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งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิงในสังคมไทย และ
เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริ มศิลปิ นหญิงให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย เครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลแบบ
สัม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ าง วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยพรรณนาจากข้ อ มูล เอกสารและข้ อ มูล สัม ภาษณ์ ผลการวิ จัย
พบว่า ศิลปิ นหญิงมีบทบาทตามสถานภาพในสังคมไทย ได้ แก่ ศิลปิ น ครูสอนศิลปะ และนักเขียน ศิลปิ นหญิงมี
บทบาทอย่างชัดเจนในการแสดงผลงานศิล ปะสะท้ อนสังคมตัง้ แต่ ปี 2500 ถึง 2561ในงานวิจัยนี ไ้ ด้ ศึก ษา
บทบาทศิลปิ นหญิงด้ านทัศนศิลป์ จานวน 5 คน ได้ แก่ ลาวัณย์ อุปอินทร์ , กัญญา เจริ ญศุภกุล, ศรี วรรณ เจน
หัตถการกิจ, อารยา ราษฏร์ จาเริญสุข และสมบูรณ์ พวงดอกไม้ ทุกคนมีความสามารถทางด้ านศิลปะและมีพลัง
สร้ างสรรค์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นประจั ก ษ์ ต่ อ สั ง คม บทบาทของศิ ล ปิ นหญิ ง ได้ แก่ การการเขี ย นภาพ
บุคคล ประวัติศาสตร์ การเมือง เหตุการณ์ ศาสนา และความเชื่อ เมื่อวิเคราะห์ผลงานศิลปิ นด้ วยแนวคิดหยินห
ยางศิลปิ นมีกระบวนการทางานศิลปะอย่างมีดลุ ยภาพระหว่างคู่ตรงข้ ามต่างๆ คือ หลักวิชา-ความคิด, ชาตินิยมจิตนิยม, ความจริ ง-ความเชื่อ, ความต้ องการ-ความจาเป็ น และเหตุผล-ความรู้สึก และปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ น
หญิง ได้ แก่ ด้ านการศึกษาด้ านสังคม ด้ านครอบครัว และด้ านจิตวิทยา แนวทางการส่งเสริ มให้ เป็ นศิลปิ นหญิง
ในสังคมไทย 1. การสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เกิดการกระตุ้นความคิดความคิดสร้ างสรรค์เป็ นพื ้นที่สาหรับแสดง
ความสาเร็ จของศิลปิ นหญิง ได้ แก่ ข้ อมูล ประวัติ ผลงาน กระบวนการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นหญิงเพื่อให้ เกิดแรง
ขับในการสร้ างสรรค์ต่อศิลปิ นหญิ ง 2. การกาหนดให้ มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ ผลงานของศิลปิ นสู่สาธารณชน
เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ู จักอย่างกว้ างขวางและเป็ นการผลักดันให้ ศิลปิ นหญิงมีแรงจูงใจในการสร้ างสรรค์ผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง และ 3. หน่วยงานหรื อสถานศึกษาดาเนินการให้ นกั ศึกษาศึกษากระบวนการทางานศิลปะของศิลปิ น
หญิงและร่วมมือกันด้ านการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปิ นหญิง
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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.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลัง
การศึ ก ษาวิ จั ย บทบาทผู้ ห ญิ ง ในสัง คมไทย บทบาทของความเป็ น ศิ ล ปิ น หญิ ง ใน
สังคมไทยที่เมื่อมองผ่านปรากฏการณ์แสดงผลงานศิลปะในสังคม พบว่ามีศิลปิ นหญิงที่แสดงผล
งานอย่างต่อเนื่องมีอยู่จานวนน้ อยมาก เมื่อเทียบกับศิลปิ นชาย บทบาทความเป็ นศิลปิ นหญิงใน
สังคมไทยจึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจว่าปั จจัยที่เอื ้อต่อการเป็ นศิล ปิ นหญิงนันคื
้ ออะไร ทาไมจึงมี
ศิลปิ นหญิงในสังคมไทยจานวนน้ อยในการแสดงงานสูส่ าธารณะชน การศึกษาบทบาทของมนุษย์
เป็ น การศึก ษาถึ ง การกระท าระหว่า งกัน ด้ ว ยสัญ ลัก ษณ์ (Symbolic Interaction Theory) ตาม
ลักษณะทางสังคมมนุษย์และปั จเจกบุคคล ให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ กบั สังคม และ
มนุษย์ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็ นลักษณะเฉพาะตนสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นเพื่อให้
ได้ รับการยอมรับในสังคม นับว่าเป็ นเป้าหมายของมนุษย์ในทุกสังคม บทบาทของบุคคลอาจมี
มากกว่าหนึง่ ด้ าน ดังนันศิ
้ ลปิ นจึงมีบทบาทต่อสังคมในด้ านต่าง ๆ ตามสถานภาพ ได้ แก่ ศิลปิ น ครู
ศิลปะ นักเขียน กรรมการตัดสินงานศิลปะ เป็ นต้ น อีกประการหนึง่ ถ้ าพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้หญิง การสร้ างความสมดุลระหว่างเพศหรื อความเป็ นหญิงและชายตามแนวคิดห
ยินหยางที่มีความสอดคล้ องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย (กาญจนา แก้ วเทพ, 2544, น.
120-122) จะพบว่ามีประเด็นที่น่าศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของศิลปิ นหญิงในสังคมไทยที่มีดลุ ยภาพ
ระหว่างความเป็ นหยินและหยางอย่างไร
หยินหยางเป็ นปรัชญาจีนที่นามาจากการประยุกต์เป็ นแนวคิดศึกษาบุคคลในงานวิจยั นี ้
คือ ศิลปิ นหญิ ง โดยศึกษาผลงานศิลปิ นที่สะท้ อนต่อสังคม การเปรี ยบเทียบสิ่งที่แตกต่างแต่
สัมพันธ์ กนั อย่างสมดุล เพื่อเป็ นองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาบทบาทศิลปิ นหญิง และเป็ นแนวทาง
ต่อการทางานศิลปะแก่ ผู้สนใจศึกษาศิลปะให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องในงานวิจยั
นีจ้ ึงได้ นาแนวคิดหยินหยาง เพื่อศึกษาบทบาทของศิลปิ นหญิงในสังคม และปั จจัยที่เอือ้ ให้ เป็ น
ศิลปิ นตามโครงสร้ างสังคม เช่น ด้ านสังคม ด้ านการศึกษา ด้ านครอบครัว และด้ านวุฒิภาวะ
การศึ ก ษาศิ ล ปิ นหญิ ง ที่ มี บ ทบาทในสัง คมไทยด้ านทั ศ นศิ ล ป์ ในงานวิ จั ย นี ้ จ านวน 5 คน
ประกอบด้ วย ลาวัณย์ อุปอินทร์ , กัญญา เจริ ญศุภกุล , ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ , อารยา
ราษฎร์ จาเริ ญสุข และสมบูรณ์ พวงดอกไม้ ศิลปิ นหญิงทัง้ 5 ท่านเป็ นผู้สร้ างสรรค์ศิลปะมาอย่าง
ยาวนานหลายทศวรรษ ทังแสดงผลงานอย่
้
างต่อเนื่องเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย

2
ศิ ล ปิ น ในสัง คมไทยทุก ยุค ทุก สมัย ได้ ส ะท้ อ นความรู้ สึก นึก คิ ด และจิ ต วิ ญ ญาณของ
ตนเองลงไปในผลงานศิลปะ เพื่อสะท้ อนสังคม ได้ แก่ ด้ านประวัติศาสตร์ ด้ านวัฒนธรรม ด้ าน
ศาสนาด้ านความเชื่อ และด้ านการเมือง ด้ านประวัติศาสตร์ อาจเน้ นในแง่ของความหมาย
ความเป็ นจริ ง หรื อความรู้ สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็ นผลที่ดีต่อขนบนิยมของสังคมหรื อชุมชนที่
คนร่ วมอยู่เพื่อเป็ นอนุสรณ์ ให้ อนุชนรุ่ น หลังได้ เรี ยนรู้ , ด้ านวัฒนธรรม งานศิลปกรรมทุกแขนง
สะท้ อนเรื่ องราวชีวิตความเป็ นไปของชุมชนนัน้ ๆ เสมอ ศิลปิ นมักจะแสดงความรู้ สึกออกมาบน
รากฐานวัฒนธรรมที่แวดล้ อมอยู่ จากการได้ รับสิ่งกระตุ้นหรื อสิ่งเร้ าทางโสตทัศนะและอารมณ์
สะเทือนใจ (visual and emotional stimuli) จากโลกภายนอกและซึมซ่านเข้ าไปในความรู้ สึกนึก
คิดของศิลปิ นแล้ ว จะถูกแปลความหมายมาสู่ภาษาศิลปะซึ่งแสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ กัน
ความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ ประกอบงาน พร้ อมด้ วยลักษณะแบบอย่างศิลปะของแต่ละสมัย
(the artistic idiom of the time) ศิลปิ นมีบทบาทในการสนองความต้ องการในการใช้ สอยของผู้คน
ในชีวิตประจาวัน มนุษย์มีความจาเป็ นในการใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ การริ เริ่ มของศิลปิ นจาก
ความจาเป็ นได้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่มีความหลากหลายทาให้ เรามีสิ่งอานวยความสะดวกที่มี
รู ปแบบหลากหลาย, ด้ านศาสนา ตังแต่
้ สมัยโบราณศิลปิ นต้ องสร้ างงานสนองความต้ องการใน
ด้ านศาสนาเป็ นส่วนใหญ่ เพราะวิญญาณทางศาสนาก่อให้ เกิดวิญญาณแห่งศิลปซึง่ ดาเนินไปตาม
ความต้ องการทางจิตวิญญาณ (spiritual need) ของสังคมวัฒนธรรมสมัยนัน้ ผู้สร้ างงานส่วนมาก
เป็ นศิลปิ นสงฆ์ ศิลปิ นราชสานัก หรื อช่างหลวง ฉะนันทั
้ งวั
้ ดและวังจึงเป็ นแหล่งกาเนิดและแหล่ง
สะสมงานศิลปกรรม ปั จจุบนั ศิลปิ นส่วนน้ อยที่ยงั รับใช้ ศาสนา, ด้ านความเชื่อของมนุษย์ มนุษย์ใช้
ความพยายามในการสร้ างสรรค์งานให้ เป็ นรูปธรรมเพื่อสนองความเชื่อ เช่น มนุษย์มีความกลัวต่อ
ธรรมชาติ ความกลัวต่อสิ่งลี ้ลับ ทาให้ เกิดความเชื่อเรื่ องเทพยเทวดา จึงสร้ างรูปเคารพขึ ้นก่อนยุค
ประวัติศาสตร์ มาแล้ ว เป็ นเหตุให้ เกิดงานทัศนศิลป์ ทัง้ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม
และด้ านการเมือง ศิลปิ นใช้ งานสร้ างสรรค์ของตนเองเพื่อเป็ นสื่อกลาง เพื่อช่วยปฏิรูปจริ ยธรรม
ของสังคมที่กาลังเสื่อมทรามให้ หันกลับมาสู่วิถีทางที่ดีงามต่อไป ศิลปิ นได้ มีสะท้ อนถึงความ
เปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง เป็ นผลงานที่สร้ างขึ ้นด้ วยจิตสานึกต่อสังคม ล้ วนปรารถนาช่วย
ให้ สงั คมดีขึ ้น
การศึกษาเกี่ ยวกับศิลปิ นหญิ งในสังคมไทย เป็ นสิ่งสาคัญ อย่างมาก เพื่อนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนทิศทางให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการสร้ าง
ความรู้ ด้านประสบการณ์ที่แตกต่างและความหลากหลายของศิลปิ นหญิง และกระแสความเป็ น
สมัยใหม่ (Modernity) ด้ านการพัฒนาประเทศผู้หญิ งเป็ นประชากรครึ่ งหนึ่งที่มีบทบาทในการ
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พัฒนาไม่ด้อยไปกว่าผู้ชาย จึงควรยกระดับให้ หญิงชายเท่าเทียมกัน ศิลปิ นหญิงทัง้ 5 ท่าน ได้ มี
ส่วนพัฒนาศิลปะร่ วมสมัยต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ ส่งผลกระทบทางบวกให้ ปัจจุบัน ตัง้ แต่
ศิลปกรรมเชิงเดี่ยว เช่น จิตรกรรมมาเป็ นศิลปะภาพพิมพ์ เซรามิค สื่อประสม งานจัดวาง ศิ ลปะ
จากวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ ไผ่ ผ้ า กระดาษ ภาพถ่ายและวิดีทศั น์ เป็ นต้ น การศึกษาบทบาทและปั จจัย
ที่เอือ้ ให้ เป็ นศิลปิ นหญิงนัน้ จึงมีความสาคัญต่อการส่งเสริ มด้ านศิลปวัฒนธรรม ด้ านศิลปะร่ วม
สมัยไทยให้ เจริญก้ าวหน้ า
1.2 ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.2.1 ศึกษาบทบาทและปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิงในสังคมไทย
1.2.2 ศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ เป็ นศิลปิ นหญิงที่สงั คมไทยยอมรับ
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ด้ านประชากร ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ศิลปิ นหญิงที่มีผลงานศิลปะและ
แสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง เป็ นที่ยอมรับในแวดวงศิลปะของสังคมไทย พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2561
ได้ แก่ ศิลปิ นหญิงด้ านทัศนศิลป์ จานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย ลาวัณย์ อุปอินทร์ , กัญญา เจริ ญ
ศุภกุล, ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ, อารยา ราษฏร์ จาเริญสุข และสมบูรณ์ พวงดอกไม้
1.3.2 ด้ านเนื ้อหา เนื ้อหา ประกอบด้ วย บทบาทตามสถานภาพของศิลปิ น ได้ แก่ ศิลปิ น
ครูศิลปะ และนักเขียน แนวคิดหยินหยางกับการวิเคราะห์บทบาทของศิลปิ น และศึกษาปั จจัยที่เอื ้อ
ต่อการเป็ นศิลปิ นหญิง แนวทางส่งเสริมผู้หญิงให้ เป็ นศิลปิ นที่ได้ รับการยอมรับในสังคมไทย
1.4 ความสาคัญของการวิจัย
1.4.1 เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรการศึกษาที่จะนาความรู้ไปพัฒนาการเรี ยนการสอนศิลปะ
1.4.2 เป็ น ประโยชน์ ต่อองค์ กรที่ เกี่ ยวข้ องที่จะนาองค์ ความรู้ ไปใช้ ในการพัฒนาแนว
ทางการส่งเสริมศิลปิ นหญิงของสังคมไทย
1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.5.1 บทบาท หมายถึง การปฏิบตั ิตนตามหน้ าที่และสถานภาพของบุคคล บุคคลเดียว
อาจจะมีหลายบทบาทในขณะเดียวกันได้ ได้ แก่ บทบาทศิลปิ น บทบาทครูศิลปะ บทบาทนักเขียน
1.5.2 ศิลปิ นหญิง หมายถึง ผู้หญิงที่สร้ างสรรค์ผลงานด้ านทัศนศิลป์ มีผลงานศิลปะ
แบบสตรี นิยมที่มีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในงานวิจยั นี ้ศึกษา ศิลปิ นหญิง
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จานวน 5 ท่าน ได้ แก่ ลาวัณย์ อุปอินทร์ , กัญญา เจริญศุภกุล, ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ, อารยา
ราษฏร์ จาเริญสุข และสมบูรณ์ พวงดอกไม้
1.5.3 ปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิง หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ นหญิง
ด้ านทัศนศิลป์ ได้ แก่ สังคม การศึกษา ครอบครัว และจิตวิทยา
1.5.4 ศิลปะแบบสตรี นิยม หมายถึง แนวคิดการสร้ างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อผ่านผลงาน
ศิลปะของศิลปิ นหญิงในสังคมไทย
1.5.5 แนวคิดหยินหยาง เป็ นสภาวะเกื ้อกูลของสิ่งที่เป็ นคู่ตรงข้ าม เป็ นความแตกต่างที่
สัมพันธ์กนั ศิลปิ นที่ใช้ ความคิดสองด้ านอย่างสมดุลส่งผลให้ เป็ นบุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์เป็ น
เลิศ และแนวคิดหยินหยางเป็ นแนวทางเพื่อส่งเสริ มบุคคลให้ เป็ นศิลปิ นที่สอดคล้ องกับสตรี นิยม
แบบตะวันออกหรื อสังคมไทย
หยิน เป็ นสภาวะการเปรี ยบเทียบแนวคิดสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นหญิงด้ านที่
อ่อน ได้ แก่ ความคิดฝัน จิตนิยม ความเชื่อ ความต้ องการ และความรู้สกึ
หยาง เป็ นสภาวะการเปรี ยบเทียบแนวคิดสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นหญิงด้ านที่
แข็ง ได้ แก่ หลักวิชา ชาตินิยม ความจริง ความจาเป็ น และเหตุผล
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิ ดหลักปรัชญา
หยิ นหยาง

ศิ ลปิ นหญิ ง

ปัจจัยที่เอื้อให้เป็ นศิ ลปิ น
1.

1. ด้านสังคมของศิลปิ นหญิง
2. ด้านการศึกษาของศิลปิ นหญิง
3. ด้านครอบครัวของศิลปิ นหญิง

บทบาทศิ ลปิ น

- สถานภาพของศิลปิ น
(ศิลปิ น,ครูศลิ ปะ,นักเขียน)

4. ด้านจิตวิทยาของศิลปิ นหญิง

บทบาทและปัจจัยที่เอื้อให้เป็ นศิ ลปิ นหญิ ง
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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บทที่ 2
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาบทบาทและปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิงในสังคมไทย ผู้วิจยั ทาการเก็บข้ อมูล
จากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานที่ได้ มีการวิจัย และรวบรวมการนาเสนอแนวคิดในการวิจัยเป็ น
ลาดับ ดังนี ้
2.1 แนวคิดเรื่ องบทบาท
2.1.1 ความหมายของบทบาท
2.1.2 บทบาทของศิลปิ น
2.1.3 การส่งเสริมบทบาทศิลปิ น
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ
2.2.1 อิทธิพลศิลปะตะวันตกในสังคมไทย
2.2.2 ศิลปะในทัศนะของสังคมตะวันตกและสังคมไทย
2.2.3 การศึกษาทัศนศิลป์ ในสังคมไทย
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสตรี นิยม
2.3.1 สตรี นิยมกับสังคมไทย
2.3.2 สตรี นิยมกับศิลปะ
2.3.3 สตรี นิยมกับแนวคิดหยินหยาง
2.4 ปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิง
2.4.1 ปั จจัยด้ านสังคม
2.4.2 ปั จจัยด้ านการศึกษา
2.4.3 ปั จจัยด้ านครอบครัว
2.4.4 ปั จจัยด้ านจิตวิทยา
2.5 ศิลปิ นหญิงในสังคมไทย
2.6 งานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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2.1 แนวคิดเรื่องบทบาท
2.1.1 ความหมายของบทบาท
บทบาท เป็ นทฤษฎีย่อยในทฤษฏีการกระทาระหว่างกันด้ วยสัญลักษณ์ (Symbolic
Interaction Theory) โดยกล่าวถึงลักษณะทางสังคมมนุษย์ และลักษณะของปั จเจกบุคคล แล้ วย ้า
ให้ เห็นว่า ตัวเชื่อมระหว่างมนุษย์กบั สังคมนันคื
้ อบทบาท สังคมมนุ ษย์คือโรงละคร มนุษย์แต่ละคน
คือตัวแสดงที่มีบทบาทชัดเจนสาหรับการแสดง บทละครเป็ นตัวกากับ มนุษย์แต่ละคนมีตาแหน่ง
ต่าง ๆ ชัดเจนที่จะต้ องดารง มีบรรทัดฐานสังคมควบคุมพฤติกรรม ตัวละครเชื่อฟั งผู้กากับ มนุษย์
ทุกคนก็ปรับตัวให้ เข้ ากับผู้ชม ต้ องสวมบทบาทผู้ชมประเภทต่าง ๆ (Generalized others) และ
ประการสุดท้ ายมนุษย์ต้องอาศัยความรู้ความชานาญตนช่วยในการแสดง อาศัยศักยภาพของตน
และทัก ษะในการแสดงบทบาทเข้ า ช่ วย เป็ น ลัก ษณะเฉพาะตนในการติ ด ต่ อ สัม พัน ธ์ กับผู้อื่น
(สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์, 2536, น. 133-134)
บทบาท ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Role มีผ้ ูให้ ความหมายไว้ มากมายหลายทัศนะ
ดังต่อไปนี ้
สุพตั รา สุภาพ (2528, น. 52) กล่าวว่า บทบาทคือ การปฏิบตั ิตามสิทธิและหน้ าที่
ของสถานภาพ (ตาแหน่ง) สถานภาพเป็ นตาแหน่งที่ได้ จากการเป็ นสมาชิกของกลุ่ม เป็ นสิทธิและ
หน้ าที่ทงหมดที
ั้
่บคุ คลมีอยู่ เกี่ยวข้ องกับผู้อื่นและสังคมส่วนรวม สถานภาพจะกาหนดว่าบุคคลนัน้
มีหน้ าที่จะต้ องปฏิบตั ิต่อผู้อื่น อย่างไร มีหน้ าที่รับผิดชอบอย่างไรในสังคม สถานภาพเป็ นสิ่งเฉพาะ
บุคคลทาให้ บคุ คลนันแตกต่
้
างจากผู้อื่นและมีอะไรเป็ นเครื่ องหมายของตนเอง
งามพิศ สัตย์สงวน (2535, น. 73) อธิบายว่า บทบาทคือพฤติกรรมที่คาดหวังสาหรับ
ผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่าง ๆ ว่าจะต้ องปฏิบตั ิอย่างไร เป็ นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มคนหรื อสังคม
เพื่อให้ ความสัมพันธ์ มีการกระทาระหว่างกันทางสังคมได้ รวมทังสามารถคาดการณ์
้
พฤติกรรมที่
เกิดขึ ้นได้
ราชบัณฑิตยสถาน (2538, น. 459). ให้ ความหมายของบทบาทว่าบทบาท คือ การ
ทาท่าตามบท การทาตามหน้ าที่ที่กาหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทครู
Parson, T. (1951, p. 73). เป็ น นัก มานุษ ยวิ ท ยาที่ ใ ห้ แ นวคิ ด เรื่ อ งฐานะ ต าแหน่ ง
(Status) และบทบาท (Role) ฐานะตาแหน่งทางสังคมจะตังอยู
้ ่บนรากฐานของการปฏิบตั ิตอบโต้
ของคนในสังคมนัน้ (Reciprocal Behavior) หากคนไม่มีการกระทาตอบโต้ แล้ วแนวคิดในเรื่ อง
ฐานะตาแหน่ง และบทบาทจะไม่เกิดขึ ้น สถานภาพเป็ นนามธรรมซึง่ หมายถึง ตาแหน่ง ต่าง ๆ ที่มี
อยู่ ภาระส่วนใดส่วนหนึง่ (Particular Paten) ซึง่ เป็ นเครื่ องกาหนดบทบาทของตาแหน่งนัน้ ๆ จะมี
ภารกิจหน้ าที่อยู่อย่างไรบ้ าง ฉะนันเมื
้ ่อตาแหน่งเกิดขึ ้น สิ่งที่ควบคูก่ บั ตาแหน่งก็คือ บทบาท เพราะ
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ทุกตาแหน่งได้ โดยปราศจากบทบาทกากับจนกล่าวไว้ ว่า ไม่อาจมีบทบาทได้ ปราศจากตาแหน่ง
หรื อไม่อาจมีตาแหน่งได้ โดยปราศจากบทบาทเปรี ยบเสมือนเหรี ยญ ถ้ ามีด้านหนึ่งเป็ นตาแหน่งอีก
ด้ านก็เป็ นบทบาทนัน่ เอง
Levinson, D.J. (1964, p. 284). ให้ ความหมายของบทบาทไว้ 3 ประการ สรุ ปได้
ดังนี ้
บทบาท หมายถึง ปทัสถาน ความมุ่งหวัง ข้ อห้ าม ความรับผิดชอบ และอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะในทานองเดียวกัน ซึง่ ผูกพันอยู่กบั ตาแหน่งทางสังคมที่กาหนดให้ บทบาท
บทบาท หมายถึง ความเป็ นไปของบุคคลซึ่งเป็ นผู้ดารงตาแหน่ง และกระทาเพื่อ
ดารงตาแหน่งนัน้
บทบาท หมายถึ ง การกระท าของบุคคลแต่ละคนที่กระท าโดยให้ สัมพันธ์ กับ
โครงสร้ างทางสังคมหรื ออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แนวทางของบุคคลพึงกระทาเมื่อตนดารง
ตาแหน่งนัน้ ๆ นัน่ เอง
ทัศนีย์ ทองสว่าง (2549, น. 72). อธิบายว่า สถานภาพและบทบาทเป็ นของคู่กนั
บรรทัดฐานทางสังคมระบุไว้ ว่า บทบาทอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานภาพใด ค่านิยมของสังคม
ระบุไว้ วา่ พ่อแม่ที่ไม่เลี ้ยงลูกเป็ นผู้ที่ประพฤติผิดบรรทัดฐาน ไม่ได้ ทาบทบาทของตัวตามสถานภาพ
ลูกที่ไม่เคารพเชื่อฟั งพ่อแม่ก็คือลูกที่ไม่ดีประพฤติผิดบรรทัดฐาน ทังสถานภาพและบทบาทของ
้
บุคคลเป็ นสิ่งที่ขึ ้นอยู่กบั บุคคลอื่นอื่นในสังคมด้ วย สถานภาพนายจ้ างจะมีขึ ้นไม่ได้ ถ้าในสังคมไม่มี
คนที่มีสถานภาพเป็ นลูกจ้ างเมื่อมีสถานภาพนายจ้ างลูกจ้ างจึงมีสิทธิ และหน้ าที่ที่นายจ้ างพึง
ปฏิบัติต่อลูกจ้ าง ดังนัน้ จึงเห็นได้ ว่า สถานภาพและบทบาทคือ ฐานะและหน้ าที่ของบุคคลเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่ นฐานะและหน้ าที่ของบุคคลอื่นก็มีลักษณะตอบรั บและสอดคล้ องกับ
ลักษณะของบุคคลแรก ทังนี
้ ้เพราะสถานภาพและบทบาทจะมีครู่ ับอยู่เสมอ ดังต่อไปนี ้
บิดามารดา-บุตร
สามี-ภรรยา
หมอ-คนไข้
ผู้ฝึก-ผู้เล่น
ทนายความ-ลูกความ
เจ้ าของ-ผู้จดั การ
พี่-น้ อง
ผู้ซื ้อ-ผู้ขาย
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บรรทัดฐานจะเป็ นตัวกาหนดบทบาท ของบุคคลต่อคู่รับ เมื่อบุคคลมีสถานภาพ
แล้ วเขาต้ องมีการรับรู้ในบทบาท (Role Perception) ตามสถานภาพนัน้ ๆ ด้ วยเหมือนกัน บทบาท
จึงเป็ นรูปการที่เคลื่อนไหวหรื อรูปการทางพฤติกรรมของตาแหน่งที่ดารงอยู่
จานง อดิวฒ
ั นสิทธิ์ และคณะ (2532, น. 45). อธิบายว่า บทบาทมี 3 ประการ คือ
บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) เป็ นบทบาทที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย หรื อตาม
ความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม เป็ นแบบฉบับที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้มีสถานภาพหนึ่ง ๆ ควร
กระทาแต่อาจ ไม่มีใครทาตามนันก็
้ ได้
บทบาทที่บคุ คลเข้ าใจ (Perceived Role) เป็ นบทบาทที่ขึ ้นอยู่กบั บุคคลนัน้ ๆ ที่
คาดคิ ด ด้ ว ยตนเองว่ า ควรเป็ น อย่ า งไร ทัง้ นี เ้ กี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า นิ ย ม ทัศ นคติ บุ ค ลิ ก ภาพและ
ประสบการณ์ของแต่ละคน
บทบาทที่แสดงออกจริ ง (Actual or Enacted Role) เป็ นการกระทาที่ บุคคลได้
ปฏิ บัติ จ ริ ง ซึ่ง ขึ น้ อยู่กับ สถานการณ์ เ ฉพาะในขณะนัน้ ด้ ว ย สถานการณ์ ดัง กล่า วอาจจะเป็ น
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติและทางสังคม เช่น การกดดันของกลุ่มต่าง ๆ และบทบาทที่กระทา
จริงอาจสอดคล้ องหรื อไม่สอดคล้ องกับบทบาทในอุดมคติหรื อบทบาทที่บคุ ลรับรู้ก็ได้
สรุ ป บทบาท (Role) หมายถึง การปฏิ บัติตนตามหน้ าที่และสถานภาพของ
บุคคลโดยมีความสัมพันธ์ กับโครงสร้ างทางสังคม ระเบียบแบบแผนทางสังคมด้ วย บุคคลเดียว
อาจจะมีหลายบทบาทในขณะเดียวกันได้ ในงานวิจยั นี ้ศึกษาถึงบทบาทของศิลปิ น ได้ แก่ศิลปิ น
ครูศิลปะ และนักเขียน ซึง่ เป็ นบทบาทตามสถานภาพทางสังคม
2.1.2 บทบาทศิลปิ นต่ อสังคม ศิลปิ นมีบทบาทต่ อสังคม ดังนี ้
บทบาทด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปิ นทุกยุคทุกสมัยได้ สะท้ อนความรู้ สึกนึกคิด และ
วิญญาณของตนเองลงไปในงานศิลปะ อาจเน้ นในแง่ของความหมาย ความเป็ นจริ งหรื อความรู้สกึ
อย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็ นผลที่ดีต่อขนบนิยมของสังคมหรื อชุมชนที่คนร่ วมอยู่เพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้
อนุชนรุ่นหลังได้ เรี ยนรู้
บทบาทด้ านวัฒนธรรม งานศิลปกรรมทุกแขนงสะท้ อนเรื่ องราวชีวิตความเป็ นไปของ
ชุมชนนัน้ ๆ เสมอวัฒนธรรมเป็ นสภาวะในวิถีการดาเนินชีวิตของสังคมในด้ านต่าง ๆ โดยไม่จากัด
ว่ า ชาติ นัน้ จะมี ก ารพัฒ นาหรื อ ด้ อ ยพัฒ นา วัฒ นธรรมได้ แ ก่ ประเพณี ภาษา การแต่ ง กาย
ศิลปกรรม วัฒนธรรมในการทามาหากิน และด้ านอื่น ๆ ศิลปิ นมักจะแสดงความรู้ สึกออกมาบน
รากฐานวัฒนธรรมที่แวดล้ อมอยู่ จากการได้ รับสิ่งกระตุ้นหรื อสิ่งเร้ าทางโสตทัศนะและอารมณ์
สะเทือนใจ (visual and emotional stimuli) จากโลกภายนอกและซึมซ่ านเข้ าไปในความรู้ สึกนึก
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คิดของศิลปิ นแล้ วจะถูกแปลความหมายมาสู่ภาษาศิลปะซึ่งแสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ กัน
ความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ ประกอบงาน พร้ อมด้ วยลักษณะแบบอย่างศิลปะของแต่ละสมัย (the
artistic idiom of the time) ศิลปิ นมีบทบาทในการสนองความต้ องการในการใช้ สอยของผู้คนต่อ
การดารงชีวิตประจาวัน มนุษย์มีความจาเป็ นในการใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ การริเริ่มของศิลปิ น
จากความจาเป็ นได้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่มีความหลากหลายทาให้ เรามีสิ่งอานวยความสะดวก
ที่มีรูปแบบหลากหลาย
บทบาทด้ านศาสนา ตังแต่
้ สมัยโบราณศิลปิ นต้ องสร้ างงานเพื่อสนองความต้ องการ
ในด้ านศาสนาเป็ นส่วนใหญ่ เพราะวิญญาณทางศาสนาก่อให้ เกิดวิญญาณแห่งศิลปซึ่งดาเนินไป
ตามความต้ องการทางจิตวิญญาณ (spiritual need) ของสังคมวัฒนธรรมสมัยนัน้ ผู้สร้ างงาน
ส่วนมากเป็ นศิลปิ นสงฆ์ ศิลปิ นราชสานัก หรื อช่างหลวง ฉะนัน้ ทังวั
้ ดและวังจึงเป็ นแหล่งกาเนิด
และแหล่งสะสมงานศิลปกรรม ปั จจุบนั ศิลปิ นส่วนน้ อยที่ยงั รับใช้ ศาสนา
ศิ ล ปิ น มี บ ทบาทเกี่ ย วกับ ความเชื่ อ ของมนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ ใ ช้ ค วามพยายามในการ
สร้ างสรรค์งานให้ เป็ นรูปธรรมเพื่อสนองความเชื่อ เช่น มนุษย์มีความรู้สกึ กลัวต่อธรรมชาติ กลัวต่อ
สิ่ ง ลี ล้ ั บ จึ ง ท าให้ เกิ ด ความเชื่ อ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เทพยเทวดา จึ ง ได้ สร้ างรู ป เคารพขึ น้ ก่ อ นยุ ค
ประวัติศาสตร์ มาแล้ ว เช่น อียิปต์ กรี ก โรมัน อินเดีย และชาติอื่น ๆ อีกมากมายการสร้ างรูปเคารพ
และสัญลักษณ์เป็ นเหตุให้ เกิดงานทัศนศิลป์ ทังจิ
้ ตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ต่อมาใน
ระยะหลังสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจได้ แปรเปลี่ยนไป ศิลปิ นมิได้ อยู่ในความอุปถัมป์ ค ้าชูของ
ราชสานัก หรื อเจ้ า ขุน มูลนายจึง มีเสรี ภาพในการสร้ างงานของตนเองอย่ างอิสระ โดยเปลี่ยน
แนวทางเพื่อสร้ างสรรค์ผลงานถ่ายทอดจากชีวิตและธรรมชาติ เช่น ความสวยงามของธรรมชาติ
การพิฆาตล้ างผลาญระหว่างมนุษย์ด้วยกันบนรากบานแห่งความโลภหลงมัวเมาในอานาจราช
ศักดิ์ หรื อชีวิตยากจนข้ นแค้ นทังจากภั
้
ยธรรมชาติและความไม่เป็ นธรรมในสังคม การแสดงออก
ของศิลปิ นจะเป็ นไปในรูปแบบที่ตนสนใจได้ แก่ เหตุการณ์สาคัญของบ้ านเมือง (factual record)
หรื องานที่มีคณ
ุ ค่าในทางบรรยายเรื่ องราว (narrative value) ทางวัฒนธรรมด้ านต่าง ๆ การวาด
ภาพเกี่ยวกับทวยเทพ (mythology) และวรรณคดี งานที่เกี่ยวกับความรู้สกึ นึกคิดตามจินตนาการ
(imagination) การกระแหนะกระแหนสัง คม (social satirist) การแสดงออกจากจิ ต ไร้ ส านึ ก
(unconscious) โดยเนรมิตงานขึน้ ในลักษณะเหนือความเป็ นจริ ง (beyond the real) มีการตัด
ทอนให้ รูปทรงบิดเบี ้ยวไป (distorted) บ้ าง หรื อมีรูปลักษณะอันพิลึกกึกกือ (grotesque) ไปบ้ าง
และรวมทังผลงานศิ
้
ลปะนามธรรมอันปราศจากรู ปร่ างหรื อเนื ้อหา (non objective) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
ล้ วนเป็ นการสร้ างสรรค์ขึ ้นมาจากแรงผลักดันภายในทังสิ
้ ้น (สงวน รอดบุญ, 2523, น. 50).
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บทบาทด้ านการเมือง ศิลปิ นใช้ งานสร้ างสรรค์ของตนเองเพื่อเป็ นสื่อกลาง เพื่อช่วย
ปฏิรูปจริยธรรมของสังคมที่กาลังเสื่อมทรามให้ หนั กลับมาสูว่ ิถีทางที่ดีงามต่อไปดังเช่น ผลงานของ
วิ ล เลี ย ม โฮกาธ (William Hogarth, pp. 1697-1764) จิ ต รกรอัง กฤษผู้ส ร้ างงาน
ล้ อเลียนเย้ ยหยันสังคมผู้ดีองั กฤษ คือ ประณามความชัว่ ในวงสังคมร่วมสมัยของเขา โกย่า (Goya,
pp. 1746-1826) จิตรกรสเปนผู้ที่ชอบเน้ นถึงความเหี ้ยมโหดในสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับสเปน
เจริ โ กต์ (Géricqult, pp.1791-1824) จิ ต รกรฝรั่ ง เศสเขี ย นภาพ “แฟเมดูซ่ า ” ขึ น้ คัด ค้ า นการ
ทอดทิง้ ลูกเรื อให้ ลอยแพตามยะถากรรมในท้ องทะเลอันบ้ าคลั่งของนายทหารเรื อฝรั่งเศสและ
บทบาทสาคัญยิ่งในคริ สต์วรรษที่ 19 ศิลปิ นสร้ างผลงานที่แสดงออกมาเยาะเย้ ยเสียดสีการทางาน
ของรัฐบาล ในอเมริ กา ศิลปิ นได้ มีบทบาทในการสะท้ อนความเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเมือง
ที่สง่ ผลให้ ประชาชนได้ รับความเดือดร้ อน เช่น โอรอสโค (Orosco) ริ เวรา (Rivera) และซีเคอีรอส
(Siaueiros) ในสังคมไทย ประยูร จรรยาวงษ์ มีผลงานที่สร้ างขึน้ ด้ วยจิตสานึกต่อสังคม ศิลปิ น
ดังกล่าวล้ วนปรารถนาช่วยให้ สงั คมดีขึ ้น
พัทยา สายหู (2541, น. 432). กล่าวถึงบทบาทของศิลปิ นต่อสังคม ดังนี ้
บทบาทในชีวิตของบุคคล ศิลปิ นมีบทบาทต่อชีวิตส่วนบุคคลตามฐานะ เนื่องจาก
บุคคลมีสถานะเป็ นทังผู
้ ้ ผลิตและผู้บริ โภค ผู้บริ โภคศิลปะที่ผ้ อู ื่นทาไว้ ให้ เรี ยบร้ อยย่อมง่ายกว่าการ
ผลิตขึน้ เอง ไม่เป็ นความจริ งเลยที่ว่าจะไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่มีความสนใจและไม่มีความรู้ เรื่ อง
ศิลปะเลย
บทบาทเกี่ยวกับมาตรฐานศิลปะ มาตรฐานนี ้อาจถูกกาหนดจากศิลปิ น เช่น งาน
ที่สร้ างสรรค์ศิลปิ นไม่ประสงค์จะประกวดให้ กรรมการตัดสินและมาตรฐานหากยึดเป็ นหลักเกณฑ์
เกินไปจะทาให้ การสร้ างสรรค์ผลงานไม่เป็ นอิสรเสรี งานศิลปะชิน้ หนึ่งเป็ นความต้ องการในการ
แสดงความคิดสร้ างสรรค์เฉพาะศิลปิ นเองต่อสังคม ดังนันมาตรฐานเกี
้
่ยวกับงานศิลปะขึ ้นอยู่กบั
บุคคลที่จะพิจารณาโดย มาตรฐานศิลปะชันสู
้ งมักถูกกาหนดจากคนชันสู
้ ง มาตรฐานศิลปะชนชัน้
ล่างหรื อชาวบ้ านจะกาหนดขึน้ โดยคนสามัญหรื อชาวบ้ าน ศิล ปิ นสร้ างสรรค์งานหลากหลายให้
สิทธิต่อบุคคลในการเลือกชม
บทบาทในสัง คมเมื อ ง ศิ ล ปะและอารยธรรมที่ อ าศั ย หลัก ฐานอ้ า งอิ ง จาก
โบราณสถานและศิลปวัตถุการเมือง ในสมัยโบราณ มีตัวอย่างงานศิลปะชัน้ เลิศเกือบทุกสาขา
นอกจากการปกครองและการค้ า ศูนย์กลางอานาจจากศาสนาที่เป็ นเครื่ องมื อเสริ มอานาจการ
ปกครอง ที่มีความเกี่ยวข้ องรับใช้ ราชสานัก การบารุงศาสนาด้ วยการสร้ างโบสถ์วิหารอันอลังการ
การบูชาด้ ว ยศิลปวัตถุที่ วิ จิตรประณี ต ย่อมเที ยบได้ กับปราสาทราชวัง ซึ่ง เป็ น ที่ อยู่อาศัยของ
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ผู้ปกครองบ้ านเมือง ย่อมสะท้ อนถึงเศรษฐกิจด้ วย เมืองจึงเป็ นสถานที่ผลิต และบริ โภคงานศิลปะ
ทุกสาขาและทุกระดับ มีความหมาลากหลายทัง้ ในด้ านปริ มาณและคุณภาพ เพื่อสนองความ
ต้ องการของชาวเมืองทุกระดับตามกาลัง รสนิยมในศิลปะหลากรู ปแบบซึ่งล้ วนเป็ นผลงานของ
ศิลปิ นนัน่ เอง
บทบาทในสังคมชนบท สังคมชาวบ้ านประกอบด้ วยเครื่ องแต่งกาย เครื่ องใช้ สอย
วัดวาอารามการดารงชีพ สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และการมีศรัทธาทางพุทธศาสนาการว่าจ้ าง
ศิลปิ นในการดาเนินการเนรมิตให้ สิ่ง ๆ ต่าง ๆ สวยงามตามความปรารถนาของผู้คนในสังคมนัน้
2.1.3 การส่ งเสริมบทบาทของศิลปิ น
2.1.3.1 ศิลปิ นพัฒนาบทบาทด้ วยการเป็ นผู้จัดการที่ดีต่อการประชาสัมพัน ธ์ โดย
การเรี ยนรู้มากขึ ้น อาจเป็ นสถาบันการศึกษาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ น การสื่อเผยแพร่สู่
สาธารณะชนด้ ว ยเพื่ อสร้ างความเข้ าใจ หน่ ว ยงานหรื อ ศิ ลปิ น จึง ใช้ สื่ อและใช้ มีวิธีการแก่การ
เผยแพร่งานศิลปะ
2.1.3.2 การทาให้ ผลงานศิลปะมีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง คือการแสดงงานศิลปะ
อย่างต่อเนื่อง ให้ มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์และไม่หยุดนิ่ง
2.1.3.3 ศิลปิ นมีทศั นคติเกี่ยวกับการมีบทบาททังสร้
้ างสรรค์และเผยแพร่ ทาให้ ผ้ ชู ม
เข้ าใจในงานที่แสดงอย่างเข้ าใจง่าย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ
2.2.1 อิทธิพลของศิลปะตะวันตกในสังคมไทย
ไทยรั บ อิ ท ธิ พ ลจากศิ ล ปะต่ า งประเทศ แต่ รู ป แบบศิ ล ปะเกิ ด จากความรู้ สึ ก
จินตนาการของศิลปิ นผู้สร้ างสรรค์เอง งานศิลปะที่สะท้ อนเช่นนี ้เพราะรากเหง้ าของศิลปิ นสมัยใหม่
มาจากตะวันตกนัน่ เอง ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) หมายถึง ศิลปะที่เกิดขึ ้นใหม่ แตกต่างจาก
ดั ้งเดิมซึ่งเป็ นประเพณีนิยมสร้ างสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล จุดการเปลี่ยนในสมันรัชกาลที่ 5 ทา
ให้ เกิ ดศิลปะที่ มีความเป็ นตัวตนของศิลปิ น ไม่ติดอยู่ในกรอบของศาสนาและสถาบันกษัตริ ย์
เหมือนที่เคยสืบต่อกันมา ศิลปะตะวันตกเกิดขึ ้นในตะวันตกโดยเฉพาะในยุโรปก่อน เป็ นจุดเริ่ ม
แนวคิดหรื อเปลี่ยนแนวคิด (Concept) ในการสร้ างสรรค์ศิลปะ หรื อในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 15-16
ศิ ล ปิ นจะเป็ น เลโอนาโด ดาวิ น ซี่ (Leonado Da Vinci, , pp. 1453-1519) ไมเคิ ล เอนเจโล
(Michelangelo Buonarriti, , pp. 1475-1564) อัจฉริ ยศิลปิ นทังสองนี
้
้ได้ สร้ างผลงานที่แสดงออก
ทางสุนทรี ยภาพและความรู้ สึกของตนเองนาไปสู่การสร้ างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ ผู้วิจัยได้ ศึกษา
รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของศิลปะในสมัยเริ่ มมีการติดต่อกับตะวันตก เพื่อแสดงถึงการ
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วิวัฒนาการของศิลปะในสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่าเมื่อมองย้ อนไปจะเห็นว่ามนุษย์มีการ
ถ่ายเทแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกันมาช้ านานโดยเฉพาะศิลปวัตถุที่เป็ นสินค้ าของแต่ละชาติแต่
ละประเทศจะถูกซือ้ ขายแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาจากตะวันออกไปตะวันตก จากตะวันตกไป
ตะวันออก เช่น ตะเกียงโรมันสาริ ด ซึ่งค้ นพบที่ตาบลพงตึก อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เป็ นศิลปวัตถุตะวันตกรุ่นแรกที่ปรากฏในประเทศไทย หลักฐานปรากฏให้ เห็นอยู่มากในสมัยต่อมา
คือ กรุงศรี อยุธยาที่ชาวโปรตุเกสได้ เข้ ามาทาการค้ าขายในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ราวปี
พ.ศ.2034 (สุภทั รดิศ ดิศกุล, 2522, น. 2). และต่อมาอีกร้ อยปี เศษ ๆ เดนมาร์ ก พ.ศ. 2164 อังกฤษ
เข้ ามาเมื่อ พ.ศ. 2174 เพื่อทาการค้ ากับกรุงศรี อยุธยา
ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีชาติตะวันตกเข้ ามาแสวงหาผลประโยชน์ จากประเทศสยาม
โดยเฉพาะประเทศที่ เ คยเข้ า มาค้ า ขายและเคยมรความสัม พัน ธ์ ม าตัง้ แต่ ส มัย อยุธ ยาอย่ า ง
โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่ งเศส อังกฤษ รวมทัง้ ประเทศมหาอานาจใหม่ คือ สหรั ฐอเมริ กา ทาให้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงต้ อนรับทุกประเทศอย่างมิตรเสมอกัน เพื่อให้ ประเทศ
เหล่า นัน้ คานอานาจซึ่ง กัน และกัน เพราะขณะนัน้ จึง เหลือสยามเพียงประเทศเดียวในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยงั ไม่ตกเป็ นอาณานิคมของชาติตะวันตก ทังนี
้ ้เป็ นเพราะพระองค์ทรงศึกษา
ภาษาอังกฤษจนอ่าน พูด และเขียนได้ ดี จึงตระหนักและเห็นคุณค่าทางการศึกษา ในสมัยนันแม้
้ จะ
มีการศึกษาบ้ างแต่เป็ นการบวชเรี ยนของเด็กผู้ชายเพื่อเรี ยนหนังสือกับพระสงฆ์ และผู้หญิงยังไม่มี
โอกาสเรี ยนหนังสือ (วิบลู ย์ ลี ้สุวรรณ, 2548, น.102). พระองค์ทรงโปรดเกล้ าให้ ชาวสยามเรี ยน
ภาษาอังกฤษ เริ่ มจากชนชันสู
้ งก่อน ด้ วยการจ้ างนางแอนนา เลียวโนเวนส์ (Anna Leonowens)
ชาวอังกฤษให้ มาสอนพระราชโอรสและบุตรหลานของข้ าราชบริ พานในราชสานักเพื่อเรี ยนรู้ภาษา
ไปพร้ อม ๆ กับ วัฒ นธรรมตะวัน ตก ศิ ล ปกรรมมี รู ป แบบของตะวัน ตกผสมอยู่ชัด เจน ในด้ า น
จิตรกรรม มี ก ารปฏิรูปแบบการเขี ยนภาพอย่างสาคัญ คือ เกิดสกุลช่างโดยเฉพาะขรั วอินโข่ง
นับเป็ นจิตรกรคนแรกของไทย ขรัว อินโข่งได้ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบเนื ้อหาของภาพจิตรกรรมโดยนา
รู ป แบบของศิ ล ปะตะวัน ตก มาใช้ คื อ ใช้ Perspective แบบตะวัน ตกประกอบกับ แสงเงา มี
ระยะใกล้ ไกลตามหลักทัศนมิติแบบตะวันตกในงานจิตรกรรมซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ แรกในงาน
จิตรกรรมฝาผนังไทย ขรัวอินโข่งเป็ นผู้เปลี่ยนเนื ้อหาภาพจิตรกรรมที่แต่เดิมมีเพียงเรื่ องของพุทธ
ประวัติและชาดก มาเป็ นเรื่ องปริศนาธรรม ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้ สาคัญ เพราะนอกจากวาด
ภาพพุทธประวัติและชาดกแล้ วยังเป็ นการสอนพุทธประวัติและชาดกแบบเล่าเรื่ องโดยภาพ ผู้ชม
เข้ าใจเช่นเดียวกับการอ่านหนังสือ เช่น ภาพฝาผนังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดบรมนิวาส ผู้ชมต้ อง
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ตีความ ต้ องตีปริ ศนาเองจนเข้ าใจ เป็ นการสอนธรรมด้ วยภาพจิตรกรรมฝาผนังให้ สงู ขึ ้นอีกระดับ
หนึง่ (วิบลู ย์ ลี ้สุวรรณ, 2548, น. 122).
วิ ย ะดา ทองมิ ต ร ได้ ก ล่า วถึ ง ขรั ว อิ น โข่ ง ถึ ง ผลงานตามแบบหัว ก้ า วหน้ า แบบ
ตะวันตกจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ไว้ ว่า “… ภาพวาดที่
วัดบวรนิเวศฯนี ้ นับว่าแปลกกว่าที่อื่น ๆ กล่าวคือภาพวาดนัน้ มิได้ เป็ นพุทธประวัติหรื อทศชาติ
ชาดกดังแต่ก่อน แต่กลับเป็ นภาพปริ ศนาธรรมทังหมด
้
ทังภาพวาดที
้
่เสาและภาพวาดที่เหนือช่อง
หน้ าต่างส่วนภาพวาดระหว่างช่องหน้ าต่างเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกิจวัตรของพระสงฆ์ หรื อ เทศกาลงาน
บุญเนื่องในพุทธศาสนา..
“ ...ขรัวอินโข่ง จัดว่าเป็ นศิลปิ นไทยคนแรกที่ ได้ นาเอาทัศนียวิสยั แบบ 3 มิติ (three
dimensions) มาใช้ เขาวาดโดยไม่เน้ นเส้ นแบบศิลปิ นรุ่ นก่อน แต่กลับไปให้ ความสาคัญและการ
เน้ นที่แสงเงาแบบภาพวาดทางยุโรป ทาให้ ภาพมีความลึก เขาเป็ นคนแรกที่นาเอาเทคนิคการวาด
ภาพแบบตะวันตกมาใช้ ... ..ขรัวอินโข่งจะใช้ สีประเภทเอกรงค์ (Monochrome) สีที่จะเห็นได้ ชัด
ได้ แก่ สีน ้าเงิน สีเขียว สีน ้าตาล นอกนันใช้
้ สีอ่อน ๆ เช่น สีฟ้า สีชมพู สีขาว ฯลฯ การใช้ สีเอกรงค์นี ้
จะทาให้ ภาพมีความกลมกลืน เพราะไม่มีการใช้ สีที่ขดั กันอย่างมาก ทาให้ ภาพมีบรรยากาศสลัว ๆ
ทึม ๆ ชวนให้ เพ้ อฝันไปตามอารมณ์ที่ศิลปิ นต้ องการ สีพื ้นส่วนใหญ่เป็ นการใช้ สีเข้ ม เช่น ภาพเขียน
วัดบวรนิเวศ ฯ เครื่ องแต่งกายของชายหนุ่มมักจะเป็ นสีน ้าเงินเข้ มและขาว ส่วนกระโปรงของหญิง
สาวจะใช้ สีชมพู สีฟ้าอ่อน ๆ มองดูเป็ นส่วนที่ออ่ นหวานซ้ อนแทรกอยูใ่ นความมืดสลัว ๆ ... ขรัวอิน
โข่งวาดภาพฝรั่งทัง้ ๆ ที่ไม่เคยไปเหยียบแผ่นดินแดนเหล่านันก่
้ อนเลย..”(วิยะดา ทองมิตร, 2522,
น. 23-29).
ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงปฏิรูปสังคมและ
วัฒนธรรมทังระบบ
้
พัฒนาประเทศโดยเสด็จพระราชดาเนินประพาสไปศึกษางานนานาประเทศใน
ตะวันตก ทังยุ
้ โรป รัสเซียพระองค์มองการณ์ไกลเพื่อ การพัฒนาให้ เมืองไทยสูค่ วามเป็ นสากล ตาม
แบบอย่างอารยธรรมตะวันตก การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ได้ แก่ การวางรากฐานการศึกษาของ
ชาติ การจัดกองทัพ ป้องกัน ประเทศ การท านุบารุ ง ศาสนา การเลิกทาส การพัฒนาประเพณี
วัฒ นธรรมให้ ทัน สมัย นิ ย ม ทรงพัฒ นาบ้ า นเมื อ งอย่า งอเนกอนัน ต์ ใ นด้ านเศรษฐกิจ ด้ า นการ
คมนาคม การสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย การจัดการด้ านสาธารณสุข การจัดเก็บ
ภาษีอากร การศาลพระองค์ทรงได้ ทอดพระเนตรการแสดงงานศิลปะในตะวันตกของกลุม่ ศิลปะหัว
ก้ าวหน้ าและลัทธิต่าง ๆ ขณะที่ทอดพระเนตรอยู่ที่เมืองไอเคลแบ็กในปี ค.ศ.1907 น่าจะเป็ นศิลปะ
ลัทธิโฟวิสม์และ
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เอ็กเพรสชัน่ นิสม์ ความในพระราชหัตถเลขาว่า “...เอกชิบิเชนนัน้ ได้ อยู่กลางเมือง
มีหอสูงของเดิมอยู่กลางเมือง มีหอสูงของเดิมอยู่กลาง แล้ วทาเป็ นสวนรอบแต่งปลูกไม้ สีมีปิกเชอ
แกละรี ทาขึ ้นใหม่ใช้ ศิลามาก กระไดกลางทาด้ วยศิลาแท่งใหญ่ ๆ ที่จริงงามดี แต่ละดูอ้วน ๆ หนัก
ๆ รูปพรรณสัณฐานนันก็
้ เป็ นสามขา ดังรูปหล่อรูปศิลาแลรูปภาพ มีรูปหล่อที่ดี ๆ พอดูได้ อยู่บ้างแต่
รูปภาพนันเต็
้ มที่ที่เป็ นรูปเขียนอย่างเก่าอยู่ไม่เท่าใด นอกนันยั
้ งเป็ น โมเดอน ซึง่ เหลือที่จะเล่าว่ารูป
อะไร เป็ นอย่างไร มันหนักขึ ้นกว่าที่เวนิส บางแผ่นน ้ายาเหมือนรูปหอยแครงหยอดเกาะกันไปเป็ น
รู ปพร่ า ๆ บางแห่งเหมือนเอาเส้ นแมกกาโรนีย้อมสีเขียวสีเหลืองกองไว้ ตามแต่จะนึกว่ารู ปอะไร
ยังมีอีกอย่างหนึ่งนันเป็
้ นดินสอดาเส้ นเดียวลากเหมือนกันกับเด็กมันเขียนเล่นเมรุฤาที่ศาลาวัดสับ
เยกต์ที่เขียนนันคงจะหาให้
้
น่าเกลียดที่สดุ ตามที่จะหาได้ ฤาแกล้ งเขียนให้ มนั บ้ า ๆ เช่นกับถ้ าจะ
เขียนรูปผู้หญิง คงจะหาที่หน้ าเสยะฟั นเขยิน ตาลึกท้ องคลอดคล้ าย ๆ กับเขียนเปรต หลังโบสถ์ถึง
เขียนสีก็เลือกเอาสับเยกต์ที่เลวที่สดุ ที่ไม่ดี เป็ นการเก๋ สีก็ใช้ สีที่แปร๋ ปร๋ า เงาก็ไม่ต้องมี ระบายก็มี
ต้ องระบาย ป้ายลงเฉย ๆ เส้ นก็ไม่ต้องเดิน ดู ๆ ก็เป็ นที่ท้อใจ คาว่าอาตนันกลายเป็
้
นไม่มีอาตในนัน้
สักนิดเดียวถ้ าจะว่าเหมือนก็ไม่เหมือน จะว่างามก็ไม่งาม ถ้ าเขีย นให้ เหมือน ก็เลือกเอาเหมือนที่
อย่างไม่ดีที่สดุ คือหมอกมัวมืดควันตระหลบ ถ้ าจะแปร๋ ก็พระอาทิตย์ก็เป็ นสีทบั ทิม สีม่วง ต้ นไม้
สีม่วง พื ้นดินเปล่า ๆ สีเขียวอะไรโลกกระโดดต่าง ๆ เช่นนี ้ ถ้ าไม่ชมหรื อติก็ว่าดูไม่เป็ น แต่ได้ ลอง
สนทนากับคนธรรมดาที่ไม่ได้ อวดดีวา่ เป็ นช่างดูไม่ได้ สกั คนเดียว จนนึกวิตกว่า ถ้ าช่างเขาเห็นดีกนั
ไปเสียเช่นนี ้หมด นานไปรูปเขียนจะหาเพื่อซื ้อไม่ได้ จะเขียนมาแขวนสะลองแล้ วก็เลยให้ เจ้ าของ
เอากลับไปได้ จะเขียนมาแขวนสะลองแล้ วก็เลยเจ้ าของเอากลับไปได้ ยินพูดกันด้ วยซ ้าไปว่าเป็ นรูป
ชนิดที่ไว้ สาหรับแขวนสะลองไม่ใช่แขวนเรื อนจึงค้ นหาต้ นเหตุว่ามันจะเป็ นด้ วยอะไร คนถึงได้ นิยม
มากขึ ้น ได้ ความว่าเพราะรูปเช่นนี ้ ได้ รางวัลเหรี ยญทองที่ปารี ส คนจึงได้ ฮือฮาเขียนกันขึ ้นบ้ าง จึง
นึกคาดใจว่านี่ท่านช่างเขียนครูบาอาจารย์แกจะเห็นดีกนั จริง ๆ ฤาจึงได้ ให้ รางวัลรูปชนิดนันคาดว่
้
า
แรกทีจะเกิดขึ ้น คงจะมีตาช่างเขียนวิเศษอะไรคนหนึ่งซึง่ มีชื่อเสียงดีแล้ วเขียนแผลงออกไป แต่คง
จะไม่ยบั เยินเหมือนอย่างนี ้ ของแกคงจะดีจริง ๆ จึงได้ รางวัล ไม่ฉะนันกรรมการผู
้
้ ที่มาตัดสินรางวัล
จะเห็นรู ปดี ๆ มามากมายดื่นไนยตา เห็นรู ปบ้ า ๆ มันเข้ าที่อยู่บ้าง แกล้ งให้ รางวั ล ให้ แผลงเล่น
เช่นนันแล้
้ วพูดยกย่องสรรเสริญต่าง ๆ คราวนี ้คนอยากได้ รางวัลขึ ้นมาเขียนตาม ท่านผู้ตรวจรางวัล
ครั น้ จะไม่ ใ ห้ บ้ าง ก็ ดู จ ะไม่ เ ป็ นช่ า งแท้ สู้ ต าแกคนที่ แ กให้ ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ งพยายามหารู ป บ้ า ๆ
ให้ รางวัลบ้ างมันจึงเลยกระพือกันใหญ่ ๆ เขียนยังไม่ทนั จะได้ ดี ครัน้ จะไปเรี ยนเขียนให้ มนั วิจิตร
อย่างเก่าก็เขียนไม่ไหว เรี ยนอย่างใหม่มนั ง่าย หัดสักหน่อยหนึง่ ก็ออกได้ จึงเกิดขึ ้นมากและรวดเร็ ว
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นัก คนที่ชนใหม่
ั้
ๆ อยากจะอวดว่าเป็ นช่าง ตาเป็ นนักเลง ดูแต่อ้ายรูปพรรณอย่างนี ้ชินตาหนักเข้ า
จะเห็นงามไปได้ จริง ๆ...” (วิบลู ย์ ลี ้สุวรรณ, 2548, น. 157-159).
สังคมไทยในขณะนัน้ การยอมรับศิลปะแบบตะวันตกตามความเคลื่อนไหวแบบหัว
ก้ าวหน้ าและลัทธิใหม่ ๆ แบบตะวันตกแต่การยอมรับเป็ นเพียงคนในแวดวงของคนชันสู
้ งเป็ นส่วน
ใหญ่ การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จประพาสยุโรป
ครัง้ ที่สอง ได้ โปรดเกล้ าฯช่างเขียนไทยตามเสด็จไปด้ วย คือ พระสรลักษณ์ลิขิต หรื อ มุ่ย จันทร
ลักษณ์ (พ.ศ.2418-2504) พระสรลักษณ์ ลิขิตเป็ นจิตรกรยุคแรก ๆ ของไทยที่ศึกษาศิลปะจาก
ประเทศตะวันตก มีผลงานเขียนภาพเหมือน ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้ านภาลัยและพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และพระ
นางเจ้ าราไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และจิตรกรรมสีน ้ามันที่พระสรลักษณ์ลิขิตคัดลอก
มาจากภาพจิตรกรรมชื่อ วีนัสในห้ วงนิทรารมณ์ (Sleeping Venus)ซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์หอ
ศิลป์ ถนนเจ้ าฟ้า กรุงเทพมหานคร
วิรุณ ตัง้ เจริ ญ กล่าวว่า ด้ านศิลปกรรม ปรากฏช่างเอกแห่งรัชกาลมากมาย เช่น
หม่อมเจ้ าประวิช ชุมสาย กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ พระองค์เจ้ าประดิษฐวรการ กรมพระราชวัง
บวรวิไชยชาญ สมเด็จฯเจ้ าฟ้ากรมพระยานุวดั ติวงศ์ พระเทพรจนาพระยาราชสงคราม อีกท่านคือ
พระสรลักษณ์ลิขิต (วิรุณ ตั ้งเจริ ญ, 2553, น. 40) สมัยรัชกาลที่ 5 มีทงจิ
ั ้ ตรกร สถาปนิกประติมา
กร และวิศวกรชาวตะวันตกเข้ ามาทางานในกรมกองต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก ทาให้ ผลงานทางด้ าน
ศิลปะเป็ น ผลงานจิตรกรรมแบบตะวัน ตกมี จานวนมาก การที่ พระองค์ ท รงเปิ ดรั บวัฒนธรรม
ตะวัน ตกเข้ า มาเป็ น สัง คมใหม่ เฉพาะชนชัน้ สูง ยอมรั บความคิดจากตะวัน ตกมากขึน้ ทัง้ ทาง
การเมือง สังคม ประชาชน และศิลปกรรม งานทัศนศิลป์ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ ศิลปะแบบตะวันตก
ได้ แก่ จิตรกรรมแบบประเพณีสมัยใหม่เป็ นการนาแบบอย่างจากศิลปะตะวั นตกมาประยุกต์ใช้ ให้
เหมาะสมกับคตินิยม ความเชื่อ และสภาพแวดล้ อมของประเทศไทย และจิตรกรรมตะวันตก อย่าง
แท้ จริ ง รั ชกาลที่ 5 ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ที่ทรงมีคุณูปการต่อศิลปะในประเทศไทยอย่างยิ่ง
นาพาศิลปะตะวันตกและทาให้ ศิลปะในสังคมไทยแบบตะวันตกก้ าวหน้ าไปสู่ศิลปะสมัย ใหม่สืบ
ต่อมาจนปั จจุบนั
ดังที่กล่าวข้ างต้ น นับว่าการรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกมาในสังคมไทยเกิดขึน้ ใน
สมัยที่ประเทศต้ องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโดยจากผู้มีบทบาทบริ หารประเทศ เริ่ มจากที่ชนสู
ั้ ง
ได้ มีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศและกลับมาพัฒนาบ้ านเมืองและศิลปะแบบตะวันตกก็ปรากฏขึ ้น
ในรัชกาลที่ 4 นัน่ เอง

