควบคมุธรรมชาติ   และจกัรวาลได้เพราะฉะนัน้ความรู้สกึที่เกรงกลวั
และสยบต่อสิ่งเหนือธรรมชาติที่เคยสร้างค่านิยมให้คนท าตวักลมกลืนกบัธรรมชาติ และจกัรวาลก็
มีความเสื่อมถอยลดลงไปตามล าดบั  การเปลี่ยนแปลงในเชิงท าลายสภาพแวดล้อมและวฒันธรรม
ที่มีผลกระทบต่อระบบความเช่ือและค่านิยมของคนไทย  ก็ยิ่งเพิ่มพูนขึน้เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงกลุม่อ านาจในสงัคมไทย  

การปกครองแผ่นดินไทยมีกลุ่มอ านาจเดิมคือ ขุนนาง  ข้าราชการ และทหาร 
โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2481-2516 กล่าวคือ ตัง้แต่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จอม
พลสฤษด์ิ  ธนะรัตน์ จนถึงรัฐบาลของจอมพลถนอม  กิติขจร  แม้ว่ามีกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจและ
นายทุนซึ่งมีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองมาก แต่ไม่มีอ านาจเหนือทหารหรือขุนนาง
ข้าราชการได้ แต่ต่อมาในราว พ.ศ. 2531 การให้ผู้แทนที่มาจากการเลือกตัง้จดัตัง้เป็นคณะรัฐบาล 
ขึน้บริหารประเทศได้ เป็นช่องทางส าคญัที่ให้พวกพ่อค้า นายทนุ ที่มีจ านวนมากได้รับการเลือกตัง้
เข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศชาติ ท าให้เกิดเป็นกลุม่อ านาจใหม่ขึน้แทนกลุม่อ านาจเดิมที่หมด
ความส าคญัไป โดยเฉพาะพวกข้าราชการพลเรือนนัน้ อยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลเหล่านีท้ัง้สิน้ 
และระบบราชการเองกลายเป็นสิ่งล้าหลงัที่บรรดาผู้ มีอ านาจใช้ท าอะไรให้เป็นประโยชน์แก่กลุ่ม
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ตวัเองได้  กลุม่นายทนุพอ่ค้าเหลา่นีมุ้ง่เน้นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเพียงเร่ืองทางเศรษฐกิจ
เป็นส าคัญ กล่าวคือ เป็นเร่ืองที่เป็นวัตถุนิยมเพราะเช่ือว่าจะเป็นที่บนัดาลความสุขสบาย และ
ความมัง่คัง่ให้แก่ชนทุกชัน้ในสงัคมได้ เม่ือเป็นเช่นนี ้ท าให้รัฐบาลที่เคยมีบทบาทในการจรรโลง
ศาสนา ศีลธรรมและวฒันธรรมของประชาชนแต่เดิมได้เปลี่ยนบทบาท  และสถานภาพมาเป็นรัฐ
ทนุนิยมเสรีที่มองทางด้านเศรษฐกิจให้เป็นตวัก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน (ศรีศกัร วลั
ลิโภดม, 2538, น. 52-53) ในสมยัจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัตน์  จึงได้มีค าขวญัว่า “งานคือเงิน เงินคือ
งานบนัดาลสขุ” จากค่านิยมที่มีพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและค่านิยมทางวตัถมุากกว่าจิตใจ  ผู้สร้าง
งานทางศิลปะจึงมีแรงผลกัดนัจากความส าเร็จทางเศรษฐกิจมากกว่าความอิ่มเอิบทางจิตใจ การ
ลงทนุทางศิลปะจึงกลายเป็นการลงทนุที่ค านงึถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับการตอบแทนทางวตัถหุรือ
เงินตรา  นอกจากคา่นิยมของนอกเป็นคา่นิยมพืน้ฐานส าคญัอย่างหนึง่ในสงัคมไทยปัจจบุนั  แม้วา่
จะไม่ใช่ยคุก็ตาม 

2.2.2.4 สถาบันศึกษาด้านทศันศิลป์ในสังคมไทย 
การสืบทอดวิชาช่างในอดีตนัน้ นอกจากจะฝึกฝนกนัในสกลุช่างหรือส านกัช่างใน

วดัต่าง ๆ แล้วในกรมช่างหลวงที่อยู่ในพระบรมราชปูถมัภ์ของสถาบนัพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย
ชัน้สงู  ตัง้แต่สมยัรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชโปรด
เกล้า ให้อปุถมัป์และให้รักษาฝีมือช่างไม่ให้สญูหาย ดงันัน้พระมหากษัตริย์จงึแสวงหาฝีมือช่างดี ๆ 
ไว้สืบทอด โดยการให้มีผู้ ฝึกหดัไว้เป็นช่างหลวงในราชส านกั และให้ท างานตามพระราชประสงค์ 
แต่ผู้ที่ต้องการต้องการอปุถมัภ์ของผู้ ใด  ต้องการประกอบอาชีพของตนเองอย่างอิสระเรียกว่าช่าง
เชลยศกัด์ิ เฉกเช่นเดียวกบัศิลปินอิสระ ช่างเชลยศกัด์ิต้องปิดช่ือตนเองเป็นความลบัเพราะเกรงจะ
ถูกเกณฑ์เป็นช่างหลวง (วิบูลย์  ลีสุ้วรรณ, 2548, น. 191) สงัคมไทยมีสภาพการช่างและศิลปะ
แบบประเพณีตกต ่า ในปี พ.ศ. 2442  พระยาวิสุทธ สุริยศักด์ิ หรือ ม.ร.ว.เปีย  มาลากุล ด ารง
ต าแหน่งอธิบดีโรงเรียนฝึกหดัข้าราชการในขณะนัน้ เห็นว่าควรบ ารุงศิลปะศาสตร์ และการช่างได้
มอบให้บุคคลส าคญั ได้แก่ กรมหม่ืนวชิรญาณ  วโรรส เพื่อเปิดโรงเรียนศิลปศาสตร์ เพื่อสอนให้
ความรู้ด้าน การช่าง การท าไม้ การเขียน และการปัน้ เป็นต้น กรมหม่ืนวชิรญาณ วโรรส ได้ถวาย
ความเห็นต่อพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั ว่า “ปัจจบุนันีว้ิชาช่าง ประกอบด้วย อาร์ต
และอินดสัตรี อาร์ต ท าเพื่อความงามเป็นใหญ่อินดสัตรี  ที่ท าสิ่งของเฉพาะตามความจ าเป็น” เพื่อ
เป็นแนวคิดในการตัง้โรงเรียนช่าง  และภายหลงักระทรวงธรรมการได้ยกฐานะสโมสรช่าง เป็น
โรงเรียนหตัถกรรมราชบรูณะ เม่ือปี 2453 มีนกัเรียนจ านวน 77 คน  ในวนัที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2456 
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พิธีเปิดโรงเรียนโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าและทรงพระราชทาน ช่ือโรงเรียนใหม่ว่า 
“โรงเรียนเพาะช่าง” 

โรงเรียนเพาะช่าง  เป็นโรงเรียนสอนด้านทศันศิลป์แห่งแรกในสงัคมไทย ปัจจบุนั
ช่ือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง แรกเร่ิมเปิดการเรียนการสอนก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อสอนวิชาช่างแบบประเพณีเป็นหลัก  ประกอบด้วยวิชาช่างต่าง ๆ ได้แก่ วิชา  
ช่างวาด ช่างถม ช่างปัน้ ช่างแกะสลัก ช่างกลึง ช่างไม้และช่างจักรสาน  นอกจากนีย้ังมีช่าง
ก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม  จากสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองพฒันาตามอย่างประเทศ
ตะวันตกมากขึน้ การเรียนการสอนในโรงเรียนเพาะช่างจึงเปลี่ยนแปลงเม่ือครูอาจารย์ได้รับ
การศึกษาต่อต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปจ านวนหลายคน  ได้แก่ พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า กรม
ขุนเพชรบูรณ์อินทราชยั (พ.ศ.2430-พ.ศ.2464) เม่ือจบการศึกษาศิลปะจากวิทยาลยัแม็กดะเลน 
(Magdalen College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  (Cambrige University) ทรงสอนวิชาช่างที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเพาะช่าง ระหวา่ปี พ.ศ.2460-2465  และได้น าศิลปะแบบตะวนัตกสู่
การเรียนการสอนในสถาบนัเพาะช่าง ขนุปฏิภาคพิมพ์ลิขิต (เปลง่  ไตรป่ิน) จบการศกึษาด้านการ
เขียนสีน า้มนัจากยโุรป กลบัมาเม่ือ พ.ศ. 2460 ได้เปิดร้านท าธุรกิจ เช่น รับท าพิมพ์ รับวาดการ์ตนู
ใช้นามปากกาวา่เสือ้เตีย้ และเป็นครูสอนวาดภาพสีน า้มนัที่โรงเรียนเพาะช่าง ศิษย์ของขนุปฏิภาค
พิมพ์ลิขิตที่โรงเรียนเพาะช่าง ได้แก่ นายเฟือ้  หริพิทกัษ์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์  นายจิตร  
บวับศุย์  นายเฉลิม  นาคีรักษ์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์  และอาจารย์ชาวญ่ีปุ่ นช่ือ นายไวซา
เซผู้สอนประติมากรรม และนายโยโกต้า สอนจิตรกรรม โดยโรงเรียนเพาะช่างมีการพฒันาหลกัสตูร
หลายอย่าง เช่น มีวิชาทฤษฎีสี วิชาองค์ประกอบศิลป์ วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ซึ่งเป็นวิชาใน
ตะวนัตกปัจจบุนัเปิดการเรียนการสอนนอกเหนือจากศิลปะอีกจ านวนมาก โรงเรียนเพาะช่างเป็น
สถานศึกษาที่ให้ความส าคญัต่อการเรียนศิลปะตะวนัตกที่สืบเนื่องมานานเกือบศตวรรษ นับว่า
เป็นโรงเรียนประวัติศาสตร์ส าคัญทางการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย  ต่อมาก็ได้เกิด
สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาคือ มหาวิทยาลยัศิลปากร ในช่วงยุคสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะที่ส าคญั กล่าวคือ นายคอร์ราโด  เฟโรซี 
(Corrado  Feroci, 1892-1962 )  ประติมากรชาวอิตาเลียน ได้เข้ามารับราชการต าแหน่งช่างปัน้
ในกรมศิลปากรเม่ือ ปี พ.ศ. 2466 ต่อมาร่วมกนักบัผู้ เช่ียวชาญก่อตัง้โรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึน้   
ในปี พ.ศ. 2477 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยัศิลปากร นบัเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายจากงานช่างสกลุต่าง ๆ 
เป็นการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบในสถาบนัศกึษา และพฒันาต่อเป็นหลกัสตูรเดียวกบัสถาบนั
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ศิลปะในตะวนัตก ซึ่งเป็นสถาบนัแรกที่จัดการศึกษาตามหลกัวิชา (academy art) ของตะวนัตก 
เป็นอีกต้นก าเนิดการสร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรมี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาออกไปสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างศิลปินหรือท างานราชการ 
หรือตามอิสระ สมัพันธ์กบัสภาพสงัคมสมยันัน้ซึ่งเป็นสงัคมสมยัใหม่แต่ในเวลาเดียวกนัก็ต้องการ
อนุรักษ์งานช่างแบบโบราณไว้จึงมีการสอน 2 ลกัษณะเพื่อให้นกัศึกษาดึงดูดความรู้จากอดีตไป
ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สกึใหม่แบบเฉพาะตน  โดยมหาวิทยาลยัมีสาขาวิชาที่ครอบคลมุศิลปะ  
ได้แก่ โบราณคดี มานษุยวิทยา ประวตัิศาสตร์ศิลปะ ภาษาตะวนัออก  ภาษาไทย  ภาษาฝร่ังเศส 
และภาษาอังกฤษ พบข้อมูลด้านการศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2497-2506 มีนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ด้านจิตรกรรม ทัง้หมด 22 คน  ชาย 20 คน หญิง 2 คน ด้านประติมากรรม ชาย 14 คน 
หญิง 1 คน  (วิบลูย์  ลีส้วุรรณ, 2548, น. 215)  ภายหลงัที่มีจ านวนนกัเรียนที่ส าเร็จการศกึษาและ
มีความรู้ด้านศิลปะน้อย ที่จบมาจากโรงเรียนเพาะช่างก็ไม่เพียงพอต่อการเข้าเรียนระดับ
มหาวิทยาลยัในสาขาทศันศิลป์ สาขาจิตรกรรมและประติมากรรม   

ศาสตราจารย์ศิลป์ด าริให้ตัง้โรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากรขึน้เพื่อ
เตรียมนกัศึกษาให้มหาวิทยาลยั ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2492 นายประยรู  อลุชุาฏะ เป็นผู้ ร่างหลกัสตูร
โรงเรียนเพื่อสอนพืน้ฐานศิลปะก่อนเข้ามหาวิทยาลยั ช่ือ โรงเรียนศิลปศึกษา หลกัสตูร 3 ปี ระดบั
ประกาศนียบตัรศิลปศกึษา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนช่างศิลป เม่ือ พ.ศ. 2504 ต่อมายกฐานะเป็น 
“วิทยาลยัช่างศิลป”  สงักดักรมศิลปากร ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัศิลปากรได้เปิดหลกัสตูรการเรียน
การสอนหลายหลกัสตูรเช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัอื่น ๆ โดยขยายจากมหาวิทยาลยัศิลปากรคณะ
เลก็ ๆ มีเพียงคณะวิชาเดียวไมหน้าพระธาตถุึงวงัท่าพระ กรุงเทพฯ ขยายเป็นวิทยาเขตสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐมเร่ิมจดัตัง้วิทยาลยัทบัแก้ว  อย่างเป็นระบบการศึกษาของประเทศองักฤษ ต่อมา
เป็นคณะอกัษรศาสตร์ สายวิชาศิลปกรรม ประกอบด้วย สาขานาฏยดริุยางคศิลป์ และทศันศิลป์ 
มหาวิทยาลยัได้จดัตัง้คณะอื่น ๆ ได้แก่  คณะศกึษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม และวิทยาเขตเพิ่มที่อ าเภอชะอ า เพชรบรีุ  

ปัจจุบนัในสงัคมไทยพบว่าระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัที่จัดการศึกษาด้าน
ทัศนศิลป์ ได้แก่ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ และมหาวิทยาลยัรังสิต  เป็นต้น  

 
การจดัการศกึษาด้านทศันศิลป์ของมหาวิทยาลยัในสงัคมไทย ดงันี ้
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โรงเรียนเพาะช่างหรือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างใน
ปัจจบุนัเป็นสถาบนัทางด้านทศันศิลป์แห่งแรกที่เน้นการเพาะฝีมือ เป็นประการส าคญั แม้ในอดีต
จะเป็นการศึกษาต ากว่าระดับอุดมศึกษาต่อมาได้พัฒนาระบบการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี
ภายใต้คณะศิลปกรรมศิลปินหญิง  

มหาวิทยาลัยศิลปากร   จัดการศึกษาในระยะแรกมุ่งเน้นเฉพาะด้าน
ศิลปกรรมสาขาตา่ง ๆ โดยเฉพาะด้านทศันศิลป์ มณัฑนศิลป์ สถาปัตยกรรม และการศกึษาค้นคว้า
ด้านโบราณคดีได้วางรากฐานทางด้านศิลปกรรมไว้ศิลปินหญิง  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เน้นการศึกษาด้านศิลปศึกษา ปัจจุบนัเป็น
สถาบนัที่ผลกัดนั พฒันาการศิลปศกึษาร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและสถาบนัศกึษาอื่น ๆ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้รับสถาปนาขึน้ในเม่ือปี พ.ศ. 2526 ท าการเปิด
สอน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ และภาควิชานาฎยศิลป์ และภาควิชาทศันศิลป์เปิด
สอนสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และภาพถ่าย   

มหาวิทยาลยัราชภฏั  เน้นการจดัการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ เปิดสอนด้าน
ศิลปศึกษา หลังจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอน
ทางด้านศิลปศกึษาแล้ววิทยาลยัครูก็ได้พฒันามาจนปัจจบุนั  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ คณะวิจิตรศิลป์ ได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ภาควิชา 
คือ ภาควิชาศิลปะไทยและภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีวตัถุประสงค์ของการจดั
การศึกษาหลกัสตูร สาขาศิลปะไทย ดงันี ้เพื่อสร้างบณัฑิตให้มีความรู้ทัง้ด้านลึกและกว้าง ทาง
ศิลปะเพ่ือสร้างคณุประโยชน์ต่อสงัคม  

สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เร่ิมจดัการศึกษาด้าน
ศิลปะขึน้เม่ือ พ.ศ. 2541 เร่ิมด าเนินการจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
ตัง้แต่วนัที่ 4 มิถนุายน 2542 แก่ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูจากวิทยาลยั
ช่างศิลป  และต่อมาในปี 2547 ได้เปิดหลกัสตูรศิลปบณัฑิต 4 ปี ใน พ.ศ. 2550 สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ได้แยกสว่นราชการออก จากกรมศิลปกร โดยพระราชบญัญัติสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
พ.ศ. 2550 ส่งผลให้สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์มีสถานะเป็นนิติบุคคลเทียบ เท่ากรม ซึ่งคณะศิลป
วิจิตรก็ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างตามพระราชบญัญัติ การแบ่งส่วนราชการของสถาบนับณัฑิต
พัฒนศิลป์สาขาที่เปิดสอน 2 ภาควิชาได้แก่ ศิลปะไทย และศิลปกรรม ได้แก่ สาขา จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และเคร่ืองเคลือบดินเผา 
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มหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน  ได้เปิดสอน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาวิจิตรศิลป์และภาควิชาประยกุต์ศิลป์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ซึ่งแยกออกเป็นสาขา จิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ และสาขาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาประยุกต์ศิลป์แยกออกเป็น
ออกแบบภายใน และสาขาเคร่ืองเคลือบดินเผา  

จากการศึกษาสรุปได้ว่า แต่เดิมเราเรียนศิลปะจากครูที่วดัและวงั และนิยม
ฝากฝังให้เด็กผู้ชายเป็นศิษย์เพื่อให้ร ่าเรียนตามสาขาช่างที่ถนดั และผู้หญิงจะเรียนวิชาการบ้าน
การเรือนอยู่ที่บ้าน เม่ือมีระบบการการศึกษาศิลปะในสงัคมไทย การรับอิทธิพลมาจากตะวนัตก
โดยชนชัน้สงูเม่ือ ในสมยัรัชกาลที่ 5 กระทัง่ได้มีสถาบนัการศกึษาศิลปะเป็นหลกัสตูรการเรียนการ
สอนแห่งแรกที่โรงเรียนเพาะช่างในสมยัรัชกาลที่ 6 และพฒันาเร่ือยมาจนสถาบนัการศกึษาศิลปะ
ด้านทศันศิลป์เพิ่มจ านวนขึน้ สถานศึกษาศิลปะย่อมเป็นส่วนสนบัสนุนและเป็นทางเลือกที่กว้าง
และเพิ่มจ านวนหลาย ทางในการให้ได้มีโอกาสเข้าฝึกฝนแก่ผู้สนใจศึกษาศิลปะ สถานศึกษาด้าน
ศิลปะทุกแห่งจะให้โอกาสต่อการเรียนรู้ทัง้ผู้ ชายและผู้หญิง ไม่ได้จ ากัดเพศในทุก ๆ สาขาโดย
เร่ิมต้นมีสถาบนัศิลปะขึน้ระยะแรกของไทย พบว่ามีผู้หญิงในชนชัน้กลางของสงัคมที่ได้เข้าศึกษา
วิชาศิลปะด้านทศันศิลป์ในสถานศึกษาส าคัญของไทยระดบัต ่ากว่าและระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนเพาะช่าง  วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่าง ๆ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตามล าดับ  สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมไทยผู้หญิงมีศักยภาพต่อการเป็น
ศิลปินไม่แตกต่างกบัผู้ชาย    

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยม 
2.3.1 สตรีนิยมกับสังคม  การศึกษาเพศสภาพและความเช่ือ ผลงานเขียนช่ือของนกั

มานษุยวิทยาศาสนา อภิญญา  เฟ่ืองฟสูกลุ  (2551, น. 79-95) สรุปดงันี ้ 
ในแอฟริกากลาง  เก่ียวกบัการเปลี่ยนผ่านบางอย่างสร้างความหมายในการผูกโยง

ผู้ หญิงกับความเป็นแม่ คือ สัญลักษณ์ต้นไม้น า้นมของเผ่าแดมบู (Ndambu)  ซึ่งเรียกว่าต้น  
mudyi จะมีน า้ยางสีขาวไหลออกมา เป็นความเช่ือที่เช่ือมโยงระหว่างน า้นมมนษุย์ หน้าอกแม่และ
เด็กทารก ความผกูพนัของแม่และเด็ก และสญัลกัษณ์แทนครอบครัวที่เป็นพืน้ฐานของความมัน่คง
ในสงัคมพิธีกรรมจะใช้ต้นไม้นีเ้ก่ียวกบัพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านเด็กผู้หญิง โดยการห่อเด็กผู้หญิงด้วย
ผ้าห่มนอนใต้ต้นไม้ท่ีครอบครัวฝ่ายหญิงของเธอ พืน้ท่ีรอบต้นไม้จะถกูท าให้ศกัด์ิสิทธ์ิและถางให้มี
โล่งเตียน โดยแม่และผู้ท าพิธีผู้ หญิง เรียกพืน้ที่นีว้่าพืน้ที่ต้องห้ามเป็นพืน้ที่แห่งทุกข์ เพื่อเตือน
เด็กหญิงให้ระลกึถึงความเจ็บปวดจากการก าเนิดและเด็กให้นอนนิ่งๆ ไม่ให้ขยบัแขนขา การห้าม
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ไม่ให้กินและไม่ให้พูดตลอดพิธี  ในชนเผ่าเมลานีเซียน (Metanesian) มีพิธีกรรมการสร้างความ
แตกต่างระหว่างชายหญิงนัน้มีพิธีกรรมก าหนดได้แก่ เพศหญิงจะถกูขลิบอวยัวะเพศ จึงจะถือว่ามี
ความอุดมสมบูรณ์พร้อมส าหรับการแต่งงาน   ส่วนเด็กผู้ชายจะถูกร่วมเพศจากชายสูงอายุจน
เลือดออก และได้เป็นเด็กหนุ่มที่สมบรูณ์เม่ือดื่มน า้เชือ้ของเขา นบัเป็นสญัลกัษณ์ที่ตา่งกนัคนละขัว้
กบัการดื่มนมจากอกแม่ น า้เชือ้จะเป็นสญัลกัษณ์ ความอดุมสมบรูณ์แม้ในวฒันธรรมเกษตร ทัง้นี ้
ได้มีการน าน า้เชือ้ผู้ชายไปใช้เป็นสิ่งดลให้พืชผลงอกงาม ซึง่แตกต่างกบัวฒันธรรมอื่นๆ ที่มกัพบวา่
ใช้ผีหรือเทพฝ่ายหญิงอนัเป็นเคร่ืองหมายของการเกษตรในชนเผ่าช่ือ Bimin-kuskusmin ในปาปัว-
นิวกินี จะเน้นความรุนแรง เช่น  การทบุตี ดดุ่า เหยียดหยามใช้ไม่มีหนาถตูามร่างกายเด็กผู้ชาย ท า
ให้อาเจียน เพื่อสอนให้เด็กอดทน เป็นต้นสงัคมในออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริการวมทัง้ในอเมริกา
เหนือ พบว่ามีการยกย่องผู้หญิงในฐานะแม่  แต่ในบางสงัคมกลบัมีพิธีกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของฝ่ายชายในการให้ก าเนิดบุตร เรียกว่า couvades คือพิธีถือเคร่งของสามีระหว่างก่อน
คลอดและหลงัคลอดบตุรของภรรยาเพื่อให้การคลอดด าเนินไปอย่างราบร่ืน การปฏิบตัิถือเคร่งเช่น 
การห้ามกินอาหารบางชนิด การงดกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่เคยท าอยู่เป็นประจ าในชีวิตประจ าวนั 
ในสงัคมเผ่าฮวั ปาปัวนิวกินี ผู้ชายเช่ือว่าผู้ชายก็สามารถให้ก าเนิดบตุรได้ ผู้ชายบางคนอ้างว่าเคย
เห็นตวัอ่อนจากร่างกายตนเอง (Henrietta, Moore L. 1988: 30). ผู้ชายเมลานีเซียนนัน้มีวิธีที่จะ
เพิ่มพลงัทางเพศแก่ตนเองด้วยการใช้ไม้ไผ่บาง ๆ เชือดไปที่อวยัวะเพศตนเองให้เลือดออกเป็นการ
เลียนแบบประจ าเดือนของผู้หญิง แสดงถึงความต้องการที่ผู้ชายอยากจะท าในสิ่งที่ผู้หญิงท าได้   

พิธีกรรมเก่ียวกบัศาสนาความเช่ือในสงัคมขนาดเล็ก ปรีชา  ช้างขวญัยืน  อธิบายว่า 
พบความหลากหลายและพบว่าส่วนใหญ่มีการให้ความหมายเชิงลบเก่ียวกบัผู้หญิง ปฏิเสธและมี
ข้อห้ามส าหรับผู้หญิงในพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  ผู้หญิงถกูสร้างภาพให้สกปรก มีบาปติดตวั เช่นในศาสนา
ฮินด ูแบบจารีต ผู้หญิงถกูห้ามไม่ให้รู้พระเวทถกูสอนให้นบัถือสามีเป็นพระเจ้าและรับใช้บตุรชาย
ด้วยความภักดี ในคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์ระบุว่าผู้หญิงมีธรรมชาติของความโลภ  การรักความ
สบายมีตณัหาและความพยาบาท  จึงประกอบพิธีกรรมและสาธยายมนตร์ไม่ได้ ผู้หญิงไม่สามารถ
เป็นพยานในชัน้ศาล “ผู้ชายคนเดียวเป็นพยานได้หากปราศจากความโลภ แต่ผู้หญิงแม้มากคน
และแม้จะเป็นผู้ หญิงบริสุทธ์ิ จักเป็นพยานมิได้ เพราะจิตใจสตรีนัน้ปราศจากความไว้ใจได้   
(ปรีชา  ช้างขวญัยืน, 2541, น. 39).  ในศาสนาคริสต์  พระเจ้าสร้างผู้ชายก่อนและสร้างผู้หญิงขึน้
จากซี่โครงหนึ่งของชาย อีฟได้หลงเช่ือค ายยุงของอดมัขดัค าสัง่พระเจ้าด้วยการกินผลไม้ต้องห้าม
ผู้หญิงจึงเป็นสาเหตแุห่งหายนะน าความตกต ่าจากสวรรค์มาให้ ท าให้มนษุย์รุ่นต่อไปมีบาปติดตวั 
จึงเป็นภาพคู่ตรงข้ามระหว่างหญิงผู้ ที่โง่เขลากับหญิงท่ีบริสทุธ์ิผู้อทุิศตนตามการบญัชาของพระ
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เจ้า ได้แก่พระแม่มารี ภาพคู่ตรงข้ามหญิงดีและชัว่ในชาดกของพทุธศาสนาในเร่ืองพระเวสสนัดร 
คือ นางมทัรีที่อทุิศกายถวายชีวิตแก่พระเวสสนัดรผู้ เป็นสามี และนางอมิตตดาที่เรียกร้องทกุอย่าง
จากชชูกผู้ เป็นสามี  และเป็นต้นเหตใุห้สามีตาย  ในฮินดกูว่าที่จะมีภิกษุณีก็ได้มีการเรียกร้องอย่าง
หนักและเม่ือเป็นภิกษุณีได้แล้ว ยังมีบัญญัติครุธรรมแปด ที่เป็นข้อปฏิบตัิให้พระภิกษุมีอ านาจ
เหนือกว่าภิกษุณี  ในศาสนายิวผู้หญิงถูกห้ามมิให้ศึกษาพระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิโตรา (Tora) และ
ไม่มีสิทธ์ิที่จะเป็นนกับวช แม้ปัจจบุนัก็ยงัมีชายที่สวดมนต์ขอบคณุพระเจ้าที่ไม่ท าให้เขาเกิดผู้หญิง 
(Kessler, Jack. 2003, p. 320)  แนวคิดเก่ียวกบัชายเป็นใหญ่ในศาสนานี ้ท าให้นกัสตรีนิยมเลือก
ที่จะหันหลังให้กับศาสนา “ชายเป็นใหญ่” และเลือกสถาปนาศาสนาใหม่ เช่น การใช้เลือด
ประจ าเดือนทาตวับชูาดวงจนัทร์ในพิธีคืนพระจนัทร์เต็มดวง เป็นต้น หรือศรัทธาในศาสนาที่มีชาย
เป็นใหญ่แต่สตรีนิยมยังคงเปิดโอกาสและพืน้ที่แก่ผู้หญิง การเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย  ผล
การศึกษาของแมรี  เบ็ธมิลล์  (M.B.Mill,  1995, p. 244).   ในปี 1990  ความแตกต่างเร่ืองเพศใน
วฒันธรรมท้องถิ่น ช่วงทศวรรษที่ 1970 -1980 ในภาคเหนือและอีสานมีเร่ืองราวเก่ียวกบัผีแม่ม่าย 
และภาวะไหลตายในแถบภาคอีสาน ในปี 1990 ชาวบ้านเช่ือว่าผีแม่ม่ายมีประสบการณ์ทางเพศ
และต้องการแสวงหาสามี วิธีแก้ไขคือการเหลาไม้เป็นรุปอวยัวะเพศชายติดไว้เสารัว้บ้าน เ ป็นการ
ตอบสนองทางเพศของผี จะท าให้ไม่ถกูรบกวนและไม่ยุ่งอีก นกัมานษุยวิทยาเห็นวา่ เป็นค่านิยมที่
ขัดแย้งเก่ียวกับเพศสภาพ เนื่องจากผู้หญิงท้องถิ่นออกมาเป็นแรงงานในกรุงเทพฯจ านวนมาก
แต่งตัวเปิดเผยเนือ้หนังกล้าหาญชาญชัยเร่ืองเพศสัมพันธ์  เป็นวัตถุทางเพศที่เด่นชัด ดั งนัน้ผี
แม่ม่ายเป็นการสะท้อด้วยสญัลกัษณ์ต่อภาพลกัษณ์ของผู้หญิงสมยัใหม่ ผีแม่ม่ายเป็นตวัแทนที่
คกุคามของความทนัสมยัตอ่ชีวิตท้องถิ่น   

วัฒนธรรมเก่ียวกับเพศสภาพกับความเช่ือ ในสังคมมีความเช่ือที่สลับซับซ้อน
เก่ียวกบัเพศสภาพ  การมองวา่เป็นอดุมการณ์ทางวฒันธรรมที่ถูกสร้างขึน้ด้วยระบบความเช่ือช่วย
ให้เราสามารถหลุดจากกรอบที่ผูกติดแบบสารัตถะนิยมกับอ านาจในการนิยามความเป็นเพศ
สภาพ และศาสนาเป็นส่วนส าคญัของอุดมการณ์อ านาจในการนิยามที่ท าให้เพศและวฒันธรรม
กลายเป็นสิ่งที่ก าหนดอย่างตายตวัเปลี่ยนแปลงไม่ได้  การมองทะลกุรอบดงักล่าวท าให้เข้าใจได้
ทัง้เพศสภาพและศาสนาล้วนเป็นส่วนส าคญัของอดุมการณ์อ านาจในสงัคมและก าหนดต าแหน่ง
แห่งที่ทางสงัคมแก่ปัจเจกได้อย่างไร  (อภิญญา  เฟ่ืองฟสูกลุ,  2551, น. 96). 

ในสงัคมตะวนัตกมีทศันะเก่ียวกบัความเป็นชายและหญิง ว่าผู้หญิงต้องเป็นผู้ตาม
ผู้ ชายต้องเป็นผู้ น า  ผู้ หญิงต้องเรียบร้อยอ่อนหวานส่วนผู้ ชายต้องเข้มแข็ง หรือผู้ หญิงต้อง
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รับผิดชอบการเลีย้งดลูกูมากกวา่ผู้ชาย  การพยายามแบ่งสถานภาพทางเพศระหวา่งชายและหญิง
ในลกัษณะเช่นนีจ้งึก่อให้เกิดปัญหาและข้อถกเถียงกนั 

งานของวารุณี  ภริูสินสิทธ์ิ (2545, น. 6-22).  สรุปได้ดงันี ้
อริสโตเติล (Aristotle)  กลา่วว่า ธรรมชาติของผู้ชายเหนือกว่าและเป็นผู้ปกครอง 

ส่วนผู้หญิงนัน้ด้อยกว่าและเป็นผู้ ถูกปกครอง หุนหันพลันแล่น อิจฉาริษยา และไร้เหตุผล ส่ว น
ผู้ชายองอาจกล้าหาญ  ป่าเถ่ือน มีเหตผุล  มีสติปัญญา ผู้ชายมีความสมบรูณ์ในความเป็นมนษุย์
มากกว่า เพราะฉะนัน้เหมาะที่จะเป็นผู้น า ผู้หญิงเหมาะที่จะเป็นผู้ เช่ือฟัง เปรียบเสมือนผู้ ใหญ่
ปกครองคนที่เด็กกวา่และยงัไม่มีวฒุิภาวะ อริสโตเติลเช่ือว่าสิ่งที่ท าให้มนษุย์ต่างจากสตัว์คือการมี
เหตุผล มนุษย์ที่ไม่มีความสามารถในเร่ืองนีค้ือทาสและผู้หญิง  เพลโต (Plato) เห็นว่าผู้หญิงมี
คณุสมบตัิที่เหมาะจะอยู่ในบ้านเลีย้งลกู ค้านท์ (Immanuel Kant) และเฮเกล (Friedrich  Hegel)  
มีความเห็นว่าสอดคล้องกันว่าชีวิตผู้หญิงอยู่ที่ครอบครัวส่วนผู้ชายอยู่ที่รัฐและอาชีพ  ผู้หญิงไร้
เหตผุล มีพฤติกรรมความคิดบนพืน้ฐานอารมณ์ ความรู้สกึความคิดเห็นความด้อยกว่าของผู้หญิง
มิได้เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดจากความด้อยกว่าทางวฒันธรรมในความเช่ือของตะวนัตกมองว่า 
ความเป็นชายเป็นเพศท่ีมีเหตมีุผล ความเป็นพืน้ที่สาธารณะทางสติปัญญา สว่นความเป็นหญิงอยู่
ในปริมณฑลของธรรมชาติขอบเขตของความเป็นชายจงึหมายถึงชีวิตสาธารณะ การผลิต ชีวิตทาง
สงัคมและวฒันธรรมซึง่ขดัแย้งกบัความเป็นหญิง สว่นขอบเขตผู้หญิงนัน้หมายถึงชีวิตสว่นตวั ชีวิต
ในบ้านและการสืบพนัธุ์ ความเป็นหญิงถกูใช้เป็นตวัแทนของธรรมชาติ และปัจเจกบคุคลซึง่ตรงกนั
ข้ามกบัความเป็นชายที่สงัคมและวฒันธรรม ทัง้หมดนีถ้กูสืบทอดเป็นปรัชญาอดุมคติที่มีอิทธิพล
ต่อระบบทางสงัคมมาเป็นเวลานาน จึงเกิดความเช่ือว่ามีความแตกต่างระหว่างเพศตามธรรมชาติ  
ลกัษณะความเป็นชายความเป็นหญิงในเร่ืองความเข้มแข็ง อ่อนแอจึงเป็นเร่ืองถกเถียงกนัมากใน
สตรีนิยม 

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเพศ ประกอบด้วยทัศนะสองประการ 
ประการแรก ทัศนะเก่ียวกับผู้หญิงไม่มีความแตกต่างจากผู้ชายในทุกด้านทัง้สติปัญญาและจิต
วิญญาณ  และไม่เช่ือว่ามีความเป็นหญิงความเป็นชายตามธรรมชาติแต่ถกูสร้างผ่านระบบกลไก
สังคม  ผู้ หญิงตกเป็นชายขอบอยู่ภายใต้อ านาจของผู้ ชาย  ประการที่สอง  ทัศนะที่ว่ามีความ
แตกต่างเร่ืองสติปัญญาหรือจิตวิญญาณ ดงันัน้ หากมีความแตกต่างควรมีความเท่าเทียมเพราะ
ต่างคนต่างมีหน้าที่คนละอย่างตามธรรมชาติก าหนด หญิงและชายควรอยู่ด้วยกนัอย่างมีความสขุ  
นกัสตรีนิยมเสนอวา่ควรยอมรับความแตกต่างระหวา่งเพศ  แต่ความเป็นชายเกิดจากการสร้างทาง
สงัคมและการขดัเกลาทางสงัคมผ่านสถาบนัตา่ง ๆ   
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วารุณี  ภริูสินสิทธ์ิ  (2545: 29-32).  กลา่วถึงการแบง่พฒันาการแนวคิดสตรีนิยม

ในตะวนัตก  สรุปได้เป็นคลื่นลกูที่หนึ่ง  (ช่วงศตวรรษที่ 17-19  ถึง ประมาณศตวรรษที่ 20 ) คลื่น
ลกูที่สอง (ทศวรรษ 1960-1980)  และคล่ืนลกูที่สาม (ทศวรรษที่ 1980 - ปัจจบุนั) สรุปดงันี ้

คลื่นลูกที่หนึ่ง  ช่วงศตวรรษที่ 17-19 ถึงประมาณศตวรรษที่20 ยุคนีใ้ห้
ความส าคญักบัประเด็นคณุธรรมของความเป็นหญิงความเป็นชาย ความเป็นเหตผุลที่ผู้ชายมีแต่
ผู้หญิงไม่มี การเรียกร้องสิทธิความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย รวมทัง้ความเป็นอิสระ
ของหญิงโดยเฉพาะชนชัน้กลางและชนชัน้สงู ช่วงแรกสตรีนิยม คือ การเรียกร้องสิทธิในการออก
เสียงเลือกตัง้ของผู้หญิงในองักฤษและสหรัฐอเมริกา มียอมรับในการแบ่งโลกสาธารณะและโลก
สว่นตวักบัผู้ชาย 

คลื่นลกูที่สอง  ช่วงทศวรรษ 1960 - 1980 การมองว่าบทบาทของผู้หญิงใน
สงัคมมีสภาพเป็น “ผู้อื่น” หรือ เป็น “คนนอก”  ในช่วงนีไ้ด้เกิดความพยายามในการอธิบายสถานะ
ที่ด้อยของผู้หญิงและสาเหตขุองการอยู่ในสถานะที่ด้อยนัน้ ท าให้เกิดส านกัคิดต่าง ๆ คือ สตรีสาย
เสรีนิยม สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ สตรีนิยมสายสงัคมนิยม สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน สตรี
นิยมสายจิตวิเคราะห์  เพื่ออธิบายถึงสาเหตขุองความเป็นรองของผู้หญิงในสังคมรวมทัง้แนวทาง
ในการก าจดัความเป็นรองนัน้   

คลื่นลกูที่สาม  ช่วงปลายทศวรรษ 1980 จนถึงปัจจบุนั  พืน้ฐานของแนวคิด
สตรีนิยมที่ผ่านมา เช่น ความเป็นสากลของปัญหาของผู้ หญิงโดยพิจารณาถึงเงื่อนไขของ
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ระบบคิดแบบคู่ตรงข้าม ความเช่ือในการได้มาซึ่ งความรู้ตามแนว
วิทยาศาสตร์ ความคิดคลื่นลกูที่สามเห็นด้วยว่ามีความแตกต่างกนัย่อมน ามาซึ่งประสบการณ์ที่
แตกต่างกนั ปฏิเสธการแบ่งแยกระหวา่งเพศทางชีวะ (sex) และเพศทางสงัคม (gender) นอกจาก
เร่ืองที่เก่ียวกบัร่างกายแล้ว พวกคลื่นลกูที่สามยงัให้ความสนใจในความเฉพาะเจาะจง และความ
หมาลากหลาย และความแตกต่างของผู้หญิง ความขัดแย้ง รวมทัง้เร่ืองอัตลักษณ์ ของผู้หญิง 
รวมทัง้ให้ความส าคญักบัสถานะความเป็น “ผู้อื่น” หรือ คนนอก เพราะฉะนัน้คลื่นลกูที่สามจึงรวม
งานของสตรีนิยมผิวด าและสตรีรักร่วมเพศอยู่ด้วย  
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กาญจนา  แก้วเทพ   (2544, น. 120). กลา่วถึงแนวคิดสตรีนิยม สรุป ดงันี ้ 
แนวคิดเร่ืองสิทธิมนษุยชน (the right of man) ในศตวรรษที่ 17 เร่ิมมีการก่อ

ตวัเพื่อพดูถึงสิทธิของมนษุย์ทกุคน ในนามว่า “สิทธิมนุษยชน” โดยเฉพาะสิทธิพลเมือง หมายถึง 
การมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในชีวิตสาธารณะสิทธินีใ้นระยะเร่ิมแรกคงสงวนไว้แค่ผู้ชายเท่านัน้ เช่น สิทธิ
ที่จะได้เข้าร่วมชีวิตสาธารณะในฐานะพลเมืองคนหนึง่  

แนวคิดสังคมนิยม/สังคมยูโทเ ปีย (socialism/utopia) เป็นแนวคิดที่มุ่ง
สร้างสรรค์สงัคมใหม่ที่มีความยุติธรรมความเสมอภาคเท่าเทียมที่ไม่ถูกเกณฑ์เร่ือง “ชนชัน้ เพศ 
เชือ้ชาติ สีผิว”  มาเป็นเคร่ืองกีดกัน้ ดงันัน้จึงมีจุดร่วมกบักลุ่มสตรีนิยมที่ปรารถนาจะสร้างสงัคม
ใหม่ที่ “เพศ” ไม่มาเป็นเคร่ืองแบง่แยกมนษุย์อีกต่อไป  

แนวคิดเร่ืองเพศธรรม  (Sexuality) ในปลายศตวรรษที่ 19-20  ใน 2 ศตวรรษ
ที่ผ่านมานี ้ได้มีการรือ้แนวคิด เร่ือง เพศ ที่ติดตัวมนุษย์มาเสียใหม่ โดยแยกแยะระหว่าง เพศ
ชีวภาพ ที่เกิดมาติดตวัคนโดยธรรมชาติของมนษุย์และเทศทางสงัคม อนัได้แก่ เพศที่สงัคมแต่ละ
สงัคมประกอบสร้าง (construct) นัน้ ในขณะที่เพศทางชีวภาพนัน้มีลกัษณะเหมือนกนัทุกสงัคม
และสากล จะแตกต่างกันตามวฒันธรรมแต่ละสงัคม ผู้หญิงสงัคมส่วนใหญ่ อาจจะมีอุปนิสยัที่
ออ่นโยน  ไม่ก้าวร้าว แต่ผู้หญิงในเผ่าลุม่น า้อเมซอนกลบัมีลกัษณะตรงกนัข้าม ผู้ชายในชนเผ่าบาง
เผ่ามีหน้าที่เลีย้งลกู เย็บปักถกัร้อย และท าอาหารในขณะท่ีผู้หญิงออกไปท าสงครามหรือหาอาหาร 
เป็นต้น 

กาญจนา  แก้วเทพ  เสนอแนวคิดสตรีนิยมที่เร่ิมใน ศตวรรษที่ 20 มี 3 ระยะ ดงันี ้ 
ระยะแรก อยู่ในช่วงปี 1970 สตรีนิยมในยุคที่ต่อสู้ เพื่อความเท่าเทียมกับ

ผู้ชายและทิง้ความเป็นหญิง  
ระยะที่สอง  เร่ิมยอมรับว่าทัง้ผู้หญิงและผู้ชายนัน้มีความแตกต่าง ในความ

แตกต่างมีความด้อยของผู้หญิง เช่น ผู้ ชายใช้เหตุผล ผู้หญิงมักใช้อารมณ์ ดังนัน้ต้องยกระดับ
ผู้หญิงให้สงูขึน้ด้วยการมาเป็นผู้หญิงเก่ง ก้าวหน้า ทนัสมยั แต่ทว่าผู้หญิงยงัเป็นแบบผู้หญิงอยู่
ระยะที่สามตามแนวคิดที่ว่า ความเป็นหญิงความเป็นชายเป็นเพียงสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึน้มา  
อนัเนื่องจากแนวคิด Postmodern ที่เช่ือว่า ความจริงนัน้เกิดจากค านิยาม ดงันัน้แนวทางการต่อสู้
จึงควรมุ่งไปสู่ให้ค านิยามมากกว่า เช่น ต้องเปลี่ยนใหม่ ว่า “น า้ตาไม่ใช่สัญลักษณ์ของความ
ออ่นแอของผู้หญิงและผู้ชายก็ร้องไห้ได้”   

แนวคิดเร่ืองหญิงชายที่ได้หลดุพ้นระดบับุคคลจริง ๆ แต่พิจารณาที่คุณค่าแบบ
ผู้หญิง และคณุค่าแบบผู้ชาย (Women & Men value) ซึ่งรับแนวคิดที่ได้อิทธิพลจากแนวคิดหยิน 
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หยางของจีน เช่น ผู้ ชายเป็นหมากรุก ผู้ หญิงมีคุณค่าแบบรับ ผู้ชายมีคุณค่าแห่งการสร้างสรรค์ 
ผู้หญิงมีคณุค่าแห่งการท านบุ ารุงรักษา และหากเดินตามแนวคิดหยินหยางอย่างเคร่งครัดแล้ว คือ 
เน้นการด ารงอยู่ของคณุค่าทัง้สองอย่างสมดลุมีเหตผุลและสง่เสริมซึง่กนัและกนั ปัญหาของสงัคม
จึงมิได้อยู่ที่หยินหยาง แต่อยู่ที่การเสียสมดลุ จึงต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อเสริมคณุค่าทัง้ 2 ให้เกิด
ลักษณะสมดุล ท่ามกลางการพัฒนาแนวคิดสตรีนิยมมีสภาพการณ์ของผู้ หญิงที่ยังเป็นฝ่าย
เสียเปรียบหรือมีคุณค่าน้อยกว่าผู้ชาย ก็เกิดการเคลื่อนไหว คือ เกิดทศันะที่ตอบโต้ว่า  “เพียงแค่
เป็นผู้หญิงก็ดีกว่าเป็นผู้ชายเสียแล้ว  คุณค่าของผู้หญิงเหนือกว่าผู้ ชาย”  (กาญจนา  แก้วเทพ ,  
2544, น. 120-122).   

จากข้อมลูข้างต้น สตรีนิยมแบบตะวนัตกเกิดจากภาวะที่ถูกก าหนดให้ผู้หญิงมี
สภาพที่ถกูลิดรอนสิทธิและเป็นเพศที่ด้อยกว่าชายในทกุด้าน  ท าให้ผู้หญิงได้ออกมาเรียกร้องสิทธิ
ความเสมอภาคของนกัสตรีนิยมในตะวนัตก  เป็นผลท าให้เกิดความแตกต่างและท าให้เกิดสภาพ
ของการแบ่งแยกระหว่างเพศมากขึน้ก่อให้เกิดปัญหามากกว่า  ทัง้นีผู้้ วิจัยจะได้น าแนวคิดหยิน 
หยางเป็นแนวทางและหลกัคิดเพ่ือใช้วิเคราะห์ผลการศกึษาศิลปินหญิงในงานวิจยันี ้ 

สตรีนิยมสายเสรีนิยม  (Liberal Feminism)  
กระแสความคิดความเช่ือเร่ืองสิทธิมนุษย์และสิทธิสตรีในแนวเสรีนิยมได้

ปรากฏตวัก่อตัง้ขึน้ในสงัคมตะวนัตก  สิทธิมนษุย์ซึ่งเป็นทัง้อดุมการณ์ได้ก่อโครงตัง้เค้าขึน้ในโลก
ตะวนัตก ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที่ ค.ศ.17 และค.ศ.18 ได้กลายเป็นอดุมการณ์ทางสงัคมและการเมือง
ใหม่ที่ถูกน ามาใช้เป็นพลงัในการเรียกร้องเพื่อการก าจัดสิทธิของกษัตริย์และบรรดาขุนนางและ
เรียกร้องให้ได้มาซึง่สิทธิในการเป็นพลเมือง สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน และสิทธิการศกึษา สิทธิ
การท างาน และสิทธิทางการเมืองโดยเฉพาะสิทธิในการเลือกตัง้ เป็นต้น  การเรียกร้องนีน้ าไปสู่
การเรียกร้องเร่ืองความเท่าเทียมของผู้หญิงในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วย ความคิดเหล่านีไ้ด้รับ
อิทธิพลต่อนักสตรีนิยมรุ่นแรก ๆ เช่น Marry Wolstonecraft  ในศตวรรษที่ 18 ต่อมาเป็นจอห์น 
John Stuart Mill Harriet Tayloy  ในศตวรรษที่ 19  Marry Wolstonecraft  เป็นชาวองักฤษและมี

ชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1759-1799  ได้เขียนหนงัสือที่เปรียบเสมือนคมัภีร์ของขบวนสตรีนิยม ช่ือ A 

Vindication of the right of women ตีพิมพ์ในปี 1792 เป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแรง
บนัดาลในส าคญัให้ผู้หญิงที่ท างานในขบวนการเคลื่อนไหวในยุคนัน้  และต่อมาได้มีการกล่าวกนั
ใน A Vindication of the right of women ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกที่ท้าทายต่อความเหน็ดเหนื่อย
กว่าของผู้ชายทัง้ระบบ ผู้หญิงซึ่งได้รับการก าหนดจากสงัคมไว้อย่างเป็นนยัยะให้เป็นชนชัน้แห่ง
เพศ (sexclass) Wolstone craft ท้าทายต่อความเช่ือเร่ืองความด้อยกว่าของผู้หญิง เธอท้าทาย
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ความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ เป็นเพศไม่มีเหตุผลและเจ้าอารมณ์ เธอท้า
ทายความคิดวา่ผู้ชายสร้างขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง Wolstone craft จงึเรียกร้อง
ให้ผู้หญิง ปลดปล่อยตวัเองจากการเป็นของเล่น ประเทืองอารมณ์ ผู้ชาย นอกจากนี ้ยงัเสนอว่า 
ความแตกต่างระหว่างหญิงชายมาจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมมิใช่เป็นเร่ืองธรรมชาติดังที่นัก
ปรัชญาผู้ ชายมีคุณธรรมแตกต่างกัน รวมทัง้ความเช่ือที่ว่า คุณธรรมอยู่คู่กับเพศทางกายภาพ 
คุณธรรมที่ดีของผู้หญิง คือ ความเป็นผู้น า เป็นต้น Wolstone craft ได้ปฏิเสธความเป็นหญิงที่
สงัคมก าหนดขึน้และเสนอวา่  ความเข้มแข็งของผู้ชายอาจเหนือกวา่ผู้หญิง และเป็นเร่ืองธรรมชาติ
นัน้ คือ ความเข้มแข็งตามสรีระเท่านัน้ นอกจากนีแ้ล้วทัง้สองเพศมีความเหมือนกัน รวมทัง้
คณุธรรม ความรู้และการศึกษา คณุธรรมของมนุษย์ที่Wolstone craft  มองว่ามีความส าคญั คือ 
อิสรภาพ และความมีเหตผุล อิสรภาพเป็นพืน้ฐานของคณุธรรมอื่น ๆ ที่ส าคญัไปไม่น้อยกวา่กนัคือ 
ความมีเหตผุล เพราะสิ่งนีท้ าให้มนุษย์อยู่เหนือสตัว์ มีอิสระจากสิ่งต่าง ๆ ความมีเหตผุลเป็นพลงั
ก้าวหน้า  น ามนษุย์สูก่ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางสูส่ิ่งที่ดีขึน้  

เพราะฉะนัน้ส าหรับผู้หญิง สิ่งแรกที่ส าคัญคือ การท าให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
เหตผุล และต่อไปคือการเป็นพลเมือง ความมีเหตผุลจะท าให้ผู้หญิงท างานในหน้าท่ีต่าง ๆ ได้อย่าง
ถกูต้องในกรอบของบรุุษเพศ ผู้หญิงยงัไม่ค่อยมีเหตผุลเป็นคนท่ีไม่รู้จกัใช้สมองจกุจิก  เหลาะแหละ
และสนใจแต่เร่ืองความสวยงามของร่างกายและหมกมุ่นในเร่ืองของความรัก แต่สิ่งเหล่านีเ้ป็นผล
มาจากการอบรมเลีย้งด ู การฝึกฝนหรือการศกึษาที่ผู้หญิงได้รับในสงัคมสมยันัน้ 

สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ (Marxist Feminist) 
แนวคิดนีไ้ด้รับอิทธิพลจาก  คาร์ล มาร์กซ์ (karl,  Marx)และเฟรเดริก เองเกล 

(Frederick,  Engles)  มาร์ก อธิบายเก่ียวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้ หญิงด้านทุนนิยม 
กล่าวคือมาร์กมองว่าผู้ ชายซึ่งถือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ผู้หญิงเป็นแรงงานและการท างาน
มาร์กไม่ได้สนใจเร่ืองการแบ่งงานกนัท าตามเพศ  สตรีนิยมสายนีว้ิเคราะห์เก่ียวกบังานที่ผู้หญิงท า
เป็นงานบ้านและงานอาชีพ ผู้หญิงจะได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง ขณะที่ผู้ ชายครอบครอง
ทรัพย์สินครอบครัว  การแบ่งงานกันท าตามเพศ แนวคิดสายมาร์กซิสต์เสนอ มโนทัศน์  “งาน”  
ที่ได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง มาเป็นกรอบวิเคราะห์ผู้หญิงในความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ คือ 
ในบ้าน และนอกบ้าน ได้กระท าให้ผู้ หญิงถูกเอารัดเอาเปรียบเชิงซ้อนจากเพศภาวะชาย เม่ือ
ขยายตวัของเศรษฐกิจแบบทนุนิยมงานบ้านที่ถือว่าเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต ไม่มีคณุค่าและ
ไม่มีค่าตอบแทน และงานนอกบ้านซึ่งเป็นงานที่ก่อให้เกิดผลผลิตมีค่าตอบแทน ระบบทุนนิยม
พยายามที่จะให้เก็บผู้ หญิงไว้ท างานบ้าน การกระท าเช่นนีถื้อว่าเป็นประโยชน์ต่อทุนนิยมเพราะ
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ผู้ชายสามารถท างานได้อย่างเต็มที่โดยไม่เสียเวลาในการท างานบ้านหรือท าอาหาร และนายทนุไม่
จ าเป็นต้องจ่ายคา่แรงงานสงูขึน้เพื่อน ามาจ่ายให้กบัคนท างานบ้านเพราะมีผู้หญิงหรือภรรยาท าให้
ฟรีอยู่แล้ว ในกรณีที่ผู้หญิงได้มีโอกาสท างานนอกบ้าน ภายใต้ระบบทุนนิยมที่เป็นอยู่ผู้หญิงส่วน
ใหญ่ท าถกูถือว่าเป็น "งานของผู้หญิง" เช่น งานพยาบาล งานเย็บผ้า งานเลขานกุาร ซึง่เช่ือว่าเป็น
งานที่คล้ายคลึงกบังานที่ผู้หญิงท าที่บ้าน จึงท าให้งานเหล่านัน้ได้รับค่าตอบแทนต ่าเม่ือเทียบกบั
งานที่ผู้ชายส่วนใหญ่ท า เพราะงานบ้านถูกตดัสินว่าเป็นค่าที่ไม่มีคุณค่าในระบบทุนนิยม ระบบ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบทนุนิยมจึงถือว่าเป็นสาเหตทุี่ส าคญัที่สดุของความเป็นรองของ
ผู้หญิง ดงันัน้การต่อสู้ของผู้หญิงส าหรับสตรีนิยมสายนี ้คือต้องเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจที่ ไม่
เป็นธรรมเสนอดงักล่าวท าให้สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ถูกวิจารณ์ว่ามองไม่เห็นการกดข่ีผู้หญิงใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่ส าคญั เช่นการกดข่ีที่ผู้หญิงได้รับในโลกส่วนตวั หรือภายในครอบครัว มองไม่เห็น
ว่าการกดข่ีผู้ หญิงมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการกดข่ีทางชนชัน้ ข้อวิจารณ์นี น้ าไปสู่การ
เกิดขึน้ของส านกัคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism)  

แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน 
แนวคิดนีเ้ป็นการกดข่ีผู้หญิงที่เกิดขึน้เพราะเธอเป็นผู้หญิง หรือผู้หญิงถกูกดข่ี

เพราะเพศของเธอ ความไม่เทียมกันทางเพศที่เกิดขึน้เป็นผลมาจาก อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 
(Patriarchy) ระบบชายเป็นใหญ่ หมายถึง ระบบของโครงสร้างสงัคมและแนวการปฏิบตัิที่ผู้ชายมี
ความเหนือกว่า กดข่ีและเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  เป็นระบบที่ผู้ ชายมีความ
เหนือกวา่ผู้หญิงในทกุด้าน ไม่วา่จะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง หรือวฒันธรรม กลุม่แนวคิดนีใ้ห้ความ
สนใจต่อสถานะที่เป็นรองของผู้หญิงและมองว่าความเป็นรองที่เกิดขึน้ มีสาเหตุมาจากความ
ต้องการเหนือกว่าของผู้ ชาย และอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ได้พยายามสร้างความชอบธรรมต่อ
ความเหนือกว่าของผู้ ชาย (ผู้ ชายเข้มแข็งกว่า ฉลาดกว่า มีเหตุผลมากกว่า คิดอะไรที่ลึกซึง้ ได้
มากกว่า ฯลฯ) และท าให้ความเหนือกว่านีด้ ารงอยู่ในความเช่ือของคนในสังคมผ่านทาง
กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ สตรีนิยมสายนีไ้ด้มีการแตกย่อยเป็นสตรีนิยมสาย
วฒันธรรม (cultural feminism) และสตรีนิยมสายนิเวศ (ecofeminism)  ดงันี้  

สตรีนิยมสายวฒันธรรม  ผู้หญิงและผู้ชายมีคณุลกัษณะที่แตกต่างตามที่
เช่ือกนัในอดีต แต่คณุลกัษณะที่เป็นหญิงนัน้ดีกวา่หรือเหนือกวา่ผู้ชาย (ไม่ได้ด้อยกวา่ตามที่เช่ือกนั
ในอดีต) ไม่ว่าจะเป็นความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ผู้อื่น การเอาใจใส่ดูแล ความอ่อนโยน ความสนัติไม่
ก้าวร้าว ล้วนเป็นคณุลกัษณะที่ผู้หญิง และควรรักษาความเป็นหญิงเหลา่นัน้ไว้ 
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สตรีนิยมสายนิเวศ  มีความเช่ือคล้ายคลึงกบัสายวฒันธรรมว่าผู้หญิงมี
ความแตกต่างจากผู้ชายและดีกว่าผู้ชายตามธรรมชาติ และเสนอเพิ่มเติมว่าผู้หญิงมีความใกล้ชิด
หรือเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนักบัธรรมชาติ เช่นการท่ีผู้หญิงเป็นผู้ให้ก าเนิดบตุร ท าให้ผู้หญิงเชื่อมโยง
กบัธรรมชาติ เช่ือมโยงกบัโลก สว่นผู้ชายนัน้ใกล้ชิดกบัวฒันธรรม และในนามของวฒันธรรมผู้ชาย
ได้พยายามและประสบความส าเร็จในการข่มเหงรังแกทัง้ผู้หญิงและธรรมชาติ การเช่ือมโยงผู้หญิง
เข้ากับธรรมชาตินีไ้ด้น าไปสู่การฟื้นฟูพิธีกรรมโบราณที่ให้ความส าคัญกับการบูชาพระแม่เจ้า 
รวมทัง้ระบบสืบพนัธุ์ของผู้หญิง โดยมองว่าธรรมชาติเปรียบเสมือนแม่และพระแม่เจ้าซึ่งเป็นที่มา
ของพลงัอ านาจและแรงบนัดาลใจ และเสนอให้มีการปฏิเสธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สตรีนิยม
สายวัฒนธรรมและสายนิเวศถูกวิจารณ์ว่าเป็นพวกสารัตถะนิยม เช่ือว่ามีธาตุแท้ของความเป็น
หญิง 

สตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist Feminism)  

แนวคิดนีมี้คล้ายคลึงกบัสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ได้แก่ การเช่ือว่าผู้หญิงกบั
ผู้ชายมีความเหมือนกนัหรือการวิเคราะห์สงัคมโดยแบ่งเป็นโลกส่วนตวัและโลกสาธารณะ รวมทัง้
การเสนอให้ผลกัดนัโลกส่วนตวัเข้าไปอยู่ในโลกสาธารณะแต่แตกต่างกนัคือ สตรีนิยมสายสงัคม
นิยมมองว่าการอธิบายถึงการกดข่ีผู้หญิงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจต่อโลกหรือพืน้ที่ส่วนตวัด้วย 
เช่นความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศหญิงกับเพศชายและหน้าที่การให้ก าเนิดเด็กของ
ผู้หญิง แนวคิดสตรีนิยมสายนีเ้สนอวา่ ความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศ เป็นผลจากการปฏิสมัพนัธ์กนั
ของระบบชายเป็นใหญ่และระบบทุนนิยมในสังคม หรือเม่ือทัง้ระบบความเป็นเพศและระบบ
เศรษฐกิจมาสมัพนัธ์กนัในยคุสมยัหนึ่งๆ ท าให้เกิดโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมที่ผู้ชายอยู่ใน
ฐานะที่ได้เปรียบ สว่นผู้หญิงอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเช่น ระบบชายเป็นใหญ่ได้สร้างความเช่ือที่วา่ 
คุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความสวยและความสาว คุณค่าของผู้ชายอยู่ที่ความสามารถ การประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน ความเช่ือนีเ้ม่ือปฏิสมัพนัธ์กับเศรษฐกิจแบบตลาดที่ต้องการขาย
สินค้าให้ได้มาก ดงันัน้ ผ่านทางการโฆษณาผู้หญิงจึงตกเป็นเหยื่อทางการค้าหรือการโฆษณาของ
ธุรกิจเคร่ืองส าอางหลากหลายชนิดอย่างเต็มใจ เพื่อต้องการสวยและรักษาความสาวไว้ 

สตรีนิยมสายจติวิเคราะห์ (Psychoanalytic Feminism)  
เป็นแนวคิดสตรีนิยมอีกส านกัหนึ่ง ได้ใช้แนวคิดของจิตวิเคราะห์เพื่ออธิบาย

ถึงการเกิดขึน้ของความเป็นชายความเป็นหญิงซึ่งน าไปสู่ความเป็นรองของผู้หญิง โดยเช่ือว่าการ
ท าความเข้าใจต่อพฒันาการความเป็นชายเป็นหญิงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในระดบัจิตใจ  นกั
สตรีนิยมสายนีเ้ช่ือว่าความเป็นเพศ หรือความเป็นชายเป็นหญิงไม่ใช่เร่ืองทางชีวะที่มีมา แต่เป็น
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สิ่งที่ถกูสร้างขึน้ในระดบัจิตไร้ส านึก  (Unconciousness)  ในพฒันาการชีวิตช่วงต้น ๆ ของเด็ก ซึง่
ถือว่าเป็นช่วงที่ส าคัญในการก่อรูปอัตลักษณ์ของความเป็นเพศ เช่น งานของแนนซี่ โชโดรอฟ 
(Nancy Chodorow) ที่อธิบายว่าการเลีย้งดเูด็กอ่อนที่ไม่สมดลุ คือการที่แม่เลีย้งดเูด็กใกล้ชิดแต่
เพียงผู้ เดียวโดยมีพอ่คอยดอูยู่ห่าง ๆ ก่อให้เกิดการก่อรูปอตัลกัษณ์ความเป็นเพศที่แตกต่างกนั ท า
ให้ผู้ชายมกัเป็นคนที่ปิดกัน้ตวัเอง ไม่มีทกัษะในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น มีความเป็นตวัของ
ตวัเองสงู ส่วนผู้หญิงจะมีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น แต่มีความเป็นตวัของ
ตวัเองน้อย ซึง่เธอเสนอว่าความเป็นหญิงเป็นชายแบบนีไ้ม่เหมาะสมทัง้คู่ มนษุย์ที่พงึประสงค์ควร
เป็นการผสมผสานคณุลกัษณะของทัง้สองเพศ ซึง่จะได้มาโดยเปลี่ยนวิธีการเลีย้งดเูด็กให้พอ่มีสว่น
ในการเลีย้งดลูกูในระดบัเดียวกบัแม่ (equal parenting)   

สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่ (Postmodern Feminism) 
สตรีนิยมแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้นถูกมองว่าเป็นผลผลิตของแนวคิดในยุค

สมยัใหม่ ยกเว้นนกัสตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์บางคน และถกูวิจารณ์จากสตรีนิยมสายแนวคิดหลงั
สมยัใหม่ว่ามีข้อบกพร่องโดยเฉพาะประเด็นการเสนอภาพผู้หญิงที่เป็นหนึ่งเดียว คือเช่ือว่าผู้หญิง
ทัง้โลกมีความเหมือนกนั ไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม  ทางชาติพนัธุ์ ทางชนชัน้ สตรี
นิยมสายหลังสมัยใหม่  ซึ่งได้รับความสนใจอย่างสูงตัง้แต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมาได้ให้
ความส าคญัต่อความแตกต่างของกลุม่ผู้หญิงรวมทัง้ความหลากหลายที่มีอยู่ของผู้หญิงแต่ละคน  

2.3.2 ศิลปะแบบสตรีนิยม 
ลีโอนาร์โด  ดาวินชี กบัความทรงจ าในวยัเด็ก ที่ฟรอยด์วิเคราะห์ด้านจิตวิทยา ในการ

แสดงออกของงานศิลปะของลีโอนาร์โด ในช่วง ค.ศ. 1452-1519) ว่าเนื่องจากเป็นเด็กนอกสมรส
ของบิดาซี่งเป็นขนุนางเมืองฟลอเรนซ์ผู้มัง่คัง่และประสบความส าเร็จกบัมารดาซึ่งเป็นสาวใช้จาก
บ้านนอก มารดาของเขาได้แต่งงานใหม่กบัชาวนาเม่ือตอนเขามีอายไุด้ 5 ปี  ท าให้ลีโอนาร์โดต้อง
ไปอยู่อาศยักบับิดาและภรรยาใหม่ที่ยงัสาวแต่ไม่มีบุตร ต่อมาเป็นแม่เลีย้งที่อปุการะอทุิศตนและ
สนบัสนนุลีโอนาร์โด  ฟรอยด์เสนองานเชิงชีวประวตัิแนวจิตวิเคราะห์ จากการบนัทกึของลีโอนาร์โด
ว่า ครัง้หนึ่งขณะที่ลีโอนาร์โดนอนอยู่ในเปล มีนกแร้งลกึลบัตวัหนึ่งบินโฉบลงมาเพื่อใช้หางของมนั
เปิดปากเขา โดยหางเป็นสญัลกัษณ์ที่คลมุเครือระหว่างหน้าอกของผู้หญิงกบัอวยัวะเพศชาย การ
ถูกบิดาทอดทิง้ตัง้แต่ยงัเล็กและความกลวัว่าจะเก่งเกินหน้าเขาท าให้ลีโอนาร์โดพฒันาตนเอง ที่
เรียกว่า การยบัยัง้ ซึ่งสะท้อนอยู่ในภาพเขียนหลายชิน้ที่เขาวาดไม่เสร็จ อ านาจของพ่อและการ
จินตนาการถึงลงึค์มารดา (หางของนกแร้ง การล่อลวงของมารดาและความเป็นมารดาสองแบบ) 
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คือ  สิ่งที่ก าหนดให้เขาเป็นรักร่วมเพศจะเห็นว่าเขาไม่ยอมยุ่งเก่ียวกับร่างกายของผู้หญิงเลยแต่
กลบัหลงใหลในความงามของร่างกายบรุุษ (โซเฟีย โพคา,  2548:  150).  