17
2.2.2 ทัศนะศิลปะในสังคม
2.2.2.1 ศิลปะในทัศนะของสังคมตะวันตก
ศิลปะตะวันตก มนุษย์ มีแนวคิดหรื อปรั ชญาอย่างอิสระหรื อ ลัทธิ มนุษ ย์ นิยม
(Humanism) ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวาง ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ มนุษย์จึงได้
พัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น โดยในศตวรรษที่ 17 เป็ นต้ นมา มีการหาวิธีเพื่อทดสอบว่าจะใช้
เครื่ องมือใดวัดความความรู้ ทงหลายอย่
ั้
างไรเราจะรู้ ข้อเท็จจริ งอย่างไร โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ มี
สองประการ ประการแรก คือ ประสบการณ์ โดยการอาศัยผัสสะ 5 เป็ นเครื่ องมือในการค้ นหา
ความรู้ โดยนักปราชญ์เรี ยกว่า “ลัทธิประสบการณ์” ประการที่สอง คือ ความคิดและการหาเหตุผล
โดยใช้ ปั ญ ญาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการค้ นหาความรู้ นั ก ปราชญ์ เ รี ย กว่ า “ลั ท ธิ เ หตุ ผ ลนิ ย ม”
ประสบการณ์เป็ นเพียงข้ อมูลไม่สามารถนามาทดสอบหาความจริ งหรื อความเท็จไม่ได้ และความรู้
ก่อนประสบการณ์เป็ นความรู้ ตายตัวที่เกิดจากเหตุผล และเป็ นความจริ งที่มีจาเป็ น ซึง่ เป็ นพื ้นฐาน
ของการรองรับความรู้ อื่น ๆ นักปรัชญาลัทธินิยมยอมรับว่าคณิตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือจะทาให้
สามารถค้ นหาความจริ งในโลกได้ โดยเฉพาะเรขาคณิต ซึ่งเป็ นสาขาที่สามารถช่วยทาให้ เราพบ
ความจริ งได้ มากกว่าศาสตร์ อื่น ๆ เพราะเรขาคณิตจะเริ่ มต้ นจากสิ่งที่เห็นและพิสจู น์ไปทีละขันที
้ ่
ซับซ้ อนน้ อยไปซับซ้ อนมากที่สดุ ดังนัน้ จึงมีการแสวงหาความรู้โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ โดยทัว่ ไป
รวมทัง้ ศิลปะซึ่งอาเล็กซานเดอร์ ก็อตธริ บ โบมการ์ เด็น (Alexander Gottlieb Baumgarten)
จัดทาหนังสือค้ นหาเรื่ องการรับรู้ ของมนุษย์ชื่อ เอ็ซเธทิกา (Aesthetica) จากแนวคิดของเรอเนส์
เดส์คาร์ ตส์ (Rene Descartes) นักปรัชญาศิลปะหนังสือนี ้ เพื่อค้ นหาการรับรู้ ของมนุษย์ ผู้วิจัย
ได้ ผลการศึกษาทัศนะของนักปรัชญาศิลปะวันตก มีทศั นะเกี่ยวกับศิลปะที่แตกต่างกันเพื่อนาไป
วิเคราะห์ผลในลาดับต่อไป
เบเนดิก สปิ โนซา (Benadict Spinoza) ในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1632-1677
สปิ โนซาเป็ นนักปรัชญายิว เกิดที่อมั สเตอร์ ดมั ประเทศเนเธอร์ แลนด์ เป็ นผู้ที่พยายามจะพิสจู น์วา่
พระเจ้ ามีอยู่และเรขาคณิตเท่านัน้ ที่จะทาให้ ม นุษย์ไปสู่ความรู้ และความจริ งได้ ดี การแสดงหา
ความจริ งต้ องหาความหมายและนิยามศัพท์ให้ ได้ ก่อนจากนันจึ
้ งพิสจู น์โดยอ้ างทฤษฎีบท ความรู้
และความจริ งมีพื ้นฐานอยู่ที่จิตนิยม และหลักจริ ยธรรมที่เป็ นปรนัยนิยม แต่สปิ โนซาให้ ทศั นะด้ าน
ศิลปะว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอัตนิยม (Subjectivism) เชื่อว่าศิลปะเกิดจากความสัมพันธ์ ที่เกิดจาก
จินตนาการเรา ดังนัน้ ในวัตถุต่าง ๆ ที่มีในโลกนีโ้ ดยแท้ จริ งแล้ วมันไม่มีความสวย ไม่มีความน่า
เกลียด ไม่มีระบบระเบียบใด ๆ และไม่มีความขัดแย้ งกัน บางครัง้ สิ่งใดที่เราเห็นว่าสวยงามมันอาจ
กลายเป็ นสิ่งที่น่าเกลียดได้ และสิ่งที่น่าเกลียดอาจกลายเป็ นสิ่งสวยงามได้ เช่น มือที่สวยเมื่อส่อง
กล้ องไมโครสโคป เราจะเห็นว่าเป็ นสิ่งน่าเกลียดได้ ทนั ที ความสวยงามและความน่าเกลียดเป็ นคุณ
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ค่าที่ไม่มีในวัตถุแต่ การเกิดจากมุมมองของเรากอทท์ฟรี ด วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ (Gottfried Wihelm
Leibniz) ในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ.1646-1716 ไลบ์นิซเป็ นนักปราชญ์ชาวเยอรมันเชื่อว่าความรู้
ของมนุษ ย์ มี ห ลายระดับ ความรู้ ในเรื่ อ งศิ ล ปะมี พื น้ ฐานที่ ร สนิ ย ม รสนิ ย มเป็ น สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วกับ
สัญชาตญาณ เราได้ แต่เพียงบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึง่ นันมั
้ นจะสวยหรื อไม่เท่านัน้ แต่ไม่สามารถบอกว่า
ทาไมสิ่งนันสวยหรื
้
อทาไมไม่สวย ดังนัน้ ไลบ์นิซ เชื่อว่าศิลปะเป็ นเรื่ องของความรู้สกึ และรสนิยม
โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ในช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.1588-1679 เขาเป็ น
นักปรัชญาชาวอังกฤษ มีทศั นะเกี่ยวกับศิลปะว่า ศิลปะที่สร้ างกันส่วนมากล้ วนมาจากแรงผลักดัน
ของกิเลสตัณหา ถ้ าเป็ นกิเลสดีจะทาให้ งานศิลปะมีจดุ มุ่งหมายเพื่อสละความสุขละทางวัตถุนิยม
หากเป็ นกิ เ ลสเลวจะช่ ว ยผลัก ดั น ให้ มนุ ษ ย์ ส ร้ างแต่ ศิ ล ปะที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยกามกิ เ ลส ในทาง
สุนทรี ยศาสตร์ แล้ วฮอบส์เสนอปั ญหาใกล้ เคียงกับจิตวิทยาเดวิด ฮิวม์ (David Hume) ในช่วงเวลา
ระหว่างปี ค.ศ. 1711-1776 ฮิวม์เป็ นนักปราชญ์ชาวอังกฤษเป็ นนักประสบการณ์นิยม เชื่อว่ามนุษย์
มีความรู้ได้ นนต้
ั ้ องผ่านผัสสะและประสบการณ์รวมแล้ วเรี ยกว่า การรับรู้ (perception) คือ สิ่งเร้ าที่
ทาให้ เกิดความประทับใจและมโนคติ ศิลปะเป็ นจินตนาการและเป็ นสิ่งที่เรารั บสัมผัสได้ ด้วย
ประสาทสัมผัสจึงเป็ นจริ งเท่าที่สมั ผัสรับรู้ ศิลปะจึงเป็ นสิ่งสร้ างของจิตและการออกแบบธรรมชาติ
ในส่วนภายนอก และได้ ละทิ ้งส่วนภายใน ความงามมิได้ เป็ นสิ่งที่มีอยู่จริ งในตัวเองและมิได้ มีอยู่ใน
วัตถุ แต่อยู่ที่ความหวั่นไหวของจิตใจมีผลให้ ชื่นชมและติเตียน อิมมานูเอล ค้ านท์ (Immanuel
Kant) ในช่ ว งเวลาระหว่ า ง ค.ศ. 1724-1804 เป็ นนั ก ปราชญ์ ช าวเมื อ งเคอนิ ก สเบอร์ ก
(Koniqsberg) ประเทศเยอรมัน อยู่ในครอบครัวที่เคร่ งศาสนามากจึงได้ รับอิทธิพลทางศาสนา
เต็มที่ ตลอดชี วิต ค้ า นท์ ได้ วิ จารณ์ เ รื่ องเหตุผลปฏิบัติ และวิจารณ์ ในเรื่ องการตัดสิน ของความ
ปรารถนาของมนุษย์ในหนังสือ ซึ่ง การวิเคราะห์ความรู้ สึกมนุษย์เป็ นผลทาให้ ค้านท์มีข้อตัดสิน
ความรู้ทางศิลปะ โดยเฉพาะเรื่ องความงาม ว่าเป็ นเรื่ องของรสนิยมและเป็ นคนละเรื่ องกับความรู้
บางชนิดที่เราใช้ หลักตรรกศาสตร์ ตดั สินได้ ศิลปะจึงเป็ นเรื่ องของความรู้ สึก และเป็ นเรื่ องราวที่
เกี่ยวกับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจึงเป็ นอัตวิสยั (Subjective) และการที่เราจะตัดสินใจเรื่ อง
เหล่านี ้ได้ ต้ องอาศัยจินตนาการหรื อการเพ่งพินิจตรึกตรอง อาทิ เช่น คน ๆ หนึ่ง ได้ กลิ่นของสิ่ง ๆ
หนึ่ง อาจทาให้ เวียนหัว และบางคนอาจรู้ สึกสดชื่นได้ ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องของรสนิยม (Beardsley
Monroe C, 1966, pp. 213-221) อารมณ์ที่เกิดขึ ้นเมื่อสัมผัสระหว่างความรู้สกึ กับความเข้ าใจของ
เราที่มีต่อสิ่งนัน้ เกิดความพอใจกับภาวะของธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ บานและเสียงนก ด้ วยเหตุนี ้
งานจิตรกรรมและประติมากรรม หรื อกวีนิพนธ์เกิดขึ ้นมา แต่ธรรมชาติจะเป็ นการเกิดขึ ้นเองไม่ใช้
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วิญญาณศิลปิ นอยู่เบื ้องหลัง ศิลปิ นสร้ างผลงานคล้ ายกับธรรมชาติได้ มากเท่าไรงานศิลปะย่อมมี
คุณค่ามาก เพราะสามารถสร้ างความรู้สกึ จินตนาการให้ ปรากฏชัดเจนได้ ในรูปของศิลปะ
ยอร์ จ ฟรี ดริค วิลเฮล์ม เฮเกล (George Friedrich Wilhelm Hegel) ในช่วงเวลา
ระหว่าง ค.ศ. 1770- 1831 เป็ นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง ชาวเยอรมัน มีผลงานที่มีชื่อว่า ปรัชญาแห่ง
วิจิตรศิลป์ พิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1835 เฮเกลเห็นว่า จิต (Mind) มีหน้ าที่สาคัญ คือการคิดและคิดด้ วย
เหตุผลมีกระบวนการพัฒนา มีลาดับขันเมื
้ ่อจิตเลื่อนระดับสูงขึ ้น จะสาเร็ จสมบูรณ์โดยแสดงตัว
ออกมาในศิลปะ ศาสนา และปรัชญา จิตสูงสุด คือจิตอสัมพันธ์ (The Absolute Mind) เป็ นต้ น
กาเนิดศิลปะ ศาสนาและปรัชญา การที่ศิลปะจะเป็ นความจริ งแบบอัตนิยมแล้ ว จะมีลักษณะ
เด่นชัดทางกายภาพ และเป็ นศาสตร์ เช่นเดียวกับวิทยาการทังหลาย
้
และศิลปะไม่มีลกั ษณะทาง
กายภาพที่แน่นอน แต่ศิลปะสามารถเปิ ดเผยให้ เราเห็นมโนคติ ดังนันศิ
้ ลปะมีหน้ าที่เปิ ดเผยความ
จริ งโดยอาศัยความรู้สกึ ละเอียดอ่อน ศิลปิ นจะมีงานที่มีคณ
ุ ค่าต่อเมื่อได้ ทาให้ จิตบริ สทุ ธ์ สะอาด
และผ่องใส เฮเกล มองศิลปะว่ามีหน้ าที่แสดงออกถึงความรู้สกึ ที่ละเอียดอ่อน งานศิลปะสูงส่งกว่า
ธรรมชาติ บทบาทของศิลปิ นตามทัศนะของเฮเกล ประกอบด้ วย การจินตนาการและแสดงออก
ตามแนวคิดของศิลปิ น การแสดงในรูปสัญลักษณ์ซึ่งเป็ นบ่อเกิดศาสนา และมีความรู้ด้วยการสร้ าง
ระบบตรรกศาสตร์ ศิลปะแสดงให้ เห็นจุดหมายสุดท้ ายของชีวิตสรรพสิ่งและสรรพชีวิต ศิลปะใน
ทัศนะของเฮเกลมีความสาคัญเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยทาให้ มนุษย์ได้ หยัง่ เห็นธรรมชาติของมโนคติ
ศิลปิ นเป็ นผู้มีความหลักแหลม และช่างคิด วิเคราะห์และจาแนกแยกแยะสิ่งมีชีวิตออกจากสิ่งที่
เป็ นจิตและศิลปะเป็ นผลจากข้ อมูลในประวัติศาสตร์ ศิลปะจึงพัฒนาและเจริ ญเติบโตจึงขึ ้นอยู่กบั
ความพอใจในสังคมมากกว่าที่จะมาแทนภาพของความคิดเพียงอย่างเดียว ศิลปะจึงมีกระบวนการ
และความก้ าวหน้ าแบบของศิลปะที่เป็ นอิสระ มีความจริ งแบบรูปธรรม การมองศิลปะจึงศึกษาถึง
ความหลากหลายและความขัดแย้ ง ศิลปิ นจึงเปรี ยบเสมือนนักสืบสวนที่พยายามค้ นหาสาระที่ถกู
รวบรวมทังการสื
้
่อที่ถูกต้ องด้ วย เฮเกลมองว่าศิลปะมีความสาคัญกับมนุษย์หากไม่มีศิลปะแล้ ว
มนุษย์นนหาใช่
ั้
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นเพียงพวกป่ าเถื่อ นคนหลังเขา (Kaminsky Jack. 1970, pp.
27-31). เฮเกล จาแนกศิลปะออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งศิลปะที่เน้ นวัสดุแต่ให้ ความรู้ สึก
งดงาม ได้ แก่ ศิลปะที่ปรากฏอยู่ในรู ปของสัญลักษณ์ เช่น สถาปั ตยกรรม พีระมิดของอียิปต์
อาคารเทวาลัย โบสถ์ วัง และวัดต่าง ๆ เป็ นสัญลั กษณ์ ที่แสดงออกถึงความเชื่อ ความดี ความ
จงรักภักดีและการใช้ ความเคารพอย่างสูงที่มนุษย์พึงให้ ได้ แก่สิ่งที่นบั ถือ และกลุ่มสองศิลปะที่
เน้ นจิตวิญญาณโดยตรง ได้ แก่ศิลปะแบบฉบับ เป็ นศิลปะที่อาศัยมโนคติและสื่ออย่างประสาน
กลมกลืน เช่น ผลงานประติมากรรม รูปสลักเทพเจ้ า ของกรี ก ที่สามารถจาลองรูปร่ างของเทพเจ้ า
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ได้ คล้ ายรู ปร่ างมนุษย์ และมีความงดงามอย่างอมตะภาพมากกว่าศิลปะแบบโรแมนติก ที่เป็ น
ศิลปะลักษณะใช้ จิตโดยตรง ไม่มีวตั ถุอะไรที่จะสามารถใช้ สญ
ั ลักษณ์ได้ ได้ แก่ วีรกรรมความกล้ า
หาญของนักรบ ความรักและความภักดี ศิลปะนี ้จึงทาให้ เห็ นจิตวิญญาณศิลปิ นโดยอาศัยศิลปะ
เป็ นสื่ อ เช่ น จิ ต รกรรมดนตรี และกวี นิ พ นธ์ ต่ า ง ๆ ภาพวาดที่ แ สดงออกแบบโรแมนติ ก
ชื่ อ “เสรี ภ าพน ามวลชน: Liberty leading the People” ของเดอลาครั ว ซ์ (Delacroix)เป็ น ภาพ
แสดงออกถึงความกล้ าหาญของวีรสตรี ที่ออกรบเพื่อชาติ ภาพ “แพของนางดูซ า: The Raft of
Medusa” ของเจอริ โคต์ (Gericault) ซึ่งเป็ นภาพที่แสดงออกถึงความหวาดหวั่นและความวิตก
กังวลของมนุษย์ที่ถกู ลอยแพรอคอยชะตากรรมที่ตนเองต้ องเผชิญในอนาคต
อาเทอร์ โชเปนเฮาเออร์ (Arthur Schopenhauer) ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 17881860 โชเปนเฮาเออร์ เป็ นนักปราชญ์ชาวเยอรมันมีแนวคิดทางศิลปะแบบโรแมนติก ในหนังสือ Die
Welt als Wile und Vorstellung ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1819 โชเปนเฮาเออร์ ให้ ความเห็นว่า ศิลปะ
เป็ นมโนคติ (Idea) ซึง่ เป็ นสภาวะนิรันดรที่ปรากฏอยู่ในเจตจานง (Will) มโนคติมีหลายชนิดตังแต่
้
ต่าสุดจนถึงสูงสุด จากพืชชันต
้ ่าไปจนถึงมนุษย์ชนสู
ั ้ ง แนวคิดแสดงถึงโลกนี ้ประกอบไปด้ วยมโนคติ
ทังหลาย
้
แต่การที่เราเห็นว่ามีสิ่งทังหลายแตกต่
้
างกัน เป็ นเพราะความรู้สกึ ของเราเป็ นตัวแยกแยะ
ถ้ าเราเข้ าถึงสภาวะสูงสุดหรื อเข้ าถึงความแท้ จริ งของธรรมชาติแล้ ว เราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็ น
เอกภาพเดียวกัน เบียร์ ดสลีย์ กล่าวว่า ระบบความคิดของโชเปนเฮาเออร์ มี 2 เรื่ อง คือโลกและ
มโนคติ โลกหมายถึงสิ่งทัง้ ปวงที่อยู่รอบตัวเราและเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ จากการมโนคติ
รวมกัน แต่ไม่ใช่วา่ โลกเราจะไหลตามกระแสยถากรรม วัตถุต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกจะสัมพันธ์กนั อย่าง
เป็ นระบบและเป็ นเหตุเป็ นผลเบื ้องหลังของโลกที่ปรากฏอยู่นี ้มีสิ่งที่แท้ จริ งโดยตัวเองเป็ นพื ้นฐาน
โชเปนเฮาเออร์ เรี ย กว่ า เจตจ านงที่ มี ชี วิ ต “The Will to live” เป็ น ความแท้ จ ริ ง แบบอเหตุผ ล
(irrational) เกิดขึ ้นกับมนุษย์ตราบเท่าที่ยงั ดารงชีวิตอยู่ทงทุ
ั ้ กข์ยาก ความต้ องการความทุกข์ที่เกิด
จากความสูญสิ ้นทังหมดนี
้
้เป็ นปรัชญาศิลปะ โชเปนเฮาเออร์ มีความเชื่อว่าศิลปะเป็ นเรื่ องของการ
แสดงออก ซึ่งทัศนะที่มีความเป็ นอิสระและมีเหตุผล เราสามารถรับมโนคติจากศิลปะได้ ง่ายกว่า
มโนคติจากธรรมชาติ เพราะศิลปิ นสร้ างศิลปะจากมโนคติที่บริ สทุ ธิ์ งานศิลปะจึงแสดงให้ เราเห็น
ถึงมโนคติที่มีอยู่ต่างระดับกัน การสื่อของศิลปะจึงมีความหลากหลาย ทาให้ มีลกั ษณะเฉพาะเช่น
สถาปั ตยกรรม แสดงในลัก ษณะที่ แข็ง กระด้ างให้ ความรู้ สึกกา้ กึ่ง ระหว่างความสูง และความ
แข็งแรงของอาคาร ประติมากรรมเป็ นการแสดงออกของความงามของมนุษย์ จิตรกรรมแสดงออก
ซึ่งลักษณะนิสยั มนุษย์ ทังประติ
้
มากรรมและจิตรกรรมแสดงง่าย ๆ ไปถึงจิตวิญญาณของศิลปิ น
สาหรับวรรณคดี กวีนิพนธ์ และบทละคร เป็ นศิลปะที่แสดงออกซึ่งมโนคติได้ ง่ายกว่าศิลปิ นอื่น ๆ
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ดนตรี เป็ นศิลปะที่สามารถแสดงได้ ถึงเจตจานงโดยตรง โชเปน เฮาเออร์ เชื่อว่าโลกเป็ นทุกข์และ
มนุษย์จะมีความสุขได้ โดยอาศัยศิลปะ ซึง่ นับว่าเป็ นการตระหนักและให้ ความสาคัญของศิลปะต่อ
มนุษย์
คาร์ ล มาร์ ก ซ์ (Karl Marx) ช่ ว งเวลาระหว่ า ง ค.ศ.1818-1883 มาร์ ก ซ์ เ ป็ น
นักปราชญ์สายพัฒนาหรื อวัตถุนิยม มาร์ กซ์เป็ นชาวเยอรมนีที่จบการศึกษาด้ านกฎหมายและด้ าน
ปรัชญาที่มีมีแนวคิดว่า ความจริ งคือสสารและต้ องพัฒนาไปโดยมีความขัดแย้ ง ความเจริ ญต่าง ๆ
จะเกิดขึ ้นไม่ได้ เลยถ้ าขาดความขัดแย้ ง เช่น ทุนกับกรรมกร ทาให้ โลกต้ องพัฒนาขึ ้นเป็ นระบบใหม่
ไม่มีชนชัน้ ไม่มีนายทุน และไม่มีกรรมกร ในปี ค.ศ. 1837 มาร์ กซ์ได้ พยายามที่จะนาเอาศาสตร์
ศิลปะและวิทยาศาสตร์ มารวมเข้ าด้ วยกันแม้ ว่ามาร์ กซ์ไม่ได้ มีทฤษฎีทางศิลปะที่ละเอียดนักแต่
มาร์ กเชื่อว่า ศิลปะเป็ นรู ปแบบของการศึกษาอย่างหนึ่งทางด้ านประสาทสัมผัสของมนุษย์ และ
สุนทรี ยศาสตร์ ของมาร์ กมีส่วนสัมพันธ์ กับแนวคิดทางวัตถุ นิยมวิภาษวิธี มาร์ กเชื่อว่าศิลปะเป็ น
กิจกรรมที่ก้าวสูงขึน้ มาระดับหนึ่งในสังคมเป็ นเงื่อนไขที่มาจากเศรษฐกิจ ศิลปะในทัศนะของ
มาร์ กซ์ คือ รู ปแบบอย่างหนึ่งที่ประนีประนอมระหว่างผัสสะกับปั ญหา เป็ นความขัดแย้ งระหว่าง
ผัสสะและความรู้สกึ ของมนุษย์ รูปแบบของมนุษย์แสดงออกทังที
้ ่เป็ นตัณหาและศรัทธาจึงปรากฏ
ออกมาในรู ปกิจกรรม โซโลมอน กล่าวว่า ศิลปิ นที่ดีในทัศนะของมาร์ กซ์ คือ บุคคลที่เป็ นนักคิด
เป็ นนักการศึกษา เป็ นผู้เปิ ดเผยงานของสังคม และเป็ นผู้เปิ ดเผยความผิดพลาดของจิตสานึก
ศิลปิ นของมาร์ กซ์จึงไม่ใช่บุคคลที่หลุดพ้ นจากโลกไปมีชีวิ ตในโลกส่วนตัวแต่เป็ นบุคคลที่ร้ ู ร้ อน
รู้ หนาว และมีส่วนร่ วมกับสังคม (Maynard Solomon,1979, p. 11). จากทัศนะนี ้จึงพบว่าศิลปะ
ได้ มีบทบาททางสังคมและการเมืองมีการต่อสู้เรื่ องชนชัน้ และศิลปะมีสว่ นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 1828-1910 ตอลสตอย
เป็ นนักเขียนชาวรัสเซียที่มีผลงานที่ร้ ูจกั แพร่หลาย คือ “สงครามและสันติภาพ: War and Peace”
ในปี ค.ศ. 1896 และ “ศิลปะคืออะไร: What is art?” ปี ค.ศ. 1896 ตอลสตอยเชื่อว่าศิลปะที่ดี
จะต้ องสื่อได้ ดี และสามารถทาให้ ผ้ ชู มรู้ สึกว่างานศิลปะมีส่วนร่ วมกับผู้ชม ศิลปิ นจะต้ องมีความ
จริ งใจ ศิลปิ นแสดงความประทับใจออกมาจากกระบวนการทางานศิลปะ และแสดงให้ เห็นถึง
ความงามเท่ากับปั ญญา ความรู้ สึกที่ลึกซึ ้งและรู ปแบบที่เต็มไปด้ วยพลัง จึงเป็ นผลงานศิลปะที่
สมบูรณ์
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.1856-1939 ฟรอยด์
เป็ นจิตแพทย์ชาวออสเตรี ยผู้ริเริ่ มทฤษฎีจิตวิเคราะห์เพื่อรักษาโรคประสาท โดยได้ จาแนกพลังจิต
ของมนุษย์ไว้ ว่า ประกอบด้ วย อิด (Id) เป็ นจิตเบื ้องต้ นที่กระตุ้นพลังเรี ยกร้ องความพึงพอใจต่าง
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ๆ ที่แสดงออกมาจากสัญชาตญาณ อีโก้ (Ego) เป็ นพลังแห่งความสานึกโดยเหตุผลอีโก้ จะควบคุม
จิตให้ บคุ คลมีบคุ ลิกที่สอดคล้ องกับโลกภายนอก ซุปเปอร์ อีโก้ (Superego) เป็ นพลังที่ได้ รับอิทธิพล
จากสังคมด้ านจริ ยธรรมหรื อศาสนา หรื อสิ่งเหนือความจริ ง พลังจิตมีบทบาทกับเราในลักษณะ
ของการควบคุม หากอิดบังคับให้ เห็นอะไรที่อยากให้ เป็ นคนเราก็จะแสดงออกโดยไม่มีเหตุผลใด
หากซุปเปอร์ อีโก้ ให้ พลังจิตอยู่ในสิ่งที่ควรจะเป็ นเราจะเป็ นคนที่คลัง่ ไคล้ ศาสนาอย่างไม่มีเหตุผล
และหากเราอยู่ในอานาจของอีโก้ เราจะเป็ นคนที่มีเหตุผล (ประมวญ ดิคคินสัน , 2524, น. 230).
ฟรอยด์เชื่อพลังจิตมีผลต่อการสร้ างสรรค์ศิลปะ เพราะเป็ นการแสดงออกด้ วยการคิดและปรารถนา
ของอิด อีโก้ และซุปเปอร์ อีโก้ การแสดงออกต่าง ๆ ทางศิลปะจึงเป็ นทางออกของมนุษย์ไม่เช่นนัน้
มนุษย์อาจเป็ นโรคประสาทได้ ฟรอยด์เชื่อว่าจินตนาการของมนุษย์มีอานาจในการสร้ างสรรค์อยู่
เสมอ แม้ ว่าคนส่วนมากยังไม่ค่อยเข้ า ใจว่ามันเกิดขึ ้นได้ อย่างไร แต่โดยทัว่ ไปจิตสานึกจะทาให้ เรา
มีวิถีแห่งการทาให้ เกิดความพอใจ ฟรอยด์ ได้ กล่าวว่า ศิลปะสามารถทาให้ จินตนาการกลับสูค่ วาม
จริ งได้ ศิลปิ นจึงเป็ นคนที่มีสัญชาตญาณแรงมาก เขาใฝ่ ฝั นที่จะมีเกี ยรติ อานาจ มั่งคั่งและมี
ชื่อเสียง และต้ องการความรั กจากสตรี เพศ แต่เขาไม่สามารถรับได้ ทกุ สิ่งมากตามที่ต้องการได้ จึง
หนีความจริ งไปสร้ างจินตนาการมาทดแทน ศิลปิ นจึงมีความเสี่ยงมากต่อโรคประสาท เขาต้ อง
กลับมาสู่โลกความจริ ง และไม่ ปล่อยตนเองในโลกจิน ตนาการ ศิลปิ น มักมี โลกส่วนตัว และมี
ลักษณะเก็บกดไม่สามารถสร้ างงานศิลปะตามจินตนาการด้ วยตนเอง แต่ศิลปิ นสามารถทาในสิ่งที่
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 รื่ อ ย ๆ
เขาสามารถแสดงจินตนาการด้ วยตนเองโดยคนอื่น ๆ สามารถมีส่วนร่ วมได้ และสามารถพัฒนา
งานศิลปะจนสามารถแสดงจินตนาการออกมาได้ จินตนาการที่ศิลปิ นมีอยู่จะถูกกดไว้ ในตัวเขา
และออกมาอย่างเงียบๆ ในรูปของศิลปะ ศิลปิ นจึงเป็ นผู้ที่ช่วยให้ คนอื่น ๆ ได้ พบกับแหล่งกาเนิด
ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับจิตไร้ สานึก (Sigmund Freud, 1953, pp. 384-385).
วิรุณ ตั ้งเจริญ กล่าวว่า ฟรอยด์มีทศั นะว่าพฤติกรรมของมนุษย์ คือ ผลผลิตของ
ความขัดแย้ ง ระหว่างแรงขับจากพลังสัญชาตญาณไว้ สานึกอันเกิดจากการเก็บ
กด อัต ตา และการต่ อ ต้ า นในเชิ ง ความรู้ สึ ก ผิ ด ชอบชั่ ว ดี ความปรารถนาโดยเนื อ้ แท้ ของ
สัญชาตญาณถูกหักห้ ามขวางกันไว้
้ ความปรารถนาตามสัญชาตญาณพยายามต่อสู้เพื่อระบาย
ออก แต่ก็ไม่เป็ นไปโดยตรง เพราะถูกเหนี่ยวรัง้ ไว้ โดยสภาพของอารยธรรม วัฒนธรรม ศีลธรรม
มนุษย์จึงระบายออกทางอ้ อมในลักษณะต่าง ๆ กัน ถ้ าระบายออกได้ โดยตรงและได้ รับการยอมรับ
เขาก็จะคงไว้ ซงึ่ สุขภาพจิตที่ดี แต่ถ้าถูกขัดขวางต่อต้ านก็จะเกิดความสับสน คับข้ องใจ หรื ออาการ
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โรคประสาทเกี่ยวกับการสร้ างสรรค์ความงาม (วิรุณ ตังเจริ
้ ญ, 2553, น. 77). ฟรอยด์จึงเห็นศิลปะ
เป็ นเครื่ องมือในการบาบัดรักษาโรค
จอห์ น ดิวอี ้ (John Dewey) ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 1859-1952 ดิวอีเ้ ป็ นนัก
ปรัชญาประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่ได้ อิทธิพลความคิดประสบการณ์ นิยม เชื่อว่าประสบการณ์ เป็ น
ที่มาของความรู้ มนุษย์แม้ ในทางสุนทรี ยศาสตร์ ดิวอี ้เชื่อว่า ศิลปะคือ ประสบการณ์อย่างหนึ่งใน
หนังสือ “ศิลปะในแง่ประสบการณ์: Art as experience” ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1934 มีความเห็นเกี่ยวกับ
ศิลปะว่า ศิลปะเป็ นพัฒนาการทางลักษณะนิสยั ศิลปิ นที่สร้ างผลงานของตนต่างแสดงออกต่อสิ่ง
อื่นจากประสบการณ์ ที่ได้ รับและศิลปิ นมีความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้ วยความพอใจ ไม่เช่นนันงานจะ
้
แข็งทื่อเหมือนเครื่ องจักรปราศจากสีสนั ศิลปะจึงมีลกั ษณะสากลภาพและปั จเจกภาพในตัวเอง
ศิ ล ปะจึ ง ไม่ ใ ช่ วัต ถุวิ สัย หรื อ จิ ต วิ สัย การเข้ า ถึ ง จึ ง เป็ น การรั บ รู้ ประกอบด้ ว ย ประสบการณ์
สติปัญญาและสิ่งแวดล้ อม ศิลปะสะท้ อนสภาวะชีวิตและอารยะธรรมที่วิวฒ
ั นาการมาในรูปต่าง
ๆ ศิ ล ปะจึง เป็ น สื่ อ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความกลมเกลี ย วกัน ในสัง คม ฉะนัน้ เราจะเห็ น ได้ ว่า ประเพณี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของสังคมจะมุ่งไปจุดเดียวคือความสุนทรี ยศาสตร์ งานของศิลปิ นจึงเต็ม
ไปด้ วยพลังประสบการณ์ของศิลปิ นในการสร้ างงานศิลปะนัน้ และศิลปิ นมีวิสยั ทัศน์ที่จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเรื่ อยๆ โดยสามารถทาให้ มนั เป็ นที่เข้ าใจได้ ศิลปิ นที่ดีในทัศนะของดิวอี ้ คือ
บุคคลที่สามารถทาให้ สงั คมเข้ าใจเจตจานงและเกิดประสบการณ์ อย่างพอใจต่อผลงานของตน
(วนิ ดา ขาเขี ย ว, 2543, น. 62). นอกจากนีด้ ิวอีม้ ี ทัศนะว่าศิลปิ นเป็ นผู้กาหนดชะตากรรมของ
มนุษยชาติและเป็ นผู้กาหนดของสังคม ต้ องสามารถสร้ างสิ่งแวดล้ อมทางวัตถุและจิตใจให้ เป็ นไป
ตามจุดหมาย
ยอร์ จ ซานตายานา (George Santayana) ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 1863-1952)
ซานตายามาเกิ ดที่ประเทศสเปน เป็ น อาจารย์ มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ซานตายานาให้ ทัศนะ
เกี่ยวกับศิลปะคือการสร้ างสิ่งสวยงามและพอใจ เป็ นความรู้ สกึ เห็นคุณค่าต่อสิ่งที่พบเห็น ความ
งามคื อ คุณ ค่ า ในศิ ล ปะที่ พ บเห็ น นัน้ ซานตายานาแบ่ ง ได้ ว่ า มี 3 กลุ่ม คื อ ความงามของวัต ถุ
(Material) เกิดจากความพอใจที่มาจากสีและเสียง ความงามจากรูปแบบ (Form) คือ ความพอใจ
ในความสมดุลและสัดส่วน และความงามที่มาจากความเด่นชัด (Expression) เกิดจากการ
สะท้ อนกลับอย่างเงียบของความรู้สกึ ไปสัมพันธ์กบั การรับรู้ที่มีอยู่ในความทรงจาความเด่นชัดจะ
เกิดขึ ้นโดย วัตถุแสดงตนออกมาเป็ นภาพ และความคิดหรื ออารมณ์ที่ทาให้ วตั ถุแสดงให้ เห็นภาพ
เบเนดโต โกรเช (Benedetto Groce) ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1866-1952 โกรเซนัก
ปรั ชญาจิตนิ ย มชาวอิตาลีมี แนวคิดเกี่ ยวกับศิลปะและความงามว่าศิลปะคือจิน ตนาการและ
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จินตนาการก็คือการแสดงออกของความประทับใจ(Impression)โดยศิลปะนันไม่
้ ใช่ตวั แทนของสิ่ง
ใดไม่ไช่ข้อมูลเท็จจริ งและไม่เกี่ยวกับประโยชน์หรื อศีลธรรมคุณค่าศิลปะได้ แก่ความงามและความ
น่าเกลียดโกรเซมองว่าความงามเป็ นเรื่ องของจิตไม่ได้ ขึ ้นอยู่ กบั วัตถุใดซึ่งเป็ นเรื่ องของเทคนิคใน
การแสดงออกโดยศิลปิ นไม่อาจวางแผนกะเกณฑ์ในผลงานไว้ จนกว่าจะพบความสาเร็ จ มิเช่นนัน้
จะเป็ นงานฝี มือหรื องานช่าง ช่างฝี มือจะสามารถรู้ได้ เองว่าสุดท้ ายผลงานของตนสิ ้นสุดอย่างไรจึง
คาดคะเนแก้ ปัญหาและวางแผนให้ มีผลต่อผู้เสพไปตามใจปรารถนา แต่ศิลปะเป็ นมันตภาพทาง
จิตเกิ ดจากการสร้ างสรรค์ ภายในจิตของศิลปิ น มากกว่าการให้ ความสาคัญกับปรากฏการณ์
ภายนอก
เจอร์ โ รดด์ ( Jerrold Morris) ช่ ว งระหว่างปี ค.ศ.1970 - 2012 ได้ แ สดงทัศนะ
เกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ ถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับสสารที่เริ่ มต้ นตังแต่
้ ความรู้ ทางฟิ สิกส์ของไอแซกนิว
ตัน (Isaac Newton) เกี่ยวกับกฏของแรงโน้ มถ่วงโลก จนกระทัว่ ถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ได้ เปิ ดเผย
ว่าสิ่งที่เล็กที่สดุ คืออะตอม และไม่สามารถแยกลงให้ เล็กลงได้ อีก คล้ ายลูกบิลเลียตที่รวมกันอยู่แต่
ในฟิ สิกส์หลังนิวตันเปลี่ยนความคิดไปจากเดิมโดยเชื่อว่า อิ เล็กตรอนและอนุภาคเมื่อยิ่งผ่าน
อากาศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดไปจากเดิม โดยเชื่อว่าอิเล็คตรอนและอนุภาคเมื่อผ่าน
อากาศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ นพลังงาน การเปลี่ยนแปลงพื ้นฐานในมโนทัศน์เช่นนี ้ส่งผลไปสู่
ศิลปะสมัยใหม่ ซึง่ เราอาจจินตนาการถึงอนุภาคที่หมุนวนพื ้นภาพของเจคสัน พอลลอค (Jackson
Pollock) อาจจะไม่ได้ มีเจตนาเขียนภาพในฟิ สิกส์โดยตรงแต่เขามีเสรี ภาพกับโลกของวัตถุ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลในเรื่ อ งจิ ต และการค้ นคว้ าเกี่ ย วกั บ จิ ต ใต้ ส านึ ก
นักจิตวิทยาได้ เปิ ดเผยว่าภายใต้ ระดับจิตสานึกปกติของมนุษย์นนั ้ มีแรงกระตุ้นที่เราไม่ เข้ าใจเป็ น
ตัวควบคุมความประพฤติและสะท้ อนมาเป็ นบุคลิกภาพของคนเรา ซึ่งเป็ นผลสาคัญทางสังคม
ศิลปิ นเป็ นผู้ที่มีประสาทฉับไว และแสดงออกในศิลปะเซอร์ เรี ยลลิสต์ (Surrealism) ศิลปะที่สะท้ อน
ดัง กล่า วแต่ อิ ท ธิ พ ลในเรื่ อ งจิ ต ใต้ ส านึก ได้ ค รอบง าศิ ล ปะอย่ า งกว้ า งขวางที่ แ สดงออกโดยใ ช้
สติปัญญาเป็ นตัวควบคุมฮับพลัน
แนวคิ ด ที่ เ กิ ด จากการสื่ อ สารอัน รวดเร็ ว ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น ประสบการณ์ ศิ ล ปะ
หลากหลายและประสบการณ์เหล่านันมี
้ ผลโดยตรงต่อศิลปิ น คริ สต์ศตวรรษที่ 15 ศิลปะออกนอก
เมืองไปหาประสบการณ์ จากความรุ่ งโรจน์ของศิลปะในเรอเนสซองค์และวิทยาการในเมือฟลอ
เรนซ์ แต่ศิลปิ นปั จจุบนั กลับสื่อสารกันทัว่ โลก ทังในปั
้ จจุบนั และอดีต อิทธิพลไปสู่ศิลปะคิวบิสม์
(Cubism) ศิลปะสมัยก่อนโคลัมเบียส่งอิทธิพลไปสู่ผลงานศิลปะของเฮนรี่ มัวร์ (Henrry Moore)
เป็ นต้ น (Morris Jerrold A., 1965, pp. 24-26).
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แนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นทัศนคติที่เกี่ยวกับศิลปะในตะวันตก ที่ให้ ทศั นะว่า
ศิลปะเป็ น เรื่ องราวที่สมั พันธ์ ทางกายภาพ สิ่งแวดล้ อม สังคมและสภาวะของมนุษย์ ได้ แก่ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ ความมีเหตุผล เรขาคณิตที่มีรูปทรงที่มีความเชื่อมโยงจากความเชื่อทางศาสนา ด้ าน
จิตวิทยา ที่มีพลังจากจิต การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ และด้ วยการฝึ กฝน ศิลปะสะท้ อนไปถึงการ
ใช้ สติปัญญาและความรู้สกึ พอใจ เป็ นปรากฏการณ์ที่สื่อให้ ผ้ พู บเห็นพบความงามและสุนทรี ยะ
2.2.2.2 ทัศนศิลป์ ในทัศนะของสังคมไทย
ศิล ปะมี ความสาคัญต่อการศึกษาในฐานะที่ เป็ นการแสดงออกด้ านหนึ่งทาง
พฤติกรรมมนุษย์ (ปราณี วงษ์ เทศ, 2517, น. 49). นอกเหนือจากพฤติกรรมทางด้ านเศรษฐกิจ
การปกครอง ครอบครัว การศาสนา ฯลฯ ศิลปะประกอบด้ วยสุนทรี ยศาสตร์ ทงหลายของมนุ
ั้
ษย์
ได้ แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม วรรณคดี การฟ้อนราหรื อนาฎดุริยางค์ และดนตรี
เนื่ อ งจากการศึก ษาศิ ล ปะในแง่ ค วามสัม พัน ธ์ ข องศิ ล ปะที่ มี ต่ อ สัง คมอาจเป็ น แนวทางที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม โดยการสื่อเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์วฒ
ั นาธรรมและสังคมได้ หรื อเพื่อ
ใช้ เป็ นแนวทางในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ และให้ มีความเข้ าใจแจ้ งต่อศิลปะนัน้ ๆ พื ้นฐาน
หน้ าที่ของศิลปะในฐานะสถาบันทางสังคม ยศ สันตสมบัติ มีผลการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์กับ
ศิลปะ อธิ บายบทบาทของศิลปะไว้ ว่า ศิลปะเป็ นส่วนของการสนองความต้ องการของมนุษย์
ศิลปะเป็ นส่วนหนึ่งของอารมณ์สุนทรี ย์ (Aesthetic sentiments) ซึ่งสนองต่อความต้ องการบาง
ประการของปั จเจกบุคคลในยามว่าง แต่มิได้ เป็ นสิ่งจาเป็ นการตอบสนองความอยู่รอดของมนุษย์
แต่ศิลปะเป็ นการตอบสนองความพึงพอใจของมนุษย์ ศิลปะมิได้ เป็ นเพียงทาหน้ าที่ในยามว่าง
เท่านัน้ แต่มีหน้ าที่ในแง่ของการให้ พกั ผ่อน ศิลปะช่วยมนุษ ย์คลายความเครี ยดและฟื น้ ฟูพลังใน
การทางาน ศิลปะมีหน้ าที่หลักในการสร้ างความสมดุล ระหว่างงานกับการใช้ เวลาว่างเพื่อการ
พักผ่อน ด้ วยการผ่อนถ่ายความเครี ยดไปจากหน้ าที่การงานของมนุษย์ (ยศ สันตสมบัติ. 2537,
น. 217-218).
อารี สุทธิพนั ธุ์ กล่าวว่า ศิลปกรรมไทยมีการพิจารณาถึงคุณค่าอย่างมีปัญหา
ไม่มีความยุติธรรม และขาดหลักการ โดยเฉพาะผู้ประเมินหรื อกรรมการมีความลาเอียง ในปี พ.ศ.
2507 มีการแย้ งการตั ้งกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการตัดสินงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ ที่ 15
โดยกรรมการให้ การตัดสินลาเอียงให้ ผ้ วู าดภาพไทยได้ รับรางวัลเหรี ยญทอง และงานสมัยใหม่ของ
เด็กหนุ่มสาวที่อนาคตไกลกลับถูกปฏิเสธ การตัดสินงานจึงพิจารณาตามความคิดเห็นของคน
ส่วนมากซึง่ มีความเชี่ยวชาญนัน่ เอง การพิจารณางานศิลปะ มี 3 ระดับ คือ ศิลปกรรมที่ให้ คณ
ุ ค่า
ในทางความงาม ศิลปกรรมในทางประโยชน์ใช้ สอย และคุณค่าในทางจริ ยธรรม คุณค่าในทาง
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ความงามเป็ นองค์ ป ระกอบส าคั ญ เป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ วิ วั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ท าง
สุนทรี ยศาสตร์ คือ การศึกษาคุณค่าในแง่ของความงามซึง่ ตกลงกันได้ ยาก เพราะเป็ นความพอใจ
ของแต่ละบุคคล การเรี ยนรู้ เกี่ยวกับสุนทรี ยภาพของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์เราเป็ นการช่วย
ยกระดับการรับรู้ทงจากธรรมชาติ
ั้
และการแสดงออกของมนุษย์ ความสนใจในเรื่ องความงามเป็ น
ส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณที่จะรับรู้ ได้ มากน้ อยเพียงใด บุคคล (อารี สุทธิพนั ธุ์ อ้ างถึงใน สุชาติ
เถาทอง, 2532: 48-50). วิรุณ ตั ้งเจริ ญ กล่าวว่า สังคมไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างมากมาย
อาจนับตั ้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เด่นชัดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และสืบทอดมาจนปั จจุบนั แม้ ในช่วงเวลานันแบบแผนอารยธรรมตะวั
้
นตก
จะยังคงมีอิทธิพลอยู่บริ เวณศูนย์กลางอานาจและในเจ้ านายชันสู
้ งก็ตาม อิทธิพลศิลปะประเพณี
ตะวันตกและศิลปะหลักวิชาเห็นได้ ชดั เจนไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านสถาปั ตยกรรมและประติมากรรม
จิตรกรรม วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ดนตรี กล่าวเฉพาะการว่าจ้ างให้ เข้ ามารับราชการและสร้ าง
ประติมากรรมชาวอิตาเลีย น ที่ ได้ รับการว่าจ้ างให้ เข้ ามารั บราชการและสร้ างประติมากรรม
อนุสาวรี ย์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ วางรากฐานศิลปะหลักวิชาการไว้
อย่างเด่นชัดที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อสังคมเปลี่ยนไป การเรี ยนรู้และการสื่อสารระหว่างซีกโลก
ตะวัน ตกและออกพัฒ นายิ่ ง ขึ น้ ประเทศชาติ ต ะวัน ตกมี อ านาจทางการเมื อ งและอ านาจทาง
เศรษฐกิจเข้ มแข็งกว่า ก็แพร่ สะพัดอานาจทางวัฒนธรรมเข้ าครอบงา สังคมไทยและวัฒนธรรม
ไทยก็ตกอยู่ในเบี ้ยล่างดังกล่าวด้ วย สังคมสมัยใหม่และศิลปะสมัยใหม่ได้ เข้ าสู่สงั คมไทย พร้ อม
อ านาจทางด้ า นอื่ น ๆ อาจนับ ตัง้ แต่ ก ารเปลี่ ยนแปลงการปกครองมาสู่ร ะบอกประชาธิ ปไตย
ทางด้ านทัศนศิลป์ มองเห็นอิทธิพลศิลปะสมัยใหม่ชัดเจน หลัง ปี พุทธศักราช 2500 ทังอิ
้ ทธิพลที่
แพร่ สะพัดเข้ ามาในสังคม อิทธิพลที่เข้ ามาพร้ อมกับกระบวนการศึกษา และการศึกษาทางด้ าน
ศิลปะสมัยใหม่โดยตรงจากประเทศต่าง ๆ ได้ แก่ ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ , เฟื อ้ หริ พิทกั ษ์ , สวัสดิ์
ตันติสขุ , เฉลิม นาคีรักษ์ , อารี สุทธิพนั ธุ์, ดารง วงศ์อปุ ราช, ประพันธ์ ศรี สตุ า และอีกมากมาย
ศิลปะสมัยใหม่ในกรอบความคิดและความเชื่อของลัทธิสมัยใหม่ ในสังคมอุตสาหกรรมในระบบทุน
นิยม และในระบอบประชาธิปไตยที่ล้มลุกคลุกคลานมาจนถึ งทุกวันนี ้ ตลอดเวลา 3-4 ทศวรรษ
ศิลปิ นทัศนศิลป์ ไทยได้ สร้ างสรรค์ทงงานจิ
ั้
ตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะภาพพิมพ์ไว้ มากมาย
แม้ ศิลปะสมัยใหม่เหล่านัน้ จะมีกรอบของผู้ชื่นชมศิลปะกรอบของระบบการศึกษาหรื อกรอบของ
สังคมและอานาจรัฐก็ตาม (วิรุณ ตัง้ เจริ ญ , 2547, น. 101-102) จะเห็นว่าสังคมไทยมีศิลปิ น
สร้ างสรรค์ ผลงานที่สาคัญจานวนมาก ตัง้ แต่การรับศิลปะตะวันตกเข้ ามาในสังคมไทย โดยมี
ความสัมพันธ์ทางการบริหารบ้ านเมืองและวัฒนธรรม
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ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น เป็ นมุ ม มองของนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยา และศิ ล ปิ นนั ก
มานุษยวิทยาได้ มีมมุ มองเกี่ยวกับศิลปะว่าเป็ นการให้ ความงามและการแสดงออกของมนุษ ย์ตาม
สภาวะของสังคม นักมานุษยวิทยาเห็นว่าศิลปะเป็ นการแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์ที่สะท้ อน
ความรู้สกึ อารมณ์ของตนตามความต้ องการ ผ่อนคลายศิลปะมีหน้ าที่หลักในการสร้ างความสมดุล
ระหว่างงานกับการใช้ เวลาว่างด้ วยการผ่อนถ่ายความเครี ยดไปจากหน้ าที่การงานของมนุษย์
ซึง่ ศิลปะมีเกี่ยวเนื่องกันกับสังคมและวัฒนธรรมสภาพความเป็ นอยู่ของมนุษย์ สอดคล้ องกับทัศนะ
ของศิลปิ นที่มีมมุ มองว่าคุณค่าศิลปะพิจารณาจากความงามเป็ นหลักสาคัญ และสอดคล้ องกับ
สภาวะทางสังคม ดังนันศิ
้ ลปะสมัยใหม่ซงึ่ รับอิทธิพลมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อให้ ศิลปะมีความ
สอดคล้ องกับสภาพบ้ านเมืองที่พัฒนาให้ ก้าวหน้ าไปทุก ๆ ด้ านในสมัยนัน้ ปั จจุบันพบสาเหตุ
เนื่องจากปั ญหาเกิดจากสังคมไทยปกครองโดยผู้มีอานาจทาให้ มีกรอบของศิลปะและกลุ่มผู้ชม
นัน่ เอง
2.2.2.3 การศึกษาทัศนศิลป์ ในสังคมไทย
ศิลปวัฒนธรรมในช่วงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น มีแนวคิด และรูปแบบที่ลงตัว
ชัด เจน เนื่ อ งจากเป็ น ผลมาจากการสื บ ทอด ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทยสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ที่เจ้ านายและขุนนางอื่น ๆ ทังหลาย
้
ล้ วนมีความรู้สกึ เห็นพ้ องต้ องกันว่าจะต้ องทาให้ กรุงเทพมหานครมีความเจริ ญรุ่งเรื องเช่นเดียวกับ
กรุงศรี อยุธยา (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2535, น. 23). แต่เค้ าของความเปลี่ยนแปลงเริ่ มก่อตัวให้ เห็น
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในรัชกาลสมัยของสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั
รัชกาลที่ 3 ซึง่ มีการขยายตัวทางการค้ าขายกับต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน และการนาเอาความรู้ที่
ได้ รับการถ่ายทอดจากมิชชันนารี มาใช้ ในระบบใหม่ที่ทาการอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็ นสินค้ า
อย่ า งแท้ จ ริ ง เช่ น การสี ข้ า ว การพิ ม พ์ การท าน า้ ตาล การผลิ ต ไฟฟ้ า รวมทัง้ การน าระบบ
ชลประทาน การประปา เข้ ามาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร หลังจากทาสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริงกับ
อัง กฤษในปี พ.ศ. 2398 เศรษฐกิ จไทยก็ได้ เปลี่ยนจากเศรษฐกิจ แบบเลีย้ งตัวเอง (sufficienteconomy) มาเป็ นเศรษฐกิจที่ผลิตเพื่อการตลาด (market-economy) ทาให้ มีการใช้ เงินตราในการ
แลกเปลี่ยนมากขึ น้ อย่างรวดเร็ ว (กมลา ชิตช่าง, 2541, น.13). สังคมไทยสมัยต้ นรัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2325 -2411) เป็ นสังคมจารี ตเหมือนอยุธยามีการแบ่งคนในสังคมออกเป็ น 2 ระดับโดยอาศัย
ศักดินาเป็ นตัวกาหนด คือ ชนชันปกครอง
้
ได้ แก่ พระมหากษัตริ ย์ พระบรมวงศานุวงศ์และบรรดา
ขุนนาง ซึ่งทาหน้ าที่ในการควบคุมและบัญชาการสังคมที่เป็ นไพร่ และทาส หรื อเรี ยกว่า มูลนาย
ส่วนชนชัน้ ที่ขึน้ สังกัดอยู่ภายใต้ การควบคุมของมูลนาย ได้ แก่ ไพร่ ทาส ซึ่งรวมเรี ยกว่า ผู้ซึ่งถูก
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ปกครองอันเป็ นฐานของสังคมไทย (นันทิรา ขาภิบาล, 2530, น. 9). และมีคนจีนเป็ นคนนอกระบบ
จากการขยายตัว ทางการค้ า ในสมัย รั ช กาลที่ 3 คนไทยเริ่ ม ตื่ น ตัว และเห็ น ความส าคัญ ของ
การศึกษามากขึ ้น เดิมการเรี ยนของไทยมีรากฐานมาจากบ้ าน วัดและวัง บ้ านเป็ นสถานที่แห่งแรก
ที่เด็กจะได้ รับการอบรม ให้ มีความรู้เพื่อ ใช้ ประกอบอาชีพ ประเพณีของไทยสมัยก่อนที่นิยมพาลูก
ไปบวชเรี ยนที่วดั เมื่อเด็กโตขึ ้นพ่อแม่จึงมักนาบุตรหลานของตนฝากฝังกับพระสงฆ์ และมอบสิทธิ์
ในการควบคุมดูแลเด็กทุกอย่างหน้ าที่สาคัญที่สดุ ของเด็กในขณะนัน้ คือ การปรนนิบตั ิรับใช้ ครูของ
พวกเขา เดินเท้ าเปล่าติดตามครู ในตอนเช้ า พายเรื อให้ ครู จัดเตรี ยมอาหารให้ และพร้ อมจะ
ปฏิบตั ิตามความต้ องการของครู ตลอดเวลา (American Missionaries, 1884, p. 208). สาหรับ
พระสงค์จะมีหน้ าที่ในการสอนอ่านและเขียนหนังสือควบคู่ไปกับการอบรมในพระพุทธศาสนาแก่
ลูกศิษย์ ลักษณะการเรี ยนการสอนดังกล่าวเป็ นการศึกษาของเด็กผู้ชาย ส่วนเด็ กผู้หญิงจะเข้ าไป
เรี ยนในวัดไม่ได้ เด็กหญิงคือ บ้ านและวัง ซึง่ มุ่งเน้ นให้ การศึกษาด้ านวิชาการงานเรื อนเป็ นสาคัญ
เมื่อมิชชันนารี ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นชาวอเมริ กนั ได้ เข้ ามาเผยแพร่ ศาสนาในประเทศไทย ตังแต่
้ สมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั เป็ นต้ นมา กิจกรรมของคณะมิชชันนารี ไม่ได้ จากัดอยู่เพียง
เรื่ องศาสนาเท่านัน้ ยังได้ เผยแพร่ วิทยาการตามแบบสังคมตะวันตกในด้ านต่าง ๆ อีกด้ วย เช่น
การแพทย์ การพิมพ์ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นประโยชน์ต่อ วงการการศึกษาของ
ไทยอย่างยิ่ง งานด้ านการศึกษาของมิชชันนารี ในระยะแรกได้ รับความสาเร็ จน้ อยมาก ทังนี
้ ้พ่อแม่
ส่วนมากยังยึดมัน่ ต่อการศึกษาแบบเก่า และมักไม่อนุญาตให้ บตุ รหลานเข้ าเรี ยนในสานักของเด็ก
มาเรี ยน วิธีนี ้จึงกลายเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไป แต่ก็นบั เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการศึกษานอก
วัดและเป็ นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ แพร่หลายโดยทัว่ หน้ ากัน ทาให้ มีชาวจีนอพยพเข้ ามา
เป็ นจานวนมาก ซึง่ สามารถแบ่งเป็ น 2 พวก คือ พวกหนึง่ จะเข้ ามารับใช้ มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับ
ชนชันสู
้ งของสังคมไทย เพื่อเป็ นหนทางในการสร้ างฐานะของตนและก้ าวเข้ ามาสูช่ นชันขุ
้ นนางไทย
เพื่อเป็ นหนทางในการสร้ างฐานะของตนและก้ า วเข้ ามาสูช่ นชันขุ
้ นนางได้ จากการเป็ นเจ้ าภาษี ซงึ่
จะได้ รับแต่ง ตัง้ เป็ น ขุน นาง มี ย ศเป็ น พระ ขุน หรื อหมื่ น นอกจากนี ย้ ัง มีความสัมพัน ธ์ โดยการ
แต่งงานกับชนชันเจ้
้ านาย ขุนนาง มียศเป็ นพระ ขุน หรื อหมื่น นอกจากนี ้ยังมีความสัมพันธ์โดยการ
แต่งงานกับชนชันเจ้
้ านาย ขุนนาง หรื อถวายตัวต่อกษัตริ ย์ (มัลลิกา มัสอูดี, 2537, น. 153). จาก
การขยายตัวทางการค้ าจึงทาให้ เกิดกลุ่มผู้มีอานาจในสังคมคือ พระมหากษัตริ ย์และพระราชวงศ์
กลุ่มขุนนางและกลุ่มพ่อค้ าชาวจีน ซึ่งทาให้ วิถีชีวิตของสังคมความสัมพันธ์ ในระหว่างกลุ่มชนใน
สังคมเปลี่ยนแปลงไปด้ วย ในด้ านศิลปะ ได้ แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง สืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ทาให้ กลุม่ ผู้อปุ ถัมป์ ศิลปะ ซึ่งเดิมมีแหล่งสาคัญอยู่ที่
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ราชสานักและวัด โดยมีพระมหากษัตริย์เป็ นองค์อปุ ถัมป์ ศิลปะ และรองลงมาคือ วัด ช่างฝี มือสาขา
ต่าง ๆ หากไม่เป็ นช่างหลวงก็เป็ นช่างวัดดังกล่าวแล้ ว แต่เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อโครงสร้ างของ
สังคมด้ านกลุ่มชนชันเริ
้ ่ มเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มอุปถัมป์ ศิลปะก็ค่อย ๆ ขยายวงกว้ างขึ ้น ขุนนางมี
บทบาทในฐานะอุ ป ถั ม ป์ ศิ ล ปะชั ด เจนขึ น้ รวมทั ง้ กลุ่ ม พ่ อ ค้ าด้ วย กลุ่ ม ผู้ อุ ป ถั ม ป์ ศิ ล ปะมี
ความสาคัญมากเพราะจะเป็ นผู้กาหนดเป้าหมายการสร้ างงาน ตลอดจนรูปแบบและเนื ้อหาของ
งานศิลปะด้ วย นอกจากนี ้กลุม่ อุปถัมป์ ศิลปะยังอาจทาให้ รสนิยมศิลปะของสังคมนันเปลี
้ ่ยนแปลง
ได้ และอาจทาให้ เกิดการรับวัฒนธรรมศิลปะจากต่างประเทศได้ เช่น งานจิตรกรรมฝาผนังของขรัว
อินโข่งที่นาศิลปะตะวันตกมาใช้ ในสังคมไทย เป็ นต้ น
ในสมัยรัชกาลที่ 4 นันสมเด็
้
จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ขณะที่ทรงผนวชอยู่นนได้
ั ้ มี
พระราชดาริ ว่า ประเทศไทยจะมีกิจการเกี่ยวข้ องกับชาวตะวันตกมากขึ ้นทุกที ความรู้ ภาษาและ
ขนบธรรมเนียมฝรั่ง จะเป็ นความต้ องการของบ้ านเมืองในวันหน้ า พระองค์มองเห็นความจาเป็ นที่
ต้ องเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็ นกุญแจไปสู่ความเข้ าใจ และมีความรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ของโลก
ซึ่งกาลังเปลี่ยนแปลง พระองค์ได้ เรี ยนภาษาอังกฤษกับมิชชันนารี ชาวอเมริ กนั คือ ศาสตราจารย์
เจสซี คาสเวลล์ (Reverend Jesse Caswell) เมื่อพระองค์ขึน้ ครองราชย์จึงทรงตัง้ โรงเรี ยนสอน
ภาษาอั ง กฤษในพระบรมราชวั ง ขึ น้ ครั ้ง แรก โดยมี ค รู จากสิ ง คโปร์ ชื่ อ แอนนา ลี โ อ
โนเวนส์ (Anna Leonowens) มิชชันนารี ได้ มีการจัดตังโรงเรี
้
ยนวิชาชีพสาหรับสตรี ขึ ้นเป็ นครัง้
แรกที่เพชรบุรีเป็ นโรงเรี ยนกินนอน ซึง่ ริเริ่มโดยนางเอส จี แมกฟาแลนด์ วิชาที่สอนจะเป็ นด้ านการ
ช่างสาหรับสตรี เช่น การเย็บผ้ าด้ วยเครื่ องจักร การถักไหมพรม เป็ นต้ น เน้ นเพื่อประกอบอาชีพ
ต่อไป ต่อมามิชชันนารี อเมริ กนั ได้ นาความคิดจากการตังโรงเรี
้
ยนที่เพชรบุรีมาใช้ ในกรุงเทพฯ และ
เปิ ดเป็ นโรงเรี ยนสาหรับการศึกษาของผู้ชายโดยนางแมตตูน (รัตติกาล สร้ อยทอง, 2556, น. 132133) โรงเรี ยนของมิชชันนารี เป็ นเสมือนจุดเริ่ มต้ นของการศึกษาแบบตะวันตกและมีอิทธิพลต่อ
แนวการศึกษาของไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั หรื อเรี ยกได้ ว่า ยุคของ
การปฏิรูป (Age of Reform) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในการเลื่อนสถานะทางสังคม คือ การ
ยกเลิกระบบไพร่ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยการออกพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารในวันที่ ร.ศ.124 (พ.ศ.
2448) แทนรวมทังการยกเลิ
้
กระบบทาสด้ วยการออกพระราชบัญญัติทาสในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2448 และสิทธิโอกาสที่เกิดจากการปฏิรูปการศึกษาให้ เป็ นระบบตามตะวันตก โดยได้ มีการจัดตัง้
โรงเรี ย นวัด มหรรณพาราม ให้ แก่ ร าษฎรทั่ว ไป ในปี พ.ศ. 2427 ทฤษฎี ม านุ ษ ยวิ ท ยาการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรมนัน้ การศึกษาเป็ นที่นามาซึง่ ความเปลี่ยนแปลง โดยนาความทันสมัย
มาสูส่ งั คม ในการปรับเปลี่ยนสังคมไปให้ มีความทันสมัย
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สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ โปรดให้ พระเจ้ าลูกเธอทังหลาย
้
เจ้ านายชันสู
้ งจานวนมากทัง้
สามัญชนที่มีสติปัญญาดีมีโอกาสได้ ไปเรี ยนและวิทยาการแบบตะวันตก รวมทั ง้ ที่ได้ มีการปูพืน้
การศึกษาจากโลกตะวันตกที่มีความรู้ในด้ านภาษาต่างประเทศและวิทยาการแบบตะวันตก ดังนัน้
ในการที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ พระเจ้ าลูกยา
เธอทังหลาย
้
เจ้ านายชันสู
้ งมากมายรวมทังสามั
้ ญชน เจ้ านายชันสู
้ งที่มีสติปั ญญาดีมีโอกาสได้ ไป
เรี ย นต่ อ ต่ า งประเทศ จึ ง เป็ น การปูพื น้ ฐานการศึ ก ษาจากโลกตะวัน ตกที่ มี ค วามรู้ ในด้ า น
ภาษาต่างประเทศ รวมทังประสบการณ์
้
การอยู่ในต่างประเทศในวัยเรี ยน ได้ กลับมาเป็ นผู้นาและ
ข้ าราชการไทย ทาให้ เห็นความชัดเจนของการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมตะวันตกในสังคมไทย
สมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งมีการขยายเข้ าสู่สามัญชนมากขึ ้นและกว้ างขวางขึ ้นเรื่ อย ๆ
เป็ นลาดับ รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้ าฯแต่งตังให้
้ กรมหมื่นดารงราชานุภาพทรงบัญชาการกรม
ศึกษาธิการ ทรงโปรดเกล้ าให้ รวมกรมธรรมการ กรรมสังฆการี กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑสถาน
และกรมศึกษาธิการ เข้ าด้ วยกันเป็ น กระทรวงธรรมการ และทรงโปรดเกล้ าฯให้ กรมหมื่นดารงรา
ชานุภาพเป็ นอธิบดีกระทรวงธรรมการตังแต่
้ นัน้ มาการศึกษาของไทยก็เป็ นระบบมากขึน้ มีการ
ปรั บ ปรุ ง แบบเรี ย นหลัก สูต ร เวลาเรี ย น การจัด ชัน้ เรี ย น มาตรการการสอบไล่ แ ละก าหนด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศให้ ทันสมัย ในที่สดุ การปฏิรูปการศึกษาในสมัยนัน้
กลายเป็ นรากฐานที่สาคัญต่อการจัดการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาใน
พ.ศ. 2464 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 อันนับเป็ นจุดสาคัญของ
การศึกษาระบบทวยราษฎร์ ที่กล่าวได้ วา่ เป็ นระบบการศึกษาแบบตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางศิลปะในสังคมไทยเกิดขึ ้นจากปั จจัยสาคัญ
คือ ความพยายามที่จะปรับประเทศให้ ทนั สมัยทัดเทียมอารยประเทศ โดยพื ้นฐานลึกลงไป คือ การ
หลีกเลี่ยงให้ พ้นจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก จึงต้ องสร้ างและปรับ เปลี่ยนรู ปแบบวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตให้ ใกล้ เคียงกับต่างประเทศ โดยอาศัยการศึกษาตะวันตก แต่ความขัดแย้ งได้ เกิดขึ ้น 2
ครัง้ ในสมัยรัชกาลที่ 6 และสืบเนื่องมาถึงสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของ
คนในชาติให้ มีความเป็ นชาตินิยม กล่าวคือ การพยามทาชาติให้ ทนั สมัยแบบตะวันตกก็ยงั มีความ
หวั่น เกรงว่า จะสูญ เสี ย คุณ ค่ า ของเอกลัก ษณ์ เ ดิ ม ไป แต่ ห ลัง สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 วัฒ นธรรม
ตะวันตกได้ กลายเป็ นวัฒนธรรมสากล และประชาชาติอื่นๆ ในโลกล้ วนกาลังก้ าวสูภ่ าวะความเป็ น
สากลของสังคมโลก ทาให้ ความหวาดวิตกดังกล่าวลดน้ อยลง ประกอบกับวัฒนธรรมตะวัน ตกได้
ผสมกลมกลืนเข้ ากับวิถีชีวิตของประชาชนอย่าง สนิทแนบแน่นแล้ ว วัฒนธรรมตะวันตกจึงไม่เป็ น
ของใหม่ที่ดงึ ดูดใจและน่าหวัน่ เกรงอีกต่อไป แต่กลับเกิดปั ญหาความขัดแย้ งในรูปแบบอื่นขึ ้นแทน