วิรุณ ตัง้เจริญ  อธิบายว่า ฟรอยด์ เช่ือว่านั่นเป็นแรงกระตุ้นความเก็บกด เป็นสิ่ง
ผิดปกติอย่างรุนแรงในเชิงต่อต้านพ่อ  ด้วยแรงขับที่ไร้แบบแผนและแรงขวางกัน้  แรงผลกัดันนี ้
ประกอบกับพลงัที่แสดงความสามารถอนัเป็นเลิศ ได้ส่งผลให้ดาวินชี  กลายเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ 
ฟรอยด์ได้วิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมของดาวินชี ช่ือ Madona and Child with St.Ann (1508-
1510) ว่าเป็นผลงานที่แสดงความส าคัญของเพศแม่ทัง้สองคน แสดงความปรารถนาที่ต้องการ
ความรัก ความอบอุ่นและต้องการบรรลคุวามฝันไปสูโ่ลกของความเป็นจริง(วิรุณ  ตัง้เจริญ, 2547:  
187).    คริสตีวา ใช้จิตวิเคราะห์ตีความศิลปะในแนวต่างจากฟรอยด์ ในงานปี 1980 ที่ศึกษาจิตร

กรยุคเรอเนซองช่ือ จิโอวาน นีเบลลีนี ในปี ค.ศ. 1430-1513  โดยได้ใช้ภาพเขียนเพื่อวิเคราะห์

ชีวประวตัิว่าเป็นจดุเร่ิมต้นในการวิเคราะห์เธอสนใจจะค้นหาความส าคญัของร่างกายมารดาที่ถกู
แสดงในงานศิลปะของศิลปิน   คริสติวามองภาพมารดาของเบลลีนีที่เขียนว่าแสดงออกด้วยความ
รักของมารดาที่มีต่อบตุรลาคอง  เห็นว่า ความสมัพนัธ์แรกสดุและพึ่งพาอย่างสดุขัว้ของทารกกบั
ร่างมารดาตน เรียกว่า ขัน้จินตนาการ ถกูเก็บกดขึน้เป็นสญัลกัษณ์คือกฎระเบียบของบิดาซึ่งเป็น
ตวัก าหนดโครงสร้างของการสื่อความหมายและสญัลกัษณ์ทางภาษาทัง้หมด ระบบสญัลกัษณ์นี ้
จะเป็นไปได้ต่อเม่ือทารกปฏิเสธแรงขบัของตนต่อร่างกายมารดา มนัจึงเก็บกดความหลากหลาย
ของอารมณ์ก าหนด และความป่ันป่วนของขัน้จินตนาการเอาไว้ใต้ภาษาสากลที่ถูกก า หนด
โครงสร้างโดยกฎของบิดา   

ในทศวรรษ 1970-1980 ศิลปินหญิงหลายคนซึง่ได้รับอิทธิพลจากวาทกรรมสตรีนิยม
แนวจิตวิเคราะห์ แมร่ี เคลลี่ ปี ค.ศ.1973-1978 น าเสนอบนัทึกหลงัคลอดบุตร เป็นการน าเสนอ
บทความด้านความสมัพนัธ์ระหว่างมารดา-บตุร ที่ค้นคว้าโดยเคลลี่  ประกอบด้วยข้อเสนอ 6 สว่น
การน าเสนอแต่ละส่วนจะมีความส าคญั ๆ การใช้จิตวิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่
เกิดขึน้กบัความสมัพนัธ์ตลอดระยะเวลาสี่ปีคร่ึง  จึงได้โบราณคดีวิทยาขององค์ประธานเพศหญิง
โดยอาศยัข้อมลูทางชีวประวตัิส่วนหนึ่งของเคลลี่ศตวรรษที่ 1970 เกิดข้อวิจารณ์เก่ียวกบัผู้หญิงที่
หมกมุ่นกบัลึงค์ ต่อศิลปินหญิงในงานของนกัเขียนชาย ที่มกัอ้างค าพดูติดปากทางชีววิทยาเร่ือง
ความเป็นอิสตรี ศิลปิน  และนกัเขียนหญิงเร่ิมศึกษาค้นคว้าถึงผลกระทบของภาษา เอกสิทธ์ิและ
การกดข่ีที่เก่ียวกบัเพศสภาพ และเชือ้ชาติ การวิจารณ์หลงัสตรีนิยม เร่ิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
วาทกรรมทางจิตวิเคราะห์ ปรัชญาและภาษาศาสตร์มากขึน้เร่ือยๆ การแสดงภาพตัวแทนได้
กลายเป็นพืน้ที่การวิเคราะห์ที่ส าคญัส าหรับนกัวิจารณ์แนวสตรีนิยมด้วยเหตผุลสองประการ คือ 



  48 

ภาพลักษณ์ของผู้ หญิงด ารงอยู่ได้เฉพาะในฐานะของสัญลักษณ์ในระบบของความแตกต่าง
ระหว่างเพศที่ถือลึงค์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งการจ้องมองถูกท าให้เป็นเร่ืองของเพศชายและของลึงค์   
และความเป็นผู้หญิงยังไม่ถูกแทนภาพและไม่อาจถูกแทนภาพได้ ภายในระบบชายเป็นใหญ่   
(โซเฟีย โพคา,  2548: 160). 

นกัประวตัิศาสตร์ศิลป์เคยตัง้ค าถามวา่  "ท าไมจึงไม่มีศิลปินหญิงที่ยิ่งใหญ่เลยในโลก
ศิลปะ?   "Why have there been no great women artists?"  (Linda  Nochlin, 1971). 

การศึกษาเก่ียวกบัศิลปินและศิลปะ ในสงัคมตะวนัตกมีความตื่นตวัเก่ียวกบัปรัชญา
ศิลปะอย่างกว้างขวางความคิดเห็นด้านศิลปะแนวคิดสตรีนิยม มีการแสดงออกทางศิลปะต่อจาก
สมัยที่ไม่ใช่เพื่อการเลียนแบบ เร่ิมปรากฏศิลปะทัศนศิลป์สมัยเรอเนซองลักษณะงานศิลปะ
ทศันศิลป์อย่างประณีต จึงเป็นงานของผู้ชาย และงานฝีมือที่เป็นสิ่งของเคร่ืองใช้สอยภายในบ้าน
ตามจารีตประเพณีจึงเป็นงานของผู้หญิงมากกว่า และผู้ก าหนดนั น้คือผู้ชายนั่นเอง  จึงมีผลให้
ผู้หญิงที่ได้จดัแสดงในสาธารณะ เช่น งานจิตรกรรมไม่ค่อยปรากฏผลงานของผู้หญิง ด้านดนตรีใน
ชนชัน้สูงและชัน้กลางผู้หญิงจะได้รับการสนับสนุนให้เล่นอยู่ที่บ้านเพื่อครอบครัวและแขกผู้มา
เยือน และงานศิลปะให้สามารถน ามาตกแต่งตามผนังภายในบ้าน หากจะต้องการแสดงในที่
สาธารณะจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมและไม่ใช่คุณลกัษณะของผู้หญิง เป็นเร่ืองของโอกาสในการ
แสดงความสามารถและพรสวรรค์ซึ่งผู้หญิงจะถกูควบคมุ และให้เป็นลกัษณะสมคัรเล่น ค่อนข้าง
มากกว่าการพยายามส่งเสริมให้เป็นระดบัมืออาชีพและประจกัษ์ระดบัโลก ผู้หญิงยังถกูปฏิเสธใน
การให้โอกาสด้านการศกึษาและการเข้ารับการฝึกฝนให้เป็นในระดบัสาธารณะ Nochlin บนัทกึวา่ 
จิตรกรหญิงเป็นจ านวนมากมักได้รับฝึกฝนมาจากพ่อที่เป็นศิลปิน ผู้ ซึ่งสามารถตระเตรียมและ
ฝึกฝนให้พวกเธอได้เป็นศิลปินขึน้มา มิฉะนัน้แล้วพวกเธอก็ยากที่จะฝึกปรือให้เป็นเช่นนัน้ได้ ทัง้นี ้
รวมนกัดนตรีหญิงก็เช่นกนั (Citron Estella, 1993. และMc Clary Susan, 1991).  แนวคิดศิลปะ
สตรีนิยมจงึสอดคล้องกบัแนวคิดเร่ือง “พืน้ที่สว่นตวั” และ “พืน้ที่สาธารณะ” (Public-private)  งาน
ศิลปะที่ถูกสร้างขึน้มามากนัน้ล้วนมาจากผู้ชาย สตรีนิยมร่วมสมัยจึงได้กระตือรือร้นสนใจที่จะ
เคลื่อนไหวในขบวนการคลื่นลูกที่สอง (ช่วงทศวรรษที่ 1970) เช่น Faith Ringgold  และMiriam 
Schapiro ได้ร่วมกันน าเอาวัสดุทางด้านงานฝีมือต่างๆ เช่น เส้นใยและเศษผ้าเข้าร่วมแสดงใน
ผลงานของพวกเธอ (Lauter Estella, 1993). พวกเธอใช้วัสดุจากการตกแต่งภายในบ้าน และมี
ความสมัพันธ์กับความเป็นผู้หญิง ซึ่งได้ถูกมองข้ามไปเป็นเวลานานเข้ามาสู่จารีตทางศิลปะซึ่ง
ค่อนข้างให้ภาพที่แตกต่างออกไปและมีคณุค่าน่าสนใจไม่น้อยกว่า งานจิตรกรรมประติมกรรมเลย 
วตัถทุี่เป็นงานฝีมือในตวัของมนันัน้เองเช่น ผ้านวมคลมุเตียง ที่เย็บปักถกัร้อยอย่างสวยงาม มาถึง
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ปัจจบุนั  บางครัง้ได้จดัแสดงนิทรรศการในหอศิลป์และพิพิธภณัฑ์ต่าง ๆ เกิดการยอมรับและความ
แตกต่างระหว่างงานทศันศิลป์และงานฝีมือถูกลบไป และประเมินคุณค่าทางวฒันธรรม ผลงาน
ประเภทต่าง ๆ ดังนัน้ ผลงานของผู้ หญิงไม่ใช่ไม่มีในประวัติศาสตร์ศิลปะ และผู้ หญิงได้สกัด
แนวความคิดสร้างสรรค์ต่อผลงานที่ประณีต และมีปรากฏอยู่อย่างกว้างขวางแต่ในสมยัใหม่ผู้หญิง
ได้ถกูมองในด้านศิลปะวา่ การสร้างสรรค์งานนัน้เป็นคณุสมบตัิส าคญัคือ ความอจัฉริยภาพของนกั
ปรัชญา Rousseau, Kant และSchopenhauer ต่างมีความเห็นตรงกันว่าผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ
นัน้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และความอัจฉริยภาพซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของความเป็นชาย 
เพราะผู้หญิงยังไม่สามารถเป็นได้ ผู้ ชายมีทัง้ความอัจฉริยภาพทางศิลปะฉลาดหลกัแหลมทาง
สติปัญญา และมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ สามารถปรับมนัใช้ได้อย่างประณีตจึงเป็นข้อก าหนด
วา่ด้วยลกัษณะของความเป็นชาย และลกัษณะของความเป็นหญิงทางศิลปะ  

ในศตวรรษที่ 19 มีการน าเสนอเร่ืองราวของความเป็นเพศหญิง การตัง้ครรภ์ การ
คลอดลกูความเหนื่อยยากและเจ็บปวดจากการให้ก าเนิดบุตรโดยศิลปินชาย (Battersby, 1989, 
p. 73). ดงันัน้ในทางประวตัิศาสตร์ผลงานของศิลปินหญิงเกิดขึน้ได้อย่างไม่ตัง้ใจของธรรมชาติซึง่
ตรงกนัข้ามของศิลปินชายได้ผลิตการสร้างสรรค์อยู่เหนือการบงการของธรรมชาติ การประเมินจะ
แตกต่างกนัระหว่างผู้ชายและผู้หญิง แต่การประเมินมีผลท าให้ศิลปินหญิงได้รับความสนใจของ
สาธารณชนในวงการศิลปะและวิชาการศิลปะ แม้ว่าจะมีผลงานอยู่น้อยแต่ไม่ใช่ไม่มี  ในช่วง
ระหว่างคลื่นลูกที่สองของลัทธิสตรีนิยมถือเป็นยุคที่พบเห็นงานของผู้หญิง แนวทางการศึกษา
ผู้หญิงในวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนมากทัง้ในอเมริกาเหนือและยโุรป โดยเฉพาะในปี
แรกมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัทางเพศในด้านศิลปะ แต่สงัคมยงัให้การสนบัสนนุ
ความเป็นวีรบรุุษหรือศิลปินชายมากกว่า นักสตรีนิยมยงัเห็นว่าสามารถตระหนกัและเข้าใจความ
อัจฉริยภาพของผู้ หญิงได้จากผลงานศิลปะของศิลปินหญิง  Battersby (1989, p. 73). และ 
คอตติงตัน  เดวิด (2005). ให้แนวคิดเก่ียวกับศิลปินหญิงสมัยใหม่ทีมีผู้ ชาย เป็นใหญ่ ผู้ สร้าง
กฎเกณฑ์มากมายเพื่อที่จะกีดกันผู้หญิงออกไป ความเป็นผู้หญิงได้แต่เล่นไปตามบท หรือสวม
หน้ากาก (masquerade) การยอมเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นหญิง ตามสงัคมออกมา การยอมจงึเป็น
การก้มหน้าก้มตา สละโอกาสทางสงัคมหลายโอกาส ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา นัก
วิจารณ์พบว่ามีศิลปินหญิงจ านวนมากที่น าเสนอผลงานที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิง หรือ 
ศิลปะแบบผู้หญิง (feminine art)  เร่ืองราวมีความโดดเด่นที่การแสดงความอารมณ์ความรู้สึก
เร่ืองราวในครอบครัว และเสน่ห์ของเพศหญิง 
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มารี  โลรองซอง (Marie Laurencin)  ในปี ค.ศ. 1883-1856 เป็นผู้หญิงสาวคนแรกที่
ใช้จุดแข็งของความเป็นผู้หญิงโดยการสร้างพืน้ที่ของตนแทรกตวัอยู่ในท่ามกลางกลุ่มศิลปินอาว
องต์-การ์ด ประมาณปี 1908 เธอวาดภาพด้วยสีพาสเทลในโทนสีชมพู ฟ้า เขียว และเทา โดย
น าเสนอเร่ืองราวอ่อนหวานของชีวิตภายในบ้านผ่านรูปทรงที่เป็นอิสระ ซึง่เป็นการขยายคณุสมบตัิ 
ความเป็นผู้หญิง ให้เด่นชดัขึน้จนเหมือนกบัเป็นภาพล้อที่สะท้อนความเป็นผู้หญิงที่โจ่งแจ้ง ในช่วง
ปลายชีวิต เธอกล่าวว่า “ที่ฉันไม่ได้กลายเป็นศิลปินแนวคิวบิสม์ ก็เพราะฉันไม่สามารถจะเป็นได้ 
แม้ว่าฉันจะหลงใหลแนวคิดคิวบิสม์มากแค่ไหน ฉันก็ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้”  นอกจากนี ้
เธอได้อธิบายไว้อย่างชดัเจนวา่“ที่ฉนัรู้สกึห่างเหินจากศิลปินคนอื่น ๆ นัน่ก็เพราะพวกเขาเป็นผู้ชาย
...หัวข้อ พวกเขาถกเถียงเร่ืองพวกเขาสนใจ รวมทัง้ความสามารถในตัวพวกเขาท าให้ฉันทึ่ง... 
ความเป็นอจัริยะของพวกเขาท าให้ฉันรู้สกึกร่ิงเกรง”  ในสมดุบนัทึกของเธอ เธอได้เขียนไว้ว่า “ฉัน
รู้สกึผ่อนคลายกบัทกุสิ่งทกุอย่างที่เป็น หญิง...ตอนฉนัยงัเด็ก  ฉนัชอบเส้นไหม ฉนัแอบขโมยไข่มกุ
มาเลน่และระบายหลอด้ายเป็นสีต่าง ๆ ฉนัชอบแอบซ่อนสิ่งเหลา่นีเ้อาไว้แล้วเอาออกมาชื่นชมเมื่อ
อยู่ตามล าพัง นอกจากนีฉ้ันชอบพวกเด็ก ๆ เพราะจะได้หวีผมและผูกโบว์ให้กับพวกเขา”    

(คอตติงตนั  เดวิด,  2554, pp. 167-168). 
โลรองซอง ได้รับการยอมรับในหน้าประวัติศาสตร์ในช่วงสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1

และ 2 แต่มมุมองของนกัประวตัิศาสตร์ศิลปะสมยัโพสต์โมเดิร์น  ตัง้ข้อสงสยัวา่เป็นความตัง้ใจจริง
ของโลรองแซง หรือที่สะท้อนความเป็นผู้หญิงออกมาอย่างที่เห็น อาจจะซ่อนความประชดประชนั
ได้อย่างแนบเนียนก็ได้ จอร์เจีย โอคีฟ (Georgia  O’Keeffe)  ศิลปินอเมริกนั ในช่วงทศวรรษ 1910 
จอร์เจีย โอคีฟ ได้ให้ความสนใจกับศิลปะรูปลักษณ์( figuration) และงานศิลปะนามธรรม 
(abstraction)  เป็นการใช้เส้น รูปร่าง และสีแสดงนัยของรูปทรง และแสดงถึงความสมบูรณ์ของ
งานศิลปะที่สมบูรณ์ในตนเอง  มีศิลปินอีกหลายคน เช่น  มาร์เซล  ดูชองป์,  แฟร์  นงค์เลเจร์,  
วาสซิลี  คานดินสกี, หรือพีท มงเดรียน ต่างน าเสนอรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับในกลุม่ศิลปินสว่นใหญ่ 
แต่โอคีฟเป็นเพียงคนเดียวที่ได้ถูกตีความในแง่มมุเร่ืองเพศเพียงอย่างเดียว  นักวิจารณ์กล่าวว่า
งานของโอคีฟน าเสนอความรู้เก่ียวกบัร่างกายของผู้หญิงที่หลบัใหลอยู่ภายใน มีความเป็นผู้หญิง 
โอคีฟจงึได้มุ่งมัน่หนัไปวาดดอกไม้เพื่อศกึษาแง่มมุในงานศิลปะ น าเสนอดอกลิลลี่ท่ีมีความเว้าโค้ง
และสีหวานฉ ่าตดักบัความเรียบแบนในการลงสี และความขดัแย้งของรูปทรงที่เป็นพืน้ที่ว่าง  หรือ
เรียกว่า นามธรรมจ าแลง (abstraction in masquerade) ผลคือ ถกูนกัวิจารณ์มองไปในเร่ืองเพศ
มากกว่าเดิม จุดเด่นของผลงานโอคีฟจึงเป็นเร่ือง ความเป็นผู้หญิง โอคีฟจึงเป็นศิลปินหญิงที่
น าเสนออวยัวะเพศหญิงผ่านรูปทรงของดอกไม้ ซินดี  ้ เชอร์แมน (Cindy  Sherman) ตัง้แต่ปลาย
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ทศวรรษที่ 1970 เชอร์แมนแสดงเป็นสาวผมบลอนด์แต่งตวัเซ็กซี่  สวมเสือ้สเวตเตอร์ นุ่งกางเกงขา
สัน้จู๋ ก าลงัมองที่หน้าต่าง หรือภาพหญิงสาวที่พร้อมจะออกเดินทางยืนโบกรถอยู่ริมถนน ภาพ
เหล่านีเ้ป็นภาพคุ้นตาจากภาพยนตร์  ซึ่งสะท้อนธรรมชาติและอตัลกัษณ์ ตามผลงานที่สร้างขึน้  
เชอร์แมนได้เล่นบทบาทต่าง ๆ จากการเลียนแบบในภาพยนตร์ และเธอยังใช้เนือ้หาทาง
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ในงานจิตรกรรมยุคโบราณ และศึกษาความเป็นอื่น ผ่านการสวมบทตลก
ผลงานของเขาได้ถกูมองว่าเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรี  บาร์บารา ครูเกอร์ 
(Barbara  Kruger)  ตัง้แต่ปลายปี ค.ศ. 1980 ครูเกอร์ได้น าประสบการณ์การจัดหน้านิตยสารมา
ใช้สร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ การเขียนสโลแกน การใช้อกัษรบนแถบสีแดง ภาพขาวด ามนัวาว ล้วน
เป็นการน าเสนอความเป็นหญิงทัง้สิน้   

การน าเสนอผลงานและบทบาทของผู้หญิงจึงเป็นสว่นช่วยในกระบวนการสตรีศกึษา
หรือเฟมินิสต์ ท าให้เกิดการทบทวนในกระแสสงัคม เฟมินิสต์ท าใ ห้มีการน าเสนอผลงานศิลปิน
หญิงในอดีตขึน้มาศึกษาใหม่ ทัง้ยังขยายฐานรากงานศิลปะให้กับศิลปินในปัจจุบนั รวมทัง้เป็น
ต้นแบบและแรงบนัดาลใจให้กับศิลปินหญิงสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ที่โดดเด่น เช่น ผลงาน
ประติมากรรม โดยการท างานร่วมกนัของกลุม่ผู้หญิงที่มีมมุมองเหนือไปกว่าผู้ชายที่เป็นปัจเจก ช่ือ
ผลงาน “งานเลีย้งอาหารค ่า” หรือ“The Dinner Party” โดยการก ากับของ จูดี  ้ชิคาโก (Judy  
Chicago) ลกัษณะเป็นโต๊ะอาหารเป็นทรงรูปสามเหลี่ยมส าหรับ 39ที่นัง่ ที่นัง่จะระบช่ืุอศิลปินหญิง
หรือนักเขียนหญิงในอดีต บนจานแสดงสัญลักษณ์ของรูปทรงกับอวัยวะเพศหญิง  ในหนังสือ
ประวตัิศาสตร์ศิลป์ยงัได้ตีพิมพ์ เร่ืองราวของศิลปินหญิงไว้  ได้แก่ ในปี ค.ศ. 1981 หนงัสือช่ือ Old 
Mistresses โดยรอสซิกา พาร์เกอร์ (Roszika Parker) และกริเซลดา พอลล็อค ปีถัดไปแกลอร่ี 
White chapel Galley ในกรุงลอนดอน แสดงนิทรรศการของ ฟรีดา คาร์โลกบัทีน่า โมต๊อตติ (Tina  
Modotti)  โดยมีลอรา มลัวีย์(Laura Mulvey) และปีเตอร์วอลเลนเป็นภณัฑารักษ์  นบัเป็นครัง้แรก
ที่ศิลปินหญิงได้รับความสนใจอย่างจริงจงัในฐานะปัจเจก ท าให้พวกเธอเร่ิมเป็นที่รู้จกัในหมู่ผู้ชม
ชาวตะวนัตก (นิทรรศการจดัการแสดงที่เยอรมนี  สวีเดน และสหรัฐอเมริกา  รวมทัง้เม็กซิกาโดย
ศิลปินในเม็กซิกนัเป็นพลงัความเฟ่ืองฟูของศิลปะอาวองต์-การ์ดในเม็กซิโก  หลงัการปฏิวตัิในปี 
ทศวรรษ 1920 และ 1930 พวกเธอถูกลดบทบาทลงด้วยสามีที่มีช่ือเสียงมากกว่า เช่นเดียวกับ
ศิลปินหญิงในศตวรรษที่ 20 ในกรณีคาร์โลผลงานของคาร์โลได้รับการยกย่องมากขึน้เร่ือย ๆ   
มีการจัดนิทรรศการเก่ียวกับตัวเธอ การจัดนิทรรศการเก่ียวกับตัวเธอมีมากมายรวมทัง้หนังสือ 
ภาพโปสเตอร์ และภาพยนตร์ เป็นผลให้เกิดการส่งเสริมศิลปินหญิงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ความคิด ชายเป็นใหญ่ เพราะถกูน าไปเปรียบเทียบกบัผลงานศิลปินชายผู้ยิ่งใหญ่อื่น ๆ คาร์โลประ
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สบอุบัติเหตุทางรถยนต์ท าให้เป็นแผลเรือ้รัง โดยเธอแสดงผลงานถ่ายทอดประสบการณ์นีเ้ป็น
ผลงานศิลปะและเป็นลักษณะเฉพาะตัว และผลงานที่เร่ืองราวส่วนตัวและการใช้สัญลักษณ์ที่
สะท้อนความเป็นผู้หญิงความเป็นคนเม็กซิกัน สภาพร่างกาย และการเกิดการตาย วัฒนธรรม
ชัน้สูง และวัฒนธรรมป๊อบความสมัพันธ์ของเธอและสามี โดยการน าเสนอเร่ืองราวส่วนตัวเป็น
จดุเด่นของผู้หญิง 

ผลงาน The Dinner  Party  ท าให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์ของนกัสตรีศกึษาวา่เป็นการสื่อ
ถึงความเป็นผู้หญิงอย่างโจ่งแจ้ง เป็นอตัลกัษณ์ของศิลปินหญิงในการถ่ายทอด ความเป็นผู้หญิง 
โดยศิลปินหญิงได้เลือกที่จะน าเสนออตัลกัษณ์ที่แตกต่างผ่านลกัษณะเรือนร่างของสตรี และการ
น าประสบการณ์ชีวิตแสดงผลงานศิลปะ เช่น ผลงาน ”เร่ืองส่วนตัวเป็นการเมืองรูปแบบหนึ่ง”          
(The personal is political) ได้น าเสนอผลงานชีวิตส่วนตวัและจุดเด่นของผู้หญิง แสดงพลงัองค์
รวม ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัและส่งอิทธิพลถึงการสร้างงานของศิลปินหญิงรุ่นต่อ ๆ มา ในงาน
ประติมากรรมของ เอวา เฮสส์ (Eva Hesse) ที่ท าขึน้ในปี 1970 ก่อนการเสียชีวิตของเธอที่มีอายุ
ครบ 34ปี เป็นผลงานที่แสดงความเป็นวตัถุทื่อๆ ตามศิลปะแบบมินิมลัถูกฉาบไล้ไปด้วยอารมณ์
ขนัทางเพศ ในปี 1974-1979 แมรี  เคลลี ( Mary  Kelly) น าเสนอประเด็นสมัพนัธ์ระหวา่งแม่กบัลกู
ที่ขดัแย้งกบัความเช่ือของประเด็นความสมัพนัธ์ที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติ ช่ือผลงาน บนัทกึภาวะหลงั
คลอด (Post-Partum Document) เคลลีได้ผสมผสานงานวิจยัหลายรูปแบบเก่ียวกบัลกูของเธอเอง 
เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอากปักิริยาตา่ง ๆ วสัดทุี่ใช้ล้วนแตกตา่ง ได้แก่ ผ้าอ้อมที่ใช้
แล้ว รอยเส้นดินสอ ตารางการให้อาหาร ไดอารีบนัทึกประสบการณ์ โดยใช้แนวคิดทฤษฏีการก่อ
ร่างสร้างอัตวิสัย  (construction of subjectivity) ของซิกมันด์   ฟรอยด์   (Sigmund Freud) 
และฌากส์  

ลาคอง (Jacques Lacon) นับว่าเป็นการสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมและอัต
ลกัษณ์ทางร่างกายของเพศหญิง  หนังสือ Old Mistresses ตัง้ค าถามไว้เก่ียวกับศิลปินหญิงว่า 
“เหตุใดจึงไม่เคยมีศิลปินหญิงผู้ ยิ่งใหญ่บ้างเลย” (Why Have There Been No Great Women 
Artist?)มีความสอดคล้องกนัของความคิดนกัประวตัิศาสตร์ศิลป์ Linda Nochlin (1971) ทัง้นีน้กั
ประวตัิศาสตร์ศิลป์ พาร์เกอร์และพอลล็อค ชีใ้ห้เห็นถึงการปลกูฝังแนวคิดที่มีอคติในเร่ืองการกีด
กันทางเพศตัง้แต่เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ หนังสือเก่ียวกับงานศิลปะทัง้หลาย และรูปแบบการ
ด าเนินงานของภณัฑารักษ์  งานแสดงนิทรรศการ หนงัสือของพาร์เกอร์และพอลล็อค  ชื่อ Framing 
Feminism ซึง่เสนอข้อมลูของศิลปินหญิงได้ทดัเทียมกบัศิลปินชาย  ดงันี ้ 
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“.ศิลปินหญิงควรพยายามวางตัวเป็นมืออาชีพหรือควรปฏิเสธ ความเป็นมือ
อาชีพเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากศิลปินชายเป็นใหญ่ ด้านหนึ่งมีสหภาพศิลปินหญิง (Women’s 
Workshop  of  the  Artist Union) ที่ต่อสู้ การปฏิรูปเงื่อนไขในการท างานของวิชาชีพศิลปินใน
ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีกลุ่มคนที่รู้สึกว่าการจะท าให้ทกัษะเฉพาะของเพศหญิงได้รับการเหลียวแล 
และให้คุณค่า จ าเป็นต้องท าลายการแบ่งแยกงานศิลปะ ระหว่างความเป็น  มืออาชีพกับมือ
สมคัรเลน่เป็นงานสาธารณะหรือของเอกชน เป็นวิจิตรศิลป์หรือมณัฑนศิลป์”  (ศิริชนา สว่างเนตร, 
2554, น. 182). 

การสร้างสรรค์ศิลปะของผู้หญิงจึงมีรูปแบบที่แปลกและแตกต่าง เช่น ในปี ค.ศ. 
1974 มีโครงการแลกเปลี่ยนงานศิลปะทางไปรษณีย์ เฟมินิสโต้(Feministo) โดย เคทวอลเกอร์ 
(Kate Walker) และแซลลี  กัลลอพ (Sally Gallop) เป็นการน าเสนอผลงานศิลปะขณะเลีย้งลกูที่
ยงัเล็กๆ การน าเสนอพืน้ที่ท างานที่โต๊ะห้องครัว โครงการนีมี้ศิลปินหลายคนได้ให้ความร่วมมือจงึมี
ผลงานกว่า 200 ชิน้ น าเสนอภายใต้เร่ือง “ศิลปินหญิงในฐานะแม่และแม่บ้าน”  ผลงานของวอล
เกอร์ ซึง่ศิลปินได้ถกัโครเชต์เป็นเมนอูาหารเช้าขององักฤษเป็นรูปจานใสไ่ข่และเบคอน  ช่ือผลงาน
ว่าสิ่งที่สร้างสรรค์ขึน้มาที่บ้านคืองานศิลปะหาใช่หวัใจ (Art not Heart/ Homemade I’m Afraid ) 
และผลงานชื่อ ตราสีด า (Black Magic) เป็นกลอ่งบรรจชุิน้สว่นของผู้หญิงที่ท าจากช๊อคโกแลต ผล
งานเปเปอร์มาเช่เป็นรูปผู้หญิงเปลือยนอนอยู่บนแผ่นแฮมของจานสลดั เป็นผลงานที่แสดงทัว่ไปใน
แกเลอร่ีที่มีช่ือเสียงของอังกฤษ และจัดแสดงในสถาบนัศิลปะร่วมสมัยในกรุงลอนดอน  ศิลปิน
หญิงยังมีผลงานในรูปแบบการแสดงสด (performance) เป็นแนวทางของศิลปะอาวองต์-การ์ด
และวัฒนธรรมป๊อบ อย่างกลุ่มดาดา ฟิวเจอริสม์ และแฮพแพนนิ่งของศิลปินในนิวยอร์กมา
ประยกุต์ใช้ ผลงานแคโรลี  ชนีมานน์ ศิลปินนิวยอร์กได้ใช้ร่างกายตนเองเป็นวตัถดุิบในการสื่อสาร
เชิงสญัลกัษณ์หรือที่เรียกว่า วัตถุมีชีวิตที่เปล่าเปลือย และการไม่แต่งเติมเสริมแต่งและผลงาน 
พิธีกรรมบนท้องถนน (Street  Ceremonies ) ในงานเขียนของซูซาน  ฮิลเลอร์ (Susan  Hiller)   
จัดขึน้ในช่วงปี ค.ศ.  1973-1974 ในลอนดอนช่ือผลงาน  การท าแผนที่ความฝัน (Dream  
Mapping)  เป็นผลงานที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมจ านวนมากเข้ามีสว่นร่วมกบันิทรรศการของเขา  
ในปี ค.ศ. 1978 จึงได้มีข้อสงัเกตของนกัประวตัิศาสตร์ศิลปะว่า “แทบไม่มีการแสดงผลงานศิลปะ
ของศิลปินหญิงที่ไม่มีการแสดงสดเลย”  ยิ่งไปกว่านัน้ นิทรรศการถกูจดัขึน้ตามสถานที่ไม่ใช่พืน้ที่
ทางศิลปะ เช่น ห้องสมดุ โรงงานหรือโกดงัร้าง สถานพยาบาลเด็กอ่อน บ้านร้าง เป็นผลให้กลบั
กลายเป็นผลงานที่เป็นชนกลุ่มน้อยมีผลให้ศิลปินหญิงถูกคัดงานออกจากผลส ารวจประจ าปีที่
พิพิธภัณฑ์วิทนีย์ (Whitney Annual), ลอสแองเจลิส ,  และกรุงวอชิงตัน เฮย์เวิ รฺด แกเลอร่ี 
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(Hayward Annual)ในลอนดอน ในช่วงเวลานัน้มีแกเลอร่ีบางแห่งที่แสดงผลงานของศิลปินหญิง
โดยเฉพาะ เช่น AIR ในนิวยอร์ก ที่สามารถเรียกร้องให้มีการแก้ไขผลส ารวจที่ไม่เท่าเทียมเหล่านัน้ 
จนในปี ค.ศ.1980 เร่ิมได้เวลารวบรวมผลงานรูปแบบต่าง ๆ ที่ศิลปินหญิงน ามาใช้เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการที่สถาบนัศิลปะร่วมสมยั ลอนดอน จดัแสดงผลงานของศิลปินหญิงล้วนจ านวนสามครัง้ 
แสดงถึงความสนใจของกระบวนการสตรีศกึษาอย่างเดน่ชดั  

หนังสือ Framing Feminism น าเสนอความเคลื่อนไหวของศิลปินหญิงรวมถึง
กระบวนการสตรีนิยมในภาพกว้าง เป็นการสะท้อนความหลากหลายที่น่าสนใจแต่ข้อบกพร่องคือ
การเก็บข้อมลูในระยะเวลาสัน้ ๆ  ท่ีมีความเร่งรีบ ตามแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่ ภายใต้การขึน้มามี
อ านาจของมาร์กาเร็ตแธตเตอร์ในองักฤษ และโรนลัด์เรเกนในสหรัฐอเมริกาซึง่ก าลงัเปลี่ยนกระแส
วัฒนธรรม เป็นผลให้ในสังคมตะวันตกที่ไม่มีสถาบันศิลปะที่แสดงผลงานเฉพาะศิลปินหญิง 
สถาบนัการศกึษาศิลปะผลิตศิลปินหญิงได้ปริมาณเท่ากนักบัศิลปินชาย งานนิทรรศการไม่ปรากฏ
แต่ผลงานของศิลปินชายนามแจ๊คสนั พอลล็อค และปิกสัโซ ได้เกิดความทดัเทียมของศิลปินหญิง
ขึน้ และได้ท าให้เกิดการเรียกร้องตอ่เนื่องของคนผิวด า ที่ให้เปิดกว้างในการแสดงงานศิลปะด้วย  

นกัทฤษฏีศิลป์นามว่าศิริชนา สว่างเนตร  ได้ศกึษาผลงานของ คาร่า  วอล์คเกอร์    
(Kara Walker)  เป็นหญิงที่จบการศึกษาด้านจิตรกรรมและภาพพิมพ์  จากวิทยาลยัแอตแลนต้า 
เธอได้ศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งคนต่างผิว เร่ืองราวเก่ียวข้องกบัทาสความเป็นผู้หญิงผิว
ด านิยายเธอให้ความสนใจเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ของคนผิวด า ในปี ค.ศ.1990 คาร่าค้นพบเทคนิค
ที่น่าสนใจเก่ียวกบัภาพเงาด า ในปี 1994 ได้น าเสนอที่ Drawing Center รัฐนิวยอร์ก  เป็นงานการ
ตัดกระดาษสีด าปะติดลงบนก าแพงยาวสีขาว โดยสร้างบรรยากาศผลงานจากนิยายเร่ือง   
วิมานลอย คาร่าได้ก้าวเป็นศิลปินผิวด าชาวแอฟริกนัระดบัแนวหน้าในศิลปะร่วมสมยั ที่มีช่ือเสียง
มากของสหรัฐอเมริกาศิลปินได้กล่าวถึงแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานไว้ ว่า  “ฉันพบว่าภาพ
เงาด าเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบส าหรับโปรเจ็คอนัซบัซ้อนที่ฉันจะท า   ฉันเร่ิมต้นเม่ือหกปีที่แล้ว 
(ค.ศ.1992) พยายามที่จะเปิดเผยความอึดอัดและคลุมเครือที่พวกเหยียดผิวและเหยียดเพศมี
อิทธิพลต่อชีวิตประจ าวนัของเรา ช่ืองานที่ฉนัเขียนมาจากภาคใต้ของอเมริกนัที่ที่ฉนัโตมา ที่ที่โหย
หาแต่อดีตที่ไม่เป็นความจริงและเป็นอดุมคติเพียงด้านเดียว อดีตที่ยงัคงอยู่และรักษาอ านาจเก่า
ของมนัไว้ในรูปแบบของงานศิลปะที่ก ากวม...อย่างเช่น นวนิยายโรแมนติก ภาพเปลือยแบบแฟน
ตาซี ภาพการ์ตนูไปรษณียบตัร โบราณ และตุ๊กตาที่เป็นของสะสม...ภาพเงาด าเป็นวิธีที่สรุปรวม
ความสนใจหลาย ๆ อย่างได้ดีที่สดุ อย่างแรกคืองาน (ของฉัน) นีเ้ก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์อย่าง
หลวม ๆ  เก่ียวกบั งานศิลปะระดบัล่างและชีวิตประจ าวนั อย่างที่สองคือรูปแบบเงาได้สะท้อนถึง
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กระบวนการคิดของเรา  .มนัช่วยปัดความคิดท่ีไม่สะอาด ออกไป และเช่ือได้วา่นี่คือสิ่งที่สภุาพและ
เป็นความจริงเหมือนพวกผู้ดีชาวใต้อย่างที่สาม คือมนัท าให้ฉันมีโอกาสที่จะผนวกความสวยงาม
เข้ากบักิเลสตณัหาที่รุนแรง... ทกุคนกลายเป็นสีด าหมด (ศิริชนา สวา่งเนตร, 2554, น. 12). 

การท างานสร้างสรรค์ของศิลปินผู้หญิงมีความแตกตา่งกบัศิลปินชายซึง่ อาจสรุป
ได้ว่า ผู้หญิงมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถที่จะแสดงออกทางศิลปะในแบบของตนเอง งาน
ศิลปะของผู้หญิงแบบศิลปะในตะวนัตกจะมีที่มาจากโครงสร้างทางสงัคมตามสถานะของศิลปิน  
และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของศิลปิน 

2.3.3 สตรีนิยมกับแนวคิดหยนิหยาง  
หยินหยาง  เป็นสิ่งที่แตกต่างกันไม่อิสระจากกัน ต่างฝ่ายต่างมีสิ่งที่เหมือนกันแต่

แตกต่างกนั และมีความสมัพนัธ์กนัอย่างสมดลุ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้  หยิน (Yin) คือ พลงัลบมี
ลักษณะสีด าเป็นพลังมืด ส่วนหยาง (Yang) คือ พลังบวกมีลักษณะสีขาว เป็นพลังแสงสว่าง 
นอกจากนีก้รณีหยินหยาง ปะปนอยู่บางส่วนเขตสีด ามีจุดสีขาวปนอยู่ ในขณะเดียวกัน หยาง 
ปะปนอยู่บางสว่นเขตสีขาวมีจดุสีด าปนอยู่เช่นกนั เป็นสญัลกัษณ์ที่ให้เข้าใจความสมดลุของสรรพ
สิ่งและเก่ียวกบัเพศ หยินคือผู้หญิง หยางคือผู้ชาย ผู้วิจยัได้ศกึษาโดยบรูณาการแนวคิดหยินหยาง
ที่สะท้อนบทบาททางเพศชายและเพศหญิง ซึง่มีหลายแนวคิดที่สนบัสนนุวา่ สตรีไทยนัน้มีบทบาท
ทางสงัคมและวฒันธรรมตามสภาวะแวดล้อมและยคุสมยั  ดงัค ากลอนที่ให้ชายหญิงมีน า้ใจและ
พึง่พาอาศยักนั ดงันี ้ 
                           “ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณวา่        น า้พึง่เรือเสือพึง่ป่าอชัฌาศยั 

                             เราก็จิตคิดดเูลา่เขาก็ใจ                     คิดปลกูไมตรีถกูกวา่ปลกูพาล“ 

จากค ากลอน ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ให้ความหมายเก่ียวกบัค าเพศชายเพศหญิงโดย
ใช้ในภาษาอังกฤษว่า Man makes paddy, Woman makes rice. แปลว่าผู้ ชายเป็นคนออกไป
ปลกูข้าว เม่ือได้ข้าวมาผู้หญิงก็ต าเป็นข้าวสาร ต่างฝ่ายต่างช่วยกนั ผู้ชายรับงานหนกัคืองานปลกู
ข้าว ส่วนผู้หญิงก็ช่วยดูแลงานบ้านหาข้าวไว้ให้ผู้ ชายเม่ือเลิกงานกลบัมา เป็นชีวิตที่ถ้อยทีถ้อย
อาศยั แนวคิดเก่ียวกบัสตรีนิยมในสงัคมไทย มีดงัต่อไปนี ้ 

การใช้ค าเรียกสิ่งส าคญัวา่ “แม่” และ “นาง”   เป็นการยกย่องเพศหญิงอนัเป็นการยก
ย่องเพศหญิงและได้ก าหนดคณุลกัษณะเพศหญิงอนัพึงควรแก่การยกย่องไว้ เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิ
หากเพศหญิงมีคุณสมบตัิตามข้อก าหนดก็จะได้รับการยอมรับจากเพศชาย  เห็นได้จากงานของ
ปราณี  วงษ์เทศ ในการศึกษาเร่ือง ผู้หญิงสยาม  บทบาท และสถานภาพของผู้หญิง ร่องรอยจาก
พิธีกรรมความเช่ือ กล่าวว่า  วัฒนธรรมดัง้เดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นัน้ นิยมให้



  56 

ความส าคัญกับเชือ้สายทางฝ่ายหญิง โดยเฉพาะการให้ฝ่ายชายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงหลังการ
แต่งงาน อันเป็นประเพณีที่ยังคงมีอยู่ในสงัคมชนบทไทยถึงปัจจุบนั  จากพืน้ฐานของครอบครัว
ดงักลา่ว จึงสง่ผลไปถึงการมองอะไรในลกัษณะที่ให้ความส าคญักบัฝ่ายแม่ เนื่องจากความผกูพนั
ในด้านอารมณ์ ความรู้สึกย่อมหยัง่รากลึกที่มีผลต่อความเช่ือ โลกทศัน์และการรับรู้ที่มกัสืบทอด
จากแม่และครอบครัวฝ่ายแม่เป็นส าคญั  นอกจากนีจ้ากร่องรอยทางภาษาที่ยงัให้ความส าคญัต่อ
การเรียกชื่อสิ่งส าคญั ๆ ในสงัคมด้วยค าน าหน้าเป็นเพศหญิง เช่น แม่ทพั แม่กอง แม่พิมพ์ แม่แบบ 
เป็นต้น แม้แตส่ิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น เทพหรือผีในสงัคมไทยท่ีมีเพศเป็นหญิง เช่น นางกวกั แม่โพสพ  แม่
ธรณี แม่ซือ้ แม่ย่านาง นางตานี ก็ยงัเป็นสิ่งที่คนไทยสว่นใหญ่ทัว่ไปเคารพเกรงกลวักราบไหว้มาแต่
อดีตจนปัจจบุนั  โดยเฉพาะสิ่งของที่ใช้ในการท ามาหากินที่เช่ือวา่ผู้หญิงสิงอยู่  เช่น  แม่เตาไฟ แม่
นางด้ง นางครก นางสาก นางสุม่ นางเชือก  ปราณีได้อธิบายเก่ียวกบัเร่ืองนีว้่านิธิ  เอียวศรีวงษ์  ให้
แนวคิดว่าเก่ียวกบัเพศในภาษาไทยเม่ือต้องการให้ความหมายถึงผู้ เป็นหลกัหรือประธานของกลุม่ 
หรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมกัใช้ค าว่า แม่ น าหน้านามนัน้เพราะการใช้ค าว่า พ่อ น าหน้าหรือสิ่งที่
ต้องการให้ พ่อ เป็นประธานนัน้ส่วนใหญ่แล้วเป็นค าที่พบในสมัยหลงั เช่น พ่อครัว พ่อบ้าน พ่อ
เมือง เป็นต้น    

การเป็นผู้น าสื่อสารกบัระบบความเช่ือ  การศึกษาพบหลกัฐานจากพิธีกรรมการนบั
ถือผีที่หลงเหลือให้เห็นในปัจจบุนั  น่าจะเป็นเร่ืองสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเช่ือดัง้เดิมของชาว
พืน้เมืองในภูมิภาคนีท้ี่ให้ความส าคญั และยกย่องเพศหญิงก่อนที่สงัคมจะมีการพฒันาการเป็น
บ้านเมือง แว่นแคว้นหรือรัฐที่มีการปกครองโดยกษัตริย์ที่รับแบบพิธีกรรมความเช่ืออย่างอินเดีย 
เสริมฐานะให้ผู้ ปกครองมีความศักด์ิสิทธ์ิ และขลังมาก ร่องรอยทางด้านโบราณคดีก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 12 ได้แสดงให้เห็นสญัลกัษณ์ที่แสดงอ านาจของเพศชายที่เป็นชนชัน้ปกครอง เช่น จกัร 
หยก ซึ่งเป็นของต่างประเทศอนัเนื่องในศาสนาฮินดแูละพทุธศาสนา ศาสนาใหม่ที่ ได้เข้ามานี ้ มี
บทบาทมากในการสร้างบรูณาการทางวฒันธรรมในสงัคมไทย โดยกลืนความแตกต่างหลากหลาย
ของระบบความเช่ือพืน้เมืองของชนต่างเผ่าพนัธุ์ให้มีความคล้ายคลึงกนัและมีสญัลกัษณ์ร่วมกัน  
ด้วยการที่ชนชัน้ปกครองเป็นผู้ น าประเพณีพิธีกรรมของระบบความเช่ือใหม่ ได้แก่ประเพณี
พิธีกรรมที่ปฏิบตัิกนัในราชส านกัต่าง ๆ  ที่เรียกว่า ประเพณีหลวง แล้วส่งต่อประชาชนในท้องถิ่น
ต่าง ๆ ในรูปแบบของการเมืองการปกครองศิลปะวรรณกรรม และการแสดงแล้วก่อเป็นวฒันธรรม
ของชนชัน้ปกครองที่ส่งต่อค่านิยมเร่ืองมารยาท ความสภุาพ หรือความเป็น ผู้ดีต่อผู้ที่ถือว่าได้รับ
การศกึษาในสงัคมไทย 
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วรรณกรรม ปรากฏเร่ืองราวเก่ียวกบัภาพพจน์และบทบาทผู้หญิงที่ได้ก าหนดให้เห็น
ได้จากวรรณกรรมเร่ืองอนิรุจธ์ค าฉันท์ ชาดกต่าง ๆ ต ารับนางนพมาศ สภุาษิตพระร่วง กฤษณา
สอนน้อง สวสัดิรักษา  จนถึงสภุาษิต ค าพงัเพย นิทาน นิยาย ท่ีมุ่งสอนลกู ผู้ดีมีสกลุหรือชนชัน้ให้
รู้จักการปรนนิบัติสามี  บ ารุงบ าเรอตนเองให้มีคุณสมบัติสมควรเป็นนางสนมก านัล  ดังเป็น
ประเพณีที่พวกขุนนาง ต่างถวายลกูเต้าเอาหน้ากนั การที่ผู้หญิงจ านวนมากต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่
ในฐานะนางสนมเพื่อบ าเรอสวาท ดังเอกสารจีน เรียกว่า “ปาไปซีฟู”  หมายถึง “สนมร้อยแปด”  
ท าให้เกิดหนงัสือ ช่ือ ต ารับท้าวศรีจฬุาลกัษณ์  ที่หลอ่หลอมความคิดผู้หญิงให้เป็นหนึง่เดียวในการ
ปฏิบตัิภารกิจต่อพระมหากษัตริย์ ค าสอนเหล่านีมี้อิทธิพลต่อผู้หญิงผู้ดีหรือชนชัน้สูงทั่วไปด้วย 
เพราะพวกขนุนางก็มีเมียมากอนัแสดงให้เห็นถึงความมัง่คัง่และอ านาจวาสนา  หน้าที่ของผู้หญิง
ผู้ดีจึงต้องเรียนรู้การปรนนิบตัิพดัวีต่าง ๆ ให้สมกบัเป็นกุลสตรีหรือลกูขนุนางมิใช่หญิงไพร่ ทาสที่
ไม่รู้คณุสมบตัิของผู้ดี นางในอดุมคติจึงต้องเพียบพร้อมรูปสมบตัิ คือ “เอวบางร่างรัดก าดดัสวาท 
ผุดผาดสารพัดครัดเคร่ง” ส่วนลูกสาวชาวบ้านที่เป็นไพร่ทาสนัน้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชด ารัสวา่ “อนึง่ผู้หญิงบ้านนอกคอกนาเป็นลกูเลขไพร่หลวง ไพร่สม ทาส ขนุ
นางในหลวงไม่เอาเป็นเมียหรอก เกลือกจะมีลกูออกมาจะเสียเกียรติยศ” (ปราณี  วงษ์เทศ,  2533, 
น. 109 -118).   

คุณสมบัติของสตรีที่ควรยกย่อง  มีผลการศึกษาเก่ียวกับผู้หญิงในสังคมตะวันตก
สมัยวิคเตอเรียน ราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้มีการเชิดชู “ความเป็นหญิงที่แท้จริง”  ได้แก่ ผู้ มี
คณุสมบติั เป็นผู้ เคร่งศาสนา  บริสทุธ์ิผดุผ่อง  อ่อนน้อม  อ่อนโยน และเป็นขวญัเรือนท่ีส าคญัคือ
เป็นผู้ที่ไม่มีความต้องการทางเพศ  ถ้ามีความสมัพนัธ์ทางเพศก็อนโุลมได้เฉพาะกรณีที่ต้องการมี
ลูกเท่านัน้ ที่ได้มีการก าหนดความเป็นหญิงไว้เช่นนี ้สันนิษฐานว่า สังคมในสมัยนัน้เร่ิมมีการ
พฒันาอตุสาหกรรมขึน้ มีการแข่งขนัสงูท าให้ขาดศีลธรรม ชายจึงก าหนด “ความเป็นหญิง” ให้มี
ความต่างชัดจากโลกที่เป็นจริง  สังคมไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกโดยผ่านชนชัน้สูง จึงท าให้
วฒันธรรมเดิมของชนชัน้สงูซึง่ให้คณุค่าของผู้หญิงด้อยกว่าชายอยู่แล้วสามารถที่จะรับวฒันธรรม
ตะวนัตกแบบวิคตอเรียนเข้ามาผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน ผู้หญิงชนชัน้สงูจึงได้รับค่านิยม
ของการประพฤติตนในแบบอย่างของคตินิยม  หรือสิ่งที่สงัคมปรารถนา  เพราะเช่ือว่าจะช่วยให้
สังคมเกิดความสุข ความเจริญ  หรือก่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ส่วนรวมนัน้ ผลจากการศึกษา
คุณสมบตัิจากสุภาษิตสอนหญิงค ากลอนอาจ  สรุปได้ว่า หญิงต้องรู้จักประมาณตนทัง้ร่างกาย
และจิตใจ จะต้องเป็นผู้ งดงามทัง้กิริยาวาจา  จะต้องเลือกคบแต่คนดี รู้จกัข่มอารมณ์ และฝึกฝน
ตนให้ขยนัขนัแข็ง จะต้องเป็นลกูที่ดีของพอ่แมจ่ะต้องเป็นภรรยาที่ดีของสามี 
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นอกจากนี ้นวนิยายเร่ือง สี่แผ่นดิน พบว่า การศึกษาอบรมบ่มนิสยัสตรีนัน้จะเป็น
เช่นเดียวกับในสุภาษิตสอนหญิง คือ มุ่งที่จะให้ผู้หญิงเพียบพร้อมด้วยความเป็นกุลสตรีอยู่กับ
เหย้าเฝ้ากบัเรือน แม้แต่ปัจจุบนัจะพบว่าสายตาของนกัเขียนนวนิยายที่มองสตรีนัน้  ยงัเป็นแบบ
ฉบบัดัง้เดิมเสียมาก เช่น วิลาศ มณีวัด เขียนใน ผู้หญิงงอนว่าเป็นธรรมดาผู้หญิงไม่ขีห้ึงก็มีแต่
ตุ๊กตาผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงจริง ๆ อย่างไรก็ดีมีนักเรียนบางคนที่เร่ิมมองผู้หญิงด้วยสายตาที่ต่าง
ออกไปบ้าง เช่น  ศรีบรูพา ในเร่ือง สงครามชีวิต เขียนไว้ในสว่นความอ่อนแอของร่างกายนัน้ ดิฉนั
ไม่ปฏิเสธธรรมชาติสร้างเรามาอ่อนแอกว่าผู้ ชายแต่ส่วนใจนัน้  ผู้หญิงอาจจะทนรับความทุกข์
ทรมานได้แทบทุกอย่าง อาจทนได้เท่ากับผู้ชาย  ในอดีตผู้หญิงส่วนมากยอมรับค่านิยมเก่ียวกบั
สตรีเป็น การกดข่ีโดยชอบธรรม มาโดยตลอด แม้ว่าผู้หญิงในชนชัน้สงูจะพยายามเปลี่ยนความ
งาม 5 ประการตามแบบฉบบัเบญจกลัยาณี คือ ผิวงาม ฟันงาม เหงือกไรงาม งามกาย งามความรู้ 
และงามความสามารถ  งามจิตใจและคณุธรรมและงามความประพฤตินัน้ยงัถือว่าผกูติดกบัเร่ือง
ความงาม และในรายละเอียดก็ยังเป็นบทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่และเมียมากกว่าบทบาท 
อื่น ๆ ในสงัคม  ผลการศึกษาเก่ียวกบัอาชีพเป็นครู หมอ วิศวกร พบว่า  ภาพพจน์สตรีที่เป็นแม่ศรี
เรือนอย่างเดียวนัน้ได้ถูกปฏิเสธเป็นส่วนมาก  เช่น สตรีที่สอบถามประมาณ ร้อยละ 90 เห็นว่า
การศึกษาส าคญักว่าการงาน  และสตรีศึกษาเท่ากบัเพศชายแม่ในเร่ืองเทคนิคสตรีร้อยละ 97 ไม่
เห็นด้วยกบัความสามารถของหญิงอยู่ที่การดแูลบ้าน และเห็นว่าหญิงควรสนใจเหตกุารณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึน้ในโลก  จากการศึกษาความเห็นของสตรีไม่สามารถท างานต่อเนื่องหลงัการสมรส  เพราะ
ต้องออกลูก ต้องเลีย้งลกู และสตรีมักจะยอมรับกับสภาพการท างานแม้ว่าจะไม่ค่อยพอใจท าก็
ตาม  ซึ่งทัง้หมดนีเ้ป็นอุปสรรคในการก้าวหน้าของสตรีนัน้  เป็นเหตุผลความเช่ือที่ยงัไม่มีข้อมูล
พิสูจน์ให้เห็นจริงในขณะเดียวกันได้พบว่าทัศนคติบางอย่างของสตรีเองก็เป็นอุปสรรคในการ
ก้าวหน้า เช่น  ความไม่เช่ือมัน่ในการท างาน  ความไม่นิยมในอ านาจ  การมีความกระตือรือร้นน้อย
ในการท างาน  (โคทม  อารียา,  2538: 18-19).  เก่ียวกบัผู้หญิง เพศและชนชัน้ทางสงัคมถึงแม้ว่า
ผู้หญิงจะไม่สนใจในเร่ืองความไม่เท่าเทียมทางเพศ ระหว่างหญิงชายโดยการแบ่งแยกเพศว่าชาย
เหนือกว่าหญิง แต่ผู้หญิงมกัพอใจกบัการอยู่ในชนชัน้ที่เหนือกว่าคนในระดบัอื่น ๆ (West Jackie, 
1978, p. 228).  

ผู้หญิงมีบทบาทของความเป็นแม่ซึง่เป็นสากล  อนัมีผลตอ่การพฒันาทางบคุลิกภาพ
ของเพศหญิงและเพศชาย จากข้อมลูทีหลากหลายนี ้ผู้ชายจะมีความเหนือกว่าผู้หญิงในกระแส
สังคม วัฒนธรรม การเติบโตของมนุษย์ การเติบโตของเด็กจ าเป็นต้องมีผู้ ดูแลมากกว่า 1 คน 
เพื่อให้โอกาสเด็กได้สมัผสัและเลือกท่ีจะเป็นตามความพอใจมากที่สดุ เด็กชายและเด็กหญิงควรได้
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แบบอย่างและการดูแลจากเพศเดียวกันกับพวกเขา ทัง้นีค้วรสนับสนุนให้เติบโตอย่างตระหนัก 
และเห็นคุณค่าของตัวเอง  ในสงัคมตะวันตก ในลอนดอนตะวันออก การแต่งงานของลูกสาวที่
เติบโตแล้วมกัจะมีแม่เป็นที่ปรึกษาช่วยดแูลลกูเป็นเพื่อน คอยให้ค าแนะน าทกุด้านรวมทัง้การกิน 
การเงินด้วย บ่นของแม่จะเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัว บิดามักจะเป็น
สว่นประกอบความสมัพนัธ์เท่านัน้ บางทีอาจเนื่องมาจากความล้มเหลวของหวัหน้าครอบครัวที่ไม่
สามารถหารายได้มาจนุเจือครอบครัวได้ ดงันัน้ ความสมัพนัธ์จงึเน้นไปที่ แม่ ภรรยา แทน เด็กจงึมี
ความสมัพนัธ์ระหว่างแม่กบัลกูและพ่อ ในชวา ผู้หญิงจะมีอ านาจมากกว่าคู่สมรส และมีอิทธิพล
ต่อการแสดงความสมัพนัธ์กบัเครือญาติ ผู้หญิงจะมีอ านาจควบคุมการเงินการตดัสินใจทุกเร่ือง 
ผู้หญิงมีบทบาทในทกุอาชีพ ทัง้เป็นเจ้าของที่ดินและการผลิต สว่นผู้ชายมีหน้าที่ดแูลงานบ้านและ
หงุหาอาหาร  บทบาทเครือญาติของชวาให้ความส าคญักบัฝ่ายหญิงเม่ือมีการหย่าร้างลกู ๆ มกัจะ
อยู่กบัแม่ แม่จะมีความสมัพนัธ์กบัลกูสาวมากแม้จะแต่งงานแล้วก็ยงัมีความใกล้ชิดต่อเนื่อง และ
แม่ยังคงให้ความเช่ือมั่นสนับสนุนลูกสาวตลอดเวลา ด้านครอบครัวชาว อะเจห์ (Atjehnese)  
ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ หญิงแต่งงานแล้วยังคงอยู่กับครอบครัวของพ่อแม่ตนเอง และเป็นผู้
ควบคมุดแูลกิจการในครัวเรือน ผู้หญิงจะยอมอดทนต่อผู้ชายได้ตราบใดที่ผู้ชายยงัเลีย้งครอบครัว
ได้ มีการปฏิบตัิต่อผู้ชายเหมือนเด็ก หรือแขกของบ้าน ผู้หญิงเมืองนีจ้ะไม่ขดัแย้งที่จะต้องเลือกเอา
ระหว่างแม่ตวัเองกบัสามี ดงัเช่น ที่เกิดเป็นปัญหาอยู่ในชนชัน้กลางของตะวนัตกที่มีปรัชญาในการ
รักษารูปแบบครอบครัวเดี่ยว  ดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงการตระหนักเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผู้หญิงทัง้ 3 สงัคม เป็นค่านิยมที่แสดงทศันะบวกของแม่และลกูสาว ผู้หญิงมีความมัน่ใจ เข้มแข็ง
และพร้อมที่จะคงสืบเนื่องอยู่เม่ือมีอายมุากขึน้ก็พร้อมจะเป็นแม่ตอ่ไป  

ผู้ หญิงมีความอดทนอดกลัน้สูง ผลการศึกษาจิตวิทยาของปราณี  วงษ์เทศ  
ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง วุฒิภาวะ และความไม่มีวุฒิภาวะ โดยจิตวิทยาสงัคมชนชัน้
กลางในตะวนัตกที่เป็นสงัคมให้ความส าคญักบัผู้หญิง วฒุิภาวะ มิใช่ อิสระจากความต้องการจะ
สามารถยืนอยู่ได้เม่ือต้องการอยู่ตามล าพงั มิใช่อิสระจากความต้องการจะมีความสัมพนัธ์กบัผู้อื่น  
การที่ผู้หญิงต้องขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมทางสงัคม ผู้หญิงจึงมีความรู้สกึมีความสมัพนัธ์ และการ
ติดต่อที่ยังอยู่ในชีวิตทางสังคมของตนเอือ้ต่อการด าเนินชีวิตของผู้หญิงอย่างมั่นคงปลอดภัย 
(ปราณี  วงษ์เทศ, 2544, น. 76). สงัคมลอนดอนตะวนัออก อะเจห์และชวา  ผู้หญิงมีสถานภาพสงู
โดยเฉพาะบทบาทของแม่ ได้รับการยกย่องในสงัคม แม้ว่าอายุเพิ่มขึน้แต่ยงัคงมีบทบาทในการ
ควบคมุเศรษฐกิจในครัวเรือนอย่างแท้จริง ล้วนมีสว่นท าให้ผู้หญิงมีความภาคภมูิใจตนเองและเป็น
อิสระ สงัคม ดงักลา่วมีผลกระทบที่มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อพฒันาการทางจิตวิทยาผู้หญิง  
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ผู้หญิงมีบทบาทส าคญัต่องานศิลปะพืน้บ้าน แม่ในสงัคมบทบาททางวฒันธรรมใน
งานเคร่ืองปัน้ดินเผาบริเวณภาคอีสานจงัหวดั นครราชสีมา  (สรีุรัตน์  บบุผา, น. 2551). ด้านการ
ผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาโดยแบ่งเพศผู้หญิงท าหน้าที่ช่างปัน้ ผู้ชายท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยในขัน้ตอนต่าง 
ๆ เช่น การขุดดิน การเผา และการขนย้ายไปจ าหน่าย กลุ่มไทยลาว (พูดภาษาอีสาน หรือภาษา
ลาว) ตัวอย่างแหล่งเคร่ืองปัน้ดินเผาบริเวณบ้านนา  กระเซ็ง จังหวัดเลย บ้านดอนจิกจังหวัด
อบุลราชธานี ผู้หญิงรับผิดชอบในการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาทกุขัน้ตอน ตัง้แต่หาวตัถดุิบ การเตรียม
ดิน การปัน้ดินขึน้รูป การเผา ตลอดจนการขนย้าย โดยผู้ ชายไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิต
เคร่ืองปัน้ดินเผาโดยสิน้เชิงและกลุ่มส่วย (พูดภาษาส่วย) แหล่งเคร่ืองปัน้ดินเผาจังหวัดบุรีรัมย์  
สริุนทร์  ศรีสะเกษและอุบลราชธานี เช่น หมู่บ้านซ าสมิง จังหวดัสริุนทร์  การผลิตภาชนะดินเผา
ของกลุ่มดงักล่าวเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มผู้ผลิตภาษาลาว  กล่าวคือ กิจกรรมส่วนใหญ่
ผู้หญิงเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในทุกขัน้ตอนของการผลิต  ในประเด็นเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์
ระหวา่งงานเคร่ืองปัน้ดินเผากบัระบบนิเวศทางสงัคมที่หวับ้านบงึ  จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ปัจจยัใน
การผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผานัน้ท าในฤดนูอกเหนือจากเกษตรกรรมและการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอด
วิธีการเรียนรู้จากหญิงรุ่นหนึ่งสู่หญิงอีกรุ่น หรือการเรียนรู้จากแม่ที่สอนลูกสาวเร่ิมด้วยการเป็น 
ผู้ช่วยงานอยู่แล้ว ให้สงัเกตดขูณะปัน้ภาชนะขนาดเลก็ ๆ เม่ือลกูสาวปัน้ภาชนะเป็นแล้ว และแม่รับ
บทบาทเป็นผู้ช่วยตอ่ไป  

การยอมรับลกัษณะทางกายภาพของผู้หญิง แนวความคิดตะวนัออกที่ก าหนดบุรุษ
สตรีลกัษณะโทษ ลกัษณะโทษเป็นข้อบกพร่องส่วนหนึ่งไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต่างก็ถกูก าหนดไว้  
เช่น ในมนูธรรมศาสตร์ระบุลักษณะโทษของผู้หญิงว่า “อย่าแต่งงานกับกับผู้หญิงผมสีน า้ตาล 
ผู้หญิงที่มีอวยัวะเกินพอดี ผู้หญิงขีโ้รค หวัล้าน ผมดกเกินไป เป็นคนพูดพล่ามหรือตาแดง” และ 
“อย่าแต่งงานกับสตรีที่มีช่ือดาว ต้นไม้ แม่น า้ คนป่า ภูเขา นก งู ทาส หรือช่ือน่ากลวั”  ลกัษณะ
โทษของชายจากชาดก และเร่ืองเวสสนัดรชาดก มีการสะท้อนถึงลกัษณะของบรุุษโทษ 18 ประการ 
ได้แก่ ชชูก  (ปรีชา  ช้างขวญัยืน, 2541, น. 36). อย่างไรก็ตาม ลกัษณะโทษที่ก าหนดขึน้ล้วนเป็น
ความนิยมในขณะที่บ้านเมืองยงัไม่เจริญ และเป็นข้อสงัเกตภายนอกเท่านัน้ เพื่อการระมดัระวงัผู้ที่
จะคบหาเป็นสามีภรรยานัน่เอง  ค าสอนทางพระพทุธศาสนาได้มีการแก้ไขด้านระดบัชนชัน้วรรณะ
และเพศโดยใช้หลกัค าสอนให้เช่ือเร่ืองการกระท าหรือกรรม โดยไม่วดัที่ชาติก าเนิดหน้าตาหรือเพศ  
หากแต่อยู่ที่การกระท าดีชั่วซึ่งจะส่งผลต่อผู้กระท าทัง้สิน้  เพศไม่ได้เป็นเคร่ืองวดัและแบ่งฐานะ  
สภาวะของมนษุย์และกรรมของแต่ละบคุคลเสมอเท่ากนัระหว่างเพศชายและเพศหญิง เช่น คนมี
ปัญญา การเข้าถึงความหลดุพ้น การเป็นคนดีคนชั่ว ความเป็นทาสกิเลศตณัหา ความแตกต่าง
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ทางเพศในหลักศาสนาท่ีเกิดขึน้เพ่ือการประกอบพิธีทางศาสนาอันศักด์ิสิทธ์ิและเพ่ือให้จิตใจ
บริสทุธ์ิ เช่น การก าหนดหน้าที่ที่ได้มีการจดัสรรจะแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ จะมีเพียงเพศชายหรือเพศหญิงย่อมไม่ได้ 

สตรีจากหลกัธรรม ได้แก่ หลกัไตรลกัษณ์  แนวคิดเร่ือง กรรม ทกุข์ และนิพพาน ล้วน
มีสว่นในการท าให้พทุธศาสนามองหญิงชายเท่าเทียมกนั พทุธศาสนาเห็นวา่มนษุย์ชายหญิงเสมอ
ภาคกันในความเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ภายใต้หลกัไตรลกัษณ์หรือกฎธรรมชาติ คือ ความไม่เที่ยง 
ความเป็นทกุข์ ความไม่มีตวัตน โดยเสมอกนัอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทัง้เม่ือมีชีวิตอยู่ มนษุย์
ทัง้ชายหญิงก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากขันธ์ 8 ด้วยกันเท่ากันทัง้สิน้ที่อาจจะ
แตกต่างกนั เพียงแต่ความรุนแรงมากน้อยที่แตกต่างกนัในเร่ืองของกรรม มนษุย์ทกุคนจึงมีความ
เสมอภาคกันและมีเสรีภาพที่จะเลือกกระท ากรรมและรับผลการกระท าของตน และความเสมอ
ภาคที่จะหลดุพ้นจากทกุข์ด้วยปัญญาตน นบัว่าเป็นความเสมอภาคเท่าเทียมกนัที่จดุเร่ิมต้นตัง้แต่
ก าเนิดมาเป็นมนษุย์ และบัน้ปลายจดุหมายสงูสดุในทางศาสนาที่บคุคลพึงบรรลไุด้ เพราะฉะนัน้ 
การมองชายหญิงในแง่ของหลักธรรมนัน้แสดงให้เห็นว่า หญิงชายมีความเท่าเทียมกันในพุทธ
ศาสนา   

ผู้หญิงกบัการแบ่งชนชัน้ในสงัคม  บทบาทและทศันคติของผู้หญิงไทย จะมองเพียง
คนกลุม่เดียวไม่อาจสรุปภาพหญิงไทยโดยรวมได้ เนื่องจากในสงัคมมีหลายชนชัน้ ได้แก่ ชนชัน้สงู 
ชนชัน้กลางและชนชัน้ล่าง ผู้หญิงต่างชนชัน้จะมีบทบาทและสถานภาพแตกต่างกันการศึกษา
ผู้หญิงในสงัคมไทยจึงควรมองจากภาพความแตกต่างที่ซบัซ้อนของผู้หญิง มองจากประสบการณ์
และแง่มมุของคนหลาย ๆ กลุ่ม หลาย ๆ ชนชัน้  และความจริงเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงประเทศ
เพื่อปฏิรูปการศึกษาเม่ือรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ได้เปิดโอกาสให้มีการศึกษาเล่าเรียนและ
ประกอบอาชีพนอกบ้านให้กับผู้ หญิงนัน้ได้ท าให้สถานภาพหญิงชนชัน้สูงและชนชัน้กลางดีขึน้ 
นอกจากชนชัน้ล่างที่ยงัคงด ารงชีวิตอยู่อย่างเดิมและด้อยกว่าเนื่องจากไม่มีโอกาสในการศึกษา 
และระบบการเรียนรู้ได้กระจายความเช่ือไปให้ผู้หญิงชัน้ลา่งที่เคยพึง่ตนเอง ท ามาหากินช่วยเหลือ
ครอบครัวได้ หนัมามีบทบาทเป็นแม่บ้านเช่นผู้หญิงชัน้สงู  การพฒันาประเทศไปสูร่ะบบทนุนิยมก็
เป็นสว่นสนบัสนนุให้ผู้หญิงชนชัน้ลา่งเกิดปัญหาถกูเอารัดเอาเปรียบทางเพศ กลไกทางวฒันธรรม
ท าให้ผู้หญิงชนชัน้ลา่งทัว่ไปมีบทบาททางเศรษฐกิจท ามาหากินเลีย้งดคูรอบครัวมาตลอด การแบ่ง
พืน้ที่ท างานระหว่างชายและหญิงในสงัคมพบว่ามีการแบ่งงานกนัท าอย่างชดัเจน แบ่งพืน้ที่และ
บทบาททัง้สองเพศออกเป็นโลกในบ้านและโลกนอกบ้าน (private and public spheres) โดย
ผู้ชายจะอยู่ในพืน้ที่สาธารณะและผู้หญิงจะอยู่ท างานในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นการยอมรับว่า
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ผู้ชายเป็นใหญ่ (patriarchy) ที่ด ารงอยู่ในสงัคมไทย ทางด้านการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
นัน้เป็นเร่ืองของผู้ชายผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากเก่ียวกบัเศรษฐกิจในครัวเรือนผู้หญิงจะมีบทบาท
สงูมาก  

วิรุณ   ตัง้เจริญ  ให้แนวคิดเก่ียวกบัหยินหยางซึ่งเช่ือมโยงในเร่ืองเก่ียวกบัสมองของ
มนุษย์ว่า มนุษย์มีสมองที่แบ่งหน้าที่กนัท างานซีกซ้ายซีกขวา ซึ่งการใช้สมองจะมีการควบคมุทีมี
ลกัษณะเฉพาะ สมองมีการท างานที่เก่ียวข้องการรับรูโลกภายนอก ภาษา ความในใจ สองจิตใจ
ด้วยการผสานบูรณาการโดยเส้นใยประสาท (nerve fibers)  ระหว่างสมองคู่นัน้ บางครัง้ร่วมมือ
กนัโดยสมองอีกซีกยอมให้ซีกตรงกนัข้ามได้มีทัง้ความสามารถพิเศษ บางทีสมองก็มีความขดัแย้ง
กันการรับรู้จากสมองซีกหนึ่งแต่ไม่อาจปฏิบัติได้ และการไม่รับรู้จากสมองอีกซีกหนึ่งจึงไม่อาจ
สัง่งานให้มือท าได้ การที่ศิลปินเขียนภาพอย่างเป็นกระบวนการโดยสมองซีกที่เก่ียวกบัการขีดเขียน
คือ สมองซีกขวา  การใช้สมองควบคุมนีค้นที่ถนัดซ้าย สมองด้านขวาควบคุม ถนัดขวาสมอง
ด้านซ้ายควบคุม  ในแง่การวิเคราะห์ผู้ ที่ใช้ข้างซ้ายหรือถนัดมักเก่ียวโยงกับการต่อต้านและ
ความรู้สึกที่อยู่เหนือการควบคมุ บางทศันะเห็นว่า เลว ไร้ศีลธรรม อนัตราย  พ่อแม่บางคนที่เช่ือ
เช่นนีม้กับงัคบัลูกให้ใช้ข้างขวาและจะมีผลลบต่อเด็กจนโต การใช้ด้านขวาจะเก่ียวโยงกบัสิ่งที่ดี 
ยตุิธรรม ถกูต้อง ดงันัน้ ซ้ายให้ความหมายว่าไม่ดี ขวาให้ความหมายว่าดี  การเก่ียวโยงของสมอง
สองซีกเป็นผลพวงให้นักปรัชญา ครูอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากอดีต เห็นวิธีคิด   “การรู้
สองทิศทาง”  เพื่อการวิเคราะห์เชิงวตัถแุละญาณภายใน เป็นแนวคิดหยินหยาง เต๋าของจีนได้แยก
ออกเป็น 2 ด้าน (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2547, น. 163-167).  ดงันี ้

หยนิ        หยาง         

หญิง        ชาย 

ลบ  บวก 

ดวงจนัทร์        ดวงอาทิตย์ 

ความคิด แสงสวา่ง 

ยอมจ านน ก้าวร้าว 

ซ้าย  ขวา 

อุน่  เย็น 
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ฤดใูบไม้ร่วง ฤดใูบไม้ผลิ 

ฤดหูนาว ฤดรู้อน 

ไร้ส านกึ   ส านกึ 

สมองขวา สมองซ้าย 

อารมณ์  เหตผุล        

ศิลปินเป็นบคุคลซึง่อาจรับบทบาทในหลายบทบาทพร้อม ๆ กนั ในบทบาทที่ด ารงอยู่
จึงมีปัจจยัที่มีส่วนในการสนบัสนนุผลกัดนัให้บทบาทมีความส าคญัและลดความส าคญัได้ ดงันัน้ 
บทบาทกบัปัจจยัจึงเป็นเงื่อนไขที่อยู่ด้วยกนัขาดกนัไม่ได้   การศึกษาแนวคิดจากวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง จึงได้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์บทบาทและปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิงใน
สงัคมไทย ดงันี ้ 

บทบาทและสถานภาพของศิลปินหญิงในสังคมไทย ได้แก่  1.   ศิลปิน    2.  ครู/
อาจารย์   3.  นกัประพนัธ์  เป็นต้น   

2.4  ปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง  
ผลการศึกษาปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง ผุ้ วิจัยศึกษาตามโครงสร้างทางสังคม 

ประกอบด้วยปัจจยั  4 ด้าน ดงันี ้  
2.4.1 ปัจจยัด้านสงัคมของศิลปินหญิง     
2.4.2 ปัจจยัด้านการศกึษาของศิลปินหญิง   
2.4.3 ปัจจยัด้านครอบครัวของศิลปินหญิง    
2.4.4 ปัจจยัด้านจิตวิทยาของศิลปินหญิง 

2.4.1  ปัจจัยด้านสังคม ศิลปะเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์ที่สะท้อน
ความรู้สกึอารมณ์ของตนตามความต้องการ ผ่อนคลายศิลปะมีหน้าที่หลกัในการสร้างความสมดลุ 
ระหว่างงานกับการใช้เวลาว่างด้วยการผ่อนถ่ายความเครียดไปจากหน้าที่การงานของมนุษย์ซึ่ง
ศิลปะมีเก่ียวเนื่องกนักบัสงัคมและวฒันธรรมสภาพความเป็นอยู่ของมนษุย์โดยศิลปินมีมมุมองวา่
คณุค่าศิลปะพิจารณาจากความงามเป็นหลกัส าคญั และสอดคล้องกบัสภาวะทางสงัคม การรับ
ศิลปะตะวันตกจึงมีอิทธิพลต่อรูปแบบงานศิลปะ และงานศิลปะจึงมีความสอดคล้องกับสภาพ
บ้านเมืองที่พฒันาให้ก้าวหน้าไปทกุ ๆ ด้าน  ปัจจบุนัพบสาเหตเุนื่องจากปัญหาเกิดจากสงัคมไทย
ปกครองโดยผู้ มีอ านาจ ท าให้มีกรอบของศิลปะ และกลุม่ผู้ชม  
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ดงันัน้ศิลปินหญิงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบสตรีนิยมโดยเร่ิมจากความคิดสร้างสรรค์
และอิสระ สะท้อนประสบการณ์ชีวิตตามปรากฏการณ์ของสงัคมตามแบบเฉพาะตวั  เพื่อจรรโลง
ใจมวลมนษุย์ และเพ่ือพฒันาฝีมือตนเองในรูปแบบท่ีเป็นชดุความคิด หรือกระจดักระจายหรือวตัถุ
ปกระสงค์ข้อใดข้อหนึง่ การสร้างโอกาสจากการอปุถมัป์ สนบัสนนุของครอบครัว แวดวงศิลปะหรือ
จากบทบาทที่สมัพนัธ์  ศิลปินหญิงด าเนินชีวิตอย่างผู้น าเสนอ เด็ดเดี่ยว และไม่เรียกร้องความเท่า
เทียมหรือสิทธิใด ๆ  และมีความตื่นตวัในการสร้างสรรค์และพฒันาผลงาน เป็นงานศิลปะแบบสตรี
นิยมโดยน าสู่สาธารณะด้วยการจัดแสดงผลงานนิทรรศการเดี่ยว และแสดงผลงานนิทรรศการ
ร่วมกบัศิลปินอื่น ๆ  อย่างตอ่เนื่อง ศิลปินหญิงย่อมเป็นที่ยอมรับช่ืนชมยินดีในสงัคมไทย  

2.4.2 ปัจจัยด้านการศึกษา   การรับอิทธิพลมาจากตะวนัตกโดยชนชัน้สงูเม่ือ ในสมยั
รัชกาลที่ 5 กระทัง่ได้มีสถาบนัการศึกษาศิลปะเป็นหลกัสตูรการเรียนการสอนแห่งแรกที่โรงเรียน
เพาะช่างในสมัยรัชกาลที่ 6 และพัฒนาเร่ือยมาจนสถาบันการศึกษาศิลปะด้านทัศนศิลป์เพิ่ม
จ านวนขึน้ สถานศึกษาศิลปะย่อมเป็นส่วนสนับสนุนและเป็นทางเลือกที่กว้างและเพิ่มจ านวน
หลาย ๆ ทางในการให้ได้มีโอกาสเข้าฝึกฝนแก่ผู้สนใจศึกษาศิลปะ สถานศึกษาด้านศิลปะทกุแห่ง
จะให้โอกาสต่อการเรียนรู้ทัง้ผู้ชายและผู้หญิง ไม่ได้จ ากดัเพศในทกุ ๆ สาขา โดยเร่ิมต้นมีสถาบนั
ศิลปะขึน้ระยะแรกของไทย พบว่ามีผู้หญิงในชนชัน้กลางของสงัคมที่ได้เข้าศึกษาวิชาศิลปะด้าน
ทัศนศิลป์ในสถานศึกษาส าคัญของไทยระดับต ่ากว่าอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนเพาะช่าง  วิทยาลัยช่างศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ตามล าดบั  สะท้อนให้เห็นวา่ผู้หญิงมีศกัยภาพตอ่การเป็นศิลปินไม่แตกต่างกบั
ผู้ชาย การเรียนรู้เป็นการพอกพนูความรู้ ให้ผู้ เรียนได้มีสติปัญญาความสามารถตามความสนใจ
และถนัด ผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาศิลปะด้านทัศนศิลป์จากสถาบนัการศึกษาศิลปะ ย่อมมีองค์
ความรู้และทักษะตามแบบอย่างศิลปะตามยุคสมัย พร้อมแนวคิดรูปแบบการสร้างผลงานที่
สะท้อนตวัตน สงัคมและบริบทของศิลปิน  

ดงันัน้ศิลปินหญิงที่จบการศึกษาในสถาบนัการศึกษาส าคญัของสงัคมมีโอกาสต่อการ
ได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับศิลปินชาย ดังนัน้ ผู้ ชายสนใจและศึกษาด้าน
ศิลปะได้ ผู้หญิงสนใจและศกึษาศิลปะได้เช่นกนั  และโอกาสการเรียนศิลปะจะเกิดขึน้สงูกบัคนใน
สงัคมชนชัน้กลางขึน้ไป  
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2.4.3 ปัจจัยด้านครอบครัว  เป็นระบบตามโครงสร้างทางสงัคมของมนษุย์ ครอบครัว
เป็นหน่วยแรกในการหล่อหลอมให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมตามค่านิยม ความเช่ือ การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตโดยวงจรชีวิตตัง้แต่เกิดจนตาย ล้วนถูกก าหนดไว้ด้วยระบบ
ภายในครอบครัวและเครือญาติ โดยยึดรูปแบบการด าเนินชีวิตจากภายนอกตามสถานะทาง
ครอบครัว ได้แก่  ค่านิยม ทัศนคติ ที่มีร่วมกันของบริบทครอบครัว ในครอบครัวผู้ หญิงมักถูก
ก าหนดให้ท างานบ้าน ดูแลอาหาร เสือ้ผ้า ซกัล้าง และเป็นแม่ที่มีหน้าที่ดูแลบุตรอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้  ด้วยลกัษณะทางกายภาพสอดคล้องกบังานที่รับผิดชอบภายในครอบครัว ส่วนผู้ชายจะถกู
ก าหนดเพื่อให้ท างานนอกบ้าน และเป็นหลกัในการหารายได้ดแูลสมาชิก เป็นส่วนสนบัสนนุ และ
เป็นสว่นถ่วงดลุต่อการตดัสินใจของสมาชิกในครอบครัว การมอบให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านจงึอาจ
มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้หญิงได้เช่นกนั ทางเลือกคือผู้หญิงที่ปรารถนาเป็นผู้น าใน
ครอบครัว มีอ านาจในบ้าน ท าให้เป็นสว่นที่สง่เสริมให้เกิดแรงจงูใจผู้หญิงได้ท างานนอกบ้าน   

ดงันัน้ในสภาพปัจจบุนัเมื่อผู้หญิงท างานนอกบ้านแล้ว งานบ้านจงึเป็นการร่วมแรงรวมใจ
ระหว่างผู้ชายที่เป็นสมาชิกภายในบ้าน ช่วยกนัท าคนละมือคนละไม้งาน กล่าวคือ  ผู้ชายท างาน
นอกบ้านได้ ท างานในบ้านได้ ผู้หญิงท างานนอกบ้านได้ และท างานในบ้านได้เช่นกนั ครอบครัว
และเครือญาติมีสว่นต่อสมาชิกในครอบครัว ดงันี ้ 

2.4.3.1 การก าหนดและเลือกอาชีพของสมาชิกในครอบครัว สมาชิกจะได้รับการ
สง่เสริมสืบต่อกนัและมีแบบแผนที่พงึปฏิบตัิ หรือเลือกปฏิบตัิ ขึน้อยู่กบัผู้น าครอบครัววา่ให้อ านาจ
แก่สมาชิกในการตดัสินใจอย่างไร และเงื่อนไขของแต่ละอาชีพจงึย่อมแตกต่างกนั  

2.4.3.2 รายได้ต่อการด ารงชีพจะมีผลต่อการเลือกอาชีพในสังคมไทย มักสร้าง
ค่านิยมให้ลูกหลานเป็นตามสังคมต้องการ การมีอาชีพเป็นศิลปิน จึงมีความท้าทายส าหรับผู้
หญิงไทยมาก 

2.4.4   ปัจจัยด้านจิตวิทยา เก่ียวข้องกับจิตวิทยาของผู้หญิง  ผู้ หญิงต้องขึน้อยู่กับ
สภาพแวดล้อมทางสงัคม ผู้หญิงจึงมีความรู้สกึมีความสมัพนัธ์ และการติดต่อที่ยงัอยู่ในชีวิตทาง
สงัคมของตน เอือ้ต่อการด าเนินชีวิตของผู้หญิงอย่างมัน่คงปลอดภยั ในขณะที่ผู้ชายขาดสิ่งนี ้การ
มีความโอภาปราศรัยในมนุษย์ท าให้เกิดมิตรภาพกว้างขวาง ส่งผลให้เป็นเกิดการอุปถัมภ์
โดยเฉพาะศิลปินจะมีผู้สนบัสนนุเพื่อให้ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ    

ดงันัน้   ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยับรูณาการตามแนวคิดสตรีนิยมในสงัคมไทยต่อยอดเป็นหลกั
คิดหยินหยางเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ศิลปินหญิงแต่ละท่านมีบทบาทตามสถานภาพของศิลปิน 
จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ศิลปิน  ครูศิลปะ  และนกัเขียน  โดยใช้แนวคิด หยินหยางวิเคราะห์
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บทบาทศิลปิน  และศึกษาปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง  4  ด้าน  ได้แก่ 1. ด้านสงัคมของศิลปิน
หญิง   2.  ด้านการศกึษาของศิลปินหญิง   3.  ด้านครอบครัวของศิลปินหญิง   และ4. ด้านจิตวิทยา
ของศิลปินหญิง 

2.5   ศิลปินหญิงในสังคมไทย 
สุธี คุณาวิชยานนท์ (2561, น. 385-387) ศึกษาศิลปินหญิงที่มีผลงานเฟมินิสต์ใน

สังคมไทย ในสังคมไทยได้มีปรากฏการณ์เก่ียวกับการแสดงตัวตนของศิลปินหญิงตามช่วง 
พทุธศกัราชตัง้แต่ 2500 –ปัจจบุนั ดงันี ้ 

พ.ศ. 2500 ในสงัคมไทยพบว่ามีศิลปินหญิง ได้แก่ ลาวัณย์ อุปอินทร์ , ปราณี  นิ่ม
เสมอ และสุวรรณี  สุคนธ์เที่ยง ปราณีรับราชการในกรมศิลปากร ส่วนสุวรรณีเบนเข็มไปเป็น
นกัเขียน ที่ประสบความส าเร็จในนามปากกา สวุรรณี  สคุนธา ลาวณัย์ อปุอินทร์ได้เขียนรูปและ
เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลยัศิลปากรได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติในปี พ.ศ. 2559 นบัว่า
เป็นผู้หญิงคนแรกในสาขาทศันศิลป์ ในวยั 81 ปี 

พ.ศ. 2510 ในสังคมไทยมีการแสดงผลงานของศิลปินกัญญา เจริญศุภกุล และ
ลกัษมี ตัง้โฉลก  

พ.ศ. 2520 ศิลปินที่มีบทบาทโดดเด่น ได้แก่ ศรีวรรณ เจนหัตการกิจ และเสริมสุข 
เธียรสนุทร  

พ.ศ. 2530 ศิลปินที่มีบทบาทในสงัคมไทย ได้แก่ ไขแสง ปัญญาวชิระ เป็นหนึ่งใน
ศิลปินไม่ก่ีคนที่ท าศิลปะสื่อแสดงสดอย่างจริงจงั จิตติมา ผลเสวก ท าศิลปะสื่อท่ีหลากหลาย  

ศิลปินหญิงในช่วงปีทศวรรษนีไ้ด้มีการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวแสดงนิทรรศการ ประเพณี-
ประเวณี มีผลงานของศิลปินหญิง 6 คน คือไขแสง  ปัญญาวชัระ, ภาพตะวนั  สวุรรณกฏุ, จิตติมา  
ผลเสวก,  นพรัตน์  โชคชยัชตุิกลุ, นิตยา  เอือ้อารีกลุ และจรัสศรี  รูปข าดี เป็นนิทรรศการที่จดัขึน้
เนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม ในปี พ.ศ. 2538  ผลจากการรวมตัวครัง้นี ้ได้น าไปสู่การ
รวมตวัและจดังานจากศิลปินหญิงช่ือว่า ถ้อยแถลง วเูมนิเฟสโต (Womanifesto) ในปี พ.ศ. 2540 
ศิลปินที่ได้เข้าร่วมมีทัง้ไทย, ออสเตรเลีย, อินเดีย, ปากีสถาน, สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ครัง้ที่ 2 
จัดขึน้ที่สวนสราญรมย์ มีศิลปินจ านวนมากขึน้มาจากหลายประเทศมากยิ่งขึน้โดยมีการ
ประชมุสมัมนาควบคู่กบันิทรรศการไปด้วย และอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2544  มีการลดขนาดการจดังาน
เล็กลง และกลายเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และเวิร์คชอพในไร่สวนชนบทที่จังหวัด  
ศรีสะเกษ  
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พ.ศ. 2540  ศิลปินหญิงรวมตวักนัอย่างหลวม ๆ ท ากิจกรรมแสดงงานศิลปะ และมี
ผลงานที่ถกูตีความวา่เป็นศิลปินแบบผู้หญิง ได้แก่ อารยา ราษฎร์จ าเริญสขุ และพินรี สณัฑ์พิทกัษ์   
ในทศวรรษนีมี้ศิลปินหญิงปรากฏตวัในสงัคมสมยัใหม่ ได้แก่ ศิลปินหญิงวิมลมาลย์  ขนัธะชวนะ
มล.บศุยมาศ  นนัทวนั, อรอนงค์  กลิ่นศิริ, ดวงหทยั พงศ์ประสิทธ์ิ, วชัราพร ศรีสขุ,ยวุนา ปณุวฒัน
วิทย์, เตยงาม  คปุตะบตุร, มรกต  เกษเกล้า, ศนัสนีย์  รุ่งเรืองสาคร และสวุรรณี  สารคณา เป็นต้น                        

การศึกษาศิลปินหญิงในงานวิจยันี ้ผู้ วิจัยศึกษาศิลปินหญิง ได้แก่  1) เป็นผู้หญิงไทยที่
ได้รับการยอมรับในสงัคมอย่างต่อเนื่อง  2) เป็นผู้แสดงผลงานนิทรรศการศิลปะเดี่ยว  3)  เป็นผู้
แสดงผลงานนิทรรศการศิลปะร่วมกบัศิลปินอื่น  4)  มีบทบาททางศิลปวฒันธรรมและผลงานตาม
สภาวการณ์หรือศิลปะแบบสตรีนิยม ในงานวิจัยนีจ้ึงศึกษาถึงศิลปินหญิงจ านวน 5 ท่าน ได้แก่  
ลาวณัย์  อปุอินทร์,  กญัญา  เจริญศภุกลุ,  ศรีวรรณ   เจนหตัถการกิจ,  อารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ 
และสมบรูณ์  พวงดอกไม้  ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัศิลปินดงันี ้ 

ลาวัณย์  อุปอินทร์ (ดาวราย) ท างานศิลปะแสดงผลงานต่อเนื่องมาตลอดจนปัจจุบัน 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500-2561  ตลอดช่วง 6 ทศวรรษ ลาวณัย์มีความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะในด้าน
การวาดภาพเหมือนบคุคล ลาวณัย์ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัใน
รัชกาลที่ 9 พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ถวายงานเขียนพระบรมสาทสิลกัษณ์ 
และพระสาทิสลกัษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ ภาพติดตัง้ที่ต าหนักราชวงัต่าง ๆ ลาวัณย์เป็นศิลปิน
หญิงคนแรกของสงัคมไทยที่ได้รับรางวลัศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ ประจ าปี พ.ศ. 2559  มี
ผลงานแสดงเดี่ยวและแสดงร่วม รวมทัง้การได้รับเชิญร่วมกิจกรรมทางศิลปะกับสถานศึกษา
หน่วยงานและศิลปินในแวดวงศิลปะ 

กัญญา  เจริญศุภกุล   มีบทบาททัง้ที่เป็นศิลปินและครู  ด้านงานศิลปะเป็นเสมือนการ
บนัทึกทางประวตัิศาสตร์ที่อดุมไปด้วยสนุทรียภาพ (Aesthetic) อนัซบัซ้อน ผลงานชองศิลปินไม่
เพียงธ ารงไว้ซึ่งอ านาจของสนุทรียภาพและความเพลิดเพลินทางอารมณ์ในระดบัปัจเจกเท่านัน้ 
หากแต่ผลงานศิลปะเหล่านีย้งัมีมิติในการสื่อสาร (Communication) ความเป็นไปในสงัคมไทย
ร่วมสมัย  เพื่อเป็นภาพตัวแทนและสื่อสะท้อนแนวคิดชาตินิยม ค่านิยมในสังคม วัฒนธรรมที่
หลากหลาย ความเป็นไปของสงัคม และความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทย ผ่านผลงานศิลปะร่วม
สมยัได้อย่างสมบรูณ์ ผลงานศิลปะที่มีความเก่ียวโยงกบัสภาพความเป็นไปทางสงัคมนัน้สว่นใหญ่
มักถูกสร้างสรรค์ขึน้จากศิลปินชายที่มีความสนใจในประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งผลงานที่
ออกมามกัมีแสดงออกทางทศันธาตทุี่รุนแรงเกิดความรู้สกึสะเทือนใจอย่างเด่นชดั ด้านหนึง่อาจจะ
เป็นการน าเสนออย่างตรงไปตรงมาของศิลปินมีต่อเหตุการณ์ในสังคมนัน้ๆ ด้านหนึ่งศิลปิน
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ต้องการสื่อสารความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างตรง ๆ แต่ถึงที่สุดแล้วผลงาน
ผลงานศิลปะที่สื่อสะท้อนความเป็นไปในสงัคม โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองนัน้ ย่อม
แสดงออกถึงบทบาทที่ส าคญัของศิลปะที่มีตอ่สงัคมโดยรวม ดงันัน้ศิลปินเองก็มีความจ าเป็นที่ต้อง
รับผิดชอบต่อสงัคมผ่านผลงานศิลปะเช่นเดียวกนั   กญัญาสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ จิตรกรรม 
และสื่ออื่น ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย แต่ผลงานที่มักถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นคือ
ผลงานชุด "ธง" ซึ่งแก่นของแนวทางการสร้างสรรค์นัน้ศิลปินได้รับแรงสะเทือนใจจากความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ 2535  และน าความรู้สึกจากประสบการณ์ใน
ขณะนัน้มาสร้างเป็นผลงานจิตรกรรม โดยการใช้มือละเลงสีอย่างฉบัพลนัลงบนผืนผ้าใบท าให้เกิด
ร่องรอยและพืน้ผิวที่หยาบ เต็มไปด้วยพลงัฝีแปรงที่สร้างขึน้จากมือของเธอเอง ท าให้เม่ือได้ชม
ผลงานจงึเกิดความรู้สกึที่ตรง ชดัเจนและทรงพลงัอย่างเห็นได้ชดั 

ศรีวรรณ   เจนหตัถการกิจ  ก่อนจะมาเป็นศิลปินอิสระ ศรีวรรณเคยมีอาชีพเป็นอาจารย์
สอนศิลปะ นานถึง 30 ปี ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
วิทยาลยัช่างศิลป สถาบนัเทคโนโลยีเจ้าคณุลาดกระบงั และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กระทัง่
ตดัสินใจเกษียนอายรุาชการก่อนก าหนดเพื่อไปใช้ชีวิตและท างานศิลปะอยู่ที่เชียงราย  และยงัคง
วาดภาพและแสดงผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง   ผลงานศิลปะในช่วงแรกศิลปินจะสื่อถึงเร่ืองราว
ของการเมืองและสงัคมและแสดงร่วมกบัศิลปินมากมาย จนครัน้เม่ืออยู่ที่เชียงรายศิลปินเปลี่ยน
รูปแบบการสื่อด้วยผลงานศิลปะเทคนิคที่หลายได้แก่ง ผลงานภาพเขียนสีน า้มนับนผ้าใบ สีน า้บน
กระดาษ ประติมากรรม และเซรามิค โดยสร้างสรรค์และแสดงอย่างต่อเน่ือง 

อารยา  ราษฏร์จ าเริญสุข  ศิลปินหญิงไทยในเวทีนานาชาติ ซึ่งมีอีกหนึ่งบทบาทเป็น 
อาจารย์ประจ า คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข  เป็นศิลปิน
ท างานด้านศิลปะทศันศิลป์ เร่ิมจากภาพพิมพ์ใน พ.ศ. 2522 และท างานในเทคนิคอื่น เช่น เทคนิค
ผสม ประติมากรรม และศิลปะจดัวาง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เร่ิมงานศิลปะวิดีทศัน์ ท างานวีดีโอ เพอร์
ฟอร์มานซ์ และวีดีโอ อินสตอลเลชั่น ในขณะที่ท างานวรรณกรรมควบคู่ไปด้วย ผลงานทัง้สอง
ประเภทคือ วรรณกรรมและทศันศิลป์ถกูมองวา่เป็นกระบวนการที่ร้อยกนั ไม่อาจตดัขาดฝ่ังหนึง่ฝ่ัง
ใดไป ทัง้สองส่วนเป็นกระบวนการสนองการหาความหมายของชีวิต การตัง้ค าถามต่อการมีอยู่ 
และคณุค่าแห่งการมีอยู่นัน้ 

สมบูรณ์ พวงดอกไม้  ศิลปินอิสระ มีผลงานศิลปะแสดงอย่างต่อเนื่องทัง้ในและ
ต่างประเทศ มีการแสดงผลงานเดี่ยวและกลุม่ การแสดงกลุม่เป็นที่รู้จกัทัว่ไป คือ ศิลปินกลุม่กงัหนั 
ช่วงปี พ.ศ. 2521-2558 สมบูรณ์เคยเป็นครูสอนศิลปะในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ โรงเรียนไทยวิจิตร



  69 

ศิลป์ ควบคูก่บัการเป็นศิลปิน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2522-2528 เป็นเวลา 8 ปี  เป็นศิลปินอิสระจนปัจจบุนั 
ในช่วงเวลา 4 ทศวรรษ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2521-2561 ผลงานศิลปะของสมบรูณ์เป็นผลงานจิตรกรรม
สีน า้ มีผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนประวตัิศาสตร์ชมุชน ในปัจจบุนัสมบรูณ์เขียนภาพริมคลองรังสิต
ประยงุศกัด์ิ จงัหวดัปทมุธานี เร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 จนปัจจบุนั ปี พ.ศ. 2561 จากความมุ่งมัน่ที่
จะบันทึกเร่ืองราวริมคลองรังสิตดัง้เดิมไว้ ด้วยขณะก าลังถูกรือ้เพื่อปรับภูมิทัศน์ของภาครัฐ 
สมบูรณ์ปรารถนาให้ริมคลองคงความสวยงามไว้ในผลงานศิลปะจิตรกรรมสีน า้เพื่อคนรุ่นหลงัได้
เห็น  

2.6  งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กมลา  ชิดช่าง, (2541).   ศกึษาเร่ือง การเรียนเปียโนของผู้หญิงในสงัคมไทย พบว่า การ

เปลี่ยนแปลงสงัคมจากสงัคมจารีตมาสูค่วามเป็นสงัคมสมยัใหม่แบบตะวนัตก โดยเร่ิมที่มิชชนันารี
ที่มาตัง้โรงเรียนในสงัคมไทย จากนัน้จงึแพร่ไปสูร่าชส านกั คหบดีจีนผู้มัง่คัง่แล้วจงึถ่ายทอดลงมาสู่
ชนชัน้กลางในเวลาต่อมา เปียโนได้มีบทบาทในวงการดนตรีไทย นบัตัง้แต่ใช้บรรเลงเพลงไทยเดิม
จนถึงเพลงสากล แต่เนื่องจากกระแสวัฒนธรรมหลักของชนชัน้สูง และชนชัน้กลาง อันได้แก่ 
ค่านิยมเต้นกินร ากิน ซึง่รังเกียจอาชีพการเป็นนกัดนตรี และมโนทศัน์เก่ียวกบัความเป็นผู้หญิงไทย
ที่ต้องให้ความส าคญัแก่เหย้าเรือน จึงท าให้ผลของการเรียนเปียโนของผู้หญิงในสงัคมไทยยงัไม่
สามารถพฒันาได้เท่าเทียมกบัสงัคมตะวนัตก 

เบญจมาภรณ์  สยังกูล, (2549). ได้ผลการศึกษาศิลปะแนวเฟมินิสต์ :  กรณีผลงาน
ศิลปะเฟมินิสต์ของฟรีดา   คาฮ์โล และจดูี  ชิคาโก พบวา่ ศิลปินหญิง ฟรีดา คาฮ์โล ทีผลงานศิลปะ
บริสทุธ์ิแบบ Primitive และ  Naïve  เนื่องจากเขาไม่ได้ศึกษาด้านศิลปะจากสถาบนัใด แต่ศึกษา
และสร้างผลงานด้วยใจรัก และด้วยตนเอง  ปัจจุบันศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงาน  Folk Art  ที่
ทรงคณุค่าซึง่ได้รับความนิยมและยกย่องในอเมริกา  สว่นศิลปินจดูี  ชิคา  โก เธอส าเร็จการศกึษา
ระดบัปริญญาโทด้านศิลปะจากมหาวิทยาลยัแห่งแคลิฟอร์เนีย ท าให้มีพืน้ฐานความรู้แบบ หลกั
วิชา ชิคาโกมีระบบแบบแผน ดแูลควบคมุการผลิตโดยท างานร่วมกบัอาสาสมคัรที่มีความช านาญ
ในงานเร่ืองเย็บปักถกัร้อยของผู้หญิง ท าให้ผลงานของชิคาโก และทีมงานมีความหลากหลายทัง้
วสัดแุละกลวิธี   

พงศกร  จงรักษ์ , (2549).  ศึกษาผลงานจิตรกรรมป๊อปอาร์ต ในประเด็นที่มาของ
แนวความคิด เนือ้หาภาพ และกระบวนการในการพัฒนาสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่าศิลปิน 
เจมส์  โรเซนควิสท์ สะท้อนแนวความคิดบางสว่นของกลุม่เซอร์เรียลลิสที่น าวตัถมุาขยาย ย่อขนาด 
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมเพื่อให้เกิดความรู้สกึต่อผู้ชม ซึง่รูปทรงเหลา่นีล้้วนแสดงออก
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ได้ถึงเร่ืองราวในวิถีของบริโภคนิยม และเศรษฐกิจแบบทนุนิยม หรือแสดงออกในคณุค่าเชิงศิลปะ
นามธรรม และทราบแนวคิดของจิตรกรรมร่วมสมัย ที่ผสมผสานระหว่างวิธีคิดของป๊อบอาร์ต
ออกมาในงานจิตรกรรม   

ณัชชา  เอกนาวา, (2557).  ศึกษากระแสการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมของศิลปินหวั
ก้าวหน้าในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2528-2556 พบวา่ สาเหตขุองที่มาในการสร้างสรรค์ศิลปะของ
ศิลปินหัวก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของสังคมที่มีส่วนเก่ียวข้อง ท าให้ทราบ
พัฒนาการของการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะตัง้แต่กระบวนการ ขัน้ตอนการศึกษาค้นคว้า และ
แสวงหารูปแบบใหม่อย่างไม่จ ากัดขอบเขต และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินหัว
ก้าวหน้าในประเทศไทย ระหวา่งช่วงปี พ.ศ. 2528-2556 

วิลัยทอง  สุวรรณวงษ์,  (2557).  ศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมในงานจิตรกรรมของ
ศิลปินแห่งชาติลาว พบว่า งานจิตรกรรมตัง้แต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบันมีเนือ้หาเร่ืองราวเก่ียวกับ
วฒันธรรมลาว ซึ่งเป็นมรดกของชนชาติลาวจากอดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั รูปแบบผลงานเป็น
แบบเหมือนจริง (Realistic)  และรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semiabstract) ทัง้ตามแบบอย่างศิลปะ
เรียลลิสม์ (realism) ลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) และศิลปะลัทธิคิวบิสม์ (cubism) 
ด้านเทคนิคนิยมใช้สีน า้และสีน า้มัน ภาพสะท้อนวัฒนธรรมแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านชีวิต
วฒันธรรมได้แก่ ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านการท ามาหากิน  ด้านการแต่งกาย เป็นต้น ด้านชีวิต
วัฒนธรรม ได้แก่ ฮีตคองประเพณี  ด้านปัญญาวัฒนธรรม ได้แก่ การบอกเล่าเร่ืองราวผ่าน
หลกัธรรมค าสอนทางศาสนา และด้านศิลปวฒันธรรม   

Francesca  De  Biaso, (2012).  ศกึษาแนวคิดงานศิลปะแบบสตรีนิยมของ ศิลปินหญิง 
Judy Chicago ที่แต่เดิมศิลปินชิคาโก้ได้รับอิทธิพลการสร้างสรรค์ศิลปะแบบศิลปินชาย ท าให้งาน
ศิลปะผู้หญิงตกอยู่ในอ านาจและสร้างขึน้มาจากกรอบแนวคิดของผู้ชาย สะท้อนจากความวุน่วาย
ของสงัคมและการถกูลิดรอนสิทธิของสตรี  ชิคาโก้ ได้ยกระดบังานศิลปะที่สะท้อนความคิดอย่าง
อิสระของผู้หญิง โดยการน าประสบการณ์ของตนเองมาเป็นแนวคิด  พบว่าศิลปะแบบสตรีนิยม
ของชิกาโก้ ได้แก่  Woman house, The Dinner Party, and the Birth Project  ได้สร้างคณุค่าต่อ
แวดวงศิลปินหญิง เนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงานเป็นสื่อที่น าประสบการณ์ตนเองสะท้อนให้เห็น
ถึงสภาพของผู้หญิงในสงัคมและวฒันธรรมได้อย่างเด่นชดั 

Lawrence  Alloway, (2014).  ศกึษานิทรรศการงานศิลปะของศิลปินหญิงแบบสตรีนิยม 
ช่วงปี ค.ศ. 1970-1980  โดยเป็นยุคสมัยแรกของการเรียกร้องสิทธิสตรี และเป็นการศึกษางาน
ศิลปะของผู้หญิงที่มีแนวคิดอิสระ จากการครอบง าของศิลปินชาย งานวิจัยนีศ้ึกษาถึงรูปแบบ
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แนวคิดการท างานสร้างสรรค์ของศิลปินหญิงที่หลากหลาย ประกอบด้วยงานจิตรกรรม  
ประติมากรรม วิดีโออาร์ต รวมถึงศิลปะเก่ียวกบัสิ่งทอด้วย พบวา่ซึง่เป็นนิทรรศการท่ีมีผู้ เข้าชมและ
ได้รับการยอมรับจ านวนมาก แต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าผลงานศิลปินชายและนกัวิจารณ์ผลงานศิลปะ
หรือภณัฑารักษ์ 

Lubling, R. and  Nevo, M. (2016). ศึกษาเก่ียวกับสตรีนิยมนักสังคมสงเคราะห์ใน
อิสราเอลตัง้แต่ปีค.ศ. 1970  เป็นการศึกษาโดยการสมัภาษณ์ นกัสงัคมสงเคราะห์สตรีจ านวน 12 
คน  วตัถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมลูตามกรอบความคิดสตรีนิยม : ปฏิบตัิการ และทฤษฎีปฏิบตัิการ  
ผลการวิจัยพบว่านักสังคมสงเคราะห์รับรู้การปฏิบัติของนักสตรีนิยมเป็นอย่างมีนัยส าคัญที่
แตกต่างจากการปฏิบตัิงานสงัคมสงเคราะห์แบบดัง้เดิม  ผลการวิเคราะห์การท างานของนกัสงัคม
สงเคราะห์พบวา่มี 4 หลกัการคือ  (1) เพศ  (2) การรับรู้ของความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ (3) การบริการ
สวสัดิการเป็นโครงสร้างของการกดข่ี และ(4) วาทกรรมเก่ียวกบัผู้หญิง  งานวิจยัมีความสอดคล้อง
กบัหลกัการด าเนินงานสตรีนิยมในอิสราเอล และทฤษฏีที่ศกึษาเก่ียวกบัสตรีนิยม 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง บทบาทและปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิงในสงัคมไทย เป็นการศกึษาทาง
ศิลปวฒันธรรมโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพเป็นเทคนิควิธีในการศึกษา วิธีการค้นคว้าข้อมลู
จากเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่ประชากรที่เป็นตวัอย่างในการวิจยัโดยมีขัน้ตอนการ
ด าเนินการวิจยัเพื่อศกึษาข้อมลูศิลปินหญิงในสงัคมไทย ดงันี ้

3.1 ด้านประชากร  
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ศิลปินหญิงด้านทัศนศิลป์ที่เป็นที่ยอมรับใน

สังคมไทยโดยศึกษาศิลปินผู้หญิงที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยตัง้แต่ ปี พ.ศ.2500 ถึง
ปัจจบุนั พ.ศ. 2561 ในงานวิจยันีศ้กึษาศิลปินจ านวน 5 คน  ประกอบด้วย 

3.1.1 ลาวณัย์  อปุอินทร์ 
3.1.2 กญัญา  เจริญศภุกลุ 
3.1.3 ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ 
3.1.4 อารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ  
3.1.5 สมบรูณ์  พวงดอกไม้ 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจยันีเ้ป็นการศึกษาเชิงคณุภาพ เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบับทบาทและปัจจยัที่
เอือ้ให้เป็นศิลปิน มีขัน้ตอนรายละเอียดดงันี ้

3.2.1  การศกึษาข้อมลูจากเอกสารและวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมลู 
ได้แก่ ต ารา หนังสือ วารสาร และงานเขียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจากแหล่งฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
งานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ  หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ หอสมุด
มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์วิทยบริการจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

3.2.2 การสมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการสมัภาษณ์ตามแนว
ค าถามที่ไม่ได้เป็นโครงสร้างตายตัว  โดยสัมภาษณ์กลุ่มศิลปินหญิงด้านทัศนศิลป์ เก่ียวกับ
บทบาทและปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง มีวิธีการดงันี ้ 
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3.2.2.1 ผู้ วิจัยท าหน้าที่ เป็นผู้ สังเกตการณ์  ตัง้ค าถาม จดบันทึก และการ
วิเคราะห์ข้อมลู แต่เนื่องจากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก  การสื่อสารหรือพดูคยุเพื่อรวบรวมข้อมูล
ด้านข้อเท็จจริงและข้อมูลด้านความคิดเห็น ค าถามในการสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์หรือข้อมลูที่ได้รับ 

3.2.2.2 ก า ร สั ม ภ าษ ณ์  ผู้ วิ จั ย สั ม ภ าษ ณ์ แบบกึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Semi- 
StructuredInterview) และด าเนินการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ซึ่งการสมัภาษณ์เป็นไปแบบไม่เป็น
ทางการ(Informal Interview) เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการตอบค าถามของผู้ให้ข้อมลูหลกั 

3.2.2.3 อปุกรณ์ที่ใช้ในการสมัภาษณ์ ได้แก่ เคร่ืองบนัทกึเสียง แบบบนัทกึข้อมลู
การสมัภาษณ์รวมถึงสมดุจดบนัทกึ (Fields-Note) ใช้เพื่อบนัทกึข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ การ
สงัเกต รวมถึงประเด็นความคิดเห็นตา่งๆ 

3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.3.1 การวิจยัเชิงเอกสาร  ผู้วิจยัทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องจากแหลง่ข้อมลู 

ทัง้งานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ  หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจาก
หอสมดุในมหาวิทยาลยัอื่น ๆ โดยผู้วิจยัได้ประเด็นที่เก่ียวข้องในงานวิจยัด้านมานุษยวิทยา  และ
ศิลปะด้านศิลปะแบบสตรีนิยมในตะวันตกและสังคมไทย ประเด็นแนวคิดหยินหยาง เพื่อวาง
แนวทางในการวิจัยก่อนการออกแบบสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยจึงได้ข้อมูลผลการศึกษาบทบาทตาม
สถานภาพของศิลปินหญิง ได้แก่ บทบาทศิลปิน บทบาทครูศิลปะ และบทบาทนกัเขียน   การศกึษา
ปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปิน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสงัคม (2) ด้านการศึกษา  (3) ด้าน
ครอบครัว และ(4) ด้านจิตวิทยา ท าให้การเก็บข้อมลูมีผลที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์เพื่อสรุปผล
ในงานวิจยันีไ้ด้อย่างเหมาะสม 

3.3.2 การสัมภาษณ์ในเชิงลึก ( In-Depth Interview) การเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวม
ข้อเท็จจริง ข้อมูลความคิดเห็น และทัศนะคติ เป็นการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง เพื่อค้นหาความ
ความจริงจากผู้ ให้สมัภาษณ์ และการสมัภาษณ์หลาย ๆ รอบ การวิเคราะห์ข้อมลูหลายรอบจะท า
ให้ได้ข้อมูลงานวิจัยที่มีความน่าเช่ือถือ ทัง้นีผู้้ วิจัยใช้การสัมภาษณ์ที่เป็นค าถามกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured interview) โดยการสร้างแนวข้อค าถามไว้ล่วงหน้า จดัเป็นประเด็นก าหนดเป็น
ล าดบัข้อไว้เพื่อเป็นแนวการเก็บข้อมลู ได้แก่ ประเด็นสภาพทัว่ไปของศิลปิน ประเด็นผลงานศิลปะ
ที่สะท้อนสงัคมของศิลปินหญิง และบทบาทของศิลปินด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ข้อมลูให้
ตรงตามวตัถปุระสงค์ อย่างไรก็ตามการถามแต่ละครัง้ของแต่ละคน จะแตกต่างกนัไปตามบริบท
ของค าตอบของผู้ให้ข้อมลู  
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3.4 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4.1  การตรวจสอบข้อมลู  รวบรวมและจดัเก็บหมวดหมู่ข้อมลูให้ได้ข้อมลูสมบรูณ์ และ

หากยังมีข้อมูลไม่เพียงพอด าเนินการเพื่อรวบรวมจนได้ข้อมูลที่ตรงกันเพื่อความสมบูรณ์และ
ถกูต้องที่สดุของข้อมลู 

3.4.2  วิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนีใ้ช้การวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบายพรรณนาความจาก
เอกสาร และข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามเชิงลึก หลังจากที่รวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงน าข้อมลูนัน้มาเรียบเรียงสรุปเนือ้หาทัง้หมด  แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ ด้านเนือ้หา น าแนวคิดที่
ก าหนดไว้ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีสตรีนิยมแบบตะวนัออก แนวหยินหยาง มาช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูล หยินหยาง เป็นสภาวะเปรียบเทียบว่าทุก ๆ สิ่งล้วนไม่มีความสมบูรณ์เพียงด้านเดียว 
แนวคิดนิยามโดยใช้สิ่งที่เป็นคู่ตรงข้าม เช่น ขาวจะท าให้รู้ว่าด าเป็นอย่างไร หรือมืดจะท าให้รู้ว่า
สวา่งเป็นอย่างไร เป็นความแตกต่างที่สมัพนัธ์กนั มนษุย์ที่ใช้ความคิดสองด้านอย่างสมดลุสง่ผลให้
เป็นบคุคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ และการศึกษาหลกัตามแนวคิดหยินหยางเป็นแนวทาง
เพื่อสง่เสริมบคุคลให้เป็นศิลปิน  

หยิน  เป็นสภาวะการเปรียบเทียบแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินหญิงด้านที่
ออ่น ได้แก่ ความคิดฝัน จิตนิยม ความเช่ือ ความต้องการ และความรู้สกึ   

หยาง เป็นสภาวะการเปรียบเทียบแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินหญิงด้านที่
แข็ง ได้แก่ หลกัวิชา ชาตินิยม ความจริง ความจ าเป็น และเหตผุล   

3.5 ด้านสถานที่ในการด าเนินการวิจัย 
ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์งานวิจัยนีจ้ึงเป็นการลงพืน้ที่

ภาคสนามเพื่อสงัเกตการณ์ และสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้วิจยัด าเนินการเพื่อติดต่อขอสมัภาษณ์ศิลปิน 
โดยการนดัหมาย ขอหนงัสือขอความอนเุคราะห์ขอสมัภาษณ์จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ และด าเนินการเพื่อขออนมุตัิให้ด าเนินการด้านการวิจยัในมนษุย์ก่อนลงพืน้ที่ซึง่
เป็นสถานที่ที่ศิลปินหญิงอาศยัอยู่ ประกอบด้วย  

3.5.1  ลาวณัย์  อปุอินทร์  อยู่บ้านเลขท่ี 8  ซอยวงัเดิม 3 บางกอกใหญ่กรุงเทพฯ   
3.5.2  กญัญา เจริญศภุกลุ ที่อยู่ มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ที่อยู่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐม
เจดีย์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  

3.5.3  ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 256 หมู่ 7 ต าบลศรีดอนมลู อ าเภอ 
เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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3.5.4  อารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ ที่อยู่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ เลขที่ 
239 ถนน ห้วยแก้ว  ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   

3.5.5  สมบรูณ์  พวงดอกไม้ ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 1275  ถนนนครนายกรังสิต  64 หมู่บ้าน
ชมฟ้า ต าบล ประชาธิปัตย์  อ าเภอธัญบรีุ  จงัหวดัปทมุธานี   
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยศึกษาศิลปินหญิงจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ลาวัณย์  อุปอินทร์กัญญา  
เจริญศุภกุล,  ศรีวรรณ  เจนหัตถการกิจ,  อารยา  ราษฏร์จ าเริญสุข และสมบูรณ์  พวงดอกไม้  
ศิลปินหญิงเหลา่นีมี้บทบาททางสงัคมไทยอย่างยาวนานตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนักวา่สามทศวรรษ 
การศึกษาบทบาทและปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิงในสงัคมไทย โดยผู้วิจยัศึกษาและใช้แนวคิด
ปรัชญาหยินหยางเพื่อเป็นแนวคิดและให้ความส าคญัของความแตกต่างของคู่ตรงข้ามที่สมัพนัธ์
กนั สร้างความสมดลุในการด าเนินชีวิตร่วมกนัของสงัคมมนษุย์  และเป็นปัจจยัส่งเสริมให้ผู้หญิง
เป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับในสงัคมไทย  

4.1 ลาวัณย์  อุปอินทร์ 

 
 

ภาพประกอบ 2 ลาวณัย์  อปุอินทร์ (ดาวราย) 
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ลาวัณย์  อุปอินทร์ นามสกุลเดิมคือ ดาวราย  เกิดเม่ือวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2478 ที่
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ส าเร็จการศึกษา ศิลปบณัฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือปี 
พ.ศ. 2503 และได้รับปริญญาศิลปดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาประยกุต์ศิลป์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  เม่ือ ปี พ.ศ. 2549 เป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ได้รับรางวลัศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ 
(จิตรกรรม) ประจ าปี 2559 และเป็นผู้หญิงที่จบการศกึษาระดบับณัฑิตปริญญาตรี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  ลาวัณย์เป็นศิลปินหญิงที่มีฝีมือโดดเด่นใน
ด้านการวาดภาพเหมือนบุคคล (Portrait) และมีผลงานการวาดภาพคนเหมือนจ านวนมาก และ
เป็นภาพของบุคคลส าคญัในสงัคมไทย ซึ่งเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9 
หรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้ถวายงานเขียนพระบรม
สาทิสลกัษณ์ และพระสาทิสลกัษณ์พระบรมวงศานุวงศ์  ผลงานของลาวณัย์มีภาพเขียนสีน า้มนั 
200 กว่าภาพ   ลาวณัย์ท างานศิลปะแสดงผลงานต่อเนื่องมาตลอดจนปัจจุบนั ศิลปินมีบทบาท
ตามสถานภาพ 2 บทบาท  ได้แก่ บทบาทศิลปิน และบทบาทครูศิลปะ  

4.1.1 บทบาทศิลปิน  
ลาวณัย์มีผลงานการเขียนภาพคนเหมือนจ านวนมาก และผลงานที่มีความโดดเด่น

ในรูปแบบศิลปะสมยัใหม่ การศกึษาพบวา่ศิลปินที่มีลกัษณะเฉพาะในการเขียนภาพคนเหมือนนัน้
ปัจจุบนัมีจ านวนน้อยในแวดวงศิลปะของไทย  แนวทางการเขียนภาพเหมือนของลาวณัย์เกิดขึน้
ตัง้แต่สมยัเรียนกบัอาจารย์ศิลป์  พีระศรี ซึง่อาจารย์ศิลป์ได้กลา่วกบัลาวณัย์ว่าเป็นคนที่เขียนภาพ
คนได้เหมือน จึงได้ยดึเป็นแนวทางในการท างานศิลปะมาตลอดจนปัจจบุนั สภาพของสงัคมไทยใน
อดีต และปัจจบุนัมีบริบทการเทิดทนูและจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์สงูสดุ และมีความ
เลื่อมใสศรัทธาคนชัน้สูง ลาวัณย์เป็นศิลปินหญิงที่ได้ถวายงานเขียนภาพเหมือนหรือพระบรม
สาทิสลกัษณ์นบัว่าเป็นบทบาทของศิลปินที่ท าเพื่อประเทศชาติ งานเขียนภาพคนเหมือนส่งผลให้
ได้เข้าถวายงานในราชส านัก กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสมัยรัชกาลที่  9  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ลาวัณย์ได้วาด
ภาพเหมือนหรือวาดภาพพระบรมวาศานวุงศ์ครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2513 สืบเนื่องจากที่ในหลวงและ
พระบรมราชินีนาถเสด็จไปทรงเปิดงานศิลปกรรมแห่งชาติ และได้ทอดพระเนตรเห็นภาพเขียนของ
ลาวณัย์ซึง่เขียนภาพเหมือนคณุแม่ พระองค์ได้ตรัสชมแก่หม่อมเจ้าการวิก จกัรพนัธุ์ ว่าเป็นผลงาน
ที่สวย หม่อมเจ้าการวิกจึงตามให้ลาวณัย์เข้าเฝ้า และได้รับพระกรุณาให้ถวายงานแก่ราชส านกั
ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา การเขียนภาพเหมือนของลาวณัย์ประกอบด้วย พระบรมสาทิสลกัษณ์ และพระ
สาทิสลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ และผลงานเขียนภาพบุคคลส าคัญ  ลักษณะของผลงาน
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ภาพเหมือนลาวัณย์นัน้ จะเป็นผลงานจิตรกรรมสีน า้มันบนผ้าใบประกอบด้วยหลายขนาด  
ประกอบด้วย พระบรมสาทิสลกัษณ์  พระสาทิสลกัษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และภาพเหมือน
บคุคลส าคญั  

การเขียนภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์ และพระสาทิสลกัษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ 
ลาวัณย์ได้ถวายเป็นงานตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีนาถ มีเทคนิคการเขียนคือเขียนจาก
ภาพถ่ายเลก็ ๆ ขนาดเท่าโปสการ์ด และภาพอดีตพระมหากษัตริย์ไทยจะเขียนภาพผ่านจากการนัง่
สมาธิของคณุศรีเพ็ญ  จตัทุศรี แห่งส านกัค้นคว้าทางวิญญาณ  สว่นงานภาพเหมือนบคุคลส าคญั
จะเขียนตามความส าคญัและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลนัน้ ๆ การเขียนภาพบุคคลที่มีชีวิตอยู่
ลาวณัย์เฉพาะเจาะจงเขียนภาพคนของบคุคลที่รู้จกัเท่านัน้ เนื่องจากต้องการใสค่วามรู้สกึลงไปใน
ภาพเขียนด้วย นอกจากนีล้าวณัย์ยงัเขียนภาพคนเหมือนที่เป็นภาพบคุคลในครอบครัวด้วย ได้แก่  
ผลงานภาพเขียนคณุพอ่ ภาพเขียนคณุแม่ ภาพเขียนตนเอง และภาพเขียนของลกูชายและลกูสาว 
เป็นต้น   

4.1.1.1 พระบรมสาทิสลักษณ์ ศิลปินได้เพิ่มสี น า้หนักตามหลักวิชาให้มีรูป
ผลงานที่ เกิดความสมดุลทางด้านประกอบด้วย สี  แสงและกลมกลืน  ช่ือผลงาน ได้แก่  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 (2553), 
พระบรมราชินีนาถ, และพระมหากษัตริย์ในอดีต ได้แก่ พ่อขนุรามค าแหงมหาราช (2511), สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระเอกาทศรถ, พ่อขุนผาเมือง พ่อขุนเม็ง
ราย และพระเจ้าอูท่อง 
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ภาพประกอบ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (2553)   
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9)                  

 

ภาพประกอบ 4 พอ่ขนุรามค าแหง (2511) 
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ภาพประกอบ 5 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2515) 

4.1.1.2  พระสาทิสลกัษณ์ของพระบรมวงศานวุงศ์  ประกอบด้วยผลงานจ านวน
มากได้แก่ ผลงานช่ือ สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี,  เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศล, สมเด็จพระศรีสว
รินทิราบรมราชเทวี พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า, สมเด็จพระราชปิตจุฉาเจ้าฟ้าไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราช สิรินธร และสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีในปัจจบุนั การเขียนภาพ
ของศิลปินจึงมีความเป็นหลกัวิชา และการที่ศิลปินมีจุดมุ่งหมายต่อการเขียนภาพส าคญั ๆ ด้วย
จากเหตผุลที่ได้มีความรู้จกัและเข้าใจลกัษณะทางกายภาพของผู้ที่จะวาดเป็นอย่างดี จึงสามารถ
วาดภาพได้งดงามอนัมีองค์ประกอบ สีสนั ที่เป็นตามรูปแบบของประสบการณ์และผลการศึกษา
ตามหลกัวิชาศิลปะของศิลปินจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากพระบรมวงศานุวงศ์
ตลอดจนบคุคลชนชัน้สงูในการเขียนภาพสง่ผลให้มีผลงานปรากฏทัว่ไปของสงัคม  
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ภาพประกอบ 6 สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า (2513) 

 

ภาพประกอบ 7 สมเด็จพระเทพฯ (2551)   
(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี) 
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ภาพประกอบ 8 เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  (2513)  

4.1.1.3 ภาพเหมือนบุคคลส าคัญ ปรากฏจ านวนมาก อาทิ  ช่ือผลงาน 
ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี,  เสณี  เสาวพงศ์, ท่านคาร์ดินัล  มีชัย กิจบุญชู,  สลุกัษณ์  ศิวรักษ์, 
ป๋วย อึง๊ภาภรณ์, ปรีดี พนมยงค์, ท่านผู้หญิงพนูศขุ พนมยงค์, ท่านคาร์ดินลัมีชยั  กิจบญุช ูและดร.
กรุณา  กศุลาสยั, จิรนนัท์  พิตรปรีชา,  ทองใบ  ทองเปาค์,  คณุพ่อ พล. รท. ศรี ดาราย, แสงเดือน  
พร้อมพนัธ์ไพฑูรย์  เมืองสมบูรณ์,  อาจารย์เฟือ้  หิริพิทกัษ์, ร.อ.ผล  แสงประยูร,  ม.ร.ว.อบลออ 
ดาวราย, จ านง รังสิกุล, ม.ร.ว. มนัสใสศรี  สบุรรณ, ญาณรัก  ศรีกิจการ, จามจุรี  และศิริพรรณ  
ปาละกะวงศ์  และบุคคลในครอบครัว การเขียนภาพเหมือนบุคคลส าคัญโดยมากจะเป็นความ
ประสงค์ของเจ้าของภาพและเป็นบุคคลที่ศิลปินพบเห็นและคุ้นเคยเป็นส่วนใหญ่  ทัง้นีเ้ป็นความ
นิยมในการเขียนภาพเหมือนของชนชัน้สูงในช่วงสมัยนัน้ ท าให้ศิลปินมีงานในการสร้างสรรค์
ภาพเหมือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งมั่นในการท างานอย่างโดยมักจะท างานยาวให้เสร็จ
มากกว่าเน้นเวลาหยดุเวลาพกั ผลงานที่รับจ้างเขียนจึงเสร็จสมบรูณ์ตามก าหนดทกุชิน้และถกูใจ
เจ้าของภาพด้วย  
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ภาพประกอบ 9 ป๋วย  อึง๊ภากรณ์  (2532) 

 
 

ภาพประกอบ 10 อาจารย์เฟือ้  หิริพิทกัษ์  (2547) 
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ภาพประกอบ 11 เสนีย์  เสาวพงศ์  (2520)  

4.1.1.4 ภาพเหมือนบคุคลในครอบครัวศิลปินได้เขียนภาพของตนเอง และเขียน
ภาพ คุณพ่อ คุณแม่ ลูกชาย ลูกสาว ได้แก่ ช่ือผลงาน ภาพเหมือนตัวเอง (2548), องค์อร   
อปุอินทร์ (2520) และอิศร์ อปุอินทร์ (2520)         
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ภาพประกอบ 12 ภาพเหมือนตวัเอง (2548)  

 
 

ภาพประกอบ 13 องค์อร  อปุอินทร์ (2520) 
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ภาพประกอบ 14 อิศร์  อปุอินทร์ (2520)       

4.1.1.5  การเขียนภาพสะท้อนกระแสสงัคม งานเขียนภาพเหมือนจ านวนมากท า
ให้เป็นภาพลักษณ์การท างานศิลปะของลาวัณย์ แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นข้อจ ากัดของการ
แสดงออกในด้านศิลปะแต่อย่างไร เนื่องจากมีผลงานที่เป็นการสะท้อนสงัคมหรือเหตุการณ์ใน
สงัคมไทยที่เกิดขึน้ลาวณัย์ได้แสดงออกเป็นผลงานศิลปะในงานจิตรกรรมสีน า้มนั ได้แก่ เหตกุารณ์
ทางการเมือง ความเท่าเทียมเร่ืองของสตรี เร่ืองความเจ็บป่วยของมนษุย์ การเขียนภาพที่สะท้อน
สังคมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดความสะเทือนใจของศิลปิน  และเป็นภาพที่แทรกความรู้สึกนึกคิดให้
มนุษย์ได้ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของโลก และทุกภาพเขียนลาวัณย์จะแสดงออกทาง
อารมณ์ความรู้สึกอย่างลึกซึง้ การเขียนภาพสะท้อนกระแสสังคม  ได้แก่ ภาพเหตุการณ์ทาง
การเมือง ภาพเก่ียวกบัความเป็นผู้หญิง และภาพเก่ียวกบัเร่ืองราวส่วนตวั ได้แก่ ภาพเหตกุารณ์
ทางการเมือง ภาพเก่ียวกับความเป็นผู้ หญิง  และภาพเก่ียวกับเร่ืองราวส่วนตัวและเร่ืองราว
เหตกุารณ์ตามความคิด  