31
เมื่อมีการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจและสังคมนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2505 เป็ นต้ นมา ในสมัยของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยี เกิดพวก
เทคโนแครตทัง้ ที่ เ ป็ น คนไทยจบการศึ ก ษาจากต่ า งประเทศ เหล่ า นัก วิ ช าการที่ ป รึ ก ษาชาว
ต่างประเทศที่รัฐบาลเชิญเข้ ามาตามโครงการช่วยเหลือขององค์การต่างประเทศ ทาให้ เกิดนโยบาย
และการดาเนินการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจเกิดขึ ้น เกิดกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขึ ้นแทนที่กระทรวงวัฒนธรรม รวมทังสภาเศรษฐกิ
้
จแห่งชาติ และหน่วยงานในราชการต่าง ๆ ขึ ้น
มากมายที่สาคัญคือ แบบพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ออกมาเป็ นล่าเป็ นสัน มีการ
ดาเนินการตามแผนผ่า นมานานหลายขัน้ ตอน จนกระทั่งสมัยจอมพลสฤษดิ์ เริ่ มต้ นโครงสร้ าง
ภายใน เช่น การสร้ างถนนหนทางการสร้ างเขื่อนชลประทาน เขื่อนพลังงานไฟฟ้า ติดตามมาด้ วย
การตัดป่ า และการทาพืชไร่ เป็ นการทาบ้ านทาเมืองให้ ทนั สมัย (modernization) ในลักษณะที่
เป็ นรู ปธรรม การกาหนดให้ มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และได้ มีการดาเนินการอย่างสืบเนื่องมาเป็ น
ระยะเวลานาน กว่า 30 ปี ท าให้ ระบบค่านิ ยมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปไม่ ใช่น้อย การเน้ น
ความสาคัญทางเศรษฐกิจเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการทางวัตถุจนกลายเป็ นวัตถุนิยมไป
การนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาจัดการกับสภาพแวดล้ อม ธรรมชาติ เช่น การสร้ างเขื่อน สร้ าง
โรงงานอุตสาหกรรม การสร้ างถนนหนทาง เป็ นต้ น นัน้ กระตุ้นให้ เกิดความต้ องการขึ ้นแก่คนทัว่ ไป
ในสังคมไทยว่าสามารถที่จะควบคุมธรรมชาติ และจักรวาลได้ เพราะฉะนันความรู
้
้ สกึ ที่เกรงกลัว
และสยบต่อสิ่งเหนือธรรมชาติที่เคยสร้ างค่านิยมให้ คนทาตัวกลมกลืนกับธรรมชาติ และจักรวาลก็
มีความเสื่อมถอยลดลงไปตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงในเชิงทาลายสภาพแวดล้ อมและวัฒนธรรม
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบความเชื่ อ และค่ า นิ ย มของคนไทย ก็ ยิ่ ง เพิ่ ม พูน ขึ น้ เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงกลุม่ อานาจในสังคมไทย
การปกครองแผ่นดินไทยมีกลุ่มอานาจเดิมคือ ขุนนาง ข้ าราชการ และทหาร
โดยเฉพาะในช่ ว งปี พ.ศ. 2481-2516 กล่า วคื อ ตัง้ แต่ รั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บูล สงคราม จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ จนถึงรัฐบาลของจอมพลถนอม กิติขจร แม้ ว่ามีกลุ่มพ่อค้ านักธุรกิจและ
นายทุน ซึ่ง มี บ ทบาททางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งมาก แต่ ไ ม่ มี อ านาจเหนื อ ทหารหรื อ ขุน นาง
ข้ าราชการได้ แต่ต่อมาในราว พ.ศ. 2531 การให้ ผ้ แู ทนที่มาจากการเลือกตังจั
้ ดตังเป็
้ นคณะรัฐบาล
ขึ ้นบริ หารประเทศได้ เป็ นช่องทางสาคัญที่ให้ พวกพ่อค้ า นายทุน ที่มีจานวนมากได้ รับการเลือกตัง้
เข้ ามาเป็ นรัฐบาลบริ หารประเทศชาติ ทาให้ เกิดเป็ นกลุม่ อานาจใหม่ขึ ้นแทนกลุม่ อานาจเดิมที่หมด
ความสาคัญไป โดยเฉพาะพวกข้ าราชการพลเรื อนนัน้ อยู่ภายใต้ อาณัติของบุคคลเหล่านีท้ งั ้ สิ ้น
และระบบราชการเองกลายเป็ นสิ่งล้ าหลังที่บรรดาผู้มีอานาจใช้ ทาอะไรให้ เป็ นประโยชน์แก่กลุ่ม
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ตัวเองได้ กลุม่ นายทุนพ่อค้ าเหล่านี ้มุง่ เน้ นความเจริญรุ่งเรื องของบ้ านเมืองเพียงเรื่ องทางเศรษฐกิจ
เป็ นสาคัญ กล่าวคือ เป็ นเรื่ องที่เป็ นวัตถุนิยมเพราะเชื่อว่าจะเป็ นที่บนั ดาลความสุขสบาย และ
ความมัง่ คัง่ ให้ แก่ชนทุกชัน้ ในสังคมได้ เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ทาให้ รัฐบาลที่เคยมีบทบาทในการจรรโลง
ศาสนา ศีลธรรมและวัฒนธรรมของประชาชนแต่เดิมได้ เปลี่ยนบทบาท และสถานภาพมาเป็ นรัฐ
ทุนนิยมเสรี ที่มองทางด้ านเศรษฐกิจให้ เป็ นตัวกาหนดชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชน (ศรี ศกั ร วัล
ลิโภดม, 2538, น. 52-53) ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ จึงได้ มีคาขวัญว่า “งานคือเงิน เงินคือ
งานบันดาลสุข” จากค่านิยมที่มีพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและค่านิยมทางวัตถุมากกว่าจิตใจ ผู้สร้ าง
งานทางศิลปะจึงมีแรงผลักดันจากความสาเร็ จทางเศรษฐกิจมากกว่าความอิ่มเอิบทางจิตใจ การ
ลงทุนทางศิลปะจึงกลายเป็ นการลงทุนที่คานึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้ รับการตอบแทนทางวัตถุหรื อ
เงินตรา นอกจากค่านิยมของนอกเป็ นค่านิยมพื ้นฐานสาคัญอย่างหนึง่ ในสังคมไทยปั จจุบนั แม้ วา่
จะไม่ใช่ยคุ ก็ตาม
2.2.2.4 สถาบันศึกษาด้ านทัศนศิลป์ ในสังคมไทย
การสืบทอดวิชาช่างในอดีตนัน้ นอกจากจะฝึ กฝนกันในสกุลช่างหรื อสานักช่างใน
วัดต่าง ๆ แล้ วในกรมช่างหลวงที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสถาบันพระมหากษัตริ ย์หรื อเจ้ านาย
ชันสู
้ ง ตั ้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรด
เกล้ า ให้ อปุ ถัมป์ และให้ รักษาฝี มือช่างไม่ให้ สญ
ู หาย ดังนันพระมหากษั
้
ตริย์จงึ แสวงหาฝี มือช่างดี ๆ
ไว้ สืบทอด โดยการให้ มีผ้ ฝู ึ กหัดไว้ เป็ นช่างหลวงในราชสานัก และให้ ทางานตามพระราชประสงค์
แต่ผ้ ทู ี่ต้องการต้ องการอุปถัมภ์ของผู้ใด ต้ องการประกอบอาชีพของตนเองอย่างอิสระเรี ยกว่าช่าง
เชลยศักดิ์ เฉกเช่นเดียวกับศิลปิ นอิสระ ช่างเชลยศักดิ์ต้องปิ ดชื่อตนเองเป็ นความลับเพราะเกรงจะ
ถูกเกณฑ์เป็ นช่างหลวง (วิบูลย์ ลี ้สุวรรณ, 2548, น. 191) สังคมไทยมีสภาพการช่างและศิลปะ
แบบประเพณี ตกต่า ในปี พ.ศ. 2442 พระยาวิสุทธ สุริยศักดิ์ หรื อ ม.ร.ว.เปี ย มาลากุล ดารง
ตาแหน่งอธิบดีโรงเรี ยนฝึ กหัดข้ าราชการในขณะนัน้ เห็นว่าควรบารุงศิลปะศาสตร์ และการช่างได้
มอบให้ บุคคลสาคัญ ได้ แก่ กรมหมื่นวชิรญาณ วโรรส เพื่อเปิ ดโรงเรี ยนศิลปศาสตร์ เพื่อสอนให้
ความรู้ด้าน การช่าง การทาไม้ การเขียน และการปั น้ เป็ นต้ น กรมหมื่นวชิรญาณ วโรรส ได้ ถวาย
ความเห็นต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ว่า “ปั จจุบนั นี ้วิชาช่าง ประกอบด้ วย อาร์ ต
และอินดัสตรี อาร์ ต ทาเพื่อความงามเป็ นใหญ่อินดัสตรี ที่ทาสิ่งของเฉพาะตามความจาเป็ น” เพื่อ
เป็ นแนวคิดในการตั ้งโรงเรี ยนช่าง และภายหลังกระทรวงธรรมการได้ ยกฐานะสโมสรช่าง เป็ น
โรงเรี ยนหัตถกรรมราชบูรณะ เมื่อปี 2453 มีนกั เรี ยนจานวน 77 คน ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2456
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พิ ธี เ ปิ ด โรงเรี ย นโดยพระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้ า และทรงพระราชทานชื่ อ โรงเรี ย นใหม่ว่า
“โรงเรี ยนเพาะช่าง”
โรงเรี ยนเพาะช่าง เป็ นโรงเรี ยนสอนด้ านทัศนศิลป์ แห่งแรกในสังคมไทย ปั จจุบนั
ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง แรกเริ่ มเปิ ดการเรี ยนการสอนกาหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อสอนวิชาช่างแบบประเพณี เป็ นหลัก ประกอบด้ วยวิชาช่างต่าง ๆ ได้ แก่ วิชา
ช่างวาด ช่า งถม ช่า งปั น้ ช่า งแกะสลัก ช่างกลึง ช่างไม้ และช่างจักรสาน นอกจากนี ย้ ัง มี ช่าง
ก่อสร้ างหรื อสถาปั ตยกรรม จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองพัฒนาตามอย่างประเทศ
ตะวัน ตกมากขึน้ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ยนเพาะช่างจึงเปลี่ยนแปลงเมื่อครู อาจารย์ ได้ รับ
การศึกษาต่อต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปจานวนหลายคน ได้ แก่ พระเจ้ าน้ องยาเธอเจ้ าฟ้า กรม
ขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย (พ.ศ.2430-พ.ศ.2464) เมื่อจบการศึกษาศิลปะจากวิทยาลัยแม็กดะเลน
(Magdalen College) มหาวิ ท ยาลั ย เคมบริ ด จ์ (Cambrige University) ทรงสอนวิ ช าช่ า งที่
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หัวโปรดเกล้ าให้ ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรี ยนเพาะช่าง ระหว่าปี พ.ศ.2460-2465 และได้ นาศิลปะแบบตะวันตกสู่
การเรี ยนการสอนในสถาบันเพาะช่าง ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต (เปล่ง ไตรปิ่ น) จบการศึกษาด้ านการ
เขียนสีน ้ามันจากยุโรป กลับมาเมื่อ พ.ศ. 2460 ได้ เปิ ดร้ านทาธุรกิจ เช่น รับทาพิมพ์ รับวาดการ์ ตนู
ใช้ นามปากกาว่าเสื ้อเตี ้ย และเป็ นครูสอนวาดภาพสีน ้ามันที่ โรงเรี ยนเพาะช่าง ศิษย์ของขุนปฏิภาค
พิมพ์ลิขิตที่โรงเรี ยนเพาะช่าง ได้ แก่ นายเฟื อ้ หริ พิทกั ษ์ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ นายจิตร
บัวบุศย์ นายเฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และอาจารย์ชาวญี่ปนุ่ ชื่อ นายไวซา
เซผู้สอนประติมากรรม และนายโยโกต้ า สอนจิตรกรรม โดยโรงเรี ยนเพาะช่างมีการพัฒนาหลักสูตร
หลายอย่า ง เช่น มี วิ ชาทฤษฎี สี วิ ชาองค์ ประกอบศิลป์ วิชาประวัติศาสตร์ ศิลป์ ซึ่ง เป็ น วิชาใน
ตะวันตกปั จจุบนั เปิ ดการเรี ยนการสอนนอกเหนือจากศิลปะอีกจานวนมาก โรงเรี ยนเพาะช่างเป็ น
สถานศึกษาที่ให้ ความสาคัญต่อการเรี ยนศิลปะตะวันตกที่สืบเนื่องมานานเกือบศตวรรษ นับว่า
เป็ นโรงเรี ยนประวัติศาสตร์ สาคัญทางการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย ต่อมาก็ได้ เกิด
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงยุคสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ มีการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะที่สาคัญ กล่าวคือ นายคอร์ ราโด เฟโรซี
(Corrado Feroci, 1892-1962 ) ประติมากรชาวอิตาเลียน ได้ เข้ ามารับราชการตาแหน่งช่างปั น้
ในกรมศิลปากรเมื่อ ปี พ.ศ. 2466 ต่อมาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญก่อตังโรงเรี
้
ยนประณีตศิลปกรรมขึ ้น
ในปี พ.ศ. 2477 ยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยศิลปากร นับเป็ นช่วงเปลี่ยนถ่ายจากงานช่างสกุลต่าง ๆ
เป็ นการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบในสถาบันศึกษา และพัฒนาต่อเป็ นหลักสูตรเดียวกับสถาบัน
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ศิลปะในตะวันตก ซึ่งเป็ นสถาบันแรกที่จัดการศึกษาตามหลักวิชา (academy art) ของตะวันตก
เป็ นอี ก ต้ นก าเนิ ด การสร้ างสรรค์ ศิ ล ปะสมั ย ใหม่ ใ นประเทศไทย มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากรมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ สู าเร็ จการศึกษาออกไปสร้ างสรรค์งานศิลปะอย่างศิลปิ นหรื อทางานราชการ
หรื อตามอิสระ สัมพันธ์กบั สภาพสังคมสมัยนันซึ
้ ่งเป็ นสังคมสมัยใหม่แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องการ
อนุรักษ์ งานช่างแบบโบราณไว้ จึงมีการสอน 2 ลักษณะเพื่อให้ นกั ศึกษาดึงดูดความรู้ จากอดีตไป
ถ่ายทอดออกมาเป็ นความรู้สกึ ใหม่แบบเฉพาะตน โดยมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่ครอบคลุมศิลปะ
ได้ แก่ โบราณคดี มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภาษาตะวันออก ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส
และภาษาอังกฤษ พบข้ อมูลด้ านการศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2497-2506 มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ด้ านจิตรกรรม ทังหมด
้
22 คน ชาย 20 คน หญิง 2 คน ด้ านประติมากรรม ชาย 14 คน
หญิง 1 คน (วิบลู ย์ ลี ้สุวรรณ, 2548, น. 215) ภายหลังที่มีจานวนนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาและ
มี ค วามรู้ ด้ า นศิ ล ปะน้ อ ย ที่ จ บมาจากโรงเรี ย นเพาะช่ า งก็ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การเข้ า เรี ย นระดับ
มหาวิทยาลัยในสาขาทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรมและประติมากรรม
ศาสตราจารย์ศิลป์ ดาริ ให้ ตัง้ โรงเรี ยนเตรี ยมของมหาวิ ทยาลัยศิลปากรขึน้ เพื่อ
เตรี ยมนักศึกษาให้ มหาวิทยาลัย ดังนันในปี
้
พ.ศ. 2492 นายประยูร อุลชุ าฏะ เป็ นผู้ร่างหลักสูตร
โรงเรี ยนเพื่อสอนพื ้นฐานศิลปะก่อนเข้ ามหาวิทยาลัย ชื่อ โรงเรี ยนศิลปศึกษา หลักสูตร 3 ปี ระดับ
ประกาศนียบัตรศิลปศึกษา ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น โรงเรี ยนช่างศิลป เมื่อ พ.ศ. 2504 ต่อมายกฐานะเป็ น
“วิทยาลัยช่างศิลป” สังกัดกรมศิลปากร ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ เปิ ดหลักสูตรการเรี ยน
การสอนหลายหลักสูตรเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยขยายจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะ
เล็ก ๆ มีเพียงคณะวิชาเดียวไมหน้ าพระธาตุถึงวังท่าพระ กรุงเทพฯ ขยายเป็ นวิทยาเขตสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐมเริ่ มจัดตั ้งวิทยาลัยทับแก้ ว อย่างเป็ นระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ ต่อมา
เป็ นคณะอักษรศาสตร์ สายวิชาศิลปกรรม ประกอบด้ วย สาขานาฏยดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัยได้ จดั ตั ้งคณะอื่น ๆ ได้ แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และวิทยาเขตเพิ่มที่อาเภอชะอา เพชรบุรี
ปั จจุบนั ในสังคมไทยพบว่าระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้ าน
ทัศนศิลป์ ได้ แก่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรี นคริ น ทร
วิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ และมหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นต้ น
การจัดการศึกษาด้ านทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยในสังคมไทย ดังนี ้
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โรงเรี ยนเพาะช่างหรื อ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างใน
ปั จจุบนั เป็ นสถาบันทางด้ านทัศนศิลป์ แห่งแรกที่เน้ นการเพาะฝี มือ เป็ นประการสาคัญ แม้ ในอดีต
จะเป็ นการศึกษาตากว่าระดับอุดมศึกษาต่อมาได้ พัฒนาระบบการศึกษาถึงระดับปริ ญญาตรี
ภายใต้ คณะศิลปกรรมศิลปิ นหญิง
มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร จั ด การศึ ก ษาในระยะแรกมุ่ง เน้ น เฉพาะด้ า น
ศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้ านทัศนศิลป์ มัณฑนศิลป์ สถาปั ตยกรรม และการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ านโบราณคดีได้ วางรากฐานทางด้ านศิลปกรรมไว้ ศิลปิ นหญิง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เน้ นการศึกษาด้ านศิลปศึกษา ปั จจุบนั เป็ น
สถาบันที่ผลักดัน พัฒนาการศิลปศึกษาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันศึกษาอื่น ๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ รับสถาปนาขึ ้นในเมื่อปี พ.ศ. 2526 ทาการเปิ ด
สอน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ และภาควิชานาฎยศิลป์ และภาควิชาทัศนศิลป์ เปิ ด
สอนสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และภาพถ่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เน้ นการจัดการศึกษาด้ านศึกษาศาสตร์ เปิ ดสอนด้ าน
ศิลปศึกษา หลังจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒและจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ยได้ เปิ ดสอน
ทางด้ านศิลปศึกษาแล้ ววิทยาลัยครูก็ได้ พฒ
ั นามาจนปั จจุบนั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ ได้ แบ่งโครงสร้ างออกเป็ น 2 ภาควิชา
คือ ภาควิชาศิลปะไทยและภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวตั ถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาหลักสูตร สาขาศิลปะไทย ดังนี ้ เพื่อสร้ างบัณฑิตให้ มีความรู้ ทงด้
ั ้ านลึกและกว้ าง ทาง
ศิลปะเพื่อสร้ างคุณประโยชน์ต่อสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เริ่ มจัดการศึกษาด้ าน
ศิลปะขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 เริ่ มดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี
ตั ้งแต่วนั ที่ 4 มิถนุ ายน 2542 แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ งจากวิทยาลัย
ช่างศิลป และต่อมาในปี 2547 ได้ เปิ ดหลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ใน พ.ศ. 2550 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ได้ แยกส่วนราชการออก จากกรมศิลปกร โดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. 2550 ส่งผลให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีสถานะเป็ นนิติบุคคลเทียบ เท่ากรม ซึ่งคณะศิลป
วิจิตรก็ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างตามพระราชบัญญัติ การแบ่งส่วนราชการของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ สาขาที่เปิ ดสอน 2 ภาควิชาได้ แก่ ศิลปะไทย และศิลปกรรม ได้ แก่ สาขา จิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และเครื่ องเคลือบดินเผา
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มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต เป็ น มหาวิ ท ยาลัย เอกชน ได้ เ ปิ ด สอน 2 ภาค คื อ
ภาควิชาวิจิตรศิลป์ และภาควิชาประยุกต์ศิลป์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ ซึ่งแยกออกเป็ นสาขา จิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ และสาขาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ แยกออกเป็ น
ออกแบบภายใน และสาขาเครื่ องเคลือบดินเผา
จากการศึกษาสรุ ปได้ ว่า แต่เดิมเราเรี ยนศิลปะจากครู ที่วดั และวัง และนิยม
ฝากฝั งให้ เด็กผู้ชายเป็ นศิษย์เพื่อให้ ร่ าเรี ยนตามสาขาช่างที่ถนัด และผู้หญิงจะเรี ยนวิชาการบ้ าน
การเรื อนอยู่ที่บ้าน เมื่อมีระบบการการศึกษาศิลปะในสังคมไทย การรับอิทธิพลมาจากตะวันตก
โดยชนชันสู
้ งเมื่อ ในสมัยรัชกาลที่ 5 กระทัง่ ได้ มีสถาบันการศึกษาศิลปะเป็ นหลักสูตรการเรี ยนการ
สอนแห่งแรกที่โรงเรี ยนเพาะช่างในสมัยรัชกาลที่ 6 และพัฒนาเรื่ อยมาจนสถาบันการศึกษาศิลปะ
ด้ านทัศนศิลป์ เพิ่มจานวนขึ ้น สถานศึกษาศิลปะย่อมเป็ นส่วนสนับสนุ นและเป็ นทางเลือกที่กว้ าง
และเพิ่มจานวนหลาย ทางในการให้ ได้ มีโอกาสเข้ าฝึ กฝนแก่ผ้ สู นใจศึกษาศิลปะ สถานศึกษาด้ าน
ศิลปะทุกแห่งจะให้ โอกาสต่อการเรี ยนรู้ ทัง้ ผู้ชายและผู้หญิ ง ไม่ได้ จากัดเพศในทุก ๆ สาขาโดย
เริ่ มต้ นมีสถาบันศิลปะขึ ้นระยะแรกของไทย พบว่ามีผ้ หู ญิงในชนชันกลางของสั
้
งคมที่ได้ เข้ าศึกษา
วิชาศิลปะด้ านทัศนศิลป์ ในสถานศึกษาสาคัญของไทยระดับต่ากว่าและระดับอุดมศึกษา ได้ แก่
โรงเรี ย นเพาะช่ า ง วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ต่ า ง ๆ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามลาดับ สะท้ อนให้ เห็นว่า ในสังคมไทยผู้หญิ งมีศักยภาพต่อการเป็ น
ศิลปิ นไม่แตกต่างกับผู้ชาย
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยม
2.3.1 สตรี นิยมกับสังคม การศึกษาเพศสภาพและความเชื่อ ผลงานเขียนชื่อของนัก
มานุษยวิทยาศาสนา อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล (2551, น. 79-95) สรุปดังนี ้
ในแอฟริ กากลาง เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านบางอย่างสร้ างความหมายในการผูกโยง
ผู้ห ญิ ง กับ ความเป็ น แม่ คื อ สัญ ลัก ษณ์ ต้ น ไม้ น า้ นมของเผ่ า แดมบู (Ndambu) ซึ่ง เรี ย กว่า ต้ น
mudyi จะมีน ้ายางสีขาวไหลออกมา เป็ นความเชื่อที่เชื่อมโยงระหว่างน ้านมมนุษย์ หน้ าอกแม่และ
เด็กทารก ความผูกพันของแม่และเด็ก และสัญลักษณ์แทนครอบครัวที่เป็ นพื ้นฐานของความมัน่ คง
ในสังคมพิธีกรรมจะใช้ ต้นไม้ นี ้เกี่ยวกับพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านเด็กผู้หญิง โดยการห่อเด็กผู้หญิงด้ วย
ผ้ าห่มนอนใต้ ต้นไม้ ที่ครอบครัวฝ่ ายหญิงของเธอ พื ้นที่รอบต้ นไม้ จะถูกทาให้ ศกั ดิ์สิทธิ์และถางให้ มี
โล่งเตียน โดยแม่และผู้ทาพิธีผ้ ูหญิ ง เรี ยกพืน้ ที่นีว้ ่าพืน้ ที่ต้องห้ ามเป็ นพืน้ ที่แห่งทุกข์ เพื่อเตือน
เด็กหญิงให้ ระลึกถึงความเจ็บปวดจากการกาเนิดและเด็กให้ นอนนิ่งๆ ไม่ให้ ขยับแขนขา การห้ าม
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ไม่ให้ กินและไม่ให้ พูดตลอดพิธี ในชนเผ่าเมลานีเซียน (Metanesian) มีพิธีกรรมการสร้ างความ
แตกต่างระหว่างชายหญิงนันมี
้ พิธีกรรมกาหนดได้ แก่ เพศหญิงจะถูกขลิบอวัยวะเพศ จึงจะถือว่ามี
ความอุดมสมบูรณ์ พร้ อมสาหรับการแต่งงาน ส่วนเด็กผู้ชายจะถูกร่ วมเพศจากชายสูงอายุจน
เลือดออก และได้ เป็ นเด็กหนุ่มที่สมบูรณ์เมื่อดื่มน ้าเชื ้อของเขา นับเป็ นสัญลักษณ์ที่ตา่ งกันคนละขัว้
กับการดื่มนมจากอกแม่ น ้าเชื ้อจะเป็ นสัญลักษณ์ ความอุดมสมบูรณ์แม้ ในวัฒนธรรมเกษตร ทังนี
้ ้
ได้ มีการนาน ้าเชื ้อผู้ชายไปใช้ เป็ นสิ่งดลให้ พืชผลงอกงาม ซึง่ แตกต่ างกับวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มกั พบว่า
ใช้ ผีหรื อเทพฝ่ ายหญิงอันเป็ นเครื่ องหมายของการเกษตรในชนเผ่าชื่อ Bimin-kuskusmin ในปาปั วนิวกินี จะเน้ นความรุนแรง เช่น การทุบตี ดุด่า เหยียดหยามใช้ ไม่มีหนาถูตามร่างกายเด็กผู้ชาย ทา
ให้ อาเจียน เพื่อสอนให้ เด็กอดทน เป็ นต้ นสังคมในออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริ การวมทังในอเมริ
้
กา
เหนือ พบว่ามีการยกย่องผู้หญิงในฐานะแม่ แต่ในบางสังคมกลับมีพิธีกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่ วมของฝ่ ายชายในการให้ กาเนิดบุตร เรี ยกว่า couvades คือพิธีถือเคร่ งของสามีระหว่างก่อน
คลอดและหลังคลอดบุตรของภรรยาเพื่อให้ การคลอดดาเนินไปอย่างราบรื่ น การปฏิบตั ิถือเคร่งเช่น
การห้ ามกินอาหารบางชนิด การงดกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่เคยทาอยู่เป็ นประจาในชีวิตประจาวัน
ในสังคมเผ่าฮัว ปาปั วนิวกินี ผู้ชายเชื่อว่าผู้ชายก็สามารถให้ กาเนิดบุตรได้ ผู้ชายบางคนอ้ างว่าเคย
เห็นตัวอ่อนจากร่ างกายตนเอง (Henrietta, Moore L. 1988: 30). ผู้ชายเมลานีเซียนนันมี
้ วิธีที่ จะ
เพิ่มพลังทางเพศแก่ตนเองด้ วยการใช้ ไม้ ไผ่บาง ๆ เชือดไปที่อวัยวะเพศตนเองให้ เลือดออกเป็ นการ
เลียนแบบประจาเดือนของผู้หญิง แสดงถึงความต้ องการที่ผ้ ชู ายอยากจะทาในสิ่งที่ผ้ หู ญิงทาได้
พิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนาความเชื่ อในสังคมขนาดเล็ก ปรี ชา ช้ างขวัญยืน อธิบายว่า
พบความหลากหลายและพบว่าส่วนใหญ่มีการให้ ความหมายเชิงลบเกี่ยวกับผู้หญิง ปฏิเสธและมี
ข้ อห้ ามสาหรับผู้หญิงในพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ผู้หญิงถูกสร้ างภาพให้ สกปรก มีบาปติดตัว เช่นในศาสนา
ฮินดู แบบจารี ต ผู้หญิงถูกห้ ามไม่ให้ ร้ ูพระเวทถูกสอนให้ นบั ถือสามีเป็ นพระเจ้ าและรับใช้ บตุ รชาย
ด้ วยความภักดี ในคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์ ระบุว่าผู้หญิ งมีธรรมชาติของความโลภ การรักความ
สบายมีตณ
ั หาและความพยาบาท จึงประกอบพิธีกรรมและสาธยายมนตร์ ไม่ได้ ผู้หญิงไม่สามารถ
เป็ นพยานในชัน้ ศาล “ผู้ชายคนเดียวเป็ นพยานได้ หากปราศจากความโลภ แต่ผ้ ูหญิง แม้ มากคน
และแม้ จ ะเป็ น ผู้ห ญิ ง บริ สุท ธิ์ จัก เป็ น พยานมิ ไ ด้ เพราะจิ ต ใจสตรี นัน้ ปราศจากความไว้ ใ จได้
(ปรี ชา ช้ างขวัญยืน, 2541, น. 39). ในศาสนาคริ สต์ พระเจ้ าสร้ างผู้ชายก่อนและสร้ างผู้หญิงขึ ้น
จากซี่โครงหนึ่งของชาย อีฟได้ หลงเชื่อคายุยงของอดัมขัดคาสัง่ พระเจ้ าด้ วยการกินผลไม้ ต้องห้ าม
ผู้หญิงจึงเป็ นสาเหตุแห่งหายนะนาความตกต่าจากสวรรค์มาให้ ทาให้ มนุษย์รุ่นต่อไปมีบาปติดตัว
จึงเป็ นภาพคู่ตรงข้ ามระหว่างหญิงผู้ที่โง่เขลากับหญิงที่บริ สทุ ธิ์ผ้ ูอทุ ิศตนตามการบัญชาของพระ
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เจ้ า ได้ แก่พระแม่มารี ภาพคู่ตรงข้ ามหญิงดีและชัว่ ในชาดกของพุทธศาสนาในเรื่ องพระเวสสันดร
คือ นางมัทรี ที่อทุ ิศกายถวายชีวิตแก่พระเวสสันดรผู้เป็ นสามี และนางอมิตตดาที่เรี ยกร้ องทุกอย่าง
จากชูชกผู้เป็ นสามี และเป็ นต้ นเหตุให้ สามีตาย ในฮินดูกว่าที่จะมีภิกษุณีก็ได้ มีการเรี ยกร้ องอย่าง
หนักและเมื่อเป็ นภิกษุ ณีได้ แล้ ว ยังมีบัญญัติครุ ธรรมแปด ที่เป็ นข้ อปฏิบตั ิให้ พระภิกษุ มีอานาจ
เหนือกว่าภิกษุณี ในศาสนายิวผู้หญิงถูกห้ ามมิให้ ศึกษาพระคัมภีร์อนั ศักดิ์สิทธิ์โตรา (Tora) และ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็ นนักบวช แม้ ปัจจุบนั ก็ยงั มีชายที่สวดมนต์ขอบคุณพระเจ้ าที่ไม่ทาให้ เขาเกิดผู้หญิง
(Kessler, Jack. 2003, p. 320) แนวคิดเกี่ยวกับชายเป็ นใหญ่ในศาสนานี ้ ทาให้ นกั สตรี นิยมเลือก
ที่ จ ะหัน หลัง ให้ กับ ศาสนา “ชายเป็ น ใหญ่ ” และเลื อ กสถาปนาศาสนาใหม่ เช่ น การใช้ เ ลื อ ด
ประจาเดือนทาตัวบูชาดวงจันทร์ ในพิธีคืนพระจันทร์ เต็มดวง เป็ นต้ น หรื อศรัทธาในศาสนาที่มีชาย
เป็ นใหญ่แต่สตรี นิยมยังคงเปิ ดโอกาสและพืน้ ที่แก่ผ้ ูหญิง การเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย ผล
การศึกษาของแมรี เบ็ธมิลล์ (M.B.Mill, 1995, p. 244). ในปี 1990 ความแตกต่างเรื่ องเพศใน
วัฒนธรรมท้ องถิ่น ช่วงทศวรรษที่ 1970 -1980 ในภาคเหนือและอีสานมีเรื่ องราวเกี่ยวกับผีแม่ม่าย
และภาวะไหลตายในแถบภาคอีสาน ในปี 1990 ชาวบ้ านเชื่อว่าผีแม่ม่ายมีประสบการณ์ทางเพศ
และต้ องการแสวงหาสามี วิธีแก้ ไขคือการเหลาไม้ เป็ นรุปอวัยวะเพศชายติดไว้ เสารัว้ บ้ าน เป็ นการ
ตอบสนองทางเพศของผี จะทาให้ ไม่ถกู รบกวนและไม่ย่งุ อีก นักมานุษยวิทยาเห็นว่า เป็ นค่านิยมที่
ขัดแย้ งเกี่ยวกับเพศสภาพ เนื่องจากผู้หญิ งท้ องถิ่นออกมาเป็ นแรงงานในกรุ งเทพฯจานวนมาก
แต่งตัวเปิ ดเผยเนือ้ หนังกล้ าหาญชาญชัยเรื่ องเพศสัมพันธ์ เป็ นวัตถุทางเพศที่เด่นชัด ดั งนัน้ ผี
แม่ม่ายเป็ นการสะท้ อด้ วยสัญลักษณ์ต่อภาพลักษณ์ของผู้หญิงสมัยใหม่ ผีแม่ม่ายเป็ นตัวแทนที่
คุกคามของความทันสมัยต่อชีวิตท้ องถิ่น
วัฒ นธรรมเกี่ ย วกับ เพศสภาพกับ ความเชื่ อ ในสัง คมมี ค วามเชื่ อ ที่ ส ลับ ซับ ซ้ อ น
เกี่ยวกับเพศสภาพ การมองว่าเป็ นอุดมการณ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้ างขึ ้นด้ วยระบบความเชื่อช่วย
ให้ เราสามารถหลุดจากกรอบที่ผูกติดแบบสารั ตถะนิยมกับอานาจในการนิยามความเป็ นเพศ
สภาพ และศาสนาเป็ นส่วนสาคัญของอุดมการณ์อานาจในการนิยามที่ทาให้ เพศและวัฒนธรรม
กลายเป็ นสิ่งที่กาหนดอย่างตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ การมองทะลุกรอบดังกล่าวทาให้ เข้ าใจได้
ทังเพศสภาพและศาสนาล้
้
วนเป็ นส่วนสาคัญของอุดมการณ์อานาจในสังคมและกาหนดตาแหน่ง
แห่งที่ทางสังคมแก่ปัจเจกได้ อย่างไร (อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล, 2551, น. 96).
ในสังคมตะวันตกมีทศั นะเกี่ยวกับความเป็ นชายและหญิง ว่าผู้หญิงต้ องเป็ นผู้ตาม
ผู้ช ายต้ อ งเป็ น ผู้น า ผู้ห ญิ ง ต้ อ งเรี ย บร้ อยอ่ อ นหวานส่ ว นผู้ช ายต้ อ งเข้ ม แข็ ง หรื อ ผู้ห ญิ ง ต้ อ ง
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รับผิดชอบการเลี ้ยงดูลกู มากกว่าผู้ชาย การพยายามแบ่งสถานภาพทางเพศระหว่างชายและหญิง
ในลักษณะเช่นนี ้จึงก่อให้ เกิดปั ญหาและข้ อถกเถียงกัน
งานของวารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2545, น. 6-22). สรุปได้ ดงั นี ้
อริ สโตเติล (Aristotle) กล่าวว่า ธรรมชาติของผู้ชายเหนือกว่าและเป็ นผู้ปกครอง
ส่วนผู้หญิ งนัน้ ด้ อยกว่าและเป็ นผู้ถูกปกครอง หุนหันพลันแล่น อิจฉาริ ษยา และไร้ เหตุผล ส่ว น
ผู้ชายองอาจกล้ าหาญ ป่ าเถื่อน มีเหตุผล มีสติปัญญา ผู้ชายมีความสมบูรณ์ในความเป็ นมนุษย์
มากกว่า เพราะฉะนัน้ เหมาะที่จะเป็ นผู้นา ผู้หญิงเหมาะที่จะเป็ นผู้เชื่อฟั ง เปรี ยบเสมือนผู้ใหญ่
ปกครองคนที่เด็กกว่าและยังไม่มีวฒ
ุ ิภาวะ อริ สโตเติลเชื่อว่าสิ่งที่ทาให้ มนุษย์ต่า งจากสัตว์คือการมี
เหตุผล มนุษย์ที่ไม่มีความสามารถในเรื่ องนีค้ ือทาสและผู้หญิ ง เพลโต (Plato) เห็นว่าผู้หญิงมี
คุณสมบัติที่เหมาะจะอยู่ในบ้ านเลี ้ยงลูก ค้ านท์ (Immanuel Kant) และเฮเกล (Friedrich Hegel)
มีความเห็นว่าสอดคล้ องกันว่าชีวิตผู้หญิงอยู่ที่ครอบครัวส่วนผู้ชายอยู่ที่รัฐและอาชีพ ผู้หญิงไร้
เหตุผล มีพฤติกรรมความคิดบนพื ้นฐานอารมณ์ ความรู้สกึ ความคิดเห็นความด้ อยกว่าของผู้หญิง
มิได้ เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดจากความด้ อยกว่าทางวัฒนธรรมในความเชื่อของตะวันตกมองว่า
ความเป็ นชายเป็ นเพศที่มีเหตุมีผล ความเป็ นพื ้นที่สาธารณะทางสติปัญญา ส่วนความเป็ นหญิงอยู่
ในปริมณฑลของธรรมชาติขอบเขตของความเป็ นชายจึงหมายถึงชีวิตสาธารณะ การผลิต ชีวิตทาง
สังคมและวัฒนธรรมซึง่ ขัดแย้ งกับความเป็ นหญิง ส่วนขอบเขตผู้หญิงนันหมายถึ
้
งชีวิตส่วนตัว ชีวิต
ในบ้ านและการสืบพันธุ์ ความเป็ นหญิงถูกใช้ เป็ นตัวแทนของธรรมชาติ และปั จเจกบุคคลซึง่ ตรงกัน
ข้ ามกับความเป็ นชายที่สงั คมและวัฒนธรรม ทังหมดนี
้
้ถูกสืบทอดเป็ นปรัชญาอุดมคติที่มีอิทธิพล
ต่อระบบทางสังคมมาเป็ นเวลานาน จึงเกิดความเชื่อว่ามีความแตกต่างระหว่างเพศตามธรรมชาติ
ลักษณะความเป็ นชายความเป็ นหญิงในเรื่ องความเข้ มแข็ง อ่อนแอจึ งเป็ นเรื่ องถกเถียงกันมากใน
สตรี นิยม
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเพศ ประกอบด้ วยทัศนะสองประการ
ประการแรก ทัศนะเกี่ยวกับผู้หญิงไม่มีความแตกต่างจากผู้ชายในทุกด้ านทังสติ
้ ปัญญาและจิต
วิญญาณ และไม่เชื่อว่ามีความเป็ นหญิงความเป็ นชายตามธรรมชาติแต่ถกู สร้ างผ่านระบบกลไก
สังคม ผู้หญิ งตกเป็ นชายขอบอยู่ภายใต้ อานาจของผู้ชาย ประการที่สอง ทัศนะที่ว่ามีความ
แตกต่างเรื่ องสติปัญญาหรื อจิตวิญญาณ ดังนัน้ หากมีความแตกต่างควรมีความเท่าเทียมเพราะ
ต่างคนต่างมีหน้ าที่คนละอย่างตามธรรมชาติกาหนด หญิงและชายควรอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
นักสตรี นิยมเสนอว่าควรยอมรับความแตกต่างระหว่างเพศ แต่ความเป็ นชายเกิดจากการสร้ างทาง
สังคมและการขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันต่าง ๆ
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วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2545: 29-32). กล่าวถึงการแบ่งพัฒนาการแนวคิดสตรี นิยม
ในตะวันตก สรุ ปได้ เป็ นคลื่นลูกที่หนึ่ง (ช่วงศตวรรษที่ 17-19 ถึง ประมาณศตวรรษที่ 20 ) คลื่น
ลูกที่สอง (ทศวรรษ 1960-1980) และคลื่นลูกที่สาม (ทศวรรษที่ 1980 - ปั จจุบนั ) สรุปดังนี ้
คลื่ น ลูก ที่ ห นึ่ ง ช่ ว งศตวรรษที่ 17-19 ถึ ง ประมาณศตวรรษที่ 20 ยุค นี ใ้ ห้
ความสาคัญกับประเด็นคุณธรรมของความเป็ นหญิงความเป็ นชาย ความเป็ นเหตุผลที่ผ้ ชู ายมีแต่
ผู้หญิงไม่มี การเรี ยกร้ องสิทธิความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย รวมทังความเป็
้
นอิสระ
ของหญิงโดยเฉพาะชนชันกลางและชนชั
้
นสู
้ ง ช่วงแรกสตรี นิยม คือ การเรี ยกร้ องสิทธิในการออก
เสียงเลือกตั ้งของผู้หญิงในอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา มียอมรับในการแบ่งโลกสาธารณะและโลก
ส่วนตัวกับผู้ชาย
คลื่นลูกที่สอง ช่วงทศวรรษ 1960 - 1980 การมองว่าบทบาทของผู้หญิงใน
สังคมมีสภาพเป็ น “ผู้อื่น” หรื อ เป็ น “คนนอก” ในช่วงนี ้ได้ เกิดความพยายามในการอธิบายสถานะ
ที่ด้อยของผู้หญิงและสาเหตุของการอยู่ในสถานะที่ด้อยนัน้ ทาให้ เกิดสานักคิดต่าง ๆ คือ สตรี สาย
เสรี นิยม สตรี นิยมสายมาร์ กซิสต์ สตรี นิยมสายสังคมนิยม สตรี นิยมสายถอนรากถอนโคน สตรี
นิยมสายจิตวิเคราะห์ เพื่ออธิบายถึงสาเหตุของความเป็ นรองของผู้หญิงในสั งคมรวมทังแนวทาง
้
ในการกาจัดความเป็ นรองนัน้
คลื่นลูกที่สาม ช่วงปลายทศวรรษ 1980 จนถึงปั จจุบนั พื ้นฐานของแนวคิด
สตรี นิ ย มที่ ผ่ า นมา เช่ น ความเป็ น สากลของปั ญ หาของผู้ห ญิ ง โดยพิ จ ารณาถึ ง เงื่ อ นไขของ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ระบบคิดแบบคู่ตรงข้ าม ความเชื่อในการได้ มาซึ่ งความรู้ ตามแนว
วิทยาศาสตร์ ความคิดคลื่นลูกที่สามเห็นด้ วยว่ามีความแตกต่างกันย่อมนามาซึ่งประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน ปฏิเสธการแบ่งแยกระหว่างเพศทางชีวะ (sex) และเพศทางสังคม (gender) นอกจาก
เรื่ องที่เกี่ยวกับร่ างกายแล้ ว พวกคลื่นลูกที่สามยังให้ ความสนใจในความเฉพาะเจาะจง และความ
หมาลากหลาย และความแตกต่างของผู้หญิ ง ความขัดแย้ ง รวมทัง้ เรื่ องอัตลักษณ์ ของผู้หญิ ง
รวมทังให้
้ ความสาคัญกับสถานะความเป็ น “ผู้อื่น” หรื อ คนนอก เพราะฉะนันคลื
้ ่นลูกที่สามจึงรวม
งานของสตรี นิยมผิวดาและสตรี รักร่วมเพศอยู่ด้วย
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กาญจนา แก้ วเทพ (2544, น. 120). กล่าวถึงแนวคิดสตรี นิยม สรุป ดังนี ้
แนวคิดเรื่ องสิทธิมนุษยชน (the right of man) ในศตวรรษที่ 17 เริ่ มมีการก่อ
ตัวเพื่อพูดถึงสิทธิของมนุษย์ทกุ คน ในนามว่า “สิทธิมนุษยชน” โดยเฉพาะสิทธิพลเมือง หมายถึง
การมีสิทธิที่จะเข้ าร่วมในชีวิตสาธารณะสิทธินี ้ในระยะเริ่ มแรกคงสงวนไว้ แค่ผ้ ชู ายเท่านัน้ เช่น สิทธิ
ที่จะได้ เข้ าร่วมชีวิตสาธารณะในฐานะพลเมืองคนหนึง่
แนวคิ ด สัง คมนิ ย ม/สัง คมยู โ ทเปี ย (socialism/utopia) เป็ น แนวคิ ด ที่ มุ่ง
สร้ างสรรค์สงั คมใหม่ที่มีความยุติธรรมความเสมอภาคเท่าเทียมที่ไม่ถูกเกณฑ์เรื่ อง “ชนชัน้ เพศ
เชื ้อชาติ สีผิว” มาเป็ นเครื่ องกีดกัน้ ดังนันจึ
้ งมีจุดร่ วมกับกลุ่มสตรี นิยมที่ปรารถนาจะสร้ างสังคม
ใหม่ที่ “เพศ” ไม่มาเป็ นเครื่ องแบ่งแยกมนุษย์อีกต่อไป
แนวคิดเรื่ องเพศธรรม (Sexuality) ในปลายศตวรรษที่ 19-20 ใน 2 ศตวรรษ
ที่ผ่านมานี ้ ได้ มีการรื อ้ แนวคิด เรื่ อง เพศ ที่ติดตัวมนุษย์มาเสียใหม่ โดยแยกแยะระหว่าง เพศ
ชีวภาพ ที่เกิดมาติดตัวคนโดยธรรมชาติของมนุษย์และเทศทางสังคม อันได้ แก่ เพศที่สงั คมแต่ละ
สังคมประกอบสร้ าง (construct) นัน้ ในขณะที่เพศทางชีวภาพนัน้ มีลกั ษณะเหมือนกันทุกสังคม
และสากล จะแตกต่างกันตามวัฒนธรรมแต่ละสังคม ผู้หญิงสังคมส่วนใหญ่ อาจจะมีอุปนิสยั ที่
อ่อนโยน ไม่ก้าวร้ าว แต่ผ้ หู ญิงในเผ่าลุม่ น ้าอเมซอนกลับมีลกั ษณะตรงกันข้ าม ผู้ชายในชนเผ่าบาง
เผ่ามีหน้ าที่เลี ้ยงลูก เย็บปั กถักร้ อย และทาอาหารในขณะที่ผ้ หู ญิงออกไปทาสงครามหรื อหาอาหาร
เป็ นต้ น
กาญจนา แก้ วเทพ เสนอแนวคิดสตรี นิยมที่เริ่มใน ศตวรรษที่ 20 มี 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะแรก อยู่ในช่วงปี 1970 สตรี นิ ยมในยุคที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกับ
ผู้ชายและทิ ้งความเป็ นหญิง
ระยะที่สอง เริ่ มยอมรับว่าทังผู
้ ้ หญิงและผู้ชายนันมี
้ ความแตกต่าง ในความ
แตกต่างมีความด้ อยของผู้หญิ ง เช่น ผู้ชายใช้ เหตุผล ผู้หญิ งมักใช้ อารมณ์ ดังนัน้ ต้ องยกระดับ
ผู้หญิงให้ สงู ขึ ้นด้ วยการมาเป็ นผู้หญิงเก่ง ก้ าวหน้ า ทันสมัย แต่ทว่าผู้หญิงยังเป็ นแบบผู้หญิงอยู่
ระยะที่สามตามแนวคิดที่ว่า ความเป็ นหญิงความเป็ นชายเป็ นเพียงสิ่งที่ถูกประกอบสร้ างขึ ้นมา
อันเนื่องจากแนวคิด Postmodern ที่เชื่อว่า ความจริ งนันเกิ
้ ดจากคานิยาม ดังนันแนวทางการต่
้
อสู้
จึงควรมุ่งไปสู่ให้ คานิยามมากกว่า เช่น ต้ องเปลี่ยนใหม่ ว่า “นา้ ตาไม่ใช่สัญลักษณ์ ของความ
อ่อนแอของผู้หญิงและผู้ชายก็ร้องไห้ ได้ ”
แนวคิดเรื่ องหญิงชายที่ได้ หลุดพ้ นระดับบุคคลจริ ง ๆ แต่พิจารณาที่คุณค่าแบบ
ผู้หญิง และคุณค่าแบบผู้ชาย (Women & Men value) ซึ่งรับแนวคิดที่ได้ อิทธิพลจากแนวคิดหยิน