ผลงานภาพเหตกุารณ์ทางการเมือง ได้แก่ ผลงานช่ือ ท าไม เนื่องจากเหตกุารณ์
เม่ือวนัที่  6 ตลุาคม พ.ศ. 2516  เป็นเร่ืองทางการเมืองที่กลุ่มอ านาจต้องการท ารัฐประหาร สร้าง
เร่ืองให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ตัง้ขบวนการล้มล้างรัฐบาลของนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชนโดยดึงพวกเรียกคนมาเป็นก าลังสมทบด้วย  ตัง้กองก าลังอยู่ที่อุโมงค์ใต้โดมของ
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มหาวิทยาลยั ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัในขณะนัน้ต้องหลบหนี
การถูกจับกุมตัว ขณะไปโทรศัพท์ตู้สาธารณะแห่งหนึ่ง ได้โดนจับกุมและถูกปล่อยออกไป  การ
สร้างเร่ืองของกลุ่มอ านาจนีเ้ป็นเหตุการณ์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับภาพเขียน  และส่งผลให้
ลาวัณย์ได้รับผลกระทบทางการเมืองโดยตรง เนื่องจากได้เข้าไปช่วยศูนย์นิสิตนักศึกษาเขียน
โปสเตอร์  ซึ่งในการเขียนภาพเพื่อประเทศชาติและเป็นแหล่งรวมของกลุ่มวรรณกรรม กวี นัก
ประพันธ์ เม่ือทางการเห็นว่าเป็นผู้หญิงและเข้าใจว่าเป็นผู้น ากลุ่มนักศึกษา ท าให้มีอาวุธเข้า
ปราบปรามขบวนนิสิตนกัศกึษา และมีการประกาศทางวิทยวุา่ลาวณัย์  อปุอินทร์เป็นผู้น านกัศกึษา
โดยขณะวนัที่เกิดเร่ือง ลาวณัย์ดแูลบตุรสาวซึง่ป่วยอยู่ที่บ้าน เหตกุารณ์ทางการเมืองท าให้ลาวณัย์
ได้รับผลกระทบทางสงัคม ถูกมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์ จึงได้แสดงผลงานช่ือภาพ ท าไม เกิดจาก
การความคิดเก่ียวกบัเร่ืองราวทางการเมืองโดยลาวณัย์มีสญัลกัษณ์เป็นดอกกหุลาบที่ถกูริดหนาม
หมด หนามที่ถกูริดเป็นยางไหลออกมาเหมือนเลือดเป็นภาพที่ลาวณัย์สะท้อนให้เห็นถึงเกิดความ
คบัข้องใจต่อเหตกุารณ์ทางการเมืองของไทย    
 

 

ภาพประกอบ 15 ท าไม  (2524) 
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ศิลปินยังมีผลงานที่เขียนภาพเก่ียวกับความเป็นผู้ หญิง  ช่ือผลงานที่ปรากฏ 
ได้แก่ ผลงานช่ือ  ผู้หญิงเท่าเทียม  ผลงานศิลปะเขียนอย่างอิสระตามแนวความคิดของลาวณัย์ใน
ขณะที่มีความสบัสนวุ่นวายและความเปลี่ยนแปลงของการเมืองสงัคมไทยขณะนัน้ เพื่อแสดงออก
ถึงบทบาทของผู้ หญิงว่าผู้ หญิงจะเป็นบุคคลส าคัญของสังคมและมีความส าคัญมากอย่างไร 
ผู้หญิงจะต้องไม่ลืมบทบาทแม่ โดยจะให้ความส าคญักับหน้าที่ของแม่อนัพึงปฏิบตัิเลีย้งดูลูกไว้
เป็นประการส าคญัท่ีสดุ  
 

 

ภาพประกอบ 16 ผู้หญิงเท่าเทียม  (2520) 
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ภาพประกอบ 17 นกึถึงสนึามิ (2549) 

จากภาพผลงานช่ือ สึนามิ ศิลปินเขียนภาพแสดงถึงบุคคลที่ส าคัญคือ แพทย์
หญิงคุณหญิงพรทิพย์  โรจนสนุันท์ และศพที่เรียงรายอยู่จ านวนมาก ศิลปินได้ถ่ายทอดและสื่อ
จากความรู้สึกสะเทือนจิตใจอย่างยิ่งของศิลปินเองต่อ การสญูเสียเพื่อนมนุษย์จากภยัธรรมชาติ
ของไทย   

4.1.2 บทบาทครูศิลปะ 
ศิลปินหญิงลาวณัย์  อปุอินทร์ เป็นอาจารย์สอนศิลปะท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 

และภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2502-2517 และสอนศิลปะที่คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2517-2539 (เกษียณอายรุาชการ)  และสอนจากสื่อต่าง ๆ  ได้แก่ โทรทศัน์ ซึง่
เป็นการสอนศิลปะท่ีท าให้คนในสงัคมไทยได้รู้จกัอย่างกว้างขวาง  

4.1.2.1 การสอนศิลปะในมหาวิทยาลัย  การเป็นอาจารย์สอนศิลปะ ลาวัณย์เป็น
อาจารย์สอนวิชากายวิภาค สอนระดบัชัน้ปีที่ 1 คณะจิตรกรรมฯ มีสื่อการสอนในรายวิชาที่สอนนัน้
เป็นกระดกูคนตายห้อยแขวนไว้อยู่ในตู้กระจกประกอบการเรียนสอน  นกัศึกษาต้องเขียนกระดกู
นัน้และท่องจ าช่ือโครงสร้างทางกายวิภาคให้ได้ ว่าชิน้ไหนไปต่อกับชิน้ไหน และอยู่ตรงส่วนไหน
ของร่างกายมนุษย์ แนวคิดในการการสอนศิลปะเพื่อให้นักศึกษาศิลปะท างานให้ งานส าเร็จ
ลาวัณย์ใช้หลัก 3H ได้แก่ H-Hand การลงมือท าอย่างจริงจัง  H-Heard การใช้ความคิดในการ
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ท างาน และ H-Heart การใส่ใจลงไปในงาน ดังนัน้การท างานศิลปะต้องประกอบด้วย 3H” การ
สอนนัน้ลาวณัย์เน้นปฏิบตัิ จะมอบหมายให้ปฏิบตัิงานและคอยแนะน าเพิ่มเติมหรือแก้ไขเป็นหลกั  

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง 16 ตุลาคม 2516  ที่เกิดขึน้ส่งผลให้ลาวัณย์
ลาออกจากคณะจิตรกรรมฯ เนื่องจากถกูตอ่ต้านจากนกัศกึษาวา่เป็นคอมมิวนิสต์ เม่ือลาออกไป 8 
เดือน จงึกลบัเข้ามาสอนในคณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จนเกษียณอายรุาชการ                                   

4.1.2.2 การท าหน้าที่เป็นครูสอนศิลปะผ่านรายการโทรทศัน์  เนื่องจากนโยบายการ
จดัการช่องของรายการโทรทศัน์ต้องการให้เป็นครูผู้หญิงเพื่อให้รายการมีความน่าสนใจ  จึงสอน
วาดภาพทางโทรทัศน์และเขียนภาพประกอบละคร ทางโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่งเป็น
รายการสด  ท าให้ลาวณัย์เป็นที่รู้จกักนัอย่างกว้างขวาง  รายการโทรทศัน์ยงัมีเด็กๆ ร่วมรายการ
ด้วยจึงเป็นการสอนสดซึ่งเป็นการใช้การตดัสินใจและแก้ไขสถานการณ์ให้ทนัขณะนัน้ การสอน
แบบนีท้ าให้ลาวัณย์เป็นที่รู้จักแล้วยังท าให้เป็นบุคคลส าคัญทางศิลปะ ท าให้เกิดช่างเขียนขึน้
จ านวนไม่น้อยในรายการโทรทศัน์ เป็นบทบาทที่ช่วยปลกูฝังศิลปะแก่รุ่นเยาวชนไทยที่ส าคญัทัง้
บุคคลทั่วไป ลาวัณย์จึงมีบทบาททางการสอนศิลปะที่เป็นที่รู้จักและคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย
ยอมรับมาอย่างต่อเน่ือง   

 
ตารางแสดงการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน 

ตาราง 1 การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะของศิลปิน 

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
 2506 3  ศิลปินหญิง ณ บางกะปิแกลอร่ี  

งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ที่ 14 กรุงเทพฯ 
2509 นิทรรศการจิตรกรรม-ประติมากรรม บางกะปิแกลอร่ี  (แสดงเดี่ยว) 
2511 งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ที่ 18 กรุงเทพฯ 
2517 11 ศิลปินไทย 
2522-2525 ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยครัง้ที่ 1-4 ไทย-ญ่ีปุ่ น-ฝร่ังเศส 
2527 นิทรรศการภาพเหมือน พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า  
2529 ศิลปกรรมร่วมสมยัพิพิธภณัฑ์สถาน กรุงปักกิ่ง กวางโจว 
 2530 สนุทรียภาพเฉลิมพระเกียรติ ศนูย์สงัคีต ธนาคารกรุงเทพฯ 
 2532 ผลงานคณาจารย์ คณะมณัฑนศิลป์ หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
2533 สนัติภาพไทย (45 ปี เสรีไทย) หอประชมุใหญ่ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 2535 ศิลปกรรมสตรีนานาชาติ (26 ประเทศ) ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

ฉลอง 60 ปี  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
 2535 สตรีท่ีสร้างสรรค์ ศนูย์ประชมุสิริกิต์ิแห่งประเทศไทย 
 2535 73 ศิลปินไทย ศิษย์ ศิลป์ พีระศรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ 

กรุงเทพฯ 100 ปี อาจารย์ศิลป์ 
2536-2537 ศิลปกรรมสะท้อนสงัคม –การเมืองอาเซียน ประเทศในอาเซียน 
 2543 
 

นิทรรศการภาพศิลปะ รัฐบรุุษอาวโุส พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป
แห่งชาติ กรุงเทพฯ 

2545 นิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในการได้รับเกียรติ สถาบนัปรีดี  พนมยงค์ให้
เป็นศิลปินเกียรติยศ ทศันศิลป์ดีเด่น ทางด้านสนัติภาพ ประชาธิปไตย
และความเป็นธรรม 

 2546 นิทรรศการ 25 ปี สถาบนัวิทยบริการ (ดอกไม้) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2549 นิทรรศการ 100 ปี รูปร้อยกวี 100 ปี พทุธทาส สีลมแกลอร่ี  
 2550 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หอศิลปะและ

การออกแบบ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 2551 นิทรรศการมหากรรมศิลปศกึษา-ช่างศิลป์ หอศิลปสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

กิติพระบรมราชินีนาถ 
2552 นิทรรศการรูป King (ภาพของพอ่ บารมีแห่งแผน่ดิน)  

หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพ 
2553 นิทรรศการศิลปะเกิดจากใจแม่ผู้สร้างศิลปิน สมบตัิ พนูเพิ่ม แกลอร่ี 
2555 นิทรรศการลกูศิษย์คิดถึงอาจารย์ 2 หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร  
2560 นิทรรศการลาวัณย์  อุปอินทร์ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ  

กรุงเทพฯ 
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4.1.3 การวิเคราะห์บทบาทศิลปินตามแนวคิดหยินหยาง  
ในการวิเคราะห์แนวคิดหยินหยางในบทบาทของศิลปินแล้ว จะเห็นได้ว่าลาวณัย์ได้

สร้างดุลยภาพ ที่มีความเป็นหยินและเป็นหยางเพื่อปรับตัวให้เกิดความสมดุลในสถานการณ์ที่
ก าลงัเผชิญอยู่  เพราะแม้ว่าลาวณัย์จะมีความสามารถที่โดดเด่นในการเขียนภาพคนเหมือน ก็ยงั
ได้ปรากฏผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นตามกระแสสงัคมที่นิยมด้วย ได้แก่ การเขียนภาพแนวนามธรรม
ในแบบศิลปินหนุ่มหวัก้าวหน้าที่เร่ิมมีผลงานโดดเด่น เป็นศิลปะสมยัใหม่ของไทย ประมาณ พ.ศ. 
2505 ได้แก่ พิชยั  นิรันต์ สนัต์,  สารากร  บริรักษ์,  สมโภชน์  อปุอินทร์, อนนัต์  ปาณินท์,  นิพนธ์  
ผลิตะโกมล, ก าจร  สุนทรพงษ์ศรี และปรีชา  อรชุนกะ ลาวัณย์จึงได้สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิด จินตนาการแนวนามธรรมขึน้ด้วย โดยสะท้อนจากการใช้ชีวิตของตนเอง รวมทัง้จาก
สถานการณ์ทางการเมืองและเหตกุารณ์การเมือง การปกครอง ดงันัน้ผลการวิเคราะห์บทบาทของ
ศิลปินหญิงลาวณัย์ อุปอินทร์ตามแนวคิดหยิน หยาง คือ ศึกษาความเช่ือมโยงที่มีความสมัพนัธ์
ของคูต่รงข้าม คูต่รงข้ามในการศกึษานี ้ได้แก่ ความคิดในเชิงเหตผุลกบัความคิดท่ีเป็นความคิดฝัน  
ความคิดที่เป็นเหตุผลนัน้เป็นหยาง ส่วนความคิดที่เป็นความคิดฝันเป็นหยิน  แนวคิดเหล่านี ้
สะท้อนให้เห็นจากภาพเขียนของลาวณัย์ อาทิ ภาพเขียนที่แสดงให้เห็นถึงการท างานที่มากกว่า 
200 ภาพ เช่น ผลงานจิตรกรรมสีน า้มนับนผ้าใบ ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี (2505)  และผลงาน
ภาพเหมือนอื่น ๆ เป็นภาพที่สะท้อนหลักของเหตุผลผ่านการท างานแบบหลักวิชา ที่ให้ความ
เคร่งครัดกับเร่ืองของเหตุผลทางศิลปะที่รวมตัวกันเป็นความงามเป็นแบบแผน ศิลปะที่ใช้
กระบวนการท างานศิลปะแบบหลกัวิชาสะท้อนวิธีคิดที่เป็นหยาง ศิลปะที่เป็นเร่ืองของอารมณ์
ความรู้สึก การหยัง่รู้ ภาพในสมองสะท้อนวิธีคิดที่เป็นหยิน ชดัเจนในผลงานภาพเขียนคนเหมือน
ของลาวณัย์   

ในทางตรงข้ามลาวณัย์ได้สร้างสมดลุในตวัเองจากการพบงานสร้างสรรค์ที่เป็นหยิน
ผ่านผลงานของตนเอง เช่น ผลงานช่ือ ไข้หนักในปี พ.ศ. 2505 เป็นผลงานที่สร้างสรรค์จาก
เหตุการณ์ในชีวิตจริงที่เกิดจากความฝันของตนเองขณะที่ป่วยมาก ฝันเห็นผู้หญิงชุดสีขาว สวย 
มองและสง่ยิม้ให้อยู่ข้างเตียงนอนพร้อมด้วยสิ่งลีล้บัเคลื่อนไหวอยู่รอบ ๆ ด้าน ตนรู้สกึประหลาดใจ
กบัสิ่งที่เห็นในความฝันจนหลบัไป พอหายป่วยจึงเขียนภาพตามเหตกุารณ์ในความฝันนัน้ไว้ จาก
เร่ืองราวดังกล่าวสะท้อนทางจิตวิทยา สะท้อนถึงลกัษณะของการหยิบจับเอาสิ่งที่เป็นความฝัน
ออกมาเขียนเป็นภาพเขียนถ่ายทอดอย่างงดงาม กระบวนการดังกล่าวนีจ้ะเห็นคู่ตรงข้ามระหว่าง
ความคิดเชิงความมีเหตุผลและความคิดฝันที่มีดุลยภาพอย่างลงตัว  ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า ใน
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กระบวนการสร้างสรรค์ของลาวณัย์  อปุอินทร์ได้สะท้อนลกัษณะดลุยภาพทัง้หยินและหยางอย่าง
ลงตวั   
 

 

ภาพประกอบ 18 ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี (2505) 

ภาพตวัอย่างจากการน าแนวคิดหยินหยางวิเคราะห์ด้านหลกัวิชาในการสร้างสรรค์
ผลงานของศิลปินที่เป็นหยาง ผลงานศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (2505) เป็นภาพจิตรกรรมสีน า้มนั
บนผ้าใบใช้หลกัวิชาในการสร้างสรรค์และใช้สีที่สร้างความสวยงามสมดลุของน า้หนกั รูปทรง แสง 
และสีอย่างกลมกลืน  ภาพผลงานของศิลปินหญิงชื่อผลงาน ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  เป็นภาพ
ตวัอย่างที่สะท้อนการสร้างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ป็นการใช้
ความคิดที่เป็นหยาง สะท้อนความคิดในเชิงความมีเหตผุล 
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ภาพประกอบ 19 ไข้หนกั (2505) 

ภาพตัวอย่างจากการน าแนวคิดหยินหยางวิเคราะห์ด้านความคิดฝันในการ
สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เป็นหยิน ผลงานไข้หนัก (2505) เป็นภาพเขียนจากความคิดฝันที่
ศิลปินใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์เป็นอีกแนวทางของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสมัยใหม่ตาม
ความเปลี่ยนแปลงของศิลปะในสงัคมไทย   ภาพผลงานของศิลปินหญิงช่ือผลงานภาพตวัอย่างที่
สะท้อนการสร้างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ป็นการใช้ความคิดที่
เป็นหยิน สะท้อนความคิดในเชิงความคิดฝัน 

4.1.4 ปัจจัยที่เอือ้ต่อการเป็นศิลปิน 

4.1.4.1 ด้านสังคม  การเป็นอาจารย์ศิลปะประจ ามหาวิทยาลยัศิลปากร อันเป็น
มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของไทย และสอนจากสื่อโทรทัศน์เป็นที่ รู้จักและยอมรับอย่าง
กว้างขวาง การสอนในมหาวิทยาลัยนีล้าวัณย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัง้แต่ยังเป็น
นกัศึกษาชัน้ปีสดุท้ายเนื่องจากมีผลการเรียนและได้คะแนนล าดบั 1 ของชัน้เรียนและได้รับความ
เช่ือมั่นจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เม่ือจบการศึกษาปริญญาตรีจึงได้รับการบรรจุให้เป็น
ข้าราชการ  โดยผู้ที่พิจารณาคดัเลือกคืออาจารย์ศิลป์  พีระศรี เม่ือได้เข้าสอนเป็นอาจารย์ประจ า
แล้วได้ ลาวณัย์จงึใช้เวลาและมีแวดวงศิลปะที่สนบัสนนุให้มีการจดัแสดงงานร่วมกนัอย่างตอ่เนื่อง  
และได้รับโปรดเกล้าฯให้เขียนภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์ และพระสาทิสลกัษณ์พระบรมวงศานุ
วงศ์ ตอ่มาได้เขียนภาพบคุคลส าคญัของไทย ท าให้ผลงานได้เผยแพร่ในระดบัชัน้สงูและสากล การ
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มีผลงานแสดงผลงานเดี่ยวและการแสดงร่วมอย่างต่อเนื่องกับแวดวงศิลปินในประเทศไทยและ
สากล ท าให้ลาวณัย์เป็นที่ยอมรับและรู้จกัอย่างกว้างขวาง  

นอกจากนีก้ารได้รับรางวลัทางด้านศิลปะ และรางวลัศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ 
(สาขาจิตรกรรม) ซึง่เป็นผู้หญิงคนแรกในประเทศไทยเป็นภาพสญัลกัษณ์การยอมรับในสงัคมไทย 

4.1.2.2  ด้านครอบครวั   ลาวณัย์มคีรอบครวัทัง้คู่สมรส และบุตรเป็นผู้ที่อยู่ใน
แวดวงศลิปะจงึมสี่วนสนับสนุนใหก้ารท างานศลิปะร่วมกนัภายในครอบครวั การท างานศลิปะที่
ยาวนานอย่างต่อเนื่องนัน้ไดร้บัการสนบัสนุนอย่างดจีากครอบครวั โดยเฉพาะคู่สมรสเป็นศลิปิน
หวัก้าวหน้าคอื อาจารย์สมโภชน์ อุปอนิทร์ ซึ่งเป็นศลิปินแนวหน้าของสงัคมในช่วงทีศ่ลิปะได้
พฒันาเป็นรูปแบบสมยัใหม่  ลาวณัย์ได้รบัแรงบนัดาลใจเนื่องจากการท างานศลิปะต้องอาศยั
ความเขา้ใจจากคนในครอบครวัเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้เมือ่มคีวามเขา้ใจกนัจะมผีลต่อการสรา้งสรรค์
ผลงาน จงึส่งผลใหเ้ป็นศลิปินมาอย่างยาวนาน และปัจจุบนัไดม้บีุตรซึง่เป็นผูใ้หค้วามดูแล และ
ด าเนินการในการจดัแสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมเพื่อให้ลาวณัย์ได้เข้าร่วมและท า
กจิกรรมทางดา้นศลิปะอย่างราบรื่นจนปัจจุบนั ปัจจยัดา้นครอบครวัของลาวณัยม์ผีลต่อการเป็น
ทีรู่จ้กั และการยอมรบัต่อบทบาทศลิปินอย่างกวา้งขวางในสงัคมไทยในอดตีถงึปัจจุบนั  

4.1.4.3  ด้านการศึกษา  ลาวณัยเ์ป็นผูห้ญงิคนแรกของไทยทีจ่บการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัศลิปากร จากคณะจติรกรรมฯ และเป็นลูกศษิยอ์าจารยศ์ลิป์ พรีะศร ี
จงึเป็นส่วนเอื้อใหล้าวณัยไ์ดท้ างานศลิปะและเป็นศลิปิน และอาจารยศ์ลิป์ไดใ้หแ้นวทางในการ
เขยีนภาพเหมอืนซึ่งลาวณัย์ยดึถอืในการเขยีนภาพมาตลอด การมโีอกาสทางการศกึษาด้าน
ศิลปะท าให้ได้ฝึกฝนตามหลกัวชิาที่ถูกต้อง และการมคีวามพากเพยีรในระหว่างเรยีน ด้วย
ลาวัณย์เป็นผู้ที่มีความมุ่งมัน่สูงมากเวลาเรียนจะมีผลการเรียนที่ดีมาก ทัง้ยังมีทักษะที่
นอกเหนือจากการวาดเขยีนนัน้ คอื เป็นผู้มคีวามรู้ด้านภาษา มกีารยอมรับจากอาจารย์ศลิป์
มอบหมายใหเ้ป็นผูแ้ปล หรอืเป็นตวัแทนในการสือ่สารแทนอาจารยแ์ก่เพือ่นๆร่วมชัน้ การศกึษา
ที่สอดคล้องกบัความต้องการตามความสนใจของศลิปินท าให้ได้ค้นพบศกัยภาพของตนเอง
พฒันาจนถงึสุดขดีได ้โดยมผีูเ้ชีย่วชาญคอื ครเูป็นผูน้ าทางให ้ดงันัน้สถานศกึษาเป็นทัง้ทีฝึ่กฝน
ฝีมอื และเป็นทีท่ างานของลาวณัยใ์นวยัเรยีนรูจ้นถงึวยัเกษยีณ ใชช้วีติในสถานศกึษาเพือ่พฒันา
และเป็นโอกาสทีไ่ดท้ าหน้าทีต่ามบทบาททัง้ศลิปินและครูศลิปะ สถานศกึษาจงึเป็นส่วนส าคญั
ต่อการเป็นศลิปินของลาวณัยใ์นสงัคมไทย  

4.1.4.4  ด้านจิตวิทยา  การเขยีนภาพคนเหมอืน ท าใหล้าวณัยม์ลีกัษณะเฉพาะที่
มคีวามโดดเด่น การเขยีนภาพคนเหมอืนเป็นการสนองความต้องการของบุคคลอื่นมากกว่า
ตวัตนของศลิปิน นบัว่าลาวณัยม์ุ่งมัน่และอุทศิตนเพือ่ผูอ้ื่นอย่างยิง่ สง่ผลใหล้าวณัยเ์ป็นทีช่ื่นชม
และยอมรบัจากผลงานภาพคนเหมอืน  การท างานศลิปะในแบบอิสระ นอกจากลาวณัย์จะมี
ผลงานเขียนภาพเหมือนแล้วยังมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับกระแสสังคมจากความคิด และ
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จินตนาการอย่างอิสระด้วย การท างานในแบบอิสระท าให้ลาวัณย์เป็นบุคคลที่มีมิติ มี
ความสามารถและพฒันาตนเองท าใหม้ผีลงานศลิปะและกจิกรรมทางศลิปะรว่มกบัสงัคมและแวด
วงศลิปะต่อเนื่อง  

จากผลการศกึษา ลาวณัยม์คีวามกระตอืรอืรน้ และไดศ้กึษาในสถานศกึษาทางดา้น
ศลิปะ การใชค้วามรูจ้ากการศกึษา มคีวามเพยีรพยายามและการฝึกฝนโดยเป็นภาวะทีต่อ้งการ
ใหเ้กดิความส าเรจ็และเป็นทีย่อมรบัโดยเฉพาะบรบิทในแวดวงศลิปินทีส่่วนใหญ่เป็นศลิปินชาย
ทีไ่ดศ้กึษาตามหลกัวชิาหรอืผ่านการศกึษาแบบอะคาเดม ีเมื่อสถานการณ์เกดิการรบัเอาศลิปะ
นามธรรมเขา้มา เป็นช่วงที่ลาวณัยป์รบัแนวคดิในการสรา้งสรรคผ์ลงานในแบบนามธรรมดว้ย 
จงึสอดคลอ้งกบัความคดิหยนิหยางจากผลงานทีส่ะทอ้นสงัคมของลาวณัย ์ประกอบดว้ยปัจจยั
อื่น ๆ ได้แก่ การมคีรอบครวัที่อยู่ในแวดวงศลิปิน  และการเป็นอาจารย์สอนศลิปะจงึได้มกีาร
พัฒนาผลงานตามยุคสมัย ผลงานได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ทัง้นิทรรศการเดี่ยว และ
นิทรรศการร่วมกบัศลิปินอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ลาวณัยจ์งึเป็นศลิปินทีไ่ดร้บัการยอมรบัและไดร้บั
รางวลัเป็นศลิปินแห่งชาต ิเป็นศลิปินหญงิดา้นทศันศลิป์คนแรกในสงัคมไทย 

4.2 กัญญา  เจริญศุภกุล 
 

 

ภาพประกอบ 20 กญัญา  เจริญศภุกลุ 

ศิลปินหญิงกัญญา เจริญศุภกุล เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันที่  20 กันยายน  
พ.ศ. 2490  ศึกษาต่อด้านศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
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ด้านศิลปะจากมหาวิทยาลยัศิลปากร  กญัญาเป็นอาจารย์ศิลปะที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จนปัจจบุนัแม้เกษียณอายรุาชการแล้วแต่ยงัเป็นผู้สอนพิเศษ
ในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคณุ
และได้ศึกษาด้านงานพิมพ์หินจากศนูย์ศิลปะของมหาวิทยาลยัเวสต์เวอร์จิเนีย และจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทด้านภาพพิมพ์จากสถาบันศิลปะแห่งชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา  
กญัญาได้รับปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาทศันศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากรประจ าปี 
2560 มีผลงานการออกแสดงในนิทรรศการทัง้แสดงเดี่ยวและแสดงร่วมกับศิลปินคนอื่นทัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ รวมแล้วกวา่ 900 ชิน้ ได้รับรางวลัเหรียญทองแดงส าหรับผลงานภาพ
พิมพ์จากนิทรรศการศิลปะแห่งชาติครัง้ที่ 21 และได้รับรางวัลเหรียญทองแดงส าหรับผลงาน
จิตรกรรมจากนิทรรศการศิลปะแห่งชาติครัง้ที่ 25 บทบาทของศิลปินมีบทบาทตามสถานภาพ 2 
บทบาท  ได้แก่ บทบาทศิลปิน  และบทบาทครูศิลปะ  

4.2.1 บทบาทศิลปิน  
กัญญาเป็นศิลปินที่ท างานและแสดงนิทรรศการเดี่ยวและกลุ่มอย่างต่อเนื่อง การ

แสดงผลงานมีการสะท้อนภาพสงัคม ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และการสร้างความสงบแก่สงัคม
ในงานที่เก่ียวกับจักรวาลของโลก อีกทัง้ไม่ยึดติดกับการท างานเทคนิคเดียว จึงพบว่าผลงานมี
ความหลากหลายมาก จึงไม่จ ากดัเฉพาะผู้ชมกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ผู้ชมสามารถเข้าใจงานของกญัญา
ทกุระดบัทัง้ที่เป็นประชาชนทัว่ไป นกัศึกษา วงการศิลปะ คนไทยและคนต่างชาติ และกญัญาเป็น
ศิลปินที่มีผลงานศิลปะเป็นที่ยอมรับในชัน้น าของไทย  ศิลปินมีเซียม ยิบอินซอยได้เคยกล่าวถึง
กัญญาว่า “กัญญาเป็นศิลปินหญิงที่บุกเบิกการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ของไทยให้เปิดกว้าง
ออกไป” ผลงานที่ท าให้กัญญาเป็นที่รู้จักได้แก่  ผลงานชุด“ภาพพิมพ์หิน – จิตรกรรมหมึกด า” 
ผลงานชุด “ธง : พฤษภา 2535 ”และ “SLASH” นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Show  Me Thai” 
2007) เนื่องในโอกาส 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ญ่ีปุ่ น ณ Museum of Contemporary Art of 
Tokyo นิทรรศการ “รอยยิม้สยาม”   นิทรรศการศิลปะ “ฝันถึงสนัติภาพ : ศิลปะไทยร่วมสมยัในยคุ
ขดัแย้ง”    

การแสดงผลงานศิลปะเพื่อสงัคมการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหลากหลายไม่ยึด
ติดในเทคนิคหรือการแสดงผลงานตามกรอบแค่พิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ ผลงานจึงไม่ยึดเทคนิค
ตายตวัและมีความเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ เป็นพฒันาการของศิลปินที่มีความท้าท้ายและให้เห็นถึง
ความตื่นตวัของกญัญาต่อการสร้างสรรค์ศิลปะตลอดเวลา การท างานที่ท าให้สงัคมไทยและแวด
วงศิลปะรู้จกัและติดเป็นภาพสญัลกัษณ์ของงานกญัญามี ดงันี ้ 
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4.2.1.1  ศิลปะสะท้อนการเมือง   
ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินที่สะท้อนการเมืองมีจ านวนหลายชิน้ ได้แก่ ผลงาน

จิตรกรรม ชดุ ธงพฤษภา 2535 กญัญาได้แสดงผลงานการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความคิดเก่ียวกบั
การเมืองที่ท าให้เกิดความสะเทือนใจแล้วต้องการสะท้อนออกมาเป็นผลงานศิลปะ กญัญาสื่อเป็น
สญัลกัษณ์ของประชาชนในสงัคมไทยโดยแสดงออกเพื่อให้เห็นว่าไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรง
ของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน ผลงานจึงมีที่มาจากเหตุการณ์ทางการเมืองเป็นผลให้ประชาชน มี
ความเดือดร้อน กญัญาใช้แถบสีแดง ขาวและน า้เงินของธงชาติไทยเป็นฉากหลงัของภาพเขียนแต่
ละภาพ และธงในผลงานที่ถูกฉีกขาดสะท้อนถึงการเสียเลือดเนือ้และความสญูเสียทัง้หลายเกิด
จากเหตกุารณ์ทางการเมืองเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เป็นที่มาของเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ
ของไทย และผลงานประติมากรรมนกพิราบจากปูนปลาสเตอร์  ชุดนกพิราบไทย พ.ศ. 2551 
เม่ือไหร่จะไม่พิลาป (เสียที)  แสดงถึงกลุ่มของนกพิราบหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์จ านวน 250 ตัว 
ก าลงัแทนความเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทย นกพิราบไทยท้องสนามหลวง ถกูจ าลองจากพืน้ท่ี
สาธารณะ ขนาด 78 ไร่ ของสนามหลวง เนื่องจากเป็นงานที่ถูกสร้างมาจากชุด พิราบขาว พ.ศ. 
2541 ซึง่ได้แสดงที่พืน้ลานเสาชิงช้า กรุงเทพ  ผลงาน 2 ชดุ แสดงถึงการเคลื่อนไหวทัง้หมดถกูสร้าง
ขึน้จากรูปแบบเดียวกนั สิ่งที่ทดแทนอีกสิ่งหนึ่งในรูปของนกพิราบก าลงัแสดงให้เห็นถึงการถกเถียง
ของกญัญาวา่เหตกุารณ์ซ า้ซากทางการเมืองนีเ้ม่ือไหร่จะจบสกัที ผลงานของกญัญานัน้ไม่เพียงแต่
มุ่งเน้นไปในทางสนุทรีย์อย่างเดียว แต่กญัญามีความตื่นรู้ต่อสถานการณ์บ้านเมือง และแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมทางสงัคมของด้วยในฐานะศิลปินจึงเกิดเป็นงานศิลปะที่ติดตาแก่ผู้พบเห็นอย่าง
กว้างขวาง  
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ภาพประกอบ 21 ธงสาบสญู (2535) 

 

ภาพประกอบ 22 แผ่นดินไทย (2540) 
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ภาพประกอบ 23 ผืนดิน (2540) 

 

ภาพประกอบ 24 นกพิราบไทย (2551) 
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4.2.1.2 ศิลปะสะท้อนปัญหาทางเศรษฐกิจ  
ผลงานชุด “Cocoon” (ดั๊กแด้)  กัญญาได้สะท้อนถึงเหตุการณ์โรงแรมรอยัล

พลาซ่าที่จังหวัดนครราชสีมาถล่ม   และกรณีไฟไหม้โรงงานท าตุ๊กตาที่จังหวัดนครปฐม  โดยใน
โรงงานมีจ านวนคนงานนับร้อยต้องตายในกองเพลิง  เป็นแรงบันดาลใจให้เธอผลิตผลงาน
จิตรกรรม ภาพพิมพ์โมโน พริน้ท์และคอลลาจหลายชิน้ สะท้อนสถานะของผู้ มีรายได้น้อยและด้อย
โอกาสในสังคม กัญญาสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ท าให้สะเทือนใจ ในผลงานนีว้่าสื่อถึงคนงานซึ่ง
เหมือนตัวไหมที่อยู่ในดักแด้ พวกเขาได้รับการเลีย้งดูจากคนที่มีอภิสิทธ์ิในสังคมก็เพราะยังมี
ประโยชน์ ท างานได้ แต่สกัวันทัง้คนและตัวไหมหรือดักแด้ต่างก็ต้องถึงจุดจบไม่วันใดก็วันหนึ่ง
เหมือนกนั ,  ผลงานทเุรียนไทย สง่ออกมากขึน้ไหมพี่น้อง ในปี พ.ศ. 2546  

ผลงานนีต้ิดตัง้ที่สวุรรณภมูิ ทเุรียนไทยเป็นงานจิตรกรรมเป็นทเุรียนหมอนทองที่
เปรียบให้เป็น 44 ส่วนของไทย ที่มีความอุดสมบูรณ์ของเมืองไทย   และผลงานชุด ปาท่องโก๋  
2551 ยงักรอบอร่อยดีไหมพี่น้อง กญัญามีแนวคิดในการสะท้อนด้านเศรษฐกิจ ให้เกิดการหยดุวิตก
กบัภาวะที่เกิดขึน้ในสงัคมไทยหรือ ฟองสบูแ่ตก                   
 

 

ภาพประกอบ 25 Cocoon (ดัก๊แด้) (2536) 
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ภาพประกอบ 26 ทเุรียนไทย (2551)  

 

ภาพประกอบ 27 ปาท่องโก๋ ยงักรอบอร่อยอยู่ไหมพี่น้อง (2551) 
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4.2.1.3  ศิลปะเพ่ือสนัติธรรม  
ผลงานชดุ  Statement  หรือ ถ้อยความ เป็นงานที่น าเสนอรูปแบบการสร้างงาน

ที่ง่าย ๆ ด้วยการใช้เส้นแฝงความหมายไว้อย่างลกึซึง้ เป็นข้อความสัน้ ๆ แต่กินใจ ผลงาน ชดุถ้อย
ความกญัญาได้แสดงถึง การหลดุพ้นของจิตให้สงบลง  ได้แก่ ถ้อยความ, มกราคม 2529 และถ้อย
ความ พฤษภาคม 2529  ผลงาน ถ้อยความ มกราคม 2529 แสดงถึงเส้นที่วิ่งอย่างรวดเร็ว
จดุเร่ิมต้นไปยงัจดุสดุท้าย  โดยการมาบรรจบกบัจดุแรกอีกครัง้ แสดงออกแทนค าพดูที่มิมีผู้ ใดจะ
กล่าวปฏิเสธหรือสามารถเถียงได้  ถ้อยความ พฤษภาคม 2529 แสดงถึงอารมณ์เคลื่อนไหวอย่าง
ล า้ลกึและสงบนิ่ง ถ้อยความ ธันวาคม 2529 การให้ความหมายของงานกญัญาได้สร้างขึน้มาเป็น 
2 ประเด็น คือ (1) กฎ ระเบียบ หรือกรอบของประเพณีที่เป็นดัง่คุกกักขงัมนุษย์สงัคมไว้ และ(2) 
เป็นลกัษณะนามธรรมที่ซ่อนเร้นถึงสภาวะจิตของมนษุย์ดิน้รนเพื่อไขว่คว้าหาอิสรภาพ (กฤษณา  
หงส์อุเทน,  2537: 218-225)  กัญญาได้พัฒนางานถ้อยความชิน้สุดท้ายคือ ถ้อยความในที่ว่าง 
เป็นเส้นที่แสดงถึงความสงบนิ่งทางจิตใจและค้นหาทางออกด้วยปัญญามิใช่ก าลงัส่วนใหญ่ของ
กัญญาจะเน้นไปที่ความตึงเครียดและพลังขัดแย้ง– ระหว่างอารมณ์กับความคิด กลางวันกับ
กลางคืน ตนเองกับคนอื่น หรือแม้กระทั่งอิสรภาพกับกฏกติกา ภาพนีแ้สดงให้เห็นถึงประเด็นที่
เก่ียวกบัสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกนัคนละขัว้ ได้แก่ ผลงานช่ือ Night and Day 1991 กญัญาได้สะท้อนถึง
ความแตกต่างของห้วงเวลาชายทะเล  ในยามเช้าที่พระจนัทร์ยงัมีแสงสว่างในช่วงเวลาเดียวกนัที่
พระอาทิตย์ก าลังขึน้และผลงาน Season 1990  ในงานสร้างสรรค์ ชุด ดอกไม้ : หิน : ฤดูกาล  
ศิลปินสะท้อนความสมัพนัธ์ที่สมดลุของธรรมชาติ เม่ือเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั การด าเนินชีวิตมนษุย์ก็
จะสงบสขุ  การเปลี่ยนแปลงของฤดกูาลมีอิทธิพลต่อสงัขารมนษุย์ในเร่ืองการเกิด แก่ เจ็บตายและ
เห็นได้จากกายภาพข้างนอก มนษุย์เข้าใจและรับรู้ด้วยใจที่ยอมรับสง่ผลให้มนษุย์มีความสขุ ดงันัน้
ธรรมชาติ มนุษย์เป็นก้อนหิน ดอกไม้ ของกญัญาจึงเป็นส่วนประกอบของโลก ฤดกูาลมีสีสนัของ
ดอกไม้ใบไม้จากธรรมชาติแทนความเปลี่ยนแปลงวนัและเวลา  

ผลงาน  Red Stone 1991 เป็นการแสดงผลงานเพื่อแสดงถึงการลดอตัตาตวัตน 
กัญญาจึงน าเสนอมุมมองใหม่ที่ มีลักษณะเชิงอัตวิสัยแนวคิดถึงโครงสร้างของจักรวาลที่
ประกอบด้วยจิตและสสาร กัญญาได้มีความสนใจพืน้ผิวและสีสนัของโลกธรรมชาติจึงน าเสนอ
ธรรมชาติของความจริงที่เต็มไปด้วยความขดัแย้งที่วา่ถกูน าเสนอด้วยลีลาจงัหวะอนัทรงพลงัและมี
การจดัองค์ประกอบภาพ เกิดจากแรงบนัดาลใจที่ได้รับจากก้อนหินว่าเป็นแก่นกลางของโลก และ
มองวา่มีอ านาจเหนือสิ่งตา่ง ๆ  ในจกัรวาล  และผลงาน The Grey world 1993  (โลกสีเทา) กญัญา
ได้สร้างสรรค์ผลงานนีเ้พื่อสะท้อนถึงความวุน่วายในสงัคมที่ผู้คนต่างปากกดัตีนถีบ และเอาตวัรอด 
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จึ ง ต้องการส ร้างความสมดุลแก่สังคม  และผลงานชุด  The White world  (โลกสี ขาว )  
เป็นตวัแทนโลกในอดุมคติ โลกที่เต็มไปด้วยสนัติภาพและความสขุ   

ศิลปินกญัญา มีผลงานที่น าเสนอซึ่งมีความเป็นต้นแบบ และทัง้เป็นผู้ที่เป็นแรง
บันดาลใจแก่แวดวงศิลปะ ความเป็นต้นแบบ เป็นคุณสมบัติที่ผู้ หญิงมีมุมมองเหนือกว่าผู้ ชาย 
กญัญามีการเสนอผลงานที่เป็นตวัตน เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นผลงานเฉพาะตวั เป็น
ลกัษณะผู้น าที่สะท้อนความเป็นศิลปะแบบผู้หญิง  ความเป็นผู้น าของกญัญาจึงเป็น เนื่องจากผู้
ศึกษาต่อมักเกิดการประยุกต์ให้งานภาพพิมพ์มีเสน่ห์และภาพพิมพ์จะไม่หยุดเพียงชิน้เดียวแต่
สามารถท าเพิ่มได้ตามต้องการ การแสดงตนออกไปว่าไม่ยอมรับความรุนแรงต่อเพื่อนมนษุย์ด้วย
ฐานะศิลปินคนหนึง่ได้บนัทกึประวตัิศาสตร์การเมืองผ่านธง ผ่านนกพิราบจึงถือเป็นความโอนออ่น
ผ่อนปรนของกัญญาในทางจิตวิทยา  คือการท าให้เกิดความตระหนักต่อการแสดงออกต่อ
สถานการณ์ที่รุนแรงแบบสงบ  มีผลงานด้านจิตวิญญาณซึง่กญัญาเป็นยอมรับเป็นผู้ตามและเป็น
ผู้ เลื่อมใสในหลกัธรรมด้วยมีความปรารถนาจะหลดุพ้นจากภาวะวุ่นวายของจิตใจของตนเอง และ
ได้ศึกษาพุทธศาสนาส่งผลให้เข้าใจเร่ืองความสงบของจิตใจ กัญญาได้เกิดความรู้แจ้งเร่ืองการ
ปลอ่ยวางอย่างเซนหนัไปมองถึงคณุค่าธรรมชาติต่อโลก  กญัญามีความเอือ้อาทร และเข้าใจแก่น
แท้อันเป็นสาระของธรรมชาติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย  การมองในแง่ศีลธรรมของสตรี
ตะวนัออก เมื่อผู้หญิงเข้าถึงธรรมมะแล้วมนษุย์จะเข้าใจเก่ียวกบัการกระท าและผลการกระท าของ
ตน หลดุพ้นความทกุข์ด้วยปัญญาตามปัจเจกตามหลกัธรรมแห่งการพ้นทกุข์สูส่ภาวะสงบ  
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ตัวอย่างผลงานศิลปะเพื่อสันติธรรม  
 

 

ภาพประกอบ 28 Statement (1986) 

 

ภาพประกอบ 29 Night and Day (1991)  
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ภาพประกอบ 30 Red Stone (1991) 

 

ภาพประกอบ 31 Season (1989)  
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ตัวอย่างผลงานบทความศิลปิน  
กัญญาเขียนบทความในงานศิลปะของตนเองไว้ทัง้ภาษาไทยและต่างประเทศ

จ านวนมาก ผลการศึกษาพบว่ามีบทความเก่ียวกบัผลงานจ านวนกว่า 20 เร่ือง ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเขียนโดยกญัญา และนกัประวตัิศาสตร์ศิลปะ  ในงานวิจยันีไ้ด้น าเสนอบทความ
ที่กญัญาเขียนเก่ียวกบัผลงานศิลปะ เรือง  2534 เส้น นามธรรมแห่งจิตสู ่รูปสญัลกัษณ์  2550 และ
บทความภาษาต่างประเทศ เร่ือง A WOMAN AND HER ART  เป็นงานเขียนของศิลปินที่สะท้อน
ความคิดจากการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นกระบวนการ  และมาจากความรู้อย่างถ่องแท้อย่างลกึซึง้
ของศิลปินแล้วน ามาต่อยอดงานเขียนบอกเล่าถึงที่มาให้เกิดความรู้และเข้าใจแก่นกัศึกษาศิลปะ 
ผู้สนใจและผู้ชม 

ในบทความเร่ือง “เส้น  นามธรรมแห่งจิตสู่ รูปสญัลกัษณ์” ศิลปินเขียนไว้เป็นองค์
ความรู้ด้านศิลปะและในงานภาพพิมพ์ของศิลปินเอง ดงันี ้  

ผู้ที่ติดตามพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของรองศาสตราจารย์พดัยศ  พทุธ
เจริญ  มาโดยล าดบั  จะพบความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลงานที่หลากหลาย  เร่ิมที่ภาพพิมพ์
หินหรือลิโธกราฟ (lithograph) ผลงานชุด “สาระนามธรรมของรูปทรง” พ.ศ. 2534,  “สังขาร-
จักรวาล” พ.ศ.2536, ทัง้ 2 ชุดนีมี้รูปแบบผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติแบบประเพณี  มี   เส้น   เป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการสร้างรูปทรงนามธรรมบริสทุธ์ิ (ในช่วงต้น ๆ) แล้วค่อย ๆ ปล่อยให้ “รูปจริง” 
จากธรรมชาติ คือ “หิน” แสดงตัวตนใน “สังขาร-จักรวาล” แล้วชัดเจนยิ่งขึน้ใน “Space-Time” 
พ.ศ.2539 

เส้น จากเส้นแรกที่ศิลปินขีดบนแผ่นแม่พิมพ์ลิโธกราฟ  เส้นต่อมาค่อย ๆ เรียง
ร้อยก่อร่างเป็นรูปทรงส่ือภาวะแห่งจิตตามเจตนาของผู้สร้างอย่างสมัฤทธ์ิผล  ผลงานในช่วง พ.ศ. 
2534 “สาระนามธรรมของรูปทรง” สะกดตรึงเราสูบ่ริเวณสว่างเร่ือภายในรูปทรงสีเข้มนัน้  ดงันีเ้อง
ที่สุดแล้วเขตแดนที่เกิดจากการด าเนินไปของเส้นที่นับจ านวนไม่ได้อันสิน้สุดลงเป็นรูปทรงจึงดู
ประหนึ่งจะเป็นเพียงรูปสมมติบนที่ว่างเท่านัน้  การด าเนินไปของเส้นที่ศิลปินขีดเขียนลงไปหรือ
แท้จริงก็คือ “การด าเนินไปของจิต” ต่างหาก คือ หัวใจของผลงานชุดนี ้ กรอบ – เขตแดน –  
รูปภายนอก  เป็นเพียงสิ่งสมมติ (ที่จ าเป็น) ในช่วงเวลาหรือในสถานการณ์หนึ่งเท่านัน้ เม่ือการ
เดินทาง “บนแผนที่แห่งสภาวะจิต” สิน้สดุลง ณ เส้นสดุท้ายที่เขียนบนแผ่นแม่พิมพ์นัน่เอง 

หิน รูป 2 มิติของหินปรากฏทัง้ใน “สังขาร-จักรวาล”, “Space-Time” รวมถึง 
“Range of Stones” พ.ศ. 2541 ถดัจาก “Space-Time” เพียง 2 ปี ดเูหมือนวา่ ศิลปินจงใจใช้ “หิน” 
ที่จบัต้องได้เข้าไปประกอบกบัภาพพิมพ์ 2 มิติ  ศิลปินคงเจตนาจะบอกเราอย่างชดัแจ้งตัง้แต่การ



  108 

ตัง้ช่ือผลงานที่บ่งบอกถึงความเป็นไป-การด าเนินไปของสภาพที่ปรุงแต่ง “สงัขาร-จกัรวาล” มีอยู่-
เป็นอยู่จริง-ไม่มี- ไม่เป็น-หรือ “จริง” กบั “มายา”  แล้วเน้นหนกัโดยการย า้-ซ า้ (Range of Stones  
ประกอบด้วยภาพพิมพ์   ลิโธกราฟ “รูปหิน” จ านวน 28 ชิน้บนผนัง  มีกองก้อนหิน “จริง” และ 
“สมมติ” (กระดาษพนัเป็นก้อน) ที่พืน้ประชิดกับภาพพิมพ์แถวล่างสดุ) โดยน าทฤษฎี repetition 
มาย า้เตือนการรับรู้ของจิต (ผู้ด)ู อย่างได้ผล 

 “หิน” ในบทบาทของผู้จาริก  “วิถี-จิต” พ.ศ. 2546 เป็นผลงานเทคนิคผสมในทาง
กายภาพคือ ประสานคุณลกัษณะของงานจิตรกรรมรูปแบบ 2 มิติกับร่องรอย อนัเกิดจาก “หิน” 
รูปทรงกลม-รี ขนาดเล็ก ๆ หลายก้อน  ความน่าสนใจของผลงานชดุนีไ้ม่ได้อยู่ที่การน าภาพ 2 มิติ
มาสมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะ 3 มิติของ “หิน” (จริง) แตอ่ย่างใด 

 “หิน” ใน “วิถี-จิต” ไม่ใช่วตัถทุี่อยู่นิ่ง หรือถกูน ามากองไว้เพื่อแสดงถึงความมีอยู่
หรือความไม่มีอยู่จริง (ภาพพิมพ์ที่ผนงั)  หากแต่วตัถุธรรมชาตินี ้ ภายใต้การก ากบัของศิลปิน...
แท้จริงคือ “จิต”  บอก “อะไร”  มากกวา่นัน้ 

ท าไมกญัญาจงึกลา่วเช่นนี ้
กญัญาเป็นผู้ โชคดีท่ีมีโอกาส (แอบ) เห็นกระบวนการสร้างงานชดุนี ้
เร่ิมต้นที่ศิลปินน าก้อนหินจ านวนหนึ่งวางลงในกล่องพลาสติกใสเทสีลงไป 

จากนัน้คว ่าแคนวาสซึง่ขงึตงึในกรอบวางทาบลงไปพอดีกบัขนาดของกลอ่งพลาสติกเม่ือพลิกหงาย
ขึน้แล้วเร่ิมต้นเขย่ากลอ่งนีไ้ปในทิศทางต่าง ๆ  “การเคลื่อนไหว” ของหินที่คลกุเคล้าครูดไปกบัสีจะ
สร้างเส้น-สี-บนผืนผ้าใบด้วยพลงัพลวตัภายในกรอบกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเป็นธรรมชาติและ
หากจะย้อนกลบัไปที่ภาพพิมพ์ลิโธกราฟ “Space-Time” ก็จะพบว่าช่วงเวลา 7 ปีก่อนนัน้ “หิน” 
ก้อนเลก็ ๆ ซึง่รายรอบล้อมรูปทรงสนัฐานคล้ายสถปูได้เร่ิมแสดงอาการของการเคลื่อนไหวลกัษณะ
เดียวกนั  หากแตมี่ความตา่งตรงที่ในสภาพของภาพพิมพ์ 2 มิตินัน้ ผู้ เสพย์ผลงานจะสมัผสัมิตินีไ้ด้ 
หรือไม่ได้ ก็ด้วยการรับรู้ที่เรียกได้วา่ เป็นการรับรู้เฉพาะตวัจริง ๆ  สว่น “วิถี-จิต” นัน้  ผู้ เขียนเห็นวา่
มีรูปกระบวนการเดินทางของจิตที่มีภาพซ้อนของการเดินทาง “บนแผนที่แห่งสภาวะจิต” ที่ปรากฎ
ในทกุเส้นที่ขีดลงไปจากมือของศิลปินเอง ต่างกบั วิถี-จิต ตรงท่ีครัง้นี ้พ.ศ. 2546  “ความไม่นิ่ง” หิน
ที่เคลื่อนที่ในกล่อง ซึ่งปรากฏเป็นพลังพลวัตรในทันทีที่เคลื่อนไหวแม้จะเพียงเล็กน้อยก็มีผล
ตามมาทัง้โดยตัง้ใจ ก าหนดทิศทางโดยเจตนา หรือเพียงแค่ให้ก้อนหินเล็ก ๆ เหลา่นัน้ “เคลื่อนจาก
ที่” ไป รูปสญัลกัษณ์ ผลงานชุด “ภูเขาแห่งจิตวิญญาณ” ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสม (ปิดทอง) 
และ “อิสระ  ตื่นอยู่  เบิกบาน  สงบเย็น”  ผลงานปัจจุบันเป็นการผสมผสานรูปทรงสถูปจาก 
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“Space-Time” , รูปของ “หิน” จาก “Range of Stones” และสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนาซึ่งเป็นที่
คุ้นเคยกนัอยู่แล้วมาเป็นรูปธรรมหลกัในผลงาน 

ผลงานทัง้ 2 ชดุในปัจจบุนัเป็นการพลิกผนัจากการเพ่งพินิจที่จิต  ดงัที่ผู้ เขียนขอ
ประมวลว่า ทุกรอยเส้น  ทุกพลวัตร  คือการบอกกล่าว-หรือบันทึกปรากฏการณ์ของจิต (ของ
ศิลปิน) ผลงานทกุชิน้-ทกุชดุในช่วง พ.ศ. 2534-2546 (ก่อนประสบอบุตัิเหตรุ้ายแรง) คือภาพแผน
ที่การเดินทาง (แห่งจิต) อนัเกิดจากประสบการณ์  เงื่อนไขแวดล้อมอย่างหนึ่ง   ดงันีเ้องในปัจจบุนั
ที่สถานการณ์เปลี่ยนไป  ศิลปินย่อมแสวงหาวิถีทางที่เหมาะสม-เป็นไปได้เพื่อเสนอ “ความคิด” อนั
เป็นความจริงแท้มัน่คงสิ่งเดียวซึง่อยู่ ณ เขตแดนที่พ้นเลย “สภาพที่ปรุงแต่ง” (สงัขาร) ทัง้ปวง สร้าง 
“แผนที่เพื่อการจาริกไป” โดยเลือกเลือกที่จะใช้ “พาหะ” อีกลักษณะหนึ่งที่ได้ใคร่ครวญแล้วว่า
เหมาะสมที่สดุ  และจากผลงานสร้างสรรค์ล่าสดุจ านวนหนึ่งนี ้  เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นการเดินทาง
ในท่ามกลางความสงดั  สงบ  เงียบ และงดงามเป็นอย่างยิ่ง (กญัญา  เจริญศภุกลุ, 2550.) 

4.2.2 บทบาทครูศิลปะ 
กญัญาเป็นอาจารย์ประจ าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร  หลงัจากจบการศึกษา ในปี พ.ศ. 2520  จนปัจจุบนั การเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์
ตัง้แต่เ รียนจบปริญญาตรี  และได้ทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาโทแล้ว  จึงเ ร่ิมการสอนที่
มหาวิทยาลยัศิลปากร  และมีคณุวฒุิระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาทศันศิลป์ ปี 
พ.ศ. 2560 และต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ส่งผลให้กัญญารับ
บทบาทเป็นอาจารย์และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิชาการของอาจารย์ศิลปะใน
ระดบัอดุมศกึษาของไทย กญัญาเป็นอาจารย์ประจ าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  หลงัจากจบการศึกษา ในปี พ.ศ. 2520  จนปัจจุบนั การเป็นอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ตัง้แต่เรียนจบปริญญาตรี และได้ทนุไปเรียนต่อระดบัปริญญาโทแล้ว จึงเร่ิมการสอน
ที่มหาวิทยาลยัศิลปากร  และมีคณุวฒุิระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาทศันศิลป์ 
ปี พ.ศ. 2560 และต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ส่งผลให้กัญญารับ
บทบาทเป็นอาจารย์และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิชาการของอาจารย์ศิลปะใน
ระดบัอดุมศกึษาของไทย บทบาทด้านเก่ียวกบัการศกึษาศิลปะดงันี ้

4.2.2.1 เป็นอาจารย์สอนประจ าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
ต่อเนื่องมาตลอดจนเกษียณอายรุาชการ ปัจจบุนัยงัเป็นอาจารย์พิเศษสอนในระดบับณัฑิตศกึษา 
รายวิชา สมัมนาศิลปนิพนธ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร บทบาทส าคญัต่อวงการศิลปะภาพพิมพ์ ได้
เป็นผู้ เร่ิมฟืน้ฟกูารเรียนการสอนเทคนิคภาพพิมพ์หิน ในปี พ.ศ. 2534  โดยการจดัพิมพ์เอกสารวิจยั



  110 

ความเป็นไปได้ในการท าภาพพิมพ์หินในประเทศไทย การจดัพิมพ์ต าราภาพพิมพ์หิน  อีกทัง้ยงัเป็น
ผู้ถวายการจดัพิมพ์ผลงานภาพพิมพ์หินฝีพระหตัถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี คือ ภาพช้างและภาพสระบวั ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ กัญญา เจริญศุภกุล ได้
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยกรรมวิธีต่าง  ๆ อาทิ Monoprint, Silkscreen และ Lithograph  
บทบาทการสอนนัน้ กัญญาได้ให้ความส าคัญในความมีระเบียบ และความหมั่นเพียร กัญญา
กล่าวว่า “ผู้สอนศิลปะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบตัิงานหรือสร้างสรรค์ผลงานอย่างสม ่าเสมอ ครูศิลปะต้อง
เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าศิลปะคืออะไร ท าไปท าไม ท าไปเพื่ออะไร และท าอย่างไร  การสอนศิลปะ
จ าเป็นมากที่ครูจะต้องเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผู้ เรียนได้  ลกัษณะที่เป็นต้องเกิดจากภายในของครู
เอง  ผู้ เรียนศิลปะมกัมองต้นแบบจากครูของตวัเอง เช่น อาจารย์ชะลดู  ก็เป็นครูต้นแบบที่เป็นแรง
บนัดาลใจให้กับกัญญา”  (กัญญา  เจริญศุภกุล: 2561, สมัภาษณ์)  กัญญาในบทบาทอาจารย์ 
เม่ือพบผู้ เรียนมีปัญหาด้านการเรียนซึ่งจะสามารถแก้ไขให้ได้  แต่ปัญหาเรือ้รัง เช่น ครอบครัว 
ความรัก เศรษฐกิจ บางรายก็สง่ผลให้เกิดความเครียดบ้าง ซึง่ไม่อาจแก้ไขได้ในบางราย  ด้านการ
เรียนหากนกัศกึษาเข้าพบปรึกษาจะสง่ผลให้ผลการเรียนผ่านไปด้วยดีทกุราย การท างานศิลปะกบั
การเป็นอาจารย์เป็นสิ่งที่กัญญาให้ความส าคัญควบคู่กัน และศิลปินเม่ือเป็นครูด้วยจะมีการ
พฒันาตนเองได้อย่างตอ่เนื่อง สง่ผลให้มีผลงานและชีวิตมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้  

4.2.2.2  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ   กัญญามีบทบาท
ทางวิชาการเก่ียวกบัการจดัการศกึษาศิลปะ โดยเป็นผู้ทรงคณุวฒุิอ่านและประเมินผลงานวิชาการ
ของคณาจารย์ หลายสถาบัน ได้แก่  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,  คณะศิลปวิจิตร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ,  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ,  มหาวิทยาลยั
รังสิต, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, วิทยา
เขตปัตตานี,  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา (กญัญา เจริญศภุกลุ: 2560)   
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ตารางแสดงการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน 

ตาราง 2 การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะของศิลปิน  

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
22551 แสดงเดี่ยว 
2530 ภาพพิมพ์หิน-จิตรกรรมหมกึด าของกญัญา  ณ หอศิลป พีระศรี  กรุงเทพฯ  
2533 ดอกไม้ : หิน : ฤดกูาล  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ 
2535 สาระจากหิน  กรุงเทพฯ 
2536 กัญญา  เจริญศุภกุล  2534-2536  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป 

กรุงเทพฯ 
2540 แผ่นดิน, หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร กรุงเทพฯ 
2546 บทเพลงแห่งปรารถนา, โรสการ์เดน, นครปฐม 

กรีด หอศิลปวิทยานิทรรศน์  สถาบนัวิทยบริการ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2551 กัญญาสนทนากับกัญญา , หอศิลปะ ส านักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ,  

กระทรวงวฒันธรรม กรุงเทพฯ 
2520-2561 แสดงร่วม 
2520 - 
2556 

นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ครัง้ที่ 1-30, วงัท่าพระ กรุงเทพฯ 

2522-2530 นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ  ครัง้ที่ 13 และ 17, ยโูกสลาเวีย 
2526 ศิลปภาพพิมพ์จากประเทศไทย, เยอรมนี 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
2529 ศิลปกรรมจากมหาวิทยาลยัศิลปากร, ปักกิ่ง กวางโจว สาธารณรัฐประชาชน

จีน 
 ศิลปภาพพิมพ์ร่วมสมัยของไทยและเยอรมัน , เยอรมนี  ภาพสะท้อนจาก

ประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาของศิลปินไทย  หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ 
2530 นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ  87, เบอร์ลิน, เยอรมนี 

ศิลปกรรมอาเซียนครัง้ที่ 4, บงัคลาเทศ   
ความบนัดาลใจจากญ่ีปุ่ น, หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ 
นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติครัง้ที่ 9, นอร์เวย์ 
นิทรรศการสีน า้อาเซียน ครัง้ที่ 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, (ปฏิบตัิการ-นิทรรศการ-การประชมุ  ในหวัข้อ 
สนุทรียศาสตร์)  สิงคโปร์ 

2530 นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ  87, เบอร์ลิน, เยอรมนี 
ศิลปกรรมอาเซียนครัง้ที่ 4, บงัคลาเทศ   
ความบนัดาลใจจากญ่ีปุ่ น, หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ 
นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติครัง้ที่ 9, นอร์เวย์ 
นิทรรศการสีน า้อาเซียน ครัง้ที่ 4 ศนูย์วฒันธรรม กรุงเทพฯ 

2533 นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์, แบกแดด 
นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ 90, เบอร์ลิน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
2538 นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์,  คณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์  คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์, หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

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

Womanifesto, นิทรรศการศิลปนานาชาติ (ศิลปินหญิง) ณ สวนวงัสราญรมย์, 
กรุงเทพฯ 

2542 เมืองมีขา, หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร กรุงเทพฯ 

2543 CONNECT, หอศิ ล ป์คณะจิ ต รก ร รมประติ ม าก ร รมและภาพพิ ม พ์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 

2545 New Tradition, Thai-Japanese artists, มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 
งานวาดเส้นร่วมสมยั (Drawing) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลยั
ศิลปากร หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 
โลกใบเลก็ (The Small World) หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 

2546 ความสขุ (Happiness), หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร, กรุงเทพฯ 
2548 แต่งแต้มไข่มกุอนัดามนั วาดฝันเมืองภเูก็ต, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ 
นิทรรศการศิลปกรรม ทศันศิลป์เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกมุารี  กรุงเทพฯ 
เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  กรุงเทพฯ 
นิทรรศการศิลปะ คิดถึงสมเด็จย่า  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ   
พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
2548-2549 นิทรรศการศิลปะความ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ , 

มหาวิทยาลยัศิลปะ-อลัเบอร์ตา, มหาวิทยาลยัศิลปากร  แสดง ณ ญ่ีปุ่ น, คา
นาดา, หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพฯ 

2550 SHOW ME THAI  นิทรรศการศิลปะร่วมสมยัเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา และเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญ่ีปุ่ น โดยความร่วมมือ
ระหวา่ง Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture Museum 
of Contemporary Art, Tokyo และส านักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย 
กระทรวงวฒันธรรม จดัแสดง ณ พิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วมสมยักรุงโตเกียว, ญ่ีปุ่ น 
 

2551 เมดอินบางกอก : คอมมอน เคอร์เรนซี , Design and Arts Collage of New 
Zealand.Asia Pacific International Exhibition of Prints and Symposium, 
ไต้หวนั นิทรรศการ “รอยยิม้สยาม : ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก” 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งก รุง เทพมหานคร (BACC) 20 กันยายน – 23 
พฤศจิกายน 2551 

2553 นิทรรศการศิลปะ “ฝันถึงสนัติภาพ” (Imagine Peace) จดัโดย ส านกังาน 
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม ณ หอศิลปวฒันธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี 24 มถินุายน – 22 สงิหาคม 

2554 นิทรรศการ “ศิลปกรรม เชิดชเูกียรติศิลปิน รางวลัปีติศิลป์สนัติภาพ” ประจ าปี 
พ.ศ. 2554 ณ สถาบนัปรีดี พนมยงค์  ระหวา่งวนัที่ 13 – 25 สิงหาคม 2554 

2555 นิทรรศการ “20 ปี พฤษภาประชาธรรม” ริมถนนราชด าเนินกลาง บริเวณหน้า
โรงแรมรัตนโกสินทร์ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
2556 นิทรรศการ “ศิลปกรรมร่วมสมยันานาชาติแห่งเอเชีย ครัง้ที่ 27” หอศิลป์ร่วม

สมยัราชด าเนิน (19 มกราคม – 22 มีนาคม 2556) 
นิทรรศการศิลปะ “ภาพพิมพ์ ริมน่าน ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ดีโอบี หวัล าโพงแกลเลอร่ี (11 ธันวาคม 2555 – 27 
มกราคม 2556) 

2557 นิทรรศการศิลปะ “โครงการศึกษาประวตัิศาสตร์และอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อ
การสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร” ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 
นิทรรศการ “Print in ANGKOR WAT 2014” (9-30 กันยายน 2557) ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 
นิทรรศการ “โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะภาพพิมพ์” ระหว่าง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลยัไอจิ ประเทศญ่ีปุ่ น (15-30 ธนัวาคม 2557) 

2558 นิทรรศการกลุม่ “Japanese Tea” ความสมัพนัธ์ไทย-ญ่ีปุ่ น หอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) (1 กมุภาพนัธ์ – 8 มีนาคม 2558) 

2561 "นิทรรศการเชิดชเูกียรติศาสตราจารย์เกียรติคณุกญัญา เจริญศภุกลุ"  หอศิลป์
บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิ รินธร คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์ 
จงัหวดันครปฐม 
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ศิลปินหญิงกญัญา  เจริญศภุกลุ เป็นศิลปินหญิงที่ได้รับการยอมรับในสงัคมไทย และ
ด าเนินชีวิตด้วยการปรับตัวอย่างต่อเนื่องให้สามารถสร้างผลงานตามสภาพสังคม  กัญญาเป็น
ศิลปินหญิงที่มีผลงานเป็นผู้น าทางด้านงานภาพพิมพ์และจิตรกรรม ซึง่เป็นงานที่มีความซบัซ้อนใน
เร่ืองของวัสดุอุปกรณ์ ในการใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือวิชาศิลปะนัน้  นับว่าเป็นทักษะที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นงานของผู้ชายหรือศิลปินชาย  การท างานที่หลากหลายของกญัญาน าไปสูก่ารสลาย
ความซบัซ้อนในการปฏิบตัิงานให้เกิดความเรียบง่ายแต่มีพลงัไปสู่งานนามธรรมแนว Abtract art 
ขึน้  งานแนวนามธรรมนัน้ต้องเกิดจากความคิดขัน้สงูโดยใช้รูปทรงสญัลกัษณ์แทนสรรพสิ่งตาม
ความนึกคิดจินตนาการกญัญามีความพยายามพฒันาสงูสดุจนได้รับการยอมรับจากแวดวงศิลปะ
ว่าเป็นศิลปินหญิงที่เป็นผู้น าในงานศิลปะแบบนามธรรม จากการศึกษาทางด้านปรัชญาพุทธ
ศาสนา หรือปรัชญาตะวันออกได้ใช้หมึกจีนฝึกบันทึกสภาวะจิตของตนเองท าให้ควบคุมจิตให้
สามารถหลดุพ้นจากปัญหาสว่นตวัได้จนเกิดความสงบ จิตที่สงบเป็นความปรารถนามนษุย์ที่แสด
วงหาความสุขทัง้สิน้ กัญญาจึงมีผลงานที่เป็นนามธรรมขึน้และมีผลงานมีสิ่งที่แสดงตัวตนของ
กญัญาในแบบศิลปะของผู้หญิงซึง่ไม่ค่อยพบในงานของศิลปินชายเช่นการตัง้ชื่อผลงานที่มีความที่
สะท้อนถึงความใส่ใจของศิลปินหญิงที่ทัง้ความหมายในงานและช่ือผลงาน  เช่น  ปาท่องโก๋ยงั
กรอบอร่อยดีไหมพี่น้อง?, เป็นคู่ตัง้แต่เกิดเลย, พิราบขาว,  พิราบไทย, กับถุงข้าวโพดปิดผนึก,  
(จึงส่งมา) ด้วยความระลึกถึง,  พิราบไทยเม่ือไหร่จะไม่พิลาป (เสียที), ราชาผลไม้,  ทุเรียนไทย
ส่งออกมากขึน้ไหมพี่น้อง?, กัญญาเป็นศิลปินที่ให้ช่ือผลงานที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในสงัคม 
และทกุระดบัชนชัน้เข้าใจได้ช่ือผลงานยงัท าให้ผลงานเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  

การที่กัญญาได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาศิลปะในประเทศไทยและได้ศึกษาใน
สถานศกึษาศิลปะที่สหรัฐอเมริกา และได้ท างานศิลปะท่ีมีความหมายสอดแทรกปรัชญาตะวนัออก
แบบเซน ที่สื่อถึงมนุษย์บนโลกใบนีไ้ด้ตระหนักเห็นคุณค่าของโลกของสรรพสิ่งของสิ่งแวดล้อม 
ดอกไม้ หิน ฤดูกาล จึงท าให้กัญญามีงานที่ใช้เทคนิคศิลปะสมัยใหม่แบบตะวันตก  คือการ
สร้างสรรค์และความมีอจัฉริยภาพทางศิลปะฉลาดหลกัแหลมทางสติปัญญา เป็นลกัษณะเฉพาะ
ศิล ปินชายตรงตามนักป รัชญา Rousseau, Kant และ  Schopenhauer ที่ คิ ด เห็นตรงกัน  
(Battersby, 1989, p. 73)  จึงสะท้อนว่ากญัญามีลกัษณะและสื่อความหมายไปทางพทุธศาสนา
ในแบบตะวนัออก ซึง่จะเป็นการผสมผสานกนัอย่างลงตวั ภาพลกัษณ์ของกญัญานัน้จะเป็นผู้หญิง
ที่แสดงผลงานแนวสมยัใหม่เนื่องจากเป็นผู้หญิงที่ได้รับการยอมรับวา่เป็นผู้น าด้านศิลปะภาพพิมพ์ 
และมีผลงานที่สะท้อนอย่างเท่าเทียมกบัศิลปินชายต่อเหตกุารณ์ทางการเมืองซึง่กญัญาไม่นิ่งนอน
ใจกบัเหตกุารณ์สญูเสียของเพื่อมนษุย์ทัง้ที่ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะของเศรษฐกิจตกต ่า กญัญา
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ได้สะท้อนผลงานเพื่อเป็นปากเสียงแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสงัคม ผลงานในชดุ ธง 
พฤษภา 2535, รังไหม, แผ่นดินไทย, พิราบขาว, เสาชิงช้า, พิราบไทยกับถุงข้าวโพดที่ปิดผนึก,  
(จึงส่งมา) ด้วยความระลกึถึง เป็นคู่ตัง้แต่เกิดเลย และราชาแห่งผลไม้   การสะท้อนต่อเหตกุารณ์
พฤษภาคะนองเลือดที่เกิดซ า้ในกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการสงัหารหมู่ประชาชน กญัญาได้
แสดงงานชุดจิตรกรรมสีอะคริลิคและภาพพิมพ์โมโนพริน้ ช่ือผลงาน ธง พฤษภาคม 2535 เป็นที่
ยอมรับว่ากญัญาเป็นศิลปินมืออาชีพเช่นศิลปินตะวนัตก  ได้แก่ (1) ฟรานซิสโก โกญา ซึง่ได้มีการ
สร้างผลงานขึน้จากความสยดสยองของเหตกุารณ์ปราบปรามพลเรือนของกองทพัทหารฝร่ังเศส 
ช่ือภาพว่า 3 พฤษภาคม ค.ศ.1808 ช่ือภาพ การสังหารผู้ ปกป้องกรุงมาดริด จัดแสดงอยู่ที่
พิพิธภณัฑ์ปราโด มาดริด  (2) เอดอูาร์ด  มาเนต์  ซึง่มีชื่อผลงาน สิ่งกีดขวาง ค.ศ.1871  หมกึและสี
น า้  แสดงอยู่ที่ บูดาเปสต์เป็นฉากการสงัหารประชาชนชาวปารีสหรือกลุ่มคอมมนูผู้ก่อการกบฏ 
และ(3) ปาโบล ปิกสัโซ่ ในเหตกุารณ์สงัหารหมู่ในเกาหลี ค.ศ.1951 สีน า้มนับนไม้อดั  แสดงอยู่ที่
พิพิธภัณฑ์ปิกัสโซ่ ปารีส (จิตติมา  อมรพิเชษฐ์กุล , 2551)  กัญญาได้สะท้อนความคิดในทาง
ศาสนาในผลงานชุด สนัติธรรม โดยให้ความหมายเก่ียวกับการหลดุพ้นของสภาวะจิตให้ไม่เกิด
ความฟุ้งซา่น การผ่อนคลาย การปลอ่ยวางในทกุสิ่งทกุอย่างเพื่อความสงบ สนัติธรรมจึงสะท้อนให้
เห็นถึงตวัตนกญัญา ในผลงานนีมี้วิธีสื่อด้วยการใช้กรวยวางเรียง , ซ้อนกนั แปลงจากสณัฐานของ
เจดีย์ในแบบพทุธศาสนา ให้สีเป็นธงไตรรงค์และมีสีเหลืองเน้นความหมายเป็นความสนัติธรรม อนั
น่าจะเกิดขึน้ได้ในสงัคมไทย   และไม่ว่าจะแสดงออกแบบตะวนัตกและตะวนัออก กญัญาก็ได้ใช้
พลงัความคิดท่ีมีเปา้เช่นเดียวคือเพ่ือความสงบเย็นในสงัคมมนษุย์ 

บทบาทครูศิลปะ ได้บกุเบิกหลกัสตูรภาพพิมพ์หินในประเทศไทย ก าหนดให้ผู้สอนยดึ
เป็นเปา้หมายในการเรียนรู้ ดงันัน้เพื่อพฒันาบคุคลครูศิลปะจึงย่อมตระหนกัและให้คณุค่าต่อภาระ
ด้านการจัดการศึกษาเป็นการรับผิดชอบสูงสุดต่อคนรุ่นสู่ รุ่นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่
ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป   ในบทบาทด้านการศึกษากญัญานัน้เป็นผู้ที่มีคณุปูการโดยได้ริเร่ิม
ด้านการศึกษาศิลปะภาพพิมพ์หินของไทยคนส าคัญแก่นักศึกษาศิลปะ การศึกษาศิลปะเป็น
การศึกษาที่ใช้ความรู้สึกนึกคิด และสร้างสรรค์  แท้จริงแล้วดังที่อริสโตเติล้นักปรัชญา กล่าวว่า  
และการเป็นครูศิลปะท่ีให้เป็นแรงบนัดาลใจแก่ผู้ เรียนได้นัน้จงึเป็นคณุสมบตัิท่ีครบถ้วนของกญัญา 
กญัญาจึงมีความเคร่งครัดต่อการเรียนการสอนภาพพิมพ์ที่ต้องจู้ จีต้่อการใช้อปุกรณ์ของนกัศึกษา 
กญัญาได้เปรียบว่าการท างานศิลปะนัน้เป็นเช่นการปรุงอาหาร ต้องควบคมุและดูแลใกล้ชิด แต่
หากมีปัญหาเรือ้รังต่อการศึกษาก็ท าให้เกิดการแก้ไขโดยการให้ค าปรึกษาใกล้ชิด ใช้ความเมตตา
และสร้างก าลังใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในตนเอง ความท้อถอยเกิดขึน้กับทุกคน  การสร้าง
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ก าลงัใจในทางจิตวิทยากญัญาเม่ือเกษียณอายรุาชการแล้วกญัญาได้เป็นอาจารย์พิเศษ จึงท าให้
ความเด็ดขาดในการท างานด้านการเป็นอาจารย์ลดลง สอนในระดับบัณฑิตและมีงานด้าน
การศกึษาที่เก่ียวกบัยกระดบัคณุภาพวิชาชีพผู้สอนศิลปะด้วยการเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ หรือกรรมการ
ตรวจผลงานวิชาการบทบาทต่อวงการศิลปะด้านนีก้ัญญามีใช้หลักวิชาการและด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้สามารถพัฒนาวิชาการด้านศิลปะในระดับอุดมศึกษาไทย บทบาทครูศิลปะ
กัญญาใช้วิธีสร้างแรงบนัดาลใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนและตัวครู
ศิลปะควรพฒันาให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ  บทบาทที่ส าคญัของ
ศิลปินคือ การบกุเบิกวิชาภาพพิมพ์หินในประเทศไทย และได้รับต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งที่
สงัคมยอมรับคือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ)  ตลอดจนเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในการประเมินผลงานวิชาการ
ด้านศิลปะแก่ครูศิลปะในสถานศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัของไทย                               

4.2.3 การวิเคราะห์บทบาทศิลปินตามแนวคิดปรัชญาหยนิหยาง 
การวิเคราะห์บทบาทของศิลปินกัญญา เจริญศุภกุล ตามแนวคิดหยินหยาง คือ 

การศกึษาความเช่ือมโยงที่มีความสมัพนัธ์ของคู่ตรงข้าม คู่ตรงข้ามในการศกึษานี ้ได้แก่ ความคิด
ในการท างานศิลปะในเชิงชาตินิยมกบัความคิดในเชิงจิตนิยม ความคิดในเชิงชาตินิยมเป็นหยาง 
ส่วนความคิดในเชิงจิตนิยมนัน้เป็นหยิน แนวคิดเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นจากการศึกษาผลงานของ
กญัญาที่สะท้อนสงัคมจากผลงานจ านวน 900 กว่าชิน้ ผลงานความเป็นชาตินิยมในงานศิลปะที่
เก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองในสังคมไทยปี พ.ศ. 2535 หรือเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ อาทิ 
ผลงานชดุ จิตรกรรมสีอะคริลิค และภาพพิมพ์โมโนพริน้ ช่ือผลงาน ธง พฤษภาคม 2535 เพื่อแสดง
ถึงการปฏิเสธต่อการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลต่อประชาชน ศิลปินที่มีอดุมคติทางการเมือง เน้น
ความส าคญัของชาติ ถือวา่ชาติต้องมีอยู่ และส าคญัต่อชีวิตทกุคนทกุกลุม่ต้องถือผลประโยชน์ของ
ชาติเป็นส าคญั ศิลปินจึงเสนองานศิลปะที่น าความคิดและอดุมการณ์ทางการเมืองมาสอดแทรก 
สร้างสรรค์งานขึน้ตามอดุมคติของศิลปินไม่ได้สร้างสรรค์จากค าสัง่ของผู้บริหารบ้านเมือง  ชดัเจน
ในผลงานชุด  ธง พฤษภาคม 2535 ในทางตรงกนัข้ามกญัญาได้สร้างสมดลุในตวัเองจากผลงาน
สร้างสรรค์ที่เป็นหยินในเชิงจิตนิยมผ่านผลงานศิลปะ เช่น ผลงานที่สะท้อนจิตวิญญาณ ใน  ปี  
พ.ศ. 2530  ช่ือ ผลงานชดุ Statement (ถ้อยความ) เป็นผลงานภาพพิมพ์หินและจิตรกรรมหมกึด า 
ที่ศิลปินได้รับอิทธิพลจากพทุธศาสนานิกายเซน บนัทึกการสร้างดลุยภาพในจิตใจที่เกิดขึน้พร้อม
กับความพยายามสลัดปลดเปลือ้งข้อสงสัยที่ปราศจากคุณ และก าจัดความไร้สาระให้สิน้ไป 
ผลงานสะท้อนถึงความสงบนิ่งทางจิตใจ สอดคล้องตามแนวคิดของด้านจิตนิยม เร่ืองอชัฌัตติก
ญาณ (การรู้เอง) สง่ผลให้ศิลปินเกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะระดบัสงู ปรากฏชดัเจนในผลงานชดุ 
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Statement ของกัญญา จากกระบวนการดังกล่าวนี ้จะเห็นคู่ตรงข้ามระหว่างความคิดเชิงความ
เป็นชาตินิยมและจิตนิยมที่มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงสองด้านอย่างมีดลุยภาพ   

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า ในกระบวนการสร้างสรรค์ของกัญญา  เจริญศุภกุลได้  สะท้อน
ลกัษณะดลุยภาพทัง้หยินและหยางอย่างลงตวั   

 

 
 

ภาพประกอบ 32 ธง 17-20 พฤษภา (2535) 
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ภาพประกอบ 33 Statement (1988) 

ภาพผลงาน ธง 17-20 พฤษภา (2535)  เป็นภาพตวัอย่างที่ผู้วิจยัน ามาวิเคราะห์ด้วย
แนวหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ป็นการใช้ความคิดที่เป็นหยาง สะท้อนความคิดในเชิงชาตินิยมและ
ภาพผลงาน Statement (1988) เป็นภาพตวัอย่างที่สะท้อนการสร้างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วย
แนวหยินหยางซึง่ผลงานนีเ้ป็นการใช้ความคิดที่เป็นหยินสะท้อนความคิดในเชิงจิตนิยม 

4.2.4 ปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นหญิงในสังคมไทย   
ปัจจยัที่เอือ้ให้กญัญาเป็นศิลปินที่ได้รับการ ยอมรับ มีดงันี ้
4.2.4 .1 ด้านสงัคม กญัญาเป็นอาจารย์ศิลปะประจ ามหาวิทยาลยัศิลปะชัน้น าของ

สงัคมไทยคือมหาวิทยาลยัศิลปากร ตลอดมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 จนปัจจุบนั ซึ่งได้เกษียณอายุ
ราชการแล้วจึงเป็นอาจารย์พิเศษ  การเป็นอาจารย์เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ได้ท างานศิลปะและ
ได้รับโอกาสอยู่กับแวดวงศิลปินด้วยกัน เม่ือมีการจัดแสดงผลงานจึงได้ร่วมมือกันเสมอ กัญญา
กล่าวว่า “การสอนกับการท างานศิลปะต้องคู่กัน  กัญญามีความสุขที่ได้ท าทัง้ 2 สิ่งนี ้ ซึ่งการ
ด าเนินชีวิตสว่นใหญ่จะใช้เงินเดือน เพราะไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อขาย การมีเงินเดือนจะ
เป็นสว่นหนึง่ที่ท าให้ไม่ผลิตแต่งานไว้เพื่อขาย กญัญาอาจมีงานที่ไม่ค่อยตรงกบัความต้องการของ
แกลอร่ีเมืองไทยนัก แต่คนต่างชาติที่เห็นผลงานก็มกัจะให้ความสนใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
มุ่งหวงัไปในทางการสร้างสนัติธรรมแก่มวลมนษุย์ ปัจจยัในการส่งเสริมอื่น ๆ เช่น เม่ือได้เร่ิมฟืน้ฟู
การเรียนการสอนเทคนิคภาพพิมพ์หิน ในปี พ.ศ. 2534 การจดัพิมพ์เอกสารวิจยัความเป็นไปได้ใน
การท าภาพพิมพ์หินในประเทศไทย กญัญาได้รับการสนบัสนนุการวิจยัจากสถาบนัวิจยัและพฒันา 



  121 

มหาวิทยาลยัศิลปากร การจดัพิมพ์ต าราภาพพิมพ์หิน ได้รับทนุสนบัสนนุของหอศิลป์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร และมลูนิธิซิเมนต์ไทย จากผลงานทางวิชาการ  กญัญาเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะอย่าง
สม ่าเสมอเป็นที่จดจ า เป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี  ผลงานสะท้อนถึงความเป็นอยู่ความเดือดเนือ้ร้อน
ใจแทนประชาชนในฐานะศิลปินคนหนึ่ง งานตลอดจนการพฒันารูปแบบการสื่อจากผลงานศิลปะ
มีความหลากหลายไม่หยดุนิ่ง  ท าให้เป็นที่รู้จกัในแวดวงศิลปะจึงเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  กญัญาได้รับรางวลัทางศิลปกรรมได้แก่ รางวลัเกียรติยศ ในปี พ.ศ. 
2515 รางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ที่ 
21 ปี  ในปี พ.ศ. 2525 รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ที่ 25 และรางวลัทางสงัคม ได้แก่ รางวลั จากสถาบนัปรีดี พนมยงค์ มอบ
รางวลัปีติศิลป์สนัติภาพ, รางวลัมนสั เศียรสิงห์ ‘แดง’ ครัง้ที่ 3 ประจ าปีพทุธศกัราช 2554 เป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่าศิลปินท างานศิลปะเพื่อสงัคมอย่างชดัเจนและได้รับการยอมรับจดจ าทางสงัคม
ให้เป็นที่ประจกัษ์ 

4.2.4.2   ด้านการศึกษา  การศึกษาจากสถาบนัศิลปะในประเทศไทยจากโรงเรียน
เพาะช่างและศึกษาระดบัปริญญาตรีที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร เม่ือจบระดบัปริญญาตรีกญัญาได้รับการศึกษาศิลปะต่อจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 
พ.ศ. 2518 และประเทศญ่ีปุ่ นปีพ.ศ. 2522 นัน้ กัญญาได้น าประสบการณ์จากตะวันตกและ
ตะวนัออกมาใช้ในเกิดประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างกลมกลืน การศึกษาสะท้อน
ให้เห็นว่ากัญญามีโอกาสทางสังคมที่ได้รับการยอมรับเท่าเทียมกับศิลปินชาย และโดยเฉพาะ
การศึกษาศิลปะในต่างประเทศยิ่งเพิ่มมิติในการสร้างสรรค์ผลงานที่ลุ่มลึกพฒันาด้านการศึกษา
ศิลปะภาพพิมพ์หินในประเทศไทยและแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับจากสภา
มหาวิทยาลยัศิลปากรให้เป็นผู้ เหมาะสมท่ีจะได้รับปริญญาศิลปดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์  ในปี พ.ศ.2560  นับเป็นการศึกษาในระดับสูงสุดทางด้านทัศนศิลป์ การศึกษาเป็น
ปัจจยัที่แสดงถึงการยอมรับของสงัคมตอ่ศิลปินในสงัคมไทย 

4.2.4. 3  ด้านครอบครัว  กญัญามีครอบครัวและสามารถท างานศิลปะได้อย่างอิสระ 
ส่วนส าคญัคือ  การไม่มีภาระเลีย้งดบูุตรเพราะไม่มีบุตร และคู่สมรสก็อยู่ในสายวิชาการมีความ
เข้าใจในการท างานศิลปะเป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัเป็นก าลงัใจและให้ความร่วมมือในการท างาน
ของกญัญาให้เกิดความส าเร็จ และนบัว่าการมีคู่สมรสอยู่แวดวงเดียวกนัหรือท างานเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน จึงท าให้เกิดความสะดวกต่อการท างาน สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
ราบร่ืนแม้ว่าการท างานศิลปะอาจจะไม่สามารถก าหนดเวลาได้เนื่องจากต้องมีการท างานอย่าง
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ต่อเนื่อง การที่ครอบครัวมีความเข้าใจท าให้การท าหน้าที่ในบทบาทต่าง ๆ แม้งานภายในบ้านก็
เป็นเร่ืองที่ไม่ได้ถูกคาดหวงั งานบ้านส าหรับครอบครัวของกญัญาจึงไม่ได้ก าหนดว่าต้องเป็นงาน
ของผู้ หญิงแต่เป็นงานที่สมาชิกทุกคนช่วยกันท า กัญญาจึงสามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ใน
เตรียมการเรียนการสอนในบทบาทครูศิลปะ และการท างานศิลปะเพื่อสร้างสรรค์สะท้อนสงัคม  
ครอบครัวจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กัญญามีพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มที่และส่งเสริมให้กัญญา
ประสบความส าเร็จ  

4.2.4.4   ด้านจิตวิทยา  การที่ศิลปินหญิงกญัญาเป็นผู้หญิงท างานศิลปะ ส่งผลให้
กัญญาได้พบปะและท ากิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อุปนิสัยของกัญญาจะมีความโอภา
ปราศรัยในเพื่อนมนุษย์และมีความเมตตาสงู  กัญญาในบทบาทอาจารย์แม้จะเคร่งครัดกับการ
ท างานภาคปฏิบตัิศิลปะที่ไม่อาจหละหลวมไร้ระเบียบได้ แต่ยงัมีความอ่อนโยนในเร่ืองปัญหาของ
นกัศึกษาทัง้ร่วมแก้ไขจนปัญหาคลี่คลายไป   ในบทบาทศิลปินที่กล้าท้าทายท างานพลิกแนวทาง
เดิมและพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่นเม่ือเจอเหตุการณ์ปัญหาบ้านเมืองวุ่นวายสับสน 
กญัญาพลิกบทบาทมาเป็นส่วนหนึ่งของประชาชน โดยการแสดงออกทางศิลปะปฏิเสธผู้ มีอ านาจ
ที่ท าให้เกิดบ้านเมืองเสียหาย  การได้เข้าร่วมและเป็นสว่นหนึง่กบัสงัคมในแวดวงศิลปิน กญัญาจงึ
เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัแวดวงศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีแบบเฉพาะตน  กญัญามีผลงาน
ที่เก่ียวกับการสร้างดุลยภาพแก่ชีวิตเพื่อให้มนุษย์ได้เห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและโลกใบนีด้้วย
ผลงานที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ  จึงเป็นปัจจยัหนึ่งที่ท าให้กญัญาได้รับการยอมรับ
และไม่มีทางหยดุน่ิงในโลกของศิลปะ 

สรุปได้ว่า กญัญาได้พฒันาผลงานศิลปะสะท้อนสงัคมอย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะทัง้
นิทรรศการเดี่ยว และนิทรรศการร่วมกบัศิลปินอื่น ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ดงันัน้ส่วนที่
เป็นปัจจยัเอือ้ให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ การเข้ารับการศึกษาทางศิลปะ ซึ่งเป็นโอกาสส าคญัที่
กญัญาได้มีพฒันางานสร้างสรรค์ มีแวดวงที่ท างานศิลปะมีการแลกเปลี่ยนและศกึษาเรียนรู้ ท าให้
มีผลงานที่หลากหลาย และการใช้โอกาสสร้างสมการยอมรับด้วยการร่วมประกวดผลงาน เป็น
บนัไดที่ต่อยอดความสามารถทางศิลปะไปสู่นานาชาติ  และการปรับความคิดในการสร้างสรรค์
ตามแนวคิด หยินหยางที่ไม่สดุโต่งแต่มุ่งเน้นไปในเชิงสนัติด้วยการสะท้อนเร่ืองราวที่มีความรุนแรง
จากการเมือง ในมุมที่เสนอเพื่อให้เกิดการยุติหรือ ความสงบแก่มวลมนุษย์ ส่วนท่ีเอือ้ให้เกิดการ
ยอมรับและยกย่อง 
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4.3 ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ 
 

 

ภาพประกอบ 34 ศรีวรรณ   เจนหตัถการกิจ 

ศิลปินหญิง ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ เกิดวนัที่ 28 ธันวาคม 2496  จบการศึกษาเม่ือปี 
พ.ศ. 2513 จากภาควิชาวิจิตรศิลป์ โรงเรียนเพาะช่าง และพ.ศ. 2519  ศึกษาปริญญาตรี  ศิลป
บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2 สาขาภาพพิมพ์)  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในปีพ.ศ. 2522 ศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโท ศิลปมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร มีผลงานแสดงอย่างต่อเนื่องทัง้ผลงาน
เดี่ยวและผลงานกลุ่ม ศรีวรรณด ารงต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาภาพ
พิมพ์ และลาออกจากราชการก่อนวยัเกษียณ  ซึง่ศรีวรรณเป็นอาจารย์ที่เป็นศิลปินหญิงเป็นที่รู้จกั
ในหมู่ศิลปินไทย และสอนหลายสถาบนัได้แก่ พ.ศ.  2520 วิทยาลยัเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
วิทยาเขตนครราชสีมา พ.ศ.2524-2531 วิทยาลัยช่างศิลป  พ.ศ.2539-2559 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีผลงานที่สร้างสรรค์ขึน้มากกว่า 1,200 กว่าชิน้ (หลาย
เทคนิค)  ศรีวรรณได้รางวลั สืบ นาคเสถียรประจ าปี 2561 และการแสดงงานลา่สดุได้รับเลือกเป็น
ตัวแทนศิลปไทยร่วมงานระดับสากลซึ่งจัดในประเทศไทย ในงานเทศการศิลปะ (Bangkok Art 
Bienale) ซึง่จดัขึน้ในวนัที่ 17 มีนาคม 2561 ปัจจบุนัเป็นศิลปินอิสระและได้ก่อตัง้หอศิลป์ชมุชนช่ือ 
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ศรีดอนมลูอาร์ตสเปซ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทางด้านศิลปะส าหรับชมุชน ท่ีจงัหวดัเชียงราย  ผล
การศกึษาบทบาทศรีวรรณมีบทบาทในสงัคม ได้แก่ บทบาทศิลปิน และบทบาทของครู 

4.3.1 บทบาทศิลปิน   
ศิลปิน ศรีวรรณ มีผลงานศิลปะในสงัคมไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520-2561 ช่วงเวลากว่า 

4 ทศวรรษ มีผลงานสร้างสรรค์ขึน้มากกว่า 1,200  กว่าชิน้ (หลายเทคนิค) ได้แก่ ภาพพิมพ์  
จิตรกรรม เซรามิค และวสัดตุามท้องถิ่น  เช่น  ไม้ไผ่  และสื่อต่าง ๆ เช่น กระดาษ ผ้า แสตมป์ เป็น
ต้น  ผลงานศิลปะสะท้อนสงัคมไทย ได้แก่ ผลงานศิลปะสะท้อนธรรมะ เช่น ผลงานช่ือ  ภาวนา 
(2555),  พระพุทธบาทสี่รอย (2558) และต านานดอยสะโง๊ะ (2556), ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อน
ธรรมชาติ เช่น ผลงานช่ือ พลงัธรรมชาติ (2556), บรรยากาศ (2556) และวดัเจดีย์หลวง (2553) 
และผลงานสะท้อนสจัธรรม ได้แก่ ผลงานชุดโลกียะ-โลกุตระ (2553) นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2558 
ศรีวรรณได้ก่อตัง้ และด าเนินงานหอศิลป์ขึน้ช่ือหอศิลป์ศรีดอนมลูอาร์ตสเปซ ที่ต าบลศรีดอนมลู 
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพื่อจดัเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานศิลปะแก่ชมุชน 
ในปี พ.ศ. 2561 ศรีวรรณได้รับเลือกเป็นตัวแทนศิลปินไทยร่วมงานศิลปะระดับสากลในงาน
เทศกาลศิลปะ (Bangkok Art Bienale) จัดขึน้ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยครัง้แรก  ผลงานศิลปะ
สะท้อนสงัคมของศรีวรรณประกอบด้วย งานศิลปะท่ีสะท้อนธรรมะ งานศิลปะท่ีสะท้อนธรรมะ และ
งานศิลปะท่ีสะท้อนสจัธรรมของชีวิต ได้แก่  

4.3.1.1 งานศิลปะท่ีสะท้อนธรรมะ   
ศรีวรรณได้สร้างสรรค์ผลงานชุดธรรมะ ธรรมชาติ  ธรรมดา ศรีวรรณสร้างสรรค์

จากความคิดส่วนตัว สลับกับการสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ โบสถ์วัด  
ป่ายาง (ดอยสะโงะ)  วดัที่อยู่ใกล้กบัที่อยู่ของศรีวรรณ  จากถ้อยค า “การงานคือการปฏิบตัิธรรม” 
ของท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้  ศรีวรรณ มีเป้าหมายในการวาดรูป เพื่อพิจารณาร่างกาย สงัขาร 
ความรู้สึก นึกคิด  บริหารจิตตัวเองด้วยอัตภาพทางศิลปะ เพื่อขัดเกลากิเลสออกไปจากมนุษย์  
การสร้างศิลปะของศรีวรรณจึงเป็นการสื่อแสดงให้เห็นถึงสภาวะจิตที่น้อมรับ  ศิลปะสะท้อน
ธรรมชาติของศรีวรรณ ได้แก่ ภาวนา, คารวะดอยช้างงู,คารวะดอยช้างงู1,คารวะดอยช้างงู 2, 
คารวะถวลัย์ ดัชนี, สจัจานุโลกมิกญาณ, พุทธบาทสี่รอย,ป่าเลไลย์,ต านานดอยสะโง๊ะ, แผ่นดิน
ทอง,  คารวะดอยช้างง ู2, ต านานสามเหลี่ยมทองค า, วดัธาตแุสนค าฟู, วดัธาตแุสนค าฟู1, วดัธาตุ
แสนค าฟ1ู2 เมืองเชียงแสน, จิตวา่ง จิตวาง จิตเว้น, Kewalin 1, 2014,  Kewalin 2, 2014, Kewalin 
3, 2014, พระพทุธเจ้าน้อยพระพทุธเจ้า,  เสด็จลงจากดาวดงึส์,พระมาลยัโปรดสตัว์นรก, ชนะมาร
,พระนอน,เมืองเชียงแสนเก่า,วัดพระธาตุจอมกิติ, ช้างไทย ภาคธรรมดา ได้แก่ พลังธรรมชาติ
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บรรยากาศ Homage การวาดภาพลงจิตรกรรมฝาผนังมีผลท าให้โบสถ์วัดยางซึ่งตัง้อยู่บนเขา
จงัหวดัเชียงราย เป็นแหลง่ศกึษาธรรมะท่ีงดงาม และทรงคณุค่าต่อสงัคมพทุธในเมืองไทย  

 
ตัวอย่างผลงานสะท้อนธรรมะ 

 

 

ภาพประกอบ 35 คารวะดอยช้างง ู (2559) 
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ภาพประกอบ 36 ต านานดอยสะโง๊ะ (2556) 

 

ภาพประกอบ 37 พระพทุธบาทสี่รอย (2559)    
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4.3.1.2 งานศิลปะเพ่ือสะท้อนธรรมชาติ   
ศรีวรรณได้มีแนวคิดเก่ียวกบัธรรมชาติ และสภาพสภาพแวดล้อมว่า รอบ ๆ ตวั

เราล้วนเป็นแหล่งดลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  ประกอบด้วย ผลงานศิลปะเม่ือปี พ.ศ. 2526  
ศรีวรรณสะท้อนจากแรงดลใจกฎธรรมชาติล้วนให้ความสมดุลความเป็นหนึ่ง รวมตวักันอย่างมี
ความประสานสัมพันธ์ ระหว่างรูปทรงในธรรมชาติ และความว่างไม่สิน้สุด จากความเช่ือของ
ศรีวรรณว่าด้วยเร่ืองสรรพสิ่งในโลกล้วนถูกโอบอุ้มด้วยความว่าง แม้แต่ร่างกายของมวลมนุษย์ 
สตัว์ พืช พลงัของอากาศก็แทรกซึมเข้าไปหล่อเลีย้งชีวิต รูปทรงและความว่างจึงมีความประสาน
สมัพันธ์กันอย่างแนบแน่น เป็นพลงัสมดุลที่เกือ้กูลกันและกัน จึงเป็นงานสร้างสรรค์ที่บนัทึกถึง
ประสบการณ์ทางความงามที่ได้รับหรือสมัผัสจากธรรมชาติตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสงัคม 
และความสมัพนัธ์ที่เข้ามาเก่ียวข้องกบักบัตวัศรีวรรณ การแสดงงานชุดนีท้ี่ใช้การแสดงออกแบบ
ตรงไปตรงมาและให้เห็นโครงสร้างของธรรมชาติจากการสมัผสัทิวทศัน์ในธรรมชาติและสภาพวะ
รอบ ๆ จึงใช้เทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ตลอดจนวสัดุ เช่น กระดาษเขียนจดหมาย ซอง แสตมป์ 
โปสการ์ด เพราะสิ่งเหล่านีม้ันมีคุณค่าในตัวมันเอง และศรีวรรณใช้เพื่อสื่อความหมายอารมณ์
มนุษย์ได้แก่ ความคิด ความรู้สึกภายใน ความละเอียดอ่อน ความหยาบกระด้าง ความรัก ความ
เกลียด ความกลวั ความสดช่ืน จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยอตัโนมตัิในขณะที่ท างานจากการการ
ประสานของมือและจิต ผลงานได้แก่  มีนาคม 2526, ความทรงจ าจากเสม็ด, อินทรีย์รูปใน
องค์ประกอบเรขาคณิต 2518,  อินทรีย์รูปในองค์ประกอบเรขาคณิต 2522, เส้น, ความบนัดาลใจ
จากทิวทศัน์ 2523,  ทิวทัศน์ 2518,  บนหาดทราย 2525, ชีวิต 2525,  ชีวิตในเมือง 2526, ความ
บันดาลใจจากทิวทัศน์ 2525,  ทิวทัศน์ 2524, ทิวทัศน์ 2526, ความทรงจ า 2526, เมล็ดแห่ง
ความคิดถึง 2523 ,  ความสงบสนัติ 2523  เป็นต้น  

งานศิลปกรรมของ 3 ศิลปินหญิง เม่ือ พ.ศ. 2527 นัน้ ซึง่ศรีวรรณได้น าเสนองาน
ศิลปะที่สะท้อนธรรมชาติ  การสะท้อนแนวคิดในงานที่น าเสนอซึ่งเป็นการถ่ายทอดถึงแก่นของ
มนษุย์สงัคมระหวา่งการที่มนษุย์อยูอ่ย่างอิสรภาพในชนบทท าให้เกิดความสขุนิรันดรเป็นธรรมชาติ  
และชีวิตสงัคมเมืองที่มนษุย์ด ารงอยู่มีแต่ความสบัสนวุ่นวายและฉาบฉวยเป็นความไม่ยัง่ยืนดงัที่
ศรีวรรณสะท้อนความรู้สกึจากสมัผสัที่ได้จากจงัหวะ ลีลา และโครงสร้างอนัเป็นแก่นแท้ของชีวิตใน
ธรรมชาติทกุสรรพสิ่งล้วนมีความประสานสมัพนัธ์ รวมตวักนัอย่างมีเอกภาพเป็นความว่าง ความ
งาม ความสงบ อนัน่าร่ืนรมย์ และนิรันดร ตรงกนัข้ามกบัชีวิตในเมือง ท่ีเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ขาด
อิสรภาพ ชีวิตต้องดิน้รนโดดเดี่ยว หวาดระแวง จึงก่อให้เกิดเป็นความสมัพนัธ์อนัฉาบฉวย สบัสน
ไม่จีรัง เร่ืองราวและเนือ้หาเป็นการบันทึกและแสดงออกจากตัวตนที่ตรงไปตรงมา เรียบง่าย
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ฉับพลัน สอดคล้องกับสภาวะอารมณ์ ความคิด และความรู้สึกภายใน ความอ่อน ความหยาบ
กระด้าง ความรัก ความเกลียด ความกลวั และความตาย จะถกูถ่ายทอดออกมาโดยอตัโนมตัิ เป็น
การประสานกนัระหว่างมือกบัจิตใจ ซึ่งผลงานกบัตวัตนเป็นเร่ืองเดียวกนั  ผลงาน ประกอบด้วย  
ระวีและดวงเดือน, ถ้อยค า, อาหารค ่า, กรุงเทพฯราตรี, คณุพ่อคณุแม่, ความโดดเดีย่ว, ส าหรับเธอ
,ปาร์ตี้, ความบนัดาลใจจากทิวทศัน์, ดอกไม้บาน, และบนัไดสู่สวรรค์  ในการแสดงถึงธรรมชาติ
ดงักล่าว ศรีวรรณแสดงนีเ้ป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน โดยไดเ้นน้ผลงานด้วยการ
ใช้สีขาวที่ให้ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ว่า สีขาวคือสีที่ดึงดูดสีสนัแห่งธรรมชาติ และปรารถนา
เพือ่ใหผู้ช้มไดรู้้สึกสมัผสัอย่างมีอิสรภาพจากธรรมชาติ และมีผลงานจิตรกรรมและเทคนิคอืน่ ๆ ใน
งานทีส่ะทอ้นธรรมชาติ 

ผลงานตามแนวความคิดชดุธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ศรีวรรณมีผลงานเก่ียวกบั
ธรรมชาติจากซึ่งความคิดส่วนตัว สลับกับการสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง ถวายเป็นพุทธบูชา  
ณ โบสถ์วัดป่ายาง (ดอยสะโง๊ะ)  วัดที่อยู่ใกล้กับที่อยู่ของศรีวรรณดังกล่าวข้างต้น ผลงานที่
น าเสนอเพื่อสะท้อนธรรมชาติ ได้แก่พลังธรรมชาติ ,บรรยากาศ, Homage to Thai farmers, วัด
เจดีย์หลวง, สามเหลี่ยมทองค า , Full Moon at Sridonmoon,  March 2014, Doi sa-Ngoh 1, 
2014,  Doi sa-Ngoh 2, 2014,  Beautiful March1, 2014,  Beautiful March 2, 2014.                   
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ภาพประกอบ 38 Homage to Thai farmers  (2010) 

 

 

ภาพประกอบ 39 บรรยากาศ (2556) 
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ภาพประกอบ 40 Homage to Thai farmers (2010) 

4.3.1.3   ศิลปะสะท้อนสจัธรรมของชีวิต   ผลงานศรีวรรณสะท้อนถึงแนวคิดเร่ืองสจั
ธรรมของชีวิต อนัเป็นเร่ืองจริงในทางศาสนาที่ศรีวรรณได้ตระหนกัแจ้งและเพื่อบอกตอ่เพื่อนมนษุย์
ทกุคนให้ไม่ตัง้อยู่ในความไม่ประมาทและสร้างประโยชน์คืนสูส่งัคมให้มากที่สดุก่อนที่จะจากโลกนี ้
ไป มนษุย์นัน้มีวฏัจกัรชีวิตที่เหมือนกนัคือความจริง ว่าด้วยการเกิด แก่ เจ็บและตาย ที่ศรีวรรณมี
ความมุ่งหวังในขณะนีด้้วยการน าเสนอผลงาน ได้แก่ งานธรรมดา จากงานธรรมะ ธรรมชาติ 
ประกอบด้วยผลงานช่ือกรุงเทพฯราตรี1,   กรุงเทพราตรี 2,  สังสารวัฏ1, 2555,  สังสารวัฎ  
2, 2555. สงัสารวฏั 2556,  สงัสารวฎั 3, 2556,  ภาวนา 2, 2556,  สนทนาธรรม 2556, ป่ากระดกู 
2556. 

เนื่องจากผลงานของศิลปินสะท้อนต่อชีวิตของมนษุย์ในสงัคม และไม่เพียงเท่านัน้แต่
ยังต้องการให้ผู้ ชมผลงานได้ใช้ชีวิตบนโลกนีอ้ย่างสงบและปราศจากความประมาท ยังมีความ
พยามในการศกึษาธรรมมะควบคู่กบัการท างานศิลปะด้วย ศิลปินเช่ือว่าผลงานศิลปะจะช่วยหยุด
ส าหรับบุคคลที่ยงัพลกุพล่าน และยงัมีกิเลสโดยอาจใช้ชีวิตที่เร่งรีบ โลภหรือมีความเห็นแก่ตวัจน
ส่งผลให้ร่างกายจิตใจทรุดโทรมก่อนวยั แล้วยงัท าร้ายผู้คน สงัคมแวดล้อมให้เกิดความเดือดร้อน  
ท าให้มีแนวคิดในการน าเสนอผลงานศิลปะเก่ียวกบัสจัธรรมและเป็นภาพที่ได้รับเผยแพร่เป็นที่รู้จกั
โดยทั่วไปในแวดวงสังคม  ส่งผลให้ผลงานที่สะท้อนในด้านสัจธรรมของศิลปินมีจ านวนมาก 
นอกจากการได้รับประสบการณ์ตรงจากเหตกุารณ์ในชีวิตของศิลปินที่มีต่อการความคิดสร้างสรรค์
แล้ว  ศิลปินสร้างผลงานเพื่อปรารถนาเพื่อเตือนใจ  หากทกุ ๆ คนบนโลกนีไ้ม่ มีความประมาทและ
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ใช้ร่างกายไปในทางที่ถกูต้อง เช่นการด าเนินชีวิต การเดินทาง การวางเปา้หมายในการด าเนินชีวิต
ที่ต้องพยายามอย่างเอือ้เฟือ้เกือ้กลูระหวา่งเพื่อนมนษุย์ โลกจงึมีความสงบน่าอยู่ขึน้   

 

                   

ภาพประกอบ 41 สงัสารวฏั (2556) 
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ภาพประกอบ 42 กรุงเทพฯราตรี (2556) 

 

ภาพประกอบ 43 สงัสารวฏั  (2557) 
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4.3.1.4 วรรณศิลป์กบัศิลปะ    
ผลงานของศรีวรรณไม่เพียงสะท้อนในงานศิลปะเท่านัน้   แต่ยงัแสดงออกมาใน

รูปแบบของบทประพนัธ์บ้าง ถ่ายทอดค าสอนจากพระสงฆ์ที่ส าคญั ๆ ถ่ายทอดเร่ืองราวค าสอน
เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีการถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวชีวิตมนุษย์ มีเนือ้หาบท
ประพนัธ์ค าสอน เป็นบทกลอนที่ประพนัธ์เอง มีภาพประกอบเร่ือง ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการสะท้อน
เร่ืองราวของชีวิต ศรีวรรณได้จดัแสดงงานวรรณศิลป์ที่หอศิลป์ สิ่งพิมพ์สจูิบตัรนิทรรศการศิลปะที่
เผยแพร่สู่สาธารณะ แล้วยังเผยแพร่ผ่านเฟสบุ๊คช่ือ Sridonmoon Art Space และSriwan  Jan  
และจัดแสดงไว้ที่หอศิลป์ศรีมูนอาร์ตสเปซ ด้วยเป็นการน าความรู้ด้านพุทธศิลป์ที่ท าเป็นงาน
เซรามิค แล้วผสมผสานด้วยงานจิตรกรรมเป็นเร่ืองราวแนวธรรมมะ เผยแพร่พร้อมบทประพนัธ์ไว้
จ านวนมาก การบนัทึกค าสอนลงในผลงานพร้อมมีภาพที่สะท้อนตามเร่ืองราวท าให้ผู้ชมได้สมัผสั
ถึงความสงบ และได้เรียนรู้เร่ืองราวธรรมะจากผลงานศิลปะ เป็นวิธีเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจที่ง่าย
และเหมาะสมกบัคนทกุเพศทกุวยัศกึษาได้  แสดงถึงภมูิปัญญาของศรีวรรณที่แตกต่างจากการให้
ความรู้ธรรมะ แม้จะมีการสอนการเล่าการปฏิบัติ แต่ในรูปแบบความรู้ของศรีวรรณ คือ มีทัง้
ภาพประกอบเร่ืองราวและมีทัง้รูปแบบผลงานที่ดึงดูดความสนใจให้อ่านธรรมะอย่างดี  ในการ
สร้างความรู้แก่มวลมนุษย์ ศรีวรรณจึงเป็นที่รักเคารพและศรัทธาต่อบรรดาศิษย์ เพื่อน พี่น้องใน
แวดวงศิลปะ   

ภาพประกอบ 44 ผลงานเก่ียวกบัเร่ืองความศรัทธา 
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ภาพประกอบ 45 ผลงานเก่ียวกบัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ภาพประกอบ 46 ผลงานเก่ียวกบัพระคณุบิดามารดา 
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บทประพนัธ์เป็นวรรณศิลป์ที่บนัทึกเร่ืองราวของตวัเองซึ่งได้ตีพิมพ์ไว้ที่สจูิบตัรแสดง
นิทรรศการผลงานศิลปะชดุ ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ ดงันี ้ 

 
ฉนัมองด ู    รูปที่เขียน     เปลี่ยนไปมาก  

            ไม่ล าบาก          ในการเขียน  เพราะเห็นสวย   

 เป็นเร่ืองราว  ของสงัขาร         มนัอ านวย   

 ฉนัเขียนด้วย  ความเข้าใจ ในสจัธรรม   

 

   ด้วยตวัฉนั ผ่านความตาย มาหลายครัง้   

 เม่ือตอนยงั  เป็นเด็กเลก็ เกือบตายโหง  

 เป็นบาดทะยกั  ชกัเกือบตาย เกือบลงโลง   

 ยงัอยู่โยง  รอดชีวิต อยู่ยืนยง  

 

             ปีสองสี่             สอบบรรจ ุ เป็นอาจารย์  

 พอได้งาน  ถกูรถชน รอดมาได้  

 กระเด็นตก  กองขยะ              ก็ปางตาย  

 ฟ้าเป็นใจ  แม้ไม่ตาย กระดกูคลอน 

 

    ปีสองเก้า มาลาเรีย ไข้เลือดออก 

 หมอมาบอก  ตรวจท่ีเตียง มีสองไข้ 

 ดีวา่เธอ   แข็งแรงมาก ไม่เป็นไร 

 หมอช่วยได้  ก็เพราะมา หาหมอทนั 
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   ปีห้าศนูย์ ก็เกือบศนูย์ ชีวาวาย 

 จงึเกือบตาย  เพราะมีไข้ อีกหนาวสัน่ 

 เป็นกรวยไต  ด้วยอัน้ฉ่ี อีกนัง่นาน 

 ติดเชือ้พลนั  ฉ่ีไม่ออก ก็เกือบไป 

 

  ทกุทกุครา รอดชีวิด เพื่อน, พระช่วย 

 ฉนัรู้ด้วย  ดวงจิต  ที่แจ่มใส 

 คิดถึงบญุ  ท าความดี ตอนใกล้ตาย 

 รอดมาได้  บญุเก่ามี พอประทงั 

 

  รอดมาแล้ว จงึสร้างสรรค์ สิ่งดีด ี

 เขียนภาพนี ้  แสดงธรรม ให้ประจกัษ์ 

 เป็นภเูขา  กองกระดกู คนที่รัก 

 มาตายจาก  พรากจากฉนั ไปก่อนกาล 

 

  เตือนสต ิ เตือนจิตใจ ไม่ให้หลง 

 ไม่ยืนยง  ไม่เที่ยงแท้ เปลี่ยนแปรผนั 

 ไม่ยดึเหนี่ยว  ไม่เกาะเก่ียว ใครทัง้นัน้ 

 ไม่ยดึมัน่  ถือมัน่   พลนัสบาย   

                                        (ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ, 2556). 
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4.3.1.2.5  การก่อตัง้หอศิลป์ศรีดอนมูลอาร์ต เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะชุมชนโดย
ศิลปินหญิงศรีวรรณได้ก่อตัง้หอศิลป์เนื่องจาก น้องชาย (จงชยั เจนหตัถการกิจ) สนบัสนนุทนุเพื่อ
ร่วมด าเนินการขึน้มาและเนื่องจากอยากจะไปอยู่ด้วย เร่ิมก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2558 ที่ ต าบลศรีดอนมลู 
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะแก่ชมุชน  และผลงานศิลปะหลายชิน้
ได้ถ่ายทอดให้เห็นฉากชีวิตในชนบทที่เชียงราย ภาพแห่งความศรัทธา เช่น การไปวดั ท าบุญ ตกั
บาตร ที่มีการใส่ภาพในจินตนาการของศิลปินลงไปผสม และบางภาพมีภาพช้างเป็นโขลง หรือ
ครอบครัวช้างปรากฏอยู่   ภายในหอศิลป์มีงานเก่ียวกบัช้างจ านวนมากและมีลกัษณะแตกต่างกนั
จากความเช่ือของศรีวรรณว่า ช้างเป็นสญัลกัษณ์ของความมีน า้ใจอย่างสมยัโบราณ สมยัที่มนษุย์
อยู่รวมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ ปู่ ย่า ตายาย หลาน เหลน โหลน และดแูลกนั มนัถึงจะอยู่กนัได้ แต่
ครอบครัวทุกวนันีเ้ป็นเชิงเดี่ยวหมด ท าตวัเป็นอเมริกนักนัหมด  หอศิลป์จึงเปรียบเสมือนความรัก
ความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ดั่งคนในครอบครัวมอบให้แก่กันและกันอย่างจริงใจ  ท าให้มีผู้สนใจ
ศกึษาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่เปิดด าเนินการ การเข้าศกึษามีทัง้ที่เป็นกลุม่จากสถานศกึษา 
โรงเรียน และกลุ่มแวดวงศิลปะ  ในกลุ่มเด็ก และเยาวชนเช่น  โรงเรียนที่เข้าศึกษาจะร่วมกนัวาด
ภาพ สีน า้มนั สีน า้ สีอะคลิลิค เซรามิค ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากศรีวรรณ บท
ประพนัธ์เพื่อสะท้อนมนษุย์กบังานศิลปะ ธรรมชาติและชีวิตและการก่อตัง้หอศิลป์ ดงันี ้
 

              เชิญร่วมกนั                ร่างกิจกรรม    ท าหอศิลป์ 
           เธอได้ยิน   จิตวิญญาณ   ของฉนัไหม 

ปณิธาน   การเผยแพร่   งานศิลป์ไง 
 จรรโลงใจ  จรรโลงจิต  คิดส่ิงดี 
 

 จิตอาสา  มาช่วยกนั  มาปัน้ดนิ 
 ดินแดนศิลป์    ศรีดอนมลู  พนูความงาม 
 มาวาดรูป  มาปัน้ถ้วย  มาปัน้ดนิ 
 ดินแดนศิลป์   ศรีดอนมลู   พนูความงาม 

 

มาเชื่อมเหลก็   มาตอกไม้   แกะสลกั 
มาฟมูฟัก   เกิดปัญญา   อธัยาสยั 
มาสร้างศิลป์   เป็นแดนดิน   ศิวิไลซ์ 
จรรโลงไว้   ให้พืน้ที่   สร้างสรรค์งาน 
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ท าภาพพิมพ์   มาพมิพ์ภาพ   ในราวป่า 
สขุอรุา    ไม่เร่งรีบ   ท าเร่ือยเร่ือย 
มาพมิพ์เสือ้   มาขายของ  ไม่ฟุ่ มเฟือย 
แต่ไม่เฉ่ือย   การสร้างสรรค์   คืองานเรา 
 
วาดหนิโขง   วาดแผ่นไม้   วาดบนเฟรม 
จิตเกษม   ไม่ยดึมัน่   ล้วนสร้างได้ 
วาดอะคริลิค   วาดสีน า้   จิตผ่อนคลาย 
ไม่วุน่วาย   จิตก าหนด   อยู่ที่งาน 
 
จดักลุม่มา   เพื่ออบรม   บม่สามารถ 
จะมาวาด   มาโยคะ   สมาธิ 
มาอบรม   ท าหนงัสัน้   ให้ปิติ 
ให้ด าริ    เป็นรูปธรรม   ตามสมควร 
 
สถานที่               เป็นสว่นกลาง   ใช้ประโยชน์ 
จงึตัง้โจทย์   ช่วยกนัคิด   น าเสนอ 
ค่าใช้จ่าย   ค่าน า้ไฟ   ไงละเธอ 
เพราะต้องเจอ   ทกุทกุเดือน   ค่าคนงาน 

 
ความสะอาด   อีกงานสอน  ต้องดแูล 
ไม่งอแง   ต้องตดัหญ้า   ให้ดสูวย 
ต้องตดัก่ิง   แต่งต้นไม้   ให้อ านวย 
คนงานช่วย   กวาดเช็ดถ ู  ทกุทกุวนั 
ฉนัจงึคิด   ตัง้กองทนุ   ขึน้มาด้วย 
ทกุคนช่วย   กิจกรรม   สมมุ่งหมาย 
ผู้มาใช้   สถานที ่   ได้สบาย 
จดุมุ่งหมาย   บริจาค   ตามก าลงั 
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ถ้าไว้ใจ                          ชว่ยกดlove   ก าลงัใจ 
เพจนีไ้ด้   เปิดขึน้มา   ขอความเห็น 
ท าคนเดียว   ท าไม่ได้   ให้ล าเค็ญ 
ฉนัแค่เลน่   ท าหอศิลป์   เพื่อชมุชน 
 
หอศิลป์ศรีดอนมูลหรือ Sridonmoon Art Space มีผู้มาติดต่อเพื่อเข้าชมอย่าง

สม ่าเสมอ นอกจากเข้าช่ืนชมผลงานของศรีวรรณแล้วยังมีการเข้าเรียนรู้และ  Work Shop โดย
ศรีวรรณเป็นผู้สอนและวิทยากร หอศิลป์จงึเป็นพืน้ที่ส าหรับเรียนรู้ศิลปะท่ีสามารถศกึษาตามความ
สนใจ และไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ศรีวรรณมีจดุหมายในการท าหอศิลป์เพื่อได้สร้างความสนุทรีย์
แล้วยงัสอนวิชาศิลปะโดยตรงกบัผู้ เข้าชม และมีงานที่หลากหลายของศรีวรรณท่ีได้จดัไว้ในหอศิลป์ 
เป็นของที่ระลึกและมีเสือ้ที่พิมพ์ขายในหอศิลป์มีการรายงานความเคลื่อนไหวของงานทาง
ศิลปกรรมทัง้ในหอศิลป์ศรีดอนมนูแล้วมีข่าวสารงานศิลปกรรมแหล่งต่าง ๆ แจ้งแก่แวดวงศิลปะ 
และผู้สนใจ 
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ภาพประกอบ 47 การเผยแพร่กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะในหอศิลป์ 
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4.3.2 บทบาทครู   
ศรีวรรณได้เคยมีบทบาทเป็นครูสอนศิลปะหลายสถาบนั ได้แก่ วิทยาลยัเทคโนโลยี

และอาชีวศกึษาวิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาลยัช่างศิลป สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั และมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ โดยได้ลาออกก่อนเกษียณ 2 ปี (ขณะอายุ 
58 ปี) และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาภาพพิมพ์ การเป็นผู้สอนหลาย
สถาบนัท าให้มีลกูศิษย์ที่หลายกลุม่และจ านวนมาก โดยบรรดาศิษย์มีความเคารพและรักอาจารย์
มากทกุรายเพราะแม้วา่มีความโผงผางและเด็ดขาด  แต่ไม่มีลกูศิษย์แม้แต่คนเดียวที่จะมีทีท่าว่าไม่
พอใจอาจารย์เลย แนวความคิดในการสอนในบทบาทครูนัน้ ศรีวรรณจะจดัเตรียมสื่อโดยจะร่าง
ภาพเพื่อใช้สอนไว้ก่อนทกุครัง้ งานเอกสารเพื่อเตรียมสอนจึงมีรูปแบบของการวางโครงสร้างการ
สอนทุกหัวข้อ และการท าแบบร่างจะท าให้เห็นทิศทางในการสอนให้บรรลุ เป้าหมาย  แม้
บุคลิกภาพของศรีวรรณจะเป็นที่น่าเกรงขามต่อลกูศิษย์แต่เม่ือมีปัญหาทัง้เบาและหนักเก่ียวกบั
ชีวิต นักศึกษาก็ยังให้ความไว้วางใจเล่าให้ฟังและได้รับความร่วมมือจากศรีวรรณในการแก้ไข
ปัญหาจนส าเร็จลลุว่ง  

ศรีวรรณมีแนวคิดเร่ืองของการสอนที่ปรับเปลี่ยนจากความตงึเครียดคลายลงได้มีการ
ใช้หลักความยืดหยุ่นด้วยหลักค าสอนของพุทธศาสนา จากกรณี ขณะที่สอนสาขาภาพพิมพ์ที่ 
มศว.ประสานมิตรประมาณ ปี พ.ศ. 2540 สาขาภาพพิมพ์รุ่นสอง มีนักศึกษาคนหนึ่งไม่ได้พิมพ์
งานเอง อาจจะช้าท าไม่ทนัสง่แทบจะทกุครัง้มีผลกระทบให้เกิดความเดือดร้อนแก่เพื่อน ๆ สมยันัน้
เราก็ไม่ค่อยจะพอใจออกจะโกรธว่าไอ้นี่เอาเปรียบเพื่อนรู้สึกว่าขี เ้กียจแทบจะให้ตกเลย เราไม่
พอใจพฤติกรรมแบบนีด้้วยฝังหัวมาว่างานของตัวต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง กรณีนีท้ าให้เกิด
ความเครียด โชคดีที่ได้ให้รุ่นน้องต่อสายไปคุยกับท่านเขมานันทะ ท่านฟังแล้วก็กล่าวสัน้ ๆ ว่า . 
คนเป็นครูก็ต้องเป็นผู้ให้ เร่ืองที่เพื่อน ๆ เขาช่วยเขาท างานนัน้ เป็นคณุธรรมในระหวา่งเพื่อน...  พอ
ฟังแค่นีเ้หมือนยกภเูขาออกจากอก หายเครียดเลยให้เขาผ่านจบออกไปประกอบอาชีพอื่น ๆ ตามที่
เขาเลือกใช้ชีวิต ดงันัน้จึงได้ข้อคิดว่าคนเป็นครูเหมือนคนปลกูต้นไม้ ทกุคนมีหน้าที่หลกั ๆ ของตน
ที่ท าอยู่ในชีวิตประจ าวนั แต่ถ้าอยู่ท างานร่วมกบัคนอื่น ๆ งานบางอย่างถึงจะไม่ใช่งานในหน้าที่
โดยตรง ก็ควรจะช่วยเหลือกนัให้งานแล้วเสร็จ การใช้ความยืดหยุ่นกับเด็ก ครูอาจน าค าสอนใน
พทุธศาสนาจดัการหรือเพื่อควบคมุสติตนในการท าหน้าที่ในขณะปัจจบุนัให้เหมาะสม 
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ตารางแสดงการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน 

ตาราง 3 การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะของศิลปิน  

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
2526-2558 แสดงเดี่ยว 
2526 นิทรรศการผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ 
2526-2558 แสดงเดี่ยว 
2526 นิทรรศการผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ 
2530 นิทรรศการศิลปกรรม ชุด มนุษย์กับธรรมชาติ ณ หอศิลป์ พีระศรี 

กรุงเทพฯ 
2533 นิทรรศการศิลปกรรม ชุด มนุษย์กับธรรมชาติ  ณ Witch &Tavern 

กรุงเทพฯ 
2536 นิทรรศการศิลปกรรม ชุด สีสันของศรีวรรณ ณ ไดอาล็อค แกลอร่ี 

กรุงเทพฯ 
2540  นิทรรศการศิลปกรรม ชดุ สีสนัของศรีวรรณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 
2544 นิทรรศการศิลปกรรม ชดุ สีสนัของศรีวรรณ ณ เจเนซีส อาร์ตติส แกลอร่ี 

สีลมแกลอเรีย กรุงเทพฯ 
 2548 นิทรรศการศิลปกรรม ชุด รูปธรรม-นามธรรม ณ โรสกาเด้น แกลอร่ี 

โรงแรมโรสกาเด้นเอไพร์ม รีสอร์ท นครปฐม 
2553 นิทรรศการศิลปกรรม จารึกเมืองสยาม โลกียะ-โลกตุระ ณ หอศิลป์คณะ

จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2558 นิทรรศการศิลปกรรม ชุด ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ณ หอศิลป์วงัหน้า 

สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  
2518-2561 แสดงผลงานกลุม่ 
2518 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ที่ 23 กรุงเทพฯ 

นิทรรศการศิลปะสตรีนานาชาติ ณ หอศิลป์ พีระศรี 
2519 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ที่ 24 กรุงเทพฯ 
2522 นิทรรศการศิลปกรรมของกลุม่ ศิลปกร 20 ครัง้ที่ 2 กรุงเทพฯ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
2523 นิทรรศการในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ โรงแรม

โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ 
นิทรรศการศิลปกรรมแก่งชาติย้อนหลงั กรุงเทพฯ 
นิทรรศการกลุม่ภาพพิมพ์ กลุม่ไทยกราฟฟิค ณ สถาบนัฝร่ังเศส กรุงเทพฯ 

 2524 นิทรรศการศิลปกรรมศิลปะอาเซียน ครัง้ท่ี 2 
 2526-2558 แสดงเด่ียว 
 2526 นิทรรศการผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ 
 2530 นิทรรศการศิลปกรรม ชดุ มนษุย์กบัธรรมชาติ ณ หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ 
 2533 นิทรรศการศิลปกรรม ชดุ มนษุย์กบัธรรมชาติ ณ Witch &Tavern กรุงเทพฯ 
 2536 นิทรรศการศิลปกรรม ชดุ สีสนัของศรีวรรณ ณ ไดอาลอ็ค แกลอร่ี กรุงเทพฯ 
 2540  นิทรรศการศิลปกรรม ชดุ สีสนัของศรีวรรณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 
 2544 นิทรรศการศิลปกรรม ชดุ สีสนัของศรีวรรณ ณ เจเนซีส อาร์ตติส แกลอร่ี สีลม

แกลอเรีย กรุงเทพฯ 
 2548 นิทรรศการศิลปกรรม ชดุ รูปธรรม-นามธรรม ณ โรสกาเด้น แกลอร่ี โรงแรมโร

สกาเด้นเอไพร์ม รีสอร์ท นครปฐม 
 2553 นิทรรศการศิลปกรรม จารึกเมืองสยาม โลกียะ-โลกุตระ ณ หอศิลป์คณะ

จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 2558 นิทรรศการศิลปกรรม ชดุ ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ณ หอศิลป์วงัหน้า สถาบนั

บณัฑิตพฒันศิลป์  
2518-2561 แสดงผลงานกลุม่ 
2518 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 23 กรุงเทพฯ 

นิทรรศการศิลปะสตรีนานาชาติ ณ หอศิลป์ พีระศรี 
 2519 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 24 กรุงเทพฯ 
.2522 นิทรรศการศิลปกรรมของกลุม่ ศิลปกร 20 ครัง้ท่ี 2 กรุงเทพฯ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
2523 นิทรรศการในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ 

โรงแรมโอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ 
นิทรรศการศิลปกรรมแก่งชาติย้อนหลงั กรุงเทพฯ 
นิทรรศการกลุม่ภาพพิมพ์ กลุม่ไทยกราฟฟิค ณ สถาบนัฝร่ังเศส กรุงเทพฯ 

 2524 นิทรรศการศิลปกรรมศิลปะอาเซียน ครัง้ที่ 2 
 2525 นิทรรศการศิลปกรรมหลงัพ.ศ.2475 ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 2526 นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมยัของไทย ณ สหพนัธ์สาธารณรัฐ 

เยอรมณี 
 2527 
 2531 

นิทรรศการศิลปกรรมของ 3 ศิลปินหญิง ณ หอศิลป์ ศิลป์  พีระศรี  
นิทรรสการศิลปะร่วมสมยัจากประเทศไทย  ณ โฟเยอร์ แกลอร่ี แปซิฟิค-
เอเชียมิวเซียม มลรัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา 

 2532 นิทรรศการภาพพิมพ์ชิน้เลก็ ณ ประเทศโปแลนด์ 
นิทรรศการศิลปะไทยแบบประเพณี และศิลปะแบบร่วมสมยัประเทศไทย 