42
หยางของจีน เช่น ผู้ชายเป็ นหมากรุ ก ผู้ หญิงมีคุณค่าแบบรับ ผู้ชายมีคุณค่าแห่งการสร้ างสรรค์
ผู้หญิงมีคณ
ุ ค่าแห่งการทานุบารุงรักษา และหากเดินตามแนวคิดหยินหยางอย่างเคร่งครัดแล้ ว คือ
เน้ นการดารงอยู่ของคุณค่าทังสองอย่
้
างสมดุลมีเหตุผลและส่งเสริ มซึง่ กันและกัน ปั ญหาของสังคม
จึงมิได้ อยู่ที่หยินหยาง แต่อยู่ที่การเสียสมดุล จึงต้ องหาแนวทางแก้ ไขเพื่อเสริ มคุณค่าทัง้ 2 ให้ เกิด
ลัก ษณะสมดุล ท่ า มกลางการพัฒนาแนวคิ ด สตรี นิ ยมมี ส ภาพการณ์ ข องผู้ห ญิ ง ที่ ยัง เป็ น ฝ่ าย
เสียเปรี ยบหรื อมีคุณค่าน้ อยกว่าผู้ชาย ก็เกิดการเคลื่อนไหว คือ เกิดทัศนะที่ตอบโต้ ว่า “เพียงแค่
เป็ นผู้หญิงก็ดีกว่าเป็ นผู้ชายเสียแล้ ว คุณค่าของผู้หญิงเหนือกว่าผู้ชาย” (กาญจนา แก้ วเทพ ,
2544, น. 120-122).
จากข้ อมูลข้ างต้ น สตรี นิยมแบบตะวันตกเกิดจากภาวะที่ถูกกาหนดให้ ผ้ หู ญิงมี
สภาพที่ถกู ลิดรอนสิทธิและเป็ นเพศที่ด้อยกว่าชายในทุกด้ าน ทาให้ ผ้ หู ญิงได้ ออกมาเรี ยกร้ องสิทธิ
ความเสมอภาคของนักสตรี นิยมในตะวันตก เป็ นผลทาให้ เกิดความแตกต่างและทาให้ เกิดสภาพ
ของการแบ่งแยกระหว่างเพศมากขึน้ ก่อให้ เกิดปั ญหามากกว่า ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยจะได้ นาแนวคิดหยิน
หยางเป็ นแนวทางและหลักคิดเพื่อใช้ วิเคราะห์ผลการศึกษาศิลปิ นหญิงในงานวิจยั นี ้
สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism)
กระแสความคิดความเชื่อเรื่ องสิทธิ มนุษย์ และสิทธิ สตรี ในแนวเสรี นิยมได้
ปรากฏตัวก่อตั ้งขึ ้นในสังคมตะวันตก สิทธิมนุษย์ซึ่งเป็ นทังอุ
้ ดมการณ์ได้ ก่อโครงตังเค้
้ าขึ ้นในโลก
ตะวันตก ตั ้งแต่ช่วงศตวรรษที่ ค.ศ.17 และค.ศ.18 ได้ กลายเป็ นอุดมการณ์ทางสังคมและการเมือง
ใหม่ที่ถูกนามาใช้ เป็ นพลังในการเรี ยกร้ องเพื่อการกาจัดสิทธิของกษัตริ ย์และบรรดาขุนนางและ
เรี ยกร้ องให้ ได้ มาซึง่ สิทธิในการเป็ นพลเมือง สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน และสิทธิการศึกษา สิทธิ
การทางาน และสิทธิทางการเมืองโดยเฉพาะสิทธิในการเลือกตัง้ เป็ นต้ น การเรี ยกร้ องนี ้นาไปสู่
การเรี ยกร้ องเรื่ องความเท่าเทียมของผู้หญิ งในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้ วย ความคิดเหล่านีไ้ ด้ รับ
อิทธิ พลต่อนักสตรี นิยมรุ่ นแรก ๆ เช่น Marry Wolstonecraft ในศตวรรษที่ 18 ต่อมาเป็ นจอห์น
John Stuart Mill Harriet Tayloy ในศตวรรษที่ 19 Marry Wolstonecraft เป็ นชาวอังกฤษและมี
ชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1759-1799 ได้ เขียนหนังสือที่เปรี ยบเสมือนคัมภีร์ของขบวนสตรี นิยม ชื่อ A
Vindication of the right of women ตีพิมพ์ในปี 1792 เป็ นหนังสือที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นแรง
บันดาลในสาคัญให้ ผ้ หู ญิงที่ทางานในขบวนการเคลื่อนไหวในยุคนัน้ และต่อมาได้ มีการกล่าวกัน
ใน A Vindication of the right of women ซึ่งเป็ นหนังสือเล่มแรกที่ท้าทายต่อความเหน็ดเหนื่ อย
กว่าของผู้ชายทังระบบ
้
ผู้หญิง ซึ่งได้ รับการกาหนดจากสังคมไว้ อย่างเป็ นนัยยะให้ เป็ นชนชันแห่
้ ง
เพศ (sexclass) Wolstone craft ท้ าทายต่อความเชื่อเรื่ องความด้ อยกว่าของผู้หญิง เธอท้ าทาย
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ความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็ นเพศที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็ นเพศไม่มีเหตุผลและเจ้ าอารมณ์ เธอท้ า
ทายความคิดว่าผู้ชายสร้ างขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเอง Wolstone craft จึงเรี ยกร้ อง
ให้ ผ้ ูหญิง ปลดปล่อยตัวเองจากการเป็ นของเล่น ประเทืองอารมณ์ ผู้ชาย นอกจากนี ้ ยังเสนอว่า
ความแตกต่า งระหว่า งหญิ ง ชายมาจากสิ่ง แวดล้ อมทางสัง คมมิใ ช่เป็ น เรื่ องธรรมชาติดัง ที่ นัก
ปรัชญาผู้ชายมีคุณธรรมแตกต่างกัน รวมทั ง้ ความเชื่อที่ว่า คุณธรรมอยู่คู่กับเพศทางกายภาพ
คุณธรรมที่ดีของผู้หญิ ง คือ ความเป็ นผู้นา เป็ นต้ น Wolstone craft ได้ ปฏิเสธความเป็ นหญิ งที่
สังคมกาหนดขึ ้นและเสนอว่า ความเข้ มแข็งของผู้ชายอาจเหนือกว่าผู้หญิง และเป็ นเรื่ องธรรมชาติ
นัน้ คื อ ความเข้ ม แข็ ง ตามสรี ร ะเท่ า นัน้ นอกจากนี แ้ ล้ ว ทัง้ สองเพศมี ค วามเหมื อ นกัน รวมทัง้
คุณธรรม ความรู้ และการศึกษา คุณธรรมของมนุษย์ที่ Wolstone craft มองว่ามีความสาคัญ คือ
อิสรภาพ และความมีเหตุผล อิสรภาพเป็ นพื ้นฐานของคุณธรรมอื่น ๆ ที่สาคัญไปไม่น้อยกว่ากันคือ
ความมีเหตุผล เพราะสิ่งนี ้ทาให้ มนุษย์อยู่เหนือสัตว์ มีอิสระจากสิ่งต่าง ๆ ความมีเหตุผลเป็ นพลัง
ก้ าวหน้ า นามนุษย์สกู่ ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางสูส่ ิ่งที่ดีขึ ้น
เพราะฉะนัน้ สาหรั บผู้หญิ ง สิ่งแรกที่สาคัญคือ การทาให้ เป็ นสิ่งมีชีวิตที่ มี
เหตุผล และต่อไปคือการเป็ นพลเมือง ความมีเหตุผลจะทาให้ ผ้ หู ญิงทางานในหน้ าที่ต่าง ๆ ได้ อย่าง
ถูกต้ องในกรอบของบุรุษเพศ ผู้หญิงยังไม่ค่อยมีเหตุผลเป็ นคนที่ไม่ร้ ูจกั ใช้ สมองจุกจิก เหลาะแหละ
และสนใจแต่เรื่ องความสวยงามของร่ างกายและหมกมุ่นในเรื่ องของความรัก แต่สิ่งเหล่านี ้เป็ นผล
มาจากการอบรมเลี ้ยงดู การฝึ กฝนหรื อการศึกษาที่ผ้ หู ญิงได้ รับในสังคมสมัยนัน้
สตรีนิยมสายมาร์ กซิสต์ (Marxist Feminist)
แนวคิดนี ้ได้ รับอิทธิพลจาก คาร์ ล มาร์ กซ์ (karl, Marx)และเฟรเดริก เองเกล
(Frederick, Engles) มาร์ ก อธิ บ ายเกี่ ย วกับ การถูก เอารั ด เอาเปรี ย บของผู้ห ญิ ง ด้ า นทุน นิ ยม
กล่าวคือมาร์ กมองว่าผู้ชายซึ่งถือเป็ นเจ้ าของปั จจัยการผลิต ผู้หญิงเป็ นแรงงานและการทางาน
มาร์ กไม่ได้ สนใจเรื่ องการแบ่งงานกันทาตามเพศ สตรี นิยมสายนี ้วิเคราะห์เกี่ยวกับงานที่ผ้ หู ญิงทา
เป็ นงานบ้ านและงานอาชีพ ผู้หญิงจะได้ รับค่าจ้ างและไม่ได้ รับค่าจ้ าง ขณะที่ผ้ ูชายครอบครอง
ทรัพย์สินครอบครัว การแบ่งงานกันทาตามเพศ แนวคิดสายมาร์ กซิสต์เสนอ มโนทัศน์ “งาน”
ที่ได้ รับค่าจ้ างและไม่ได้ รับค่าจ้ าง มาเป็ นกรอบวิเคราะห์ผ้ หู ญิงในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ คือ
ในบ้ าน และนอกบ้ าน ได้ กระทาให้ ผ้ ูหญิ งถูกเอารั ดเอาเปรี ยบเชิงซ้ อนจากเพศภาวะชาย เมื่อ
ขยายตัวของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมงานบ้ านที่ถือว่าเป็ นงานที่ไม่ก่อให้ เกิดผลผลิต ไม่มีคณ
ุ ค่าและ
ไม่มีค่าตอบแทน และงานนอกบ้ านซึ่งเป็ นงานที่ก่อให้ เกิดผลผลิตมีค่าตอบแทน ระบบทุนนิยม
พยายามที่จะให้ เก็บผู้หญิงไว้ ทางานบ้ าน การกระทาเช่นนี ้ถือว่าเป็ นประโยชน์ต่อทุนนิยมเพราะ
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ผู้ชายสามารถทางานได้ อย่างเต็มที่โดยไม่เสียเวลาในการทางานบ้ านหรื อทาอาหาร และนายทุนไม่
จาเป็ นต้ องจ่ายค่าแรงงานสูงขึ ้นเพื่อนามาจ่ายให้ กบั คนทางานบ้ านเพราะมีผ้ หู ญิงหรื อภรรยาทาให้
ฟรี อยู่แล้ ว ในกรณีที่ผ้ หู ญิงได้ มีโอกาสทางานนอกบ้ าน ภายใต้ ระบบทุนนิยมที่เป็ นอยู่ผ้ หู ญิงส่วน
ใหญ่ทาถูกถือว่าเป็ น "งานของผู้หญิง" เช่น งานพยาบาล งานเย็บผ้ า งานเลขานุการ ซึง่ เชื่อว่าเป็ น
งานที่คล้ ายคลึงกับงานที่ผ้ หู ญิงทาที่บ้าน จึงทาให้ งานเหล่านันได้
้ รับค่าตอบแทนต่าเมื่อเทียบกับ
งานที่ผ้ ูชายส่วนใหญ่ทา เพราะงานบ้ านถูกตัดสินว่าเป็ นค่าที่ไม่มีคุณค่าในระบบทุนนิยม ระบบ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึง ถือว่าเป็ นสาเหตุที่สาคัญที่สดุ ของความเป็ นรองของ
ผู้หญิง ดังนันการต่
้
อสู้ของผู้หญิงสาหรับสตรี นิยมสายนี ้ คือต้ องเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจที่ ไม่
เป็ นธรรมเสนอดังกล่าวทาให้ สตรี นิยมสายมาร์ กซิสต์ถูกวิจารณ์ว่ามองไม่เห็นการกดขี่ผ้ ูหญิงใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่สาคัญ เช่นการกดขี่ที่ผ้ หู ญิงได้ รับในโลกส่วนตัว หรื อภายในครอบครัว มองไม่เห็น
ว่าการกดขี่ผ้ ูหญิ งมีลักษณะเฉพาะที่ แตกต่างจากการกดขี่ทางชนชัน้ ข้ อวิจารณ์ นี น้ าไปสู่ก าร
เกิดขึ ้นของสานักคิดสตรี นิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism)
แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน
แนวคิดนี ้เป็ นการกดขี่ผ้ หู ญิงที่เกิดขึ ้นเพราะเธอเป็ นผู้หญิง หรื อผู้หญิงถูกกดขี่
เพราะเพศของเธอ ความไม่เทียมกันทางเพศที่เกิดขึน้ เป็ นผลมาจาก อุดมการณ์ ชายเป็ นใหญ่
(Patriarchy) ระบบชายเป็ นใหญ่ หมายถึง ระบบของโครงสร้ างสังคมและแนวการปฏิบตั ิที่ผ้ ชู ายมี
ความเหนือกว่า กดขี่และเอารัดเอาเปรี ยบผู้หญิงกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็ นระบบที่ผ้ ูชายมีความ
เหนือกว่าผู้หญิงในทุกด้ าน ไม่วา่ จะเป็ น เศรษฐกิจ การเมือง หรื อวัฒนธรรม กลุม่ แนวคิดนี ้ให้ ความ
สนใจต่อสถานะที่เป็ นรองของผู้หญิ งและมองว่าความเป็ นรองที่เกิดขึน้ มีสาเหตุมาจากความ
ต้ องการเหนือกว่าของผู้ชาย และอุดมการณ์ ชายเป็ นใหญ่ได้ พยายามสร้ างความชอบธรรมต่อ
ความเหนือกว่าของผู้ชาย (ผู้ชายเข้ มแข็งกว่า ฉลาดกว่า มีเหตุผลมากกว่า คิดอะไรที่ลึกซึง้ ได้
มากกว่ า ฯลฯ) และท าให้ ความเหนื อ กว่ า นี ด้ ารงอยู่ ใ นความเชื่ อ ของคนในสัง คมผ่ า นทาง
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ สตรี นิยมสายนี ้ได้ มีการแตกย่อยเป็ นสตรี นิยมสาย
วัฒนธรรม (cultural feminism) และสตรี นิยมสายนิเวศ (ecofeminism) ดังนี้
สตรี นิยมสายวัฒนธรรม ผู้หญิงและผู้ชายมีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างตามที่
เชื่อกันในอดีต แต่คณ
ุ ลักษณะที่เป็ นหญิงนันดี
้ กว่าหรื อเหนือกว่าผู้ชาย (ไม่ได้ ด้อยกว่าตามที่เชื่อกัน
ในอดีต) ไม่ว่าจะเป็ นความเอือ้ เฟื ้อเผื่อแผ่ผ้ ูอื่น การเอาใจใส่ดูแล ความอ่อนโยน ความสันติไม่
ก้ าวร้ าว ล้ วนเป็ นคุณลักษณะที่ผ้ หู ญิง และควรรักษาความเป็ นหญิงเหล่านันไว้
้
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สตรี นิยมสายนิเวศ มีความเชื่อคล้ ายคลึงกับสายวัฒนธรรมว่าผู้หญิงมี
ความแตกต่างจากผู้ชายและดีกว่าผู้ชายตามธรรมชาติ และเสนอเพิ่มเติมว่าผู้หญิงมีความใกล้ ชิด
หรื อเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันกับธรรมชาติ เช่นการที่ผ้ หู ญิงเป็ นผู้ให้ กาเนิดบุตร ทาให้ ผ้ หู ญิงเชื่อมโยง
กับธรรมชาติ เชื่อมโยงกับโลก ส่วนผู้ชายนันใกล้
้ ชิดกับวัฒนธรรม และในนามของวัฒนธรรมผู้ชาย
ได้ พยายามและประสบความสาเร็ จในการข่มเหงรังแกทังผู
้ ้ หญิงและธรรมชาติ การเชื่อมโยงผู้หญิง
เข้ ากับธรรมชาตินีไ้ ด้ นาไปสู่การฟื ้นฟูพิธีกรรมโบราณที่ให้ ความสาคัญกับการบูชาพระแม่เจ้ า
รวมทังระบบสื
้
บพันธุ์ของผู้หญิง โดยมองว่าธรรมชาติเปรี ยบเสมือนแม่และพระแม่เจ้ าซึ่งเป็ นที่มา
ของพลังอานาจและแรงบันดาลใจ และเสนอให้ มีการปฏิเสธวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สตรี นิยม
สายวัฒนธรรมและสายนิเวศถูกวิจารณ์ ว่าเป็ นพวกสารัต ถะนิยม เชื่อว่ามีธาตุแท้ ของความเป็ น
หญิง
สตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist Feminism)
แนวคิดนีม้ ีคล้ ายคลึงกับสตรี นิยมสายมาร์ กซิสต์ได้ แก่ การเชื่อว่าผู้หญิงกับ
ผู้ชายมีความเหมือนกันหรื อการวิเคราะห์สงั คมโดยแบ่งเป็ นโลกส่วนตัวและโลกสาธารณะ รวมทัง้
การเสนอให้ ผลักดันโลกส่วนตัวเข้ าไปอยู่ในโลกสาธารณะแต่แตกต่างกันคือ สตรี นิยมสายสังคม
นิยมมองว่าการอธิบายถึงการกดขี่ผ้ ูหญิงจาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจต่อโลกหรื อพื ้นที่ส่วนตัวด้ วย
เช่ น ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง อ านาจระหว่ า งเพศหญิ ง กับ เพศชายและหน้ า ที่ ก ารให้ ก าเนิ ด เด็ ก ของ
ผู้หญิง แนวคิดสตรี นิยมสายนี ้เสนอว่า ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เป็ นผลจากการปฏิสมั พันธ์กนั
ของระบบชายเป็ นใหญ่ และระบบทุนนิยมในสังคม หรื อเมื่อทัง้ ระบบความเป็ นเพศและระบบ
เศรษฐกิจมาสัมพันธ์กนั ในยุคสมัยหนึ่งๆ ทาให้ เกิดโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ้ ชู ายอยู่ใน
ฐานะที่ได้ เปรี ยบ ส่วนผู้หญิงอยู่ในฐานะที่เสียเปรี ยบเช่น ระบบชายเป็ นใหญ่ได้ สร้ างความเชื่อที่วา่
คุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความสวยและความสาว คุณค่าของผู้ชายอยู่ที่ความสามารถ การประสบ
ความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน ความเชื่อนีเ้ มื่อปฏิสมั พันธ์ กับเศรษฐกิจแบบตลาดที่ต้องการขาย
สินค้ าให้ ได้ มาก ดังนัน้ ผ่านทางการโฆษณาผู้หญิงจึงตกเป็ นเหยื่อทางการค้ า หรื อการโฆษณาของ
ธุรกิจเครื่ องสาอางหลากหลายชนิดอย่างเต็มใจ เพื่อต้ องการสวยและรักษาความสาวไว้
สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Feminism)
เป็ นแนวคิดสตรี นิยมอีกสานักหนึ่ง ได้ ใช้ แนวคิดของจิตวิเคราะห์ เพื่ออธิบาย
ถึงการเกิดขึ ้นของความเป็ นชายความเป็ นหญิงซึ่งนาไปสู่ความเป็ นรองของผู้หญิง โดยเชื่อว่าการ
ทาความเข้ าใจต่อพัฒนาการความเป็ นชายเป็ นหญิงจาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจในระดับจิตใจ นัก
สตรี นิยมสายนี ้เชื่อว่าความเป็ นเพศ หรื อความเป็ นชายเป็ นหญิงไม่ใช่เรื่ องทางชีวะที่มีมา แต่เป็ น
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สิ่งที่ถกู สร้ างขึ ้นในระดับจิตไร้ สานึก (Unconciousness) ในพัฒนาการชีวิตช่วงต้ น ๆ ของเด็ก ซึง่
ถือว่าเป็ นช่วงที่สาคัญในการก่อรู ปอัตลักษณ์ ของความเป็ นเพศ เช่น งานของแนนซี่ โชโดรอฟ
(Nancy Chodorow) ที่อธิบายว่าการเลี ้ยงดูเด็กอ่อนที่ไม่สมดุล คือการที่แม่เลี ้ยงดูเด็กใกล้ ชิดแต่
เพียงผู้เดียวโดยมีพอ่ คอยดูอยู่ห่าง ๆ ก่อให้ เกิดการก่อรูปอัตลักษณ์ความเป็ นเพศที่แตกต่างกัน ทา
ให้ ผ้ ชู ายมักเป็ นคนที่ปิดกันตั
้ วเอง ไม่มีทกั ษะในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น มีความเป็ นตัวของ
ตัวเองสูง ส่วนผู้หญิงจะมีความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น แต่มีความเป็ นตัวของ
ตัวเองน้ อย ซึง่ เธอเสนอว่าความเป็ นหญิงเป็ นชายแบบนี ้ไม่เหมาะสมทังคู
้ ่ มนุษย์ที่พงึ ประสงค์ควร
เป็ นการผสมผสานคุณลักษณะของทังสองเพศ
้
ซึง่ จะได้ มาโดยเปลี่ยนวิธีการเลี ้ยงดูเด็กให้ พอ่ มีสว่ น
ในการเลี ้ยงดูลกู ในระดับเดียวกับแม่ (equal parenting)
สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่ (Postmodern Feminism)
สตรี นิ ย มแนวคิ ด ต่ า ง ๆ ข้ า งต้ น ถูก มองว่ า เป็ น ผลผลิ ต ของแนวคิ ด ในยุค
สมัยใหม่ ยกเว้ นนักสตรี นิยมสายจิตวิเคราะห์บางคน และถูกวิจารณ์จากสตรี นิยมสายแนวคิดหลัง
สมัยใหม่ว่ามีข้อบกพร่ องโดยเฉพาะประเด็นการเสนอภาพผู้หญิงที่เป็ นหนึ่งเดียว คือเชื่อว่าผู้หญิง
ทังโลกมี
้
ความเหมือนกัน ไม่คานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทางชาติพนั ธุ์ ทางชนชัน้ สตรี
นิ ย มสายหลัง สมัย ใหม่ ซึ่ง ได้ รั บ ความสนใจอย่ า งสูง ตัง้ แต่ ท ศวรรษที่ 1980 เป็ น ต้ น มาได้ ใ ห้
ความสาคัญต่อความแตกต่างของกลุม่ ผู้หญิงรวมทังความหลากหลายที
้
่มีอยู่ของผู้หญิงแต่ละคน
2.3.2 ศิลปะแบบสตรีนิยม
ลีโอนาร์ โด ดาวินชี กับความทรงจาในวัยเด็ก ที่ฟรอยด์วิเคราะห์ด้านจิตวิทยา ในการ
แสดงออกของงานศิลปะของลีโอนาร์ โด ในช่วง ค.ศ. 1452-1519) ว่าเนื่องจากเป็ นเด็กนอกสมรส
ของบิดาซี่งเป็ นขุนนางเมืองฟลอเรนซ์ผ้ มู งั่ คัง่ และประสบความสาเร็ จกับมารดาซึ่งเป็ นสาวใช้ จาก
บ้ านนอก มารดาของเขาได้ แต่งงานใหม่กบั ชาวนาเมื่อตอนเขามีอายุได้ 5 ปี ทาให้ ลีโอนาร์ โดต้ อง
ไปอยู่อาศัยกับบิดาและภรรยาใหม่ที่ยงั สาวแต่ไม่มีบุตร ต่อมาเป็ นแม่เลี ้ยงที่อปุ การะอุทิศตนและ
สนับสนุนลีโอนาร์ โด ฟรอยด์เสนองานเชิงชีวประวัติแนวจิตวิเคราะห์ จากการบันทึกของลีโอนาร์ โด
ว่า ครัง้ หนึ่งขณะที่ลีโอนาร์ โดนอนอยู่ในเปล มีนกแร้ งลึกลับตัวหนึ่งบินโฉบลงมาเพื่อใช้ หางของมัน
เปิ ดปากเขา โดยหางเป็ นสัญลักษณ์ที่คลุมเครื อระหว่างหน้ าอกของผู้หญิงกับอวัยวะเพศชาย การ
ถูกบิดาทอดทิ ้งตั ้งแต่ยงั เล็กและความกลัวว่าจะเก่งเกินหน้ าเขาทาให้ ลีโอนาร์ โดพัฒนาตนเอง ที่
เรี ยกว่า การยับยัง้ ซึ่งสะท้ อนอยู่ ในภาพเขียนหลายชิน้ ที่เขาวาดไม่เสร็ จ อานาจของพ่อและการ
จินตนาการถึงลึงค์มารดา (หางของนกแร้ ง การล่อลวงของมารดาและความเป็ นมารดาสองแบบ)
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คือ สิ่งที่กาหนดให้ เขาเป็ นรักร่ วมเพศจะเห็นว่าเขาไม่ยอมยุ่งเกี่ยวกับร่ างกายของผู้หญิงเลยแต่
กลับหลงใหลในความงามของร่างกายบุรุษ (โซเฟี ย โพคา, 2548: 150).
วิรุณ ตัง้ เจริ ญ อธิ บายว่า ฟรอยด์ เชื่อว่านั่นเป็ นแรงกระตุ้นความเก็บกด เป็ นสิ่ง
ผิดปกติอย่างรุ นแรงในเชิงต่อต้ านพ่อ ด้ วยแรงขับที่ไร้ แบบแผนและแรงขวางกัน้ แรงผลักดันนี ้
ประกอบกับพลังที่แสดงความสามารถอันเป็ นเลิศ ได้ ส่งผลให้ ดาวินชี กลายเป็ นศิลปิ นผู้ยิ่งใหญ่
ฟรอยด์ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ผ ลงานจิ ต รกรรมของดาวิ น ชี ชื่ อ Madona and Child with St.Ann (15081510) ว่าเป็ นผลงานที่แสดงความสาคัญของเพศแม่ทงสองคน
ั้
แสดงความปรารถนาที่ต้องการ
ความรัก ความอบอุ่นและต้ องการบรรลุความฝันไปสูโ่ ลกของความเป็ นจริ ง(วิรุ ณ ตังเจริ
้ ญ, 2547:
187). คริ สตีวา ใช้ จิตวิเคราะห์ตีความศิลปะในแนวต่างจากฟรอยด์ ในงานปี 1980 ที่ศึกษาจิตร
กรยุคเรอเนซองชื่อ จิโอวาน นีเบลลีนี ในปี ค.ศ. 1430-1513 โดยได้ ใช้ ภาพเขียนเพื่อวิเคราะห์
ชีวประวัติว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการวิเคราะห์เธอสนใจจะค้ นหาความสาคัญของร่ างกายมารดาที่ถกู
แสดงในงานศิลปะของศิลปิ น คริ สติวามองภาพมารดาของเบลลีนีที่เขียนว่าแสดงออกด้ วยความ
รักของมารดาที่มีต่อบุตรลาคอง เห็นว่า ความสัมพันธ์แรกสุดและพึ่งพาอย่างสุดขัวของทารกกั
้
บ
ร่ างมารดาตน เรี ยกว่า ขันจิ
้ นตนาการ ถูกเก็บกดขึ ้นเป็ นสัญลักษณ์ คือกฎระเบียบของบิดาซึ่งเป็ น
ตัวกาหนดโครงสร้ างของการสื่อความหมายและสัญลักษณ์ทางภาษาทังหมด
้
ระบบสัญลักษณ์นี ้
จะเป็ นไปได้ ต่อเมื่อทารกปฏิเสธแรงขับของตนต่อร่ างกายมารดา มันจึงเก็บกดความหลากหลาย
ของอารมณ์ ก าหนด และความปั่ น ป่ วนของขัน้ จิ น ตนาการเอาไว้ ใ ต้ ภ าษาสากลที่ ถูก ก า หนด
โครงสร้ างโดยกฎของบิดา
ในทศวรรษ 1970-1980 ศิลปิ นหญิงหลายคนซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากวาทกรรมสตรี นิยม
แนวจิตวิเคราะห์ แมรี่ เคลลี่ ปี ค.ศ.1973-1978 นาเสนอบันทึกหลังคลอดบุตร เป็ นการนาเสนอ
บทความด้ านความสัมพันธ์ระหว่างมารดา-บุตร ที่ค้นคว้ าโดยเคลลี่ ประกอบด้ วยข้ อเสนอ 6 ส่วน
การนาเสนอแต่ละส่วนจะมีความสาคัญ ๆ การใช้ จิตวิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่
เกิดขึ ้นกับความสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาสี่ปีครึ่ง จึงได้ โบราณคดีวิทยาขององค์ประธานเพศหญิง
โดยอาศัยข้ อมูลทางชีวประวัติส่วนหนึ่งของเคลลี่ศตวรรษที่ 1970 เกิดข้ อวิจารณ์เกี่ยวกับผู้หญิงที่
หมกมุ่นกับลึงค์ ต่อศิลปิ นหญิงในงานของนักเขียนชาย ที่มกั อ้ างคาพูดติดปากทางชีววิทยาเรื่ อง
ความเป็ นอิสตรี ศิลปิ น และนักเขียนหญิงเริ่ มศึกษาค้ นคว้ าถึงผลกระทบของภาษา เอกสิทธิ์และ
การกดขี่ที่เกี่ยวกับเพศสภาพ และเชื อ้ ชาติ การวิจารณ์หลังสตรี นิยม เริ่ มเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของ
วาทกรรมทางจิตวิเคราะห์ ปรั ชญาและภาษาศาสตร์ มากขึน้ เรื่ อยๆ การแสดงภาพตัวแทนได้
กลายเป็ นพื ้นที่การวิเคราะห์ที่สาคัญสาหรับนักวิจารณ์แนวสตรี นิยมด้ วยเหตุผลสองประการ คือ
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ภาพลัก ษณ์ ข องผู้ห ญิ ง ด ารงอยู่ไ ด้ เ ฉพาะในฐานะของสัญ ลัก ษณ์ ใ นระบบของความแตกต่าง
ระหว่างเพศที่ถือลึงค์เป็ นศูนย์กลาง ซึ่งการจ้ องมองถูกทาให้ เป็ นเรื่ องของเพศชายและของลึงค์
และความเป็ นผู้หญิ งยังไม่ถูกแทนภาพและไม่อาจถูกแทนภาพได้ ภายในระบบชายเป็ นใหญ่
(โซเฟี ย โพคา, 2548: 160).
นักประวัติศาสตร์ ศิลป์ เคยตังค
้ าถามว่า "ทาไมจึงไม่มีศิลปิ นหญิงที่ยิ่งใหญ่เลยในโลก
ศิลปะ? "Why have there been no great women artists?" (Linda Nochlin, 1971).
การศึกษาเกี่ยวกับศิลปิ นและศิลปะ ในสังคมตะวันตกมีความตื่นตัวเกี่ยวกับปรัชญา
ศิลปะอย่างกว้ างขวางความคิดเห็นด้ านศิลปะแนวคิดสตรี นิยม มีการแสดงออกทางศิลปะต่อจาก
สมัย ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ การเลี ย นแบบ เริ่ ม ปรากฏศิ ล ปะทัศ นศิ ล ป์ สมัย เรอเนซองลัก ษณะงานศิ ลปะ
ทัศนศิลป์ อย่างประณีต จึงเป็ นงานของผู้ชาย และงานฝี มือที่เป็ นสิ่งของเครื่ องใช้ สอยภายในบ้ าน
ตามจารี ตประเพณีจึงเป็ นงานของผู้หญิงมากกว่า และผู้กาหนดนั น้ คือผู้ชายนั่นเอง จึงมีผลให้
ผู้หญิงที่ได้ จดั แสดงในสาธารณะ เช่น งานจิตรกรรมไม่ค่อยปรากฏผลงานของผู้หญิง ด้ านดนตรี ใน
ชนชัน้ สูงและชัน้ กลางผู้หญิ งจะได้ รับการสนับสนุนให้ เล่นอยู่ที่บ้านเพื่อครอบครัวและแขกผู้มา
เยือน และงานศิลปะให้ สามารถนามาตกแต่งตามผนังภายในบ้ าน หากจะต้ องการแสดงในที่
สาธารณะจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมและไม่ใช่คุณลักษณะของผู้หญิง เป็ นเรื่ องของโอกาสในการ
แสดงความสามารถและพรสวรรค์ซึ่งผู้หญิงจะถูกควบคุม และให้ เป็ นลักษณะสมัครเล่น ค่อนข้ าง
มากกว่าการพยายามส่งเสริ มให้ เป็ นระดับมืออาชีพและประจักษ์ ระดับโลก ผู้หญิงยั งถูกปฏิเสธใน
การให้ โอกาสด้ านการศึกษาและการเข้ ารับการฝึ กฝนให้ เป็ นในระดับสาธารณะ Nochlin บันทึกว่า
จิตรกรหญิงเป็ นจานวนมากมักได้ รับฝึ กฝนมาจากพ่อที่เป็ นศิลปิ น ผู้ซึ่งสามารถตระเตรี ยมและ
ฝึ กฝนให้ พวกเธอได้ เป็ นศิลปิ นขึ ้นมา มิฉะนันแล้
้ วพวกเธอก็ยากที่จะฝึ กปรื อให้ เป็ นเช่นนันได้
้ ทังนี
้ ้
รวมนักดนตรี หญิงก็เช่นกัน (Citron Estella, 1993. และMc Clary Susan, 1991). แนวคิดศิลปะ
สตรี นิยมจึงสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ อง “พื ้นที่สว่ นตัว” และ “พื ้นที่สาธารณะ” (Public-private) งาน
ศิลปะที่ถูกสร้ างขึน้ มามากนัน้ ล้ วนมาจากผู้ชาย สตรี นิยมร่ วมสมัยจึงได้ กระตือรื อร้ นสนใจที่จะ
เคลื่อนไหวในขบวนการคลื่นลูกที่สอง (ช่วงทศวรรษที่ 1970) เช่น Faith Ringgold และMiriam
Schapiro ได้ ร่วมกันนาเอาวัสดุทางด้ านงานฝี มือต่างๆ เช่น เส้ นใยและเศษผ้ าเข้ าร่ วมแสดงใน
ผลงานของพวกเธอ (Lauter Estella, 1993). พวกเธอใช้ วัสดุจากการตกแต่งภายในบ้ าน และมี
ความสัมพันธ์ กับความเป็ นผู้หญิง ซึ่งได้ ถูกมองข้ ามไปเป็ นเวลานานเข้ ามาสู่จารี ตทางศิลปะซึ่ง
ค่อนข้ างให้ ภาพที่แตกต่างออกไปและมีคณ
ุ ค่าน่าสนใจไม่น้อยกว่า งานจิตรกรรมประติมกรรมเลย
วัตถุที่เป็ นงานฝี มือในตัวของมันนันเองเช่
้
น ผ้ านวมคลุมเตียง ที่เย็บปั กถักร้ อยอย่างสวยงาม มาถึง
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ปั จจุบนั บางครัง้ ได้ จดั แสดงนิทรรศการในหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดการยอมรับและความ
แตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ และงานฝี มือถูกลบไป และประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม ผลงาน
ประเภทต่า ง ๆ ดัง นัน้ ผลงานของผู้ห ญิ ง ไม่ใช่ไม่มีในประวัติศาสตร์ ศิลปะ และผู้ห ญิ ง ได้ สกัด
แนวความคิดสร้ างสรรค์ต่อผลงานที่ประณีต และมีปรากฏอยู่อย่างกว้ างขวางแต่ในสมัยใหม่ผ้ หู ญิง
ได้ ถกู มองในด้ านศิลปะว่า การสร้ างสรรค์งานนันเป็
้ นคุณสมบัติสาคัญคือ ความอัจฉริยภาพของนัก
ปรัชญา Rousseau, Kant และSchopenhauer ต่างมีความเห็นตรงกันว่าผู้สร้ างสรรค์งานศิลปะ
นัน้ เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์และความอัจฉริ ยภาพซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของความเป็ นชาย
เพราะผู้หญิงยังไม่สามารถเป็ นได้ ผู้ชายมีทงั ้ ความอัจฉริ ยภาพทางศิลปะฉลาดหลักแหลมทาง
สติปัญญา และมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ สามารถปรับมันใช้ ได้ อย่างประณีตจึงเป็ นข้ อกาหนด
ว่าด้ วยลักษณะของความเป็ นชาย และลักษณะของความเป็ นหญิงทางศิลปะ
ในศตวรรษที่ 19 มีการนาเสนอเรื่ องราวของความเป็ น เพศหญิ ง การตัง้ ครรภ์ การ
คลอดลูกความเหนื่อยยากและเจ็บปวดจากการให้ กาเนิดบุตรโดยศิลปิ นชาย (Battersby, 1989,
p. 73). ดังนันในทางประวั
้
ติศาสตร์ ผลงานของศิลปิ นหญิงเกิดขึ ้นได้ อย่างไม่ตงใจของธรรมชาติ
ั้
ซงึ่
ตรงกันข้ ามของศิลปิ นชายได้ ผลิตการสร้ างสรรค์อยู่เหนือการบงการของธรรมชาติ การประเมินจะ
แตกต่างกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง แต่การประเมินมีผลทาให้ ศิลปิ นหญิงได้ รับความสนใจของ
สาธารณชนในวงการศิลปะและวิชาการศิลปะ แม้ ว่าจะมีผลงานอยู่น้อยแต่ไม่ใช่ไม่มี ในช่วง
ระหว่างคลื่นลูกที่สองของลัทธิ สตรี นิยมถือเป็ นยุคที่พบเห็นงานของผู้หญิ ง แนวทางการศึกษา
ผู้หญิงในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเป็ นจานวนมากทังในอเมริ
้
กาเหนือและยุโรป โดยเฉพาะในปี
แรกมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศในด้ านศิลปะ แต่สงั คมยังให้ การสนับสนุน
ความเป็ นวีรบุรุษหรื อศิลปิ นชายมากกว่า นักสตรี นิยมยังเห็นว่าสามารถตระหนักและเข้ าใจความ
อัจ ฉริ ย ภาพของผู้ ห ญิ ง ได้ จ ากผลงานศิ ล ปะของศิ ล ปิ น หญิ ง Battersby (1989, p. 73). และ
คอตติง ตัน เดวิ ด (2005). ให้ แนวคิดเกี่ ยวกับศิลปิ นหญิ งสมัยใหม่ที มีผ้ ูชาย เป็ น ใหญ่ ผู้สร้ าง
กฎเกณฑ์มากมายเพื่อที่จะกีดกันผู้หญิงออกไป ความเป็ นผู้หญิงได้ แต่เล่นไปตามบท หรื อสวม
หน้ ากาก (masquerade) การยอมเป็ นผู้หญิงที่มีความเป็ นหญิง ตามสังคมออกมา การยอมจึงเป็ น
การก้ มหน้ าก้ มตา สละโอกาสทางสังคมหลายโอกาส ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา นัก
วิจารณ์ พบว่ามี ศิลปิ นหญิ งจานวนมากที่นาเสนอผลงานที่แสดงออกถึงความเป็ นผู้หญิ ง หรื อ
ศิลปะแบบผู้หญิ ง (feminine art) เรื่ องราวมีความโดดเด่นที่การแสดงความอารมณ์ ความรู้ สึก
เรื่ องราวในครอบครัว และเสน่ห์ของเพศหญิง
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มารี โลรองซอง (Marie Laurencin) ในปี ค.ศ. 1883-1856 เป็ นผู้หญิงสาวคนแรกที่
ใช้ จุดแข็งของความเป็ นผู้หญิง โดยการสร้ างพื ้นที่ของตนแทรกตัวอยู่ในท่ามกลางกลุ่มศิลปิ นอาว
องต์ -การ์ ด ประมาณปี 1908 เธอวาดภาพด้ วยสีพาสเทลในโทนสีชมพู ฟ้า เขียว และเทา โดย
นาเสนอเรื่ องราวอ่อนหวานของชีวิตภายในบ้ านผ่านรูปทรงที่เป็ นอิสระ ซึง่ เป็ นการขยายคุณสมบัติ
ความเป็ นผู้หญิง ให้ เด่นชัดขึ ้นจนเหมือนกับเป็ นภาพล้ อที่สะท้ อนความเป็ นผู้หญิงที่โจ่งแจ้ ง ในช่วง
ปลายชีวิต เธอกล่าวว่า “ที่ฉันไม่ได้ กลายเป็ นศิลปิ นแนวคิวบิสม์ ก็เพราะฉันไม่สามารถจะเป็ นได้
แม้ ว่าฉันจะหลงใหลแนวคิดคิวบิสม์มากแค่ไหน ฉันก็ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ ” นอกจากนี ้
เธอได้ อธิบายไว้ อย่างชัดเจนว่า“ที่ฉนั รู้สกึ ห่างเหินจากศิลปิ นคนอื่น ๆ นัน่ ก็เพราะพวกเขาเป็ นผู้ชาย
...หัวข้ อ พวกเขาถกเถียงเรื่ องพวกเขาสนใจ รวมทัง้ ความสามารถในตัวพวกเขาทาให้ ฉันทึ่ง...
ความเป็ นอัจริ ยะของพวกเขาทาให้ ฉันรู้สกึ กริ่ งเกรง” ในสมุดบันทึกของเธอ เธอได้ เขียนไว้ ว่า “ฉัน
รู้สกึ ผ่อนคลายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็ น หญิง...ตอนฉันยังเด็ก ฉันชอบเส้ นไหม ฉันแอบขโมยไข่มกุ
มาเล่นและระบายหลอด้ ายเป็ นสีต่าง ๆ ฉันชอบแอบซ่อนสิ่งเหล่านี ้เอาไว้ แล้ วเอาออกมาชื่นชมเมื่อ
อยู่ ต ามล าพัง นอกจากนี ฉ้ ั น ชอบพวกเด็ ก ๆ เพราะจะได้ ห วี ผ มและผู ก โบว์ ใ ห้ กับ พวกเขา”
(คอตติงตัน เดวิด, 2554, pp. 167-168).
โลรองซอง ได้ รับการยอมรับในหน้ าประวัติศาสตร์ ในช่วงสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1
และ 2 แต่มมุ มองของนักประวัติศาสตร์ ศิลปะสมัยโพสต์โมเดิร์น ตังข้
้ อสงสัยว่าเป็ นความตังใจจริ
้
ง
ของโลรองแซง หรื อที่สะท้ อนความเป็ นผู้หญิงออกมาอย่างที่เห็น อาจจะซ่อนความประชดประชัน
ได้ อย่างแนบเนียนก็ได้ จอร์ เจีย โอคีฟ (Georgia O’Keeffe) ศิลปิ นอเมริกนั ในช่วงทศวรรษ 1910
จอร์ เ จี ย โอคี ฟ ได้ ใ ห้ ความสนใจกั บ ศิ ล ปะรู ป ลัก ษณ์ ( figuration) และงานศิ ล ปะนามธรรม
(abstraction) เป็ นการใช้ เส้ น รู ปร่ าง และสีแสดงนัยของรู ปทรง และแสดงถึงความสมบูรณ์ของ
งานศิลปะที่สมบูรณ์ ในตนเอง มีศิลปิ นอีกหลายคน เช่น มาร์ เซล ดูชองป์ , แฟร์ นงค์เลเจร์ ,
วาสซิลี คานดินสกี, หรื อพีท มงเดรี ยน ต่างนาเสนอรูปแบบที่ เป็ นที่ยอมรับในกลุม่ ศิลปิ นส่วนใหญ่
แต่โอคีฟเป็ นเพียงคนเดียวที่ได้ ถูกตีความในแง่มมุ เรื่ องเพศเพียงอย่างเดียว นักวิจารณ์กล่าวว่า
งานของโอคีฟนาเสนอความรู้เกี่ยวกับร่ างกายของผู้หญิงที่หลับใหลอยู่ภายใน มีความเป็ นผู้หญิง
โอคีฟจึงได้ ม่งุ มัน่ หันไปวาดดอกไม้ เพื่อศึกษาแง่มมุ ในงานศิลปะ นาเสนอดอกลิลลี่ที่มีความเว้ าโค้ ง
และสีหวานฉ่าตัดกับความเรี ยบแบนในการลงสี และความขัดแย้ งของรูปทรงที่เป็ นพื ้นที่ว่าง หรื อ
เรี ยกว่า นามธรรมจาแลง (abstraction in masquerade) ผลคือ ถูกนักวิจารณ์มองไปในเรื่ องเพศ
มากกว่าเดิม จุดเด่นของผลงานโอคีฟจึงเป็ นเรื่ อง ความเป็ นผู้หญิ ง โอคีฟจึงเป็ นศิลปิ นหญิ งที่
นาเสนออวัยวะเพศหญิงผ่านรู ปทรงของดอกไม้ ซินดี ้ เชอร์ แมน (Cindy Sherman) ตังแต่
้ ปลาย
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ทศวรรษที่ 1970 เชอร์ แมนแสดงเป็ นสาวผมบลอนด์แต่งตัวเซ็กซี่ สวมเสื ้อสเวตเตอร์ นุ่งกางเกงขา
สันจู
้ ๋ กาลังมองที่หน้ าต่าง หรื อภาพหญิงสาวที่พร้ อมจะออกเดินทางยืนโบกรถอยู่ริมถนน ภาพ
เหล่านีเ้ ป็ นภาพคุ้นตาจากภาพยนตร์ ซึ่งสะท้ อนธรรมชาติและอัตลักษณ์ ตามผลงานที่สร้ างขึ ้น
เชอร์ แ มนได้ เ ล่ น บทบาทต่ า ง ๆ จากการเลี ย นแบบในภาพยนตร์ และเธอยัง ใช้ เ นื อ้ หาทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ในงานจิตรกรรมยุคโบราณ และศึกษาความเป็ นอื่น ผ่านการสวมบทตลก
ผลงานของเขาได้ ถกู มองว่าเป็ นกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้ องสิทธิสตรี บาร์ บารา ครูเกอร์
(Barbara Kruger) ตั ้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1980 ครูเกอร์ ได้ นาประสบการณ์การจัดหน้ านิตยสารมา
ใช้ สร้ างสรรค์ผลงาน ได้ แก่ การเขียนสโลแกน การใช้ อกั ษรบนแถบสีแดง ภาพขาวดามันวาว ล้ วน
เป็ นการนาเสนอความเป็ นหญิงทังสิ
้ ้น
การนาเสนอผลงานและบทบาทของผู้หญิงจึงเป็ นส่วนช่วยในกระบวนการสตรี ศกึ ษา
หรื อเฟมินิสต์ ทาให้ เกิดการทบทวนในกระแสสังคม เฟมินิสต์ทาให้ มีการนาเสนอผลงานศิลปิ น
หญิงในอดีตขึน้ มาศึกษาใหม่ ทัง้ ยังขยายฐานรากงานศิลปะให้ กับศิลปิ นในปั จจุบนั รวมทังเป็
้ น
ต้ นแบบและแรงบันดาลใจให้ กับศิลปิ นหญิ งสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ที่โดดเด่น เช่น ผลงาน
ประติมากรรม โดยการทางานร่วมกันของกลุม่ ผู้หญิงที่มีมมุ มองเหนือไปกว่าผู้ชายที่เป็ นปั จเจก ชื่อ
ผลงาน “งานเลี ย้ งอาหารค่ า ” หรื อ “The Dinner Party” โดยการก ากับ ของ จูดี ้ ชิ ค าโก (Judy
Chicago) ลักษณะเป็ นโต๊ ะอาหารเป็ นทรงรูปสามเหลี่ยมสาหรับ 39ที่นงั่ ที่นงั่ จะระบุชื่อศิลปิ นหญิง
หรื อนักเขียนหญิ งในอดีต บนจานแสดงสัญลักษณ์ ของรู ปทรงกับอวั ยวะเพศหญิ ง ในหนังสือ
ประวัติศาสตร์ ศิลป์ ยังได้ ตีพิมพ์ เรื่ องราวของศิลปิ นหญิงไว้ ได้ แก่ ในปี ค.ศ. 1981 หนังสือชื่อ Old
Mistresses โดยรอสซิกา พาร์ เกอร์ (Roszika Parker) และกริ เซลดา พอลล็อค ปี ถัดไปแกลอรี่
White chapel Galley ในกรุงลอนดอน แสดงนิทรรศการของ ฟรี ดา คาร์ โลกับทีน่า โมต๊ อตติ (Tina
Modotti) โดยมีลอรา มัลวีย์(Laura Mulvey) และปี เตอร์ วอลเลนเป็ นภัณฑารักษ์ นับเป็ นครัง้ แรก
ที่ศิลปิ นหญิงได้ รับความสนใจอย่างจริ งจังในฐานะปั จเจก ทาให้ พวกเธอเริ่ มเป็ นที่ร้ ู จกั ในหมู่ผ้ ชู ม
ชาวตะวันตก (นิทรรศการจัดการแสดงที่เยอรมนี สวีเดน และสหรัฐอเมริ กา รวมทังเม็
้ กซิกาโดย
ศิลปิ นในเม็กซิกนั เป็ นพลังความเฟื่ องฟูของศิลปะอาวองต์ -การ์ ดในเม็กซิโก หลังการปฏิวตั ิในปี
ทศวรรษ 1920 และ 1930 พวกเธอถูกลดบทบาทลงด้ วยสามีที่มีชื่อเสียงมากกว่า เช่นเดียวกับ
ศิลปิ น หญิ งในศตวรรษที่ 20 ในกรณี คาร์ โลผลงานของคาร์ โลได้ รับการยกย่องมากขึน้ เรื่ อย ๆ
มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับตัวเธอ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับตัวเธอมีมากมายรวมทัง้ หนังสือ
ภาพโปสเตอร์ และภาพยนตร์ เป็ น ผลให้ เกิ ดการส่ง เสริ ม ศิ ลปิ น หญิ ง เข้ าไปเป็ น ส่วนหนึ่ง ของ
ความคิด ชายเป็ นใหญ่ เพราะถูกนาไปเปรี ยบเทียบกับผลงานศิลปิ นชายผู้ยิ่งใหญ่อื่น ๆ คาร์ โลประ
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สบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทาให้ เป็ นแผลเรื อ้ รัง โดยเธอแสดงผลงานถ่ายทอดประสบการณ์ นีเ้ ป็ น
ผลงานศิลปะและเป็ นลักษณะเฉพาะตัว และผลงานที่เรื่ องราวส่วนตัวและการใช้ สัญลักษณ์ ที่
สะท้ อนความเป็ นผู้หญิงความเป็ นคนเม็กซิกัน สภาพร่ างกาย และการเกิดการตาย วัฒนธรรม
ชัน้ สูง และวัฒนธรรมป๊ อบความสัมพันธ์ ของเธอและสามี โดยการนาเสนอเรื่ องราวส่วนตัวเป็ น
จุดเด่นของผู้หญิง
ผลงาน The Dinner Party ทาให้ เกิดวิพากษ์ วิจารณ์ของนักสตรี ศกึ ษาว่าเป็ นการสื่อ
ถึงความเป็ นผู้หญิงอย่างโจ่งแจ้ ง เป็ นอัตลักษณ์ของศิลปิ นหญิงในการถ่ายทอด ความเป็ นผู้หญิง
โดยศิลปิ นหญิงได้ เลือกที่จะนาเสนออัตลักษณ์ที่แตกต่างผ่านลักษณะเรื อนร่ างของสตรี และการ
นาประสบการณ์ ชีวิตแสดงผลงานศิลปะ เช่น ผลงาน ”เรื่ องส่วนตัวเป็ นการเมืองรู ปแบบหนึ่ง”
(The personal is political) ได้ นาเสนอผลงานชีวิตส่วนตัวและจุดเด่นของผู้หญิง แสดงพลังองค์
รวม ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์สาคัญและส่งอิทธิพลถึงการสร้ างงานของศิลปิ นหญิงรุ่ นต่อ ๆ มา ในงาน
ประติมากรรมของ เอวา เฮสส์ (Eva Hesse) ที่ทาขึ ้นในปี 1970 ก่อนการเสียชีวิตของเธอที่มีอายุ
ครบ 34ปี เป็ นผลงานที่แสดงความเป็ นวัตถุทื่อๆ ตามศิลปะแบบมินิมลั ถูกฉาบไล้ ไปด้ วยอารมณ์
ขันทางเพศ ในปี 1974-1979 แมรี เคลลี ( Mary Kelly) นาเสนอประเด็นสัมพันธ์ระหว่างแม่กบั ลูก
ที่ขดั แย้ งกับความเชื่อของประเด็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติ ชื่อผลงาน บันทึกภาวะหลัง
คลอด (Post-Partum Document) เคลลีได้ ผสมผสานงานวิจยั หลายรูปแบบเกี่ยวกับลูกของเธอเอง
เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอากัปกิริยาต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ ล้วนแตกต่าง ได้ แก่ ผ้ าอ้ อมที่ใช้
แล้ ว รอยเส้ นดินสอ ตารางการให้ อาหาร ไดอารี บนั ทึกประสบการณ์ โดยใช้ แนวคิดทฤษฏีการก่อ
ร่ า งสร้ างอั ต วิ สั ย (construction of subjectivity) ของซิ ก มั น ด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
และฌากส์
ลาคอง (Jacques Lacon) นับ ว่า เป็ น การสะท้ อ นถึ ง โครงสร้ างทางสัง คมและอัต
ลักษณ์ ทางร่ างกายของเพศหญิง หนังสือ Old Mistresses ตังค
้ าถามไว้ เกี่ยวกับศิลปิ นหญิงว่า
“เหตุใดจึง ไม่เคยมี ศิล ปิ น หญิ งผู้ยิ่งใหญ่ บ้างเลย” (Why Have There Been No Great Women
Artist?)มีความสอดคล้ องกันของความคิดนักประวัติศาสตร์ ศิลป์ Linda Nochlin (1971) ทังนี
้ ้นัก
ประวัติศาสตร์ ศิลป์ พาร์ เกอร์ และพอลล็อค ชี ้ให้ เห็นถึงการปลูกฝั งแนวคิดที่มีอคติในเรื่ องการกีด
กันทางเพศตั ้งแต่เรี ยนประวัติศาสตร์ ศิลป์ หนังสือเกี่ยวกับ งานศิลปะทัง้ หลาย และรู ปแบบการ
ดาเนินงานของภัณฑารักษ์ งานแสดงนิทรรศการ หนังสือของพาร์ เกอร์ และพอลล็อค ชื่อ Framing
Feminism ซึง่ เสนอข้ อมูลของศิลปิ นหญิงได้ ทดั เทียมกับศิลปิ นชาย ดังนี ้
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“.ศิลปิ น หญิ งควรพยายามวางตัวเป็ น มืออาชี พหรื อควรปฏิเสธ ความเป็ นมือ
อาชีพเพื่อให้ ได้ รับการยอมรับจากศิลปิ นชายเป็ นใหญ่ ด้ านหนึ่งมีสหภาพศิลปิ นหญิง (Women’s
Workshop of the Artist Union) ที่ ต่ อ สู้ก ารปฏิ รู ป เงื่ อ นไขในการท างานของวิช าชี พ ศิ ล ปิ น ใน
ขณะที่อีกด้ านหนึ่งมีกลุ่มคนที่ร้ ู สึกว่าการจะทาให้ ทกั ษะเฉพาะของเพศหญิงได้ รับการเหลียวแล
และให้ คุณ ค่ า จ าเป็ น ต้ อ งท าลายการแบ่ง แยกงานศิ ล ปะ ระหว่า งความเป็ น มื อ อาชี พ กับมื อ
สมัครเล่นเป็ นงานสาธารณะหรื อของเอกชน เป็ นวิจิตรศิลป์ หรื อมัณฑนศิลป์ ” (ศิริชนา สว่างเนตร,
2554, น. 182).
การสร้ างสรรค์ศิลปะของผู้หญิงจึงมีรูปแบบที่แปลกและแตกต่าง เช่น ในปี ค.ศ.
1974 มีโครงการแลกเปลี่ยนงานศิลปะทางไปรษณี ย์ เฟมินิสโต้ ( Feministo) โดย เคทวอลเกอร์
(Kate Walker) และแซลลี กัลลอพ (Sally Gallop) เป็ นการนาเสนอผลงานศิลปะขณะเลี ้ยงลูกที่
ยังเล็กๆ การนาเสนอพื ้นที่ทางานที่โต๊ ะห้ องครัว โครงการนี ้มีศิลปิ นหลายคนได้ ให้ ความร่วมมือจึงมี
ผลงานกว่า 200 ชิ ้น นาเสนอภายใต้ เรื่ อง “ศิลปิ นหญิงในฐานะแม่และแม่บ้าน” ผลงานของวอล
เกอร์ ซึง่ ศิลปิ นได้ ถกั โครเชต์เป็ นเมนูอาหารเช้ าของอังกฤษเป็ นรูปจานใส่ไข่และเบคอน ชื่อผลงาน
ว่าสิ่งที่สร้ างสรรค์ขึ ้นมาที่บ้านคืองานศิลปะหาใช่หวั ใจ (Art not Heart/ Homemade I’m Afraid )
และผลงานชื่อ ตราสีดา (Black Magic) เป็ นกล่องบรรจุชิ ้นส่วนของผู้หญิงที่ทาจากช๊ อคโกแลต ผล
งานเปเปอร์ มาเช่เป็ นรูปผู้หญิงเปลือยนอนอยู่บนแผ่นแฮมของจานสลัด เป็ นผลงานที่แสดงทัว่ ไปใน
แกเลอรี่ ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ และจัดแสดงในสถาบันศิลปะร่ วมสมัยในกรุ งลอนดอน ศิลปิ น
หญิงยังมีผลงานในรู ปแบบการแสดงสด (performance) เป็ นแนวทางของศิลปะอาวองต์ -การ์ ด
และวัฒ นธรรมป๊ อบ อย่ า งกลุ่ม ดาดา ฟิ วเจอริ ส ม์ และแฮพแพนนิ่ ง ของศิ ล ปิ น ในนิ ว ยอร์ ก มา
ประยุกต์ใช้ ผลงานแคโรลี ชนีมานน์ ศิลปิ นนิวยอร์ กได้ ใช้ ร่างกายตนเองเป็ นวัตถุดิบในการสื่อสาร
เชิงสัญลักษณ์ หรื อที่เรี ยกว่า วัตถุมีชีวิตที่เปล่าเปลือย และการไม่แต่งเติมเสริ มแต่งและผลงาน
พิธี ก รรมบนท้ องถนน (Street Ceremonies ) ในงานเขี ยนของซู ซาน ฮิลเลอร์ (Susan Hiller)
จั ด ขึ น้ ในช่ ว งปี ค.ศ. 1973-1974 ในลอนดอนชื่ อ ผลงาน การท าแผนที่ ค วามฝั น (Dream
Mapping) เป็ นผลงานที่ได้ รับความสนใจจากผู้ชมจานวนมากเข้ ามีสว่ นร่วมกับนิทรรศการของเขา
ในปี ค.ศ. 1978 จึงได้ มีข้อสังเกตของนักประวัติศาสตร์ ศิลปะว่า “แทบไม่มีการแสดงผลงานศิลปะ
ของศิลปิ นหญิงที่ไม่มีการแสดงสดเลย” ยิ่งไปกว่านัน้ นิทรรศการถูกจัดขึ ้นตามสถานที่ไม่ใช่พื ้นที่
ทางศิลปะ เช่น ห้ องสมุด โรงงานหรื อโกดังร้ าง สถานพยาบาลเด็กอ่อน บ้ านร้ าง เป็ นผลให้ กลับ
กลายเป็ นผลงานที่เป็ นชนกลุ่มน้ อยมีผลให้ ศิลปิ นหญิ งถูกคัดงานออกจากผลสารวจประจาปี ที่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท นี ย์ (Whitney Annual), ลอสแองเจลิ ส , และกรุ ง วอชิ ง ตั น เฮย์ เ วิ รฺ ด แกเลอรี่
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(Hayward Annual)ในลอนดอน ในช่วงเวลานันมี
้ แกเลอรี่ บางแห่งที่แสดงผลงานของศิลปิ นหญิง
โดยเฉพาะ เช่น AIR ในนิวยอร์ ก ที่สามารถเรี ยกร้ องให้ มีการแก้ ไขผลสารวจที่ไม่เท่าเทียมเหล่านัน้
จนในปี ค.ศ.1980 เริ่ มได้ เวลารวบรวมผลงานรู ปแบบต่าง ๆ ที่ศิลปิ นหญิงนามาใช้ เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการที่สถาบันศิลปะร่วมสมัย ลอนดอน จัดแสดงผลงานของศิลปิ นหญิงล้ วนจานวนสามครัง้
แสดงถึงความสนใจของกระบวนการสตรี ศกึ ษาอย่างเด่นชัด
หนังสือ Framing Feminism นาเสนอความเคลื่อนไหวของศิลปิ นหญิ งรวมถึง
กระบวนการสตรี นิยมในภาพกว้ าง เป็ นการสะท้ อนความหลากหลายที่น่าสนใจแต่ข้อบกพร่ องคือ
การเก็บข้ อมูลในระยะเวลาสัน้ ๆ ที่มีความเร่งรี บ ตามแนวคิดแบบเสรี นิยมใหม่ ภายใต้ การขึ ้นมามี
อานาจของมาร์ กาเร็ ตแธตเตอร์ ในอังกฤษ และโรนัลด์เรเกนในสหรัฐอเมริ กาซึง่ กาลังเปลี่ยนกระแส
วัฒนธรรม เป็ น ผลให้ ในสัง คมตะวัน ตกที่ ไม่มีสถาบัน ศิลปะที่ แสดงผลงานเฉพาะศิลปิ น หญิ ง
สถาบันการศึกษาศิลปะผลิตศิลปิ นหญิงได้ ปริ มาณเท่ากันกับศิลปิ นชาย งานนิทรรศการไม่ปรากฏ
แต่ผลงานของศิลปิ นชายนามแจ๊ คสัน พอลล็อค และปิ กสั โซ ได้ เกิดความทัดเทียมของศิลปิ นหญิง
ขึ ้น และได้ ทาให้ เกิดการเรี ยกร้ องต่อเนื่องของคนผิวดา ที่ให้ เปิ ดกว้ างในการแสดงงานศิลปะด้ วย
นักทฤษฏีศิลป์ นามว่าศิริชนา สว่างเนตร ได้ ศกึ ษาผลงานของ คาร่า วอล์คเกอร์
(Kara Walker) เป็ นหญิงที่จบการศึกษาด้ านจิตรกรรมและภาพพิมพ์ จากวิทยาลัยแอตแลนต้ า
เธอได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างผิว เรื่ องราวเกี่ยวข้ องกับทาสความเป็ นผู้หญิงผิว
ดานิยายเธอให้ ความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของคนผิวดา ในปี ค.ศ.1990 คาร่าค้ นพบเทคนิค
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาพเงาดา ในปี 1994 ได้ นาเสนอที่ Drawing Center รัฐนิวยอร์ ก เป็ นงานการ
ตัด กระดาษสี ด าปะติ ด ลงบนก าแพงยาวสี ข าว โดยสร้ างบรรยากาศผลงานจากนิ ย ายเรื่ อ ง
วิมานลอย คาร่ าได้ ก้าวเป็ นศิลปิ นผิวดาชาวแอฟริ กนั ระดับแนวหน้ าในศิลปะร่ วมสมัย ที่มีชื่อเสียง
มากของสหรัฐอเมริ กาศิลปิ นได้ กล่าวถึงแนวความคิดการสร้ างสรรค์ผลงานไว้ ว่า “ฉันพบว่าภาพ
เงาดาเป็ นทางออกที่สมบูรณ์แบบสาหรับโปรเจ็คอันซับซ้ อนที่ฉันจะทา ฉันเริ่ มต้ นเมื่อหกปี ที่แล้ ว
(ค.ศ.1992) พยายามที่จะเปิ ดเผยความอึดอัดและคลุมเครื อที่พวกเหยียดผิวและเหยียดเพศมี
อิทธิพลต่อชีวิตประจาวันของเรา ชื่องานที่ฉนั เขียนมาจากภาคใต้ ของอเมริ กนั ที่ที่ฉนั โตมา ที่ที่โหย
หาแต่อดีตที่ไม่เป็ นความจริ งและเป็ นอุดมคติเพียงด้ านเดียว อดีตที่ยงั คงอยู่และรักษาอานาจเก่า
ของมันไว้ ในรูปแบบของงานศิลปะที่กากวม...อย่างเช่น นวนิยายโรแมนติก ภาพเปลือยแบบแฟน
ตาซี ภาพการ์ ตนู ไปรษณียบัตร โบราณ และตุ๊กตาที่เป็ นของสะสม...ภาพเงาดาเป็ นวิธีที่สรุ ปรวม
ความสนใจหลาย ๆ อย่างได้ ดีที่สดุ อย่างแรกคืองาน (ของฉัน) นี ้เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ อย่าง
หลวม ๆ เกี่ยวกับ งานศิลปะระดับล่างและชีวิตประจาวัน อย่างที่สองคือรูปแบบเงาได้ สะท้ อนถึง
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กระบวนการคิดของเรา .มันช่วยปั ดความคิดที่ไม่สะอาด ออกไป และเชื่อได้ วา่ นี่คือสิ่งที่สภุ าพและ
เป็ นความจริ งเหมือนพวกผู้ดีชาวใต้ อย่างที่สาม คือมันทาให้ ฉันมีโอกาสที่จะผนวกความสวยงาม
เข้ ากับกิเลสตัณหาที่รุนแรง... ทุกคนกลายเป็ นสีดาหมด (ศิริชนา สว่างเนตร, 2554, น. 12).
การทางานสร้ างสรรค์ของศิลปิ นผู้หญิงมีความแตกต่างกับศิลปิ นชายซึง่ อาจสรุป
ได้ ว่า ผู้หญิงมีความคิดสร้ างสรรค์มีความสามารถที่จะแสดงออกทางศิลปะในแบบของตนเอง งาน
ศิลปะของผู้หญิงแบบศิลปะในตะวันตกจะมีที่มาจากโครงสร้ างทางสังคมตามสถานะของศิลปิ น
และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของศิลปิ น
2.3.3 สตรีนิยมกับแนวคิดหยินหยาง
หยินหยาง เป็ นสิ่งที่แตกต่างกันไม่ อิสระจากกัน ต่างฝ่ ายต่างมีสิ่งที่เหมือนกันแต่
แตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์ กนั อย่างสมดุล ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ หยิน (Yin) คือ พลังลบมี
ลักษณะสีดาเป็ น พลัง มื ด ส่ว นหยาง (Yang) คือ พลัง บวกมี ลักษณะสีขาว เป็ น พลัง แสงสว่าง
นอกจากนีก้ รณี หยินหยาง ปะปนอยู่บางส่วนเขตสีดามีจุดสีขาวปนอยู่ ในขณะเดียวกัน หยาง
ปะปนอยู่บางส่วนเขตสีขาวมีจดุ สีดาปนอยู่เช่นกัน เป็ นสัญลักษณ์ที่ให้ เข้ าใจความสมดุลของสรรพ
สิ่งและเกี่ยวกับเพศ หยินคือผู้หญิง หยางคือผู้ชาย ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาโดยบูรณาการแนวคิด หยินหยาง
ที่สะท้ อนบทบาททางเพศชายและเพศหญิง ซึง่ มีหลายแนวคิดที่สนับสนุนว่า สตรี ไทยนันมี
้ บทบาท
ทางสังคมและวัฒนธรรมตามสภาวะแวดล้ อมและยุคสมัย ดังคากลอนที่ให้ ชายหญิงมีน ้าใจและ
พึง่ พาอาศัยกัน ดังนี ้
“ชายข้ าวเปลือกหญิงข้ าวสารโบราณว่า น ้าพึง่ เรื อเสือพึง่ ป่ าอัชฌาศัย
เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ

คิดปลูกไมตรี ถกู กว่าปลูกพาล“

จากคากลอน ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ให้ ความหมายเกี่ยวกับคาเพศชายเพศหญิงโดย
ใช้ ในภาษาอัง กฤษว่า Man makes paddy, Woman makes rice. แปลว่าผู้ชายเป็ น คนออกไป
ปลูกข้ าว เมื่อได้ ข้าวมาผู้หญิงก็ตาเป็ นข้ าวสาร ต่างฝ่ ายต่างช่วยกัน ผู้ชายรับงานหนักคืองานปลูก
ข้ าว ส่วนผู้หญิงก็ช่วยดูแลงานบ้ านหาข้ าวไว้ ให้ ผ้ ูชายเมื่อเลิกงานกลับมา เป็ นชีวิตที่ถ้อยทีถ้อย
อาศัย แนวคิดเกี่ยวกับสตรี นิยมในสังคมไทย มีดงั ต่อไปนี ้
การใช้ คาเรี ยกสิ่งสาคัญว่า “แม่” และ “นาง” เป็ นการยกย่องเพศหญิงอันเป็ นการยก
ย่องเพศหญิงและได้ กาหนดคุณลักษณะเพศหญิงอันพึงควรแก่การยกย่องไว้ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ
หากเพศหญิงมีคุณสมบัติตามข้ อกาหนดก็จะได้ รับการยอมรับจากเพศชาย เห็นได้ จากงานของ
ปราณี วงษ์ เทศ ในการศึกษาเรื่ อง ผู้หญิงสยาม บทบาท และสถานภาพของผู้หญิง ร่ องรอยจาก
พิธีกรรมความเชื่อ กล่าวว่า วัฒนธรรมดัง้ เดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ นัน้ นิยมให้
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ความสาคัญกับเชือ้ สายทางฝ่ ายหญิ ง โดยเฉพาะการให้ ฝ่ายชายไปอยู่บ้านฝ่ ายหญิ งหลังการ
แต่งงาน อันเป็ นประเพณี ที่ยังคงมีอยู่ในสังคมชนบทไทยถึงปั จจุบนั จากพื ้นฐานของครอบครัว
ดังกล่าว จึงส่งผลไปถึงการมองอะไรในลักษณะที่ให้ ความสาคัญกับฝ่ ายแม่ เนื่องจากความผูกพัน
ในด้ านอารมณ์ ความรู้ สึกย่อมหยัง่ รากลึกที่มีผลต่อความเชื่อ โลกทัศน์และการรับรู้ ที่มกั สืบทอด
จากแม่และครอบครัวฝ่ ายแม่เป็ นสาคัญ นอกจากนี ้จากร่ องรอยทางภาษาที่ยงั ให้ ความสาคัญต่อ
การเรี ยกชื่อสิ่งสาคัญ ๆ ในสังคมด้ วยคานาหน้ าเป็ นเพศหญิง เช่น แม่ทพั แม่กอง แม่พิมพ์ แม่แบบ
เป็ นต้ น แม้ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น เทพหรื อผีในสังคมไทยที่มีเพศเป็ นหญิง เช่น นางกวัก แม่โพสพ แม่
ธรณี แม่ซื ้อ แม่ย่านาง นางตานี ก็ยงั เป็ นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ทวั่ ไปเคารพเกรงกลัวกราบไหว้ มาแต่
อดีตจนปั จจุบนั โดยเฉพาะสิ่งของที่ใช้ ในการทามาหากินที่เชื่อว่าผู้หญิงสิงอยู่ เช่น แม่เตาไฟ แม่
นางด้ ง นางครก นางสาก นางสุม่ นางเชือก ปราณีได้ อธิบายเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ว่านิธิ เอียวศรี วงษ์ ให้
แนวคิดว่าเกี่ยวกับเพศในภาษาไทยเมื่อต้ องการให้ ความหมายถึงผู้เป็ นหลักหรื อประธานของกลุม่
หรื อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ วมักใช้ คาว่า แม่ นาหน้ านามนันเพราะการใช้
้
คาว่า พ่อ นาหน้ าหรื อสิ่งที่
ต้ องการให้ พ่อ เป็ นประธานนัน้ ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นคาที่พบในสมัยหลัง เช่น พ่อครัว พ่อบ้ าน พ่อ
เมือง เป็ นต้ น
การเป็ นผู้นาสื่อสารกับระบบความเชื่อ การศึกษาพบหลักฐานจากพิธีกรรมการนับ
ถือผีที่หลงเหลือให้ เห็นในปั จจุบนั น่าจะเป็ นเรื่ องสะท้ อนให้ เห็นถึงระบบความเชื่อดังเดิ
้ มของชาว
พื ้นเมืองในภูมิภาคนีท้ ี่ให้ ความสาคัญ และยกย่องเพศหญิงก่อนที่สงั คมจะมีการพัฒนาการเป็ น
บ้ านเมือง แว่นแคว้ นหรื อรัฐที่มีการปกครองโดยกษัตริ ย์ที่รับแบบพิธีกรรมความเชื่ออย่างอินเดีย
เสริ ม ฐานะให้ ผ้ ูปกครองมี ความศัก ดิ์สิทธิ์ และขลัง มาก ร่ องรอยทางด้ า นโบราณคดีก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 12 ได้ แสดงให้ เห็นสัญลักษณ์ที่แสดงอานาจของเพศชายที่เป็ นชนชันปกครอง
้
เช่น จักร
หยก ซึ่งเป็ นของต่างประเทศอันเนื่องในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา ศาสนาใหม่ที่ ได้ เข้ ามานี ้ มี
บทบาทมากในการสร้ างบูรณาการทางวัฒนธรรมในสังคมไทย โดยกลืนความแตกต่างหลากหลาย
ของระบบความเชื่อพื ้นเมืองของชนต่างเผ่าพันธุ์ให้ มีค วามคล้ ายคลึงกันและมีสญ
ั ลักษณ์ร่วมกัน
ด้ ว ยการที่ ช นชัน้ ปกครองเป็ น ผู้น าประเพณี พิ ธี ก รรมของระบบความเชื่ อ ใหม่ ได้ แ ก่ ป ระเพณี
พิธีกรรมที่ปฏิบตั ิกนั ในราชสานักต่าง ๆ ที่เรี ยกว่า ประเพณีหลวง แล้ วส่งต่อประชาชนในท้ องถิ่น
ต่าง ๆ ในรูปแบบของการเมืองการปกครองศิลปะวรรณกรรม และการแสดงแล้ วก่อเป็ นวัฒนธรรม
ของชนชันปกครองที
้
่ส่งต่อค่านิยมเรื่ องมารยาท ความสุภาพ หรื อความเป็ น ผู้ดีต่อผู้ที่ถือว่าได้ รับ
การศึกษาในสังคมไทย
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วรรณกรรม ปรากฏเรื่ องราวเกี่ยวกับภาพพจน์และบทบาทผู้หญิงที่ได้ กาหนดให้ เห็น
ได้ จากวรรณกรรมเรื่ องอนิรุจธ์ คาฉันท์ ชาดกต่ าง ๆ ตารับนางนพมาศ สุภาษิ ตพระร่ วง กฤษณา
สอนน้ อง สวัสดิรักษา จนถึงสุภาษิ ต คาพังเพย นิทาน นิยาย ที่ม่งุ สอนลูก ผู้ดีมีสกุลหรื อชนชันให้
้
รู้ จักการปรนนิ บัติสามี บารุ ง บาเรอตนเองให้ มีคุณสมบัติสมควรเป็ น นางสนมกานัล ดัง เป็ น
ประเพณีที่พวกขุนนาง ต่างถวายลูกเต้ าเอาหน้ ากัน การที่ผ้ หู ญิงจานวนมากต้ องเข้ าไปใช้ ชีวิตอยู่
ในฐานะนางสนมเพื่อบาเรอสวาท ดังเอกสารจีน เรี ยกว่า “ปาไปซีฟู” หมายถึง “สนมร้ อยแปด”
ทาให้ เกิดหนังสือ ชื่อ ตารับท้ าวศรี จฬุ าลักษณ์ ที่หล่อหลอมความคิดผู้หญิงให้ เป็ นหนึง่ เดียวในการ
ปฏิบตั ิภารกิจต่อพระมหากษัตริ ย์ คาสอนเหล่านีม้ ีอิทธิพลต่อผู้หญิงผู้ดีหรื อชนชัน้ สูงทั่วไปด้ วย
เพราะพวกขุนนางก็มีเมียมากอันแสดงให้ เห็นถึงความมัง่ คัง่ และอานาจวาสนา หน้ าที่ของผู้หญิง
ผู้ดีจึงต้ องเรี ยนรู้ การปรนนิบตั ิพดั วีต่าง ๆ ให้ สมกับเป็ นกุลสตรี หรื อลูกขุนนางมิใช่หญิงไพร่ ทาสที่
ไม่ร้ ู คณ
ุ สมบัติของผู้ดี นางในอุดมคติจึงต้ องเพียบพร้ อมรู ปสมบัติ คือ “เอวบางร่ างรัดกาดัดสวาท
ผุดผาดสารพัดครัดเคร่ ง” ส่วนลูกสาวชาวบ้ านที่เป็ นไพร่ ทาสนัน้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชดารัสว่า “อนึง่ ผู้หญิงบ้ านนอกคอกนาเป็ นลูกเลขไพร่หลวง ไพร่สม ทาส ขุน
นางในหลวงไม่เอาเป็ นเมียหรอก เกลือกจะมีลกู ออกมาจะเสียเกียรติยศ” (ปราณี วงษ์ เทศ, 2533,
น. 109 -118).
คุณสมบัติของสตรี ที่ควรยกย่อง มีผลการศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิ งในสังคมตะวันตก
สมัย วิ คเตอเรี ยน ราวคริ สต์ ศตวรรษที่ 18 ได้ มี การเชิดชู “ความเป็ นหญิ งที่แท้ จริ ง” ได้ แก่ ผู้มี
คุณสมบัติ เป็ นผู้เคร่ งศาสนา บริ สทุ ธิ์ผดุ ผ่อง อ่อนน้ อม อ่อนโยน และเป็ นขวัญเรื อนที่สาคัญคือ
เป็ นผู้ที่ไม่มีความต้ องการทางเพศ ถ้ ามีความสัมพันธ์ทางเพศก็อนุโลมได้ เฉพาะกรณีที่ต้องการมี
ลูกเท่านัน้ ที่ได้ มีการกาหนดความเป็ นหญิ งไว้ เช่นนี ้ สันนิษฐานว่า สังคมในสมัยนัน้ เริ่ มมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขึ ้น มีการแข่งขันสูงทาให้ ขาดศีลธรรม ชายจึงกาหนด “ความเป็ นหญิง” ให้ มี
ความต่า งชัดจากโลกที่ เป็ น จริ ง สัง คมไทยรั บวัฒนธรรมตะวัน ตกโดยผ่านชนชัน้ สูง จึง ท าให้
วัฒนธรรมเดิมของชนชันสู
้ งซึง่ ให้ คณ
ุ ค่าของผู้หญิงด้ อยกว่าชายอยู่แล้ วสามารถที่จะรับวัฒนธรรม
ตะวันตกแบบวิคตอเรี ยนเข้ ามาผสมผสานกันได้ อย่างกลมกลืน ผู้หญิงชนชัน้ สูงจึงได้ รับค่านิยม
ของการประพฤติตนในแบบอย่างของคตินิยม หรื อสิ่งที่สงั คมปรารถนา เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้
สัง คมเกิ ด ความสุข ความเจริ ญ หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด สวัส ดิ ภ าพแก่ ส่ว นรวมนัน้ ผลจากการศึก ษา
คุณสมบัติจากสุภาษิ ตสอนหญิงคากลอนอาจ สรุ ปได้ ว่า หญิงต้ องรู้ จักประมาณตนทังร่
้ างกาย
และจิตใจ จะต้ องเป็ นผู้งดงามทังกิ
้ ริยาวาจา จะต้ องเลือกคบแต่คนดี รู้ จกั ข่มอารมณ์ และฝึ กฝน
ตนให้ ขยันขันแข็ง จะต้ องเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่จะต้ องเป็ นภรรยาที่ดีของสามี
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นอกจากนี ้ นวนิยายเรื่ อง สี่แผ่นดิน พบว่า การศึกษาอบรมบ่มนิสยั สตรี นัน้ จะเป็ น
เช่นเดียวกับในสุภาษิ ตสอนหญิ ง คือ มุ่งที่จะให้ ผ้ ูหญิ งเพียบพร้ อมด้ วยความเป็ นกุลสตรี อยู่กับ
เหย้ าเฝ้ากับเรื อน แม้ แต่ปัจจุบนั จะพบว่าสายตาของนักเขียนนวนิ ยายที่มองสตรี นนั ้ ยังเป็ นแบบ
ฉบับดั ้งเดิมเสียมาก เช่น วิลาศ มณีวัด เขียนใน ผู้หญิงงอนว่าเป็ นธรรมดาผู้หญิงไม่ขีห้ ึงก็มีแต่
ตุ๊กตาผู้หญิ งไม่ใช่ผ้ ูหญิ งจริ ง ๆ อย่างไรก็ดีมีนักเรี ยนบางคนที่เริ่ มมองผู้หญิ งด้ วยสายตาที่ต่าง
ออกไปบ้ าง เช่น ศรี บรู พา ในเรื่ อง สงครามชี วิต เขียนไว้ ในส่วนความอ่อนแอของร่างกายนัน้ ดิฉนั
ไม่ปฏิเสธธรรมชาติสร้ างเรามาอ่อนแอกว่าผู้ชายแต่ส่วนใจนัน้ ผู้หญิ งอาจจะทนรับความทุกข์
ทรมานได้ แทบทุกอย่าง อาจทนได้ เท่ากับผู้ชาย ในอดีตผู้หญิงส่วนมากยอมรับค่านิยมเกี่ยวกับ
สตรี เป็ น การกดขี่โดยชอบธรรม มาโดยตลอด แม้ ว่าผู้หญิงในชนชันสู
้ งจะพยายามเปลี่ยนความ
งาม 5 ประการตามแบบฉบับเบญจกัลยาณี คือ ผิวงาม ฟั นงาม เหงือกไรงาม งามกาย งามความรู้
และงามความสามารถ งามจิตใจและคุณธรรมและงามความประพฤติ นนยั
ั ้ งถือว่าผูกติดกับเรื่ อง
ความงาม และในรายละเอียดก็ยังเป็ นบทบาทของผู้หญิ งในฐานะแม่และเมียมากกว่าบทบาท
อื่น ๆ ในสังคม ผลการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพเป็ นครู หมอ วิศวกร พบว่า ภาพพจน์สตรี ที่เป็ นแม่ศรี
เรื อนอย่างเดียวนัน้ ได้ ถูกปฏิเสธเป็ นส่วนมาก เช่น สตรี ที่สอบถามประมาณ ร้ อยละ 90 เห็นว่า
การศึกษาสาคัญกว่าการงาน และสตรี ศึกษาเท่ากับเพศชายแม่ใ นเรื่ องเทคนิคสตรี ร้อยละ 97 ไม่
เห็นด้ วยกับความสามารถของหญิงอยู่ที่การดูแลบ้ าน และเห็นว่าหญิงควรสนใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในโลก จากการศึกษาความเห็นของสตรี ไม่สามารถทางานต่อเนื่องหลังการสมรส เพราะ
ต้ องออกลูก ต้ องเลี ้ยงลูก และสตรี มักจะยอมรับ กับสภาพการทางานแม้ ว่าจะไม่ ค่อยพอใจทาก็
ตาม ซึ่งทังหมดนี
้
เ้ ป็ นอุปสรรคในการก้ าวหน้ าของสตรี นนั ้ เป็ นเหตุผลความเชื่อที่ยงั ไม่มีข้อมูล
พิสูจน์ ให้ เห็นจริ งในขณะเดียวกัน ได้ พบว่าทัศนคติบางอย่างของสตรี เองก็เป็ นอุปสรรคในการ
ก้ าวหน้ า เช่น ความไม่เชื่อมัน่ ในการทางาน ความไม่นิยมในอานาจ การมีความกระตือรื อร้ นน้ อย
ในการทางาน (โคทม อารี ยา, 2538: 18-19). เกี่ยวกับผู้หญิง เพศและชนชันทางสั
้
งคมถึงแม้ ว่า
ผู้หญิงจะไม่สนใจในเรื่ องความไม่เท่าเทียมทางเพศ ระหว่างหญิงชายโดยการแบ่งแยกเพศว่าชาย
เหนือกว่าหญิง แต่ผ้ หู ญิงมักพอใจกับการอยู่ในชนชันที
้ ่เหนือกว่าคนในระดับอื่น ๆ (West Jackie,
1978, p. 228).
ผู้หญิงมีบทบาทของความเป็ นแม่ซงึ่ เป็ นสากล อันมีผลต่อการพัฒนาทางบุคลิกภาพ
ของเพศหญิงและเพศชาย จากข้ อมูลทีหลากหลายนี ้ ผู้ชายจะมีความเหนือกว่าผู้หญิงในกระแส
สังคม วัฒนธรรม การเติบโตของมนุษย์ การเติ บโตของเด็กจาเป็ นต้ องมีผ้ ูดูแลมากกว่า 1 คน
เพื่อให้ โอกาสเด็กได้ สมั ผัสและเลือกที่จะเป็ นตามความพอใจมากที่สดุ เด็กชายและเด็กหญิงควรได้
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แบบอย่างและการดูแลจากเพศเดียวกันกับพวกเขา ทัง้ นีค้ วรสนับสนุนให้ เติบโตอย่างตระหนัก
และเห็นคุณค่าของตัวเอง ในสังคมตะวันตก ในลอนดอนตะวันออก การแต่งงานของลูกสาวที่
เติบโตแล้ วมักจะมีแม่เป็ นที่ปรึกษาช่วยดูแลลูกเป็ นเพื่อน คอยให้ คาแนะนาทุกด้ านรวมทังการกิ
้
น
การเงิ น ด้ ว ย บ่ น ของแม่ จ ะเป็ น ศู น ย์ ก ลางของทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งในครอบครั ว บิ ด ามัก จะเป็ น
ส่วนประกอบความสัมพันธ์เท่านัน้ บางทีอาจเนื่องมาจากความล้ มเหลวของหัวหน้ าครอบครัวที่ไม่
สามารถหารายได้ มาจุนเจือครอบครัวได้ ดังนัน้ ความสัมพันธ์จงึ เน้ นไปที่ แม่ ภรรยา แทน เด็กจึงมี
ความสัมพันธ์ ระหว่างแม่กบั ลูกและพ่อ ในชวา ผู้หญิงจะมีอานาจมากกว่าคู่สมรส และมีอิทธิพล
ต่อการแสดงความสัมพันธ์ กบั เครื อญาติ ผู้หญิงจะมีอานาจควบคุมการเงินการตัดสินใจทุกเรื่ อง
ผู้หญิงมีบทบาทในทุกอาชีพ ทังเป็
้ นเจ้ าของที่ดินและการผลิต ส่วนผู้ชายมีหน้ าที่ดแู ลงานบ้ านและ
หุงหาอาหาร บทบาทเครื อญาติของชวาให้ ความสาคัญกับฝ่ ายหญิงเมื่อมีการหย่าร้ างลูก ๆ มักจะ
อยู่กบั แม่ แม่จะมีความสัมพันธ์กบั ลูกสาวมากแม้ จะแต่งงานแล้ วก็ยงั มีความใกล้ ชิดต่อเนื่อง และ
แม่ยัง คงให้ ความเชื่ อมั่นสนับสนุนลูกสาวตลอดเวลา ด้ านครอบครั วชาว อะเจห์ (Atjehnese)
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ผู้ห ญิ ง แต่ ง งานแล้ ว ยัง คงอยู่กับ ครอบครั ว ของพ่ อ แม่ ต นเอง และเป็ น ผู้
ควบคุมดูแลกิจการในครัวเรื อน ผู้หญิงจะยอมอดทนต่อผู้ช ายได้ ตราบใดที่ผ้ ชู ายยังเลี ้ยงครอบครัว
ได้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ชายเหมือนเด็ก หรื อแขกของบ้ าน ผู้หญิงเมืองนี ้จะไม่ขดั แย้ งที่จะต้ องเลือกเอา
ระหว่างแม่ตวั เองกับสามี ดังเช่น ที่เกิดเป็ นปั ญหาอยู่ในชนชันกลางของตะวั
้
นตกที่มีปรัชญาในการ
รักษารู ปแบบครอบครัวเดี่ยว ดังกล่า วเป็ นการสะท้ อนถึงการตระหนักเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผู้หญิงทัง้ 3 สังคม เป็ นค่านิยมที่แสดงทัศนะบวกของแม่และลูกสาว ผู้หญิงมีความมัน่ ใจ เข้ มแข็ง
และพร้ อมที่จะคงสืบเนื่องอยู่เมื่อมีอายุมากขึ ้นก็พร้ อมจะเป็ นแม่ตอ่ ไป
ผู้ หญิ ง มี ค วามอดทนอดกลั น้ สู ง ผลการศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาของปราณี วงษ์ เ ทศ
ได้ กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง วุฒิภาวะ และความไม่มีวุฒิภาวะ โดยจิตวิทยาสังคมชนชัน้
กลางในตะวันตกที่เป็ นสังคมให้ ความสาคัญกับผู้หญิง วุฒิภาวะ มิใช่ อิสระจากความต้ องการจะ
สามารถยืนอยู่ได้ เมื่อต้ องการอยู่ตามลาพัง มิใช่อิสระจากความต้ องการจะมีความสั มพันธ์กบั ผู้อื่น
การที่ผ้ หู ญิงต้ องขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อมทางสังคม ผู้หญิงจึงมีความรู้สกึ มีความสัมพันธ์ และการ
ติดต่อที่ยังอยู่ในชีวิตทางสังคมของตนเอือ้ ต่อการดาเนินชีวิตของผู้หญิ งอย่างมั่นคงปลอดภัย
(ปราณี วงษ์ เทศ, 2544, น. 76). สังคมลอนดอนตะวันออก อะเจห์และชวา ผู้หญิงมีสถานภาพสูง
โดยเฉพาะบทบาทของแม่ ได้ รับการยกย่องในสังคม แม้ ว่าอายุเพิ่มขึ ้นแต่ยงั คงมีบทบาทในการ
ควบคุมเศรษฐกิจในครัวเรื อนอย่างแท้ จริง ล้ วนมีสว่ นทาให้ ผ้ หู ญิงมีความภาคภูมิใจตนเองและเป็ น
อิสระ สังคม ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางจิตวิทยาผู้หญิง
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ผู้หญิงมีบทบาทสาคัญต่องานศิลปะพื ้นบ้ าน แม่ในสังคมบทบาททางวัฒนธรรมใน
งานเครื่ องปั น้ ดินเผาบริ เวณภาคอีสานจังหวัด นครราชสีมา (สุรีรัตน์ บุบผา, น. 2551). ด้ านการ
ผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาโดยแบ่งเพศผู้หญิงทาหน้ าที่ช่า งปั น้ ผู้ชายทาหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยในขันตอนต่
้
าง
ๆ เช่น การขุดดิน การเผา และการขนย้ ายไปจาหน่าย กลุ่มไทยลาว (พูดภาษาอีสาน หรื อภาษา
ลาว) ตัวอย่างแหล่งเครื่ องปั น้ ดินเผาบริ เวณบ้ านนา กระเซ็ง จังหวัดเลย บ้ านดอนจิกจังหวัด
อุบลราชธานี ผู้หญิงรับผิดชอบในการผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ หาวัตถุดิบ การเตรี ยม
ดิ น การปั น้ ดิ น ขึ น้ รู ป การเผา ตลอดจนการขนย้ า ย โดยผู้ ช ายไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต
เครื่ องปั น้ ดินเผาโดยสิ ้นเชิงและกลุ่มส่วย (พูดภาษาส่วย) แหล่งเครื่ องปั น้ ดินเผาจังหวัดบุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรี สะเกษและอุบลราชธานี เช่ น หมู่บ้านซาสมิง จังหวัดสุรินทร์ การผลิตภาชนะดินเผา
ของกลุ่มดังกล่าวเป็ นไปในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มผู้ผลิตภาษาลาว กล่าวคือ กิจกรรมส่วนใหญ่
ผู้หญิ งเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในทุกขัน้ ตอนของการผลิต ในประเด็นเกี่ ยวข้ องกับความสัมพันธ์
ระหว่างงานเครื่ องปั น้ ดินเผากับระบบนิเวศทางสังคมที่หวั บ้ านบึง จังหวัดขอนแก่น พบว่าปั จจัยใน
การผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผานันท
้ าในฤดูนอกเหนือจากเกษตรกรรมและการเรี ยนรู้ ผ่านการถ่ายทอด
วิธีการเรี ยนรู้ จากหญิงรุ่ นหนึ่งสู่หญิงอีกรุ่ น หรื อการเรี ยนรู้ จากแม่ที่สอนลูกสาวเริ่ มด้ วยการเป็ น
ผู้ช่วยงานอยู่แล้ ว ให้ สงั เกตดูขณะปั น้ ภาชนะขนาดเล็ก ๆ เมื่อลูกสาวปั น้ ภาชนะเป็ นแล้ ว และแม่รับ
บทบาทเป็ นผู้ช่วยต่อไป
การยอมรับลักษณะทางกายภาพของผู้หญิ ง แนวความคิดตะวันออกที่กาหนดบุรุษ
สตรี ลกั ษณะโทษ ลักษณะโทษเป็ นข้ อบกพร่ องส่วนหนึ่งไม่ว่าผู้ชายหรื อผู้หญิงต่างก็ถกู กาหนดไว้
เช่น ในมนูธรรมศาสตร์ ระบุลักษณะโทษของผู้หญิ งว่า “อย่าแต่งงานกับกับผู้หญิ งผมสีนา้ ตาล
ผู้หญิงที่มีอวัยวะเกินพอดี ผู้หญิงขี ้โรค หัวล้ าน ผมดกเกินไป เป็ นคนพูดพล่ามหรื อตาแดง” และ
“อย่าแต่งงานกับสตรี ที่มีชื่อดาว ต้ นไม้ แม่นา้ คนป่ า ภูเขา นก งู ทาส หรื อชื่อน่ากลัว” ลักษณะ
โทษของชายจากชาดก และเรื่ องเวสสันดรชาดก มีการสะท้ อนถึงลักษณะของบุรุษโทษ 18 ประการ
ได้ แก่ ชูชก (ปรี ชา ช้ างขวัญยืน, 2541, น. 36). อย่างไรก็ตาม ลักษณะโทษที่กาหนดขึ ้นล้ วนเป็ น
ความนิยมในขณะที่บ้านเมืองยังไม่เจริญ และเป็ นข้ อสังเกตภายนอกเท่านัน้ เพื่อการระมัดระวังผู้ที่
จะคบหาเป็ นสามีภรรยานัน่ เอง คาสอนทางพระพุทธศาสนาได้ มีการแก้ ไขด้ านระดับชนชันวรรณะ
้
และเพศโดยใช้ หลักคาสอนให้ เชื่อเรื่ องการกระทาหรื อกรรม โดยไม่วดั ที่ชาติกาเนิดหน้ าตาหรื อเพศ
หากแต่อยู่ที่การกระทาดีชั่วซึ่งจะส่งผลต่อผู้กระทาทังสิ
้ ้น เพศไม่ได้ เป็ นเครื่ องวัดและแบ่งฐานะ
สภาวะของมนุษย์และกรรมของแต่ละบุคคลเสมอเท่ากันระหว่างเพศชายและเพศหญิง เช่น คนมี
ปั ญญา การเข้ าถึงความหลุดพ้ น การเป็ นคนดีคนชั่ว ความเป็ นทาสกิเลศตัณหา ความแตกต่าง
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ทางเพศในหลักศาสนาที่เกิดขึน้ เพื่อการประกอบพิธีทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อให้ จิต ใจ
บริ สทุ ธิ์ เช่น การกาหนดหน้ าที่ที่ได้ มีการจัดสรรจะแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ จะมีเพียงเพศชายหรื อเพศหญิงย่อมไม่ได้
สตรี จากหลักธรรม ได้ แก่ หลักไตรลักษณ์ แนวคิดเรื่ อง กรรม ทุกข์ และนิพพาน ล้ วน
มีสว่ นในการทาให้ พทุ ธศาสนามองหญิงชายเท่าเทียมกัน พุทธศาสนาเห็นว่ามนุษย์ชายหญิงเสมอ
ภาคกันในความเป็ นมนุษย์ที่ต้องอยู่ภายใต้ หลักไตรลักษณ์ หรื อกฎธรรมชาติ คือ ความไม่เที่ยง
ความเป็ นทุกข์ ความไม่มีตวั ตน โดยเสมอกันอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทังเมื
้ ่อมีชีวิตอยู่ มนุษย์
ทัง้ ชายหญิ ง ก็ ต้ องเผชิ ญ กับความทุกข์ ที่ สืบ เนื่ อ งมาจากขัน ธ์ 8 ด้ ว ยกัน เท่ ากัน ทัง้ สิ น้ ที่ อาจจะ
แตกต่างกัน เพียงแต่ความรุนแรงมากน้ อยที่แตกต่างกันในเรื่ องของกรรม มนุษย์ทกุ คนจึงมีความ
เสมอภาคกันและมีเสรี ภาพที่จะเลือกกระทากรรมและรับผลการกระทาของตน และความเสมอ
ภาคที่จะหลุดพ้ นจากทุกข์ด้วยปั ญญาตน นับว่าเป็ นความเสมอภาคเท่าเทียมกันที่จดุ เริ่ มต้ นตังแต่
้
กาเนิดมาเป็ นมนุษย์ และบันปลายจุ
้
ดหมายสูงสุดในทางศาสนาที่บคุ คลพึงบรรลุได้ เพราะฉะนัน้
การมองชายหญิ ง ในแง่ของหลักธรรมนัน้ แสดงให้ เห็นว่า หญิ งชายมีความเท่าเทียมกันในพุทธ
ศาสนา
ผู้หญิงกับการแบ่งชนชันในสั
้ งคม บทบาทและทัศนคติของผู้หญิงไทย จะมองเพียง
คนกลุม่ เดียวไม่อาจสรุปภาพหญิงไทยโดยรวมได้ เนื่องจากในสังคมมีหลายชนชัน้ ได้ แก่ ชนชันสู
้ ง
ชนชัน้ กลางและชนชัน้ ล่าง ผู้หญิ งต่างชนชัน้ จะมีบทบาทและสถานภาพแตกต่างกันการศึกษา
ผู้หญิงในสังคมไทยจึงควรมองจากภาพความแตกต่างที่ซบั ซ้ อนของผู้หญิง มองจากประสบการณ์
และแง่มมุ ของคนหลาย ๆ กลุ่ม หลาย ๆ ชนชัน้ และความจริ งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประเทศ
เพื่อปฏิรูปการศึกษาเมื่อรั ชกาลที่ 4 และรั ชกาลที่ 5 ได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการศึกษาเล่าเรี ยนและ
ประกอบอาชีพนอกบ้ านให้ กับผู้ หญิ งนัน้ ได้ ทาให้ สถานภาพหญิงชนชัน้ สูงและชนชัน้ กลางดีขึน้
นอกจากชนชัน้ ล่างที่ยงั คงดารงชีวิตอยู่อย่างเดิมและด้ อยกว่าเนื่องจากไม่มีโอกาสในการศึกษา
และระบบการเรี ยนรู้ได้ กระจายความเชื่อ ไปให้ ผ้ หู ญิงชันล่
้ างที่เคยพึง่ ตนเอง ทามาหากินช่วยเหลือ
ครอบครัวได้ หันมามีบทบาทเป็ นแม่บ้านเช่นผู้หญิงชันสู
้ ง การพัฒนาประเทศไปสูร่ ะบบทุนนิยมก็
เป็ นส่วนสนับสนุนให้ ผ้ หู ญิงชนชันล่
้ างเกิดปั ญหาถูกเอารัดเอาเปรี ยบทางเพศ กลไกทางวัฒนธรรม
ทาให้ ผ้ หู ญิงชนชันล่
้ างทัว่ ไปมีบทบาททางเศรษฐกิจทามาหากินเลี ้ยงดูครอบครัวมาตลอด การแบ่ง
พื ้นที่ทางานระหว่างชายและหญิงในสังคมพบว่ามีการแบ่งงานกันทาอย่างชัดเจน แบ่งพื ้นที่และ
บทบาททัง้ สองเพศออกเป็ น โลกในบ้ านและโลกนอกบ้ าน (private and public spheres) โดย
ผู้ชายจะอยู่ในพื ้นที่สาธารณะและผู้หญิงจะอยู่ทางานในบ้ านเป็ นเวลานานจนเป็ นการยอมรับว่า
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ผู้ชายเป็ นใหญ่ (patriarchy) ที่ดารงอยู่ในสังคมไทย ทางด้ านการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
นันเป็
้ นเรื่ องของผู้ชายผู้หญิงเข้ ามามีบทบาทมากเกี่ยวกับเศรษฐกิจในครัวเรื อนผู้หญิงจะมีบทบาท
สูงมาก
วิรุณ ตั ้งเจริ ญ ให้ แนวคิดเกี่ยวกับหยินหยางซึ่งเชื่อมโยงในเรื่ องเกี่ยวกับสมองของ
มนุษย์ว่า มนุษย์มีสมองที่แบ่งหน้ าที่กนั ทางานซีกซ้ ายซีกขวา ซึ่งการใช้ สมองจะมีการควบคุมทีมี
ลักษณะเฉพาะ สมองมีการทางานที่เกี่ยวข้ องการรับรู โลกภายนอก ภาษา ความในใจ สองจิตใจ
ด้ วยการผสานบูรณาการโดยเส้ นใยประสาท (nerve fibers) ระหว่างสมองคู่นนั ้ บางครัง้ ร่ วมมือ
กันโดยสมองอีกซีกยอมให้ ซีกตรงกันข้ ามได้ มีทงความสามารถพิ
ั้
เศษ บางทีสมองก็มีความขัดแย้ ง
กันการรับรู้ จากสมองซีกหนึ่งแต่ไม่อาจปฏิบัติได้ และการไม่รับรู้ จากสมองอีกซีกหนึ่งจึงไม่อาจ
สัง่ งานให้ มือทาได้ การที่ศิลปิ นเขียนภาพอย่างเป็ นกระบวนการโดยสมองซีกที่เกี่ยวกับการขีดเขียน
คือ สมองซีกขวา การใช้ สมองควบคุมนีค้ นที่ถนัดซ้ าย สมองด้ านขวาควบคุม ถนัดขวาสมอง
ด้ า นซ้ า ยควบคุม ในแง่ ก ารวิ เ คราะห์ ผ้ ูที่ ใ ช้ ข้ างซ้ ายหรื อ ถนัด มักเกี่ ย วโยงกับ การต่ อ ต้ า นและ
ความรู้ สึกที่อยู่เหนือการควบคุม บางทัศนะเห็นว่า เลว ไร้ ศีลธรรม อันตราย พ่อแม่บางคนที่เชื่อ
เช่นนีม้ กั บังคับลูกให้ ใช้ ข้างขวาและจะมีผลลบต่อเด็กจนโต การใช้ ด้านขวาจะเกี่ยวโยงกับสิ่งที่ดี
ยุติธรรม ถูกต้ อง ดังนัน้ ซ้ ายให้ ความหมายว่าไม่ดี ขวาให้ ความหมายว่าดี การเกี่ยวโยงของสมอง
สองซีก เป็ นผลพวงให้ นักปรั ชญา ครู อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ จากอดีต เห็ น วิธีคิด “การรู้
สองทิศทาง” เพื่อการวิเคราะห์เชิงวัตถุและญาณภายใน เป็ นแนวคิด หยินหยาง เต๋าของจีนได้ แยก
ออกเป็ น 2 ด้ าน (วิรุณ ตั ้งเจริญ. 2547, น. 163-167). ดังนี ้
หยิน
หยาง
หญิง

ชาย

ลบ

บวก

ดวงจันทร์

ดวงอาทิตย์

ความคิด

แสงสว่าง

ยอมจานน

ก้ าวร้ าว
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เย็น
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ฤดูใบไม้ ร่วง

ฤดูใบไม้ ผลิ

ฤดูหนาว

ฤดูร้อน

ไร้ สานึก

สานึก

สมองขวา

สมองซ้ าย

อารมณ์

เหตุผล

ศิลปิ นเป็ นบุคคลซึง่ อาจรับบทบาทในหลายบทบาทพร้ อม ๆ กัน ในบทบาทที่ดารงอยู่
จึงมีปัจจัยที่มีส่วนในการสนับสนุนผลักดันให้ บทบาทมีความสาคัญและลดความสาคัญ ได้ ดังนัน้
บทบาทกับปั จจัยจึงเป็ นเงื่อนไขที่อยู่ด้วยกันขาดกันไม่ได้ การศึกษาแนวคิดจากวรรณกรรมและ
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จึ ง ได้ ข้ อ มูล เพื่ อ วิ เ คราะห์ บ ทบาทและปั จ จัย ที่ เ อื อ้ ให้ เ ป็ น ศิ ล ปิ น หญิ ง ใน
สังคมไทย ดังนี ้
บทบาทและสถานภาพของศิลปิ นหญิ งในสังคมไทย ได้ แก่ 1. ศิลปิ น 2. ครู /
อาจารย์ 3. นักประพันธ์ เป็ นต้ น
2.4 ปั จจัยที่เอือ้ ให้ เป็ นศิลปิ นหญิง
ผลการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ เ อื อ้ ให้ เ ป็ น ศิ ล ปิ น หญิ ง ผุ้วิ จัย ศึ ก ษาตามโครงสร้ างทางสัง คม
ประกอบด้ วยปั จจัย 4 ด้ าน ดังนี ้
2.4.1 ปั จจัยด้ านสังคมของศิลปิ นหญิง
2.4.2 ปั จจัยด้ านการศึกษาของศิลปิ นหญิง
2.4.3 ปั จจัยด้ านครอบครัวของศิลปิ นหญิง
2.4.4 ปั จจัยด้ านจิตวิทยาของศิลปิ นหญิง
2.4.1 ปั จจัยด้ านสังคม ศิลปะเป็ นการแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์ที่สะท้ อน
ความรู้สกึ อารมณ์ของตนตามความต้ องการ ผ่อนคลายศิลปะมีหน้ าที่หลักในการสร้ างความสมดุล
ระหว่างงานกับการใช้ เวลาว่างด้ วยการผ่อนถ่ายความเครี ยดไปจากหน้ าที่การงานของมนุษย์ซึ่ง
ศิลปะมีเกี่ยวเนื่องกันกับสังคมและวัฒนธรรมสภาพความเป็ นอยู่ของมนุษย์โดยศิลปิ นมี มมุ มองว่า
คุณค่าศิลปะพิจารณาจากความงามเป็ นหลักสาคัญ และสอดคล้ องกับสภาวะทางสังคม การรับ
ศิลปะตะวันตกจึงมีอิทธิพลต่อรู ปแบบงานศิลปะ และงานศิลปะจึงมีความสอดคล้ องกับสภาพ
บ้ านเมืองที่พฒ
ั นาให้ ก้าวหน้ าไปทุก ๆ ด้ าน ปั จจุบนั พบสาเหตุเนื่องจากปั ญหาเกิดจากสังคมไทย
ปกครองโดยผู้มีอานาจ ทาให้ มีกรอบของศิลปะ และกลุม่ ผู้ชม

64
ดังนันศิ
้ ลปิ นหญิงสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะแบบสตรี นิยมโดยเริ่ มจากความคิดสร้ างสรรค์
และอิสระ สะท้ อนประสบการณ์ชีวิตตามปรากฏการณ์ของสังคมตามแบบเฉพาะตัว เพื่อจรรโลง
ใจมวลมนุษย์ และเพื่อพัฒนาฝี มือตนเองในรูปแบบที่เป็ นชุดความคิด หรื อกระจัดกระจายหรื อวัตถุ
ปกระสงค์ข้อใดข้ อหนึง่ การสร้ างโอกาสจากการอุปถัมป์ สนับสนุนของครอบครัว แวดวงศิลปะหรื อ
จากบทบาทที่สมั พันธ์ ศิลปิ นหญิงดาเนินชีวิตอย่างผู้นาเสนอ เด็ดเดี่ยว และไม่เรี ยกร้ องความเท่า
เทียมหรื อสิทธิใด ๆ และมีความตื่นตัวในการสร้ างสรรค์และพัฒนาผลงาน เป็ นงานศิลปะแบบสตรี
นิยมโดยนาสู่สาธารณะด้ วยการจัดแสดงผลงานนิทรรศการเดี่ยว และแสดงผลงานนิทรรศการ
ร่วมกับศิลปิ นอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ศิลปิ นหญิงย่อมเป็ นที่ยอมรับชื่นชมยินดีในสังคมไทย
2.4.2 ปั จจัยด้ านการศึกษา การรับอิทธิพลมาจากตะวันตกโดยชนชัน้ สูงเมื่อ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 กระทัง่ ได้ มีสถาบันการศึกษาศิลปะเป็ นหลักสูตรการเรี ยนการสอนแห่งแรกที่โรงเรี ยน
เพาะช่างในสมัยรั ชกาลที่ 6 และพัฒนาเรื่ อยมาจนสถาบันการศึกษาศิลปะด้ านทัศนศิลป์ เพิ่ม
จานวนขึน้ สถานศึกษาศิลปะย่อมเป็ นส่วนสนับสนุนและเป็ นทางเลือกที่กว้ างและเพิ่มจานวน
หลาย ๆ ทางในการให้ ได้ มีโอกาสเข้ าฝึ กฝนแก่ผ้ สู นใจศึกษาศิลปะ สถานศึกษาด้ านศิลปะทุกแห่ง
จะให้ โอกาสต่อการเรี ยนรู้ทงผู
ั ้ ้ ชายและผู้หญิง ไม่ได้ จากัดเพศในทุก ๆ สาขา โดยเริ่ มต้ นมีสถาบัน
ศิลปะขึ ้นระยะแรกของไทย พบว่ามีผ้ หู ญิงในชนชัน้ กลางของสังคมที่ได้ เข้ าศึกษาวิ ชาศิลปะด้ าน
ทัศ นศิ ล ป์ ในสถานศึก ษาส าคัญ ของไทยระดับ ต่ า กว่า อุด มศึก ษาและระดับ อุด มศึก ษา ได้ แ ก่
โรงเรี ย นเพาะช่าง วิ ท ยาลัยช่า งศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต ตามลาดับ สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้หญิงมีศกั ยภาพต่อการเป็ นศิลปิ นไม่แตกต่างกับ
ผู้ชาย การเรี ยนรู้ เป็ นการพอกพูนความรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสติปัญญาความสามารถตามความสนใจ
และถนัด ผู้หญิ งที่ไ ด้ รับการศึกษาศิลปะด้ านทัศนศิลป์ จากสถาบันการศึกษาศิลปะ ย่อมมีองค์
ความรู้ และทัก ษะตามแบบอย่ า งศิ ลปะตามยุค สมัย พร้ อมแนวคิ ด รู ปแบบการสร้ างผลงานที่
สะท้ อนตัวตน สังคมและบริบทของศิลปิ น
ดังนัน้ ศิลปิ นหญิงที่จบการศึกษาในสถาบันการศึกษาสาคัญของสังคมมีโอกาสต่อการ
ได้ รับการสนับสนุนและเป็ นที่ยอมรับเช่นเดียวกับศิลปิ นชาย ดังนัน้ ผู้ชายสนใจและศึกษาด้ าน
ศิลปะได้ ผู้หญิงสนใจและศึกษาศิลปะได้ เช่นกัน และโอกาสการเรี ยนศิลปะจะเกิดขึ ้นสูงกับคนใน
สังคมชนชันกลางขึ
้
้นไป
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2.4.3 ปั จจัยด้ านครอบครั ว เป็ นระบบตามโครงสร้ างทางสังคมของมนุษย์ ครอบครัว
เป็ นหน่วยแรกในการหล่อหลอมให้ มนุษย์แสดงพฤติกรรมตามค่านิยม ความเชื่อ การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตโดยวงจรชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย ล้ วนถูกกาหนดไว้ ด้วยระบบ
ภายในครอบครั ว และเครื อญาติ โดยยึดรู ปแบบการดาเนินชีวิตจากภายนอกตามสถานะทาง
ครอบครั ว ได้ แก่ ค่า นิ ย ม ทัศนคติ ที่ มีร่วมกัน ของบริ บทครอบครั ว ในครอบครั วผู้หญิ งมักถูก
กาหนดให้ ทางานบ้ าน ดูแลอาหาร เสื ้อผ้ า ซักล้ าง และเป็ นแม่ที่มีหน้ าที่ดูแลบุตรอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ด้ วยลักษณะทางกายภาพสอดคล้ องกับงานที่รับผิดชอบภายในครอบครัว ส่วนผู้ชายจะถูก
กาหนดเพื่อให้ ทางานนอกบ้ าน และเป็ นหลักในการหารายได้ ดแู ลสมาชิก เป็ นส่วนสนับสนุน และ
เป็ นส่วนถ่วงดุลต่อการตัดสินใจของสมาชิกในครอบครัว การมอบให้ ผ้ หู ญิงเป็ นใหญ่ในบ้ านจึงอาจ
มีผลกระทบต่อการใช้ ชีวิตนอกบ้ านของผู้หญิงได้ เช่นกัน ทางเลือกคือผู้หญิงที่ปรารถนาเป็ นผู้นาใน
ครอบครัว มีอานาจในบ้ าน ทาให้ เป็ นส่วนที่สง่ เสริมให้ เกิดแรงจูงใจผู้หญิงได้ ทางานนอกบ้ าน
ดังนันในสภาพปั
้
จจุบนั เมื่อผู้หญิงทางานนอกบ้ านแล้ ว งานบ้ านจึงเป็ นการร่วมแรงรวมใจ
ระหว่างผู้ชายที่เป็ นสมาชิกภายในบ้ าน ช่วยกันทาคนละมือคนละไม้ งาน กล่าวคือ ผู้ชายทางาน
นอกบ้ านได้ ทางานในบ้ านได้ ผู้หญิงทางานนอกบ้ านได้ และทางานในบ้ านได้ เช่นกัน ครอบครัว
และเครื อญาติมีสว่ นต่อสมาชิกในครอบครัว ดังนี ้
2.4.3.1 การกาหนดและเลือกอาชีพของสมาชิกในครอบครั ว สมาชิกจะได้ รับการ
ส่งเสริ มสืบต่อกันและมีแบบแผนที่พงึ ปฏิบตั ิ หรื อเลือกปฏิบตั ิ ขึ ้นอยู่กบั ผู้นาครอบครัวว่าให้ อานาจ
แก่สมาชิกในการตัดสินใจอย่างไร และเงื่อนไขของแต่ละอาชีพจึงย่อมแตกต่างกัน
2.4.3.2 รายได้ ต่ อ การด ารงชี พ จะมี ผ ลต่ อ การเลื อ กอาชี พ ในสัง คมไทย มัก สร้ าง
ค่านิยมให้ ลูกหลานเป็ นตามสังคมต้ องการ การมีอาชีพเป็ นศิลปิ น จึงมีความท้ าทายสาหรั บผู้
หญิงไทยมาก
2.4.4 ปั จจัย ด้ า นจิตวิทยา เกี่ ยวข้ องกับจิตวิทยาของผู้หญิ ง ผู้หญิ งต้ องขึน้ อยู่กับ
สภาพแวดล้ อมทางสังคม ผู้หญิงจึงมีความรู้สกึ มีความสัมพันธ์ และการติดต่อที่ยงั อยู่ในชีวิตทาง
สังคมของตน เอื ้อต่อการดาเนินชีวิตของผู้หญิงอย่างมัน่ คงปลอดภัย ในขณะที่ผ้ ชู ายขาดสิ่งนี ้ การ
มี ค วามโอภาปราศรั ย ในมนุษ ย์ ท าให้ เ กิ ด มิ ต รภาพกว้ า งขวาง ส่ ง ผลให้ เ ป็ น เกิ ด การอุป ถัม ภ์
โดยเฉพาะศิลปิ นจะมีผ้ สู นับสนุนเพื่อให้ ได้ มีการสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั บูรณาการตามแนวคิดสตรี นิยมในสังคมไทยต่อยอดเป็ นหลัก
คิดหยินหยางเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ศิลปิ นหญิ ง แต่ละท่านมีบทบาทตามสถานภาพของศิลปิ น
จานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย ศิลปิ น ครู ศิลปะ และนักเขียน โดยใช้ แนวคิด หยินหยางวิเคราะห์
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บทบาทศิลปิ น และศึกษาปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิ ง 4 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านสังคมของศิลปิ น
หญิง 2. ด้ านการศึกษาของศิลปิ นหญิง 3. ด้ านครอบครัวของศิลปิ นหญิง และ4. ด้ านจิตวิทยา
ของศิลปิ นหญิง
2.5 ศิลปิ นหญิงในสังคมไทย
สุธี คุ ณ าวิ ช ยานนท์ (2561, น. 385-387) ศึ ก ษาศิ ล ปิ น หญิ ง ที่ มี ผ ลงานเฟมิ นิ ส ต์ ใ น
สัง คมไทย ในสัง คมไทยได้ มี ป รากฏการณ์ เ กี่ ย วกับ การแสดงตัว ตนของศิ ล ปิ น หญิ ง ตามช่ ว ง
พุทธศักราชตั ้งแต่ 2500 –ปั จจุบนั ดังนี ้
พ.ศ. 2500 ในสังคมไทยพบว่ามีศิลปิ นหญิง ได้ แก่ ลาวัณย์ อุปอินทร์ , ปราณี นิ่ม
เสมอ และสุว รรณี สุคนธ์ เที่ย ง ปราณี รับราชการในกรมศิลปากร ส่วนสุวรรณี เบนเข็มไปเป็ น
นักเขียน ที่ประสบความสาเร็ จในนามปากกา สุวรรณี สุคนธา ลาวัณย์ อุปอินทร์ ได้ เขียนรู ปและ
เป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ รับยกย่องเป็ นศิลปิ นแห่งชาติในปี พ.ศ. 2559 นับว่า
เป็ นผู้หญิงคนแรกในสาขาทัศนศิลป์ ในวัย 81 ปี
พ.ศ. 2510 ในสัง คมไทยมี การแสดงผลงานของศิ ล ปิ น กัญ ญา เจริ ญ ศุภ กุล และ
ลักษมี ตั ้งโฉลก
พ.ศ. 2520 ศิลปิ นที่มีบทบาทโดดเด่น ได้ แก่ ศรี วรรณ เจนหัตการกิจ และเสริ มสุข
เธียรสุนทร
พ.ศ. 2530 ศิลปิ นที่มีบทบาทในสังคมไทย ได้ แก่ ไขแสง ปั ญญาวชิระ เป็ นหนึ่งใน
ศิลปิ นไม่กี่คนที่ทาศิลปะสื่อแสดงสดอย่างจริงจัง จิตติมา ผลเสวก ทาศิลปะสื่อที่หลากหลาย
ศิลปิ นหญิงในช่วงปี ทศวรรษนีไ้ ด้ มีการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวแสดงนิทรรศการ ประเพณี ประเวณี มีผลงานของศิลปิ นหญิง 6 คน คือไขแสง ปั ญญาวัชระ, ภาพตะวัน สุวรรณกุฏ, จิตติมา
ผลเสวก, นพรัตน์ โชคชัยชุติกลุ , นิตยา เอื ้ออารี กลุ และจรัสศรี รู ปขาดี เป็ นนิทรรศการที่จดั ขึ ้น
เนื่องในวันสตรี สากล วันที่ 8 มีนาคม ในปี พ.ศ. 2538 ผลจากการรวมตัวครัง้ นี ้ ได้ นาไปสู่การ
รวมตัวและจัดงานจากศิลปิ นหญิงชื่อว่า ถ้ อยแถลง วูเมนิเฟสโต (Womanifesto) ในปี พ.ศ. 2540
ศิลปิ นที่ได้ เข้ าร่ วมมีทงไทย,
ั้
ออสเตรเลีย, อินเดีย, ปากีสถาน, สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริ กา ครัง้ ที่ 2
จั ด ขึ น้ ที่ ส วนสราญรมย์ มี ศิ ล ปิ นจ านวนมากขึ น้ มาจากหลายประเทศมากยิ่ ง ขึ น้ โดยมี ก าร
ประชุมสัมมนาควบคู่กบั นิทรรศการไปด้ วย และอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2544 มีการลดขนาดการจัดงาน
เล็ ก ลง และกลายเป็ น การจัด ประชุม เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร และเวิ ร์ ค ชอพในไร่ ส วนชนบทที่ จัง หวัด
ศรี สะเกษ
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พ.ศ. 2540 ศิลปิ นหญิงรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ทากิจกรรมแสดงงานศิลปะ และมี
ผลงานที่ถกู ตีความว่าเป็ นศิลปิ นแบบผู้หญิง ได้ แก่ อารยา ราษฎร์ จาเริญสุข และพินรี สัณฑ์พิทกั ษ์
ในทศวรรษนี ้มีศิลปิ นหญิงปรากฏตัวในสังคมสมัยใหม่ ได้ แก่ ศิลปิ นหญิงวิมลมาลย์ ขันธะชวนะ
มล.บุศยมาศ นันทวัน, อรอนงค์ กลิ่นศิริ, ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์, วัชราพร ศรี สขุ ,ยุวนา ปุณวัฒน
วิทย์, เตยงาม คุปตะบุตร, มรกต เกษเกล้ า, ศันสนีย์ รุ่งเรื องสาคร และสุวรรณี สารคณา เป็ นต้ น
การศึกษาศิลปิ นหญิงในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจัยศึกษาศิลปิ นหญิง ได้ แก่ 1) เป็ นผู้หญิงไทยที่
ได้ รับการยอมรับในสังคมอย่างต่อเนื่อง 2) เป็ นผู้แสดงผลงานนิทรรศการศิลปะเดี่ยว 3) เป็ นผู้
แสดงผลงานนิทรรศการศิลปะร่วมกับศิลปิ นอื่น 4) มีบทบาททางศิลปวัฒนธรรมและผลงานตาม
สภาวการณ์ หรื อศิลปะแบบสตรี นิยม ในงานวิจัยนีจ้ ึงศึกษาถึงศิลปิ นหญิงจานวน 5 ท่าน ได้ แก่
ลาวัณย์ อุปอินทร์ , กัญญา เจริ ญศุภกุล, ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ, อารยา ราษฏร์ จาเริ ญสุข
และสมบูรณ์ พวงดอกไม้ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ นดังนี ้
ลาวัณย์ อุปอินทร์ (ดาวราย) ทางานศิลปะแสดงผลงานต่อเนื่องมาตลอดจนปั จจุบัน
ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2561 ตลอดช่วง 6 ทศวรรษ ลาวัณย์มีความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะในด้ าน
การวาดภาพเหมือนบุคคล ลาวัณย์ได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หวั ใน
รัชกาลที่ 9 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้ าฯ ให้ ถวายงานเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์
และพระสาทิสลักษณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ ภาพติดตังที
้ ่ตาหนักราชวังต่าง ๆ ลาวัณย์เป็ นศิลปิ น
หญิงคนแรกของสังคมไทยที่ได้ รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจาปี พ.ศ. 2559 มี
ผลงานแสดงเดี่ยวและแสดงร่ วม รวมทัง้ การได้ รับเชิญร่ วมกิจกรรมทางศิลปะกั บสถานศึกษา
หน่วยงานและศิลปิ นในแวดวงศิลปะ
กัญญา เจริ ญศุภกุล มีบทบาททังที
้ ่เป็ นศิลปิ นและครู ด้ านงานศิลปะเป็ นเสมื อนการ
บันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่อดุ มไปด้ วยสุนทรี ยภาพ (Aesthetic) อันซับซ้ อน ผลงานชองศิลปิ นไม่
เพียงธารงไว้ ซึ่งอานาจของสุนทรี ยภาพและความเพลิดเพลินทางอารมณ์ในระดับปั จเจกเท่านัน้
หากแต่ผลงานศิลปะเหล่านีย้ งั มีมิติในการสื่อสาร (Communication) ความเป็ นไปในสังคมไทย
ร่ วมสมัย เพื่อเป็ นภาพตัวแทนและสื่อสะท้ อนแนวคิดชาตินิยม ค่านิยมในสังคม วัฒนธรรมที่
หลากหลาย ความเป็ นไปของสังคม และความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทย ผ่านผลงานศิลปะร่วม
สมัยได้ อย่างสมบูรณ์ ผลงานศิลปะที่มีความเกี่ยวโยงกับสภาพความเป็ นไปทางสังคมนันส่
้ วนใหญ่
มักถูกสร้ างสรรค์ขึน้ จากศิลปิ นชายที่มีความสนใจในประเด็นดังกล่าวอย่างจริ งจัง ซึ่งผลงานที่
ออกมามักมีแสดงออกทางทัศนธาตุที่รุนแรงเกิดความรู้สกึ สะเทือนใจอย่างเด่นชัด ด้ านหนึง่ อาจจะ
เป็ น การน าเสนออย่ า งตรงไปตรงมาของศิ ล ปิ น มี ต่ อ เหตุก ารณ์ ใ นสัง คมนัน้ ๆ ด้ า นหนึ่ง ศิ ล ปิ น
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ต้ องการสื่อสารความรู้ สึกส่วนตัวที่มีต่อเหตุการณ์ ดังกล่าวอย่างตรง ๆ แต่ถึงที่สุดแล้ วผลงาน
ผลงานศิลปะที่สื่อสะท้ อนความเป็ นไปในสังคม โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองนัน้ ย่อม
แสดงออกถึงบทบาทที่สาคัญของศิลปะที่มีตอ่ สังคมโดยรวม ดังนันศิ
้ ลปิ นเองก็มีความจาเป็ นที่ต้อง
รับผิดชอบต่อสังคมผ่านผลงานศิลปะเช่นเดียวกัน กัญญาสร้ างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ จิตรกรรม
และสื่ออื่น ๆ ในรู ปแบบที่หลากหลาย แต่ผลงานที่มักถือเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่โดดเด่นคือ
ผลงานชุด "ธง" ซึ่ง แก่ น ของแนวทางการสร้ างสรรค์ นัน้ ศิ ล ปิ น ได้ รั บ แรงสะเทื อ นใจจากความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 และนาความรู้ สึกจากประสบการณ์ใน
ขณะนันมาสร้
้
างเป็ นผลงานจิตรกรรม โดยการใช้ มือละเลงสีอย่างฉับพลันลงบนผืนผ้ าใบทาให้ เกิด
ร่ องรอยและพืน้ ผิวที่หยาบ เต็มไปด้ วยพลังฝี แปรงที่สร้ างขึน้ จากมือของเธอเอง ทาให้ เมื่อได้ ชม
ผลงานจึงเกิดความรู้สกึ ที่ตรง ชัดเจนและทรงพลังอย่างเห็นได้ ชดั
ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ ก่อนจะมาเป็ นศิลปิ นอิสระ ศรี วรรณเคยมีอาชีพเป็ นอาจารย์
สอนศิลปะ นานถึ ง 30 ปี ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้ แก่ วิท ยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันเทคโนโลยีเจ้ าคุณลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กระทัง่
ตัดสินใจเกษี ยนอายุราชการก่อนกาหนดเพื่อไปใช้ ชีวิตและทางานศิลปะอยู่ที่เชียงราย และยังคง
วาดภาพและแสดงผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ผลงานศิลปะในช่วงแรกศิลปิ นจะสื่อถึงเรื่ องราว
ของการเมืองและสังคมและแสดงร่ วมกับศิลปิ นมากมาย จนครัน้ เมื่ออยู่ที่เชี ยงรายศิลปิ นเปลี่ยน
รูปแบบการสื่อด้ วยผลงานศิลปะเทคนิคที่หลายได้ แก่ง ผลงานภาพเขียนสีน ้ามันบนผ้ าใบ สีน ้าบน
กระดาษ ประติมากรรม และเซรามิค โดยสร้ างสรรค์และแสดงอย่างต่อเนื่อง
อารยา ราษฏร์ จาเริ ญสุข ศิลปิ นหญิ งไทยในเวทีนานาชาติ ซึ่งมีอีกหนึ่งบทบาทเป็ น
อาจารย์ประจา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารยา ราษฎร์ จาเริ ญสุข เป็ นศิลปิ น
ทางานด้ านศิลปะทัศนศิลป์ เริ่ มจากภาพพิมพ์ใน พ.ศ. 2522 และทางานในเทคนิคอื่น เช่น เทคนิค
ผสม ประติมากรรม และศิลปะจัดวาง ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2540 เริ่มงานศิลปะวิดีทศั น์ ทางานวีดีโอ เพอร์
ฟอร์ มานซ์ และวีดีโอ อินสตอลเลชั่น ในขณะที่ทางานวรรณกรรมควบคู่ไปด้ วย ผลงานทัง้ สอง
ประเภทคือ วรรณกรรมและทัศนศิลป์ ถูกมองว่าเป็ นกระบวนการที่ร้อยกัน ไม่อาจตัดขาดฝั่งหนึง่ ฝั่ง
ใดไป ทัง้ สองส่วนเป็ นกระบวนการสนองการหาความหมายของชีวิต การตังค
้ าถามต่อการมีอยู่
และคุณค่าแห่งการมีอยู่นนั ้
สมบู ร ณ์ พวงดอกไม้ ศิ ล ปิ น อิ ส ระ มี ผ ลงานศิ ล ปะแสดงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทัง้ ในและ
ต่างประเทศ มีการแสดงผลงานเดี่ยวและกลุม่ การแสดงกลุม่ เป็ นที่ร้ ูจกั ทัว่ ไป คือ ศิลปิ นกลุม่ กังหัน
ช่วงปี พ.ศ. 2521-2558 สมบูรณ์เคยเป็ นครู สอนศิลปะในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ โรงเรี ยนไทยวิจิ ตร
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ศิลป์ ควบคูก่ บั การเป็ นศิลปิ น ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2528 เป็ นเวลา 8 ปี เป็ นศิลปิ นอิสระจนปั จจุบนั
ในช่วงเวลา 4 ทศวรรษ ตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2521-2561 ผลงานศิลปะของสมบูรณ์เป็ นผลงานจิตรกรรม
สีน ้า มีผลงานสร้ างสรรค์ที่สะท้ อนประวัติศาสตร์ ชมุ ชน ในปั จจุบนั สมบูรณ์เขียนภาพริมคลองรังสิต
ประยุงศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี เริ่ มตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2561 จากความมุ่งมัน่ ที่
จะบัน ทึก เรื่ อ งราวริ ม คลองรั ง สิ ต ดั ง้ เดิ ม ไว้ ด้ ว ยขณะก าลัง ถูก รื อ้ เพื่ อ ปรั บ ภูมิ ทัศ น์ ข องภาครั ฐ
สมบูรณ์ปรารถนาให้ ริมคลองคงความสวยงามไว้ ในผลงานศิลปะจิตรกรรมสีน ้าเพื่อคนรุ่ นหลังได้
เห็น
2.6 งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กมลา ชิดช่าง, (2541). ศึกษาเรื่ อง การเรี ยนเปี ยโนของผู้หญิงในสังคมไทย พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมจารี ตมาสูค่ วามเป็ นสังคมสมัยใหม่แบบตะวันตก โดยเริ่มที่มิชชันนารี
ที่มาตั ้งโรงเรี ยนในสังคมไทย จากนันจึ
้ งแพร่ไปสูร่ าชสานัก คหบดีจีนผู้มงั่ คัง่ แล้ วจึงถ่ายทอดลงมาสู่
ชนชันกลางในเวลาต่
้
อมา เปี ยโนได้ มีบทบาทในวงการดนตรี ไทย นับตังแต่
้ ใช้ บรรเลงเพลงไทยเดิม
จนถึ ง เพลงสากล แต่เนื่ องจากกระแสวัฒนธรรมหลักของชนชัน้ สูง และชนชัน้ กลาง อัน ได้ แก่
ค่านิยมเต้ นกินรากิน ซึง่ รังเกียจอาชีพการเป็ นนักดนตรี และมโนทัศน์เกี่ยวกับความเป็ นผู้หญิงไทย
ที่ต้องให้ ความสาคัญแก่เหย้ าเรื อน จึงทาให้ ผลของการเรี ยนเปี ยโนของผู้หญิงในสังคมไทยยังไม่
สามารถพัฒนาได้ เท่าเทียมกับสังคมตะวันตก
เบญจมาภรณ์ สยัง กูล , (2549). ได้ ผ ลการศึก ษาศิ ล ปะแนวเฟมิ นิ ส ต์ : กรณี ผ ลงาน
ศิลปะเฟมินิสต์ของฟรี ดา คาฮ์โล และจูดี ชิคาโก พบว่า ศิลปิ นหญิง ฟรี ดา คาฮ์โล ทีผลงานศิลปะ
บริ สทุ ธิ์แบบ Primitive และ Naïve เนื่องจากเขาไม่ได้ ศึกษาด้ านศิลปะจากสถาบันใด แต่ศึกษา
และสร้ างผลงานด้ ว ยใจรั ก และด้ วยตนเอง ปั จจุบัน ศิลปิ น ได้ สร้ างสรรค์ ผลงาน Folk Art ที่
ทรงคุณค่าซึง่ ได้ รับความนิยมและยกย่องในอเมริ กา ส่วนศิลปิ นจูดี ชิคา โก เธอสาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโทด้ านศิลปะจากมหาวิ ทยาลัยแห่งแคลิฟอร์ เนีย ทาให้ มีพื ้นฐานความรู้ แบบ หลัก
วิชา ชิคาโกมีระบบแบบแผน ดูแลควบคุมการผลิตโดยทางานร่วมกับอาสาสมัครที่มีความชานาญ
ในงานเรื่ องเย็บปั กถักร้ อยของผู้หญิง ทาให้ ผลงานของชิคาโก และทีมงานมีความหลากหลายทัง้
วัสดุและกลวิธี
พงศกร จงรั ก ษ์ , (2549). ศึ ก ษาผลงานจิ ต รกรรมป๊ อปอาร์ ต ในประเด็ น ที่ ม าของ
แนวความคิด เนือ้ หาภาพ และกระบวนการในการพัฒนาสร้ างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่าศิลปิ น
เจมส์ โรเซนควิสท์ สะท้ อนแนวความคิดบางส่วนของกลุม่ เซอร์ เรี ยลลิสที่นาวัตถุมาขยาย ย่อขนาด
ถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงานจิตรกรรมเพื่อให้ เกิดความรู้ สึกต่อผู้ชม ซึง่ รูปทรงเหล่านี ้ล้ วนแสดงออก
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ได้ ถึงเรื่ องราวในวิถีของบริ โภคนิยม และเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรื อแสดงออกในคุณค่าเชิงศิลปะ
นามธรรม และทราบแนวคิดของจิตรกรรมร่ วมสมัย ที่ผสมผสานระหว่างวิธีคิดของป๊ อบอาร์ ต
ออกมาในงานจิตรกรรม
ณัชชา เอกนาวา, (2557). ศึกษากระแสการสร้ างสรรค์ศิลปะสื่อประสมของศิลปิ นหัว
ก้ าวหน้ าในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2528-2556 พบว่า สาเหตุของที่มาในการสร้ างสรรค์ศิลปะของ
ศิ ล ปิ น หัว ก้ า วหน้ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามลัก ษณะของสัง คมที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง ท าให้ ท ราบ
พัฒนาการของการสร้ างสรรค์ ผลงานศิลปะตัง้ แต่กระบวนการ ขัน้ ตอนการศึกษาค้ นคว้ า และ
แสวงหารู ปแบบใหม่ อย่างไม่จากัดขอบเขต และวิธีการสร้ างสรรค์ ผลงานศิลปะของศิลปิ น หัว
ก้ าวหน้ าในประเทศไทย ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2528-2556
วิ ลัย ทอง สุว รรณวงษ์ , (2557). ศึกษาภาพสะท้ อนวัฒนธรรมในงานจิต รกรรมของ
ศิลปิ นแห่งชาติลาว พบว่า งานจิตรกรรมตัง้ แต่แรกเริ่ มจนถึงปั จจุบันมีเนือ้ หาเรื่ องราวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมลาว ซึ่งเป็ นมรดกของชนชาติลาวจากอดีตสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั รูปแบบผลงานเป็ น
แบบเหมือนจริ ง (Realistic) และรู ปแบบกึ่งนามธรรม (Semiabstract) ทัง้ ตามแบบอย่างศิลปะ
เรี ยลลิสม์ (realism) ลัท ธิ อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) และศิลปะลัทธิ คิวบิสม์ (cubism)
ด้ า นเทคนิ ค นิ ย มใช้ สี น า้ และสี น า้ มัน ภาพสะท้ อ นวัฒ นธรรมแบ่ง เป็ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นชี วิ ต
วัฒนธรรมได้ แก่ ด้ านวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ด้ านการทามาหากิน ด้ านการแต่งกาย เป็ นต้ น ด้ านชีวิต
วัฒ นธรรม ได้ แ ก่ ฮี ต คองประเพณี ด้ า นปั ญ ญาวัฒ นธรรม ได้ แ ก่ การบอกเล่า เรื่ อ งราวผ่ า น
หลักธรรมคาสอนทางศาสนา และด้ านศิลปวัฒนธรรม
Francesca De Biaso, (2012). ศึกษาแนวคิดงานศิลปะแบบสตรี นิยมของ ศิลปิ นหญิง
Judy Chicago ที่แต่เดิมศิลปิ นชิคาโก้ ได้ รับอิทธิพลการสร้ างสรรค์ศิลปะแบบศิลปิ นชาย ทาให้ งาน
ศิลปะผู้หญิงตกอยู่ในอานาจและสร้ างขึ ้นมาจากกรอบแนวคิดของผู้ชาย สะท้ อนจากความวุน่ วาย
ของสังคมและการถูกลิดรอนสิทธิของสตรี ชิคาโก้ ได้ ยกระดับงานศิลปะที่สะท้ อนความคิดอย่าง
อิสระของผู้หญิง โดยการนาประสบการณ์ของตนเองมาเป็ นแนวคิด พบว่าศิลปะแบบสตรี นิยม
ของชิกาโก้ ได้ แก่ Woman house, The Dinner Party, and the Birth Project ได้ สร้ างคุณค่าต่อ
แวดวงศิลปิ นหญิง เนื่องจากการสร้ างสรรค์ผลงานเป็ นสื่อที่นาประสบการณ์ตนเองสะท้ อ นให้ เห็น
ถึงสภาพของผู้หญิงในสังคมและวัฒนธรรมได้ อย่างเด่นชัด
Lawrence Alloway, (2014). ศึกษานิทรรศการงานศิลปะของศิลปิ นหญิงแบบสตรี นิยม
ช่วงปี ค.ศ. 1970-1980 โดยเป็ นยุคสมัยแรกของการเรี ยกร้ องสิทธิสตรี และเป็ นการศึกษางาน
ศิลปะของผู้หญิ งที่มีแนวคิดอิสระ จากการครอบงาของศิลปิ นชาย งานวิจัยนีศ้ ึกษาถึงรู ปแบบ
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แนวคิ ด การท างานสร้ างสรรค์ ข องศิ ล ปิ นหญิ ง ที่ ห ลากหลาย ประกอบด้ วยงานจิ ต รกรรม
ประติมากรรม วิดีโออาร์ ต รวมถึงศิลปะเกี่ยวกับสิ่งทอด้ วย พบว่าซึง่ เป็ นนิทรรศการที่มีผ้ เู ข้ าชมและ
ได้ รับการยอมรับจานวนมาก แต่ไม่เป็ นที่ยอมรับเท่าผลงานศิลปิ นชายและนักวิจารณ์ผลงานศิลปะ
หรื อภัณฑารักษ์
Lubling, R. and Nevo, M. (2016). ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สตรี นิ ย มนัก สัง คมสงเคราะห์ ใ น
อิสราเอลตั ้งแต่ปีค.ศ. 1970 เป็ นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์สตรี จานวน 12
คน วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้ อมูลตามกรอบความคิดสตรี นิยม : ปฏิบตั ิการ และทฤษฎีปฏิบตั ิการ
ผลการวิ จัย พบว่า นัก สัง คมสงเคราะห์ รั บ รู้ การปฏิ บัติ ข องนัก สตรี นิ ย มเป็ น อย่ างมี นัยส าคัญที่
แตกต่างจากการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์แบบดังเดิ
้ ม ผลการวิเคราะห์การทางานของนักสังคม
สงเคราะห์พบว่ามี 4 หลักการคือ (1) เพศ (2) การรับรู้ของความสัมพันธ์เชิงอานาจ (3) การบริการ
สวัสดิการเป็ นโครงสร้ างของการกดขี่ และ(4) วาทกรรมเกี่ยวกับผู้หญิง งานวิจยั มีความสอดคล้ อง
กับหลักการดาเนินงานสตรี นิยมในอิสราเอล และทฤษฏีที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสตรี นิยม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง บทบาทและปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิงในสังคมไทย เป็ นการศึกษาทาง
ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นเทคนิควิธีในการศึกษา วิธีการค้ นคว้ าข้ อมูล
จากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่ ประชากรที่เป็ นตัวอย่างในการวิจยั โดยมีขนตอนการ
ั้
ดาเนินการวิจยั เพื่อศึกษาข้ อมูลศิลปิ นหญิงในสังคมไทย ดังนี ้
3.1 ด้ านประชากร
เป็ น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ศิลปิ น หญิ งด้ านทัศนศิลป์ ที่เป็ นที่ยอมรั บใน
สังคมไทยโดยศึกษาศิลปิ นผู้หญิ งที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2500 ถึง
ปั จจุบนั พ.ศ. 2561 ในงานวิจยั นี ้ศึกษาศิลปิ นจานวน 5 คน ประกอบด้ วย
3.1.1 ลาวัณย์ อุปอินทร์
3.1.2 กัญญา เจริญศุภกุล
3.1.3 ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ
3.1.4 อารยา ราษฏร์ จาเริญสุข
3.1.5 สมบูรณ์ พวงดอกไม้
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทและปั จจัยที่
เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ น มีขนตอนรายละเอี
ั้
ยดดังนี ้
3.2.1 การศึกษาข้ อมูลจากเอกสารและวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้ อมูล
ได้ แก่ ตารา หนังสือ วารสาร และงานเขียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องจากแหล่งฐานข้ อมูลอินเทอร์ เน็ต
งานวิ จัย ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ หอสมุด มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ หอสมุด
มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3.2.2 การสัมภาษณ์ แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เป็ นการสัมภาษณ์ ตามแนว
ค าถามที่ ไ ม่ไ ด้ เ ป็ น โครงสร้ างตายตัว โดยสัม ภาษณ์ ก ลุ่มศิ ล ปิ น หญิ ง ด้ านทัศนศิ ลป์ เกี่ ย วกับ
บทบาทและปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิง มีวิธีการดังนี ้
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3.2.2.1 ผู้ วิ จั ย ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ สัง เกตการณ์ ตัง้ ค าถาม จดบัน ทึ ก และการ
วิเคราะห์ข้อมูล แต่เนื่องจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสื่อสารหรื อพูดคุยเพื่อรวบรวมข้ อมูล
ด้ านข้ อเท็จจริ งและข้ อมูลด้ านความคิดเห็น คาถามในการสัมภาษณ์ อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์หรื อข้ อมูลที่ได้ รับ
3.2.2.2 ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ วิ จั ย สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ กึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ( SemiStructuredInterview) และดาเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งการสัมภาษณ์เป็ นไปแบบไม่เป็ น
ทางการ(Informal Interview) เพื่อสร้ างความยืดหยุ่นในการตอบคาถามของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
3.2.2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ ได้ แก่ เครื่ องบันทึกเสียง แบบบันทึกข้ อมูล
การสัมภาษณ์รวมถึงสมุดจดบันทึก (Fields-Note) ใช้ เพื่อบันทึกข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ การ
สังเกต รวมถึงประเด็นความคิดเห็นต่างๆ
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 การวิจยั เชิงเอกสาร ผู้วิจยั ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจากแหล่งข้ อมูล
ทัง้ งานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรี น คริ นทรวิโรฒ และจาก
หอสมุดในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยผู้วิจยั ได้ ประเด็นที่เกี่ยวข้ องในงานวิจยั ด้ านมานุษยวิทยา และ
ศิลปะด้ านศิลปะแบบสตรี นิยมในตะวันตกและสังคมไทย ประเด็นแนวคิดหยินหยาง เพื่อวาง
แนวทางในการวิ จัย ก่ อนการออกแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึง ได้ ข้อมูลผลการศึกษาบทบาท ตาม
สถานภาพของศิลปิ นหญิง ได้ แก่ บทบาทศิลปิ น บทบาทครูศิลปะ และบทบาทนักเขียน การศึกษา
ปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ น ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านสังคม (2) ด้ านการศึกษา (3) ด้ าน
ครอบครัว และ(4) ด้ านจิตวิทยา ทาให้ การเก็บข้ อมูลมีผลที่สามารถนามาใช้ วิเคราะห์เพื่ อสรุ ปผล
ในงานวิจยั นี ้ได้ อย่างเหมาะสม
3.3.2 การสั ม ภาษณ์ ใ นเชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) การเก็ บ ข้ อมู ล เพื่ อ รวบรวม
ข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูลความคิดเห็น และทัศนะคติ เป็ นการพูดคุยอย่างเป็ นกันเอง เพื่อค้ นหาความ
ความจริ งจากผู้ให้ สมั ภาษณ์ และการสัมภาษณ์หลาย ๆ รอบ การวิเคราะห์ ข้อมูลหลายรอบจะทา
ให้ ได้ ข้อมูลงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถื อ ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยใช้ การสัมภาษณ์ ที่เป็ นคาถามกึ่งโครงสร้ าง
(Semi-structured interview) โดยการสร้ างแนวข้ อคาถามไว้ ล่วงหน้ า จัดเป็ นประเด็นกาหนดเป็ น
ลาดับข้ อไว้ เพื่อเป็ นแนวการเก็บข้ อมูล ได้ แก่ ประเด็นสภาพทัว่ ไปของศิลปิ น ประเด็นผลงานศิลปะ
ที่สะท้ อนสังคมของศิลปิ นหญิง และบทบาทของศิลปิ นด้ านต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ วิเคราะห์ข้อมูลให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามการถามแต่ละครัง้ ของแต่ละคน จะแตกต่างกันไปตามบริ บท
ของคาตอบของผู้ให้ ข้อมูล