 2535 นิทรรศการ Trough Her eyes โดย 6 ศิลปินหญิง ณ ไดอาล็อค แกลอร่ี 
กรุงเทพฯ 

 2536 นิทรรศการ Herstories โดยโดย 6 ศิลปินหญิง ณ ไดอาล็อค แกลอร่ี 
กรุงเทพฯ 

 2537 มหกรรมสีน า้ 50 ศิลปิน ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
 2538 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยักบัสภาพแวดล้อม ณ พิพิธภณัฑ์หอศิลป์

แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ  
มหกรรมสีน า้แห่งเอเชีย ครบรอบ 10 ปี ณ ณ พิพิธภณัฑ์หอศิลป์แห่งชาติ 
ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 
นิทรรศการศิลปะของศิลปินชัน้ครู ณ บางกอกแกลอร่ี กรุงเทพฯ 

 2539 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9  ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
2545 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัโดย 13 ศิลปินจากภาคเหนือและกรุงเทพฯ  

จิตวิญญาณไทย ณ หอนิทรรศการศิลปะ-
วฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

 2546 นิทรรศการทุนศิลป์  พีระศรี ประจ าปี 2545 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพฯ 

  2547 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยั หน้าต่างสองบาน หอศิลป์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

 2550-2551 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ที่ 55 หมนุเวียนหลายจงัหวดั 
 

 2552 ศิลปะจากยคุสร้างบ้านแปงเมืองสู่กรุงเทพฯในฝัน ณ หอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 
การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครัง้ที่ 2 

 2553-2555 ศิลปะเกิดจากใจแม่ผู้สร้างสรรค์ ณ สมบตัิ แกลอร่ี กรุงเทพฯ  
ภาพพิมพ์ริมน่าน ณ หอศิลป์ 
ศิลปะบนจานสี ณ หอศิลป์ริมน่าน และ DOB หวัล าโพงแกลอร่ีกรุงเทพฯ 

2556 นิทรรศการภาพพิมพ์ชิน้เล็กที่ยิ่งใหญ่ ณ PSG แกลอร่ี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ กรุงเทพฯ 

.2558 นิทรรศการศิลปกรรม ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา หอศิลป์วงัหน้า สถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ กรุงเทพฯ 

2561 ตัวแทนศิลปินระดับโลกแสดงผลงานศิลปกรรม งานบางกอกอาร์ต          
เบียนนาเล ่กรุงเทพฯ 

 
ศิลปินศรีวรรณมีบทบาทเป็นศิลปินผู้ สะท้อนผลงานธรรมะ ที่มีความโดดเด่นคือ  

ด้านพุทธศิลป์คือ ผู้ที่ใช้ศิลปะเป็นสญัลกัษณ์สื่อสารให้มนุษย์เข้าใจ ตามคุณลกัษณะของศิลปิน
ไม่ใช่ ที่มีการสืบทอดศาสนาหลากหลายวิธี เช่น การบวชเรียน การท าบุญตกับาตร การรักษาศีล  
การปฏิบตัิธรรม การน าเสนอผลงานและแสดงผลงานจ านวนมากเก่ียวกบัหลกัธรรมะอยา่งต่อเนื่อง 
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และผลงานมีหลากหลายเทคนิคหลายรูปแบบไม่ยึดติดกบัวิธีการ  และจากผลงานการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัที่วดับนดอยสะโง๊ะ  ต าบลศรีดอนมนู อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย การเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัโบสถ์เป็นงานที่พบเห็นศิลปินหญิงท ากนัได้ไม่มาก  ในขณะที่รับเป็นสาวกใน
ศาสนาพทุธและตนตามหลกัธรรมและศกึษาธรรม ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจนเข้าใจแตกฉานจน
เกิดเป็นสติปัญญา ที่รู้ตวัตน เข้าใจตวัเองและเพื่อนมนุษย์ สะท้อนว่าศรีวรรณท าหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ต่อพุทธศาสนาทัง้สามารถปรับใช้หรือคิดค้นใหม่จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น (ไม้ไผ่ -โครง
กระดกู) หรือการใช้สิ่งหนึ่งแทนสิ่งหนึ่ง (ไม้ไผ่-ปากกา) ทัง้วาดรูปจุ่มสีได้ผลงานตามความต้องการ 
สิ่งนีส้ะท้อนถึงตวัตนที่ไม่ยึดติดกับวสัด ุมีสิ่งใดที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ก็ใช้ได้ทุกอย่าง 
สะท้อนถึงความเป็นตวัตนของศรีวรรณที่มัน่ใจ และอีกด้านที่แสดงว่ามีความสามารถมีความกล้า
หาญต่อการน าเสนอด้วยเทคนิคกระบวนการของตนและมีแรงผลกัในการท างานอย่างมีพลงันัน่คือ
มีต่อการแสดงออกของผลงานศิลปะ การมีพลงักล้าหาญต่อการน าเสนอผลงานในแบบธรรมดา
เพราะเร่ืองราวที่น าเสนอเป็นเร่ืองธรรมดาที่เป็นความจริงในแง่ปรัชญาที่มนุษย์ทุกคนหลีกหนีไม่
พ้น  ตามแนวคิดศิลปะแบบตะวนัออกในประเด็นสตรีในหลกัธรรม มีว่าหากบคุคลที่เข้าใจธรรมะ
จะมีความเป็นชายหญิงเท่าเทียมกนั เพราะผลของการกระท าจากความเช่ืออยู่ที่ปัจเจกไม่ได้อยู่ที่
การก าหนดเร่ืองเพศแต่อย่างใด ความเป็นชายหญิงมีความเท่าเทียมกนัในพทุธศาสนา  ศรีวรรณมี
ผลงานด้านธรรมะและมาจากภายใน โดยมีความเช่ือและศรัทธาในค าสอนของศาสนาพุทธ  
ศรีวรรณมีความเป็นชาวพทุธและศรัทธาต่อพทุธศาสนา ดงันัน้การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนธรรมะ
ของศรีวรรณ ด้วยการเสนอผลงานในสงัคมตามบริบทของสังคม จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้ได้รับการ
ยอมรับในสงัคม 

ศรีวรรณมีแนวคิดในการอนรัุกษ์ธรรมชาติอย่างชดัเจน  โดยมีความโดดเด่นในผลงาน
และชีวิต ที่ลาจากสงัคมเมืองไปสู่สงัคมชนบทบนเขาที่ต าบลศรีดอนมนู อ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย ผลการวิเคราะห์ที่ได้นัน้ศรีวรรณเปรียบไว้เองว่า สงัคมเมืองเป็นสญัลกัษณ์หรือเป็นสิ่ง
ดึงดดูความอึดอดั สบัสน วุ่นวาย และสงัคมชนบทเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความอิสระ การเลือกใช้
ชีวิตในสงัคมที่มีความอิสระ มีความสงบและว่างไปสู่การเข้าใจถึงธรรมชาติ  ตามแนวคิดปรัชญา
ตะวนัออกนัน้เชื่อวา่มนษุย์กบัธรรมชาติเป็นเร่ืองเดียวกนั  การเลือกและปรับตวัให้มีความกลมกลนื
และปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะที่มีสติปัญญาสูงสุดของ
มนษุย์ ในด้านของความคิด ภมูิปัญญาความรู้ถือว่าศรีวรรณเป็นผู้ที่เลือกให้ชีวิตมีความอิสระและ
ด าเนินชีวิตอย่างธรรมดาในสภาพแวดล้อมบนเขาสงู ไม่ยึดติดบุคคล ต าแหน่ง ฐานะ รายได้ ไม่
ขึน้กับการตัดสินใจของผู้ อื่น  การที่มีศิลปะสะท้อนธรรมชาติเป็นผู้ที่มีอิสรเสรีภาพ การมีความ
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ตื่นตวัในการสร้างสรรค์ผลงานในแบบตวัเองเป็นชุดความคิดโดยไม่เรียกร้องความเท่าเทียมใด ๆ 
ความเข้าใจเก่ียวกับมนุษย์กับธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลและได้รับอิสรภาพ ดงัการที่
ศรีวรรณปรารถนา ด้วยมีคณุลกัษณะพิเศษทัง้ความสามารถ สติปัญญาดีเลิศในการเลือกใช้ชีวิต
อย่างมีอิสรภาพกบัธรรมชาติของศรีวรรณเป็นศิลปินสะท้อนแนวคิดสจัธรรมของชีวิต  เม่ือศึกษา
ธรรมะจนเข้าใจดีแล้วจงึยอมรับถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทัง้หลายทัง้ปวงจงึเป็นองค์ประกอบท่ีต้อง
เกิดขึน้กบัมนษุย์ในโลกนีไ้ม่เว้นใครเลยสกัคนเหมือนกนัทกุเพศ สงูต ่า ด าขาว มัง่มีหรือยากจน  ท า
ให้ศรีวรรณที่มองเห็นความจริงของชีวิตว่า “มนุษย์ก็มีที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกนัทุกคน แต่ก่อน
หมดลมหายใจเม่ือมีโอกาสตอบแทนก็ท าประโยชน์แก่สงัคมบ้างตามความสามารถ คนเรากินได้ที่
อิ่มตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้”   การเสนอผลงานศิลปกรรมแนวสจัธรรมเพื่อให้สติต่อเพื่อนมนษุย์
ให้เกิดการเกือ้กลูกนัและกนั การมีความเอือ้อาทรระหว่างกนัในฐานะผู้ปกครอง-ผู้ถกูปกครอง ต่อ
มนุษย์ที่อยู่ร่วมสังคม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือโดยใช้สื่อที่สนับสนุนชวนเชิญให้เกิดความ
ร่วมมือ เช่น ปี พ.ศ.2561  ศรีวรรณได้ส่งสารเพื่อสนบัสนนุและให้ก าลงัใจ ต่อกิจกรรมที่เกิดขึน้ใน
สังคมตามต่าง ๆ เสมอ ได้แก่  การวิ่งเพื่อหารายได้มอบแก่โรงพยาบาลของนักร้องดังตูน 
บอดีส้แลมที่วิ่งทัว่ไปประเทศ   การเรียกร้องความคุ้มครองสตัว์ป่ากรณีหมีด าถกูล่า กิจกรรมการ
ตามหากลุ่มเด็กๆ ที่ติดถ า้ที่จังหวดัเชียงราย  เผยแพร่บทความเพื่อสนับสนุนทุนสร้างสรรค์และ
พืน้ที่แก่ศิลปินจากผู้น าประเทศสู่จังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่มีในสังคมศรีวรรณจะส่งสารแทน
ก าลงัใจโดยใช้เฟสบุ๊ค Sriwan jane  เป็นการแสดงต่อเพ่ือนมนษุย์ที่ล้วนเป็นผลจากความเข้าใจสจั
ธรรมมนษุย์  เม่ือวิเคราะห์โดยใช้หยินหยางแล้วจึงพบว่ามีความสมดลุที่สมัพนัธ์กนัของศรีวรรณที่
มีสติปัญญาล า้เลิศที่เข้าใจในหลกัสจัธรรมค าสอนแห่งศาสนาพทุธ และมีความเมตตาเอือ้อาทร
อ่อนโยนต่อเพื่อนมนษุย์ต่อสงัคมต่อโลกด้วยผลงานตามความคิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ เป็น
ความต่างที่สมัพันธ์กนัดงักล่าว คือ ผู้ตื่นรู้-ผู้ เบิกบาน  ศรีวรรณเป็นผู้ มีสติปัญญามีเหตผุล   และ
เป็นผู้ มีอารมณ์ความรู้สกึผ่อนปรนเกือ้กลูช่วยเหลือต่อผู้อื่นด้วย   

ด้านบทบาทการสอนศิลปะหลายสถาบนัท าให้ศรีวรรณมีลูกศิษย์จ านวนมากและ
แนวคิดต่อ การสอนที่มีความสขุเม่ือได้สอนศิษย์นัน้ ดงัที่ศรีวรรณกล่าว “การเป็นครูเป็นสิ่งที่ท า
แล้วตวัผู้สอนมีความสขุ “การได้สอนหนงัสือจึงเป็นเสมือนการปลกูต้นไม้ที่ความส าเร็จของผู้ปลกู
คือ การรอคอยการเติบโตของต้นไม้ใหญ่เป็นความภมูิใจเม่ือเห็นต้นไม้ที่ปลกูยืนต้นเจริญงอกงาม 
เหมือนกับเรือจ้างพาเขาจากฝ่ังหนึ่งไปฝ่ังหนึ่ง”  คนเป็นครูจะเข้าใจได้ลึกซึง้  การสอนที่มีความ
เข้มงวดและการกระตือรือร้นขยนัสร้างสื่อเพื่อใช้สอนไว้ให้พร้อมก่อนทุกครัง้  มีผลให้เกิดความ
เช่ือถือ และเป็นที่เคารพของนกัศกึษา และในบางคนให้ความไว้วางใจแก่ศรีวรรณมากแม้มีปัญหา
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ส่วนตวัที่ไม่อาจบอกให้ผู้ปกครองทราบได้ จึงให้ความช่วยเหลือต่อเขาเป็นพ่อแม่แก่เขาด้วย สอน
หนังสือด้วยท าหน้าที่ไปให้ก าลงัใจจนเขาส าเร็จลุล่วงก็ภูมิใจมาก ดังนัน้หากใช้แนวคิด ผู้พึ่งพา 
และผู้ตามลา่   ศรีวรรณเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดและใสใ่จในหน้าที่ และพฒันาให้ลกูศิษย์ส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทัง้ยงัพฒันาตนเองมีหลกัวิชาการสร้างความเช่ือถือต่อแวดวงในต าแหน่งวิชาการ
คือรองศาสตราจารย์ ด าเนินงานบริการสงัคมอย่างสม ่าเสมอได้แก่ การเป็นกรรมการสอบนกัศกึษา
ภายนอกสถาบนัจ านวนหลายสถาบนั และยงัให้การช่วยเหลือลกูศิษย์ที่มีปัญหา สามารถเป็นที่พึง่
แก่ลกูศิษย์จงึสง่ผลให้เกิดความเคารพและความศรัทธาของลกูศิษย์เป็นจ านวนมาก  

4.3.3 การวิเคราะห์บทบาทศิลปินตามแนวคิดหยินหยาง 
การวิเคราะห์บทบาทของศิลปินหญิง  ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ ตามแนวคิดหยินห

ยาง คือ การศึกษาความเช่ือมโยงที่มีความสมัพนัธ์ของคู่ตรงข้าม  คู่ตรงข้ามในการศึกษานี ้ได้แก่ 
ความคิดในเชิงความจริงกับความคิดในเชิงความเช่ือ ความคิดเร่ืองความจริงนัน้เป็นหยางส่วน
ความคิดในเชิงความเช่ือนัน้เป็นหยิน  แนวคิดเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นจากผลงานของศรีวรรณที่
สะท้อนสงัคมจ านวนมากกวา่ 1,000 ชิน้จากหลายเทคนิค ผลงานศิลปะสะท้อนสงัคมด้านสจัธรรม 
ศรีวรรณสร้างสรรค์ขึน้ในปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553 อาทิ ผลงานช่ือชดุ จารึกสยาม โลกียะ-โลกตุระ 
สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคหลากหลาย เช่น เซรามิคและจิตรกรรมสีน า้มนับนผ้าใบ จากความตัง้ใจท า
หน้าที่ศิลปินต่อสงัคม เนื่องจากสงัคมไทยเกิดความวุ่นวายเกิดความไร้เสถียรภาพ ไม่มัน่คงทาง
จิตใจ ต้องการสะท้อนถึงสภาวะอารมณ์ของมนษุย์ดิบ เร่าร้อน (โลกียะ) ของมนษุย์และทางสมถะ 
สงบเย็น  (โลกุตระ) เป็นการปะทะกันเป็นความคิดคู่ขนาน ให้ผู้ ชมสัมผัสและเลือกใช้ชีวิตใน
อนาคต ในการสร้างสรรค์ผลงานแนวคิดได้จากการนึกถึงบรรพชนกบัการจารึกและวาดจิตรกรรม
ปริศนาธรรมต่าง ๆ ลงบนฝาผนงัโบสถ์ วิหาร  ผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงผลบญุ ความเห็น
อกเห็นใจความเหลื่อมล า้ต ่าสูง หรือความทะเยอทะยานในความเช่ือมั่นตนเอง เป็นงานที่มุ่ง
ประโยชน์ต่อความสขุทางใจที่จ าเป็นในสงัคม ศิลปะในวดัเป็นแหลง่เรียนรู้เก่ียวกบัสจัธรรม วดัเป็น
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ประโยชน์แก่ชุมชน ศิลปินแสดงออกเพื่อเป็นประโยชน์ทางศาสนาโดยสื่อ
เร่ืองราวสะท้อนสจัธรรมหรือความจริงของชีวิต ชดัเจนในผลงานสะท้อนจากความจริง ชุด จารึก
สยาม โลกียะ-โลกตุระ ของศรีวรรณ ผลงานช่ือ สงัสารวฏั (2558)  

ในทางตรงข้ามศรีวรรณได้สร้างสมดุลในตัวเองจากงานสร้างสรรค์ที่เป็นหยินใน
ผลงานของตนเอง เช่น ผลงานชุด ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา (2558) ศรีวรรณสร้างสรรค์จาก
ความคิดส่วนตวักับการสร้างสรรค์ผลงาน เก่ียวกบัธรรมชาติ จากแนวคิดปรัชญาตะวนัออกนัน้ที่
เช่ือว่ามนษุย์กบัธรรมชาติเป็นเร่ืองเดียวกนั  การเลือกและปรับตวัให้มีความกลมกลืน และปฏิบตัิ
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ตนได้สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวฒุิภาวะที่มีสติปัญญาสงูสดุของมนุษย์ในด้าน
ของความคิด ภูมิปัญญาความรู้ ถือว่าศรีวรรณเป็นผู้ที่เลือกให้ชีวิตมีความอิสระและด าเนินชีวิต
อย่างธรรมดาในสภาพแวดล้อมบนเขาสูง ไม่ยึดติดบุคคล ต าแหน่ง ฐานะ รายได้ ไม่ขึน้กับการ
ตดัสินใจของผู้อื่น  ศิลปะสะท้อนธรรมชาติจึงแสดงถึงตวัตนและความเป็นผู้ที่มีอิสระเสรีภาพของ
ตวัศิลปินด้วย โดยปรากฏชัดเจนในผลงานช่ือ พลงัธรรมชาติ (2557) ของศรีวรรณ กระบวนการ
ดงักลา่วนีจ้ะเห็นคู่ตรงข้ามของความคิดระหวา่งความจริงและความเช่ือที่มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยง
สองด้านอย่างมีดุลยภาพ  สรุปได้ว่า ในกระบวนการสร้างสรรค์ของศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจได้
สะท้อนลกัษณะของดลุยภาพทัง้หยินและหยางอย่างลงตวั   

 

 

ภาพประกอบ 48 สงัสารวฏั (2558)  

จากภาพข้างต้น เป็นภาพผลงานของศิลปินหญิงช่ือผลงาน สงัสารวฏั (2558) ภาพ
ตัวอย่างที่สะท้อนการสร้างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ป็นการใช้
ความคิดที่เป็นหยาง สะท้อนแนวคิดในเชิงความจริง 
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ภาพประกอบ 49 พลงัธรรมชาติ (2557) 

ภาพผลงานของศิลปินหญิงช่ือผลงาน พลงัธรรมชาติ (2557) ภาพตวัอย่างที่สะท้อน
การสร้างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ป็นการใช้ความคิดที่เป็น  หยิน 
สะท้อนแนวคิดในเชิงความเช่ือ 

4.3.4 ปัจจยัท่ีเอ้ือให้เป็นศิลปินหญิงในสงัคมไทย 
ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัที่เอือ้ให้ศรีวรรณเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับมี ดงันี ้
4.3.4.1 ด้านสงัคม  การเป็นอาจารย์และมีประสบการณ์สอนหลายสถาบนั การมี

ผลงานทางวิชาการในอาชีพคือต าแหน่งรองศาสตราจารย์เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็นศิลปินของ
ศรีวรรณแต่อย่างไรก็แล้วแต่ปัจจยัด้านวิชาชีพของศิลปินสิ่งที่เป็นปัจจยัอีกประการคือการมีผลงาน
อย่างต่อเนื่องศรีวรรณเป็นศิลปินอิสระที่มีการท างานศิลปะทัง้ชีวิต และพฒันาจากการแสดงงาน
สถานที่ต่าง ๆ แล้วได้ด าเนินการให้มีหอศิลป์เพื่อใช้แสดงผลงานได้ตลอดเวลา เม่ือมีผู้ เข้าชม 
ศรีวรรณจึงท าหน้าที่ให้ความรู้ในบทบาทครูอาจารย์ตลอดจนน าท าเวิร์คช๊อปแก่ผู้ เข้าศึกษาด้วย 
การท างานที่ตนเลือกและรักส่งผลให้มีความสุขและเป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีคนเข้าชมเข้าเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องทัง้เด็กเยาวชนและผู้ ใหญ่ คนสงูอายุ นกัท่องเที่ยว และการใช้สื่อสู่สาธารณะท าให้
ความรู้ไม่ตาย กลบัเป็นที่รู้จกัของคนอย่างกว้างขวาง และมีเครือข่ายที่จงัหวดัเชียงรายเป็นเมือง
ศิลปวัฒนธรรมด้วยมีแวดวง เช่น  ขรัวศิลป์ บ้านด า วัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นการสนับสนุนเอือ้ให้อยู่



  151 

ร่วมกนัอย่างแน่นเฟ้น  ไม่เพียงแต่การแสดงงานเท่านัน้ แต่ศรีวรรณยงัได้รางวลัส าคญัทางศิลปะ
ได้แก่ ปี พ.ศ. 2519 และ 2520 แสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ที่ 23 และ 24 ที่กรุงเทพ 
และได้รับเหรียญทองแดงและเหรียญเงินตามล าดับ ใน ปี  พ.ศ. 2527 ได้รับทุน SPAFA 
scholarship for a Training Art Teacher ให้ไปศกึษาตอ่ที่มหาวิทยาลยัฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2539 
ได้รับทนุท าเวิร์คช้อปร็อกกีเ้ฟลเลอร์   ส าหรับศิลปินไทย-เวียดนามที่เมืองดาลดั ประเทศเวียดนาม 
หลงัจากนัน้  ในปี พ.ศ. 2543 งานเวิร์คช็อปศิลปินไทย-กมัพชูาที่ประเทศกมัพชูา ในปี พ.ศ. 2545 
ได้รับทุนศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับการคดัเลือกให้ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นจาก
มหาวิทยาลยัศิลปากร และหลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนเพาะช่างก็ได้มอบรางวลัศิษย์เก่า
ดีเด่นให้ด้วยเช่นกนั  ปี พ.ศ. 2561 ได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ ร่วมแสดงงานศิลปะร่วมสมยันานาชาติ 
บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ กรุงเทพฯ  การมีรางวลัมากมายเป็นปัจจยัช่วยให้ช่ือเสียงเป็นที่รู้จกักนั
อย่างกว้างขวาง    

4.3.4.2 ด้านครอบครัว  ศิลปินเติบโตมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างล าบาก แต่เป็นสิ่งที่
กระตุ้นให้เป็นผู้ที่มีความอดทนและเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้ รวมถึงเข้าใจเพื่อนมนษุย์ได้อย่างถ่อง
แท้ ครอบครัวและเครือญาติของศิลปินจึงเป็นส่วนส าคญัที่ได้เป็นส่วนส าคญัต่อการผลกัดนั และ
เป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อค า้จุนกันและกัน และจากการสูญเสียบุคคลส าคัญของครอบครัวท าให้
ศรีวรรณได้เกิดการเข้าใจถึงสัจธรรมชีวิต  เนื่องจากเหตุการณ์จากการเสียชีวิตของบิดาและ
น้องชาย ศรีวรรณจึงมุ่งมัน่ท าผลงานเพื่อสงัคมอย่างแน่วแน่ และตื่นตวัต่อความเคลื่อนไหว ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกในสังคมตามรูปแบบของตนเอง และได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน
สะท้อนเร่ืองราวทางสังคมตามปรากฏการณ์ ด้านครอบครัวศรีวรรณนัน้เป็นโสด จึงท าให้ไม่มี
พนัธะภาระหน้าที่ของผู้หญิงในงานบ้าน  จึงใช้เวลาปฏิบตัิและท างานศิลปะเท่านัน้ ตามค ากล่าว
ของศรีวรรณ คือ ”การมีเพียงลมหายใจเพื่อท างานศิลปะทุกวัน ๆ”  ศรีวรรณนัน้ท างานศิลปะ
เพื่อให้เกิดความอิ่มเอมใจและเพื่อการได้ทดแทนความรู้สกึในฐานะมนษุยชนที่พงึตอบแทนแก่โลก
ใบนีท้ัง้ที่เกิดจากความจริง ธรรมชาติและชีวิต ตามแนวคิดในงานสร้างสรรค์ที่ปรากฏหลายชิน้ 
ด้วยความรู้สึกถึงเร่ืองราวที่ผ่านมาและเรียนรู้ชีวิต ทัง้ประสบการณ์ ท าให้ศรีวรรณเองเกิดความ
พยายามอย่างหนกั และสามารถที่จะสร้างสรรค์งานจนเป็นที่ยอมรับในสงัคมไทย ความมุ่งมัน่ต่อ
การท างานศิลปะอย่างไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจาก
น้องชาย ในการสร้างหอศิลป์เพื่อแสดงผลงานศิลปะในชุมชน ครอบครัวจึงเป็นส่วนที่สร้างแรง
กระตุ้นต่อศิลปินหญิงให้สร้างสรรค์ผลงาน  และเป็นส่วนสนบัสนุนให้มีหอศิลป์เพื่อแสดงผลงาน
ด้วยตนเองท าให้ศรีวรรณเป็นที่รู้จกักนัอย่างกว้างขวางของสงัคมไทย 
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4.3.4.3   ด้านการศึกษา  ผู้มีความรู้ด้านทัศนศิลป์ย่อมเกิดประสบการณ์และ
เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณะ   มผีลให้มแีวดวงศิลปะในสงัคมต่อการร่วม
แสดงผลงานทัง้เดีย่วและกลุ่ม ในประเทศและต่างประเทศ  การศึกษาท าให้มนุษย์มีผลต่อการ
ประกอบอาชพีสถานศกึษาสง่เสรมิใหศ้ลิปินหญงิมอีงคค์วามรูแ้ละศลิปะตามแบบยคุสมยั ยงัเป็น
ความเสมอภาคที่ได้รบัการยอมรบัของศลิปินชาย เป็นส่วนเอื้อใหม้พีื้นที่แสดงงานกวา้งขวาง
และมัน่ใจต่อการจัดแสดงด้วยมีศักยภาพเท่าเทียมกันในระดับผู้ศึกษาศิลปะระดับชาติ   
ศรวีรรณมกีารศกึษาด้านศลิปะที่มพีืน้ฐานเฉพาะทางจากโรงเรยีนเพาะช่าง และมหาวทิยาลยั
ศิลปากร นับว่าเป็นปัจจยัด้านการศึกษาที่ท าให้ศรวีรรณมศีกัยภาพและเป็นที่ยอมรบัอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.3.4.4  ด้านจิตวิทยา   การเป็นศิลปินหญิงศรีวรรณมีปัจจยัด้านจิตวิทยาที่เอือ้ต่อ
การเป็นศิลปินของศรีวรรณ จากการท่ีเป็นผู้ มีสติปัญญาจงึมีลกัษณะพิเศษ ศิลปินหญิงที่เขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัแบบร่วมสมยั ซึง่หายากในสงัคมไทย ท างานศิลปะจากวสัดทุ้องถิ่น และกล้าที่จะ
แสดงอย่างมัน่ใจเพราะท าด้วยใจที่ถือธรรมะเป็นเร่ืองราวสะท้อนผลงาน  และมีความเป็นผู้น าทัง้
ทางศาสนาจากความเช่ือ มีลกัษณะผู้น า เด็ดเดี่ยว ใจคอกว้างขวาง เช่น กรณีการด าเนินการก่อตัง้
หอศิลป์ที่อยู่ห่างเมืองหรือบนเขา ที่เชียงแสน  เป็นผู้น าในการส่งเสริมให้ก าลงัใจต่อเพื่อนมนุษย์
ด้วยผลงาน ด้วยสื่ออินเทอร์เน็ต ก็ตามความเป็นผู้น าท าให้มีความน่าเช่ือถือ เป็นวุฒิภาวะทาง
จิตใจท่ีสง่เสริมให้ศรีวรรณเป็นที่ยอมรับในสงัคมไทย 

สรุปได้ว่า ศรีวรรณแสดงผลงานสะท้อนต่อสงัคมตามประสบการณ์ นอกจากนี ้ยงั
สร้างหอศิลป์ในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่เพื่อแสดงผลงานตนเอง และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะแก่
ผู้สนใจ ศรีวรรณยงัท างานศิลปะที่หลากหลายโดยใช้วสัดจุากธรรมชาติ การแสดงงานที่สื่อความ
หมายถึงความเช่ือทางพทุธศาสนา เป็นบทบาทที่ศิลปินรับใช้ต่อสงัคมไทยที่สอดคล้องตามบริบท
แวดล้อมในท้องถิ่น ความคิดเก่ียวกับการสะท้อนสังคมมีความสมดุลและจากบริบทสงัคมไทย 
มุ่งหวงัเพื่อการสอนให้มนษุย์มีสติไม่ประมาท ศรีวรรณปรับความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานแบบ 
หยินหยางที่สอดคล้องกบัแนวคิดแบบสตรีนิยมตะวนัออกอย่างสมดลุ ประกอบกบัปัจจยัที่เอือ้ให้
เป็นศิลปิน ได้แก่ การศึกษาทางด้านศิลปะ การท างานศิลปะอย่างต่อเนื่อง การร่วมกิจกรรม
ทางด้านศิลปะที่เกิดขึน้ตามสถานการณ์ของสงัคมไทย การได้รับรางวลัทางศิลปะ  ศรีวรรณนัน้มี
บทบาททางสงัคม ส่งผลให้มีเครือข่ายเก่ียวกบัแวดวงศิลปิน และการพฒันาผลงานจากความเช่ือ
ของตนเอง  
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4.4 อารยา  ราษฏร์จ าเริญสุข  
 

      

ภาพประกอบ 50 อารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ  

4.4.1 บทบาทศิลปิน    
อารยาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแสดงผลงานเดี่ยวและกลุม่อย่างต่อเน่ืองโดยได้มี

บทบาทในสงัคมไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2530-2541 ช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษ มีผลงานจ านวนมากแสดง
ในประเทศและต่างประเทศ ผลงานอารยามีความโดดเด่นมากเก่ียวกบัความเป็นผู้หญิง  ชีวิตกบั
ความตาย และผลงานที่มีอารยากบัหมาจรจดั ช่วงแรก ๆ  อารยาสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ด้วย
แรงบนัดาลใจจากความทรงจ าจากชีวิตวยัเด็ก และความรู้สกึนึกคิดอย่างลกึซึง้เก่ียวกบัเพศหญิง 
งานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึน้ได้รับการยอมรับทัง้ในประเทศและระดบัสากล งานศิลปะหลงัสมยัใหม่
ของอารยามีความน่าสนใจ ได้แก่  ประติมากรรม และศิลปะจดัวาง งานศิลปะภาพเคลื่อนไหว และ
วิดีโอบนัทกึการแสดงสดที่น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัความทรงจ าส่วนตวั ความสญูเสีย สถานภาพ
ของผู้หญิงในสงัคมชายเป็นใหญ่ และความสมัพันธ์ระหว่างชีวิตและความตาย และปัจจุบนั ปี 
2561 อารยาได้แสดงผลงานนิทรรศการ “ศิลปินก าลงัพยายามกลบัไปเป็นนกัเขียน”  
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ผลงานศิลปะ อารยาสร้างสรรค์ผลงานทัง้งานศิลปะ และงานวรรณกรรม ด้านศิลปะ
ปัจจบุนัมีความโดดเด่นมากเก่ียวกบัความเป็นผู้หญิง  ชีวิตกบัความตาย และผลงานที่มีอารยากบั
หมาจรจดั ช่วงแรก ๆ มีปรากฏในด้านศิลปะคือ ผลงานภาพพิมพ์ มีแรงบนัดาลใจจากความทรงจ า
จากวัยเด็ก และความรู้สึกนึกคิดอย่างลึกซึง้เก่ียวกับเพศหญิง งานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึน้ได้รับ
รางวลัทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัสากล  แล้วได้พฒันาต่อไปในงานอื่น ๆ ได้แก่  ประติมากรรม
และศิลปะจัดวาง งานศิลปะภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอบันทึกการแสดงสดที่น าเสนอเร่ืองราว
เก่ียวกับความทรงจ าส่วนตัว ความสูญเสีย สถานภาพของผู้หญิงในสังคมชายเป็นใหญ่ และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างชีวิตและความตาย เป็นวิธีการที่ท้าทายจิตส านึกและเส้นแบ่งทางศีลธรรม
ของผู้ชม ด้วยภาพและเร่ืองราวที่สะท้อนในงานศิลปะของอารยาตอ่สงัคม ดงันี ้ 

4.4.1.1  ผลงานศิลปะสะท้อนความเป็นผู้หญิง    
ศิลปินได้มีการสะท้อนผลงานศิลปะจากการวตัถุประสงค์เพื่อเปิดเผยความเป็น

จริงในสังคม ได้มีการแสดงออกถึงความเป็นผู้ หญิงโดยการสื่อด้วยผลงานศิลปะจ านวนมาก 
ผลงานบางส่วนของอารยา ได้แก่ ผลงานภาพพิมพ์ ชื่อ บนัทึกภาพพิมพ์  (Graphic Notes 1980-
1987) ไ ด้แก่  The Birth,1989,  A Women 1990,  A Women at the sea 1990,  Mother and 
I,1990,  The dream Of mother, 1990, The Shadow beside me,1990, The Parting   ผลงาน
ชุดเล่าเร่ืองในห้อง (The Stories in Room 1992)  ได้แก่ Photo of Women, 1991,  Rainy Day 
with a Stranger,1991, Conversation Dusk,1991,  Writing has Now,1991,In this Earty 
Morning Sun Shiners,1991 และผลงานชุด น า้ไม่นิ่ง (Water is never still 1992-1994) ได้แก่   
Isolated Hand, 1992,  Isolated Hands Asking for Help,1992, Has Girl Lost her Memory 
II ?;1993 ; The Dinner with Cancer, 1993, The Shadow in White,1993  ผลงานชุดน า้ไม่นิ่ ง
ของอารยาได้เปรียบเปรยความรู้สึกถึงภาวะที่เกิดขึน้กับผู้หญิงคนหนึ่งต่อความตายว่า  “ความ
ปรารถนาของผู้ หญิงวัยสามสิบต้น ๆ สวนปะทะกับแนวคิดวิถีไทยพุทธอยู่เนื่อง ๆ ภาวะแห่ง
ปรารถนา ขืนสู้อยู่กบั การพิจารณาตวัเองให้หยดุเหยือกใสรินเทน า้กบัน า้นิ่งขงัในอ่างไม้ ร่างคนใน
ภาพพิมพ์กลบัหวัลงด้านลา่ง ทอดเงาฝังจมน า้มนัด าในกลอ่งเหล็ก ใบหน้าขาวของหญิงสาวก้มต ่า
จากผนงัสงู มองดใูบหน้าตวัเองเงยหงายอยู่ด้านลา่ง ผู้หญิงค้อมตวัก้มดเูงาตนเองในน า้ คู่แขนมือ
แช่น า้นิ่งไม่ขยบัเคลื่อนไปไหน เก้าอีซ้ึง่นัง่ไม่ได้เพราะถกูสะกดปิดไว้ด้วยอกัขระ บทคร ่าครวญของ
นางลาวทองคราวจากขุนแผนในวรรณคดีโบราณที่ว่า “จะจากอกเหมือนตกเมรุมาศ จะกลิง้ตาย
กายขาดลงเป็นผี” เหล็ก ไม้ น า้ ขีผ้ึง้ ผ้า ผม ภาวะความจดจ่อล้วนประกอบกนัในการตะล่อมโอ้
โลมวิถีทางโลก ให้เข้าร่องเข้ารอยสูค่รรลองธรรม (อารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ,  2552, น.11)   
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ผลงาน “ถ้อยความจากห้วงเวลาพิเศษเร่ืองของนักเล่าแห่งเมืองศิลปินหญิง 
2549”Great Times Message Storytellers of the Town : The female artist 2006  ได้แก่ ผลงาน
ช่ือ “การท้องเก้าวันของรองศาสตราจารย์วัยกลางคนผู้ เป็นโสด” (Nine-Days Pregnancy of A 
Single, Middle-Aged Associate Professor) อารยาท าศิลปะการแสดงสด ด้วยการแต่งตัวเป็น
ผู้หญิงมีครรภ์ไปสอนหนงัสือในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นเวลาเก้าวนั ท าให้ผู้พบเห็นประหลาดใจ 
ทัง้นกัศึกษา คณาจารย์และคนท างานแวดล้อมที่อยู่ในมหาวิทยาลยัเดียวกนัเป็นอย่างยิ่ง   ผลงาน
ช่ือ  “ถ้อยความจากห้วงเวลาพิเศษ เร่ืองของนักเล่าแห่งเมือง ผู้ ป่วยทางจิตสตรี (Great Times 
Message Storytellers of the Town: the insane, 2006)” ที่อารยาท าการสมัภาษณ์ผู้ ป่วยโรคจิต
เพศหญิงตวัต่อตวัและท าการบนัทกึเป็นวิดีโอเอาไว้เร่ืองราวเก่ียวกบัผู้ ป่วยหญิงทางจิตหรือจิตสตรี  
ผลงานเก่ียวกับจิตสตรีนี ้เป็นเร่ืองราวที่บันทึกจากโรงพยาบาล   งานของอารยาส่วนใหญ่ได้
เผยแพร่ในต่างประเทศ และมีผลสะท้อนต่องานของอารยาเก่ียวกบัมาจากสงัคมพิพิธภณัฑ์ศิลปะ
ไทเป Cameron ได้กล่าวถึงอารยาว่า “ The five channel work Araya is presenting in Taipei, 
Storytellers of the Village, ventures into an area of interpersonal communication that once 
again into question whom among us is doing the signifying and who is merely present, 
Edited together  from along series of taped interviews  with clinically insane women, Araya’ 
s video interlocutors babble on an unbroken stream of reverie, suspicion , befuddlement 
and, at time, complete incoherence, For the artist, this balance between the apparent 
subject of the conversation and the primordial urge to engage in the effort of speech  
(even  when there is no one to listen) revals more about our ‘normalcy’ than it does about 
mental illness. As with the dead, Araya’s larer point seems to be that we see these women 
as foreign only at our Own ethical peril, for we are never more human than when we try to 
communicate with another, and fall in the effort”  

4.4.1.2   ผลงานศิลปะเร่ืองราวสะท้อนชีวิตกบัความตาย   
อารยามีผลงานที่สะท้อนคูต่รงข้ามอย่างชดัเจน เป็นการใช้ความคิดคูข่นานอย่าง

ผกผนั ผลงานของอารยา  ชดุ  The two Planets ของอารยา ถือเป็นตวัอย่างที่ดีของการใช้วิธีการ
น าเสนอ การใช้ความคิดที่ท างาน ดงักลา่วได้แก่  ความรัก-ความสญูเสีย ผู้หญิง-ผู้ชาย ชีวิต-ความ
ตาย สัตว์-คน อารมณ์ขัน-ความโศกเศร้า การยอมรับ-การวิพากษ์  วิจารณ์ ศิลปะ-ชีวิต ความ
เหมือน-ความแตกต่าง ความปรารถนาดี-ความหลอกลวง ความเป็นจริง-มายาภาพ ตนเอง-ผู้อื่น 
ผลงานที่ท าร่วมกับศพได้ถูกต าหนิจากนักวิชาการทางศิลปะว่าท าให้งานศิลปะตกต ่าขาดซึ่ง
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คุณธรรมจริยธรรม ผลงานวิดีโอที่แสดง ช่ือ  Conversation  with death on life’ s first street 
2010, สนทนากบัความตายบนถนนสายแรกของชีวิต อารยาได้สะท้อนถึงผลงานที่สร้างสรรค์ใน
รูปแบบของเร่ืองความรู้สึกสูญเสียให้กลับตรงข้ามเป็นความรู้สึกมีชีวิตชีวา ปฏิบัติต่อร่างไร้
วิญญาณด้วยความให้เกียรติและเคารพต่อร่างซึ่งไม่ถูกจัดอยู่ในมาตรฐานความงามหรือทาง
สนุทรียศาสตร์ เป็นการท างานศิลปะสมยัใหม่ด้วยการท้าทายถึงยอมรับหรือต่อต้าน ของทัง้ผู้ชม
และผู้ ฟัง ผลงานเป็นปรัชญาชีวิตที่เม่ือพิจารณาอย่างลุม่ลกึจะเข้าใจวตัถปุระสงค์ของผู้สร้างสรรค์
ดีต่อการน าเสนอ ด้วยเหตุผลการสร้างงานเก่ียวกับความตายเป็นเป็นบทสนทนาของศิลปินกับ
ผลงานศิลปะ  “นี่ไม่ใช่เราก าลงัแลกชีวิตกบัการที่ต้องมีชีวิตหรือเลา่ เราให้การต้องมีชีวิต เราจึงได้
ชีวิตมา ถ้าเราอยากคืนชีวิตไป เราต้องแลกอีกหน คือค าตอบการสร้างสรรค์ของศิลปินหญิง   
 

 

ภาพประกอบ 51 Mother and I (1990) 
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ภาพประกอบ 52 A Woman (1990)  

 

ภาพประกอบ 53 Photo of women I  (1991) 
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ภาพประกอบ 54 Reading for coepses  (2002) 

 

ภาพประกอบ 55 This is creation (2005) 

 

 



  159 

 

ภาพประกอบ 56 video art and installation documentary (2002) 

4.4.2 บทบาทนักเขียนวรรณกรรม   
อารยาเป็นศิลปินที่มีความสามารถในการเขียนวรรณกรรม ซึ่งมีผลงานจ านวนมาก 

ได้แก่  บนัทึก ‘ผู้หญิงตะวนัออก พ.ศ. 2536,   คืนสิน้กลิ่นกามรส  พ.ศ. 2543,  (ผม) เป็นศิลปิน 
พ.ศ. 2548,  ศิลปะกบัถ้อยความ , วนัใบไม้ร่วงของคนไกลบ้าน  พ.ศ. 2551,  รู้ หลบั กบัศิลป์ เม่ือ 
ปี พ.ศ. 2552, ผุดเกิดมาลาร ่า  ใน พ.ศ. 2561 และบทความในวารสาร มติชนสดุสปัดาห์วารสาร
ดิฉนั และจดุประกายกรุงเทพธุรกิจ  

 

                          

ภาพประกอบ 57 ตวัอยา่งผลงานวรรณกรรมของอารยา                
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บทบาทการเขียนของอารยาแสดงออกจากอย่างไร้ขอบเขต เป็นการระบายความ
กดดนัของความเป็นเพศหญิง งานเขียนทางออกหนึ่งของผู้หญิงในสงัคมไทย ผลงานของอารยามี
ผลต่อความคิด ทัศนะคติที่เป็นข้อเสนอถึงความต่างในการปฏิบัติตนของผู้ หญิงที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงให้ผู้หญิงเป็นแบบที่ผู้หญิงควรจะเป็นอย่างไม่ต้องเก็บกดหรือเป็นอย่างที่ถกูก าหนด
จากสงัคม  ผลงานวรรณกรรม  นวนิยาย เร่ืองสัน้ งานแนววิชาการ ล้วนแล้วจดัเป็นงานเก่ียวกบั
ชีวิตและมีการใช้ภาษาสละสลวย อารยาได้เขียนวรรณกรรมเร่ือง (ผม)เป็นศิลปิน  อารยาใช้ภาษา
ในการสื่อสารระหว่าง 2 เพศ และใช้ค าแทนเพศผู้ ว่า ผม  เพศเมียว่า ฉัน ในงานศิลปะหรืองาน
เขียนอารยาก็จะสะท้อนความรู้สกึนกึคิดของตนเองกบังานด้วย ใน(ผม) เป็นศิลปินหญิง อารยาได้
เขียนงานตามตวัตนของตนจากวรรณกรรมเป็นการก าหนดขึน้ 2 ภาค คือ  ภาคผู้ -ภาคเมีย ช่ือตอน
เกณฑ์ใครใครก็รัก ตวัอย่างงานวรรณกรรมบางตอนของงานเขียนมี ดงันี ้   

ภาคเมีย:  มนัคือศิลปะ เธอสามารถท าความหนาวเย็นให้เป็นสีเทากดหมอกลอยเร่ีย
ฝังจมน า้ มันคือศิลปะ เธอสามารถเย็บต่อความทรงจ าขาดวิ่น เติมน า้หนักเติมสี จนได้ยินเสียง
หวัเราะคิกของตวัเองในวยัเด็ก ถึงน า้ตาไหล หนักลบัปลกุรสเจ็บให้ฟืน้ตื่น ท้าทายกบัมนัอีก คราวนี ้
อย่างผู้ชนะ ขยบัเท้าก้าวย่าง เริงร่ืนกบัความมีชยัที่แต่งขึน้ มนัคือศิลปะ เปลี่ยนสีทะเลให้แดงฉาน 
ก าหนดกลุม่ดาวให้หมนุวน ป่วนผืนทรายให้ฟุ้งฟ้า ท ากลางคืนให้เริงระบ าท าเพลง อย่าลืมใสก่ลิ่น
ราตรีระริกราวกบัสาวสะอิง้อยากมือชาย หนัเปลี่ยนท่าหมาพิการโขยกเขยกให้สง่า แปรผิวแผลเป็น
เสือ้คลุมสวย เสกกระดูกแห้งแข็งเป็นราชรถประดับดวงดอกไม้สะพร่ัง เอาหิ่งห้อยพราวล้อม
องครักษ์ ท าให้เราขาเดินทางอย่างสบายแม้เพียงประเดี๋ยวหนึ่งในจินตนาการ มันคือศิลปะ ลืม
ความจริงเสียให้หมด ฝืนความอ่อนน้อมถ่อมเลียนเฉพาะตน เดินตามต้อย ยืดอกขึน้ ยกก้นตรง
แล้วออกคลานสี่ขา เอ้า อย่าเห่า แล้วก็...อย่าหาว มนัคือศิลปะ  แม้มีเจตนาและเปา้หมาย อาจไม่
ต้องซบอิงผืนโลกจริง เหยียบความถกูต้องดีงามไว้ได้เท้า จิกหวัแม่โปง้ไว้ให้มัน่ อย่าหลดุหลงไปใน
นรกล่ะ มนัร้อน เทเศษเงินค่าข้าวให้มนัเถอะ มนัคือศิลปะ เพื่อได้อิ่มรสแห่งมนัแต่ประเดี๋ยวเดียว
เท่านัน้ สว่นเงินที่เสียไป เดี๋ยวก็หาทนุได้    

ภาคผู้ :  …เราเร่ิมหัดท าศิลปะตรง..วาดวงให้กลม เขียนส้มให้ไม่เป็นสามเหลี่ยม 
เขียนแจกนัให้เหมือนมีน า้อยู่ข้างใน วาดลงุนัง่เก้าอีใ้ห้ก้นติดเก้าอีแ้ละให้ขาเก้าอีต้ิดพืน้ ไม่ให้เก้าอี ้
ลอยแล้วก้นลงุยงัติดเก้าอี ้หรือเก้าอีต้ิดพืน้แล้วก้นลงุลอยจากเก้าอี ้หรือทัง้ลงุทัง้เก้าอีล้อยกนัไป
มาบนกระดาษขาว ยงัทแยงขนานระหว่างเชิงกรานกบัหวัไหล่ ทิง้สะโพกลงข้างไหน ถ้ายืนพกัขา
ข้างขวาแทนที่ไหล่ขวาต ่ากว่าสะโพกซ้าย ในความเป็นจริงของการยืนได้ไม่ล้ม กับ นั่งได้ไม่ลอย 
ท าไมจึงมีแสงเงาสานตารางราวกบัลายผ้ามุ้ งที่ถกูโฟกสัด้วยเลนส์ซูม ท าไมจึงถูกล้อมกรอบด้วย
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เส้นรอบวงที่เป็นรสมือ ทัง้ที่เป็นจริตศิลปะและรสมือไวแล้วยงัได้เอ  (อารยา  ราษฎร์จ าเริญสุข , 
2548:  93-96)  

จากผลงานเขียนอารยาจะมีความนึกคิดที่เป็นคู่ตรงข้ามระหว่างชายและหญิง 
เร่ืองราวที่น าเสนอจะเป็นสองด้านที่ท าให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างกนั หากพิจารณาแล้วจึงเป็น
การสะท้อนถึงกนัและกนัของผู้ชายและผู้หญิงเป็นผลงานที่ให้คณุค่าต่อมนษุยชนที่ท าให้เกิดความ
เข้าอกเข้าใจกนัและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ  

4.4.3 บทบาทครูศิลปะ  
อารยาเป็นผู้ ริเร่ิมหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (MASTER OF 

ARTS PROGRAMME IN VISUAL ARTS) และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 
( BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MULTIDISCIPLINARY ART) ข อ ง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   ซึ่งมีการเรียนการสอนที่พฒันาด้านการศึกษาศิลปะเดิม  ได้แก่ การวาด
รูป การปัน้ การท าภาพพิมพ์ เป็นศิลปะที่สามารถใช้ สื่อ วิดีโอ เสียง งานเขียน บนฐาน time/space 
หรือกาลเทศะ  หรือแม้แต่กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั  การพฒันาหลกัสตูรท าให้มีจ านวนผู้ เรียนเพิ่ม
มากขึน้สามารถรับผู้ เรียนได้ตามเป้าหมาย และนกัศึกษาจะได้เรียนรู้การท างานศิลปะที่มีกลวิธีที่
หลากหลายขึน้ ส่งผลให้มีการท างานศิลปะในรูปแบบที่สร้างสรรค์ตามยุคสมยัปัจจุบนั การเป็น
อาจารย์สอนในมหาวิทยาลยัคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนา
หลกัสตูรและการจัดการศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาทศันศิลป์ เม่ือกล่าวถึงในชัน้เรียนที่อารยา
ปรับการสอนศิลปะจากเดิมในรูปแบบที่มีความเฉพาะเจาะจง เป็นส่งเสริมหรือกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์เป็นความสดใหม่ เช่น การสอนศิลปะโดยการอาบน า้ให้หมาคณะนอกจากได้ความรู้
เร่ืองศิลปะแล้วก็ได้ท าความสะอาดหมาด้วย  เม่ือการสอนจบลงสิ่งที่ได้มากกวา่การเรียนในชัน้คือ 
หมาคณะสะอาด นกัศกึษามีความคิดและแสดงความเป็นตวัเองออกมาเช่นการแต่งตวัแบบเกาหลี 
การร้องเพลง เต้นร า ขณะท ากิจกรรม การสร้างบทเรียนนีเ้ม่ือมองเผิน ๆ อาจเป็นค าถาม? แต่เม่ือ
พิจารณาอย่างลึกซึง้อารยาเป็นอาจารย์ที่มีความเมตตาต่อสตัว์และปลูกฝังให้นักศึกษารักและ
เมตตาสตัว์ซึ่งอยู่ร่วมสงัคมเดียวด้วยอย่างละมุนละม่อน  และได้สร้างความสมดุลกับสงัคมใน
บทบาทของอาจารย์ได้แก  ครู-ศิษย์ คน-สตัว์ การศึกษา-ความจริง  จากแนวคิดของอารยาคือ ครู
ศิลปะนัน้ ผู้สอนศิลปะจะสอนหนงัสืออยา่งเดียวไม่ได้ ต้องเปิดใจให้กว้าง   เช่น  การท่ีอารยาได้เข้า
ไปรับบทบาทหวัหน้าภาควิชา และเป็นวิธีท าให้ผลของงานเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ได้รับผิดชอบ
ต่อหลกัสูตรและหน้าที่ และความจ าเป็นของศิลปะที่ควรจะปรับไปตามทิศทางที่เหมาะสมเพื่อ
ความจ าเป็นและต้องการของสงัคม 
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ปัจจบุนัแม้เกษียณอายแุล้วแต่ศิลปินอารยายงัคงท าบทบาทหน้าที่ของครูศิลปะและ
ยงัคงถ่ายทอดวิชาทางด้านศิลปะร่วมสมยัที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จนปัจจบุนั และศิลปินมีการใช้
ชีวิตที่เรียบง่าย แต่มีพลงัในการสร้างสรรค์สงูมากพร้อมด้วยประสบการณ์และการท างานอย่างไม่
หยดุนิ่ง  จึงเป็นปัจจยัสง่เสริมให้เกิดการยอมรับของสงัคมไทย การเป็นศิลปินเพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่ช่วยในค่าครองชีพ ดงันัน้ในบทบาทอื่น ๆ ศิลปินสามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นการ
ด าเนินชีวิตสอดคล้องกบัคนยคุใหม่ของไทยอย่างชดัเจน   

 

ภาพประกอบ 58 หนงัสอืศลิปะประเดน็ทศันศลิป์  

อารยาท างานในต าแหน่งศาสตราจารย์ และเกษียณอายรุาชการไปเม่ือ พ.ศ. 2560 
แต่ยงัคงสอนที่มหาวิทยาลยัเดิมซึง่เป็นอาจารย์พิเศษจนปัจจบุนั อาจารย์เป็นผู้ที่ให้ความรู้เก่ียวกบั
ศิลปะไว้ในหนงัสือที่เป็นวิชาการ เหมาะสมกบัผู้สนใจในศิลปะที่จะได้ลึกซึง้ต่อศิลปะซึ่งนบัว่าใน
สงัคมไทยมีงานวิชาการทศันศิลป์ไม่มากนกัท าให้เกิดสื่อเพื่อนกัศึกษาศิลปะได้ใช้ในการแสวงหา
ความรู้และพฒันาผลงานศิลปะตามหลกัการในแบบศิลปะสมยัใหม่ 
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ตารางแสดงการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน 

ตาราง 4 การแสดงนิทรรศการของศลิปิน  

ปี ค.ศ. บทบาท 
1987-2018 แสดงเดี่ยว 
1987 Graphic Notes, National Gallery,Bangkok and The Goethe Institut, 

Bangkok 
1990 Printing, Atelier Forsthaus,Gifhom 
1991 Draowing, Ateller Forsthaus, Gifhom 
1987-2018 แสดงเดี่ยว 
1992 Stories in Room, National Gallery, Bangkok  
1994 Water is Never Still, Nation Gallery,Bangkok 
1995 Lustful  Attachment, National Gallery, Bangkok  
1998-1999 Lament of Desire, Art Pace, San Antonio, Texas and the Faculty of 

Fine Art  Gallery , Chiang Mai   
.1999-2000 At Nightfall Candles and Lighted, Contemporary Art Museum, Chiang 

Mai  and Chulalongkorn University Art Gallery ,Bangkok 
2002 Why is it Poetry Rather than Awareness? National Gallery, Bangkok. 
2003 Lament, Tensta Konsthall, Stockholm 
2006 Great Time Message, 100 Tonson Gallery, Bangkok 
2007 In a blur of desire,100 Tonson Gallery, Bangkok 
2008 The Two Planests,  100 Tonson Gallery, Bangkok 
2009 In This Circumstance, the Only Object of Concern is the Betrayal of 

the moon, Gallery of Modern Art Bangkok 
2015 Sculpture Center, New York 
2017-2018 An artist is trying to return to being writer,  Bangkok 
1993 1st Asia-Pacific Triennial, Brisbane, Bangkok 
1995 Vision of Happiness,Tokyo,Japan 
1996 Tradition& Tensions, Oueen’s Gallery, New York, USA 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ปี ค.ศ. บทบาท 
1996 Jurassic Technologies revenant,10th Biennial of Sydney, Australia 
1997-1998 Deserted and Embraced, Railway Hotel, Chiang Mai 
1999 Lament of Desire (collaboration with Elison) Frimentle Prison, Australia 
2000 Glocal Scents of Thailand, Edsvik Museum, Sweden 
2001 ARS 01 : Unfolding Perspective, Klasma Museum of Contemporary 

Art, Helsinki Finland   
2002 EV+A2002, Limerick, Irland 
1987-2018 แสดงเดี่ยว 
1992 Stories in Room, National Gallery, Bangkok  
1994 Water is Never Still, Nation Gallery,Bangkok 
1995 Lustful  Attachment, National Gallery, Bangkok  
1998-1999 Lament of Desire, Art Pace, San Antonio, Texas and the Faculty of 

Fine Art  Gallery , Chiang Mai   
1999-2000 At Nightfall Candles and Lighted, Contemporary Art Museum, Chiang 

Mai  and Chulalongkorn University Art Gallery ,Bangkok 
 

2001 ARS 01 : Unfolding Perspective, Klasma Museum of Contemporary 
Art, Helsinki Finland   

2002 EV+A2002, Limerick, Irland 
2003 Time after Time, Yerba Center for the Arts, San Fracisco, USA 

Parallet Time, Hangzhou, China 
Poetic Justice,8th International Istanbul Biennial, Turkey 

2004 Living Art, Queen’s Gallery, Bangkok, Thailand  
Insomnia, Theater Work, Singapore 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ปี ค.ศ. บทบาท 
2005 Insomnia, institute of Contemporary,London, UK 

Spaces and Shadows,Haus der Kulturien der Welt 
51Venice Biennale, Thai Pavillion, Venice, Italy  

2006 Trace Rool: Unfolding Asian Stories,6th Gwangu Biennale, Gwangju, 
South Korea Six Feet Under, Fine Arts Museum 
Berne,Berne,Switzerland  
Dirty Yoga: the 2006 Taipei Biennial, Taipei,Taiwan 

2007 Wind from the East: Perspectives on Asian Contemporary Art, Kiasma 
Museum of contemporary Art, Helsinki, Fialand 
Thresholds of Tolerance, ANU The Australian National University, 
Canberra, Australia  
 

 Thermocline of Art,Zentrum fuer  Kunstund Medientechologic, 
karisruhe, Germany 
Autopsy of our relation to the dead, Deutsches Hygiene Museum 
Dresden, Germany 
Tridimensional Scene : International Video Art Exhibition, Platform 
China Contemporary Art Institute, Beijing, China 

2008 Dreaming/Sleeping, the Passage de Retz gallery, Paris, France and 
Petach and  Tikva, Museum of Art Israel 

2009 International Exhibition Incheon Women Artist’ Biennale South Korea 
Quick and Dead  the lvan Dougherty Gallery, Australia 
Unreal Asia, The 55th  International Short Festival Oberhausen, 
Germany  

2012 Documenta, Cascle Germany 
2016 Singapore,  Biennale   
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4.4.4 ผลการวิเคราะห์บทบาทศิลปินตามแนวคิดหยินหยาง   
การวิเคราะห์บทบาทของศิลปินหญิง  อารยา  ราษฎร์จ าเริญสขุ ตามแนวคิด หยิน 

หยาง คือ  การศึกษาความเช่ือมโยงที่มีความสัมพันธ์ของคู่ตรงข้าม คู่ตรงข้ามในการศึกษานี ้ 
ได้แก่ ความคิดในเชิงความจ าเป็นกบัความคิดในเชิงความต้องการ ความคิดในเชิงความจ าเป็น
เป็นหยาง สว่นความคิดในเชิงความต้องการนัน้เป็น หยิน แนวคิดเหลา่นีส้ะท้อนให้เห็นจากผลงาน
ของอารยาที่สะท้อนสงัคมมีจ านวนมากกว่า 900  ชิน้ หลายเทคนิค การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่
สะท้อนความคิดเชิงความจ าเป็นของศิลปินมีผลงานเก่ียวกบัผู้หญิงจ านวนมาก อาทิ ผลงาน “การ
ท้องเก้าวันของรองศาสตราจารย์วัยกลางคนผู้ เป็นโสด” (Nine-Days Pregnancy of A Single, 
Middle-Aged Associate Professor, 2005) ศิลปินสะท้อนสงัคมถึงสภาพความไม่เป็นอิสระต่อ
การด าเนินชีวิตของผู้หญิงในสงัคมไทยตา่งจากผู้หญิงในบ้านเมืองที่มีเสรีภาพ ในฐานะศิลปินหญิง
จึงใช้ความคิดสะท้อนสงัคมเป็นผลงานสร้างสรรค์จากความจ าเป็น มีความชดัเจนในผลงาน “การ
ท้องเก้าวันของรองศาสตราจารย์วัยกลางคนผู้ เป็นโสด” Nine-Days Pregnancy of A Single, 
Middle-Aged Associate Professor, 2005  ของอารยา  ในทางตรงข้ามอารยาได้สร้างความ
สมดลุในตวัเองอย่างมีดลุยภาพจากผลงานที่สะท้อนชีวิตและความตายจากความคิดในเชิงความ
ต้องการ เช่น ผลงานวิดีโอที่แสดง ช่ือ Conversation with death on life’s first street 2009, 
สนทนากับความตายบนถนนสายแรกของชีวิต ผลงานชุดนีมี้ที่มาจากการที่อารยาคิดถึงยายที่
ลว่งลบัไปแล้ว และความคุ้นชินกบัการอยู่กบัหุ่นปัน้ที่สร้างขึน้มาท าให้คิดว่าหุ่นปัน้ก็ไม่มีชีวิตคล้าย
ศพ น่าจะท างานกบัศพได้ จึงท างานชดุนีข้ึน้มา  อารยาท างานศิลปะหลงัสมยัใหม่หลายชดุ  การ
แสดงงานชุดเก่ียวกับศพ (Performance Art) โดยเข้าไปอ่านหนังสือให้ศพฟัง และผลงานของ
อารยาหลายชิน้สะท้อนให้เห็นความเหงา การมองตนเอง และความตาย  เป็นการท างานศิลปะ
จากภาวะทางอารมณ์ความต้องการในการสร้างสรรค์ของศิลปิน ชดัเจนในผลงาน วิดีโอที่แสดง ชื่อ 
Conversation with death on life’ s first street 2009 ของอารยา กระบวนการดงักลา่วนี ้จะเห็นคู่
ตรงข้ามระหว่างความคิดเชิงความเป็นจ าเป็นและความต้องการที่มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงสอง
ด้านอย่างมีดุลยภาพ สรุปได้ว่า กระบวนการสร้างสรรค์ของอารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุได้สะท้อน
ลกัษณะดลุยภาพทัง้หยินและหยางอย่างลงตวั   
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ภาพประกอบ 59 The Nine-Day Pregnancy of Middle-Aged Associate Professor (2005) 

ภาพผลงานของศิลปินหญิงช่ือผลงาน The Nine-Day Pregnancy of Middle-Aged 
ssociate Professor (2005) ภาพตวัอย่างที่สะท้อนการสร้างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิด 
หยินหยางซึง่ผลงานนีเ้ป็นการใช้ความคิดที่เป็นหยาง สะท้อนความคิดในเชิงความจ าเป็น 
 

 

ภาพประกอบ 60 Conversation with death on life’s first street (2009) 
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ภาพผลงานของศิลปินหญิงช่ือผลงาน Conversation with death on life’s first 
street (2009)  เป็นภาพตวัอย่างที่สะท้อนการสร้างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดหยินหยาง
ซึง่ผลงานนีเ้ป็นการใช้ความคิดที่เป็นหยิน สะท้อนจากความคิดในเชิงความต้องการ 

4.4.5 ปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิงในสังคมไทย 
ปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสงัคม  ด้านการศกึษา   

และ  ด้านครอบครัว และด้านจิตวิทยา  ดงันี ้
4.4.5.1  ด้านสงัคม   อารยาเป็นศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดย

สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตของศิลปินจะมีแวดวงเป็นศิลปะ เนื่องจากการเป็นอาจารย์สอนศิลปะ
ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าให้เป็นส่วนส่งเสริมการท างานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการแสดงผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องและร่วมแสดงในระดบันานาชาตินัน้ อารยาได้มี
ผลงานที่มีเทคนิคหลากหลาย ทัง้ยังเป็นผลงานทีเป็นสมัยใหม่ แต่ยังอยู่บนฐานที่ใช้ความคิดที่
แสดงความเป็นตวัของตวัเอง ลกัษณะที่แปลกแตกต่างด้วยความคิดสร้างสรรค์และแรงบนัดาลใจ
ที่มีจากชีวิตและประสบการณ์  ผลงานที่แสดงออกถึงสงัคมในประเทศไทย เร่ืองเก่ียวกบัสิทธิและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศชายและหญิง  จากประสบการณ์ที่อารยาเองได้สมัผัสรับรู้โดยตรง  
การได้ไปใช้ชีวิตในสงัคมในตา่งประเทศท่ีได้ไปใช้ชีวิตระหวา่งการศกึษาต่อในประเทศตะวนัตก คือ
ประเทศเยอรมนีที่มีการให้สิทธิระหว่างชายหญิงเท่าเทียมกนั ดงันัน้ผลงานหลงัสมยัใหม่หลายชิน้
ของอารยา เกิดจากการสะท้อนสงัคม เพื่อสะท้อนถึงความเป็นสงัคมไทย และเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง สงัคมจงึเป็นสว่นที่เป็นปัจจยัในการสง่เสริมให้โดยตรงต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินที่
มีความหลากหลายและเป็นที่ยอมรับในสงัคมไทยและต่างประเทศ   