74
3.4 การตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูล
3.4.1 การตรวจสอบข้ อมูล รวบรวมและจัดเก็บหมวดหมู่ข้อมูลให้ ได้ ข้อมูลสมบูรณ์ และ
หากยังมีข้อมูลไม่เพียงพอดาเนินการเพื่อรวบรวมจนได้ ข้อมูลที่ตรงกันเพื่อความสมบูรณ์ และ
ถูกต้ องที่สดุ ของข้ อมูล
3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนีใ้ ช้ การวิเคราะห์เชิงอรรถาธิ บายพรรณนาความจาก
เอกสาร และข้ อมูลจากการวิจัยภาคสนามเชิงลึก หลังจากที่รวบรวมข้ อมูลเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงนาข้ อมูลนัน้ มาเรี ยบเรี ยงสรุ ปเนื ้อหาทังหมด
้
แล้ วจึงนามาวิเคราะห์ ด้ านเนือ้ หา นาแนวคิด ที่
กาหนดไว้ ได้ แก่ แนวคิดทฤษฎีสตรี นิยมแบบตะวันออก แนวหยินหยาง มาช่วยในการวิเคราะห์
ข้ อ มูล หยิ น หยาง เป็ น สภาวะเปรี ยบเที ยบว่าทุก ๆ สิ่ ง ล้ ว นไม่ มีค วามสมบูร ณ์ เพีย งด้ านเดียว
แนวคิดนิยามโดยใช้ สิ่งที่เป็ นคู่ตรงข้ าม เช่น ขาวจะทาให้ ร้ ู ว่าดาเป็ นอย่างไร หรื อมืดจะทาให้ ร้ ู ว่า
สว่างเป็ นอย่างไร เป็ นความแตกต่างที่สมั พันธ์กนั มนุษย์ที่ใช้ ความคิดสองด้ านอย่างสมดุลส่งผลให้
เป็ นบุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์เป็ นเลิศ และการศึกษาหลักตามแนวคิดหยินหยางเป็ นแนวทาง
เพื่อส่งเสริมบุคคลให้ เป็ นศิลปิ น
หยิน เป็ นสภาวะการเปรี ยบเทียบแนวคิดสร้ างสรรค์ผ ลงานของศิลปิ นหญิงด้ านที่
อ่อน ได้ แก่ ความคิดฝัน จิตนิยม ความเชื่อ ความต้ องการ และความรู้สกึ
หยาง เป็ นสภาวะการเปรี ยบเทียบแนวคิดสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นหญิงด้ านที่
แข็ง ได้ แก่ หลักวิชา ชาตินิยม ความจริง ความจาเป็ น และเหตุผล
3.5 ด้ านสถานที่ในการดาเนินการวิจัย
ผู้วิ จัย ดาเนิ น การวิ จัย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ งานวิจัยนีจ้ ึง เป็ น การลงพืน้ ที่
ภาคสนามเพื่อสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจยั ดาเนินการเพื่อติดต่อขอสัมภาษณ์ศิลปิ น
โดยการนัดหมาย ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอสัมภาษณ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ และดาเนินการเพื่อขออนุมตั ิให้ ดาเนินการด้ านการวิจยั ในมนุษย์ ก่อนลงพื ้นที่ซงึ่
เป็ นสถานที่ที่ศิลปิ นหญิงอาศัยอยู่ ประกอบด้ วย
3.5.1 ลาวัณย์ อุปอินทร์ อยู่บ้านเลขที่ 8 ซอยวังเดิม 3 บางกอกใหญ่กรุงเทพฯ
3.5.2 กัญญา เจริญศุภกุล ที่อยู่ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่อยู่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐม
เจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3.5.3 ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ ที่อยู่ บ้ านเลขที่ 256 หมู่ 7 ตาบลศรี ดอนมูล อาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
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3.5.4 อารยา ราษฏร์ จาเริ ญสุข ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ เลขที่
239 ถนน ห้ วยแก้ ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3.5.5 สมบูรณ์ พวงดอกไม้ ที่อยู่ บ้ านเลขที่ 1275 ถนนนครนายกรังสิต 64 หมู่บ้าน
ชมฟ้า ตาบล ประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยศึกษาศิลปิ นหญิงจานวน 5 ท่าน ได้ แก่ ลาวัณย์ อุปอินทร์ กัญญา
เจริ ญศุภกุล , ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ , อารยา ราษฏร์ จาเริ ญสุข และสมบูรณ์ พวงดอกไม้
ศิลปิ นหญิงเหล่านี ้มีบทบาททางสังคมไทยอย่างยาวนานตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั กว่าสามทศวรรษ
การศึกษาบทบาทและปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิงในสังคมไทย โดยผู้วิจยั ศึกษาและใช้ แนวคิด
ปรัชญาหยินหยางเพื่อเป็ นแนวคิดและให้ ความสาคัญของความแตกต่างของคู่ตรงข้ ามที่สมั พันธ์
กัน สร้ างความสมดุลในการดาเนินชีวิตร่ วมกันของสังคมมนุษย์ และเป็ นปั จจัยส่งเสริ มให้ ผ้ หู ญิง
เป็ นศิลปิ นที่ได้ รับการยอมรับในสังคมไทย
4.1 ลาวัณย์ อุปอินทร์

ภาพประกอบ 2 ลาวัณย์ อุปอินทร์ (ดาวราย)
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ลาวัณย์ อุปอินทร์ นามสกุลเดิมคือ ดาวราย เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2478 ที่
ธนบุรี กรุ งเทพมหานคร สาเร็ จการศึกษา ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี
พ.ศ. 2503 และได้ รับปริ ญญาศิลปดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 เป็ นศิลปิ นหญิงคนแรกที่ได้ รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจาปี 2559 และเป็ นผู้หญิงที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตปริ ญญาตรี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ลาวัณย์เป็ น ศิลปิ นหญิงที่มีฝีมือโดดเด่นใน
ด้ านการวาดภาพเหมือนบุคคล (Portrait) และมีผลงานการวาดภาพคนเหมือนจานวนมาก และ
เป็ นภาพของบุคคลสาคัญในสังคมไทย ซึ่ง เคยได้ รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9
หรื อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้ ถวายงานเขียนพระบรม
สาทิสลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ ผลงานของลาวัณย์มีภาพเขียนสีน ้ามัน
200 กว่าภาพ ลาวัณย์ทางานศิลปะแสดงผลงานต่อเนื่องมาตลอดจนปั จจุบนั ศิลปิ นมีบทบาท
ตามสถานภาพ 2 บทบาท ได้ แก่ บทบาทศิลปิ น และบทบาทครูศิลปะ
4.1.1 บทบาทศิลปิ น
ลาวัณย์มีผลงานการเขียนภาพคนเหมือนจานวนมาก และผลงานที่มีความโดดเด่น
ในรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ การศึกษาพบว่าศิลปิ นที่มีลกั ษณะเฉพาะในการเขียนภาพคนเหมือนนัน้
ปั จจุบนั มีจานวนน้ อยในแวดวงศิลปะของไทย แนวทางการเขียนภาพเหมือนของลาวัณย์เกิดขึ ้น
ตั ้งแต่สมัยเรี ยนกับอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึง่ อาจารย์ศิลป์ ได้ กล่าวกับลาวัณย์ว่าเป็ นคนที่เขียนภาพ
คนได้ เหมือน จึงได้ ยดึ เป็ นแนวทางในการทางานศิลปะมาตลอดจนปั จจุบนั สภาพของสังคมไทยใน
อดีต และปั จจุบนั มีบริ บทการเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์สงู สุด และมีความ
เลื่อมใสศรัทธาคนชัน้ สูง ลาวัณย์ เป็ นศิลปิ นหญิ งที่ได้ ถวายงานเขียนภาพเหมือนหรื อพระบรม
สาทิสลักษณ์นบั ว่าเป็ นบทบาทของศิลปิ นที่ทาเพื่อประเทศชาติ งานเขียนภาพคนเหมือนส่งผลให้
ได้ เข้ าถวายงานในราชส านั ก กล่ า วคื อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ในสมั ย รั ช กาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯให้ ลาวัณย์ ได้ วาด
ภาพเหมือนหรื อวาดภาพพระบรมวาศานุวงศ์ครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 สืบเนื่องจากที่ในหลวงและ
พระบรมราชินีนาถเสด็จไปทรงเปิ ดงานศิลปกรรมแห่งชาติ และได้ ทอดพระเนตรเห็นภาพเขียนของ
ลาวัณย์ซงึ่ เขียนภาพเหมือนคุณแม่ พระองค์ได้ ตรัสชมแก่หม่อมเจ้ าการวิก จักรพันธุ์ ว่าเป็ นผลงาน
ที่สวย หม่อมเจ้ าการวิกจึงตามให้ ลาวัณย์เข้ าเฝ้า และได้ รับพระกรุ ณาให้ ถวายงานแก่ราชสานัก
ตั ้งแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา การเขียนภาพเหมือนของลาวัณย์ประกอบด้ วย พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระ
สาทิ ส ลัก ษณ์ พ ระบรมวงศานุว งศ์ และผลงานเขี ย นภาพบุค คลส าคัญ ลัก ษณะของผลงาน
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ภาพเหมื อ นลาวัณ ย์ นัน้ จะเป็ น ผลงานจิ ต รกรรมสี น า้ มัน บนผ้ า ใบประกอบด้ ว ยหลายขนาด
ประกอบด้ วย พระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และภาพเหมือน
บุคคลสาคัญ
การเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์
ลาวัณย์ได้ ถวายเป็ นงานตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีนาถ มีเทคนิคการเขียนคือเขียนจาก
ภาพถ่ายเล็ก ๆ ขนาดเท่าโปสการ์ ด และภาพอดีตพระมหากษัตริย์ไทยจะเขียนภาพผ่านจากการนัง่
สมาธิของคุณศรี เพ็ญ จัตทุ ศรี แห่งสานักค้ นคว้ าทางวิญญาณ ส่วนงานภาพเหมือนบุคคลสาคัญ
จะเขียนตามความสาคัญและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลนัน้ ๆ การเขียนภาพบุคคลที่มีชีวิตอยู่
ลาวัณย์เฉพาะเจาะจงเขียนภาพคนของบุคคลที่ร้ ูจกั เท่านัน้ เนื่องจากต้ องการใส่ความรู้สกึ ลงไปใน
ภาพเขียนด้ วย นอกจากนีล้ าวัณย์ยงั เขียนภาพคนเหมือนที่เป็ นภาพบุคคลในครอบครัวด้ วย ได้ แก่
ผลงานภาพเขียนคุณพ่อ ภาพเขียนคุณแม่ ภาพเขียนตนเอง และภาพเขียนของลูกชายและลูกสาว
เป็ นต้ น
4.1.1.1 พระบรมสาทิ ส ลัก ษณ์ ศิ ล ปิ น ได้ เ พิ่ ม สี น า้ หนัก ตามหลัก วิ ช าให้ มี รู ป
ผลงานที่ เ กิ ด ความสมดุ ล ทางด้ านประกอบด้ วย สี แสงและกลมกลื น ชื่ อ ผลงาน ได้ แก่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (2553),
พระบรมราชินีนาถ, และพระมหากษัตริ ย์ในอดีต ได้ แก่ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช (2511), สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช, พระเอกาทศรถ, พ่อขุนผาเมือง พ่อขุนเม็ง
ราย และพระเจ้ าอูท่ อง

79

ภาพประกอบ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั (2553)
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9)

ภาพประกอบ 4 พ่อขุนรามคาแหง (2511)
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ภาพประกอบ 5 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2515)
4.1.1.2 พระสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ ประกอบด้ วยผลงานจานวน
มากได้ แก่ ผลงานชื่อ สมเด็จพระบรมราชปิ ตุลาธิบดี , เจ้ าฟ้ามหาวชิรุณหิศล, สมเด็จพระศรี สว
รินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า, สมเด็จพระราชปิ ตจุ ฉาเจ้ าฟ้าไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราช สิรินธร และสมเด็จพระเทพฯรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรื อสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปั จจุบนั การเขียนภาพ
ของศิลปิ นจึงมีความเป็ นหลักวิชา และการที่ศิลปิ นมีจุดมุ่งหมายต่อการเขียนภาพสาคัญ ๆ ด้ วย
จากเหตุผลที่ได้ มีความรู้จกั และเข้ าใจลักษณะทางกายภาพของผู้ที่จะวาดเป็ นอย่างดี จึงสามารถ
วาดภาพได้ งดงามอันมีองค์ประกอบ สีสนั ที่เป็ นตามรู ปแบบของประสบการณ์และผลการศึกษา
ตามหลักวิชาศิลปะของศิลปิ นจนเป็ นที่ยอมรับ และได้ รับความไว้ วางใจจากพระบรมวงศานุวงศ์
ตลอดจนบุคคลชนชันสู
้ งในการเขียนภาพส่งผลให้ มีผลงานปรากฏทัว่ ไปของสังคม
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ภาพประกอบ 6 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า (2513)

ภาพประกอบ 7 สมเด็จพระเทพฯ (2551)
(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )
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ภาพประกอบ 8 เจ้ าฟ้ามหาวชิรุณหิศ (2513)
4.1.1.3 ภาพเหมื อ นบุ ค คลส าคั ญ ปรากฏจ านวนมาก อาทิ ชื่ อ ผลงาน
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี , เสณี เสาวพงศ์ , ท่านคาร์ ดินัล มีชัย กิจบุญชู, สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ ,
ป๋ วย อึง๊ ภาภรณ์, ปรี ดี พนมยงค์, ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์, ท่านคาร์ ดินลั มีชยั กิจบุญชู และดร.
กรุณา กุศลาสัย, จิรนันท์ พิตรปรี ชา, ทองใบ ทองเปาค์, คุณพ่อ พล. รท. ศรี ดาราย, แสงเดือน
พร้ อมพันธ์ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ , อาจารย์เฟื อ้ หิริพิทกั ษ์ , ร.อ.ผล แสงประยูร, ม.ร.ว.อบลออ
ดาวราย, จานง รังสิกุล, ม.ร.ว. มนัสใสศรี สุบรรณ, ญาณรัก ศรี กิจการ, จามจุรี และศิริพรรณ
ปาละกะวงศ์ และบุคคลในครอบครัว การเขียนภาพเหมือนบุคคลสาคัญโดยมากจะเป็ นความ
ประสงค์ของเจ้ าของภาพและเป็ นบุคคลที่ศิลปิ นพบเห็นและคุ้นเคยเป็ นส่วนใหญ่ ทังนี
้ ้เป็ นความ
นิยมในการเขียนภาพเหมือนของชนชัน้ สูงในช่วงสมัยนั น้ ทาให้ ศิลปิ นมีงานในการสร้ างสรรค์
ภาพเหมือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งมั่นในการทางานอย่างโดยมักจะทางานยาวให้ เสร็ จ
มากกว่าเน้ นเวลาหยุดเวลาพัก ผลงานที่รับจ้ างเขียนจึงเสร็ จสมบูรณ์ตามกาหนดทุกชิ ้นและถูกใจ
เจ้ าของภาพด้ วย
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ภาพประกอบ 9 ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ (2532)

ภาพประกอบ 10 อาจารย์เฟื อ้ หิริพิทกั ษ์ (2547)
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ภาพประกอบ 11 เสนีย์ เสาวพงศ์ (2520)
4.1.1.4 ภาพเหมือนบุคคลในครอบครัวศิลปิ นได้ เขียนภาพของตนเอง และเขียน
ภาพ คุณ พ่ อ คุณ แม่ ลูก ชาย ลูก สาว ได้ แ ก่ ชื่ อ ผลงาน ภาพเหมื อ นตัว เอง (2548), องค์ อ ร
อุปอินทร์ (2520) และอิศร์ อุปอินทร์ (2520)
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ภาพประกอบ 12 ภาพเหมือนตัวเอง (2548)

ภาพประกอบ 13 องค์อร อุปอินทร์ (2520)
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ภาพประกอบ 14 อิศร์ อุปอินทร์ (2520)
4.1.1.5 การเขียนภาพสะท้ อนกระแสสังคม งานเขียนภาพเหมือนจานวนมากทา
ให้ เป็ นภาพลักษณ์ การทางานศิลปะของลาวัณย์ แต่ความจริ งแล้ วไม่ได้ เป็ น ข้ อจากัดของการ
แสดงออกในด้ านศิลปะแต่อย่างไร เนื่องจากมีผลงานที่เป็ นการสะท้ อนสังคมหรื อเหตุการณ์ ใน
สังคมไทยที่เกิดขึ ้นลาวัณย์ได้ แสดงออกเป็ นผลงานศิลปะในงานจิตรกรรมสีน ้ามัน ได้ แก่ เหตุการณ์
ทางการเมือง ความเท่าเทียมเรื่ องของสตรี เรื่ องความเจ็บป่ วยของมนุษย์ การเขียนภาพที่สะท้ อน
สังคมเป็ นเหตุการณ์ ที่เกิดความสะเทือนใจของศิลปิ น และเป็ นภาพที่แทรกความรู้ สึกนึกคิดให้
มนุษ ย์ ได้ ตระหนัก ในความเปลี่ย นแปลงของโลก และทุกภาพเขี ยนลาวัณย์ จะแสดงออกทาง
อารมณ์ ค วามรู้ สึก อย่ า งลึก ซึง้ การเขี ย นภาพสะท้ อ นกระแสสัง คม ได้ แ ก่ ภาพเหตุก ารณ์ ท าง
การเมือง ภาพเกี่ยวกับความเป็ นผู้หญิง และภาพเกี่ยวกับเรื่ องราวส่วนตัว ได้ แก่ ภาพเหตุการณ์
ทางการเมื อ ง ภาพเกี่ ย วกับ ความเป็ น ผู้ห ญิ ง และภาพเกี่ ย วกับ เรื่ อ งราวส่ว นตัว และเรื่ อ งราว
เหตุการณ์ตามความคิด
ผลงานภาพเหตุการณ์ทางการเมือง ได้ แก่ ผลงานชื่อ ทาไม เนื่องจากเหตุการณ์
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็ นเรื่ องทางการเมืองที่กลุ่มอานาจต้ องการทารัฐประหาร สร้ าง
เรื่ อ งให้ ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เ ป็ น ที่ ตัง้ ขบวนการล้ ม ล้ า งรั ฐ บาลของนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาและ
ประชาชนโดยดึง พวกเรี ย กคนมาเป็ น ก าลัง สมทบด้ ว ย ตัง้ กองก าลัง อยู่ที่ อุโ มงค์ ใ ต้ โ ดมของ
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มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยในขณะนันต้
้ องหลบหนี
การถูกจับกุมตัว ขณะไปโทรศัพท์ต้ ูสาธารณะแห่งหนึ่ง ได้ โดนจับกุมและถูกปล่อยออกไป การ
สร้ างเรื่ องของกลุ่มอานาจนีเ้ ป็ นเหตุการณ์ เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับภาพเขียน และส่งผลให้
ลาวัณย์ ได้ รับผลกระทบทางการเมืองโดยตรง เนื่องจากได้ เข้ าไปช่วยศูนย์นิสิตนักศึกษาเขียน
โปสเตอร์ ซึ่งในการเขียนภาพเพื่อประเทศชาติและเป็ นแหล่งรวมของกลุ่มวรรณกรรม กวี นัก
ประพันธ์ เมื่ อทางการเห็นว่าเป็ นผู้หญิ งและเข้ าใจว่าเป็ น ผู้นากลุ่มนักศึกษา ทาให้ มีอาวุธเข้ า
ปราบปรามขบวนนิสิตนักศึกษา และมีการประกาศทางวิทยุวา่ ลาวัณย์ อุปอินทร์ เป็ นผู้นานักศึกษา
โดยขณะวันที่เกิดเรื่ อง ลาวัณย์ดแู ลบุตรสาวซึง่ ป่ วยอยู่ที่บ้าน เหตุการณ์ทางการเมืองทาให้ ลาวัณย์
ได้ รับผลกระทบทางสังคม ถูกมองว่าเป็ นคอมมิวนิสต์ จึงได้ แสดงผลงานชื่อภาพ ทาไม เกิดจาก
การความคิดเกี่ยวกับเรื่ องราวทางการเมืองโดยลาวัณย์มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นดอกกุหลาบที่ถกู ริ ดหนาม
หมด หนามที่ถกู ริ ดเป็ นยางไหลออกมาเหมือนเลือดเป็ นภาพที่ลาวัณย์สะท้ อนให้ เห็นถึงเกิดความ
คับข้ องใจต่อเหตุการณ์ทางการเมืองของไทย

ภาพประกอบ 15 ทาไม (2524)
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ศิลปิ น ยัง มี ผลงานที่ เขี ยนภาพเกี่ ยวกับความเป็ น ผู้ห ญิ ง ชื่ อผลงานที่ ปรากฏ
ได้ แก่ ผลงานชื่อ ผู้หญิงเท่าเทียม ผลงานศิลปะเขียนอย่างอิสระตามแนวความคิดของลาวัณย์ใน
ขณะที่มีความสับสนวุ่นวายและความเปลี่ยนแปลงของการเมืองสังคมไทยขณะนัน้ เพื่อแสดงออก
ถึง บทบาทของผู้ห ญิ ง ว่า ผู้ห ญิ ง จะเป็ น บุคคลสาคัญของสัง คมและมี ความสาคัญมากอย่างไร
ผู้หญิงจะต้ องไม่ลืมบทบาทแม่ โดยจะให้ ความสาคัญกับ หน้ าที่ของแม่อนั พึงปฏิบตั ิเลี ้ยงดูลูกไว้
เป็ นประการสาคัญที่สดุ

ภาพประกอบ 16 ผู้หญิงเท่าเทียม (2520)
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ภาพประกอบ 17 นึกถึงสึนามิ (2549)
จากภาพผลงานชื่อ สึนามิ ศิลปิ นเขียนภาพแสดงถึงบุคคลที่สาคัญคือ แพทย์
หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ และศพที่เรี ยงรายอยู่จานวนมาก ศิลปิ นได้ ถ่ายทอดและสื่อ
จากความรู้ สึกสะเทือนจิตใจอย่างยิ่งของศิลปิ นเองต่อ การสูญเสียเพื่อนมนุษย์จากภัยธรรมชาติ
ของไทย
4.1.2 บทบาทครูศิลปะ
ศิลปิ นหญิงลาวัณย์ อุปอินทร์ เป็ นอาจารย์สอนศิลปะที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร พ.ศ.2502-2517 และสอนศิ ล ปะที่ ค ณะมัณ ฑนศิ ล ป์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517-2539 (เกษี ยณอายุราชการ) และสอนจากสื่อต่าง ๆ ได้ แก่ โทรทัศน์ ซึง่
เป็ นการสอนศิลปะที่ทาให้ คนในสังคมไทยได้ ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง
4.1.2.1 การสอนศิลปะในมหาวิทยาลัย การเป็ นอาจารย์สอนศิลปะ ลาวัณย์เป็ น
อาจารย์สอนวิชากายวิภาค สอนระดับชันปี
้ ที่ 1 คณะจิตรกรรมฯ มีสื่อการสอนในรายวิชาที่สอนนัน้
เป็ นกระดูกคนตายห้ อยแขวนไว้ อยู่ในตู้กระจกประกอบการเรี ยนสอน นักศึกษาต้ องเขียนกระดูก
นัน้ และท่องจาชื่อโครงสร้ างทางกายวิภาคให้ ได้ ว่าชิน้ ไหนไปต่อกับชิ ้นไหน และอยู่ตรงส่วนไหน
ของร่ า งกายมนุษ ย์ แนวคิ ด ในการการสอนศิ ล ปะเพื่อ ให้ นักศึกษาศิ ล ปะท างานให้ งานส าเร็ จ
ลาวัณย์ ใช้ หลัก 3H ได้ แก่ H-Hand การลงมือทาอย่างจริ งจัง H-Heard การใช้ ความคิดในการ
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ทางาน และ H-Heart การใส่ใจลงไปในงาน ดังนัน้ การทางานศิลปะต้ องประกอบด้ วย 3H” การ
สอนนันลาวั
้ ณย์เน้ นปฏิบตั ิ จะมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานและคอยแนะนาเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขเป็ นหลัก
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ ทางการเมือง 16 ตุลาคม 2516 ที่เกิดขึน้ ส่งผลให้ ลาวัณย์
ลาออกจากคณะจิตรกรรมฯ เนื่องจากถูกต่อต้ านจากนักศึกษาว่าเป็ นคอมมิวนิสต์ เมื่อลาออกไป 8
เดือน จึงกลับเข้ ามาสอนในคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนเกษียณอายุราชการ
4.1.2.2 การทาหน้ าที่เป็ นครูสอนศิลปะผ่านรายการโทรทัศน์ เนื่องจากนโยบายการ
จัดการช่องของรายการโทรทัศน์ต้องการให้ เป็ นครู ผ้ หู ญิงเพื่อให้ รายการมีความน่าสนใจ จึงสอน
วาดภาพทางโทรทัศน์ และเขี ยนภาพประกอบละคร ทางโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุน พรหม ซึ่ง เป็ น
รายการสด ทาให้ ลาวัณย์เป็ นที่ร้ ู จกั กันอย่างกว้ างขวาง รายการโทรทัศน์ยงั มีเด็กๆ ร่ วมรายการ
ด้ วยจึงเป็ นการสอนสดซึ่งเป็ นการใช้ การตัดสินใจและแก้ ไขสถานการณ์ให้ ทนั ขณะนัน้ การสอน
แบบนีท้ าให้ ลาวัณย์เป็ นที่ร้ ู จักแล้ วยังทาให้ เป็ นบุคคลสาคัญทางศิลปะ ทาให้ เกิดช่างเขียนขึน้
จานวนไม่น้อยในรายการโทรทัศน์ เป็ นบทบาทที่ช่วยปลูกฝั งศิลปะแก่รุ่ นเยาวชนไทยที่สาคัญทัง้
บุคคลทั่วไป ลาวัณย์จึงมีบทบาททางการสอนศิลปะที่เป็ นที่ร้ ู จักและคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย
ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง
ตารางแสดงการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิ น
ตาราง 1 การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะของศิลปิ น
ปี พ.ศ.
2506
2509
2511
2517
2522-2525
2527
2529
2530
2532

บทบาทของศิลปิ น
3 ศิลปิ นหญิง ณ บางกะปิ แกลอรี่
งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 14 กรุงเทพฯ
นิทรรศการจิตรกรรม-ประติมากรรม บางกะปิ แกลอรี่ (แสดงเดี่ยว)
งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 18 กรุงเทพฯ
11 ศิลปิ นไทย
ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 1-4 ไทย-ญี่ปนุ่ -ฝรั่งเศส
นิทรรศการภาพเหมือน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ เจ้ าฟ้า
ศิลปกรรมร่วมสมัยพิพิธภัณฑ์สถาน กรุงปั กกิ่ง กวางโจว
สุนทรี ยภาพเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สงั คีต ธนาคารกรุงเทพฯ
ผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตาราง 1 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2533
2535
2535
2535
2536-2537
2543
2545

2546
2549
2550
2551
2552
2553
2555
2560

บทบาทของศิลปิ น
สันติภาพไทย (45 ปี เสรี ไทย) หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปกรรมสตรี นานาชาติ (26 ประเทศ) ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
ฉลอง 60 ปี สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
สตรี ที่สร้ างสรรค์ ศูนย์ประชุมสิริกิต์แิ ห่งประเทศไทย
73 ศิ ล ปิ น ไทย ศิ ษ ย์ ศิ ล ป์ พี ร ะศรี พิ พิ ธ ภัณฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติห อศิลป์
กรุงเทพฯ 100 ปี อาจารย์ศิลป์
ศิลปกรรมสะท้ อนสังคม –การเมืองอาเซียน ประเทศในอาเซียน
นิทรรศการภาพศิลปะ รัฐบุรุษอาวุโส พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป
แห่งชาติ กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในการได้ รับเกียรติ สถาบันปรี ดี พนมยงค์ให้
เป็ นศิลปิ นเกียรติยศ ทัศนศิลป์ ดีเด่น ทางด้ านสันติภาพ ประชาธิปไตย
และความเป็ นธรรม
นิทรรศการ 25 ปี สถาบันวิทยบริการ (ดอกไม้ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศการ 100 ปี รูปร้ อยกวี 100 ปี พุทธทาส สีลมแกลอรี่
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หอศิลปะและ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการมหากรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป์ หอศิลปสมเด็จพระนางเจ้ าสิริ
กิติพระบรมราชินีนาถ
นิทรรศการรูป King (ภาพของพ่อ บารมีแห่งแผ่นดิน)
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ
นิทรรศการศิลปะเกิดจากใจแม่ผ้ สู ร้ างศิลปิ น สมบัติ พูนเพิ่ม แกลอรี่
นิทรรศการลูกศิษย์คิดถึงอาจารย์ 2 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิ ท รรศการลาวั ณ ย์ อุ ป อิ น ทร์ หอศิ ล ป์ สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ต์ิ
กรุงเทพฯ
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4.1.3 การวิเคราะห์ บทบาทศิลปิ นตามแนวคิดหยินหยาง
ในการวิเคราะห์แนวคิดหยินหยางในบทบาทของศิลปิ นแล้ ว จะเห็นได้ ว่า ลาวัณย์ได้
สร้ างดุลยภาพ ที่มีความเป็ นหยินและเป็ นหยางเพื่อปรับตัวให้ เกิดความสมดุลในสถานการณ์ที่
กาลังเผชิญอยู่ เพราะแม้ ว่าลาวัณย์จะมีความสามารถที่โดดเด่นในการเขียนภาพคนเหมือน ก็ยงั
ได้ ปรากฏผลงานสร้ างสรรค์ให้ เป็ นตามกระแสสังคมที่นิยมด้ วย ได้ แก่ การเขียนภาพแนวนามธรรม
ในแบบศิลปิ นหนุ่มหัวก้ าวหน้ าที่เริ่ มมีผลงานโดดเด่น เป็ นศิลปะสมัยใหม่ของไทย ประมาณ พ.ศ.
2505 ได้ แก่ พิชยั นิรันต์ สันต์ , สารากร บริ รักษ์ , สมโภชน์ อุปอินทร์ , อนันต์ ปาณินท์, นิพนธ์
ผลิ ต ะโกมล, ก าจร สุน ทรพงษ์ ศ รี และปรี ช า อรชุน กะ ลาวัณ ย์ จึง ได้ สร้ างสรรค์ ผ ลงานตาม
ความคิด จินตนาการแนวนามธรรมขึน้ ด้ วย โดยสะท้ อนจากการใช้ ชีวิตของตนเอง รวมทัง้ จาก
สถานการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์การเมือง การปกครอง ดังนันผลการวิ
้
เคราะห์บทบาทของ
ศิลปิ นหญิงลาวัณย์ อุปอินทร์ ตามแนวคิดหยิน หยาง คือ ศึกษาความเชื่อมโยงที่มีความสัมพันธ์
ของคูต่ รงข้ าม คูต่ รงข้ ามในการศึกษานี ้ ได้ แก่ ความคิดในเชิงเหตุผลกับความคิดที่เป็ นความคิดฝัน
ความคิดที่ เป็ น เหตุผลนัน้ เป็ นหยาง ส่วนความคิดที่ เป็ นความคิดฝั นเป็ นหยิน แนวคิดเหล่านี ้
สะท้ อนให้ เห็นจากภาพเขียนของลาวัณย์ อาทิ ภาพเขียนที่แสดงให้ เห็นถึงการทางานที่มากกว่า
200 ภาพ เช่น ผลงานจิตรกรรมสีน ้ามันบนผ้ าใบ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (2505) และผลงาน
ภาพเหมือนอื่น ๆ เป็ น ภาพที่สะท้ อนหลักของเหตุผลผ่านการทางานแบบหลักวิชา ที่ ให้ ความ
เคร่ ง ครั ด กับ เรื่ อ งของเหตุผ ลทางศิ ล ปะที่ ร วมตั ว กัน เป็ น ความงามเป็ น แบบแผน ศิ ล ปะที่ ใ ช้
กระบวนการทางานศิลปะแบบหลักวิชาสะท้ อนวิธีคิดที่เป็ นหยาง ศิลปะที่เป็ นเรื่ องของอารมณ์
ความรู้ สึก การหยัง่ รู้ ภาพในสมองสะท้ อนวิธีคิดที่เป็ นหยิน ชัดเจนในผลงานภาพเขียนคนเหมือน
ของลาวัณย์
ในทางตรงข้ ามลาวัณย์ได้ สร้ างสมดุลในตัวเองจากการพบงานสร้ างสรรค์ที่เป็ นหยิน
ผ่ า นผลงานของตนเอง เช่ น ผลงานชื่ อ ไข้ ห นัก ในปี พ.ศ. 2505 เป็ น ผลงานที่ ส ร้ างสรรค์ จ าก
เหตุการณ์ในชีวิตจริ งที่เกิดจากความฝั นของตนเองขณะที่ป่วยมาก ฝั นเห็นผู้หญิงชุดสีขาว สวย
มองและส่งยิ ้มให้ อยู่ข้างเตียงนอนพร้ อมด้ วยสิ่งลี ้ลับเคลื่อนไหวอยู่รอบ ๆ ด้ าน ตนรู้สกึ ประหลาดใจ
กับสิ่งที่เห็นในความฝั นจนหลับไป พอหายป่ วยจึงเขียนภาพตามเหตุการณ์ในความฝั นนันไว้
้ จาก
เรื่ องราวดังกล่าวสะท้ อนทางจิตวิทยา สะท้ อนถึงลักษณะของการหยิบจับเอาสิ่งที่เป็ นความฝั น
ออกมาเขียนเป็ นภาพเขียนถ่ายทอดอย่างงดงาม กระบวนการดั งกล่าวนี ้จะเห็นคู่ตรงข้ ามระหว่าง
ความคิ ด เชิ ง ความมี เ หตุผ ลและความคิ ด ฝั น ที่ มี ดุล ยภาพอย่ า งลงตัว ดัง นัน้ จึง สรุ ป ได้ ว่า ใน
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กระบวนการสร้ างสรรค์ของลาวัณย์ อุปอินทร์ ได้ สะท้ อนลักษณะดุลยภาพทังหยิ
้ นและหยางอย่าง
ลงตัว

ภาพประกอบ 18 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (2505)
ภาพตัวอย่างจากการนาแนวคิดหยินหยางวิเคราะห์ด้านหลักวิชาในการสร้ างสรรค์
ผลงานของศิลปิ นที่เป็ นหยาง ผลงานศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (2505) เป็ นภาพจิตรกรรมสีน ้ามัน
บนผ้ าใบใช้ หลักวิชาในการสร้ างสรรค์และใช้ สีที่สร้ างความสวยงามสมดุลของน ้าหนัก รูปทรง แสง
และสีอย่างกลมกลืน ภาพผลงานของศิลปิ นหญิงชื่อผลงาน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็ นภาพ
ตัวอย่างที่สะท้ อนการสร้ างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ ป็ นการใช้
ความคิดที่เป็ นหยาง สะท้ อนความคิดในเชิงความมีเหตุผล
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ภาพประกอบ 19 ไข้ หนัก (2505)
ภาพตั ว อย่ า งจากการน าแนวคิ ด หยิ น หยางวิ เ คราะห์ ด้ า นความคิ ด ฝั น ในการ
สร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นที่เป็ นหยิน ผลงานไข้ หนัก (2505) เป็ นภาพเขียนจากความคิดฝั นที่
ศิลปิ นใช้ เป็ นแนวทางสร้ างสรรค์เป็ นอีกแนวทางของการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสมัยใหม่ตาม
ความเปลี่ยนแปลงของศิลปะในสังคมไทย ภาพผลงานของศิลปิ นหญิงชื่อผลงานภาพตัวอย่างที่
สะท้ อนการสร้ างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ ป็ นการใช้ ความคิดที่
เป็ นหยิน สะท้ อนความคิดในเชิงความคิดฝัน
4.1.4 ปั จจัยที่เอือ้ ต่ อการเป็ นศิลปิ น
4.1.4.1 ด้ านสังคม การเป็ นอาจารย์ศิลปะประจามหาวิทยาลัยศิลปากร อันเป็ น
มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปะแห่ ง แรกของไทย และสอนจากสื่ อ โทรทัศ น์ เ ป็ น ที่ ร้ ู จัก และยอมรั บ อย่ า ง
กว้ างขวาง การสอนในมหาวิ ท ยาลัยนี ล้ าวัณย์ ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น อาจารย์ ตัง้ แต่ยัง เป็ น
นักศึกษาชันปี
้ สดุ ท้ ายเนื่องจากมีผลการเรี ยนและได้ คะแนนลาดับ 1 ของชันเรี
้ ยนและได้ รับความ
เชื่ อมั่น จากศาสตราจารย์ ศิลป์ พี ระศรี เมื่ อจบการศึกษาปริ ญญาตรี จึง ได้ รับการบรรจุให้ เป็ น
ข้ าราชการ โดยผู้ที่พิจารณาคัดเลือกคืออาจารย์ศิลป์ พีระศรี เมื่อได้ เข้ าสอนเป็ นอาจารย์ประจา
แล้ วได้ ลาวัณย์จงึ ใช้ เวลาและมีแวดวงศิลปะที่สนับสนุนให้ มีการจัดแสดงงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
และได้ รับโปรดเกล้ าฯให้ เขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์พระบรมวงศานุ
วงศ์ ต่อมาได้ เขียนภาพบุคคลสาคัญของไทย ทาให้ ผลงานได้ เผยแพร่ในระดับชันสู
้ งและสากล การ
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มีผลงานแสดงผลงานเดี่ยวและการแสดงร่ วมอย่างต่อเนื่องกับแวดวงศิลปิ นในประเทศไทยและ
สากล ทาให้ ลาวัณย์เป็ นที่ยอมรับและรู้จกั อย่างกว้ างขวาง
นอกจากนี ้การได้ รับรางวัลทางด้ านศิลปะ และรางวัลศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
(สาขาจิตรกรรม) ซึง่ เป็ นผู้หญิงคนแรกในประเทศไทยเป็ นภาพสัญลักษณ์การยอมรับในสังคมไทย
4.1.2.2 ด้านครอบครัว ลาวัณย์มคี รอบครัว ทัง้ คู่สมรส และบุตรเป็ นผู้ท่อี ยู่ใน
แวดวงศิลปะจึงมีส่วนสนับสนุ นให้การทางานศิลปะร่วมกันภายในครอบครัว การทางานศิลปะที่
ยาวนานอย่างต่อเนื่องนัน้ ได้รบั การสนับสนุนอย่างดีจากครอบครัว โดยเฉพาะคู่สมรสเป็ นศิลปิ น
หัวก้าวหน้าคือ อาจารย์สมโภชน์ อุปอินทร์ ซึ่งเป็ นศิลปิ นแนวหน้าของสังคมในช่วงทีศ่ ลิ ปะได้
พัฒนาเป็ นรูปแบบสมัยใหม่ ลาวัณย์ได้รบั แรงบันดาลใจเนื่องจากการทางานศิลปะต้องอาศัย
ความเข้าใจจากคนในครอบครัวเป็ นอย่างยิง่ ดังนัน้ เมือ่ มีความเข้าใจกันจะมีผลต่อการสร้างสรรค์
ผลงาน จึงส่งผลให้เป็ นศิลปิ นมาอย่างยาวนาน และปั จจุบนั ได้มบี ุตรซึง่ เป็ นผูใ้ ห้ความดูแล และ
ดาเนิ น การในการจัด แสดงและเข้า ร่ว มกิจ กรรมทางสัง คมเพื่อ ให้ล าวัณ ย์ ได้เ ข้า ร่ว มและทา
กิจกรรมทางด้านศิลปะอย่างราบรื่นจนปั จจุบนั ปั จจัยด้านครอบครัวของลาวัณย์มผี ลต่ อการเป็ น
ทีร่ จู้ กั และการยอมรับต่อบทบาทศิลปิ นอย่างกว้างขวางในสังคมไทยในอดีตถึงปั จจุบนั
4.1.4.3 ด้านการศึกษา ลาวัณย์เป็ นผูห้ ญิงคนแรกของไทยทีจ่ บการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทม่ี หาวิทยาลัยศิลปากร จากคณะจิตรกรรมฯ และเป็ นลูกศิษย์อาจารย์ศลิ ป์ พีระศรี
จึงเป็ นส่วนเอื้อให้ลาวัณย์ได้ทางานศิลปะและเป็ นศิลปิ น และอาจารย์ศลิ ป์ ได้ให้แนวทางในการ
เขียนภาพเหมือนซึ่งลาวัณย์ยดึ ถือในการเขียนภาพมาตลอด การมีโอกาสทางการศึกษาด้าน
ศิลปะทาให้ได้ฝึกฝนตามหลักวิชาที่ถูกต้อง และการมีความพากเพียรในระหว่างเรียน ด้วย
ลาวัณ ย์ เ ป็ นผู้ท่ีมีค วามมุ่ ง มัน่ สู ง มากเวลาเรีย นจะมีผ ลการเรีย นที่ดีม าก ทัง้ ยัง มีท ัก ษะที่
นอกเหนือจากการวาดเขียนนัน้ คือ เป็ นผู้มคี วามรู้ด้านภาษา มีการยอมรั บจากอาจารย์ศลิ ป์
มอบหมายให้เป็ นผูแ้ ปล หรือเป็ นตัวแทนในการสือ่ สารแทนอาจารย์แก่เพือ่ นๆร่วมชัน้ การศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการตามความสนใจของศิลปิ นทาให้ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง
พัฒนาจนถึงสุดขีดได้ โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญคือ ครูเป็ นผูน้ าทางให้ ดังนัน้ สถานศึกษาเป็ นทัง้ ทีฝ่ ึกฝน
ฝีมอื และเป็ นทีท่ างานของลาวัณย์ในวัยเรียนรูจ้ นถึงวัยเกษียณ ใช้ชวี ติ ในสถานศึกษาเพือ่ พัฒนา
และเป็ นโอกาสทีไ่ ด้ทาหน้าทีต่ ามบทบาททัง้ ศิลปิ นและครูศลิ ปะ สถานศึกษาจึงเป็ นส่วนสาคัญ
ต่อการเป็ นศิลปิ นของลาวัณย์ในสังคมไทย
4.1.4.4 ด้านจิ ตวิ ทยา การเขียนภาพคนเหมือน ทาให้ลาวัณย์มลี กั ษณะเฉพาะที่
มีความโดดเด่น การเขียนภาพคนเหมือนเป็ นการสนองความต้องการของบุคคลอื่นมากกว่า
ตัวตนของศิลปิ น นับว่าลาวัณย์มุ่งมันและอุ
่
ทศิ ตนเพือ่ ผูอ้ ่นื อย่างยิง่ ส่งผลให้ลาวัณย์เป็ นทีช่ ่นื ชม
และยอมรับจากผลงานภาพคนเหมือน การทางานศิลปะในแบบอิสระ นอกจากลาวัณย์จะมี
ผลงานเขีย นภาพเหมือ นแล้ ว ยัง มีผ ลงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ กระแสสัง คมจากความคิด และ
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จิน ตนาการอย่ า งอิ ส ระด้ ว ย การท างานในแบบอิ ส ระท าให้ ล าวัณ ย์ เ ป็ นบุ ค คลที่มีมิติ มี
ความสามารถและพัฒนาตนเองทาให้มผี ลงานศิลปะและกิจกรรมทางศิลปะร่วมกับสังคมและแวด
วงศิลปะต่อเนื่อง
จากผลการศึกษา ลาวัณย์มคี วามกระตือรือร้น และได้ศกึ ษาในสถานศึกษาทางด้าน
ศิลปะ การใช้ความรูจ้ ากการศึกษา มีความเพียรพยายามและการฝึกฝนโดยเป็ นภาวะทีต่ อ้ งการ
ให้เกิดความสาเร็จและเป็ นทีย่ อมรับโดยเฉพาะบริบทในแวดวงศิลปิ นทีส่ ่วนใหญ่เป็ นศิลปิ นชาย
ทีไ่ ด้ศกึ ษาตามหลักวิชาหรือผ่านการศึกษาแบบอะคาเดมี เมื่อสถานการณ์เกิดการรับเอาศิลปะ
นามธรรมเข้ามา เป็ นช่วงที่ลาวัณย์ปรับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในแบบนามธรรมด้วย
จึงสอดคล้องกับความคิดหยินหยางจากผลงานทีส่ ะท้อนสังคมของลาวัณย์ ประกอบด้วยปั จจัย
อื่น ๆ ได้แก่ การมีครอบครัวที่อยู่ในแวดวงศิลปิ น และการเป็ นอาจารย์สอนศิลปะจึงได้มกี าร
พัฒ นาผลงานตามยุ ค สมัย ผลงานได้มีก ารเผยแพร่ สู่ส าธารณะ ทัง้ นิ ท รรศการเดี่ย ว และ
นิทรรศการร่วมกับศิลปิ นอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ลาวัณย์จงึ เป็ นศิลปิ นทีไ่ ด้รบั การยอมรับ และได้รบั
รางวัลเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ เป็ นศิลปิ นหญิงด้านทัศนศิลป์ คนแรกในสังคมไทย
4.2 กัญญา เจริญศุภกุล

ภาพประกอบ 20 กัญญา เจริญศุภกุล
ศิ ล ปิ น หญิ ง กัญ ญา เจริ ญ ศุภ กุล เกิ ด ที่ จัง หวัด นครราชสี ม า เมื่ อ วัน ที่ 20 กัน ยายน
พ.ศ. 2490 ศึกษาต่อด้ านศิลปะที่โรงเรี ยนเพาะช่าง กรุงเทพฯ และจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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ด้ านศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กัญญาเป็ นอาจารย์ศิลปะที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนปั จจุบนั แม้ เกษียณอายุราชการแล้ วแต่ยงั เป็ นผู้สอนพิเศษ
ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
และได้ ศึกษาด้ านงานพิมพ์หินจากศูนย์ศิลปะของมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์ จิเนีย และจบการศึกษา
ระดับปริ ญญาโทด้ านภาพพิมพ์ จากสถาบันศิลปะแห่งชิคาโก มลรั ฐอิลลินอยส์ สหรั ฐอเมริ กา
กัญญาได้ รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประจาปี
2560 มีผลงานการออกแสดงในนิทรรศการทัง้ แสดงเดี่ยวและแสดงร่ วมกับศิลปิ นคนอื่นทัง้ ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ รวมแล้ วกว่า 900 ชิ ้น ได้ รับรางวัลเหรี ยญทองแดงสาหรับผลงานภาพ
พิมพ์ จากนิทรรศการศิลปะแห่ง ชาติครั ง้ ที่ 21 และได้ รับรางวัลเหรี ยญทองแดงสาหรั บผลงาน
จิตรกรรมจากนิทรรศการศิลปะแห่งชาติครัง้ ที่ 25 บทบาทของศิลปิ นมีบทบาทตามสถานภาพ 2
บทบาท ได้ แก่ บทบาทศิลปิ น และบทบาทครูศิลปะ
4.2.1 บทบาทศิลปิ น
กัญญาเป็ นศิลปิ นที่ทางานและแสดงนิทรรศการเดี่ยวและกลุ่มอย่างต่อเนื่อง การ
แสดงผลงานมีการสะท้ อนภาพสังคม ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และการสร้ างความสงบแก่สงั คม
ในงานที่เกี่ยวกับจักรวาลของโลก อีกทัง้ ไม่ยึดติดกับการทางานเทคนิคเดียว จึงพบว่าผลงานมี
ความหลากหลายมาก จึงไม่จากัดเฉพาะผู้ชมกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ผู้ชมสามารถเข้ าใจงานของกัญญา
ทุกระดับทังที
้ ่เป็ นประชาชนทัว่ ไป นักศึกษา วงการศิลปะ คนไทยและคนต่างชาติ และกัญญาเป็ น
ศิลปิ นที่มีผลงานศิลปะเป็ นที่ยอมรับ ในชัน้ นาของไทย ศิลปิ นมีเซียม ยิบอินซอยได้ เคยกล่าวถึง
กัญญาว่า “กัญญาเป็ นศิลปิ นหญิ งที่บุกเบิกการสร้ างสรรค์ งานภาพพิมพ์ ของไทยให้ เปิ ดกว้ าง
ออกไป” ผลงานที่ทาให้ กัญญาเป็ นที่ร้ ู จักได้ แก่ ผลงานชุด “ภาพพิมพ์หิน – จิตรกรรมหมึกดา”
ผลงานชุด “ธง : พฤษภา 2535 ”และ “SLASH” นิ ท รรศการศิ ล ปะร่ ว มสมัย “Show Me Thai”
2007) เนื่องในโอกาส 120 ปี ความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ ปุ่น ณ Museum of Contemporary Art of
Tokyo นิทรรศการ “รอยยิ ้มสยาม” นิทรรศการศิลปะ “ฝันถึงสันติภาพ : ศิลปะไทยร่วมสมัยในยุค
ขัดแย้ ง”
การแสดงผลงานศิลปะเพื่อสังคมการสร้ างสรรค์ผลงานที่มีความหลากหลายไม่ยึด
ติดในเทคนิคหรื อการแสดงผลงานตามกรอบแค่พิพิธภัณฑ์หรื อหอศิลป์ ผลงานจึงไม่ยึดเทคนิค
ตายตัวและมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่ อย ๆ เป็ นพัฒนาการของศิลปิ นที่มีความท้ าท้ ายและให้ เห็นถึง
ความตื่นตัวของกัญญาต่อการสร้ างสรรค์ศิลปะตลอดเวลา การทางานที่ทาให้ สงั คมไทยและแวด
วงศิลปะรู้จกั และติดเป็ นภาพสัญลักษณ์ของงานกัญญามี ดังนี ้
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4.2.1.1 ศิลปะสะท้ อนการเมือง
ผลงานสร้ างสรรค์ของศิลปิ นที่สะท้ อนการเมืองมีจานวนหลายชิ ้น ได้ แก่ ผลงาน
จิตรกรรม ชุด ธงพฤษภา 2535 กัญญาได้ แสดงผลงานการสร้ างสรรค์ที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับ
การเมืองที่ทาให้ เกิดความสะเทือนใจแล้ วต้ องการสะท้ อนออกมาเป็ นผลงานศิลปะ กัญญาสื่อเป็ น
สัญลักษณ์ของประชาชนในสังคมไทยโดยแสดงออกเพื่อให้ เห็นว่าไม่ต้องการให้ เกิดความรุ นแรง
ของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน ผลงานจึงมีที่มาจากเหตุการณ์ ทางการเมืองเป็ นผลให้ ประชาชนมี
ความเดือดร้ อน กัญญาใช้ แถบสีแดง ขาวและน ้าเงินของธงชาติไทยเป็ นฉากหลังของภาพเขียนแต่
ละภาพ และธงในผลงานที่ถูกฉีกขาดสะท้ อนถึงการเสียเลือดเนื ้อและความสูญเสียทังหลายเกิ
้
ด
จากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เป็ นที่มาของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
ของไทย และผลงานประติมากรรมนกพิราบจากปูนปลาสเตอร์ ชุดนกพิราบไทย พ.ศ. 2551
เมื่อไหร่ จะไม่พิลาป (เสียที) แสดงถึงกลุ่มของนกพิราบหล่อด้ วยปูนปลาสเตอร์ จานวน 250 ตัว
กาลังแทนความเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทย นกพิราบไทยท้ องสนามหลวง ถูกจาลองจากพื ้นที่
สาธารณะ ขนาด 78 ไร่ ของสนามหลวง เนื่องจากเป็ นงานที่ถูกสร้ างมาจากชุด พิราบขาว พ.ศ.
2541 ซึง่ ได้ แสดงที่พื ้นลานเสาชิงช้ า กรุงเทพ ผลงาน 2 ชุด แสดงถึงการเคลื่อนไหวทังหมดถู
้
กสร้ าง
ขึ ้นจากรูปแบบเดียวกัน สิ่งที่ทดแทนอีกสิ่งหนึ่งในรูปของนกพิราบกาลังแสดงให้ เห็นถึงการถกเถียง
ของกัญญาว่าเหตุการณ์ซ ้าซากทางการเมืองนี ้เมื่อไหร่จะจบสักที ผลงานของกัญญานันไม่
้ เพียงแต่
มุ่งเน้ นไปในทางสุนทรี ย์อย่างเดียว แต่กญ
ั ญามีความตื่นรู้ต่อสถานการณ์บ้านเมือง และแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่ วมทางสังคมของด้ วยในฐานะศิลปิ นจึงเกิดเป็ นงานศิลปะที่ติดตาแก่ผ้ พู บเห็นอย่าง
กว้ างขวาง
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ภาพประกอบ 21 ธงสาบสูญ (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 ศิลปะสะท้ อนปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ผลงานชุด “Cocoon” (ดั๊ก แด้ ) กัญ ญาได้ ส ะท้ อ นถึ ง เหตุก ารณ์ โ รงแรมรอยัล
พลาซ่าที่จังหวัดนครราชสีมาถล่ม และกรณีไฟไหม้ โรงงานทาตุ๊กตาที่จังหวัดนครปฐม โดยใน
โรงงานมี จ านวนคนงานนับ ร้ อยต้ อ งตายในกองเพลิ ง เป็ น แรงบัน ดาลใจให้ เ ธอผลิ ต ผลงาน
จิตรกรรม ภาพพิมพ์โมโน พริ น้ ท์และคอลลาจหลายชิ ้น สะท้ อนสถานะของผู้มีรายได้ น้อยและด้ อย
โอกาสในสังคม กัญญาสะท้ อนถึงเหตุการณ์ ที่ทาให้ สะเทือนใจ ในผลงานนีว้ ่าสื่อถึงคนงานซึ่ง
เหมือนตัวไหมที่อยู่ในดักแด้ พวกเขาได้ รับการเลีย้ งดูจากคนที่มี อภิสิทธิ์ ในสังคมก็เพราะยัง มี
ประโยชน์ ทางานได้ แต่สกั วันทัง้ คนและตัวไหมหรื อดักแด้ ต่างก็ต้องถึงจุดจบไม่วันใดก็วันหนึ่ง
เหมือนกัน , ผลงานทุเรี ยนไทย ส่งออกมากขึ ้นไหมพี่น้อง ในปี พ.ศ. 2546
ผลงานนี ้ติดตั ้งที่สวุ รรณภูมิ ทุเรี ยนไทยเป็ นงานจิตรกรรมเป็ นทุเรี ยนหมอนทองที่
เปรี ยบให้ เป็ น 44 ส่วนของไทย ที่มีความอุดสมบูรณ์ ของเมืองไทย และผลงานชุด ปาท่องโก๋
2551 ยังกรอบอร่อยดีไหมพี่น้อง กัญญามีแนวคิดในการสะท้ อนด้ านเศรษฐกิจ ให้ เกิดการหยุดวิตก
กับภาวะที่เกิดขึ ้นในสังคมไทยหรื อ ฟองสบูแ่ ตก

ภาพประกอบ 25 Cocoon (ดัก๊ แด้ ) (2536)
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ภาพประกอบ 26 ทุเรี ยนไทย (2551)

ภาพประกอบ 27 ปาท่องโก๋ ยังกรอบอร่อยอยู่ไหมพี่น้อง (2551)

103
4.2.1.3 ศิลปะเพื่อสันติธรรม
ผลงานชุด Statement หรื อ ถ้ อยความ เป็ นงานที่นาเสนอรูปแบบการสร้ างงาน
ที่ง่าย ๆ ด้ วยการใช้ เส้ นแฝงความหมายไว้ อย่างลึกซึ ้ง เป็ นข้ อความสัน้ ๆ แต่กินใจ ผลงาน ชุดถ้ อย
ความกัญญาได้ แสดงถึง การหลุดพ้ นของจิตให้ สงบลง ได้ แก่ ถ้ อยความ, มกราคม 2529 และถ้ อย
ความ พฤษภาคม 2529 ผลงาน ถ้ อ ยความ มกราคม 2529 แสดงถึ ง เส้ น ที่ วิ่ ง อย่ า งรวดเร็ ว
จุดเริ่ มต้ นไปยังจุดสุดท้ าย โดยการมาบรรจบกับจุดแรกอีกครัง้ แสดงออกแทนคาพูดที่มิมีผ้ ใู ดจะ
กล่าวปฏิเสธหรื อสามารถเถียงได้ ถ้ อยความ พฤษภาคม 2529 แสดงถึงอารมณ์เคลื่อนไหวอย่าง
ล ้าลึกและสงบนิ่ง ถ้ อยความ ธันวาคม 2529 การให้ ความหมายของงานกัญญาได้ สร้ างขึ ้นมาเป็ น
2 ประเด็น คือ (1) กฎ ระเบียบ หรื อกรอบของประเพณีที่เป็ นดัง่ คุกกักขังมนุษย์สงั คมไว้ และ(2)
เป็ นลักษณะนามธรรมที่ซ่อนเร้ นถึงสภาวะจิตของมนุษย์ดิ ้นรนเพื่อไขว่คว้ าหาอิสรภาพ (กฤษณา
หงส์อุเทน, 2537: 218-225) กัญญาได้ พัฒนางานถ้ อยความชิน้ สุดท้ ายคือ ถ้ อยความในที่ว่าง
เป็ นเส้ นที่แสดงถึงความสงบนิ่งทางจิตใจและค้ นหาทางออกด้ วยปั ญญามิใช่กาลัง ส่วนใหญ่ของ
กัญญาจะเน้ นไปที่ความตึงเครี ยดและพลังขัดแย้ ง – ระหว่างอารมณ์ กับความคิด กลางวันกับ
กลางคืน ตนเองกับคนอื่น หรื อ แม้ กระทั่งอิสรภาพกับกฏกติกา ภาพนีแ้ สดงให้ เห็นถึงประเด็นที่
เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ตรงข้ ามกันคนละขัว้ ได้ แก่ ผลงานชื่อ Night and Day 1991 กัญญาได้ สะท้ อนถึง
ความแตกต่างของห้ วงเวลาชายทะเล ในยามเช้ าที่พระจันทร์ ยงั มีแสงสว่างในช่วงเวลาเดียวกันที่
พระอาทิ ตย์ กาลัง ขึน้ และผลงาน Season 1990 ในงานสร้ างสรรค์ ชุด ดอกไม้ : หิ น : ฤดูกาล
ศิลปิ นสะท้ อนความสัมพันธ์ที่สมดุลของธรรมชาติ เมื่อเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั การดาเนินชีวิตมนุษย์ก็
จะสงบสุข การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมีอิทธิพลต่อสังขารมนุษย์ในเรื่ องการเกิด แก่ เจ็บตายและ
เห็นได้ จากกายภาพข้ างนอก มนุษย์เข้ าใจและรับรู้ด้วยใจที่ยอมรับส่งผลให้ มนุษย์มีความสุข ดังนัน้
ธรรมชาติ มนุษย์เป็ นก้ อนหิน ดอกไม้ ของกัญญาจึงเป็ นส่วนประกอบของโลก ฤดูกาลมีสีสนั ของ
ดอกไม้ ใบไม้ จากธรรมชาติแทนความเปลี่ยนแปลงวันและเวลา
ผลงาน Red Stone 1991 เป็ นการแสดงผลงานเพื่อแสดงถึงการลดอัตตาตัวตน
กั ญ ญาจึ ง น าเสนอมุม มองใหม่ ที่ มี ลัก ษณะเชิ ง อัต วิ สัย แนวคิ ด ถึ ง โครงสร้ างของจั ก รวาลที่
ประกอบด้ วยจิตและสสาร กัญญาได้ มีความสนใจพื ้นผิวและสีสนั ของโลกธรรมชาติจึงนาเสนอ
ธรรมชาติของความจริงที่เต็มไปด้ วยความขัดแย้ งที่วา่ ถูกนาเสนอด้ วยลีลาจังหวะอันทรงพลังและมี
การจัดองค์ประกอบภาพ เกิดจากแรงบันดาลใจที่ได้ รับจากก้ อนหินว่าเป็ นแก่นกลางของโลก และ
มองว่ามีอานาจเหนือสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล และผลงาน The Grey world 1993 (โลกสีเทา) กัญญา
ได้ สร้ างสรรค์ผลงานนี ้เพื่อสะท้ อนถึงความวุน่ วายในสังคมที่ผ้ คู นต่างปากกัดตีนถีบ และเอาตัวรอด
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จึ ง ต้ องการสร้ างความสมดุ ล แก่ สั ง คม และผลงานชุ ด The White world (โลกสี ข าว)
เป็ นตัวแทนโลกในอุดมคติ โลกที่เต็มไปด้ วยสันติภาพและความสุข
ศิลปิ นกัญญา มีผลงานที่นาเสนอซึ่งมีความเป็ นต้ นแบบ และทังเป็
้ นผู้ที่เป็ นแรง
บันดาลใจแก่แวดวงศิลปะ ความเป็ นต้ นแบบ เป็ นคุณสมบัติที่ผ้ ูหญิ งมีมุมมองเหนือกว่าผู้ชาย
กัญญามีการเสนอผลงานที่เป็ นตัวตน เป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็ นผลงานเฉพาะตัว เป็ น
ลักษณะผู้นาที่สะท้ อนความเป็ นศิลปะแบบผู้หญิง ความเป็ นผู้นาของกัญญาจึงเป็ น เนื่องจากผู้
ศึกษาต่อมักเกิดการประยุกต์ให้ งานภาพพิมพ์มีเ สน่ห์และภาพพิมพ์จะไม่หยุดเพียงชิน้ เดียวแต่
สามารถทาเพิ่มได้ ตามต้ องการ การแสดงตนออกไปว่าไม่ยอมรับความรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย
ฐานะศิลปิ นคนหนึง่ ได้ บนั ทึกประวัติศาสตร์ การเมืองผ่านธง ผ่านนกพิราบจึงถือเป็ นความโอนอ่อน
ผ่ อ นปรนของกัญ ญาในทางจิ ต วิ ท ยา คื อ การท าให้ เ กิ ด ความตระหนัก ต่ อ การแสดงออกต่ อ
สถานการณ์ที่รุนแรงแบบสงบ มีผลงานด้ านจิตวิญญาณซึง่ กัญญาเป็ นยอมรับเป็ นผู้ตามและเป็ น
ผู้เลื่อมใสในหลักธรรมด้ วยมีความปรารถนาจะหลุดพ้ นจากภาวะวุ่นวายของจิตใจของตนเอง และ
ได้ ศึกษาพุทธศาสนาส่งผลให้ เข้ าใจเรื่ องความสงบของจิตใจ กัญญาได้ เกิดความรู้ แจ้ งเรื่ องการ
ปล่อยวางอย่างเซนหันไปมองถึงคุณค่าธรรมชาติต่อโลก กัญญามีความเอื ้ออาทร และเข้ าใจแก่น
แท้ อัน เป็ น สาระของธรรมชาติ ต่อการอนุรักษ์ สิ่ง แวดล้ อมไทย การมองในแง่ ศีลธรรมของสตรี
ตะวันออก เมื่อผู้หญิงเข้ าถึงธรรมมะแล้ วมนุษย์จะเข้ าใจเกี่ยวกับการกระทาและผลการกระทาของ
ตน หลุดพ้ นความทุกข์ด้วยปั ญญาตามปั จเจกตามหลักธรรมแห่งการพ้ นทุกข์สสู่ ภาวะสงบ
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ตัวอย่ างผลงานศิลปะเพื่อสันติธรรม

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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ตัวอย่ างผลงานบทความศิลปิ น
กัญ ญาเขี ย นบทความในงานศิ ล ปะของตนเองไว้ ทัง้ ภาษาไทยและต่ า งประเทศ
จานวนมาก ผลการศึกษาพบว่ามีบทความเกี่ยวกับผลงานจานวนกว่า 20 เรื่ อง ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาต่างประเทศเขียนโดยกัญญา และนักประวัติศาสตร์ ศิลปะ ในงานวิจยั นี ้ได้ นาเสนอบทความ
ที่กญ
ั ญาเขียนเกี่ยวกับผลงานศิลปะ เรื อง 2534 เส้ น นามธรรมแห่งจิตสู่ รูปสัญลักษณ์ 2550 และ
บทความภาษาต่างประเทศ เรื่ อง A WOMAN AND HER ART เป็ นงานเขียนของศิลปิ นที่สะท้ อน
ความคิดจากการสร้ างสรรค์ผลงานที่เป็ นกระบวนการ และมาจากความรู้อย่างถ่องแท้ อย่างลึกซึ ้ง
ของศิลปิ นแล้ วนามาต่อยอดงานเขียนบอกเล่าถึงที่มาให้ เกิดความรู้ และเข้ าใจแก่นกั ศึกษาศิลปะ
ผู้สนใจและผู้ชม
ในบทความเรื่ อง “เส้ น นามธรรมแห่งจิตสู่ รู ปสัญลักษณ์ ” ศิลปิ นเขียนไว้ เป็ นองค์
ความรู้ด้านศิลปะและในงานภาพพิมพ์ของศิลปิ นเอง ดังนี ้
ผู้ที่ติดตามพัฒนาการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะของรองศาสตราจารย์พดั ยศ พุทธ
เจริ ญ มาโดยลาดับ จะพบความเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบผลงานที่หลากหลาย เริ่ มที่ภาพพิมพ์
หิ น หรื อลิโธกราฟ (lithograph) ผลงานชุด “สาระนามธรรมของรู ปทรง” พ.ศ. 2534, “สัง ขารจักรวาล” พ.ศ.2536, ทัง้ 2 ชุดนีม้ ีรูปแบบผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติแบบประเพณี มี เส้ น เป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการสร้ างรูปทรงนามธรรมบริ สทุ ธิ์ (ในช่วงต้ น ๆ) แล้ วค่อย ๆ ปล่อยให้ “รูปจริ ง”
จากธรรมชาติ คือ “หิน” แสดงตัวตนใน “สังขาร-จักรวาล” แล้ วชัดเจนยิ่งขึน้ ใน “Space-Time”
พ.ศ.2539
เส้ น จากเส้ นแรกที่ศิลปิ นขีดบนแผ่นแม่พิมพ์ลิโธกราฟ เส้ นต่อมาค่อย ๆ เรี ยง
ร้ อยก่อร่ างเป็ นรูปทรงสื่อภาวะแห่งจิตตามเจตนาของผู้สร้ างอย่างสัมฤทธิ์ผล ผลงานในช่วง พ.ศ.
2534 “สาระนามธรรมของรูปทรง” สะกดตรึงเราสูบ่ ริ เวณสว่างเรื่ อภายในรูปทรงสีเข้ มนัน้ ดังนี ้เอง
ที่สุดแล้ วเขตแดนที่เกิดจากการดาเนินไปของเส้ นที่นับจานวนไม่ได้ อันสิ ้นสุดลงเป็ นรู ปทรงจึงดู
ประหนึ่งจะเป็ นเพียงรู ปสมมติบนที่ว่างเท่านัน้ การดาเนินไปของเส้ นที่ศิลปิ นขีดเขียนลงไปหรื อ
แท้ จ ริ ง ก็ คื อ “การด าเนิ น ไปของจิ ต ” ต่ า งหาก คื อ หัว ใจของผลงานชุด นี ้ กรอบ – เขตแดน –
รู ปภายนอก เป็ นเพียงสิ่งสมมติ (ที่จาเป็ น) ในช่วงเวลาหรื อในสถานการณ์หนึ่งเท่านัน้ เมื่อการ
เดินทาง “บนแผนที่แห่งสภาวะจิต” สิ ้นสุดลง ณ เส้ นสุดท้ ายที่เขียนบนแผ่นแม่พิมพ์นนั่ เอง
หิ น รู ป 2 มิ ติ ข องหิ น ปรากฏทัง้ ใน “สัง ขาร-จัก รวาล”, “Space-Time” รวมถึ ง
“Range of Stones” พ.ศ. 2541 ถัดจาก “Space-Time” เพียง 2 ปี ดูเหมือนว่า ศิลปิ นจงใจใช้ “หิน”
ที่จบั ต้ องได้ เข้ าไปประกอบกับภาพพิมพ์ 2 มิติ ศิลปิ นคงเจตนาจะบอกเราอย่างชัดแจ้ งตังแต่
้ การ
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ตั ้งชื่อผลงานที่บ่งบอกถึงความเป็ นไป-การดาเนินไปของสภาพที่ปรุงแต่ง “สังขาร-จักรวาล” มีอยู่เป็ นอยู่จริ ง-ไม่มี- ไม่เป็ น-หรื อ “จริ ง” กับ “มายา” แล้ วเน้ นหนักโดยการย ้า-ซ ้า (Range of Stones
ประกอบด้ วยภาพพิมพ์ ลิโธกราฟ “รู ปหิน” จานวน 28 ชิน้ บนผนัง มีกองก้ อนหิน “จริ ง” และ
“สมมติ” (กระดาษพันเป็ นก้ อน) ที่พื ้นประชิดกับภาพพิมพ์แถวล่างสุด) โดยนาทฤษฎี repetition
มาย ้าเตือนการรับรู้ของจิต (ผู้ด)ู อย่างได้ ผล
“หิน” ในบทบาทของผู้จาริก “วิถี-จิต” พ.ศ. 2546 เป็ นผลงานเทคนิคผสมในทาง
กายภาพคือ ประสานคุณลักษณะของงานจิตรกรรมรู ปแบบ 2 มิติกับร่ องรอย อันเกิดจาก “หิน”
รูปทรงกลม-รี ขนาดเล็ก ๆ หลายก้ อน ความน่าสนใจของผลงานชุดนี ้ไม่ได้ อยู่ที่การนาภาพ 2 มิติ
มาสัมพันธ์กบั คุณลักษณะ 3 มิติของ “หิน” (จริง) แต่อย่างใด
“หิน” ใน “วิถี-จิต” ไม่ใช่วตั ถุที่อยู่นิ่ง หรื อถูกนามากองไว้ เพื่อแสดงถึงความมีอยู่
หรื อความไม่มีอยู่จริ ง (ภาพพิ มพ์ที่ผนัง) หากแต่วตั ถุธรรมชาตินี ้ ภายใต้ การกากับของศิลปิ น ...
แท้ จริงคือ “จิต” บอก “อะไร” มากกว่านัน้
ทาไมกัญญาจึงกล่าวเช่นนี ้
กัญญาเป็ นผู้โชคดีที่มีโอกาส (แอบ) เห็นกระบวนการสร้ างงานชุดนี ้
เริ่ ม ต้ น ที่ ศิ ล ปิ น น าก้ อ นหิ น จ านวนหนึ่ ง วางลงในกล่อ งพลาสติ ก ใสเทสี ล งไป
จากนันคว
้ ่าแคนวาสซึง่ ขึงตึงในกรอบวางทาบลงไปพอดีกบั ขนาดของกล่องพลาสติกเมื่อพลิกหงาย
ขึ ้นแล้ วเริ่ มต้ นเขย่ากล่องนี ้ไปในทิศทางต่าง ๆ “การเคลื่อนไหว” ของหินที่คลุกเคล้ าครูดไปกับสีจะ
สร้ างเส้ น-สี-บนผืนผ้ าใบด้ วยพลังพลวัตภายในกรอบกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ าอย่างเป็ นธรรมชาติและ
หากจะย้ อนกลับไปที่ภาพพิมพ์ลิโธกราฟ “Space-Time” ก็จะพบว่าช่วงเวลา 7 ปี ก่อนนัน้ “หิน”
ก้ อนเล็ก ๆ ซึง่ รายรอบล้ อมรูปทรงสันฐานคล้ ายสถูปได้ เริ่มแสดงอาการของการเคลื่อนไหวลักษณะ
เดียวกัน หากแต่มีความต่างตรงที่ในสภาพของภาพพิมพ์ 2 มิตินนั ้ ผู้เสพย์ผลงานจะสัมผัสมิตินี ้ได้
หรื อไม่ได้ ก็ด้วยการรับรู้ที่เรี ยกได้ วา่ เป็ นการรับรู้เฉพาะตัวจริง ๆ ส่วน “วิถี-จิต” นัน้ ผู้เขียนเห็นว่า
มีรูปกระบวนการเดินทางของจิตที่มีภาพซ้ อนของการเดินทาง “บนแผนที่แห่งสภาวะจิต” ที่ปรากฎ
ในทุกเส้ นที่ขีดลงไปจากมือของศิลปิ นเอง ต่างกับ วิถี-จิต ตรงที่ครัง้ นี ้ พ.ศ. 2546 “ความไม่นิ่ง” หิน
ที่ เคลื่อนที่ ในกล่อง ซึ่ง ปรากฏเป็ น พลัง พลวัตรในทัน ที ที่ เคลื่อนไหวแม้ จะเพียงเล็กน้ อยก็มีผล
ตามมาทังโดยตั
้
้งใจ กาหนดทิศทางโดยเจตนา หรื อเพียงแค่ให้ ก้อนหิน เล็ก ๆ เหล่านัน้ “เคลื่อนจาก
ที่” ไป รู ปสัญลักษณ์ ผลงานชุด “ภูเขาแห่งจิตวิญญาณ” ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสม (ปิ ดทอง)
และ “อิสระ ตื่น อยู่ เบิก บาน สงบเย็น ” ผลงานปั จจุบัน เป็ น การผสมผสานรู ปทรงสถูปจาก
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“Space-Time” , รู ปของ “หิน” จาก “Range of Stones” และสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาซึ่งเป็ นที่
คุ้นเคยกันอยู่แล้ วมาเป็ นรูปธรรมหลักในผลงาน
ผลงานทัง้ 2 ชุดในปั จจุบนั เป็ นการพลิกผันจากการเพ่งพินิจที่จิต ดังที่ผ้ เู ขียนขอ
ประมวลว่า ทุกรอยเส้ น ทุกพลวัตร คือการบอกกล่าว-หรื อบันทึกปรากฏการณ์ ของจิต (ของ
ศิลปิ น) ผลงานทุกชิ ้น-ทุกชุดในช่วง พ.ศ. 2534-2546 (ก่อนประสบอุบตั ิเหตุร้ายแรง) คือภาพแผน
ที่การเดินทาง (แห่งจิต) อันเกิดจากประสบการณ์ เงื่อนไขแวดล้ อมอย่างหนึ่ง ดังนี ้เองในปั จจุบนั
ที่สถานการณ์เปลี่ยนไป ศิลปิ นย่อมแสวงหาวิถีทางที่เหมาะสม-เป็ นไปได้ เพื่อเสนอ “ความคิด” อัน
เป็ นความจริงแท้ มนั่ คงสิ่งเดียวซึง่ อยู่ ณ เขตแดนที่พ้นเลย “สภาพที่ปรุงแต่ง” (สังขาร) ทังปวง
้ สร้ าง
“แผนที่เพื่อการจาริ กไป” โดยเลือกเลือกที่จะใช้ “พาหะ” อีกลักษณะหนึ่งที่ได้ ใคร่ ครวญแล้ วว่า
เหมาะสมที่สดุ และจากผลงานสร้ างสรรค์ล่าสุดจานวนหนึ่งนี ้ เป็ นที่น่ายินดีว่าเป็ นการเดินทาง
ในท่ามกลางความสงัด สงบ เงียบ และงดงามเป็ นอย่างยิ่ง (กัญญา เจริญศุภกุล, 2550.)
4.2.2 บทบาทครูศิลปะ
กัญญาเป็ นอาจารย์ประจาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หลังจากจบการศึกษา ในปี พ.ศ. 2520 จนปั จจุบนั การเป็ นอาจารย์ที่มีประสบการณ์
ตั ง้ แต่ เ รี ย นจบปริ ญ ญาตรี และได้ ทุ น ไปเรี ย นต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทแล้ ว จึ ง เริ่ ม การสอนที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีคณ
ุ วุฒิระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปี
พ.ศ. 2560 และตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งศาสตราจารย์ เกี ยรติคุณ ส่งผลให้ กัญญารั บ
บทบาทเป็ นอาจารย์และเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิชาการของอาจารย์ศิลปะใน
ระดับอุดมศึกษาของไทย กัญญาเป็ นอาจารย์ประจาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากจบการศึกษา ในปี พ.ศ. 2520 จนปั จจุบนั การเป็ นอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ตั ้งแต่เรี ยนจบปริ ญญาตรี และได้ ทนุ ไปเรี ยนต่อระดับปริ ญญาโทแล้ ว จึงเริ่ มการสอน
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีคณ
ุ วุฒิระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
ปี พ.ศ. 2560 และตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ส่งผลให้ กัญญารับ
บทบาทเป็ นอาจารย์และเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิชาการของอาจารย์ศิลปะใน
ระดับอุดมศึกษาของไทย บทบาทด้ านเกี่ยวกับการศึกษาศิลปะดังนี ้
4.2.2.1 เป็ น อาจารย์ ส อนประจ าคณะจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม และภาพพิ ม พ์
ต่อเนื่องมาตลอดจนเกษี ยณอายุราชการ ปั จจุบนั ยังเป็ นอาจารย์พิเศษสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา สัมมนาศิลปนิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บทบาทสาคัญต่อวงการศิลปะภาพพิมพ์ ได้
เป็ นผู้เริ่มฟื น้ ฟูการเรี ยนการสอนเทคนิคภาพพิมพ์หิน ในปี พ.ศ. 2534 โดยการจัดพิมพ์เอกสารวิจยั
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ความเป็ นไปได้ ในการทาภาพพิมพ์หินในประเทศไทย การจัดพิมพ์ตาราภาพพิมพ์หิน อีกทังยั
้ งเป็ น
ผู้ถวายการจัดพิมพ์ผลงานภาพพิมพ์หินฝี พระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี คือ ภาพช้ างและภาพสระบัว ในด้ านการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ กัญญา เจริ ญศุภกุล ได้
สร้ างสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะด้ วยกรรมวิ ธี ต่ า ง ๆ อาทิ Monoprint, Silkscreen และ Lithograph
บทบาทการสอนนัน้ กัญญาได้ ให้ ความสาคัญในความมีระเบียบ และความหมั่นเพียร กัญญา
กล่าวว่า “ผู้สอนศิลปะต้ องเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิงานหรื อสร้ างสรรค์ผลงานอย่างสม่าเสมอ ครู ศิลปะต้ อง
เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ว่า ศิลปะคืออะไร ทาไปทาไม ทาไปเพื่ออะไร และทาอย่างไร การสอนศิลปะ
จาเป็ นมากที่ครูจะต้ องเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้เรี ยนได้ ลักษณะที่เป็ นต้ องเกิดจากภายในของครู
เอง ผู้เรี ยนศิลปะมักมองต้ นแบบจากครูของตัวเอง เช่น อาจารย์ชะลูด ก็เป็ นครูต้นแบบที่เป็ นแรง
บันดาลใจให้ กับกัญญา” (กัญญา เจริ ญศุภกุล: 2561, สัมภาษณ์ ) กัญญาในบทบาทอาจารย์
เมื่อพบผู้เรี ยนมีปัญหาด้ านการเรี ยนซึ่งจะสามารถแก้ ไขให้ ได้ แต่ปัญหาเรื อ้ รั ง เช่น ครอบครัว
ความรัก เศรษฐกิจ บางรายก็สง่ ผลให้ เกิดความเครี ยดบ้ าง ซึง่ ไม่อาจแก้ ไขได้ ในบางราย ด้ านการ
เรี ยนหากนักศึกษาเข้ าพบปรึกษาจะส่งผลให้ ผลการเรี ยนผ่านไปด้ วยดีทกุ ราย การทางานศิลปะกับ
การเป็ นอาจารย์ เป็ นสิ่งที่กัญญาให้ ความสาคัญควบคู่กัน และศิลปิ น เมื่ อเป็ นครู ด้วยจะมีการ
พัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ มีผลงานและชีวิตมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
4.2.2.2 เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ กัญญามีบทบาท
ทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศิลปะ โดยเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินผลงานวิชาการ
ของคณาจารย์ หลายสถาบัน ได้ แ ก่ วิ ท ยาลัย เพาะช่ า ง มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , คณะศิลปวิจิตร
สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นศิ ล ป์ , คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุนัน ทา, คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้ าเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัย
รังสิต, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , วิทยา
เขตปั ตตานี, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา (กัญญา เจริญศุภกุล: 2560)
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ตารางแสดงการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิ น
ตาราง 2 การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะของศิลปิ น
ปี พ.ศ.
22551
2530
2533
2535
2536

บทบาทของศิลปิ น

แสดงเดี่ยว
ภาพพิมพ์หิน-จิตรกรรมหมึกดาของกัญญา ณ หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
ดอกไม้ : หิน : ฤดูกาล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
สาระจากหิน กรุงเทพฯ
กั ญ ญา เจริ ญ ศุ ภ กุ ล 2534-2536 พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หอศิ ล ป
กรุงเทพฯ
2540
แผ่นดิน, หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพฯ
2546
บทเพลงแห่งปรารถนา, โรสการ์ เดน, นครปฐม
กรี ด หอศิลปวิทยานิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551
กั ญ ญาสนทนากั บ กั ญ ญา, หอศิ ล ปะ ส านั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย ,
กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
2520-2561 แสดงร่วม
2520 นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
2556
หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครัง้ ที่ 1-30, วังท่าพระ กรุงเทพฯ
2522-2530 นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครัง้ ที่ 13 และ 17, ยูโกสลาเวีย
2526
ศิลปภาพพิมพ์จากประเทศไทย, เยอรมนี
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ตาราง 2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2529

2530

2533
2534
2536
2537
2538

2530

2533

บทบาทของศิลปิ น
ศิลปกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปั กกิ่ง กวางโจว สาธารณรัฐประชาชน
จีน
ศิ ล ปภาพพิ ม พ์ ร่ ว มสมัย ของไทยและเยอรมัน , เยอรมนี ภาพสะท้ อ นจาก
ประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาของศิลปิ นไทย หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 87, เบอร์ ลิน, เยอรมนี
ศิลปกรรมอาเซียนครัง้ ที่ 4, บังคลาเทศ
ความบันดาลใจจากญี่ปนุ่ , หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่
นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติครัง้ ที่ 9, นอร์ เวย์
นิทรรศการสีน ้าอาเซียน ครัง้ ที่ 4 ศูนย์วฒ
ั นธรรม กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์, แบกแดด
นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ 90, เบอร์ ลิน
นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ กรุงโซล, เกาหลี
นิทรรศการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่, สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์ 93, พิพิธภัณฑ์อลั วา อัลโต, ฟิ นแลนด์
เรื่ องราวของเธอ, กรุงเทพฯ
ศิลปกรรมกระดาษร่วมสมัยของไทย , สหรัฐอเมริกา
ศิลปกรรมอาเซียน ครัง้ ที่ 10, (ปฏิบตั ิการ-นิทรรศการ-การประชุม ในหัวข้ อ
สุนทรี ยศาสตร์ ) สิงคโปร์
นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 87, เบอร์ ลิน, เยอรมนี
ศิลปกรรมอาเซียนครัง้ ที่ 4, บังคลาเทศ
ความบันดาลใจจากญี่ปนุ่ , หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่
นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติครัง้ ที่ 9, นอร์ เวย์
นิทรรศการสีน ้าอาเซียน ครัง้ ที่ 4 ศูนย์วฒ
ั นธรรม กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์, แบกแดด
นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ 90, เบอร์ ลิน
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ตาราง 2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2538

2539
2541-2542

2542
2543
2545

2546
2548

บทบาทของศิลปิ น
นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์ , คณาจารย์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ , หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครัง้ ที่ 11 ฟรี เช่น, เยอรมนี
กรุงเทพเมืองฟ้าอมร, (นิทรรศการศิลปกรรมกลางแจ้ ง) เสาชิงช้ า, กรุงเทพฯ
Womanifesto, นิทรรศการศิลปนานาชาติ (ศิลปิ นหญิง) ณ สวนวังสราญรมย์ ,
กรุงเทพฯ
เมืองมีขา, หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพฯ
CONNECT, ห อศิ ล ป์ คณะ จิ ต รก รรม ประ ติ ม า ก รรม และ ภา พ พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
New Tradition, Thai-Japanese artists, มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
งานวาดเส้ นร่ วมสมัย (Drawing) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
โลกใบเล็ก (The Small World) หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
ความสุข (Happiness), หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
แต่งแต้ มไข่มกุ อันดามัน วาดฝั นเมืองภูเก็ต , หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม ทัศนศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพฯ
เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา, หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
นิ ท รรศการศิ ล ปะ คิ ด ถึ ง สมเด็ จ ย่ า หอศิ ล ป์ สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
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ตาราง 2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2548-2549

2550

2551

2553

2554
2555

บทบาทของศิลปิ น
นิ ท รรศการศิ ล ปะความร่ วมมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปะทามะ ,
มหาวิทยาลัยศิลปะ-อัลเบอร์ ตา, มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดง ณ ญี่ปน,
ุ่ คา
นาดา, หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพฯ
SHOW ME THAI นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว เนื่ องในโอกาสที่ทรงมี พระชนมายุ 80 พรรษา และเนื่ องใน
โอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพัน ธ์ การทูตไทย-ญี่ ปุ่น โดยความร่ วมมื อ
ระหว่าง Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture Museum
of Contemporary Art, Tokyo และส านั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ วมสมั ย
กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยกรุงโตเกียว, ญี่ปนุ่
เมดอินบางกอก : คอมมอน เคอร์ เรนซี , Design and Arts Collage of New
Zealand.Asia Pacific International Exhibition of Prints and Symposium,
ไต้ หวัน นิทรรศการ “รอยยิ ้มสยาม : ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก ”
หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพมหานคร ( BACC) 20 กั น ยายน – 23
พฤศจิกายน 2551
นิทรรศการศิลปะ “ฝันถึงสันติภาพ” (Imagine Peace) จัดโดย สานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 มิถนุ ายน – 22 สิงหาคม
นิทรรศการ “ศิลปกรรม เชิดชูเกียรติศิลปิ น รางวัลปี ติ ศิลป์ สันติภาพ” ประจาปี
พ.ศ. 2554 ณ สถาบันปรี ดี พนมยงค์ ระหว่างวันที่ 13 – 25 สิงหาคม 2554
นิทรรศการ “20 ปี พฤษภาประชาธรรม” ริ มถนนราชดาเนินกลาง บริ เวณหน้ า
โรงแรมรัตนโกสินทร์

115
ตาราง 2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2556

2557

2558
2561

บทบาทของศิลปิ น
นิทรรศการ “ศิลปกรรมร่ วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชีย ครัง้ ที่ 27” หอศิลป์ ร่ วม
สมัยราชดาเนิน (19 มกราคม – 22 มีนาคม 2556)
นิ ท รรศการศิ ล ปะ “ภาพพิ ม พ์ ริ ม น่ า น” เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 45 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ดีโอบี หัวลาโพงแกลเลอรี่ (11 ธันวาคม 2555 – 27
มกราคม 2556)
นิทรรศการศิลปะ “โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เพื่อ
การสร้ างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” ณ หอศิลป์ กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช
นิ ท รรศการ “Print in ANGKOR WAT 2014” (9-30 กัน ยายน 2557) ณ หอ
ศิลป์ กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช
นิทรรศการ “โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะภาพพิมพ์ ” ระหว่าง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลัยไอจิ ประเทศญี่ปนุ่ (15-30 ธันวาคม 2557)
นิทรรศการกลุม่ “Japanese Tea” ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปนุ่ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) (1 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2558)
"นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ กัญญา เจริญศุภกุล" หอศิลป์
บรมราชกุ ม ารี อาคารศู น ย์ ป ฏิ บัติ ก ารทั ศ นศิ ล ป์ สิ ริ น ธร คณะจิ ต รกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
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ศิลปิ นหญิงกัญญา เจริญศุภกุล เป็ นศิลปิ นหญิงที่ได้ รับการยอมรับในสังคมไทย และ
ดาเนินชีวิตด้ วยการปรับตัวอย่างต่อเนื่องให้ สามารถสร้ างผลงานตามสภาพสังคม กัญญาเป็ น
ศิลปิ นหญิงที่มีผลงานเป็ นผู้นาทางด้ านงานภาพพิมพ์และจิตรกรรม ซึง่ เป็ นงานที่มีความซับซ้ อนใน
เรื่ องของวัสดุอุปกรณ์ ในการใช้ เครื่ องไม้ เครื่ องมื อวิชาศิลปะนัน้ นับว่าเป็ นทักษะที่ได้ รับการ
ยอมรับว่าเป็ นงานของผู้ชายหรื อศิลปิ นชาย การทางานที่หลากหลายของกัญญานาไปสูก่ ารสลาย
ความซับซ้ อนในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดความเรี ยบง่ายแต่มีพลังไปสู่งานนามธรรมแนว Abtract art
ขึ ้น งานแนวนามธรรมนัน้ ต้ องเกิดจากความคิดขันสู
้ งโดยใช้ รูปทรงสัญลักษณ์แทนสรรพสิ่งตาม
ความนึกคิดจินตนาการกัญญามีความพยายามพัฒนาสูงสุดจนได้ รับการยอมรับจากแวดวงศิ ลปะ
ว่าเป็ นศิลปิ นหญิ งที่เป็ นผู้นาในงานศิลปะแบบนามธรรม จากการศึกษาทางด้ านปรั ชญาพุทธ
ศาสนา หรื อปรัชญาตะวันออกได้ ใช้ หมึกจีนฝึ กบันทึกสภาวะจิตของตนเองทาให้ ควบคุมจิตให้
สามารถหลุดพ้ นจากปั ญหาส่วนตัวได้ จนเกิดความสงบ จิตที่สงบเป็ นความปรารถนามนุษย์ที่แสด
วงหาความสุขทัง้ สิ ้น กัญญาจึงมีผลงานที่เป็ นนามธรรมขึน้ และมีผลงานมีสิ่งที่แสดงตัวตนของ
กัญญาในแบบศิลปะของผู้หญิงซึง่ ไม่ค่อยพบในงานของศิลปิ นชายเช่นการตังชื
้ ่อผลงานที่มีความที่
สะท้ อนถึงความใส่ใจของศิลปิ นหญิงที่ทงความหมายในงานและชื
ั้
่อผลงาน เช่น ปาท่องโก๋ยงั
กรอบอร่ อยดีไหมพี่ น้อง?, เป็ นคู่ตัง้ แต่เกิดเลย, พิราบขาว, พิราบไทย, กับถุงข้ าวโพดปิ ดผนึก ,
(จึงส่งมา) ด้ วยความระลึกถึง , พิราบไทยเมื่อไหร่ จะไม่พิลาป (เสียที) , ราชาผลไม้ , ทุเรี ยนไทย
ส่งออกมากขึน้ ไหมพี่น้อง?, กัญญาเป็ นศิลปิ นที่ให้ ชื่อผลงานที่สอดคล้ องกับเหตุการณ์ ในสังคม
และทุกระดับชนชันเข้
้ าใจได้ ชื่อผลงานยังทาให้ ผลงานเป็ นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
การที่ กัญ ญาได้ เ ข้ า ศึก ษาในสถานศึก ษาศิ ล ปะในประเทศไทยและได้ ศึก ษาใน
สถานศึกษาศิลปะที่สหรัฐอเมริกา และได้ ทางานศิลปะที่มีความหมายสอดแทรกปรัชญาตะวันออก
แบบเซน ที่สื่อถึงมนุษย์บนโลกใบนีไ้ ด้ ตระหนักเห็นคุณค่าของโลกของสรรพสิ่งของสิ่งแวดล้ อม
ดอกไม้ หิ น ฤดูก าล จึง ท าให้ กัญ ญามี ง านที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค ศิ ล ปะสมัย ใหม่ แ บบตะวัน ตก คื อ การ
สร้ างสรรค์และความมีอจั ฉริ ยภาพทางศิลปะฉลาดหลักแหลมทางสติปัญญา เป็ นลักษณะเฉพาะ
ศิ ล ปิ นชายตรงตามนั ก ปรั ช ญา Rousseau, Kant และ Schopenhauer ที่ คิ ด เห็ น ตรงกั น
(Battersby, 1989, p. 73) จึงสะท้ อนว่ากัญญามีลกั ษณะและสื่อความหมายไปทางพุทธศาสนา
ในแบบตะวันออก ซึง่ จะเป็ นการผสมผสานกันอย่างลงตัว ภาพลักษณ์ของกัญญานันจะเป็
้
นผู้หญิง
ที่แสดงผลงานแนวสมัยใหม่เนื่องจากเป็ นผู้หญิงที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นผู้นาด้ านศิลปะภาพพิมพ์
และมีผลงานที่สะท้ อนอย่างเท่าเทียมกับศิลปิ นชายต่อเหตุการณ์ทางการเมืองซึง่ กัญญาไม่นิ่งนอน
ใจกับเหตุการณ์สญ
ู เสียของเพื่อมนุษย์ทงที
ั ้ ่ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะของเศรษฐกิจตกต่า กัญญา
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ได้ สะท้ อนผลงานเพื่อเป็ นปากเสียงแทนประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้ อนในสังคม ผลงานในชุด ธง
พฤษภา 2535, รั งไหม, แผ่นดินไทย, พิราบขาว, เสาชิงช้ า , พิราบไทยกับถุงข้ าวโพดที่ปิดผนึก ,
(จึงส่งมา) ด้ วยความระลึกถึง เป็ นคู่ตงแต่
ั ้ เกิดเลย และราชาแห่งผลไม้ การสะท้ อนต่อเหตุการณ์
พฤษภาคะนองเลือดที่เกิดซ ้าในกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2535 ได้ มีการสังหารหมู่ประชาชน กัญญาได้
แสดงงานชุดจิตรกรรมสีอะคริ ลิคและภาพพิมพ์โมโนพริ น้ ชื่อผลงาน ธง พฤษภาคม 2535 เป็ นที่
ยอมรับว่ากัญญาเป็ นศิลปิ นมืออาชีพเช่นศิลปิ นตะวันตก ได้ แก่ (1) ฟรานซิสโก โกญา ซึง่ ได้ มีการ
สร้ างผลงานขึ ้นจากความสยดสยองของเหตุการณ์ปราบปรามพลเรื อนของกองทัพทหารฝรั่งเศส
ชื่ อ ภาพว่ า 3 พฤษภาคม ค.ศ.1808 ชื่ อ ภาพ การสัง หารผู้ป กป้ อ งกรุ ง มาดริ ด จัด แสดงอยู่ ที่
พิพิธภัณฑ์ปราโด มาดริด (2) เอดูอาร์ ด มาเนต์ ซึง่ มีชื่อผลงาน สิ่งกีดขวาง ค.ศ.1871 หมึกและสี
นา้ แสดงอยู่ที่ บูดาเปสต์เป็ นฉากการสังหารประชาชนชาวปารี สหรื อกลุ่มคอมมูนผู้ก่อการกบฏ
และ(3) ปาโบล ปิ กสั โซ่ ในเหตุการณ์สงั หารหมู่ในเกาหลี ค.ศ.1951 สีน ้ามันบนไม้ อดั แสดงอยู่ที่
พิพิธ ภัณฑ์ ปิกัสโซ่ ปารี ส (จิตติมา อมรพิเชษฐ์ กุล , 2551) กัญญาได้ สะท้ อนความคิดในทาง
ศาสนาในผลงานชุด สันติธรรม โดยให้ ความหมายเกี่ยวกับการหลุดพ้ นของสภาวะจิตให้ ไม่เกิด
ความฟุ้งซ่าน การผ่อนคลาย การปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสงบ สันติธรรมจึงสะท้ อนให้
เห็นถึงตัวตนกัญญา ในผลงานนี ้มีวิธีสื่อด้ วยการใช้ กรวยวางเรี ยง, ซ้ อนกัน แปลงจากสัณฐานของ
เจดีย์ในแบบพุทธศาสนา ให้ สีเป็ นธงไตรรงค์และมีสีเหลืองเน้ นความหมายเป็ นความสันติธรรม อัน
น่าจะเกิดขึ ้นได้ ในสังคมไทย และไม่ว่าจะแสดงออกแบบตะวันตกและตะวันออก กัญญาก็ได้ ใช้
พลังความคิดที่มีเป้าเช่นเดียวคือเพื่อความสงบเย็นในสังคมมนุษย์
บทบาทครูศิลปะ ได้ บกุ เบิกหลักสูตรภาพพิมพ์หินในประเทศไทย กาหนดให้ ผ้ สู อนยึด
เป็ นเป้าหมายในการเรี ยนรู้ ดังนันเพื
้ ่อพัฒนาบุคคลครูศิลปะจึงย่อมตระหนักและให้ คณ
ุ ค่าต่อภาระ
ด้ า นการจัด การศึ ก ษาเป็ น การรั บ ผิ ด ชอบสูง สุด ต่ อ คนรุ่ น สู่รุ่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า แก่
ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป ในบทบาทด้ านการศึกษากัญญานันเป็
้ นผู้ที่มีคณ
ุ ปู การโดยได้ ริเริ่ ม
ด้ านการศึกษาศิลปะภาพพิมพ์ หินของไทยคนสาคัญแก่นักศึกษาศิลปะ การศึกษาศิลปะเป็ น
การศึกษาที่ใช้ ความรู้ สึกนึกคิด และสร้ างสรรค์ แท้ จริ งแล้ วดังที่อริ สโตเติ ้ลนักปรัชญา กล่าวว่า
และการเป็ นครูศิลปะที่ให้ เป็ นแรงบันดาลใจแก่ผ้ เู รี ยนได้ นนจึ
ั ้ งเป็ นคุณสมบัติที่ครบถ้ วนของกัญญา
กัญญาจึงมีความเคร่งครัดต่อการเรี ยนการสอนภาพพิมพ์ที่ต้องจู้จี ้ต่อการใช้ อปุ กรณ์ของนักศึกษา
กัญญาได้ เปรี ยบว่าการทางานศิลปะนันเป็
้ นเช่นการปรุ งอาหาร ต้ องควบคุมและดูแลใกล้ ชิด แต่
หากมีปัญหาเรื อ้ รังต่อการศึกษาก็ทาให้ เกิดการแก้ ไขโดยการให้ คาปรึกษาใกล้ ชิด ใช้ ความเมตตา
และสร้ างกาลัง ใจให้ นัก ศึก ษาเห็ น คุณค่าในตนเอง ความท้ อถอยเกิดขึน้ กับทุกคน การสร้ าง
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กาลังใจในทางจิตวิทยากัญญาเมื่อเกษี ยณอายุราชการแล้ วกัญญาได้ เป็ นอาจารย์พิเศษ จึงทาให้
ความเด็ ด ขาดในการท างานด้ า นการเป็ นอาจารย์ ล ดลง สอนในระดับ บัณ ฑิ ต และมี ง านด้ า น
การศึกษาที่เกี่ยวกับยกระดับคุณภาพวิชาชีพผู้สอนศิลปะด้ วยการเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อกรรมการ
ตรวจผลงานวิชาการบทบาทต่อวงการศิลปะด้ านนีก้ ัญญามีใช้ หลักวิชาการและด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรมเพื่ อให้ สามารถพัฒนาวิชาการด้ านศิลปะในระดับอุ ดมศึกษาไทย บทบาทครู ศิลปะ
กัญญาใช้ วิธีสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นต่อการเรี ยนและตัวครู
ศิลปะควรพัฒนาให้ มีความคิดสร้ างสรรค์ในการสร้ างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ บทบาทที่สาคัญของ
ศิลปิ นคือ การบุกเบิกวิชาภาพพิมพ์หินในประเทศไทย และได้ รับตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งที่
สังคมยอมรับคือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ตลอดจนเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิชาการ
ด้ านศิลปะแก่ครูศิลปะในสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของไทย
4.2.3 การวิเคราะห์ บทบาทศิลปิ นตามแนวคิดปรัชญาหยินหยาง
การวิ เคราะห์ บ ทบาทของศิลปิ น กัญญา เจริ ญศุภกุล ตามแนวคิดหยิน หยาง คือ
การศึกษาความเชื่อมโยงที่มีความสัมพันธ์ของคู่ตรงข้ าม คู่ตรงข้ ามในการศึกษานี ้ ได้ แก่ ความคิด
ในการทางานศิลปะในเชิงชาตินิยมกับความคิดในเชิงจิตนิยม ความคิดในเชิงชาตินิยมเป็ นหยาง
ส่วนความคิดในเชิงจิตนิยมนัน้ เป็ นหยิน แนวคิดเหล่านีส้ ะท้ อนให้ เห็นจากการศึกษาผลงานของ
กัญญาที่สะท้ อนสังคมจากผลงานจานวน 900 กว่าชิ ้น ผลงานความเป็ นชาตินิยมในงานศิลปะที่
เกี่ ยวกับเหตุก ารณ์ ท างการเมื องในสัง คมไทยปี พ.ศ. 2535 หรื อเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ อาทิ
ผลงานชุด จิตรกรรมสีอะคริลิค และภาพพิมพ์โมโนพริน้ ชื่อผลงาน ธง พฤษภาคม 2535 เพื่อแสดง
ถึงการปฏิเสธต่อการใช้ ความรุนแรงของรัฐบาลต่อประชาชน ศิลปิ นที่มีอดุ มคติทางการเมือง เน้ น
ความสาคัญของชาติ ถือว่าชาติต้องมีอยู่ และสาคัญต่อชีวิตทุกคนทุกกลุม่ ต้ องถือผลประโยชน์ของ
ชาติเป็ นสาคัญ ศิลปิ นจึงเสนองานศิลปะที่นาความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองมาสอดแทรก
สร้ างสรรค์งานขึ ้นตามอุดมคติของศิลปิ นไม่ได้ สร้ างสรรค์จากคาสัง่ ของผู้บริ หารบ้ านเมือง ชัดเจน
ในผลงานชุด ธง พฤษภาคม 2535 ในทางตรงกันข้ ามกัญญาได้ สร้ างสมดุลในตัวเองจากผลงาน
สร้ างสรรค์ที่เป็ นหยินในเชิงจิตนิยมผ่านผลงานศิลปะ เช่น ผลงานที่สะท้ อนจิตวิญญาณ ใน ปี
พ.ศ. 2530 ชื่อ ผลงานชุด Statement (ถ้ อยความ) เป็ นผลงานภาพพิมพ์หินและจิตรกรรมหมึกดา
ที่ศิลปิ นได้ รับอิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายเซน บันทึกการสร้ างดุลยภาพในจิ ตใจที่เกิดขึ ้นพร้ อม
กับความพยายามสลัดปลดเปลือ้ งข้ อสงสัยที่ ปราศจากคุณ และกาจัดความไร้ สาระให้ สิน้ ไป
ผลงานสะท้ อนถึงความสงบนิ่งทางจิตใจ สอดคล้ องตามแนวคิดของด้ านจิตนิยม เรื่ องอัชฌัตติก
ญาณ (การรู้เอง) ส่งผลให้ ศิลปิ นเกิดการสร้ างสรรค์งานศิลปะระดับสูง ปรากฏชัดเจนในผลงานชุด
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Statement ของกัญญา จากกระบวนการดังกล่าวนี ้ จะเห็นคู่ตรงข้ ามระหว่างความคิดเชิงความ
เป็ นชาตินิยมและจิตนิยมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสองด้ านอย่างมีดลุ ยภาพ
ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า ในกระบวนการสร้ างสรรค์ของกัญญา เจริ ญศุภกุลได้ สะท้ อน
ลักษณะดุลยภาพทังหยิ
้ นและหยางอย่างลงตัว