4.4.5.2  ด้านการศึกษา ได้รับการศึกษาด้านศิลปะโดยตรงและมีแวดวงในการ
แลกเปลี่ยนทศันะเพื่อร่วมมือกนัของการท างานแสดง อารยาจบการศึกษาศิลปะในประเทศไทย
จากมหาวิทยาลยัศิลปากร และได้ไปศึกษาต่อโดยได้รับทุนไปศึกษาต่อประเทศเยอรมนั ทศันคติ
ด้านการใช้ชีวิตและการท างานศิลปะมีอย่างไร้ขอบเขตและกว้างขวางขึน้  และผลงานที่มีความ
หลากหลาย โอกาสทัง้ทางการศึกษาที่ได้และการแสดงงานเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความเป็นศิลปินที่มี
ความโดดเด่นในสงัคมไทย การศกึษาเป็นสว่นที่ท าให้ศิลปินเกิดการเปลี่ยนแปลวิธีคิด ย่อมเป็นไป
ตามสภาพสงัคม ได้แก่ การศึกษาในสงัคมไทยได้เรียนรู้ไว้แบบที่สืบทอดต่อกนัมารุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็น
ความธรรมดาที่จะเข้าใจในแบบที่เรียนรู้มา แต่การไปใช้ชีวิตในต่างแดน และระบบการศึกษาใน
สถานศึกษาในต่างประเทศซึ่งอารยาไปศึกษาต่อ ท าให้ค้นพบว่า อาจจะมีศิลปะที่เกิดได้จากการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด สถานศึกษาเป็นที่ผลกัดนัให้อารยาตื่นรู้ โดยไม่อาจยึดมัน่ในความสามารถเดิม 
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สร้างสรรค์เดิม ๆ เทคนิคเดิมๆ และการใช้โอกาสเรียนรู้ในต่างประเทศท าให้อารยามีแนวคิด
สอดคล้องกบับริบททางสงัคมอย่างชดัเจน และน าเสนอในแบบสมยัใหม่จนเป็นเร่ืองใหม่ในวงการ
ศิลปินอย่างรวดเร็ว ดังนัน้การศึกษาจึงเป็นส่วนต่อการพัฒนาความสามารถของศิลปินให้ใช้
วิทยาการท่ีมีสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระและเป็นลกัษณะเฉพาะเกิดจดุเด่นที่สงัคมยอมรับ 

4.4.5.3  ด้านครอบครัว  ครอบครัวอารยาอยู่ในฐานะค่อนข้างดี  บิดาเป็นนายแพทย์ 
ถึงแม้ว่าอารยาได้สูญเสียมารดาตัง้แต่อายุ 3 ขวบ แต่อารยาก็ได้รับการเลีย้งดูอย่างไม่ขัดสน 
ครอบครัวให้การสนบัสนนุด้านการเรียน การท างานศิลปะอย่างอิสระ ท าให้เป็นสว่นที่อารยาได้รับ
การศึกษาตามความสนใจ ปัจจุบนัอารยาอาศยัอยู่คนเดียวกับสนุัขและผลงานศิลปะ จึงสมารถ
ท างานเขียนวรรณกรรม และงานศิลปะ งานสอนได้อย่างอิสระ ด้านครอบครัวมีส่วนในการสร้าง
แรงบันดาลใจให้เป็นศิลปิน จากการมีความคิดจินตนาการถึงเร่ืองราวของคนในครอบครัวต่อ 
เหตุการณ์การตายจาก ได้แก่ การสูญเสียมารดา การสูญเสียคุณยาย การสูญเสียบิดา ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจโดยตรงต่อศิลปินหญิงมาก เม่ือมีความระลึกหรือ
คิดถึงบคุคลในครอบครัวที่ตายจากไป จึงเป็นผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่คาดฝัน โดย
สงัคมรับรู้กนัทัว่ไปว่า ศิลปิน มกัจะท างานเก่ียวกบัความเป็นความตาย จึงเป็นความรู้สึกที่ได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจที่กระตุ้นต่อการท างานสร้างสรรค์ของศิลปินก็เป็นได้ ดังกล่าวจึงเกิดจาก
สภาวะด้านครอบครัวของศิลปินที่มีต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ ครอบครัวจึงเป็นปัจจยัส าคญัสง่เสริม
ให้อารยาเป็นศิลปินหญิงที่สงัคมยอมรับ 

4.4.5.4  ด้านจิตวิทยา  ความมุ่งมั่นและไม่ยึดติดอยู่ในกรอบที่เป็นแบบแผนท าให้
อารยาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสมยัใหม่ ที่มีความท้าทาย เป็นงานที่ข้ามศาสตร์อย่างน่าสนใจงาน
ศิลปะสู่งานวรรณกรรมและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ท าให้มีงานอย่างต่อเนื่องและไม่เคยห่าง
หายจากวงการในสงัคมไทยไม่ว่าจะงานศิลปะหรืองานเขียน  ข้อจ ากดัของการสร้างสรรค์ผลงาน
จึงไม่มีและการไม่ยอมจ านนในโอกาสของความเป็นศิลปินหญิงที่อารยาได้สะท้อนให้เห็นจากผ่าน
กระบวนการเรียนของนกัศกึษา ที่สมมตุิบทบาทกรรมการผู้ตรวจงานวิชาการเพื่อประเมินให้อารยา
ได้เข้าสูต่ าแหน่งศาสตราจารย์ จากการประเมินที่ให้ผู้ชายเป็นผู้ตดัสิน และสง่ผลให้ไม่ผ่าน ต้องสง่
ใหม่เป็นรอบที่ 3 และจากความคิดเห็นของกรรมการที่อาจารย์ชะลดู จึงมีผลให้ผลงานผ่านการ
ประเมินให้ได้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ทัง้นีด้้วยความมุ่งมัน่และอารยามีพลงัต่อการท างาน
สร้างสรรค์ในตวัเอง นบัเป็นศิลปินหญิงจ านวนไม่มากที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งศาต
ราจารย์ของวงการการศกึษาศิลปะของไทย  
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ผลการศึกษาสรุปว่า อารยาแสดงผลงานสะท้อนสังคมตามความรู้ความคิดจาก
ประสบการณ์ ตามที่สัง่สมมาจากการที่ได้รับการศกึษาทางศิลปะ และมีความปรารถนาสะท้อนถึง
ความเหลื่อมล า้ของสงัคม และเพื่อสร้างความเท่าเทียมต่อผู้หญิงในสงัคมไทยที่ควรได้รับ จากการ
แสดงผลงานสะท้อนสงัคม มีระบบความคิดที่สอดคล้องกบัแนวคิดศิลปินหญิงในแบบตะวนัออก 
คือ การที่มีจิตวิทยาในการปรับความคิดสะท้อนผลงานที่ต้องการให้สงัคมเกิดภาวการณ์รับรู้ และ
ยงัปรากฏผลงานจ านวนมากที่สะท้อนทัง้หยินและหยางในผลงานเดียวกัน ท าให้เห็นถึงแนวคิด
ของอารยาในบทบาทศิลปินต่อสงัคมอยู่อย่างต่อเนื่อง  และผลงานมีความโดดเด่นในแบบศิลปะ
หลังสมัยใหม่ นอกจากนีอ้ารยายังมีบทบาทเป็นผู้ สอนศิลปะ และบทบาทนักเขียน เป็นส่วน
ส่งเสริมให้อารยามีพืน้ที่แสดงออกทางความคิดที่กว้างขวางอย่างไร้ขีดจ ากัด ปัจจัยอื่น ๆ  ได้แก่ 
การได้รับยกย่องให้รางวลัทางศิลปะ, การแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง แนวความคิดในการแสดงผล
งานสะท้อนสงัคมดงักลา่วข้างต้น เป็นสว่นที่สง่เสริมให้อารยาเป็นศิลปินหญิงในสงัคมไทย 

4.5 สมบูรณ์  พวงดอกไม้  
 

 

ภาพประกอบ 61 สมบรูณ์  พวงดอกไม ้ 



  171 

สมบูรณ์  พวงดอกไม้  เกิดวันที่  22 กันยายน 2502  อายุ 60 ปี บ้านเกิดที่จังหวัด
ปราจีนบุรี  จบการศึกษาที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปอาชีวะ ปี พ.ศ. 2522 ศึกษาต่อที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวะศกึษาวิทยาเขตเพาะช่าง ปี 2522-2525  สมบรูณ์ในปัจจบุนัคือ ศิลปินอิสระ 
มีผลงานศิลปะแสดงอย่างต่อเนื่องทัง้ในและต่างประเทศ มีการแสดงผลงานเดี่ยวและกลุ่ม การ
แสดงกลุ่มเป็นที่ รู้จักทั่วไป คือ ศิลปินกลุ่มกังหัน (2521-2558) สมบูรณ์เคยเป็นครูสอนศิลปะ
ในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ ควบคู่กบัการเป็นศิลปิน ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2522-2528 
(เวลา 8 ปี) เป็นศิลปินอิสระจนปัจจบุนั ช่วงเวลา 4 ทศวรรษ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2521-2561 ศิลปินหญิง
สมบรูณ์  พวงดอกไม้ มีบทบาทตามสถานภาพคือเป็นศิลปินอิสระ ดงันี ้

4.5.1 บทบาทศิลปิน    
ศิลปินหญิง สมบรูณ์  พวงดอกไม้  มีผลงานจิตรกรรมสีน า้ จ านวนกวา่ 400 ชิน้ ได้แก่ 

ผลงานสร้างสรรค์ ชุด พู่กันกับการเดินทาง ผลงานจ านวนมากซึ่งคล้ายบนัทึกด้วยภาพสีน า้จาก
การเดินทางของสมบรูณ์  ได้แก่ นครวดั ประเทศกมัพชูา, ประเทศลาว, ประเทศเวียดนาม  ยงัมีการ
บันทึกเร่ืองราวอื่น ๆ ได้แก่ เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้เทคนิคผสม  เช่น  การแข่งขัน
จกัรยาน Tour de France  ที่ประเทศฝร่ังเศส,  การเดินทางบนถนนเพื่อแสวงบญุ Saint Jacques  
de Compostelle,  หรือ ชีวิตการเดินทางของเพื่อน ส่วนมากผลงานของสมบรูณ์จะเน้นธรรมชาติ 
ดอกไม้ ความงดงามของทิวทศัน์  และผลงานส่วนหนึ่งที่สมบรูณ์ได้สร้างสรรค์แนวเหนือจริง จะมี
อิสระในการท างานได้แก่ เร่ืองราวที่เก่ียวกบั ผู้หญิง เด็ก ครอบครัว การเมือง หรือสถานการณ์ที่
เกิดขึน้กบัสงัคม เช่น อาหารมือ้เย็นของผู้ชายบนน า้ตาของผู้หญิง (2523), เหยื่อ (2535), การเอา
เปรียบผลประโยชน์ของคนอื่น (2523), ผู้ หญิงกับสันติภาพ (2535) และมีผลงานสร้างสรรค์ที่
สะท้อนประวัติศาสตร์ชุมชน ในปัจจุบันสมบูรณ์เขียนภาพริมคลองรังสิตประยุงศักด์ิ จังหวัด
ปทมุธานี เร่ิมตัง้แต่ปี 2553  จนปัจจบุนั ปี พ.ศ. 2561 จากความมุ่งมัน่ที่จะบนัทกึเร่ืองราวริมคลอง
รังสิตดัง้เดิมไว้ ด้วยขณะก าลังถกูรือ้เพื่อปรับภมูิทศัน์ของภาครัฐ สมบรูณ์ปรารถนาให้ริมคลองคง
ความสวยงามไว้ในผลงานศิลปะจิตรกรรมสีน า้เพื่อคนรุ่นหลงัได้เห็นต่อไป ศิลปินสร้างผลงาน
ศิลปะสะท้อนสงัคมมีหลากหลาย  ประกอบด้วย  ผลงานทิวทศัน์  ผลงานศิลปะสะท้อนวิถีชีวิต 
ผลงานศิลปะแนวเหนือจริง  ผลงานศิลปะเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น และผลงานภาพหุ่นนิ่ง 
ดงันี ้ 

4.5.1.1   ผลงานศิลปะทิวทศัน์ การเดินทางเป็นปัจจยัที่สนบัสนนุให้สมบรูณ์ได้มีแรง
บลัดาลใจต่อการเขียนรูปและเก็ตซ์ภาพ แม้บางแห่งที่ไปได้ใช้เวลาอนัจ ากดั สมบรูณ์ใช้วิธีการน า
เร่ืองราวมาประติดประต่อกนัท าให้เกิดภาพที่สมบรูณ์ได้ในเวลาจ ากดั สถานที่เดนทางที่ปรากฏใน
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ผลงานของสมบูรณ์  คล้ายเป็นการบนัทึกความทรงจ าเก่ียวกับสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้เดินทางของ
ศิลปิน ผลงานเก่ียวกบัทิวทศัน์มีจ านวนมาก  ได้แก่  ช่ือผลงาน สถานที่หลวงพระบาง  เสียมเรียบ
กัมพูชา ฝร่ังเศส สุราษฏร์ธานี  ภูเก็ต ปทุมธานี เป็นต้น  โดยมีภาพที่ได้เขียนไว้เพื่อเป็นที่ระลึก 
จ านวนมากโดยได้รับแรงบนัดาลใจในการเขียนให้เป้นความทรงจ าที่เก็บไว้ยามนึกถึงและเพื่อให้
ผู้ชมได้ซาบซึง้ในผลงานและเกิดความสขุจากการชื่นชม  
 

 

ภาพประกอบ 62 เสียมเรียบ (2537) 
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ภาพประกอบ 63 เกาะสมยุ  (2541) 

 

ภาพประกอบ 64 ภเูก็ต  (2544) 
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ภาพทิวทัศน์เป็นการสร้างสรรค์ภาพผลงานจากแนวคิดงานสร้างสรรค์ที่ศิลปิน
ต้องการเก็บบนัทึกเร่ืองราวการเดินทางและพบเห็นทิวทศัน์ไว้ด้วยสื่อศิลปะสีน า้บนผ้าใบ โดยใช้
เวลาระยะสัน้ ๆ ศิลปินต้องใช้ความช านาญและประสบการณ์ถึงจะให้มีผลงานสมบรูณ์มาก สง่ผล
ให้ผลงานสร้างสรรค์รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนสถานที่จริง ศิลปินหญิงมีทักษะ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรสีน า้สงู ผลงานจึงมีความสมบรูณ์และงดงาม
ลงตวั 

4.5.1.2 ผลงานศิลปะสะท้อนวิถีชีวิต  
 “การเขียนภาพเร่ืองราวตา่ง ๆ เป็นไดอาร่ีที่บนัทกึความทรงจ าของสมบรูณ์ถึงแม้

บรรยากาศในการเขียนเช่นนอกสถานที่จะมีผู้คนมาชมและล้อมด ูเป็นการฝึกสมาธิและสมองให้
แยกแยะเร่ืองใกล้ตวัทางกายภาพและอารมณ์การท างานให้สามารถท างานต่อไปอย่างมีความสขุ”   
เป็นแนวคิดการท างานศิลปะของสมบรูณ์   
 

 

ภาพประกอบ 65 ตลาดและวิถีชีวิตบนถนนในเสียมเรียบ (2542)  
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ภาพประกอบ 66 ตลาดน า้ด าเนินสะดวก ราชบรีุ (2540) 

 

ภาพประกอบ 67 งานก่อพระเจดีย์ทรายในวนัปีใหม่ หลวงพระบาง  (2542) 
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4.5.1.3   ผลงานศิลปะแนวเหนือจริง  
ผลงานส่วนใหญ่ของสมบรูณ์จะเน้นไปทางธรรมชาติ ดอกไม้และความสวยงาม

การใช้จินตนาการของตนเองที่มีต่อวตัถแุละสภาพแวดล้อมที่พบเห็น การเขียนภาพแนวเหนือจริง 
หรือ Surrealistic ท าให้มีอิสระต่อการท างานมากขึน้ เร่ืองราวของผลงานมีที่มาจากการรวมกลุ่ม
ท างาน กลุ่มกังหนั เป็นกลุ่มเพื่อนของสมบูรณ์ และสมบูรณ์เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเพื่อเรียน
เพาะช่าง เป็นผลงานที่มีแนวคิดไปตามเปา้หมายของกลุม่   
 

 

ภาพประกอบ 68 จดุเปลี่ยนของชีวิต (2538) 
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ภาพประกอบ 69 ไม่เหลืออะไร  (2535) 

 

ภาพประกอบ 70 เหยื่อ  (2535) 
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4.5.1.4 ผลงานศิลปะเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น  
การบนัทึกเร่ืองราวเพื่อเป็นความทรงจ าตามห้วงเวลา ฤดกูาล เป็นคณุค่าและมี

ความหมายต่อคนรุ่นหลังมาก ศิลปินต้องการให้เร่ืองราวในอดีตถูกบันทึกไว้ด้วยงานศิลปะแม้
จะต้องใช้เวลาในการเก็บบนัทกึมากก็ตาม เพราะสมบรูณ์ได้ให้คณุค่า และความส าคญัทกุ ๆ เร่ือง
ที่เคยได้สมัผสัและพบเห็นทัง้เป็นความงามและความทรงจ าที่ประทบัใจเสมอ 
 

 

ภาพประกอบ 71 วดัอาราม หลวงพระบาง  (2542) 
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ภาพประกอบ 72 หน้าเทพเจ้าบนยอดปราสาทบายน กมัพชูา (2545)                                               

 

ภาพประกอบ 73 คลองรังสิต ปทมุธานี (2547) 
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4.5.1.5 ผลงานศิลปะภาพหุ่นนิ่ง 
การเขียนภาพหุ่นนิ่งเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์ไม่ได้ออกนอกสถานที่ โดยใช้สิ่ง 

รอบ ๆ ตัวน ามาจัดวางให้สมดุลเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงาน ได้แก่ การเขียนดอกไม้ที่ได้จากสวน 
หรือจากการที่มีผู้คนน ามาให้บ้าง เม่ือจดัองค์ประกอบลงตวัก็ท างานอยู่ที่บ้าน หรือในบริเวณที่พกั
อาศัย โดยส่วนมากจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่อาจจะออกไปข้างนอกได้ หรือช่วงสภาพอากาศไม่
เอือ้อ านวย   

 

ภาพประกอบ 74 ภาชนะกบัดอกพวงชมพ ู  

 

ภาพประกอบ 75 ดอกไม้  (2544) 
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ภาพประกอบ 76 ผกัสวนครัวเพื่อนบ้านฝร่ังเศส  (2546) 

ตารางแสดงการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน 

ตาราง 5 การแสดงผลงานของศลิปิน 

 

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
2521 นิทรรศการภาพเขียนกลุม่กงัหนัครัง้ท่ี 1 จ.ราชบรีุ 
2522 นิทรรศการภาพเขียนกลุม่กงัหนัครัง้ที่ 3 หอศิลป์  พีระศรี 
2524 นิทรรศการศิลปะที่วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพ 
2528 นิทรรศการศิลปะ 25 ปีของ Goethe instate กรุงเทพฯ  
2529 นิทรรศการผู้หญิงครัง้ที่ 1 กรุงเทพฯ 
2531 นิทรรศการแสดงเดี่ยว ที่ OSTBIRK เดนมาร์ก 
2532 นิทรรศการแสดงเดี่ยว ที่ KVINDEGALLERIET เดนมาร์ก 
2535 นิทรรศการผู้หญิงครัง้ที่ 2 กรุงเทพฯ 
2535 นิทรรศการรุ่นใหม่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
2536 นิทรรศการแสดงเดี่ยว ที่ภเูก็ต 
2536 นิทรรศการแสดงเดี่ยว ที่โรงแรมสยามซิตี ้กรุงเทพฯ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. บทบาทของศิลปิน 
2537 นิทรรศการแสดงเดี่ยว ท่ี NEW ART GALLERY พนมเปญ กมัพชูา 
2538 AN ARTIST AT ANGKOR พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 
2538 นิทรรศการศิลปะท่ี KOKKELAERE ประเทศเบลเย่ียม  
2538-2539 นิทรรศการ ASIA MODERN ART ประเทศญ่ีปุ่ น 
2537 นิทรรศการแสดงเดี่ยว ท่ี NEW ART GALLERY พนมเปญ กมัพชูา 
2542 นิทรรศการหลวงพระบาง ท่ีรอยลัเมอริเดีย้น ภเูก็ต ยอร์ช คลบั ภเูก็ต 
2543 นิทรรศการดอกไม้ท่ี ศิลปะสถานอาโกะ กรุงเทพฯ  
2544 นิทรรศการศิลปะท่ี BOATHOUSE GALLERY กรุงเทพฯ  
2545 นิทรรศการผู้หญิง ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2546 นิทรรศการ TRACE OF FAITH ท่ี โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ  
2547 นิทรรศการวนัแม่ ท่ีหอศิลป์แห่งชาติ  กรุงเทพฯ 
2547 นิทรรศการศิลปะ ณ สถานทตูไทย กรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2550 นิทรรศการภาพเขียนท่ี พิพิธภณัฑ์ศิลปะฮานอย ประเทศเวียดนาม  
2551 นิทรรศการจดหมายจากฮานอย ท่ีศิลปะสถาน อาโกะ กรุงเทพฯ 
2553 นิทรรศการครบรอบ 20 ปี AKKO ART GALLERY  
2554 นิทรรศการกลุ่มกังหัน ศิลปะสังสรรค์ 2554 หอศิลปจามจุรี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ  
2556 นิทรรศการเดี่ยว ท่ีหอศิลป์จามจรีุ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 
2558 นิทรรศการกลุม่ท่ีบ้านนาไซ วียงจนัทร์ประเทศลาว  
2558 นิทรรศการศิลปะสงัสรรค์ กงัหนั 2558  
2552 นิทรรศการอนรัุกษ์สตัว์ป่า ณ หอศิลปวฒันธรรม กรุงเทพฯ 
2553 นิทรรศการครบรอบ 20 ปี AKKO ART GALLERY  
2554 นิทรรศการกลุม่กงัหนั ศิลปะสงัสรรค์ 2554 หอศิลปจามจรีุ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ  
2556 นิทรรศการเด่ียว ท่ีหอศิลป์จามจรีุ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 
2558 นิทรรศการกลุม่ท่ีบ้านนาไซ วยีงจนัทร์ประเทศลาว  
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4.5.2 ผลการวิเคราะห์บทบาทศิลปินตามแนวคิดหยินหยาง   
การวิเคราะห์บทบาทของศิลปินหญิงสมบรูณ์  พวงดอกไม้ ตามแนวคิดหยินหยาง คือ 

การศกึษาความเช่ือมโยงที่มีความสมัพนัธ์ของคู่ตรงข้าม คู่ตรงข้ามในการศกึษานี ้ได้แก่ ความคิด
ในเชิงเหตผุลกบัความคิดในเชิงความรู้สึก  ความคิดในเชิงเหตผุลเป็นหยาง ส่วนความคิดในเชิง
ความรู้สึกนัน้เป็นหยิน แนวคิดเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นจากผลงานของสมบูรณ์ที่สะท้อนสงัคมจาก
จ านวนผลงานจิตรกรรมมากกว่า 400  ชิน้ ผลงานสะท้อนแนวคิดจากความความมีเหตุผลของ
สมบรูณ์ อาทิ ผลงานศิลปะภาพเขียนบนัทกึประวตัิศาสตร์ชมุชนคลองรังสิตที่สมบรูณ์ใช้ความคิด
ในเชิงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างยาวนานตัง้แต่ปี 2547 จนปัจจุบัน ปี 2561 
สะท้อนว่าศิลปินนัน้มีภูมิหลงัร่วมกับท้องถิ่นเข้าใจวฒันธรรมท้องถิ่นนัน้ ๆ ดีด้วย ท าให้มีความ
ซาบซึง้ต่อถิ่นที่อยู่อาศยัเกิดประสบการณ์ การที่จะเข้าใจวฒันธรรมท้องถิ่นจนสร้างสรรค์ได้ต้องใช้
เวลาเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง ปรากฏชดัเจนในผลงานศิลปะ ชุด ภาพเขียนบนัทึก
ประวัติศาสตร์ชุมชนคลองรังสิต ช่ือ คลองรังสิต ปทุมธานี (2547) ของศิลปินหญิงสมบูรณ์ 
พวงดอกไม้  

ในทางตรงข้าม ผลงานจิตรกรรมสีน ้า ชุด พู่กนักบัการเดินทางเป็นบนัทึกการ
เดินทาง ผลงานภาพทิวทัศน์ เช่น  หินยายที่เกาะสมุย (2541), น ้ าไหลเชี่ยวที่เทือกเขา 
pyrenees ในประเทศฝร่ังเศส (2544), ฤดหูนาว ดอกไม้ในสวน (2543) สะท้อนถึงความสนุทรียะ
ซึ่งเป็นความรู้สกึต่อสถานที่ได้พบเห็นและแสดงออกตามมมุมองของศิลปิน ประกอบด้วยผลงาน
ภาพทิวทัศน์จ านวนหลายชิน้ของสมบูรณ์ บันทึกเป็นผลงานจิตรกรรม สะท้อนถึงความรู้สึกใน
ความงามของทิวทศัน์จากการเดินทางของศิลปิน และชดัเจนถึงความคิดในเชิงความรู้สกึในผลงาน
จิตรกรรมสีน า้ชุด พู่กันการเดินทาง  ช่ือผลงานชุด ดอกทานตะวนั (2542) ซึ่งศิลปินได้เขียนจาก
การใช้ความรู้สึกต่อวัฏจักรของมนุษย์ ให้ความหมายต่อภาพแต่ละชิน้ เก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึน้กับ
มนุษย์ได้แก่ การตัง้อยู่และดับไปจากการใช้ดอกไม้จากผลงานเพื่อสื่อสะท้อนถึงความรู้สึกของ
สมบูรณ์แก่ผู้ ชม กระบวนการดังกล่าวนี จ้ะเห็นคู่ตรงข้ามระหว่างแนวคิดความมีเหตุผลและ
ความรู้สกึที่มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงสองด้านอย่างมีดลุยภาพของศิลปิน  สรุปได้วา่ในกระบวนการ
สร้างสรรค์ของสมบรูณ์  พวงดอกไม้สะท้อนลกัษณะ  ดลุยภาพทัง้หยินและหยางอย่างลงตวั   
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ภาพประกอบ 77 คลองรังสิต ปทมุธานี (2547) 

ภาพผลงานของศิลปินหญิงช่ือผลงาน คลองรังสิต ปทมุธานี (2547) ภาพตวัอย่างที่
สะท้อนการสร้างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ป็นการใช้ความคิดที่
เป็นหยาง สะท้อนความคิดในเชิงความมีเหตผุล 
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ภาพประกอบ 78 ดอกทานตะวนั 3  (2542)  

ภาพผลงานของศิลปินหญิงชื่อผลงาน ดอกทานตะวนั (2547) ภาพตวัอย่างที่สะท้อน
การสร้างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ป็นการใช้ความคิดที่เป็นหยิน  
สะท้อนความคิดในเชิงความรู้สกึ 

4.5.3 ปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับในสังคม  
ปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิงประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสังคม 2. ด้าน

การศกึษา 3. ด้านครอบครัว  และ4.ด้านจิตวิทยา  ดงันี ้
4.5.3.1 ด้านสงัคม ศิลปินสมบรูณ์มีสงัคมเป็นปัจจยัก าหนดให้สร้างสรรค์ผลงานตาม

เหตกุารณ์ ที่เกิดขึน้ ได้แก่ การบนัทกึประวตัิศาสตร์ การเมือง พิธีกรรม ความเชื่อ สง่เสริมให้ศิลปิน
ได้แสดงผลงานตามรูปแบบเหตกุารณ์และกลุม่ศิลปินอาจจดัขึน้มาเฉพาะกาล สนบัสนนุให้รูปแบบ
ผลงานของศิลปินไปทิศทางตามวตัถปุระสงค์ของกลุม่นัน้ ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ส่งเสริมให้
เกิดการสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีการก าหนดตามกิจกรรมของสงัคมในระดบัชุมชนถึง   ระดบัชาติ 
ได้แก่ งานสร้างสรรค์ร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มศิลปินที่สมบรูณ์ได้เสนอในการแสดงเก่ียวกบัประเด็น
ทางการเมือง  เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นแนวคิดสองด้านคือแง่บวกและแง่ลบ เป็นการแสดงร่วมกบักลุ่ม
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กงัหนัหรือกลุ่มเพื่อนที่มีความรักและผูกพนัสมยัเรียน ทัง้กลุ่มมีแนวคิดเดียวกนัท าให้การท างาน
ศิลปะร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 

การท างานศิลปะและเป็นศิลปินอิสระนัน้ย่อมมีผู้สนบัสนนุส าคญันอกจากกลุ่มเพื่อ
แวดวงศิลปะแล้วยงัมานายทุนเจ้าของแกลอร่ีที่สนบัสนุนงานของสมบูรณ์เป็นชาวญ่ีปุ่ นช่ือ อาซู
โกะ ซูซูกิ เดวี่  และการให้งบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ กมัพชูา และมีผลงาน
จดัแสดงที่ส าคญั  

4.5.3.2   ด้านการศกึษา สมบรูณ์ได้จบการศกึษาทางศิลปะโดยตรงคือวิทยาลยัเพาะ
ช่าง การเข้าเรียนในปี พ.ศ. 2522 สมบรูณ์เป็นผู้หญิงคนเดียวในชัน้เรียน  การเรียนและการท างาน
จึงคุ้นชินกับศิลปะแบบผู้ชาย แต่งานศิลปะของสมบูรณ์ก็ยงัเป็นแบบเฉพาะตัว  และการ ฝึกฝน
ทกัษะตนเองอยู่เสมอจนเกิดความช านาญ มีความสามารถได้รับการยอมรับให้เป็นครูสอนศิลปะ
จนตดัสินใจเนื่องจากต้องการท างานศิลปะอย่างเต็มที่และปัจจบุนัเป็นศิลปินอิสระ ดงันัน้ พืน้ฐาน
การเรียนเป็นจดุส าคญัท าให้สามารถพฒันาต่อยอดได้อย่างมีหลกัการ สถานศึกษาเป็นศนูย์รวม
แวดวงคนท างานศิลปะท าให้เกิดการสนับสนุน และร่วมมือกันเพื่อแสดงผลงานและแหล่ง
ประชาสมัพนัธ์ ส่งข่าวระหว่างกนัของสมาชิกเป็นโอกาสที่ดีของศิลปินไม่ว่าจะการแสดงงานเดี่ยว 
งานกลุ่ม หรือกิจกรรมตามประเพณี ความเช่ือ สถานการณ์บ้านเมือง ท าให้มีความเคลื่อนไหวไม่
หยดุน่ิง   

4.5.3.3  ด้านครอบครัว  ครอบครัวเป็นปัจจยัส าคญัในการที่จะให้ศิลปินได้แสดงพลงั
สร้างสรรค์ ออกมาอย่างอิสระ สมบูรณ์มีคู่สมรสที่เข้าใจในและสนับสนุนให้ด าเนินชีวิตด้วยการ
ท างานศิลปะเป็นหลกั ซึง่เป็นสว่นท าให้สมบรูณ์สามารถสร่างสรรค์งานอย่างต่อเนื่องและด ารงชีพ
ด้วยผลงานศิลปะ ทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุและแนะน าแนวทางให้เกิดความหลากหลายในการงาน
สร้างสรรค์อีกด้วย เช่นผลงานที่เป็นจิตรกรรมสีน า้ ได้มีการปรับวิธีสร้างสรรค์ให้เกิดกระบวนการ 
อื่น ๆ เข้ามาเป็นผลงานที่พฒันาได้อย่างน่าสนใจเช่น ผลงานหลายชิน้ของสมบูรณ์ปรับจากงาน
เขียนสีน า้เป็น งานเขียนสีน า้บนภาพพิมพ์หรือการพิมพ์ก่อนแล้วมาท าจิตรกรรม ท าให้ลด
ระยะเวลาได้และมีความหลากหลาย งานไม่ซ า้มีความสนุกและเพลิดเพลินในการสร้างสรรค์ 
ศิลปินก็คิดงานอย่างอิสระไร้ขีดจ ากดั  

4.5.3.4  ด้านจิตวิทยา  สมบรูณ์เป็นผู้ที่มีความเป็นตวัเองที่ไม่ได้ยึดรางวลั ต าแหน่ง 
ทางสังคมในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงท าให้ท างานมีพื น้ฐานมาจากความพอใจ จาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และจากกลุม่เพื่อน ผลงานศิลปะจงึเกิดขึน้จากธรรมชาติของศิลปินที่
ผ่านไป พบเห็น จากแรงบนัดาลใจที่มีตามเหตกุารณ์ สภาพ สงัคม ตามช่วงเวลา เช่น ผลงานที่เป็น
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การบนัทกึแนวประวตัิศาสตร์ ชมุชนคลองรังสิต หรือ การท่องเที่ยว ไม่ได้เกิดจากการเรียกร้องหรือ
กระทบกระเทียบใส่กลุ่มใดในสงัคม งานของศิลปินเป็นไปตามธรรมชาติและสอดคล้องกบับริบท
สงัคม และศิลปินมีความสขุท่ีได้ท างานศิลปะ  

ผลการศึกษาสรุปว่า สมบูรณ์แสดงผลงานสะท้อนสงัคมตามความรู้ ความคิดจาก
ประสบการณ์ และมีความปรารถนาที่จะใช้ผลงานศิลปะสื่อสะท้อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจาก
ความผกูพนัของที่อยู่อาศยัของตนเอง  และการบนัทกึเร่ืองราวจากความประทบัใจ ในการเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  จากการแสดงผลงานสะท้อนสงัคม มี
ระบบความคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดศิลปินหญิงในแบบตะวนัออก คือ การที่มีจิตวิทยาในการ
ปรับความคิดสะท้อนผลงานศิลปะที่แสดงออกอย่างสมดุล  ปัจจัยที่เอือ้ให้สมบูรณ์เป็นศิลปิน 
ได้แก่ การศึกษาทางด้านศิลปะ การได้รับยกย่องให้รางวลัทางศิลปะ , การสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง, การแสดงผลงานและร่วมกับศิลปินอื่น ๆ  การมีแวดวงทางศิลปะ จากบทบาทและ
แนวความคิดในการแสดงผลงานสะท้อนสงัคมดงักล่าวข้างต้น เป็นส่วนที่ส่งเสริมให้สมบรูณ์เป็น
ศิลปินหญิงในสงัคมไทย 

จากการศกึษาวิเคราะห์บทบาทและปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง จากศิลปินหญิงที่
ประสบความส าเร็จ 5 คน คือ ลาวณัย์ อปุอินทร์, กญัญา  เจริญศภุกลุ, ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ 
อารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ และสมบรูณ์  พวงดอกไม้ ด้วยแนวคิดหยินหยางจากบทบาททางสงัคม
นัน้เป็นที่ยอมรับในสงัคมไทย มีบทบาทตามสถานภาพทางสงัคม ได้แก่ ศิลปิน  ครูศิลปะ และ
นกัเขียน   

4.6 สรุปบทบาทของศิลปินหญิง   
จากการศึกษาบทบาทและปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิงในสงัคมไทย ผู้วิจยั สรุปได้ ดงั

ตาราง    
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ตาราง 6 สรุปบทบาทของศลิปินหญิง 

ศิลปินหญิง ปี พ.ศ. บทบาท 

ลาวณัย์   อปุอินทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2500-
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทศิลปิน  ลาวณัย์ อปุอินทร์ มีผลงานสร้างสรรค์

หลากหลายรูปแบบ ได้แก่   

 -  การสร้างสรรค์ผลงานภาพเหมือน  หรือผลงาน

จิตรกรรมสีน า้มันบนผ้าใบมีหลายขนาด ประกอบด้วย 

พระบรมสาทิสลกัษณ์  พระสาทิสลกัษณ์ของพระบรม

วงศานุวงศ์ และภาพเหมือนบุคคลส าคัญ จ านวนกว่า 

200 ภาพ 

  -  การสร้างสรรค์ภาพสะท้อนสงัคม ภาพเหตุการณ์ที่

เกิดขึน้ในสังคม ได้แก่  การเมือง ผู้ หญิง และภาพ

ความคิดฝันของตนเอง 

-   การสร้างสรรค์ผลงานและแสดงนิทรรศการอย่าง

ต่อเน่ืองทัง้เดี่ยวและการแสดงร่วมระดบัชาติ   

-   การสร้างสรรค์ผลงานจากการวิเคราะห์มีการปรับ

ความสมดลุทางความคิดตามแนวคิดหยินหยาง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ศิลปินหญิง ปี พ.ศ. บทบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กญัญา   เจริญศภุกลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2520-

2561 

 

-   การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน เป็นท่ียอมรับใน

สังคมไทยส่งผลให้ลาวัณย์ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปิน

แห่งชาติด้านทัศนศิลป์ ศิลปินหญิงคนแรกของไทยเมื่อ ปี 

พ.ศ.2559  

บทบาทครู 

 - สอนศิลปะ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ.2502-2517  

สอนศิลปะคณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยั   

พ.ศ.2517-2539 (เกษียณอายรุาชการ)   

 - สอนจากสื่อต่าง ๆ  ได้แก่ โทรทศัน์ ซึ่งเป็นการสอนศิลปะ

ท่ีท าให้คนในสงัคมไทยได้รู้จกัอย่างกว้างขวาง    

-  การเป็นครูท าให้ลาวณัย์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

ส่งผลให้ไ ด้ รับปริญญาศิลปดุษฏีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ  

สาขาวิชาประยกุต์ศิลปศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร ปี พ.ศ. 

2549 

 

บทบาทศิลปิน กัญญา  เจริญศุภกุล สร้างสรรค์ผลงาน

จ านวนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่   

-  การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์และผลงานสร้างสรรค์อื่น 

ๆ  กว่า 900 ชิน้ ได้แก่ ภาพพิมพ์ หมึกจีน งานจัดวาง เป็น

ต้น 

- การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้อนเหตุการณ์ด้าน

การเมือง  เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

การปกครอง และภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ตลอดจน 

ความแตกต่างของสิทธิในการด ารงชีพของคนในสงัคมไทย 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ศิลปินหญิง ปี พ.ศ. บทบาท 

  -  การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนสนัติธรรม เป็นการแสดง

ถึงการลดอัตตาตัวตนโดยเน้นไปถึงเร่ืองราวที่เก่ียวกับ

จิตวิญญาณ  

-  การสร้างสรรค์ผลงาน และแสดงนิทรรศการอย่าง

ต่อเน่ืองทัง้เดี่ยวและการแสดงร่วมระดบัชาติและสากล   

- การสร้างสรรค์ผลงานจากการวิเคราะห์มีการปรับ

ความสมดลุทางความคิดตามแนวคิดหยินหยาง    

บทบาทครู 

- สอนศิลปะ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  หลงัจากจบการศกึษาในปี 

พ.ศ. 2520 จนปัจจบุนัเป็นยงัคงเป็นอาจารย์พิเศษ 

 -  ผู้บกุเบิกและฟืน้ฟวูิชาภาพพิมพ์หินในประเทศไทย  

-การท างานในบทบาทครูศิลปะ สง่ผลให้ศิลปินเป็นที่ 

ยอมรับในแวดวงวิชาการศิลปะ และได้รับการยกย่อง 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งศาสตราจารย์

เกียรติคณุ ด้านทศันศิลป์ ปี พ.ศ.2556 และให้ปริญญา

ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาทศันศิลป์ พ.ศ. 2560 

-  การเป็นครูสง่ผลให้ศิลปินมีบทบาทต่อวงการครูศิลปะ

ด้วย ได้แก่ เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน

วิชาการของอาจารย์ศิลปะในระดบัอุดมศึกษาของไทย 

เป็นกรรมการตดัสินผลงานศิลปะให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน สถาบนัการศกึษา 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ศิลปินหญิง พ.ศ. บทบาท 
สมบรูณ์  พวงดอกไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2521- 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทศิลปิน   สมบูรณ์ พวงดอกไม่มีบทบาทในการ
สร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ 
-   การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้อนเหตกุารณ์ด้าน 
การเมือง  เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงการเมือง การ
ปกครอง และภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ตลอดจนความ
แตกต่างของสิทธิในการด ารงชีพของคนในสงัคมไทย 
-  การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนธรรมชาติ เป็นการส่งเสริม
ให้มนษุย์มีความรักสภาพแวดล้อม และธรรมชาติกบัมนษุย์
เป็นสิ่งสมดลุท่ีเกือ้กูลกันให้อยู่ในโลกนีไ้ด้อย่างร่มเย็นเป็น
สขุ  
-   การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนความเป็นผู้หญิง เพื่อการ
เปิดเผยความเป็นจริงต่อสงัคมท่ีแสดงออกต่อผู้หญิง  
 - การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนเก่ียวกับสถานท่ี การ

เดินทาง เป็นความทรงจ าเหมือนการบนัทกึเร่ืองราวไว้ให้แก่

สงัคม 

-  การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนวิถีชีวิต ศิลปินได้สะท้อน
รูปแบบการด ารงชีวิตของผู้คนตามเหตุการณ์ท่ีได้พบเห็น 
และประทบัใจ 
-  การสร้างสรรค์ผลงานแนวเหนือจริง ท่ีใช้จินตนาการ 
สร้างความอิสระในการสร้างสรรค์งาน และความแปลก
แตกต่างให้ผลงานศิลปิน  
- การสร้างสรรค์ผลงานจากการวิเคราะห์มีการปรับความ

สมดลุทางความคิดตามแนวคิดหยินหยาง  

บทบาทครู  สมบูรณ์ พวงดอกไม้มีบทบาทเป็นครูใน
ช่วงเวลาสัน้  สอน โรงเรียนไทยวิจิตร ศิลปะอาชีวะ ปี พ.ศ. 
2522-2528 หลงัจากนัน้ได้ผนัตวัเองเป็นศิลปินอิสระ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ศิลปินหญิง พ.ศ. บทบาท 
ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2526-
2561 

บทบาทศิลปิน  ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ ได้สร้างสรรค์ผลงาน

จ านวนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่   

- การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ จิตรกรรม เซรามิค สื่อประสม 

และประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถ่ินสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ ก่ิงไม้ 

เศษผ้า กระดาษ เป็นต้น หลากหลายเทคนิคกว่า 1,000 ชิน้ 

-  การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนธรรมมะ และรับใช้ศาสนา เพื่อ

สื่อไปยงัศาสนาถึงการน้อมรับและสืบทอดเป็นผลงานจิตรกรรม

ฝาผนงัที่วดับนดอยสะโง๊ะ   

- การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนธรรมชาติ เพื่อส่งเสริม 
มนษุย์มีความรักต่อสภาพแวดล้อมตามความเช่ือ 

- - เร่ืองธรรมชาติกบัมนษุย์ วา่เป็นสิ่งที่เกือ้กลูกนัและกนัให้อยู่ใน

โลกนีไ้ด้อย่างร่มเย็นเป็นสขุ 

- -  การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนความจริงของวงจร 

ชีวิตมนษุย์จากประสบการณ์ได้อย่างแจ่มแจ้งถึงตัง้อยู่ 

และดบัไป เพื่อสะท้อนให้มนษุย์มีสติ ตอ่การใช้ชีวิตไม่ 

ตกอยู่ภาวะครอบง าของกิเลส เพื่อไม่ให้ประมาท    

- การจดัตัง้หอศิลป์ศรีดอนมลูอาร์ตสเปซ  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปะชมุชน จงัหวดัเชียงราย 

-  การสร้างสรรค์ผลงานและแสดงนิทรรศการอย่างต่อเน่ืองทัง้

เดี่ยวและการแสดงร่วมระดบัชาติและสากล 

-   การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้อนวรรณศิลป์ การใช้ค าสอน

หลกัศาสนาในผลงานศิลปะ ได้แก่ งานเซรามิค หลายขนาด 

-  การเผยแพร่ศิลปะทางสื่อระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อแสดงผลงาน

ศิลปะผ่านเทคโนโลยีที่ทนัสมยั  
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ศิลปินหญิง พ.ศ. บทบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2530-
2561 

-การสร้างสรรค์ผลงานจากการวิเคราะห์มีการปรับใช้ตาม

แนวคิดหยินหยางอย่างสมดลุ 

บทบาทครู 

- สอนศิลปะหลายสถาบนั ได้แก่  วิทยาลยัเทคโนโลยี 
และอาชีวศึกษาวิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาลยัช่างศิลป 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
และคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยได้ลาออกก่อนเกษียณ 2 ปี  และได้เป็นศิลปินอิสระจน
ปัจจบุนั   

- ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรี-  นค
รินทรวิโรฒ ส่งผลให้เป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการศิลปะ
และสงัคมไทย 

 
บทบาทศิลปิน  อารยา  ราษฏร์จ าเริญสุขได้สร้างสรรค์
ผลงานจ านวนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
-   สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลงัสมยัใหม่ท่ีมีความโดด 
เด่น  ไ ด้  การใ ช้  สื่ อ  วิดี โอ  เสียง  งานเ ขียน บนฐาน 
time/space หรือกาลเทศะ  หรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั
หลากลายเทคนิค กวา่ 900 ชิน้ 
-  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้อนเหตกุารณ์ทางสงัคม ด้าน
ความแตกต่างของสิทธิในการด ารงชีพของคนในสงัคมไทย 
-  การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนความเป็นผู้หญิง เพื่อการ
เปิดเผยความเป็นจริงต่อสงัคมท่ีแสดงออกต่อผู้หญิง  
 -   การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนชีวิตกบัความตาย 
แสดงถึงความรู้สกึของศิลปินต่อคนตายท่ีสมัพนัธ์กนั    
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ศิลปินหญิง พ.ศ. บทบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  การสร้างสรรค์ผลงานและแสดงนิทรรศการอย่าง
ต่อเน่ืองทัง้เดีย่วและการแสดงร่วมระดบัชาติและสากล 
บทบาทนักเขียน  
- ผลงานเขียน  ได้แก่  บนัทกึ ‘ผู้หญิงตะวนัออก 
พ.ศ. 2536,  คืนสิน้กลิ่นกามรส  พ.ศ. 2543, (ผม) เป็น
ศิลปิน พ.ศ. 2548,  ศิลปะกับถ้อยความ, วนัใบไม้ร่วง
ของคนไกลบ้าน พ.ศ. 2551,  รู้ หลับ กับศิลป์ พ.ศ. 
2552, ผดุเกิดมาลาร ่า พ.ศ. 2561  
- บทความในวารสาร มติชนสดุ สปัดาห์, วารสาร 
ดิฉนั และจดุประกายกรุงเทพธุรกิจ  

- การสร้างสรรค์ผลงานจากการวิเคราะห์มีการปรับ

ความสมดลุทางความคิดตามแนวคิดหยินหยาง  

 บทบาทครู 
- สอนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปี 2537 จน 
เกษียณอายุ ปี 2560 และปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ผู้ ริเร่ิมหลกัสตูรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
ทศันศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
-    ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาทศันศิลป์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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4.7 การวิเคราะห์แนวคิดหยนิหยางในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 
ผลการศกึษาศิลปินจ านวน 5 คน มีหลกัคิดหยินหยางในการท างานศิลปะที่สะท้อนสงัคม  

ผู้วิจยัใช้วิเคราะห์บทบาทศิลปิน 
4.7.1  หลักวิชา-ความคิดฝัน    

หลักวิชา เป็นการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นหลกัการแบบอะคาเดม่ี 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินอย่างมีหลกัการ หลกัวิชาจึงเป็นหยาง ศิลปินหญิงใช้หลกั
วิชา ได้แก่  ลาวณัย์ อปุอินทร์ และสมบรูณ์  พวงดอกไม้ 

ความคิดฝัน   เป็นการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นแนวคิดการท างาน
ศิลปะจากความคิดฝันหรือจินตนาการ ตรงกนัข้ามกบัการใช้ความคิดในการท างานศิลปะตามหลกั
วิชา ความคิดฝันจงึเป็น หยิน  ศิลปินหญิงใช้ความคิดฝัน  ได้แก่  ลาวณัย์ อปุอินทร์ 

4.7.2 ชาตนิิยม-จตินิยม 
ชาตินิยม  เป็นการสะท้อนเร่ืองราวเก่ียวกับการเมือง การปกครอง การบริหาร

ประเทศโดยสื่อจากผลงานศิลปะและศิลปินแสดงออกมาจากตนเองมิได้รับใช้บุคคลอื่นใด เป็น
บทบาทที่ศิลปินแสดงออกถึงเหตกุารณ์ และสถานการณ์ที่บ้านเมืองของตนที่เผชิญอยู่อาจจะเพื่อ
ปกป้อง สะท้อนความจริง และความต้องการให้เกิดความสงบในสงัคม แนวคิดชาตินิยมจึงเป็น 
หยาง ศิลปินหญิงใช้ความคิดชาตินิยม ได้แก่  ลาวณัย์ อปุอินทร์, กญัญา  เจริญศภุกลุ,  ศรีวรรณ  
เจนหตัถการกิจ, อารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ และสมบรูณ์  พวงดอกไม้ 

จิตนิยม  การใช้แนวคิดในการท างานศิลปะที่เกิดตอ่จิตใจของผู้ชม จากภายในจิตใจ
ของศิลปินที่ปราศจากเร่ืองราวภายนอก มีความหมายในเชิงการหยัง่รู้ทางจิตที่สงบ และใช้การ
แสดงออกเป็นผลงานตามกระแสจิต จิตนิยมตรงกนัข้ามชาตินิยม จิตนิยมจงึเป็น หยิน 
ศลิปินหญงิใชค้วามคดิจตินิยม ไดแ้ก่  กญัญา  เจรญิศุภกุล 

4.7.3  ความจริง – ความเชื่อ  
ความจริง   การใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานตามหลกัความจริงของมนษุย์ที่

มีเกิดแก่เจ็บตาย สะท้อนเพื่อให้เข้าใจจากผลงานศิลปะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนษุย์ไม่ให้ใช้ชีวิต
อย่างประมาท ความจริงหรือสจัธรรมนัน้เป็น  หยาง     ศิลปินหญิงใช้ความคิดในเชิงความจริง  
ได้แก่ ศรีวรรณ  เจนหตัการกิจ และอารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ 

ความเช่ือ  เป็นความเช่ือในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นความคิดที่สะท้อนผลงาน
ศิลปะจากแนวคิดปรัชญาตะวนัออกนัน้ที่เช่ือว่ามนุษย์กับธรรมชาติเป็นเร่ืองเดียวกัน  การเลือก
และปรับตัวให้มีความกลมกลืน และปฏิบตัิตนได้สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวุฒิ
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ภาวะที่มีสติปัญญาสงูสดุของมนษุย์ในด้านของความคิด ภมูิปัญญาความรู้ ถือว่าศรีวรรณเป็นผู้ที่
เลือกให้ชีวิตมีความอิสระและด าเนินชีวิตอย่างธรรมดาในสภาพแวดล้อมบนเขาสงู ไม่ยดึติดบุคคล 
ต าแหน่ง ฐานะ รายได้ ไม่ขึน้กบัการตดัสินใจของผู้อื่น  ศิลปะสะท้อนธรรมชาติจึงแสดงถึงตวัตน
และความเป็นผู้ที่มีอิสระเสรีภาพของศิลปินด้วย ความเช่ือจึงเป็น หยิน ศิลปินหญิงใช้ความคิดใน
เชิงความเช่ือ จ านวน 2 คน ได้แก่ ศรีวรรณ หตัการกิจ และสมบรูณ์  พวงดอกไม้  

4.7.4 ความจ าเป็น-ความต้องการ  
ความจ าเป็น  การใช้ความคิดในการสร้างสรรค์จากบริบทสังคม และสะท้อนให้

สงัคมเห็นสภาพของผู้คนในสงัคมเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ที่ศิลปินพบเห็น เป็นความท้าทายอย่าง
กล้าหาญต่อการแสดงออกของศิลปิน เก่ียวกบัการตดัสิน ต่อการใช้ชีวิต การด าเนินชีวิตของผู้คน
ของสงัคมต่อกนัจากเหตกุารณ์ที่ได้เผชิญ การสร้างสรรค์ในเชิงความจ าเป็นจึงเป็น หยาง   ศิลปิน
หญิงใช้ความคิดในเชิงความจ าเป็น จ านวน 3 คน ได้แก่ อารยา  ราษฏร์จ าเริญสุข ,  กัญญา   
เจริญศภุกลุ และศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ  

ความต้องการ  การใช้ความคิด สะท้อนผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินหญิงจากความ
ต้องการ เป็นการแสดงออกจากภายในที่ศิลปินเกิดขึน้เอง ความต้องการเป็นเร่ืองเฉพาะตนที่
สะท้อนออกมาซึง่ตรงกนัข้ามกบัความจ าเป็นที่เป็นการท าเพ่ือสงัคมสว่นรวม  ดงันัน้ ความต้องการ
จึงเป็นหยิน  ศิลปินหญิงใช้ความคิดในเชิงความต้องการ จ านวน 2 คน ได้แก่ อารยา   ราษฏร์
จ าเริญสขุ  และสมบรูณ์  พวงดอกไม้  

4.7.5  เหตุผล – อารมณ์  
เหตุผล การใช้ความคิดในการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินหญิงจากการใช้

ความพยายามการอดทนต่อการท างานศิลปะให้ส าเร็จ การใช้ความคิดในเชิงความมุ่งมัน่อย่างมี
เหตผุลของศิลปินหญิงนัน้จงึเป็น  หยาง  ศิลปินหญิงใช้ความคิดในเชิงเหตผุล  ได้แก่ ลาวณัย์   อปุ
อินทร์ และสมบรูณ์  พวงดอกไม้  

ความรู้สึก  การใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความรู้สกึ อารมณ์ สนุทรียะ
จากสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาท่องเที่ยวหรือการเดินทางในที่ต่าง ๆ ความรู้สึกจะเป็นช่วงเวลา
หนึง่ที่ไม่มีเหตผุลหรือเปา้หมายก่อนการสร้างสรรค์ ตรงกนัข้ามกบัความมุ่งมัน่ที่มีเปา้หมายชดัเจน 
ดงันัน้ความรู้สึกจึงเป็นหยิน ศิลปินหญิงใช้ความคิดในเชิงความรู้สึกหรืออารมณ์  ได้แก่ สมบูรณ์  
พวงดอกไม้  

เม่ือเปรียบเทียบการสะท้อนความคิดตามแนวคิดหยินหยาง ศิลปินหญิงมีแนวคิดที่
สะท้อนในผลงานศิลปะ มีคูต่รงข้ามที่ได้จากผลการศกึษา ได้แก่  
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ล าดบั 1  คือ  ชาตินิยม-จิตนิยม  
ล าดบั 2  คือ  ความจ าเป็น-ความต้องการ  
ล าดบั 3. คือ  ความจริง - ความเชื่อ   
ล าดบั 4. คือ  หลกัวิชา – ความคิดฝัน  และเหตผุล-อารมณ์  

ดังนัน้  หลักคิดหยินหยางเป็นการสะท้อนการสร้างสรรค์ผลงานที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับในสงัคม จากผลของการวิเคราะห์จะเป็นแนวทางต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของศิลปินหญิงที่สงัคมไทยยอมรับต่อไป 

4.8 ปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง     
ผลการศึกษาพบว่า ศิลปินหญิงมีปัจจยัที่ช่วยเอือ้ให้เป็นศิลปินตามโครงสร้างทางสงัคม 

ได้แก่   ด้านครอบครัว,  ด้านการศกึษา, ด้านสงัคม, และด้านจิตวิทยา   
4.8.1  ด้านสังคม  ศิลปินหญิงมีบทบาททางสงัคมคือเป็นศิลปิน และเป็นครูศิลปะ จึง

ท าให้มีปัจจยัสนบัสนนุให้เป็นศิลปินหญิง จากผลการศกึษาสรุปได้  ดังนี ้
4.8.1.1  การได้รับรางวลัจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ศิลปินหญิงทัง้ 5 คนได้รับ

รางวลัจากการประกวดศิลปกรรมจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการยอมรับและรางวลัส าหรับศิลปิน
หญิงคนแรกของไทย ได้แก่ รางวลัศิลปินแห่งชาติด้านทศันศิลป์ โดยลาวณัย์ อปุอินทร์ ได้รับเม่ือ 
พ.ศ. 2559 

4.8.1.2  การพฒันาผลงานในแวดวงวิชาการทางศิลปะ สง่เสริมให้ศิลปินหญิง ได้แก่ 
ศรีวรรณ  เจนหัตถการกิจ ในต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ , กัญญา เจริญศุภกุล ในต าแหน่ง
ศาสตราจารย์,และอารยา ราษฏร์จ าเริญสขุ ในต าแหน่งศาสตราจารย์  

4.8.1.3  การแสดงผลงานที่สะท้อนสังคม ศิลปินหญิงในงานวิจัยนีท้ัง้ 5 คน ได้
สะท้อนผลงานตามเหตกุารณ์และบริบททางสงัคมและจดัแสดงอย่างต่อเน่ือง  

4.8.1.4  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จิตรกรรม หุ่นนิ่ง 
ภาพเหมือน ภาพพิมพ์ เซรามิกส์  หมกึด า สื่อประสม ผลงานจดัวาง และวิดีโออาร์ต เป็นต้น และมี
เร่ืองราวสะท้อนหลายด้าน เช่น การเมือง ผู้ หญิง คนจน ธรรมชาติ ต้นไม้ ลมหายใจ จักรวาล 
ชาวบ้าน และกิเลสตณัหาของมนษุย์ตามหลกัศาสนา เป็นต้น  

4.8.1.5  การได้รับความสนบัสนนุจากหน่วยงานในสงักดัตามบทบาทในสงัคม ได้แก่ 
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การได้รับการสนบัสนนุจากภาคเอกชน หรือบุคคลเจ้าของ
กิจการ หรือศิลปินที่เป็นครูจะได้รับการสนบัสนนุจากสถานศกึษาที่ตนสงักดั และศิลปินอาจใช้ทนุ
ของตนเองในการสร้างสรรค์ด้วย เป็นต้น 
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4.8.2 ด้านการศึกษา 
ศิลปินหญิงได้รับการศึกษาศิลปะจากสถาบันทางศิลปะ และพัฒนาตนเองจาก

ประสบการณ์ และบริบททางสงัคม ศิลปินยงัฝึกฝนสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีผลงาน
ศิลปะอย่างหลากหลาย  

4.8.3 ด้านครอบครัว   
4.8.3.1 ศิลปินเติบโตในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนให้ศึกษาทางศิลปะ และใน

ครอบครัวทีไม่ได้สนบัสนนุ แต่จะยอมรับเม่ือศิลปินหญิงมีการแสดงผลงานศิลปะและได้รับรางวลั
ทางศิลปะ  

4.8.3.2 ศิลปินหญิงที่มีครอบครัวอยู่ในแวดวงศิลปะ จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก
ครอบครัว และพบว่าศิลปินหญิงที่มีสถานะโสด ท าให้การท างานศิลปะได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้มี
ผลงานอย่างตอ่เนื่องและเป็นที่ยอมรับของสงัคม  

4.8.4 ด้านจติวิทยา    
4.8.4.1  ศิลปินหญิงมีบคุลิกภาพที่เป็นผู้น า  
4.8.4.2  ศิลปินหญิงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้อนภาพทางสงัคมที่เกิดขึน้เพื่อให้

ผู้ชมได้เข้าใจอย่างท้าทาย และกล้าหาญ เช่น เหตกุารณ์ทางการเมือง การเหลื่อมล า้ทางสงัคมของ
บางกลุม่บคุคล เป็นต้น  

4.8.4.3  ศิลปินหญิงปรับรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน มีรูปแบบที่หลากหลายตาม
บริบทของสงัคม  

สรุปปัจจัยที่เอือ้ต่อการส่งเสริมศิลปินหญิง 
(1) ด้านการศกึษา  
(2) ด้านสงัคม 
(3) ด้านครอบครัว 
(4) ด้านจิตวิทยา 

4.9 แนวทางการส่งเสริมให้เป็นศิลปินหญิงเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย  
ศิลปินหญิงอาจมีหลายบทบาทในสงัคม  ได้แก่ บทบาทศิลปิน บทบาทครู  มีแนวทาง 

ได้แก่ บทบาทศิลปินและบทบาทครูศิลปะผลจากการศึกษาบทบาทศิลปินหญิง ผู้วิจยัได้แนวทาง
สง่เสริมให้เป็นศิลปินหญิงที่สงัคมยอมรับ  โดยการประยกุต์จากผลการวิเคราะห์ตามแนวคิดหยินห
ยาง จึงได้แนวคิดสองทางเป็นข้อเสนอวิธีส่งเสริมให้เป็นศิลปินหญิงที่ได้รับการยอมรับของ
สงัคมไทย ตามผลการศึกษา ผู้วิจยัเสนอแนวทางประกอบด้วย  1) การส่งเสริมบทบาททางสงัคม
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ของศิลปินได้แก่บทบาทครูและบทบาทศิลปิน  และ2) แนวทางการสง่เสริมด้านปัจจยัที่เอือ้ให้เป็น
ศิลปินหญิง ได้แก่ ด้านการศกึษาด้านสงัคม, ด้านครอบครัว และด้านจิตวิทยา ดงัตอ่ไปนี ้   

4.9.1 การส่งเสริมบทบาททางสังคมของศิลปิน ประกอบด้วย บทบาทศิลปิน  และ
บทบาทศิลปิน ดงันี ้

บทบาทศิลปิน  แนวทางการสง่เสริมให้ศิลปินมีบทบาทตอ่สงัคม  ดงันี ้  
4.9.1.1 การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนสงัคม ตามบริบทสงัคมด้านการเมือง การ

ปกครอง ด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นแล้ว การปรับความคิดในการ
สร้างสรรค์ให้สมดลุตามแนวคิดหยินหยางจะสง่ผลให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็น
ศิลปินหญิงที่สังคมยอมรับ จากผลการศึกษาศิลปินที่ประสบความส าเร็จ คื อศิลปินหญิงใน
งานวิจยันีมี้แนวคิดที่สมดลุกนั ได้แก่ ชาตินิยม-จิตนิยม, ความจ าเป็น-ความต้องการ, ความจริง- 
ความชื่อ, หลกัวิชา- ความคิดฝัน และแนวคิด เหตผุล - ความรู้สกึ  

แนวคิดหยินหยาง จึงเป็นแนวทางที่ศิลปินสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดความ
สมดุลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อสงัคม ซึ่งจะส่งผลให้การท างานไม่สดุโต่ง มีดุลยภาพที่
เป็นที่ยอมรับของสงัคมไทย  ศิลปินสามารถมีบทบาทต่อสงัคมได้หลายบทบาท ได้แก่ เป็นทัง้ครู
ศิลปะและศิลปิน  จัดเป็นคู่ตรงข้ามตามแนวคิดหยินหยางได้ว่าครูศิลปะเป็นหยาง และศิลปิน
เป็นหยิน ดังนัน้ศิลปินหญิงสามารถปรับบทบาทของตนได้อย่างสมดุลเหมาะสม  นอกจากนีใ้น
บทบาทศิลปินก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านงานเขียน งานออกแบบ หรืออื่น ๆ ได้หลากหลาย 
ย่อมเป็นปัจจยัสง่เสริมให้เป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวางและเป็นที่น่ายกย่องในสงัคม 

4.9.1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานศิลปะ  หน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการ
ประกวดศิลปกรรมที่จดัขึน้ เพื่อวดัความสามารถและสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ ท าให้เรียนรู้การ
ท างานศิลปะและพบผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านศิลปะ เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผู้ เข้าร่วมประกวด 
เม่ือได้รับรางวลัยกย่องจะเป็นการเสริมความมัน่ใจ และภาคภมูิใจ และมีแนวทางต่อการมีโอกาส
สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่อง จนประสบความส าเร็จเป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับใน
แวดวงศิลปิน หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดให้มีการประกวดผลงานศิลปะปัจจุบนัพบได้ทั่วไป  ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงวฒันธรรม สถาบนัการศึกษา สถาบนัการเงิน องค์กร
มหาชน สนบัสนนุการประกวดผลงานศิลปกรรมแก่บคุคลทกุเพศ ทกุวยั เพื่อให้โอกาสแก่ประชาชน
ที่มีความสามารถได้แสดงออกและเผยแพร่ผลงาน ศิลปินหญิงใช้โอกาสเข้าประกวดผลงานศิลปะ
เพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคม งานประกวดศิลปกรรมในสังคมไทย ปัจจุบันพบงานประกวด
ผลงานศิลปะได้ทัว่ไป  เช่น  งานประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครัง้ที่ 9 จดัโดย บริษัท ไทยเบฟเวอ
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เรจ จ ากัด (มหาชน) จดัขึน้ประจ าทกุปี,  งานประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่  36 ประจ าปี พ.ศ. 2562, การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 
65 ประจ าปี 2562 จดัโดย มหาวิทยาลยัศิลปากร, งานประกวดผลงานศิลปกรรม 
"การสร้างสรรค ์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ผ่านหลักธรรม แนวคิดหรือค าสอนใน
พระพุทธศาสนา”จดัโดย ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ร่วมกบั วทิยาลยัเพาะช่าง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์,  การประกวดศลิปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครัง้ที่ 14 จดัโดย สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์,   การประกวดภาพวาดศิลปกรรม 
ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครัง้ท่ี 19 หวัข้อ “ภมิูใจ...ไทยแลนด์ : Pride  of  Thailand” 
จัดโดยศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
บริษัท ปตท.จ าก ัด (มหาชน) และการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั ้งที่  4  ชิงโล่
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จดัโดยธนาคารกรุงไทย การเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
ผลงานศิลปะ การเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งได้เป็นศิลปินสง่ผลงานประกวด และศิลปินเข้าร่วมกิจกรรม 
ดงันี ้  

ศิลปินส่งผลงานประกวด  ศิลปินหญิงที่กระตือรือร้นต่อการเข้าร่วมประกวด 
ศิลปกรรม ต้องมีความพร้อม โดยควรศึกษาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ในขอบเขตหรือ
วัตถุประสงค์ของผู้ จัดก าหนดไว้อย่างรอบคอบ ได้แก่  หัวข้อ ขนาด เทคนิค แนวคิด วันเวลาที่
ก าหนด และคุณสมบัติของผู้ เข้าประกวด เป็นต้น  ผู้ประกวดอาจศึกษาจากผลงานที่เคยได้รับ
รางวลัชนะ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์  หมัน่ฝึกฝนกบัศิลปิน ครูศิลปะ แวดวงทางศิลปะ 
หรือจากแหลง่เรียนรู้ทางศิลปะ  การประกวดผลงานจะท าให้ศิลปินได้แสดงความสามารถ และรับรู้
ถึงมาตรฐานของผลงานศิลปะของตนเองว่าเป็นที่ยอมรับระดับใด เพื่อพัฒนาแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้ตามความต้องการของสงัคมอย่างเหมาะสม เพราะรางวลัการประกวดจะเป็น
ภาพแทนการยอมรับของแวดวงศิลปินตามวตัถปุระสงค์ของหน่วยงานตา่ง ๆ ที่ก าหนดขึน้    

ศิลปินไม่ได้ส่งผลงานประกวด  ศิลปินหญิงอาจไม่ประสงค์ที่จะประกวด ด้วย
เหตุผลบางประการ ได้แก่  กรอบและหัวข้ออยู่นอกเหนือจากแนวคิดงานสร้างสรรค์ของตัวเอง 
ระยะเวลาสัน้เกินไป, งบประมาณไม่คุ้มค่า หรือมีเหตผุลอื่น ๆ  แต่ศิลปินหญิงมีความสนใจต่อการ
จัดแสดงผลงานจากการประกวดผลงานศิลปะของผู้ที่ได้รับรางวัลหรือชนะการประกวด ศิลปิน
หญิงอาจเข้าร่วมในฐานะของผู้ ร่วมงาน หรือผู้ ชม เพื่อศิลปินหญิงได้เรียนรู้เก่ีย วกับขัน้ตอน
กระบวนการจดัการประกวดผลงานศิลปะ การแสดงผลงาน และการได้รับข้อมลูทศันะคติจากผู้จดั
ที่เป็นหน่วยงาน บุคคลทั่วไป  ศิลปิน และจากผู้ชมผลงานซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเพื่อน าไปปรับ หรือ
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พัฒนาผลงานสร้างสรรค์อย่างที่สงัคมต้องการในแบบของศิลปินเองอย่างมีดุลยภาพ เพื่ อจะได้
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีสงัคมยอมรับต่อไป  

ดังนัน้ การประกวดผลงานศิลปกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึน้ และการเข้า
ร่วมงานหรือการติดตามชมผลงานศิลปะที่ได้รับรางวลัจากการประกวดศิลปกรรมของศิลปินจะ
เป็นสว่นสง่เสริมให้ศิลปินหญิงมีแนวทางพฒันาผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในสงัคมได้ 

4.9.1.3 การสร้างเครือข่ายศิลปิน การมีเครือข่ายศิลปินนัน้จะท าให้ศิลปินมี
ความรู้ และเป็นช่องทางสื่อสารตอ่กนั ศิลปินรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของแวดวงศิลปะอย่างรวดเร็ว 
เครือข่ายจะเป็นศูนย์รวมของข่าวสาร และประกาศแจ้ง เชิญชวนให้สมาชิกด าเนินการเก่ี ยวกับ
กิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้ศิลปินมีบทบาทแสดงผลงานศิลปะตามเหตุการณ์ของสังคมที่
เกิดขึน้อย่างเท่าทัน รวมทัง้เป็นช่องทางศึกษาแลกเปลี่ยน แก้ปัญหา การตัดสินใจ การมีระบบ
เพื่อน และระบบพี่น้องโดยการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด เร่ืองราว ประสบการณ์ของศิลปิน 
ส่งผลต่อศิลปินให้ไม่โดดเดี่ยว อาจจะมีการรวมกลุ่มกันในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ตามบทบาทศิลปินต่อสังคมที่เป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกในเครือข่ายหรือระหว่างเครือข่าย 
นอกจากนีส้ามารถพัฒนาไปสู่การร่วมวางแผน ความรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์ผลงาน การ
ด ารงชีวิตที่มีคณุภาพที่ดี  ในสงัคมไทยนัน้มีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานใน
หวัข้อตามขอบเขตหรือตามอิสระ อาทิ กลุม่ศิลปิน กลุม่กงัหนั ประกอบด้วยศิลปินที่เป็นกลุม่เพื่อน
จากสถาบนัการศกึษาเดียวกนั ทัง้ 4 คน  มีแนวคิดในการแสดงผลงานเพ่ือสะท้อนสงัคม พฤติกรรม
มนุษย์และการบริหารบ้านเมือง  ศิลปิน คือ ประสิทธ์ิ   ชนิตราภิรักษ์, สายัณห์   สนิทราษฏร์, 
สมบรูณ์   พวงดอกไม้ และไพศาล  ธีรพงศ์วิษณพุร, ศิลปิน  หญิงที่จดัขึน้ในปัจจบุนั คือ นิทรรศการ 
ศิลปินหญิงนานาชาติและครบรอบ 10 ปีกลุม่ศิลปินหญิงไทยและมาเลเซีย  (10 th Anniversary 
Thailand – Malaysia International Women Artists Art Exhibition 2018)  โดยความ
ร่วมมือจากกลุ่มศิลปินหญิงไทย และมาเลเซีย และเครือข่ายศิลปินหญิงนานาชาติท่ี
ร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือจดัแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 10 
ปี ของการก่อตัง้กลุ่มศิลปินหญิงไทยและ มาเลเซีย ซ่ึงนิทรรศการจะช่วยสร้างแรง
บนัดาลใจ และสร้างคุณค่าในงานศิลปะแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของ
เครือข่ายศิลปกรรมและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศด้วย โดยได้จดัขึ้นที่ศูนย์ส่งเสรมิ
ศลิปวฒันธรรม ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

ดงันัน้ศิลปินหญิงสามารถสร้างเครือข่ายจากกลุ่มที่มีความสนใจในแนวทางการ
สร้างสรรค์ทิศทางเดียวกันดงัที่ได้กล่าวข้างต้นเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่ยอมรับในสงัคมไทย และเครือข่ายนานาชาติ  
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บทบาทครูศิลปะ  มีแนวทางการส่งเสริมศิลปินหญิงในบทบาทครูศิลปะ สรุปได้ 
ดงันี ้ 

4.9.1.4  การใช้แนวคิดในการสอนที่ได้ยดึถืออย่างเป็นระบบมาใช้ เพื่อสง่เสริมให้
การสอนประสบความส าเร็จ 

4.9.1.5  การเป็นต้นแบบ และการใช้วิธีสร้างแรงบนัดาลใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนมี
ความกระตือรือร้นตอ่การเรียน  

4.9.1.6 การยึดหลกัความเมตตา การยึดหยุ่นและการช่วยเหลือของผู้ เรียนคือ
การช่วยเหลือกนัของเพื่อมนษุย์ ดงันัน้การสอนของครูจงึควรมีการท างานเดี่ยวและความช่วยเหลือ
ของระบบกลุม่  

4.9.1.7 ครูศิลปะไม่ควรสอนอย่างเดียวแต่ใสใ่จในบริบททางสงัคม หมัน่ปรับปรุง
รูปแบบการสอน สื่อการสอน ครูศิลปะตรวจสอบและด าเนินการด้านหลกัสตูรด้วยให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ 

4.9.1.8  การสอนด้วยการสร้างสถานการณ์ เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาและกระตุ้น
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

ดงันัน้ การเป็นครูศิลปะต้องพฒันาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพฒันางานศิลปะและ
ผลงานทางวิชาการ ครูศิลปะจึงควรพฒันาผลงานทางวิชาการก้าวสู่ต าแหน่งที่เป็นที่ยอมรับทาง
แวดวงวิชาการวิชาชีพ ในต าแหน่งที่เหมาะสมจงึจะเป็นที่ยอมรับในสงัคมไทย 

4.9.2 การส่งเสริมปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง ตามโครงสร้างสงัคมประกอบด้วย 
ด้านการศกึษา ด้านครอบครัว ด้านสงัคม  และด้านจิตวิทยา  มีดงัตอ่ไปนี ้

4.9.2.1  ด้านการศึกษาศิลปะ แนวทางเพื่อผู้หญิงสามารถปรับใช้ได้เป็นสองทาง 
ได้แก่ การศึกษาในสถาบนัทางศิลปะ และการฝึกฝนตนเองนอกระบบ  ผู้หญิงสามารถปรับใช้เพื่อ
การศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนและสร้างประสบการณ์เพื่อพัฒนาให้เป็นศิลปินได้ตามความเหมาะสม  
ดงันี ้   

การศกึษากระแสหลกั ในสถาบนัการศกึษาศิลปะ เพื่อศกึษาหลกัวิชาด้านทฤษฎี 
ทกัษะปฏิบตัิทาง ศิลปะตามหลกัสตูรการเรียนรู้ ตัง้แต่การระดบัพืน้ฐานและระดบัอดุมศกึษาที่จดั
การศึกษาทางด้านศิลปะ ปัจจุบันสถาบันการศึกษามีหลายแห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลยัเพาะช่าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลฯ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วิทยาลยัช่างศิลป์ หรือวิทยาลยัทางศิลปะอื่น ๆ ที่จดัการศกึษา 
และรวมถึงสถาบนัการศกึษาในระดบัสงู ผู้หญิงควรใช้โอกาสศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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เนื่องจากการได้รับการศึกษาทางศิลปะจากสถาบันการศึกษาเฉพาะทางศิลปะ เป็นเส้นทางของ
การเป็นศิลปิน การเรียนรู้จากครูหรืออาจารย์ผู้สอนศิลปะจะท าให้มีหลกัการ ทฤษฎีทางศิลปะ
ตลอดจนการมีโอกาสสร้างสมประสบการณ์จนเกิดความช านาญและ เนื่องจากสถาบนัการศกึษา
ย่อมสร้างคณุภาพที่เท่าเทียมกนัของชายและหญิง ท าให้ผู้หญิงที่จบการศกึษาทางศิลปะได้รับการ
ยอมรับในสงัคมมากกว่าการศึกษาในสาขาอื่น ๆ  หรือจากสถาบนัการศึกษาทัว่ไปได้สะท้อนจาก
งานวิจัยนีศ้ิลปินหญิงส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา และทุนการศึกษาต่อทางศิลปะภายใน  และ
ต่างประเทศมีผลต่อการเป็นศิลปินที่มีบทบาทในสังคมไทยอย่างดี  แนวทางนีจ้ะเป็นหลักการ
โดยทัว่ไปที่ศิลปินชายหรือหญิงได้รับโอกาสเสมอภาคกนัโดยนโยบายการบริหารบ้านเมือง  

ผู้หญิงที่เรียนศิลปะควรเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะในเชิงสร้างสรรค์ และแสวงหา
ความรู้นอกเวลาเรียน การอาสาเป็นผู้ช่วยงานครู หรือติดตามศิลปินตามโอกาส และการสร้างกลุ่ม
ศิลปินในสถานศึกษาเพื่อเร่ิมการฝึกประสบการณ์ท าโครงงานศิลปะ อาจร่วมกบัสโมสรนกัศึกษา 
การท าค่ายจิตอาสาเพื่อแสดงงานต่อชมุชน ผู้หญิงควรเสนอตวัเองเป็นผู้น าท ากิจกรรม ด าเนินงาน
และก าหนดเวลาการเผยแพร่กิจกรรมเป็นวาระ ควรริเร่ิมท าและมีระบบสานต่อรุ่นสูรุ่่น เช่น ภายใต้
กรอบของกลุม่ที่เป็นผู้หญิง ศิลปะของผู้หญิง  และผู้หญิงก าหนดแนวทางในการเสนอที่เป็นศิลปะ
สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง หรือบริบทแวดล้อมตามสถานการณ์ในแบบศิลปะหลงั
สมยัใหม่  ตามกระแสศิลปวฒันธรรมในสงัคมไทยปัจจบุนั คนไทยมีความศรัทธาต่อพทุธศาสนา มี
ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์ และวิถีชีวิตคนไทยมีทัง้สงัคมเมืองและสงัคมชนบท 
และมีสภาวะขดัแย้งต่อระบบการเมืองการปกครอง วงจรชีวิตมนุษย์ ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นทัง้นี ้
สถานศกึษาควรให้การสนบัสนนุผู้หญิงได้ท ากิจกรรมเหลา่นีอ้ย่างเหมาะสม การจดัค่ายจิตอาสาสู่
ชมุชน ได้แก่ การแสดงผลงานศิลปะในชมุชนร่วมกนัของนกัศึกษาศิลปะ ผู้หญิงควรมีบทบาทเป็น
ผู้น าการจดักิจกรรม อาจเป็นผู้ เสนอโครงงานและแนวทางการจดักิจกรรม ที่แสดงถึงศกัยภาพหรือ
ความสามารถ สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนัระหวา่งเพื่อนๆ  

การแสดงผลงานศิลปกรรม สถานศึกษาจัดแสดงผลงานศิลปะ ผู้หญิงควรร่วม
แสดงผลงานเพื่อสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ และการร่วมแสดงผลงานกบัสถาบนัการศกึษาอื่น ๆ 
ด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้พัฒนางานสร้างสรรค์ของตนเอง ผู้หญิงอาจจัดแสดง
ผลงานเสนอต่อสงัคมภายนอกภายใต้กรอบของบริบทแวดล้อมสงัคม หรือตามสภาพเหตกุารณ์ที่
เกิดขึน้ในสังคมไทย ศิลปินหญิงสามารถขอรับทุนเพื่อศึกษาด้านศิลปะของศิลปิน เป็นปัจจัย
ส่งเสริมให้ศิลปินได้มีความรู้กว้างขวางขึน้ เช่น ศิลปินหญิงที่ได้ทนุไปการศึกษาระดบัปริญญาโท
ต่างประเทศ กัญญา เจริญศุภกุล และอารยา ราษฎร์จ าเริญสุข แล้วกลบัจากการการศึกษามา
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พฒันาหลกัสตูรการสอนทางศิลปะในสถาบนัจดัการศกึษาศิลปะของสงัคมไทย นบัว่าเป็นบทบาท
ส าคญัมากตอ่วงการการศกึษาศิลปะ  และศิลปินในสงัคมไทย 

การศกึษาทางเลือก   ผู้หญิงอาจไม่ได้เรียนในสถาบนัทางศิลปะ แต่มีวิธีการจาก
การแสวงหานอกระบบด้วยตนเอง กล่าวคือ ผู้หญิงอาจเรียนรู้จากสื่อต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมจาก
ประสบการณ์ และการเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ตามความสนใจ ผู้ หญิงก็สามารถ
แสดงออกทางศิลปะและแสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ศิลปินที่ไม่เข้า
เรียนในสถาบนัการศึกษาศิลปะที่ประสบความส าเร็จ พบได้ในสงัคมไทย ได้แก่ศิลปินหญิงเป็น
บุคคลชัน้สงูของไทยที่เติบโตในประเทศฝร่ังเศส  ได้แก่ หม่อมเจ้ามารศี สุขุมพันธุ์บริพตัร (พ.ศ.
2574-2556 )ได้มีผลงานที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมไทย ซึ่งปี พ.ศ.2561 มูลนิธิหม่อมเจ้า
หญิงสขุมุพนัธุ์ บริพตัรได้จดัแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนแม้ท่านจะเสียชีวิตแล้วก็ตาม  
ศิลปินหญิงอีกท่านที่เป็นที่ยอมรับในสงัคมไทยคนแรกคือ มีซียม ยิบอินซอย ช่วงปี พ.ศ.1449-
2531  มีผลงานที่โดดเด่นซึ่งได้รับรางวลัจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ  ได้รับรางวลัเกียรติ
นิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง 3 ครัง้ ครัง้ที่ 1 ประเภทจิตรกรรม ชื่อผลงาน วิถีแห่งความฝัน ครัง้ที่ 2 
ประเภทจิตรกรรม ช่ือผลงาน ทิวทศัน์   และครัง้ที่ 3  ประเภทจิตรกรรม ช่ือผลงาน หวัหิน นบัว่า มี
เซียมเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่มีศิลปะแนวลทัธิประทบัใจ (Impressionism)  และแบบเหมือนจริง  
มีเซียมเป็นศิลปินที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถานศึกษาศิลปะ แต่ฝึกฝนกับศาสตราจารย์ศิลป์   
พีระศรี   

การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินอาจมาจากประสบการณ์ การฝึกฝนตามความ
สนใจของตนเอง โดยใช้บริบทแวดล้อมเป็นครู  เช่น สายลม แสงแดด ทิวทศัน์ หรือจากบคุคลที่ มี
ความรู้โดยตรง  นอกจากนีผ้ลจากสภาพทางสงัคมเป็นส่วนที่หล่อหลอมให้บคุคลได้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ตามที่คุ้นชินจากการพบเห็น ดงันัน้ผู้หญิงที่ไม่ได้ศกึษาจากสถานศกึษาทางศิลปะก็อาจ
เป็นศิลปินและเป็นที่ยอมรับของสงัคมได้  บางครัง้ผู้หญิงที่เป็นศิลปินอาจจะได้รับการถ่ายทอด
จากพ่อหรือคนในครอบครัวเป็นผู้ส่งเสริม ท าให้สามารถพฒันาความคิดอย่างรวดเร็ว และการมี
ผลงานเสนอต่อสาธารนะชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจยัที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงท างานศิลปะที่สงัคม
ยอมรับของสงัคม 

ดังนัน้ ผู้ หญิงที่เข้าศึกษาในสถาบันทางศิลปะ โดยการศึกษาในระบบตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาก าหนด หรืออาจศึกษาแบบทางเลือกโดยไม่ได้เ ข้าศึกษาใน
สถาบนัการศึกษาศิลปะแต่มีการฝึกฝนด้วยตนเอง ด้วยประสบการณ์ สภาพแวดล้อมเหตุการณ์
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ต่าง ๆ และสภาพบริบทสังคม ศิลปินหญิงก็สามารถแสดงผลงานในแบบตนเอง และสามารถ
สร้างสรรค์ให้ผลงานเป็นที่ยอมรับของสงัคมได้  

4.9.2.2 ด้านสงัคมแนวทางการส่งเสริมการจดัการแสดงผลงานศิลปกรรมแก่ศิลปิน   
ปัจจุบนั พบว่า มีหน่วยงานส าคัญ ๆ ของภาครัฐได้ด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยร่วมกับ
ศิลปินนานาชาติแสดงผลงานศิลปะ ดงันี ้  

หน่วยงานภาครัฐ ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั (สศร.) กระทรวงวฒันธรรม 
(วธ.) จัดงาน “Thailand Biennale Krabi 2018”  ขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย จังหวัดกระบี่ 
ก าหนดขึน้ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 จัดให้ศิลปินจากทั่วโลกร่วม
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของศิลปะเฉพาะที่ (Site-specific art) ที่สร้างขึน้เพื่อจัดวางใน
ต าแหน่งเฉพาะเจาะจงของพืน้ที่ทางธรรมชาติกลางแจ้ง ของพืน้ที่ 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 
เขตอุทยาน ได้แก่ อุทยานธารโบกขรณีและท่าปอมคลองสองน า้ โซนที่ 2 บริเวณชายหาด ได้แก่ 
หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง ไร่เลย์ เกาะปอดะ และโซนที่ 3 ในเมืองกระบี่ เกาะกลางและเขาขนาบ
น า้ภายใต้แนวคิด Edge of the Wonderland “สดุขอบฟ้าแห่งดินแดนมหศัจรรย์” ดงันัน้ หน่วยงาน
เป็นส่วนสนับสนุนให้ศิลปินเดี่ยว ศิลปินกลุ่ม และศิลปินจากนานาชาติมารวมกนัในงานที่จดัขึน้ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับทัง้ชายและหญิงได้รับเชิญร่วมการแสดง ในปี
ปัจจบุนัมีศิลปินจากทัว่โลก 33 ประเทศ ได้แก่ เข้าร่วม รวม 70 คน   ศิลปินไทยที่ได้รับเชิญเข้าร่วม
จะมีโอกาสในการแสดงผลงานศิลปะของไทยที่ก้าวสู่เวทีโลก  และท าให้ศิลปินไทยได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินนานาชาติ ให้สังคมไทยตื่นตัว ผลักดัน ศิลปะ ไปสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดรายได้จากนกัท่องเที่ยวเข้าชมศิลปะ ได้สมัผสัธรรมชาติ และขยายตวัไปสู่
ธุรกิจอื่น ๆ ทัง้ร้านอาหาร การท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นการสร้างสัมพันธ์อย่างสมดุลระหว่าง
ความศิลปิน หน่วยงาน ผู้จดั เจ้าบ้านชาวกระบี่ และผู้ชม หากผลลพัธ์สร้างความพึงพอใจของทกุ
ฝ่ายจะท าให้มีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง นบัเป็นอีกเวทีที่ศิลปินหญิงจะสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จกั 
และเป็นที่ยอมรับทัง้ในสงัคมไทยและทัว่โลก 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกัน  ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) จัดงานการแสดงศิลปะระดับโลก บางกอกอาร์ต เบียน
นาเล่ในวันที่  19 ตุลาคม 2561 - 3 กุมภาพันธ์  2562 ตามแนวคิดคือ  "สุขสะพรัง่  พลัง
อารต์” หรือ “Beyond Bliss” ซึ่งมีการจัดแสดงผลงานกว่า 200 ชิน้จาก 75 กลุ่มศิลปินทัว่โลก 
จดัแสดงตามแลนด์มาร์ก 20 แห่งใจกลางเมือง ในงานนีมี้ศิลปินชาย ศิลปินหญิง และกลุ่มศิลปิน 
ทัว่โลกร่วมกนัแสดงผลงานอย่างน่าสนใจ  ศิลปินหญิงคนส าคญัของไทยที่ได้รับเชิญร่วมงานแสดง 
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ได้แก่  ศรีวรรณ  เจนหตัการกิจ,  กวิตา วฒันะชยงักรู,  ดจุดาว วฒันปกรณ์ , อิ่มหทยั สวุฒันศิลป์, 
จิตติมา ผลเสวก  เป็นต้น และศิลปินหญิงชาวต่างชาติด้วย  ผลงานของศิลปินหญิงในงานระดบั
โลกที่หน่วยงานดงักล่าวจดัขึน้ สะท้อนถึงความเป็นสตรีนิยมแบบตะวนัตก และเป็นผลงานศิลปะ
ร่วมสมยัที่มีหลากหลายเทคนิคในแบบของศิลปินเอง  เร่ืองราวเสนอไปในทางสิทธิสตรี และเป็น
ผลงานที่มีความท้าทายตอ่ผู้ชมในการชมอย่างน่าสนใจ  และมีผลงานของผู้หญิงที่สะท้อนเร่ืองราว
ตามความเช่ือ ไม่ได้เรียกร้องสิทธิสตรีแต่อย่างใด ดงันัน้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้สนบัสนุน
ศิลปินชาย ศิลปินหญิง ศิลปินกลุ่ม โดยทัง้ผลงานของศิลปินหญิงที่เสนอผลงานศิลปะแบบสตรี
ตะวนัตก  หรือสะท้อนผลงานศิลปะสตรีนิยมตะวนัออก หน่วยงานในสงัคมไทยและระดบัโลกให้
การยอมรับให้ศิลปินมีบทบาททางสงัคมอย่างเท่าเทียมกนั 

หน่วยงานสถานศกึษาสง่เสริมและให้ทนุสร้างสรรค์แก่ศิลปิน ได้แก่ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรมอบทุนศิลป์  พีระศรี ประจ าทุกปี การได้รับจัดสรรงบประมาณ ทุนสนับสนุนการ
สร้างสรรค์ผลงานจากองค์กรทุกภาคส่วน การศึกษาพบว่าศิลปินหญิง ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ 
ได้รับการส่งเสริมงบด าเนินการหรือทุนสร้างสรรค์ผลงานที่มีคณุค่า หน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการ
สนบัสนนุศิลปิน อาจจดัให้ศิลปินมีกิจกรรม การประกวดการแสดงร่วมในระดบัชาติ และต่างชาติ 
โดยเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนกันของศิลปิน เพื่อเป็นการเปิดพืน้ที่ให้กับศิลปินหน้าใหม่ได้
แสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบผลงานที่
กว้างขวาง  

บคุคลสามารถจดัแสดงผลงานอย่างอิสระ  ในการเผยแร่ผลงานมีผลต่อศิลปินใน
ภาพรวมท าให้การเผยแพร่มีพืน้ที่ไร้ขีดจ ากัด และใช้งบประมาณไม่สูงนักแต่สามารถพัฒนาให้
รูปแบบการสร้างสรรค์ได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เป็นการแสดงผลงานอย่างไม่เป็นทางการ
และโดยศิลปินหรือผู้ช่วยเท่านัน้ เป็นการใช้เทคโนโลยีในงานศิลปะสอดคล้องกบัยุคสมยัปัจจบุนั 
ช่วยในการเข้าถึงระหวา่งผู้ชมกบัศิลปินได้มีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างเหนียวแน่น นอกจากนีศ้ิลปินอย่าง
มีรูปแบบการแสดงผลงานในที่โลง่ หรือศิลปะจดัวาง, Performent, วิดีโออาร์ต เป็นต้น การสง่เสริม
ศิลปินอย่างไม่เป็นทางการ มีรูปแบบอิสระและใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ค เป็นรูปแบบการส่งเสริมที่มี
โครงสร้างไม่เป็นแบบแผน สนบัสนนุให้เป็นศิลปินได้  

4.9.2.3 ด้านครอบครัว  ศิลปินหญิงจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวที่มีแวดวง
เป็นศิลปิน และแม้ว่าครอบครัวจะไม่ได้อยู่ในแวดวงศิลปิน แต่เม่ือศิลปินหญิงมีผลงานศิลปะได้รับ
รางวลัและมีนิทรรศการศิลปะก็จะได้รับการยอมรับ ได้แก่ ครอบครัวสง่เสริมโดยตรง 
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ครอบครัวสง่เสริมโดยตรง ครอบครัวมีสว่นต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิน
โดยตรง ครอบครัวอยู่ในแวดวงศิลปินได้สนับสนุนให้ศิลปินหญิงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คือ 
ลาวัณย์  อุปอินทร์, กัญญา เจริญศุภกุล,  สมบูรณ์  พวงดอกไม้  โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวในการท างานศิลปะอย่างเต็มที่และรับภาระงานในบ้านร่วมกนั  และครอบครัวสนบัสนนุ
โดยอ้อม  ครอบครัวสนบัสนนุโดยอ้อม ศิลปินหญิงอาจไม่ได้รับการสง่เสริมโดยตรงและมีความขบั
ข้องใจของครอบครัวต่อการเป็นศิลปินมาก เช่น ลาวณัย์  อปุอินทร์ แต่เม่ือศิลปินหญิงได้มีผลงาน
จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวขึน้ และได้ให้ครอบครัวคือบิดาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ การมี
ส่วนร่วมในการแสดงผลงานของครอบครัวจึงมีการยอมรับศิลปินหญิงในภายหลงัได้เป็นอย่างดี 
การสนบัสนนุด้านปัจจยัหรือทนุด าเนินการผลงานศิลปะแก่ศิลปินหญิงเช่นศรีวรรณ เจนหตัถการ
กิจ ให้มีการจัดสร้างและด าเนินงานหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแสดงผลงานศิลปะ ,  การที่
ได้รับผลกระทบจากครอบครัว การมีความผูกพนัและมีประสบการณ์ภายในครอบครัว ตลอดจน
เร่ืองการตาย การสญูเสียคณุแม่ คณุยาย และคณุพ่อ เป็นต้น  เช่น  อารยา ราษฏร์จ าเริญสขุ จึงมี
ผลให้มีการสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้สกึและประสบการณ์ที่ได้รับคือ ศิลปะเก่ียวเนื่องกบัความ
ตาย  เป็นต้น  

4.9.2.4  ด้านจิตวิทยา การได้รับการสนับสนุนจากการแสดงออกด้วยความโอภา
ปราศรัยและเป็นมิตร อ่อนโอนผ่อนปรน เป็นคุณสมบัติของผู้หญิงในวงสงัคมไทยที่จะได้รับการ
สนบัสนนุจากหน่วยงานและบคุคลที่เก่ียวข้อง โดยผู้หญิงมีบคุลิกที่เป็นความแข็งกร้าว กล้าหาญ 
และอ่อนโยน ผ่อนปรน ศิลปินควรปรับเพื่อรักษาความสมัพนัธ์กบัคนภายนอกให้มีความสมัพนัธ์  
ที่ดี 

ศิลปินหญิงมีบุคลิกภาพที่อ่อนโยน และมีเจตคติที่ดีต่อมนุษยชนและสงัคม อนั
จะส่งผลให้มีการสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนสงัคมในทิศทางของการน าไปสู่ความสนัติธรรมและการ
ยอมรับของสงัคมต่อไป   และศิลปินหญิงมีบคุลิกภาพที่เป็นผู้น ามีลกัษณะแข็งกร้าว แสดงตวัตนที่
ศิลปินหญิงปรับรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน มีรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของสงัคม และใช้
ประสบการณ์สะท้อนด้วยภาพผลงาน ได้แก่ ด้านการเมือง ความเหลื่อมล า้ทางรายได้ของคนใน
สงัคม ความเอารัดเอาเปรียบของคนกลุม่มีอ านาจ ความเหลื่อมล า้ทางเพศ  

ผลการศึกษา พบว่าศิลปินหญิงทัง้ 5 คน มีบทบาทและปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปิน
หญิง  โดยศิลปินหญิงเองมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสงูจนประสบความส าเร็จ 
และเม่ือศึกษาบทบาทและปัจจัย ในงานวิจัยนีไ้ด้น าแนวคิดหยินหยางมาวิเคราะห์แนวคิดจาก
ผลงานศิลปะต่อสงัคม พบว่าศิลปินหญิงมีแนวคิดการท างานแบบคู่ตรงข้ามที่ความสมัพนัธ์กัน
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อย่างสมดลุเป็นส่วนส่งเสริมให้ได้เป็นศิลปินที่ประสบความส าเร็จ และเป็นที่ยอมรับในสงัคมไทย
สอดคล้องตามแนวคิดหยินหยาง ดงันัน้การสง่เสริมด้านปัจจยัจึงส าคญัต่อการเป็นศิลปินอย่างยิ่ง 
หากบุคคลได้รับการพัฒนาบทบาทและสนับสนุนปัจจัยทางด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
ครอบครัว และด้านจิตวิทยา แล้วบุคคลจะสามารถประสบความส าเร็จและเป็นศิลปินที่สังคม
ยอมรับเช่นศิลปินหญิงทัง้ 5 ท่าน ตามที่ได้ผลการศกึษาบทบาทและปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง
ในสงัคมไทยในงานวิจยันี ้ 
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บทที่ 5 
บทสรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
การศึกษาศิลปินหญิงในสงัคมไทย พบว่าศิลปินหญิงมีบทบาทจากการแสดงผลงานมา

อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 มีจ านวนศิลปินหญิงแสดงงานศิลปะ
ค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกบัศิลปินชาย และศิลปินหญิง ลาวณัย์  อปุอินทร์เป็นศิลปินหญิงคนแรกที่
ได้รับรางวลัศิลปินแห่งชาติด้านทศันศิลป์ เม่ือปีพ.ศ. 2559 งานวิจยัศกึษาบทบาทและปัจจยัที่เอือ้
ให้เป็นศิลปินหญิง  และศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้เป็นศิลปินหญิงที่สังคมไทยยอมรับ  ผล
การศกึษาศิลปินท างานและแสดงผลงานศิลปะอย่างต่อเน่ือง จ านวน 5 คน  ประกอบด้วย ลาวณัย์  
อปุอินทร์,  กญัญา เจริญศภุกลุ,  ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ, อารยา ราษฏร์จ าเริญสขุ  และสมบรูณ์  
พวงดอกไม้  มีผลการศกึษา ดงันี ้ 

5.1.1 บทบาทของศิลปินหญิงในสังคมไทย  สรุปได้ ดังนี ้ 
บทบาทศิลปิน  ผลการศึกษาพบว่า ศิลปินหญิงประกอบด้วย ลาวัณย์ อุปอินทร์, 

กัญญา  เจริญศุภกุลศรีวรรณ  เจนหัตถการกิจ ,  อารยา  ราษฏร์จ าเริญสุข และสมบูรณ์  
พวงดอกไม้  ในบทบาทศิลปิน ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีสะท้อนสงัคม  ดงันี ้ 

5.1.1.1  การสร้างสรรค์ผลงานภาพคนเหมือนบคุคลส าคญัของสงัคม ตามบริบท 
กระแสสงัคมไทย ที่ให้ความเคารพนบัถือสถาบนัพระมหากษัตริย์และบคุคลชนชัน้สงู ตลอดจนคน
ส าคญั ๆ  ที่มีคนยกย่องและเป็นที่รู้จกัในสงัคม  

5.1.1.2  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้อนเหตกุารณ์ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงการเมือง การปกครอง และภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ตลอดจนความแตกต่าง
ของสิทธิในการด ารงชีพของคนในสงัคมไทย 

5.1.1.3  การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนสนัติภาพ เป็นการแสดงถึงการลดอตัตา
ตวัตนโดยเน้นไปถึงเร่ืองราวที่เก่ียวกบัจิต  

5.1.1.4  การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนธรรมมะ เป็นการสร้างสรรค์จากความ
ต้องการในแบบเฉพาะของศิลปิน เพื่อสื่อไปยงัศาสนาถึงการน้อมรับและสืบทอด 

5.1.1.5  การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้มนุษย์มี
ความรักสภาพแวดล้อม และธรรมชาติกบัมนุษย์เป็นสิ่งสมดุลที่เกือ้กูลกันให้อยู่ในโลกนีไ้ด้อย่าง
ร่มเย็นเป็นสขุ  
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5.1.1.6  การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนสจัธรรมของชีวิต เป็นการยึดหลกัค าสอน
จากศาสนาพทุธและการเข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้งถึงการตัง้อยู่และดบัไป เป็นการสะท้อนให้มนษุย์
มีสติและไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาท 

5.1.1.7  การท างานศิลปะสะท้อนวรรณศิลป์ การใช้ค าสอนหลักศาสนาใน
ผลงานศิลปะด้วยข้อความที่เข้าใจได้รวดเร็วตรงตามภาพประกอบของศิลปิน 

5.1.1.8  การเผยแพร่ศิลปะทางสื่อระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเพจในโลกโซ
เชียล เพื่อแสดงผลงานศิลปะผ่านเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

5.1.1.9  การสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนความเป็นผู้หญิง เพื่อการเปิดเผยความ
เป็นจริงตอ่สงัคมที่แสดงออกต่อผู้หญิง  

5.1.1.10  สร้างสรรค์ผลงานสะท้อนเก่ียวกบัสถานที่ การเดินทาง เป็นความทรง
จ าเหมือนการบนัทกึเร่ืองราวไว้ให้แก่สงัคม 

5.1.1.11  สร้างสรรค์ผลงานสะท้อนวิถีชีวิต ศิลปินได้สะท้อนรูปแบบการ
ด ารงชีวิตของผู้คนตามเหตกุารณ์ที่ได้พบเห็น และประทบัใจ 

5.1.1.12  การสร้างสรรค์ผลงานแนวเหนือจริง ท่ีใช้จินตนาการ สร้างความอิสระ
ในการสร้างสรรค์งาน และความแปลกแตกต่างให้ผลงานศิลปิน  

บทบาทครูศิลปะ  ผลการศึกษา  ศิลปินมีบทบาทเป็นครู คือ  ลาวัณย์ อุปอินทร์ ,  
กญัญา  เจริญศภุกลุ, ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ และอารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ ในบทบาทครูศิลปะ
ของศิลปินหญิง มีดงันี ้ 

5.1.1.13  การใช้แนวคิดในการสอนที่ได้ยึดถือมาเพื่อส่งเสริมให้การสอนมี
คณุภาพ 

5.1.1.14  การใช้แรงบนัดาลใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการ
เรียน 

5.1.1.15  การยึดหลกัความเมตตา การยึดหยุ่นและการช่วยเหลือของผู้ เรียนคือ
การช่วยเหลือกนัของเพื่อมนษุย์ ดงันัน้การสอนของครูจงึควรมีการท างานเดี่ยวและความช่วยเหลือ
ของระบบกลุม่  

5.1.1.16  ครูไม่ควรสอนอย่างเดียวแต่ใส่ใจในบริบททางสังคม หมั่นปรับปรุง
รูปแบบการสอน สื่อการสอน ครูศิลปะตรวจสอบและด าเนินการด้านหลกัสตูรด้วยให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ 
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5.1.1.17 การสอนด้วยการสร้างสถานการณ์ เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาและกระตุ้น
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

จากผลการศกึษาพบว่าบทบาทศิลปินหญิงดงักลา่วข้างต้น ที่มีผลงานศิลปะสะท้อน
สงัคมสง่ผลต่อศิลปินหญิงให้เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จ โดยศิลปินหญิงมีการท างานและแสดงผล
งานอย่างต่อเนื่อง และพฒันาในกาสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ได้ยดึติดในกรอบของเทคนิคหรือวิธีการ
น าเสนอ ท าให้มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไร้ขีดจ ากดั ดงันัน้ศิลปินหญิงจึงประสบความส าเร็จ
และเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย  บทบาทการเป็นครูของศิลปินหญิงท าให้เกิดการยอมรับใน
บทบาทศิลปินและเป็นปัจจยัที่สง่เสริมให้เกิดความส าเร็จในการเป็นศิลปิน อย่างไรก็ตามครูศิลปะ
ต้องสร้างสรรค์ผลงานและพฒันางานวิชาการด้านศิลปะเพื่อให้ได้ด ารงต าแหน่งที่เป็นที่ยอมรับ
ของสงัคมต่อไป  บทบาทนกัเขียน  ศิลปินมีบทบาทเป็นนกัเขียน ได้แก่  อารยา  ราษฏร์จ าเริญสขุ 
ได้ผลการศึกษาว่า การเป็นนักเขียนของศิลปินหญิงมีคุณค่าต่อสงัคมในกลุ่มคนที่กว้างขวางขึน้ 
และการแสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ก็มีความกว้างขวางขึน้ ส่งผลให้เป็นที่รู้จกัมากขึน้และมี
การยอมรับในสงัคมไทย  

5.1.2 แนวคิดหยินหยางกับบทบาทศิลปินหญิง 
หยินหยาง เป็นสภาวะเกือ้กลูของสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้าม เป็นความแตกต่างที่สมัพนัธ์กนั 

ศิลปินที่ใช้ความคิดสองด้านอย่างสมดุลส่งผลให้เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ  และ
แนวคิดหยินหยางเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมบุคคลให้เป็นศิลปินที่สอดคล้องกับสตรีนิยมแบบ
ตะวนัออกหรือสงัคมไทย    

หยิน  เป็นสภาวะการเปรียบเทียบแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินหญิงด้าน
ที่ออ่น ได้แก่ ความคิดฝัน จิตนิยม ความเช่ือ ความต้องการ และความรู้สกึ   

หยาง  เป็นสภาวะการเปรียบเทียบแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินหญิงด้าน
ที่แข็ง ได้แก่ หลกัวิชา ชาตินิยม ความจริง ความจ าเป็น และเหตผุล   

จากการศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินหญิงกบัแนวคิดหยินหยางมีความสอดคล้อง
กนัทัง้ 5 คน ดงันี ้  

                   ศิลปินหญิง                        หยาง                        หยิน 

                   ลาวณัย์  อปุอินทร์              หลกัวิชา                    ความคิดฝัน 

                   กญัญา เจริญศภุกลุ             ชาตินิยม                    จิตนิยม 

                   ศรีวรรณ เจนหตัถการกิจ      ความจริง                   ความเชื่อ 
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                   อารยา ราษฏร์จ าเริญสขุ       ความจ าเป็น                ความต้องการ 

                   สมบรูณ์  พวงดอกไม้           เหตผุล                      ความรู้สกึ   

5.1.3  ปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นศิลปิน  
ผลการศึกษาพบว่า ศิลปินหญิงมีปัจจัยที่ช่วยเอือ้ให้เป็นศิลปินตามโครงสร้างทาง

สงัคม ได้แก่  ด้านสงัคม ด้านการศกึษา ด้านครอบครัว และด้านจิตวิทยา 
5.1.3.1 ด้านสงัคม  ศิลปินหญิงสว่นใหญ่ มีบทบาททางสงัคมคือเป็นศิลปิน และ

เป็นครูศิลปะ จึงท าให้มีปัจจัยสนบัสนุนให้เป็นศิลปินหญิง ด้านสงัคมมีปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปิน
ได้แก่ การได้รับรางวลัจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ศิลปินหญิงทัง้ 5 คนได้รับรางวลัจากการ
ประกวดศิลปกรรมจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการยอมรับและรางวลัส าหรับศิลปินหญิงคนแรกของ
ไทย ได้แก่ รางวลัศิลปินแห่งชาติด้านทศันศิลป์ โดยลาวณัย์ อปุอินทร์ ได้รับเม่ือ พ.ศ. 2559 การ
พฒันาผลงานในแวดวงวิชาการทางศิลปะ สง่เสริมให้ศิลปินหญิง ได้แก่ ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ 
ในต าแหน่ง รองศาสตราจารย์, กญัญา เจริญศภุกลุ ในต าแหน่งศาสตราจารย์,และอารยา ราษฏร์
จ าเริญสขุ ในต าแหน่งศาสตราจารย์   การแสดงผลงานที่สะท้อนสงัคม ศิลปินหญิงในงานวิจยันีท้ัง้ 
5 คน ได้สะท้อนผลงานตามเหตุการณ์ บริบททางสังคมและจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง  การแสดง
สร้างสรรค์ผลงานจากการปรับความคิดตามหลกัแนวคิดหยิน หยาง ได้แก่ หลกัวิชา-ความคิดฝัน 
ชาตินิยม-จิตนิยม ความจริง-ความเช่ือ ความจ าเป็น-ความต้องการ และเหตุผล-ความรู้สึก และ
สะท้อนให้เห็นถึงความออ่นโอนของศิลปินจงึให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ยอมรับในสงัคมได้ 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จิตรกรรม หุ่นนิ่ง ภาพคนเหมือน ศิลปะ
ภาพพิมพ์ เซรามิค สื่อประสม ผลงานจดัวาง และวิดีโออาร์ต เป็นต้น และมีเร่ืองราวสะท้อนหลาย
ด้าน เช่น การเมือง ผู้หญิง คนจน ธรรมชาติ ต้นไม้ ลมหายใจ จกัรวาล ชาวบ้าน และกิเลสตณัหา
ของมนษุย์ตามหลกัศาสนา เป็นต้น  

5.1.3.2  ด้านการศกึษา ศิลปินหญิงได้รับการศกึษาศิลปะจากสถาบนัทางศิลปะ
และพฒันาตนเองจากประสบการณ์  และบริบททางสงัคม ศิลปินยงัฝึกฝนสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
ต่อเน่ือง และมีความหลากหลาย 

5.1.3.3  ด้านครอบครัว ศิลปินเติบโตในครอบครัวที่ให้การสนบัสนนุให้ศกึษาทาง
ศิลปะ และในครอบครัวทีไม่ได้สนบัสนนุแต่จะยอมรับเม่ือศิลปินหญิงมีการแสดงผลงานศิลปะและ
ได้รับรางวลัทางศิลปะและศิลปินหญิงที่มีครอบครัวอยู่ในแวดวงศิลปะ จะได้รับการสนบัสนุนที่ดี
จากครอบครัว และพบว่าศิลปินหญิงที่มีสถานะโสด ท าให้การท างานศิลปะได้อย่างเต็มที่สง่ผลให้
มีผลงานอย่างตอ่เนื่องและเป็นที่ยอมรับของสงัคม  
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5.1.3.4 ด้านจิตวิทยา ศิลปินหญิงมีบคุลิกภาพที่เป็นผู้น า ศิลปินหญิงสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะสะท้อนภาพทางสงัคมที่เกิดขึน้เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจอย่างท้าทาย และกล้าหาญ เช่น 
เหตุการณ์ทางการเมือง การเหลื่อมล า้ทางสังคม เป็นต้น และศิลปินหญิงปรับรูปแบบการ
สร้างสรรค์ผลงาน มีรูปแบบท่ีหลากหลายตามบริบทของสงัคม  

5.1.4  แนวทางการส่งเสริมศิลปินหญิงให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย    
5.1.4.1  บทบาทศิลปิน จากข้อมลูข้างต้น ศิลปินสามารถมีบทบาทต่อสงัคมได้หลาย

บทบาท ได้แก่ ครูศิลปะและศิลปิน  ศิลปินหญิงสามารถปรับใช้แนวคิดหยินหยางตามบทบาท
อย่างสมดลุเหมาะสมย่อมท าให้สง่เสริมต่อบทบาทของสงัคม นอกจากบทบาทครู และศิลปินหญิง
แล้วยงัมีบทบาทอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องกนัตามความสามารถ ได้แก่ งานเขียนหรืองานประพนัธ์ งาน
ออกแบบ หรืออื่น ๆ อย่างหลากหลายท าให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางใน
สงัคม 

5.1.4.2   บทบาทครูศิลปะ ศิลปินหญิงสามารถสร้างเครือข่ายจากกลุ่มที่มีความ
สนใจในแนวทางการสร้างสรรค์ทิศทางเดียวกันดงัที่ได้กล่าวข้างต้นเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยและเครือข่ายนานาชาติ  แนวทางการส่งเสริม
ศิลปินหญิงในบทบาทครูศิลปะ ได้แก่ การใช้แนวคิดในการสอนที่ได้ยึดถืออย่างเป็นระบบมาใช้ 
เพื่อส่งเสริมให้การสอนประสบความส าเร็จการใช้วิธีสร้างแรงบนัดาลใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนมี
ความกระตือรือร้นต่อการเรียน  การยดึหลกัความเมตตา การยดึหยุ่นและการช่วยเหลือของผู้ เรียน
คือการช่วยเหลือกนัของเพื่อมนุษย์ การสอนของครูจึงควรมีการท างานเดี่ยวและความช่วยเหลือ
ของระบบกลุ่ม ครูศิลปะไม่ควรสอนอย่างเดียวแต่ใส่ใจในบริบททางสงัคม หมัน่ปรับปรุงรูปแบบ
การสอน  สื่อการสอน ครูศิลปะตรวจสอบและด าเนินการด้านหลกัสูตรด้วยให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
การสอนด้วยการสร้างสถานการณ์ เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาและกระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ดังนัน้การเป็นครูศิลปะต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานศิลปะและผลงานทาง
วิชาการ ครูศิลปะจึงควรพัฒนาผลงานทางวิชาการก้าวสู่ต าแหน่งที่เป็นที่ยอมรับทางแวดวง
วิชาการวิชาชีพ ในต าแหน่งที่เหมาะสมจงึจะเป็นที่ยอมรับในสงัคมไทย 

5.1.4.3  การส่งเสริมปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง ตามทางโครงสร้างสังคมของ
บุคคลเพื่อส่งเสริมให้เป็นศิลปินหญิง ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านครอบครัว ด้านสงัคม  และด้าน
จิตวิทยา  ดงันี ้

ด้านการศึกษา  ผู้ หญิงที่เข้าศึกษาในสถาบันทางศิลปะ หรืออาจไม่ได้ผ่าน
สถาบนัการศึกษาศิลปะแต่มีการฝึกฝนด้วยตนเอง ด้วยประสบการณ์ สภาพแวดล้อมเหตุการณ์
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ต่าง ๆ และสภาพบริบทสงัคม ดงันัน้การศึกษาตามกระแสหลกัในสถาบนัการศึกษาศิลปะ และ
การศึกษาทางเลือกศิลปินหญิงก็สามารถแสดงผลงานในแบบตนเอง และสามารถสร้างสรรค์ให้
ผลงานเป็นที่ยอมรับของสงัคมได้   

ด้านสงัคม ประกอบด้วยการสง่เสริมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเพื่อสง่เสริม
การจัดการแสดงผลงานศิลปกรรมแก่ศิลปิน ปัจจุบนั พบว่า หน่วยงานส าคญั ๆ ของภาครัฐได้
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยร่วมกบัศิลปินนานาชาติแสดงผลงานศิลปะ และสถานศกึษา
ส่งเสริมและให้ทุนสร้างสรรค์แก่ศิลปิน เป็นการส่งเสริมการพฒันาผลงานสร้างสรรค์ที่กว้างขวาง 
นอกจากนีบ้คุคลหรือศิลปินเองสามารถที่จะจดัแสดงผลงานอย่างอิสระ  ในการเผยแร่ผลงานมีผล
ต่อศิลปินในภาพรวมท าให้การเผยแพร่มีพืน้ที่ไร้ขีดจ ากดั และใช้งบประมาณไม่สงูนกัแต่สามารถ
พฒันาให้รูปแบบการสร้างสรรค์ได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เป็นการแสดงผลงานอย่างไม่
เป็นทางการและโดยศิลปินหรือผู้ช่วยเท่านัน้ เป็นการใช้เทคโนโลยีในงานศิลปะสอดคล้องกบัยุค
สมัยปัจจุบัน ช่วยในการเข้าถึงระหว่างผู้ ชมกับศิลปินได้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น 
นอกจากนีศ้ิลปินอย่างมีรูปแบบการแสดงผลงานในที่โล่ง หรือศิลปะจัดวาง, Performent, วิดีโอ
อาร์ต เป็นต้น  

ด้านครอบครัว  ศิลปินหญิงจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวที่มีแวดวงเป็น
ศิลปิน และแม้ว่าครอบครัวจะไม่ได้อยู่ในแวดวงศิลปิน แต่เม่ือศิลปินหญิงมีผลงานศิลปะได้รับ
รางวลัและมีนิทรรศการศิลปะก็จะได้รับการยอมรับ ครอบครัวจึงมีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมให้
บุคคลเป็นศิลปินได้ทัง้โดยตรง และโดยอ้อม  ครอบครัวส่งเสริมโดยตรง  ครอบครัวมีส่วนต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินโดยตรง โดยการสนับสนุนของครอบครัวในการท างานศิลปะ
อย่างเต็มที่และรับภาระงานในบ้านร่วมกัน  เป็นต้น ครอบครัวสนับสนุนโดยอ้อม ศิลปินหญิงที่
ได้รับการสนบัสนนุด้านปัจจยัหรือทนุด าเนินการผลงานศิลปะแก่ศิลปินหญิง ให้มีการจดัสร้างและ
ด าเนินงานหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแสดงผลงานศิลปะ , การที่ได้รับผลกระทบจาก
ครอบครัว การมีความผกูพนัและมีประสบการณ์ภายในครอบครัว จงึมีผลให้ศิลปินมีแรงบนัดาลใจ
สร้างสรรค์ผลงานประสบการณ์ที่ได้รับในแบบของศิลปิน   

ด้านจิตวิทยา ศิลปินหญิงนัน้จ าเป็นต้องมีบคุลิกภาพที่อ่อนโยนและมีเจตคติที่ดี
ต่อมนษุยชนและสงัคม อนัจะสง่ผลให้มีการสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนสงัคมในทิศทางของการน าไปสู่
ความสนัติธรรมและการยอมรับของสงัคมต่อไป  และศิลปินหญิงมีบคุลิกภาพที่เป็นผู้น ามีลกัษณะ
แข็งกร้าวแสดงตวัตนที่ศิลปินหญิงปรับรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน มีรูปแบบที่หลากหลายตาม



  215 

บริบทของสงัคม และใช้ประสบการณ์สะท้อนด้วยภาพผลงาน ได้แก่ ด้านการเมือง ความเหลื่อมล า้
ทางรายได้ของคนในสงัคม ความเอารัดเอาเปรียบของคนกลุม่มีอ านาจ ความเหลื่อมล า้ทางเพศ   

ศิลปินหญิงทัง้ 5 คน โดยศิลปินหญิงเองมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะสงูมากจนประสบความส าเร็จและมีบทบาทในสงัคมที่น่าเชื่อถืออย่างมาก และผลการศกึษา
ด้านปัจจยัที่เอือ้ให้เป็นศิลปินหญิง ได้แก่ การศึกษา สงัคม ครอบครัว และจิตวิทยา พบว่าทกุด้าน
มีความสมัพนัธ์กันอย่างสมดุลสอดคล้องตามแนวคิดหยินหยาง ส่งผลให้ได้เป็นศิลปินที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในสงัคมไทย   

5.2 การอภปิรายผล 
5.2.1 บทบาทของศิลปินหญิง 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ได้มีผลงานศิลปะของผู้หญิงปรากฏต่อสงัคมไทยมา
อย่างยาวนาน ผลการศึกษาพบว่ามีศิลปินหญิงที่ได้รับยกย่อง ให้ได้รับรางวลัศิลปินแห่งชาติของ
ไทยมีเพียง 1 คน  คือ ลาวณัย์  อปุอินทร์  ศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ ปี พ.ศ. 2559 (สธีุ  คณุา
วิชานนท์,  2561). ศิลปินหญิงที่มีผลงานแสดงอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยใน
งานวิจัยนี ้ได้แก่ ลาวณัย์  อุปอินทร์,  กัญญา  เจริญศุภกุล,  ศรีวรรณ  เจนหตัถการกิจ,  อารยา  
ราษฎร์จ าเริญสขุ  และสมบูรณ์  พวงดอกไม้  บทบาทของศิลปินหญิงตามสถานภาพ คือ ศิลปิน  
ครูศิลปะ นกัเขียน และมีบทบาทของศิลปินต่อสงัคมด้านต่าง ๆ  สอดคล้องกบังานศึกษา ค้นคว้า
ของพทัยา  สายหู,  (2541)  ศึกษาบทบาทของศิลปินต่อสงัคมประกอบด้วย ด้านประวตัิศาสตร์ 
ด้านวฒันธรรม ด้านศาสนา และด้านการเมือง  นอกจากนีศ้ิลปินหญิงได้เสนอผลงานที่เก่ียวกบั
ชีวิตบคุคล สภาพสงัคม เคร่ืองแต่งกาย สถานที่พกัผ่อน  โดยพฒันาความคิดอย่างสร้างสรรค์อย่าง
หลากหลายในลักษณะเฉพาะตน  และตามบริบทท้องถิ่นของศิลปิน  และงานวิจัยของศิริชนา  
สวา่งเนตร, (2545)     

บทบาทความเป็นศิลปินของศิลปินหญิงในสังคมไทยมีพัฒนาการตัง้แต่ปี 2500-
2561ศิลปินหญิงมีการสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมยัในสงัคมไทย สามารถจัดเป็นสาขาได้ 2 สาขา 
ได้แก่ ศิลปินจิตรกรรม 2 ท่าน ได้แก่ ลาวณัย์ อปุอินทร์ และสมบรูณ์  พวงดอกไม้ และศิลปินภาพ
พิมพ์ 3 ท่าน ได้แก่ กัญญา เจริญศุภกุล, ศรีวรรณ เจนหัตการกิจ และอารยา ราษฎร์จ าเริญสุข               
ศิลปินหญิงสาขาจิตรกรรมสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย ได้แก่ ภาพเหมือนบุคคล 
ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทศัน์ วาดเส้น และผลงานแนวนามธรรม แนวเหนือจริง และเทคนิคผสม ได้แก่ 
ภาพพิมพ์และจิตรกรรมสีน า้ ศิลปินหญิงสาขาภาพพิมพ์ สร้างสรรค์ผลงานหลายเทคนิค ได้แก่ 
ภาพพิมพ์ซิลด์สกรีน ภาพพิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์หิน ภาพพิมพ์ขาวด า ภาพพิมพ์สี และภาพพิมพ์กบั
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หมึกจีน ภาพพิมพ์กับวสัดุท้องถิ่น พฒันาเป็นผลงานสาขาอื่น ๆ ได้แก่ จิตรกรรมสีน า้  ศิลปะจดั
วาง ศิลปะจากวสัดทุ้องถิ่น ประติมากรรมสื่อประสม เซรามิค ภาพถ่าย Performent, วิดีโออาร์ต 
และศิลปะ และศิลปินหญิงยงัพฒันาผลงานอย่างตอ่เนื่อง 

พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2561 ศิลปินหญิงลาวณัย์  อปุอินทร์  มีบทบาทต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมยัในสงัคมไทย ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรมสีน า้มนับนผ้าใบ เป็นภาพเขียน
เหมือนพระบรมสาทิสลกัษณ์  พระสาทิสลกัษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และภาพเหมือนบุคคล
ส าคญัและภาพตามความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตนเป็นผลงานตามความคิดฝัน ศิลปินสร้างสรรค์
ผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบตลอดชีวิต นับเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ได้รางวัลศิลปิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 

 

พ.ศ. 2520- พ.ศ. 2561  ศิลปินหญิงกญัญา  เจริญศภุกุล ศิลปินหญิง มีบทบาทต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในสงัคมไทย ประกอบด้วย ผลงานศิลปะภาพพิมพ์หลาย
เทคนิค และภาพพิมพ์หิน หมึกจีน ศิลปะจัดวาง โดยสร้างสรรค์สะท้อนสังคมในเชิงเหตุการณ์ 
การเมือง เศรษฐกิจและใช้หลกัสนัติธรรม 

 

พ.ศ. 2521- พ.ศ. 2561  ศิลปินหญิงสมบรูณ์  พวงดอกไม้ เป็นศิลปินอิสระ มีบทบาท
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยั ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรมสีน า้ ภาพสีน า้หุ่นนิ่ง ภาพ
ทิวทศัน์ ภาพสะท้อนเหตกุารณ์ทางสงัคม การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ความแตกต่าง
จากการด ารงชีพ สะท้อนเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น ธรรมชาติ ผู้หญิงมีผลงานจิตรกรรม  
สีน า้แล้วยงัมีผลงานแนวเหนือจริงจ านวนหลายชิน้เป็นศิลปินที่แสดงผลงานเปน้กลุม่อย่างตอ่เนื่อง
กบัศิลปินชายที่ส าคญัคือกลุม่กงัหนั       

 

พ.ศ. 2526-พ.ศ. 2561 ศิลปินหญิงศรีวรรณ เจนหัตการกิจ มีบทบาทต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์หลายเทคนิค จิตรกรรม เซรามิค งานประยุกต์จากวสัดทุ้องถิ่น 
โดยผลงานสะท้อนเก่ียวกับท้องถิ่น เหตุการณ์ทางสังคม ศาสนาความเช่ือ ศิลปินด าเนินการ  
หอศิลป์ที่เป็นแหลง่เรียนรู้และแสดงผลงานในท้องถิ่น   

พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2561  ศิลปินหญิงอารยา ราษฎร์จ าเริญสุข มีบทบาทในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยัในสงัคมไทย ได้แก่ ผลงานภาพพิมพ์หลายเทคนิค งานจิตรกรรม 
ประติมากรรมสื่อผสม ภาพถ่าย ภาพถ่าย Performent และวิดีโออาร์ต ผลงานสร้างสรรค์เพื่อ
สะท้อนสงัคมด้านความเหลื่อมล า้ เร่ืองเพศ: ผู้หญิงผู้ชาย ความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัความตาย 
และเร่ืองราวของสนุขัจรจดั นอกจากงานศิลปะแล้วยงัเขียนวรรณกรรมอีกหลายเร่ืองสง่ผลให้เป็นท่ี
รู้จกัอย่างกว้างขวาง 
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5.2.2 แนวคิดหยินหยาง 
ผลการวิเคราะห์ตามหลกัแนวคิดหยินหยางของศิลปินหญิงต่อการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ ท่ีประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับในสงัคม มีความสอดคล้องกบังานศกึษาค้นคว้าของ    
วิรุณ  ตัง้เจริญ (2547) ผลการศึกษาตามหลกัแนวคิดหยินหยางจากผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน
หญิงทัง้ 5 ท่านพบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดหยินหยางโดยทัง้ 5 ท่านได้ปรับใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานอย่างสมดุลแนวคิดที่สอดคล้องกัน ได้แก่   เหตุผล-ความคิด,  เชิงชาตินิยม- 
จิตนิยมความจริง-ความเช่ือ, ความจ าเป็น-ความต้องการ และเหตุผล-ความรู้สึก ดังนัน้การน า
แนวคิด หยินหยางไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจะพบวา่ศิลปินจะสามารถใช้พลงัสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามแนวทางเฉพาะตนและผลงานอื่น ๆ ที่หลากหลาย 
และรวมทัง้บทบาทที่ศิลปินด ารงอยู่จึงสามารถรับบทบาทได้หลายบทบาทในเวลาเดียวกนัได้แก่ 
บทบาทศิลปิน บทบาทครูศิลปะ บทบาทนกัเขียน หรือบทบาทอื่น ๆ ในครอบครัว ในสงัคม ในแวด
วงศิลปิน หากศิลปินได้ปรับความสมดลุต่อการด าเนินชีวิตทกุบทบาทย่อมส่งเสริมให้สามารถเป็น
บคุคลที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสงัคมและประสบความส าเร็จ 

5.2.3  ปัจจัยที่เอือ้ให้เป็นศิลปิน  
ศิลปินมีปัจจัยสนับสนุนตามโครงสร้างทางสังคม  ประกอบด้วย  ด้านการศึกษา  

ด้านครอบครัว  ด้านสงัคม  และด้านจิตวิทยา ปัจจัยส่งเสริมให้เป็นศิลปินนัน้มีทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกิดจากการผลกัดนัตามสภาพแวดล้อมของศิลปินหญิง เช่น ด้านครอบครัว ศิลปินจะ
ได้รับการสนบัสนนุในด้านงบประมาณและครอบครัวมีสว่นร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ
ศิลปินหญิงได้รับการสนับสนุนในการสร้างหอศิลป์โดยงบสนับสนุนจากครอบครัว การจัดแสดง
นิทรรศการของศิลปินจากการส่งเสริมของครอบครัว เป็นต้น ด้านการศึกษาศิลปินจะได้รับการ
สนบัสนนุจากแวดวงทางศิลปะ เช่น การเข้าศกึษาในสถานศกึษาศิลปะท าให้มีโอกาสได้เรียนรู้และ
สร้างประสบการณ์กบัครูศิลปะต้นแบบทางด้านศิลปะร่วมสมยัในการผลกัดนัหรือสร้างแรงบนัดาล
ใจต่อการเป็นศิลปินของศิลปินหญิง จะได้ทัง้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานและได้ความร่วมมือ
จากวงการศิลปินตามเทศกาลหรือโอกาส เป็นต้น ปัจจยัด้านสงัคม ศิลปินหญิงนัน้จะได้รับการถกู
ยอมรับจากการประกวด จากรางวลัต่าง ๆ หรือการได้รับต าแหน่งทางวิชาการศิลปะ เช่น ศิลปิน
หญิงได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ศิลปินหญิงเป็นครูศิลปะที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น และปัจจยัด้านจิตวิทยา ศิลปิน
หญิงมีความกล้าและมัน่ใจตอ่การแสดงออกทางศิลปะ แม้บคุลิกหรือพฤติกรรมห้าวหาญแต่ศิลปิน
เป็นตวัของตวัเองและมีความอ่อนโยน มีการแสดงออกทางความสมัพนัธ์ที่เป็นมิตรต่อมนุษยชน
อย่างเสมอกนั   



  218 

5.2.4 แนวทางการส่งเสริมศิลปินหญิงให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย  
แนวทางการส่งเสริมศิลปิน แนวทางที่ได้จากการศึกษาศิลปินทัง้ 5 ท่าน และจาก

แนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ในด้านการส่งเสริมให้ศิลปินประสบความส าเร็จและเป็นที่
ยอมรับจากสังคม  ได้แก่  1. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการกระตุ้ นความคิดความคิด
สร้างสรรค์เป็นพืน้ที่ส าหรับแสดงความส าเร็จของศิลปินหญิง ได้แก่ ข้อมูล ประวัติ ผลงาน 
กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินหญิงเพื่อให้เกิดแรงขับในการสร้างสรรค์ต่อศิลปินหญิง  
2. การก าหนดให้มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินสู่สาธารณชนเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางและเป็นการผลกัดันให้ศิลปินหญิงมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
และ 3. หน่วยงานหรือสถานศึกษาด าเนินการให้นักศึกษาศึกษากระบวนการท างานศิลปะของ
ศิลปินหญิงและร่วมมือกนัด้านการจดัแสดงผลงานศิลปะของศิลปินหญิง  

5.2.5 ข้อค้นพบอื่น ๆ   
งานวิจัยนี ้ได้พบข้อเท็จจริงในสังคมไทยเก่ียวกับการเป็นศิลปินหญิง นอกจากใช้

ความสามารถในการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานอย่างต่อเนื่องแล้ว   การที่ศิลปินหญิงจะประสบ
ความส าเร็จนัน้ต้องมีปัจจัยที่ส าคญัอีกประการได้แก่ ผู้ชม เนื่องจากการแสดงผลงานศิลปะของ
ไทยพบได้ว่ามีผู้ชมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในแวดวงศิลปะหรือผู้ชมในวงแคบ ดงันัน้การศึกษา
ศิลปินที่แสดงผลงานศิลปะให้เป็นที่รู้จกั เป็นที่ยอมรับในสงัคมนัน้ปัจจยัอีกประการที่ควรส่งเสริม 
คือ ความสนใจและความเข้าใจเก่ียวกบัศิลปะในสงัคมไทยของผู้ชมงานศิลปะด้วย 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1. ศิลปินหญิงและชายมีบทบาทต่อสงัคมไทยมาอย่างยาวนาน และศิลปินหญิงใน

งานวิจยันีมี้การพฒันาและฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง ผลงานที่แสดงออกสะท้อนบทบาทต่อสงัคม
ตามปรากฏการณ์ของสงัคมทกุ ๆ ด้าน ได้แก่  การเมือง ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิต และวนัส าคญั
ต่าง ๆ ท าให้ประจักษ์ชัดเจนเป็นรูปธรรม  และการท างานที่มีลกัษณะเฉพาะตัวหรือตามบริบท
วัฒนธรรมจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ของศิลปิน งานวิจัยนีเ้หมาะส าหรับใช้ศึกษาเป็น
แบบอย่างแก่บุคคลและผู้ สนใจท างานศิลปะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนางานสร้างสรรค์ หรือ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินหญิงมีบทบาทต่อสังคมอย่าง
เหมาะสม 

5.3.2   การประยุกต์ใช้แนวคิดหยินหยาง งานวิจัยนีไ้ด้ใช้แนวคิดหยินหยางวิเคราะห์
ผลงานศิลปะของศิลปินหญิง 5 ท่าน พบว่ามีความสอดคล้องตามแนวคิดหยินหยางอย่างมีดลุย
ภาพ สะท้อนถึงศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานทัง้ในรูปแบบเฉพาะ และตามบริบทสังคมของ
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ศิลปิน และศิลปินสามารถพัฒนางานสร้างสรรค์ให้มีผลงานหลากหลาย และต่อเนื่องเป็นที่
ประจักษ์ในสังคม การพัฒนามนุษย์ในสังคมให้มีความสุข ความส าเร็จ มีความก้าวหน้าตาม
บทบาทหรือสถานภาพต่าง ๆ ของบุคคลและสงัคม สามารถศึกษาต่อยอดจากงานวิจยันีใ้นด้าน
การพัฒนาบทบาทของศิลปินในบริบทสังคมไทย และการศึกษาบทบาทศิลปินในแขนงต่าง ๆ 
ได้แก่ นกัดนตรี นกัร้อง นกัประพนัธ์ ตลอดจนนกัเรียน นกัศึกษาศิลปะหรือวิชาชีพอื่นเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ที่กว้างขวางตอ่ไป   
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