ภาพประกอบ 32 ธง 17-20 พฤษภา (2535)
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ภาพประกอบ 33 Statement (1988)
ภาพผลงาน ธง 17-20 พฤษภา (2535) เป็ นภาพตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั นามาวิเคราะห์ด้วย
แนวหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ ป็ นการใช้ ความคิดที่เป็ นหยาง สะท้ อนความคิดในเชิงชาตินิยมและ
ภาพผลงาน Statement (1988) เป็ นภาพตัวอย่างที่สะท้ อนการสร้ างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วย
แนวหยินหยางซึง่ ผลงานนี ้เป็ นการใช้ ความคิดที่เป็ นหยินสะท้ อนความคิดในเชิงจิตนิยม
4.2.4 ปั จจัยที่เอือ้ ให้ เป็ นหญิงในสังคมไทย
ปั จจัยที่เอื ้อให้ กญ
ั ญาเป็ นศิลปิ นที่ได้ รับการ ยอมรับ มีดงั นี ้
4.2.4 .1 ด้ านสังคม กัญญาเป็ นอาจารย์ศิลปะประจามหาวิทยาลัยศิลปะชันน
้ าของ
สังคมไทยคือมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2520 จนปั จจุบนั ซึ่งได้ เกษี ยณอายุ
ราชการแล้ วจึงเป็ นอาจารย์พิเศษ การเป็ นอาจารย์เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ ได้ ทางานศิลปะและ
ได้ รับโอกาสอยู่กับแวดวงศิลปิ นด้ วยกัน เมื่อมีการจัดแสดงผลงานจึงได้ ร่วมมือกันเสมอ กัญญา
กล่าวว่า “การสอนกับการทางานศิลปะต้ องคู่กัน กัญญามีความสุขที่ได้ ทาทัง้ 2 สิ่งนี ้ ซึ่งการ
ดาเนินชีวิตส่วนใหญ่จะใช้ เงินเดือน เพราะไม่ได้ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อขาย การมีเงินเดือนจะ
เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทาให้ ไม่ผลิตแต่งานไว้ เพื่อขาย กัญญาอาจมีงานที่ไม่ค่อยตรงกับความต้ องการของ
แกลอรี่ เมืองไทยนัก แต่คนต่างชาติที่เห็นผลงานก็มกั จะให้ ความสนใจ ในการสร้ างสรรค์ผลงาน
มุ่งหวังไปในทางการสร้ างสันติธรรมแก่มวลมนุษย์ ปั จจัยในการส่งเสริ มอื่น ๆ เช่น เมื่อได้ เริ่ มฟื น้ ฟู
การเรี ยนการสอนเทคนิคภาพพิมพ์หิน ในปี พ.ศ. 2534 การจัดพิมพ์เอกสารวิจยั ความเป็ นไปได้ ใน
การทาภาพพิมพ์หินในประเทศไทย กัญญาได้ รับการสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนา
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มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดพิมพ์ตาราภาพพิมพ์หิน ได้ รับทุนสนับสนุนของหอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมูลนิธิซิเมนต์ไทย จากผลงานทางวิชาการ กัญญาเข้ าร่ วมแสดงผลงานศิลปะอย่าง
สม่าเสมอเป็ นที่จดจา เป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี ผลงานสะท้ อนถึงความเป็ นอยู่ความเดือดเนื ้อร้ อน
ใจแทนประชาชนในฐานะศิลปิ นคนหนึ่ง งานตลอดจนการพัฒนารูปแบบการสื่อจากผลงานศิลปะ
มีความหลากหลายไม่หยุดนิ่ง ทาให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในแวดวงศิลปะจึงเกิดการยอมรับอย่างกว้ างขวาง
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ กัญญาได้ รับรางวัลทางศิลปกรรมได้ แก่ รางวัลเกียรติยศ ในปี พ.ศ.
2515 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรี ยญทองแดง (ภาพพิมพ์) งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ ที่
21 ปี ในปี พ.ศ. 2525 รั บ รางวัลเกี ยรตินิ ยมอัน ดับ 3 เหรี ยญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 25 และรางวัลทางสังคม ได้ แก่ รางวัล จากสถาบันปรี ดี พนมยงค์ มอบ
รางวัลปี ติศิลป์ สันติภาพ, รางวัลมนัส เศียรสิงห์ ‘แดง’ ครัง้ ที่ 3 ประจาปี พทุ ธศักราช 2554 เป็ นการ
สะท้ อนให้ เห็นว่าศิลปิ นทางานศิลปะเพื่อสังคมอย่างชัดเจนและได้ รับการยอมรับจดจาทางสังคม
ให้ เป็ นที่ประจักษ์
4.2.4.2 ด้ านการศึกษา การศึกษาจากสถาบันศิลปะในประเทศไทยจากโรงเรี ยน
เพาะช่างและศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อจบระดับปริ ญญาตรี กญ
ั ญาได้ รับการศึกษาศิลปะต่อจากประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี
พ.ศ. 2518 และประเทศญี่ ปุ่ นปี พ .ศ. 2522 นัน้ กัญ ญาได้ น าประสบการณ์ จ ากตะวัน ตกและ
ตะวันออกมาใช้ ในเกิดประโยชน์ต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างกลมกลืน การศึกษาสะท้ อน
ให้ เห็นว่ากัญญามีโอกาสทางสังคมที่ได้ รับการยอมรับเท่าเทียมกับศิลปิ นชาย และโดยเฉพาะ
การศึกษาศิลปะในต่างประเทศยิ่งเพิ่มมิติในการสร้ างสรรค์ผลงานที่ล่มุ ลึกพัฒนาด้ านการศึกษา
ศิลปะภาพพิมพ์หินในประเทศไทยและแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง จนได้ รับการยอมรับจากสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ เป็ นผู้เหมาะสมที่จะได้ รับปริ ญญาศิลปดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ ในปี พ.ศ.2560 นับเป็ นการศึกษาในระดับสูงสุดทางด้ านทัศนศิลป์ การศึกษาเป็ น
ปั จจัยที่แสดงถึงการยอมรับของสังคมต่อศิลปิ นในสังคมไทย
4.2.4. 3 ด้ านครอบครัว กัญญามีครอบครัวและสามารถทางานศิลปะได้ อย่ างอิสระ
ส่วนสาคัญคือ การไม่มีภาระเลี ้ยงดูบุตรเพราะไม่มีบุตร และคู่สมรสก็อยู่ในสายวิชาการมีความ
เข้ าใจในการทางานศิลปะเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ยังเป็ นกาลังใจและให้ ความร่วมมือในการทางาน
ของกัญญาให้ เกิดความสาเร็ จ และนับว่าการมีค่สู มรสอยู่แวดวงเดียวกันหรื อทางานเป็ นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน จึงทาให้ เกิดความสะดวกต่อการทางาน สามารถดาเนินชีวิตได้ อย่าง
ราบรื่ นแม้ ว่าการทางานศิลปะอาจจะไม่สามารถกาหนดเวลาได้ เนื่องจากต้ องมีการทางานอย่าง
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ต่อเนื่อง การที่ครอบครัวมีความเข้ าใจทาให้ การทาหน้ าที่ในบทบาทต่าง ๆ แม้ งานภายในบ้ านก็
เป็ นเรื่ องที่ไม่ได้ ถูกคาดหวัง งานบ้ านสาหรับครอบครัวของกัญญาจึงไม่ได้ กาหนดว่าต้ องเป็ นงาน
ของผู้ ห ญิ ง แต่ เ ป็ น งานที่ ส มาชิ ก ทุก คนช่ ว ยกัน ท า กัญ ญาจึ ง สามารถใช้ เ วลาอย่ า งเต็ ม ที่ ใ น
เตรี ยมการเรี ยนการสอนในบทบาทครู ศิลปะ และการทางานศิลปะเพื่อสร้ างสรรค์สะท้ อนสังคม
ครอบครั วจึงเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ กัญญามีพลังสร้ างสรรค์ อย่างเต็มที่และส่งเสริ มให้ กัญญา
ประสบความสาเร็จ
4.2.4.4 ด้ านจิตวิทยา การที่ศิลปิ นหญิงกัญญาเป็ นผู้หญิงทางานศิลปะ ส่งผลให้
กัญญาได้ พ บปะและทากิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อุปนิ สัยของกัญญาจะมี ความโอภา
ปราศรัยในเพื่อนมนุษย์ และมีความเมตตาสูง กัญญาในบทบาทอาจารย์แม้ จะเคร่ งครัดกับการ
ทางานภาคปฏิบตั ิศิลปะที่ไม่อาจหละหลวมไร้ ระเบียบได้ แต่ยงั มีความอ่อนโยนในเรื่ องปั ญหาของ
นักศึกษาทังร่้ วมแก้ ไขจนปั ญหาคลี่คลายไป ในบทบาทศิลปิ นที่กล้ าท้ าทายทางานพลิกแนวทาง
เดิมและพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่นเมื่อเจอเหตุการณ์ ปัญหาบ้ านเมืองวุ่นวายสับสน
กัญญาพลิกบทบาทมาเป็ นส่วนหนึ่งของประชาชน โดยการแสดงออกทางศิลปะปฏิเสธผู้มีอานาจ
ที่ทาให้ เกิดบ้ านเมืองเสียหาย การได้ เข้ าร่วมและเป็ นส่วนหนึง่ กับสังคมในแวดวงศิลปิ น กัญญาจึง
เป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั แวดวงศิลปิ นในการสร้ างสรรค์ผลงานที่มีแบบเฉพาะตน กัญญามีผลงาน
ที่เกี่ยวกับการสร้ างดุลยภาพแก่ชีวิตเพื่อให้ มนุษย์ได้ เห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้ อมและโลกใบนีด้ ้ วย
ผลงานที่สะท้ อนถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ กญ
ั ญาได้ รับการยอมรับ
และไม่มีทางหยุดนิ่งในโลกของศิลปะ
สรุ ปได้ ว่า กัญญาได้ พฒ
ั นาผลงานศิลปะสะท้ อนสังคมอย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะทัง้
นิทรรศการเดี่ยว และนิทรรศการร่ วมกับศิลปิ นอื่น ๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ดังนันส่
้ วนที่
เป็ นปั จจัยเอื ้อให้ ประสบความสาเร็ จ ได้ แก่ การเข้ ารับการศึกษาทางศิลปะ ซึ่งเป็ นโอกาสสาคัญที่
กัญญาได้ มีพฒ
ั นางานสร้ างสรรค์ มีแวดวงที่ทางานศิลปะมีการแลกเปลี่ยนและศึกษาเรี ยนรู้ ทาให้
มีผลงานที่หลากหลาย และการใช้ โอกาสสร้ างสมการยอมรับด้ วยการร่ วมประกวดผลงาน เป็ น
บันไดที่ต่อยอดความสามารถทางศิลปะไปสู่นานาชาติ และการปรับความคิดในการสร้ างสรรค์
ตามแนวคิด หยินหยางที่ไม่สดุ โต่งแต่ม่งุ เน้ นไปในเชิงสันติด้วยการสะท้ อนเรื่ องราวที่มีความรุนแรง
จากการเมือง ในมุมที่เสนอเพื่อให้ เกิดการยุติหรื อ ความสงบแก่มวลมนุษย์ ส่วนที่เอือ้ ให้ เกิดการ
ยอมรับและยกย่อง
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4.3 ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ

ภาพประกอบ 34 ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ
ศิลปิ นหญิง ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ เกิดวันที่ 28 ธันวาคม 2496 จบการศึกษาเมื่อปี
พ.ศ. 2513 จากภาควิชาวิจิตรศิลป์ โรงเรี ยนเพาะช่าง และพ.ศ. 2519 ศึกษาปริ ญญาตรี ศิลป
บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2522 ศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานแสดงอย่างต่อเนื่องทังผลงาน
้
เดี่ยวและผลงานกลุ่ม ศรี วรรณดารงตาแหน่งทางวิชาการตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาภาพ
พิมพ์ และลาออกจากราชการก่อนวัยเกษี ยณ ซึง่ ศรี วรรณเป็ นอาจารย์ที่เป็ นศิลปิ นหญิงเป็ นที่ร้ ูจกั
ในหมู่ศิลปิ นไทย และสอนหลายสถาบันได้ แก่ พ.ศ. 2520 วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า พ.ศ.2524-2531 วิ ท ยาลัย ช่ า งศิ ล ป พ.ศ.2539-2559 คณะศิ ล ปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีผลงานที่สร้ างสรรค์ขึน้ มากกว่า 1,200 กว่าชิน้ (หลาย
เทคนิค) ศรี วรรณได้ รางวัล สืบ นาคเสถียรประจาปี 2561 และการแสดงงานล่าสุดได้ รับเลือกเป็ น
ตัวแทนศิลปไทยร่ วมงานระดับสากลซึ่งจัดในประเทศไทย ในงานเทศการศิลปะ (Bangkok Art
Bienale) ซึง่ จัดขึ ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ปั จจุบนั เป็ นศิลปิ นอิสระและได้ ก่อตังหอศิ
้ ลป์ ชุมชนชื่อ
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ศรี ดอนมูลอาร์ ตสเปซ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทางด้ านศิลปะสาหรับชุมชน ที่จงั หวัดเชียงราย ผล
การศึกษาบทบาทศรี วรรณมีบทบาทในสังคม ได้ แก่ บทบาทศิลปิ น และบทบาทของครู
4.3.1 บทบาทศิลปิ น
ศิลปิ น ศรี วรรณ มีผลงานศิลปะในสังคมไทยตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2520-2561 ช่วงเวลากว่า
4 ทศวรรษ มี ผ ลงานสร้ างสรรค์ ขึ น้ มากกว่า 1,200 กว่ า ชิ น้ (หลายเทคนิ ค ) ได้ แ ก่ ภาพพิ ม พ์
จิตรกรรม เซรามิค และวัสดุตามท้ องถิ่น เช่น ไม้ ไผ่ และสื่อต่าง ๆ เช่น กระดาษ ผ้ า แสตมป์ เป็ น
ต้ น ผลงานศิลปะสะท้ อนสังคมไทย ได้ แก่ ผลงานศิลปะสะท้ อนธรรมะ เช่น ผลงานชื่อ ภาวนา
(2555), พระพุทธบาทสี่รอย (2558) และตานานดอยสะโง๊ ะ (2556), ผลงานศิลปะเพื่อสะท้ อน
ธรรมชาติ เช่น ผลงานชื่อ พลังธรรมชาติ (2556), บรรยากาศ (2556) และวัดเจดีย์หลวง (2553)
และผลงานสะท้ อนสัจธรรม ได้ แก่ ผลงานชุดโลกียะ-โลกุตระ (2553) นอกจากนีใ้ นปี พ.ศ. 2558
ศรี วรรณได้ ก่อตั ้ง และดาเนินงานหอศิลป์ ขึ ้นชื่อหอศิลป์ ศรี ดอนมูลอาร์ ตสเปซ ที่ตาบลศรี ดอนมูล
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดเป็ นเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และเผยแพร่ ผลงานศิลปะแก่ชมุ ชน
ในปี พ.ศ. 2561 ศรี ว รรณได้ รั บ เลื อกเป็ น ตัวแทนศิล ปิ น ไทยร่ วมงานศิล ปะระดับสากลในงาน
เทศกาลศิลปะ (Bangkok Art Bienale) จัดขึน้ ที่ กรุ ง เทพฯ ประเทศไทยครั ง้ แรก ผลงานศิลปะ
สะท้ อนสังคมของศรี วรรณประกอบด้ วย งานศิลปะที่สะท้ อนธรรมะ งานศิลปะที่สะท้ อนธรรมะ และ
งานศิลปะที่สะท้ อนสัจธรรมของชีวิต ได้ แก่
4.3.1.1 งานศิลปะที่สะท้ อนธรรมะ
ศรี วรรณได้ สร้ างสรรค์ผลงานชุดธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ศรี วรรณสร้ างสรรค์
จากความคิดส่วนตัว สลับกับการสร้ างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง ถวายเป็ นพุทธบูชา ณ โบสถ์ วัด
ป่ ายาง (ดอยสะโงะ) วัดที่อยู่ใกล้ กบั ที่อยู่ของศรี วรรณ จากถ้ อยคา “การงานคือการปฏิบตั ิธรรม”
ของท่านพุทธทาสได้ กล่าวไว้ ศรี วรรณ มีเป้าหมายในการวาดรู ป เพื่อพิจารณาร่ างกาย สังขาร
ความรู้ สึก นึกคิด บริ หารจิตตัวเองด้ วยอัตภาพทางศิลปะ เพื่อขัดเกลากิเลสออกไปจากมนุษย์
การสร้ างศิลปะของศรี วรรณจึงเป็ นการสื่อแสดงให้ เห็นถึงสภาวะจิตที่น้อมรั บ ศิลปะสะท้ อน
ธรรมชาติของศรี วรรณ ได้ แก่ ภาวนา, คารวะดอยช้ างงู,คารวะดอยช้ างงู1,คารวะดอยช้ างงู 2,
คารวะถวัลย์ ดัชนี , สัจจานุโลกมิกญาณ, พุทธบาทสี่รอย,ป่ าเลไลย์ ,ตานานดอยสะโง๊ ะ, แผ่นดิน
ทอง, คารวะดอยช้ างงู 2, ตานานสามเหลี่ยมทองคา, วัดธาตุแสนคาฟู, วัดธาตุแสนคาฟู1, วัดธาตุ
แสนคาฟู12 เมืองเชียงแสน, จิตว่าง จิตวาง จิตเว้ น, Kewalin 1, 2014, Kewalin 2, 2014, Kewalin
3, 2014, พระพุทธเจ้ าน้ อยพระพุทธเจ้ า, เสด็จลงจากดาวดึงส์,พระมาลัยโปรดสัตว์นรก, ชนะมาร
,พระนอน,เมืองเชียงแสนเก่า ,วัดพระธาตุจอมกิติ , ช้ างไทย ภาคธรรมดา ได้ แก่ พลังธรรมชาติ
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บรรยากาศ Homage การวาดภาพลงจิตรกรรมฝาผนังมีผลทาให้ โบสถ์ วัดยางซึ่งตัง้ อยู่บนเขา
จังหวัดเชียงราย เป็ นแหล่งศึกษาธรรมะที่งดงาม และทรงคุณค่าต่อสังคมพุทธในเมืองไทย
ตัวอย่ างผลงานสะท้ อนธรรมะ

ภาพประกอบ 35 คารวะดอยช้ างงู (2559)
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ภาพประกอบ 36 ตานานดอยสะโง๊ ะ (2556)

ภาพประกอบ 37 พระพุทธบาทสี่รอย (2559)
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4.3.1.2 งานศิลปะเพื่อสะท้ อนธรรมชาติ
ศรี วรรณได้ มีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ และสภาพสภาพแวดล้ อมว่า รอบ ๆ ตัว
เราล้ วนเป็ นแหล่งดลใจในการสร้ างสรรค์งานศิลปะ ประกอบด้ วย ผลงานศิลปะเมื่อปี พ.ศ. 2526
ศรี วรรณสะท้ อนจากแรงดลใจกฎธรรมชาติล้วนให้ ความสมดุลความเป็ นหนึ่ง รวมตัวกันอย่างมี
ความประสานสัมพันธ์ ระหว่างรู ปทรงในธรรมชาติ และความว่างไม่สิน้ สุด จากความเชื่อของ
ศรี วรรณว่าด้ วยเรื่ องสรรพสิ่งในโลกล้ วนถูกโอบอุ้มด้ วยความว่าง แม้ แต่ร่างกายของมวลมนุษย์
สัตว์ พืช พลังของอากาศก็แทรกซึมเข้ าไปหล่อเลี ้ยงชีวิต รู ปทรงและความว่างจึงมีความประสาน
สัมพันธ์ กันอย่างแนบแน่น เป็ นพลังสมดุลที่เกือ้ กูลกันและกัน จึงเป็ นงานสร้ างสรรค์ที่บนั ทึกถึง
ประสบการณ์ ทางความงามที่ได้ รับหรื อสัมผัสจากธรรมชาติตลอดจนสภาพแวดล้ อมทางสังคม
และความสัมพันธ์ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับกับตัวศรี วรรณ การแสดงงานชุดนี ้ที่ใช้ การแสดงออกแบบ
ตรงไปตรงมาและให้ เห็นโครงสร้ างของธรรมชาติจากการสัมผัสทิวทัศน์ในธรรมชาติและสภาพวะ
รอบ ๆ จึงใช้ เทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุ เช่น กระดาษเขียนจดหมาย ซอง แสตมป์
โปสการ์ ด เพราะสิ่งเหล่านีม้ ันมีคุณค่าในตัวมันเอง และศรี วรรณใช้ เพื่อสื่อความหมายอารมณ์
มนุษย์ได้ แก่ ความคิด ความรู้ สึกภายใน ความละเอียดอ่อน ความหยาบกระด้ าง ความรัก ความ
เกลียด ความกลัว ความสดชื่น จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยอัตโนมัติในขณะที่ทางานจากการการ
ประสานของมื อ และจิ ต ผลงานได้ แ ก่ มี น าคม 2526, ความทรงจ าจากเสม็ ด , อิ น ทรี ย์ รู ป ใน
องค์ประกอบเรขาคณิต 2518, อินทรี ย์รูปในองค์ประกอบเรขาคณิต 2522, เส้ น, ความบันดาลใจ
จากทิวทัศน์ 2523, ทิวทัศน์ 2518, บนหาดทราย 2525, ชีวิต 2525, ชีวิตในเมือง 2526, ความ
บัน ดาลใจจากทิ ว ทัศ น์ 2525, ทิ ว ทัศ น์ 2524, ทิ ว ทัศ น์ 2526, ความทรงจ า 2526, เมล็ ด แห่ ง
ความคิดถึง 2523 , ความสงบสันติ 2523 เป็ นต้ น
งานศิลปกรรมของ 3 ศิลปิ นหญิง เมื่อ พ.ศ. 2527 นัน้ ซึง่ ศรี วรรณได้ นาเสนองาน
ศิลปะที่สะท้ อนธรรมชาติ การสะท้ อนแนวคิดในงานที่นาเสนอซึ่งเป็ นการถ่ายทอดถึงแก่นของ
มนุษย์สงั คมระหว่างการที่มนุษย์อยูอ่ ย่างอิสรภาพในชนบททาให้ เกิดความสุขนิรันดรเป็ นธรรมชาติ
และชีวิตสังคมเมืองที่มนุษย์ดารงอยู่มีแต่ความสับสนวุ่นวายและฉาบฉวยเป็ นความไม่ยงั่ ยืนดังที่
ศรี วรรณสะท้ อนความรู้สกึ จากสัมผัสที่ได้ จากจังหวะ ลีลา และโครงสร้ างอันเป็ นแก่นแท้ ของชีวิตใน
ธรรมชาติทกุ สรรพสิ่งล้ วนมีความประสานสัมพันธ์ รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพเป็ นความว่าง ความ
งาม ความสงบ อันน่ารื่ นรมย์ และนิรันดร ตรงกันข้ ามกับชีวิตในเมือง ที่เต็มไปด้ วยกฎเกณฑ์ขาด
อิสรภาพ ชีวิตต้ องดิ ้นรนโดดเดี่ยว หวาดระแวง จึงก่อให้ เกิดเป็ นความสัมพันธ์อนั ฉาบฉวย สับสน
ไม่จีรัง เรื่ องราวและเนื อ้ หาเป็ นการบัน ทึกและแสดงออกจากตัวตนที่ต รงไปตรงมา เรี ยบง่ าย
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ฉับพลัน สอดคล้ องกับสภาวะอารมณ์ ความคิด และความรู้ สึกภายใน ความอ่อน ความหยาบ
กระด้ าง ความรัก ความเกลียด ความกลัว และความตาย จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยอัตโนมัติ เป็ น
การประสานกันระหว่างมือกับจิตใจ ซึ่งผลงานกับตัวตนเป็ นเรื่ องเดียวกัน ผลงาน ประกอบด้วย
ระวีและดวงเดือน, ถ้อยคา, อาหารค่า, กรุงเทพฯราตรี , คุณพ่อคุณแม่, ความโดดเดีย่ ว, สาหรับเธอ
,ปาร์ ตี้, ความบันดาลใจจากทิ วทัศน์ , ดอกไม้บาน, และบันไดสู่สวรรค์ ในการแสดงถึงธรรมชาติ
ดังกล่าว ศรี วรรณแสดงนีเ้ ป็ นผลงานศิ ลปะภาพพิ มพ์เทคนิ คซิ ลค์สกรี น โดยได้เน้นผลงานด้ วยการ
ใช้สีขาวที่ให้ความหมายเชิ งสัญลักษณ์ ว่า สี ขาวคื อสี ที่ดึงดูดสี สนั แห่งธรรมชาติ และปรารถนา
เพือ่ ให้ผชู้ มได้รู้สึกสัมผัสอย่างมีอิสรภาพจากธรรมชาติ และมีผลงานจิ ตรกรรมและเทคนิ คอืน่ ๆ ใน
งานทีส่ ะท้อนธรรมชาติ
ผลงานตามแนวความคิดชุดธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ศรี วรรณมีผลงานเกี่ยวกับ
ธรรมชาติจ ากซึ่งความคิดส่วนตัว สลับกับการสร้ างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง ถวายเป็ นพุทธบูชา
ณ โบสถ์ วัดป่ ายาง (ดอยสะโง๊ ะ) วัดที่ อยู่ใกล้ กับที่ อยู่ของศรี วรรณดัง กล่าวข้ างต้ น ผลงานที่
นาเสนอเพื่อสะท้ อนธรรมชาติ ได้ แก่พลังธรรมชาติ ,บรรยากาศ, Homage to Thai farmers, วัด
เจดี ย์ ห ลวง, สามเหลี่ ย มทองค 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)

130

ภาพประกอบ 40 Homage to Thai farmers (2010)
4.3.1.3 ศิลปะสะท้ อนสัจธรรมของชีวิต ผลงานศรี วรรณสะท้ อนถึงแนวคิดเรื่ องสัจ
ธรรมของชีวิต อันเป็ นเรื่ องจริงในทางศาสนาที่ศรี วรรณได้ ตระหนักแจ้ งและเพื่อบอกต่อเพื่อนมนุษย์
ทุกคนให้ ไม่ตั ้งอยู่ในความไม่ประมาทและสร้ างประโยชน์คืนสูส่ งั คมให้ มากที่สดุ ก่อนที่จะจากโลกนี ้
ไป มนุษย์นนมี
ั ้ วฏั จักรชีวิตที่เหมือนกันคือความจริ ง ว่าด้ วยการเกิด แก่ เจ็บและตาย ที่ศรี วรรณมี
ความมุ่งหวังในขณะนีด้ ้ วยการนาเสนอผลงาน ได้ แก่ งานธรรมดา จากงานธรรมะ ธรรมชาติ
ประกอบด้ ว ยผลงานชื่ อ กรุ ง เทพฯราตรี 1, กรุ ง เทพราตรี 2, สัง สารวัฏ 1, 2555, สัง สารวัฎ
2, 2555. สังสารวัฏ 2556, สังสารวัฎ 3, 2556, ภาวนา 2, 2556, สนทนาธรรม 2556, ป่ ากระดูก
2556.
เนื่องจากผลงานของศิลปิ นสะท้ อนต่อชีวิตของมนุษย์ในสังคม และไม่เพียงเท่านันแต่
้
ยังต้ องการให้ ผ้ ูชมผลงานได้ ใช้ ชีวิตบนโลกนีอ้ ย่างสงบและปราศจากความประมาท ยังมีความ
พยามในการศึกษาธรรมมะควบคู่กบั การทางานศิลปะด้ วย ศิลปิ นเชื่อว่าผลงานศิ ลปะจะช่วยหยุด
สาหรับบุคคลที่ยงั พลุกพล่าน และยังมีกิเลสโดยอาจใช้ ชีวิตที่เร่ งรี บ โลภหรื อมีความเห็นแก่ตวั จน
ส่งผลให้ ร่างกายจิตใจทรุดโทรมก่อนวัย แล้ วยังทาร้ ายผู้คน สังคมแวดล้ อมให้ เกิดความเดือดร้ อน
ทาให้ มีแนวคิดในการนาเสนอผลงานศิลปะเกี่ยวกับสัจธรรมและเป็ นภาพที่ได้ รับเผยแพร่เป็ นที่ร้ ูจกั
โดยทั่ว ไปในแวดวงสัง คม ส่ง ผลให้ ผลงานที่ สะท้ อนในด้ านสัจธรรมของศิ ลปิ น มี จานวนมาก
นอกจากการได้ รับประสบการณ์ตรงจากเหตุการณ์ในชีวิตของศิลปิ นที่มีต่อการความคิดสร้ างสรรค์
แล้ ว ศิลปิ นสร้ างผลงานเพื่อปรารถนาเพื่อเตือนใจ หากทุก ๆ คนบนโลกนี ้ไม่ มีความประมาทและ
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ใช้ ร่างกายไปในทางที่ถกู ต้ อง เช่นการดาเนินชีวิต การเดินทาง การวางเป้าหมายในการดาเนินชีวิต
ที่ต้องพยายามอย่างเอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลระหว่างเพื่อนมนุษย์ โลกจึงมีความสงบน่าอยู่ขึ ้น

ภาพประกอบ 41 สังสารวัฏ (2556)
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ภาพประกอบ 42 กรุงเทพฯราตรี (2556)

ภาพประกอบ 43 สังสารวัฏ (2557)
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4.3.1.4 วรรณศิลป์ กับศิลปะ
ผลงานของศรี วรรณไม่เพียงสะท้ อนในงานศิลปะเท่านัน้ แต่ยงั แสดงออกมาใน
รู ปแบบของบทประพันธ์ บ้าง ถ่ายทอดคาสอนจากพระสงฆ์ที่สาคัญ ๆ ถ่ายทอดเรื่ องราวคาสอน
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีการถ่ายทอดเป็ นเรื่ องราวชีวิตมนุษย์ มีเนือ้ หาบท
ประพันธ์คาสอน เป็ นบทกลอนที่ประพันธ์เอง มีภาพประกอบเรื่ อง ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นในการสะท้ อน
เรื่ องราวของชีวิต ศรี วรรณได้ จดั แสดงงานวรรณศิลป์ ที่หอศิลป์ สิ่งพิมพ์สจู ิบตั รนิทรรศการศิลปะที่
เผยแพร่ สู่สาธารณะ แล้ วยังเผยแพร่ ผ่านเฟสบุ๊คชื่อ Sridonmoon Art Space และSriwan Jan
และจัดแสดงไว้ ที่หอศิล ป์ ศรี มูนอาร์ ตสเปซ ด้ วยเป็ นการนาความรู้ ด้ านพุทธศิลป์ ที่ทาเป็ นงาน
เซรามิค แล้ วผสมผสานด้ วยงานจิตรกรรมเป็ นเรื่ องราวแนวธรรมมะ เผยแพร่ พร้ อมบทประพันธ์ไว้
จานวนมาก การบันทึกคาสอนลงในผลงานพร้ อมมีภาพที่สะท้ อนตามเรื่ องราวทาให้ ผ้ ชู มได้ สมั ผัส
ถึงความสงบ และได้ เรี ยนรู้เรื่ องราวธรรมะจากผลงานศิลปะ เป็ นวิธีเพื่อทาให้ เกิดความเข้ าใจที่ง่าย
และเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยศึกษาได้ แสดงถึงภูมิปัญญาของศรี วรรณที่แตกต่างจากการให้
ความรู้ ธรรมะ แม้ จะมี ก ารสอนการเล่าการปฏิบัติ แต่ในรู ปแบบความรู้ ของศรี วรรณ คือ มี ทัง้
ภาพประกอบเรื่ องราวและมีทงั ้ รู ปแบบผลงานที่ดึงดูดความสนใจให้ อ่านธรรมะอย่างดี ในการ
สร้ างความรู้ แก่มวลมนุษย์ ศรี วรรณจึงเป็ นที่รักเคารพและศรัทธาต่อบรรดาศิษย์ เพื่อน พี่น้องใน
แวดวงศิลปะ

ภาพประกอบ 44 ผลงานเกี่ยวกับเรื่ องความศรัทธา
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ภาพประกอบ 45 ผลงานเกี่ยวกับเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพประกอบ 46 ผลงานเกี่ยวกับพระคุณบิดามารดา
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บทประพันธ์เป็ นวรรณศิลป์ ที่บนั ทึกเรื่ องราวของตัวเองซึ่งได้ ตีพิมพ์ไว้ ที่สจู ิบตั รแสดง
นิทรรศการผลงานศิลปะชุด ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ ดังนี ้
ฉันมองดู

รูปที่เขียน

เปลี่ยนไปมาก

ไม่ลาบาก

ในการเขียน

เพราะเห็นสวย

เป็ นเรื่ องราว

ของสังขาร

มันอานวย

ฉันเขียนด้ วย

ความเข้ าใจ

ในสัจธรรม

ด้ วยตัวฉัน

ผ่านความตาย มาหลายครัง้

เมื่อตอนยัง

เป็ นเด็กเล็ก

เกือบตายโหง

เป็ นบาดทะยัก

ชักเกือบตาย

เกือบลงโลง

ยังอยู่โยง

รอดชีวิต

อยู่ยืนยง

สอบบรรจุ

เป็ นอาจารย์

พอได้ งาน

ถูกรถชน

รอดมาได้

กระเด็นตก

กองขยะ

ก็ปางตาย

ฟ้าเป็ นใจ

แม้ ไม่ตาย

กระดูกคลอน

มาลาเรี ย

ไข้ เลือดออก

หมอมาบอก

ตรวจที่เตียง

มีสองไข้

ดีวา่ เธอ

แข็งแรงมาก

ไม่เป็ นไร

หมอช่วยได้

ก็เพราะมา

หาหมอทัน

ปี สองสี่

ปี สองเก้ า
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ปี ห้าศูนย์

ก็เกือบศูนย์

ชีวาวาย

จึงเกือบตาย

เพราะมีไข้

อีกหนาวสัน่

เป็ นกรวยไต

ด้ วยอันฉี
้ ่

อีกนัง่ นาน

ติดเชื ้อพลัน

ฉี่ไม่ออก

ก็เกือบไป

รอดชีวิด

เพื่อน, พระช่วย

ฉันรู้ด้วย

ดวงจิต

ที่แจ่มใส

คิดถึงบุญ

ทาความดี

ตอนใกล้ ตาย

รอดมาได้

บุญเก่ามี

พอประทัง

จึงสร้ างสรรค์

สิ่งดีดี

เขียนภาพนี ้

แสดงธรรม

ให้ ประจักษ์

เป็ นภูเขา

กองกระดูก

คนที่รัก

มาตายจาก

พรากจากฉัน

ไปก่อนกาล

เตือนจิตใจ

ไม่ให้ หลง

ทุกทุกครา

รอดมาแล้ ว

เตือนสติ
ไม่ยืนยง

ไม่เที่ยงแท้

เปลี่ยนแปรผัน

ไม่ยดึ เหนี่ยว

ไม่เกาะเกี่ยว

ใครทังนั
้ น้

ไม่ยดึ มัน่

ถือมัน่

พลันสบาย

(ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ, 2556).
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4.3.1.2.5 การก่อตังหอศิ
้
ลป์ ศรี ดอนมูลอาร์ ต เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ศิลปะชุมชนโดย
ศิลปิ นหญิงศรี วรรณได้ ก่อตั ้งหอศิลป์ เนื่องจาก น้ องชาย (จงชัย เจนหัตถการกิจ) สนับสนุนทุนเพื่อ
ร่วมดาเนินการขึ ้นมาและเนื่องจากอยากจะไปอยู่ด้วย เริ่มก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2558 ที่ ตาบลศรี ดอนมูล
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเผยแพร่ ผลงานศิลปะแก่ชมุ ชน และผลงานศิลปะหลายชิ ้น
ได้ ถ่ายทอดให้ เห็นฉากชีวิตในชนบทที่เชียงราย ภาพแห่งความศรัทธา เช่น การไปวัด ทาบุญ ตัก
บาตร ที่มีการใส่ภาพในจินตนาการของศิลปิ นลงไปผสม และบางภาพมีภาพช้ างเป็ นโขลง หรื อ
ครอบครัวช้ างปรากฏอยู่ ภายในหอศิลป์ มีงานเกี่ยวกับช้ างจานวนมากและมีลกั ษณะแตกต่างกัน
จากความเชื่อของศรี วรรณว่า ช้ างเป็ นสัญลักษณ์ของความมีน ้าใจอย่างสมัยโบราณ สมัยที่มนุษย์
อยู่รวมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ ปู่ ย่า ตายาย หลาน เหลน โหลน และดูแลกัน มันถึงจะอยู่กนั ได้ แต่
ครอบครัวทุกวันนี ้เป็ นเชิงเดี่ยวหมด ทาตัวเป็ นอเมริ กนั กันหมด หอศิลป์ จึงเปรี ยบเสมือนความรัก
ความเข้ าใจในเพื่อนมนุษย์ดั่งคนในครอบครัวมอบให้ แก่กันและกันอย่างจริ งใจ ทาให้ มีผ้ ูสนใจ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่เปิ ดดาเนินการ การเข้ าศึกษามีทงที
ั ้ ่เป็ นกลุม่ จากสถานศึกษา
โรงเรี ยน และกลุ่มแวดวงศิลปะ ในกลุ่มเด็ก และเยาวชนเช่น โรงเรี ยนที่เข้ าศึกษาจะร่ วมกันวาด
ภาพ สีนา้ มัน สีนา้ สีอะคลิลิค เซรามิค ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ตรงจากศรี วรรณ บท
ประพันธ์เพื่อสะท้ อนมนุษย์กบั งานศิลปะ ธรรมชาติและชีวิตและการก่อตังหอศิ
้ ลป์ ดังนี ้
เชิญร่วมกัน
เธอได้ ยิน
ปณิธาน
จรรโลงใจ

ร่างกิจกรรม
จิตวิญญาณ
การเผยแพร่
จรรโลงจิต

ทาหอศิลป์
ของฉันไหม
งานศิลป์ ไง
คิดสิ่งดี

จิตอาสา
ดินแดนศิลป์
มาวาดรูป
ดินแดนศิลป์

มาช่วยกัน
ศรี ดอนมูล
มาปั น้ ถ้ วย
ศรี ดอนมูล

มาปั น้ ดิน
พูนความงาม
มาปั น้ ดิน
พูนความงาม

มาเชื่อมเหล็ก
มาฟูมฟั ก
มาสร้ างศิลป์
จรรโลงไว้

มาตอกไม้
เกิดปั ญญา
เป็ นแดนดิน
ให้ พื ้นที่

แกะสลัก
อัธยาสัย
ศิวิไลซ์
สร้ างสรรค์งาน
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ทาภาพพิมพ์
สุขอุรา
มาพิมพ์เสื ้อ
แต่ไม่เฉื่อย

มาพิมพ์ภาพ
ไม่เร่งรี บ
มาขายของ
การสร้ างสรรค์

ในราวป่ า
ทาเรื่ อยเรื่ อย
ไม่ฟมุ่ เฟื อย
คืองานเรา

วาดหินโขง
จิตเกษม
วาดอะคริลิค
ไม่วนุ่ วาย

วาดแผ่นไม้
ไม่ยดึ มัน่
วาดสีน ้า
จิตกาหนด

วาดบนเฟรม
ล้ วนสร้ างได้
จิตผ่อนคลาย
อยู่ที่งาน

จัดกลุม่ มา
จะมาวาด
มาอบรม
ให้ ดาริ

เพื่ออบรม
มาโยคะ
ทาหนังสัน้
เป็ นรูปธรรม

บ่มสามารถ
สมาธิ
ให้ ปิติ
ตามสมควร

สถานที่
จึงตั ้งโจทย์
ค่าใช้ จ่าย
เพราะต้ องเจอ

เป็ นส่วนกลาง
ช่วยกันคิด
ค่าน ้าไฟ
ทุกทุกเดือน

ใช้ ประโยชน์
นาเสนอ
ไงละเธอ
ค่าคนงาน

ความสะอาด
ไม่งอแง
ต้ องตัดกิ่ง
คนงานช่วย
ฉันจึงคิด
ทุกคนช่วย
ผู้มาใช้
จุดมุ่งหมาย

อีกงานสอน
ต้ องตัดหญ้ า
แต่งต้ นไม้
กวาดเช็ดถู
ตังกองทุ
้
น
กิจกรรม
สถานที่
บริจาค

ต้ องดูแล
ให้ ดสู วย
ให้ อานวย
ทุกทุกวัน
ขึ ้นมาด้ วย
สมมุ่งหมาย
ได้ สบาย
ตามกาลัง
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ถ้ าไว้ ใจ
เพจนี ้ได้
ทาคนเดียว
ฉันแค่เล่น

ช่วยกดlove
เปิ ดขึ ้นมา
ทาไม่ได้
ทาหอศิลป์

กาลังใจ
ขอความเห็น
ให้ ลาเค็ญ
เพื่อชุมชน

หอศิลป์ ศรี ดอนมูลหรื อ Sridonmoon Art Space มีผ้ ูมาติดต่อเพื่อเข้ า ชมอย่าง
สม่าเสมอ นอกจากเข้ าชื่นชมผลงานของศรี วรรณแล้ วยังมีการเข้ าเรี ยนรู้ และ Work Shop โดย
ศรี วรรณเป็ นผู้สอนและวิทยากร หอศิลป์ จึงเป็ นพื ้นที่สาหรับเรี ยนรู้ศิลปะที่สามารถศึกษาตามความ
สนใจ และไม่มีค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด ศรี วรรณมีจดุ หมายในการทาหอศิลป์ เพื่อได้ สร้ างความสุนทรี ย์
แล้ วยังสอนวิชาศิลปะโดยตรงกับผู้เข้ าชม และมีงานที่หลากหลายของศรี วรรณที่ได้ จดั ไว้ ในหอศิลป์
เป็ น ของที่ ร ะลึก และมี เ สื อ้ ที่ พิ ม พ์ ข ายในหอศิ ล ป์ มี ก ารรายงานความเคลื่ อ นไหวของงานทาง
ศิลปกรรมทังในหอศิ
้
ลป์ ศรี ดอนมูนแล้ วมีข่าวสารงานศิลปกรรมแหล่งต่าง ๆ แจ้ งแก่แวดวงศิลปะ
และผู้สนใจ
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ภาพประกอบ 47 การเผยแพร่กิจกรรมเรี ยนรู้ศิลปะในหอศิลป์
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4.3.2 บทบาทครู
ศรี วรรณได้ เคยมีบทบาทเป็ นครู สอนศิลปะหลายสถาบัน ได้ แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาวิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ โดยได้ ลาออกก่อนเกษี ยณ 2 ปี (ขณะอายุ
58 ปี ) และดารงตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาภาพพิมพ์ การเป็ นผู้สอนหลาย
สถาบันทาให้ มีลกู ศิษย์ที่หลายกลุม่ และจานวนมาก โดยบรรดาศิษย์มีความเคารพและรักอาจารย์
มากทุกรายเพราะแม้ วา่ มีความโผงผางและเด็ดขาด แต่ไม่มีลกู ศิษย์แม้ แต่คนเดียวที่จะมีทีท่าว่าไม่
พอใจอาจารย์เลย แนวความคิดในการสอนในบทบาทครู นนั ้ ศรี วรรณจะจัดเตรี ยมสื่อโดยจะร่ าง
ภาพเพื่อใช้ สอนไว้ ก่อนทุกครัง้ งานเอกสารเพื่อเตรี ยมสอนจึงมีรูปแบบของการวางโครงสร้ างการ
สอนทุ ก หัว ข้ อ และการท าแบบร่ า งจะท าให้ เ ห็ น ทิ ศ ทางในการสอนให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย แม้
บุคลิกภาพของศรี วรรณจะเป็ นที่น่าเกรงขามต่อลูกศิษย์แต่เมื่อมีปัญหาทังเบาและหนั
้
กเกี่ยวกับ
ชีวิต นักศึกษาก็ยังให้ ความไว้ วางใจเล่าให้ ฟังและได้ รับความร่ วมมือจากศรี วรรณในการแก้ ไข
ปั ญหาจนสาเร็จลุลว่ ง
ศรี วรรณมีแนวคิดเรื่ องของการสอนที่ปรับเปลี่ยนจากความตึงเครี ยดคลายลงได้ มีการ
ใช้ หลักความยืดหยุ่นด้ วยหลักคาสอนของพุทธศาสนา จากกรณี ขณะที่สอนสาขาภาพพิมพ์ที่
มศว.ประสานมิตรประมาณ ปี พ.ศ. 2540 สาขาภาพพิมพ์รุ่ นสอง มีนักศึกษาคนหนึ่งไม่ได้ พิมพ์
งานเอง อาจจะช้ าทาไม่ทนั ส่งแทบจะทุกครัง้ มีผลกระทบให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่เพื่อน ๆ สมัยนัน้
เราก็ไม่ค่อยจะพอใจออกจะโกรธว่าไอ้ นี่เอาเปรี ยบเพื่อนรู้ สึกว่าขี เ้ กียจแทบจะให้ ตกเลย เราไม่
พอใจพฤติกรรมแบบนีด้ ้ วยฝั งหัวมาว่างานของตัวต้ องรั บผิดชอบด้ วยตัวเอง กรณี นี ท้ าให้ เกิด
ความเครี ยด โชคดีที่ได้ ให้ รุ่ นน้ องต่อสายไปคุยกับท่านเขมานันทะ ท่านฟั งแล้ วก็กล่าวสัน้ ๆ ว่า .
คนเป็ นครูก็ต้องเป็ นผู้ให้ เรื่ องที่เพื่อน ๆ เขาช่วยเขาทางานนัน้ เป็ นคุณธรรมในระหว่างเพื่อน... พอ
ฟั งแค่นี ้เหมือนยกภูเขาออกจากอก หายเครี ยดเลยให้ เขาผ่านจบออกไปประกอบอาชีพอื่น ๆ ตามที่
เขาเลือกใช้ ชีวิต ดังนันจึ
้ งได้ ข้อคิดว่าคนเป็ นครูเหมือนคนปลูกต้ นไม้ ทุกคนมีหน้ าที่หลัก ๆ ของตน
ที่ทาอยู่ในชีวิตประจาวัน แต่ถ้าอยู่ทางานร่ วมกับคนอื่น ๆ งานบางอย่างถึงจะไม่ใช่งานในหน้ าที่
โดยตรง ก็ควรจะช่วยเหลือกันให้ งานแล้ วเสร็ จ การใช้ ความยืดหยุ่นกับเด็ก ครู อาจนาคาสอนใน
พุทธศาสนาจัดการหรื อเพื่อควบคุมสติตนในการทาหน้ าที่ในขณะปั จจุบนั ให้ เหมาะสม
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ตารางแสดงการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิ น
ตาราง 3 การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะของศิลปิ น
ปี พ.ศ.
2526-2558
2526
2526-2558
2526
2530
2533
2536
2540
2544
2548
2553
2558
2518-2561
2518
2519
2522

บทบาทของศิลปิ น
แสดงเดี่ยว
นิทรรศการผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ
แสดงเดี่ยว
นิทรรศการผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ
นิ ท รรศการศิ ล ปกรรม ชุ ด มนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ ณ หอศิ ล ป์ พี ร ะศรี
กรุงเทพฯ
นิ ท รรศการศิ ล ปกรรม ชุ ด มนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ ณ Witch &Tavern
กรุงเทพฯ
นิ ท รรศการศิ ล ปกรรม ชุ ด สี สัน ของศรี ว รรณ ณ ไดอาล็ อ ค แกลอรี่
กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม ชุด สีสนั ของศรี วรรณ บ้ านเจ้ าพระยา กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม ชุด สีสนั ของศรี วรรณ ณ เจเนซีส อาร์ ตติส แกลอรี่
สีลมแกลอเรี ย กรุงเทพฯ
นิ ท รรศการศิ ล ปกรรม ชุด รู ป ธรรม-นามธรรม ณ โรสกาเด้ น แกลอรี่
โรงแรมโรสกาเด้ นเอไพร์ ม รี สอร์ ท นครปฐม
นิทรรศการศิลปกรรม จารึกเมืองสยาม โลกียะ-โลกุตระ ณ หอศิลป์ คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการศิลปกรรม ชุด ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ณ หอศิลป์ วังหน้ า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แสดงผลงานกลุม่
นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 23 กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปะสตรี นานาชาติ ณ หอศิลป์ พีระศรี
นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 24 กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรมของกลุม่ ศิลปกร 20 ครัง้ ที่ 2 กรุงเทพฯ
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ตาราง 3 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2523

2524
2526-2558
2526
2530
2533
2536
2540
2544
2548
2553
2558
2518-2561
2518
2519
.2522

บทบาทของศิลปิ น
นิทรรศการในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ โรงแรม
โอเรี ยลเต็ล กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรมแก่งชาติย้อนหลัง กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุม่ ภาพพิมพ์ กลุม่ ไทยกราฟฟิ ค ณ สถาบันฝรั่งเศส กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรมศิลปะอาเซียน ครัง้ ที่ 2
แสดงเดี่ยว
นิทรรศการผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม ชุด มนุษย์กบั ธรรมชาติ ณ หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม ชุด มนุษย์กบั ธรรมชาติ ณ Witch &Tavern กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม ชุด สีสนั ของศรี วรรณ ณ ไดอาล็อค แกลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม ชุด สีสนั ของศรี วรรณ บ้ านเจ้ าพระยา กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม ชุด สีสนั ของศรี วรรณ ณ เจเนซีส อาร์ ตติส แกลอรี่ สีลม
แกลอเรี ย กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม ชุด รู ปธรรม-นามธรรม ณ โรสกาเด้ น แกลอรี่ โรงแรมโร
สกาเด้ นเอไพร์ ม รี สอร์ ท นครปฐม
นิ ทรรศการศิ ลปกรรม จารึ ก เมื อ งสยาม โลกี ย ะ-โลกุตระ ณ หอศิลป์ คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการศิลปกรรม ชุด ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ณ หอศิลป์ วังหน้ า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
แสดงผลงานกลุม่
นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 23 กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปะสตรี นานาชาติ ณ หอศิลป์ พีระศรี
นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 24 กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรมของกลุม่ ศิลปกร 20 ครัง้ ที่ 2 กรุงเทพฯ
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ตาราง 3 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2523

2524
2525
2526
2527
2531
2532
2535
2536
2537
2538

2539

บทบาทของศิลปิ น
นิทรรศการในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ
โรงแรมโอเรี ยลเต็ล กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรมแก่งชาติย้อนหลัง กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุม่ ภาพพิมพ์ กลุม่ ไทยกราฟฟิ ค ณ สถาบันฝรั่งเศส กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรมศิลปะอาเซียน ครัง้ ที่ 2
นิทรรศการศิลปกรรมหลังพ.ศ.2475 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัยของไทย ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมณี
นิทรรศการศิลปกรรมของ 3 ศิลปิ นหญิง ณ หอศิลป์ ศิลป์ พีระศรี
นิทรรสการศิลปะร่ วมสมัยจากประเทศไทย ณ โฟเยอร์ แกลอรี่ แปซิฟิคเอเชียมิวเซียม มลรัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการภาพพิมพ์ชิ ้นเล็ก ณ ประเทศโปแลนด์
นิทรรศการศิลปะไทยแบบประเพณี และศิลปะแบบร่วมสมัยประเทศไทย
นิทรรศการ Trough Her eyes โดย 6 ศิลปิ นหญิง ณ ไดอาล็อค แกลอรี่
กรุงเทพฯ
นิ ท รรศการ Herstories โดยโดย 6 ศิ ล ปิ น หญิ ง ณ ไดอาล็ อ ค แกลอรี่
กรุงเทพฯ
มหกรรมสีน ้า 50 ศิลปิ น ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรมร่ วมสมัยกับสภาพแวดล้ อม ณ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์
แห่งชาติ ถนนเจ้ าฟ้า กรุงเทพฯ
มหกรรมสีน ้าแห่งเอเชีย ครบรอบ 10 ปี ณ ณ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ แห่งชาติ
ถนนเจ้ าฟ้า กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปะของศิลปิ นชันครู
้ ณ บางกอกแกลอรี่ กรุงเทพฯ
โครงการเฉลิมพระเกี ยรติฯ ศิลปะแห่งรั ชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
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ตาราง 3 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2545

2546
2547
2550-2551
2552

2553-2555

2556
.2558
2561

บทบาทของศิลปิ น
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดย 13 ศิลปิ นจากภาคเหนือและกรุงเทพฯ
จิตวิญญาณไทย ณ หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิ ท รรศการทุน ศิ ลป์ พี ร ะศรี ประจ าปี 2545 ณ หอศิ ล ป์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรมร่ วมสมัย หน้ าต่างสองบาน หอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 55 หมุนเวียนหลายจังหวัด
ศิลปะจากยุคสร้ างบ้ านแปงเมืองสู่กรุ งเทพฯในฝั น ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้ นนานาชาติ ครัง้ ที่ 2
ศิลปะเกิดจากใจแม่ผ้ สู ร้ างสรรค์ ณ สมบัติ แกลอรี่ กรุงเทพฯ
ภาพพิมพ์ริมน่าน ณ หอศิลป์
ศิลปะบนจานสี ณ หอศิลป์ ริมน่าน และ DOB หัวลาโพงแกลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการภาพพิมพ์ ชิน้ เล็กที่ยิ่งใหญ่ ณ PSG แกลอรี่ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา หอศิลป์ วังหน้ า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ
ตัว แทนศิ ล ปิ น ระดับ โลกแสดงผลงานศิ ล ปกรรม งานบางกอกอาร์ ต
เบียนนาเล่ กรุงเทพฯ

ศิลปิ นศรี วรรณมีบทบาทเป็ น ศิลปิ นผู้สะท้ อนผลงานธรรมะ ที่มีความโดดเด่น คือ
ด้ านพุทธศิลป์ คือ ผู้ที่ใช้ ศิลปะเป็ นสัญลักษณ์สื่อสารให้ มนุษย์เข้ าใจ ตามคุณลักษณะของศิลปิ น
ไม่ใช่ ที่มีการสืบทอดศาสนาหลากหลายวิธี เช่น การบวชเรี ยน การทาบุญตักบาตร การรักษาศีล
การปฏิบตั ิธรรม การนาเสนอผลงานและแสดงผลงานจานวนมากเกี่ยวกับหลักธรรมะอย่างต่อเนื่อง
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และผลงานมีหลากหลายเทคนิคหลายรู ปแบบไม่ยึดติดกับวิธีการ และจากผลงานการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่วดั บนดอยสะโง๊ ะ ตาบลศรี ดอนมูน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย การเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์เป็ นงานที่พบเห็นศิลปิ นหญิงทากันได้ ไม่มาก ในขณะที่รับเป็ นสาวกใน
ศาสนาพุทธและตนตามหลักธรรมและศึกษาธรรม ด้ วยความเลื่อมใสศรัทธาจนเข้ าใจแตกฉานจน
เกิดเป็ นสติปัญญา ที่ร้ ู ตวั ตน เข้ าใจตัวเองและเพื่อนมนุษย์ สะท้ อนว่าศรี วรรณทาหน้ าที่ได้ อย่าง
สมบูรณ์ ต่อพุท ธศาสนาทัง้ สามารถปรั บใช้ ห รื อคิดค้ น ใหม่จากวัสดุที่มีในท้ องถิ่น (ไม้ ไผ่ -โครง
กระดูก) หรื อการใช้ สิ่งหนึ่งแทนสิ่งหนึ่ง (ไม้ ไผ่ -ปากกา) ทังวาดรู
้
ปจุ่มสีได้ ผลงานตามความต้ องการ
สิ่งนี ้สะท้ อนถึงตัวตนที่ไม่ยึดติดกับวัสดุ มีสิ่งใดที่จะสามารถสร้ างสรรค์ผลงานได้ ก็ใช้ ได้ ทุกอย่าง
สะท้ อนถึงความเป็ นตัวตนของศรี วรรณที่มนั่ ใจ และอีกด้ านที่แสดงว่ามีความสามารถมีความกล้ า
หาญต่อการนาเสนอด้ วยเทคนิคกระบวนการของตนและมีแรงผลักในการทางานอย่างมีพลังนัน่ คือ
มีต่อการแสดงออกของผลงานศิลปะ การมีพลังกล้ าหาญต่อการนาเสนอผลงานในแบบธรรมดา
เพราะเรื่ องราวที่นาเสนอเป็ นเรื่ องธรรมดาที่เป็ นความจริ งในแง่ปรัชญาที่มนุษย์ทุกคนหลีกหนีไม่
พ้ น ตามแนวคิดศิลปะแบบตะวันออกในประเด็นสตรี ในหลักธรรม มีว่าหากบุคคลที่เข้ าใจธรรมะ
จะมีความเป็ นชายหญิงเท่าเทียมกัน เพราะผลของการกระทาจากความเชื่ออยู่ที่ปัจเจกไม่ได้ อยู่ที่
การกาหนดเรื่ องเพศแต่อย่างใด ความเป็ นชายหญิงมีความเท่าเทียมกันในพุทธศาสนา ศรี วรรณมี
ผลงานด้ า นธรรมะและมาจากภายใน โดยมี ความเชื่ อและศรั ท ธาในคาสอนของศาสนาพุท ธ
ศรี วรรณมีความเป็ นชาวพุทธและศรัทธาต่อพุทธศาสนา ดังนันการสร้
้
างสรรค์ผลงานสะท้ อนธรรมะ
ของศรี วรรณ ด้ วยการเสนอผลงานในสังคมตามบริ บทของสังคม จึงเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ได้ รับการ
ยอมรับในสังคม
ศรี วรรณมีแนวคิดในการอนุรักษ์ ธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยมีความโดดเด่นในผลงาน
และชีวิต ที่ลาจากสังคมเมืองไปสู่สงั คมชนบทบนเขาที่ตาบลศรี ดอนมูน อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ผลการวิเคราะห์ที่ได้ นนศรี
ั ้ วรรณเปรี ยบไว้ เองว่า สังคมเมืองเป็ นสัญลักษณ์หรื อเป็ นสิ่ง
ดึงดูดความอึดอัด สับสน วุ่นวาย และสังคมชนบทเป็ นสิ่งที่แสดงออกถึงความอิสระ การเลือกใช้
ชีวิตในสังคมที่มีความอิสระ มีความสงบและว่างไปสู่การเข้ าใจถึงธรรมชาติ ตามแนวคิดปรัชญา
ตะวันออกนันเชื
้ ่อว่ามนุษย์กบั ธรรมชาติเป็ นเรื่ องเดียวกัน การเลือกและปรับตัวให้ มีความกลมกลืน
และปฏิบัติตนได้ สอดคล้ องกับธรรมชาติเป็ นสิ่งที่สะท้ อนถึงวุฒิภาวะที่มีสติปัญญาสูงสุดของ
มนุษย์ ในด้ านของความคิด ภูมิปัญญาความรู้ถือว่าศรี วรรณเป็ นผู้ที่เลือกให้ ชีวิตมีความอิสระและ
ดาเนินชีวิตอย่างธรรมดาในสภาพแวดล้ อมบนเขาสูง ไม่ยึดติดบุคคล ตาแหน่ง ฐานะ รายได้ ไม่
ขึน้ กับการตัดสินใจของผู้อื่น การที่มีศิลปะสะท้ อนธรรมชาติเป็ นผู้ที่มีอิสรเสรี ภาพ การมีความ
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ตื่นตัวในการสร้ างสรรค์ผลงานในแบบตัวเองเป็ นชุดความคิดโดยไม่เรี ยกร้ องความเท่าเทียมใด ๆ
ความเข้ าใจเกี่ยวกับมนุษย์กับธรรมชาติ ส่งเสริ มให้ เกิดความสมดุล และได้ รับอิสรภาพ ดังการที่
ศรี วรรณปรารถนา ด้ วยมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษทังความสามารถ
้
สติปัญญาดีเลิศในการเลือกใช้ ชีวิต
อย่างมีอิสรภาพกับธรรมชาติของศรี วรรณเป็ นศิลปิ นสะท้ อนแนวคิดสัจธรรมของชีวิต เมื่อศึกษา
ธรรมะจนเข้ าใจดีแล้ วจึงยอมรับถึงสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ ทังหลายทั
้
งปวงจึ
้
งเป็ นองค์ประกอบที่ต้อง
เกิดขึ ้นกับมนุษย์ในโลกนี ้ไม่เว้ นใครเลยสักคนเหมือนกันทุกเพศ สูงต่า ดาขาว มัง่ มีหรื อยากจน ทา
ให้ ศรี วรรณที่มองเห็นความจริ งของชีวิตว่า “มนุษย์ก็มีที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคน แต่ก่อน
หมดลมหายใจเมื่อมีโอกาสตอบแทนก็ทาประโยชน์แก่สงั คมบ้ างตามความสามารถ คนเรากินได้ ที่
อิ่มตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ” การเสนอผลงานศิลปกรรมแนวสัจธรรมเพื่อให้ สติต่อเพื่อนมนุษย์
ให้ เกิดการเกื ้อกูลกันและกัน การมีความเอื ้ออาทรระหว่างกันในฐานะผู้ปกครอง-ผู้ถกู ปกครอง ต่อ
มนุษ ย์ ที่อยู่ร่วมสังคม ส่ง เสริ มให้ เกิดความร่ วมมื อโดยใช้ สื่อที่สนับสนุนชวนเชิญให้ เกิดความ
ร่ วมมือ เช่น ปี พ.ศ.2561 ศรี วรรณได้ ส่งสารเพื่อสนับสนุนและให้ กาลังใจ ต่อกิจกรรมที่เกิดขึ ้นใน
สัง คมตามต่ า ง ๆ เสมอ ได้ แ ก่ การวิ่ ง เพื่ อ หารายได้ ม อบแก่ โ รงพยาบาลของนัก ร้ องดัง ตูน
บอดี ้สแลมที่วิ่งทัว่ ไปประเทศ การเรี ยกร้ องความคุ้มครองสัตว์ป่ากรณีหมีดาถูกล่า กิจกรรมการ
ตามหากลุ่มเด็กๆ ที่ติ ดถา้ ที่จังหวัดเชียงราย เผยแพร่ บทความเพื่อสนับสนุนทุนสร้ างสรรค์และ
พืน้ ที่แก่ศิลปิ นจากผู้นาประเทศสู่จังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่มีในสังคมศรี วรรณจะส่งสารแทน
กาลังใจโดยใช้ เฟสบุ๊ค Sriwan jane เป็ นการแสดงต่อเพื่อนมนุษย์ที่ล้วนเป็ นผลจากความเข้ าใจสัจ
ธรรมมนุษย์ เมื่อวิเคราะห์โดยใช้ หยินหยางแล้ วจึงพบว่ามีความสมดุลที่สมั พันธ์กนั ของศรี วรรณที่
มีสติปัญญาล ้าเลิศที่เข้ าใจในหลักสัจธรรมคาสอนแห่งศาสนาพุทธ และมีความเมตตาเอื ้ออาทร
อ่อนโยนต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมต่อโลกด้ วยผลงานตามความคิดจินตนาการอย่างสร้ างสรรค์ เป็ น
ความต่างที่สมั พันธ์ กนั ดังกล่าว คือ ผู้ตื่นรู้ -ผู้เบิกบาน ศรี วรรณเป็ นผู้มีสติปัญญามีเหตุผล และ
เป็ นผู้มีอารมณ์ความรู้สกึ ผ่อนปรนเกื ้อกูลช่วยเหลือต่อผู้อื่นด้ วย
ด้ านบทบาทการสอนศิลปะหลายสถาบันทาให้ ศรี วรรณมีลูกศิษย์จานวนมากและ
แนวคิดต่อ การสอนที่มีความสุขเมื่อได้ สอนศิษย์นัน้ ดังที่ศรี วรรณกล่าว “การเป็ นครู เป็ นสิ่งที่ทา
แล้ วตัวผู้สอนมีความสุข “การได้ สอนหนังสือจึงเป็ นเสมือนการปลูกต้ นไม้ ที่ความสาเร็ จของผู้ปลูก
คือ การรอคอยการเติบโตของต้ นไม้ ใหญ่เป็ นความภูมิใจเมื่อเห็นต้ นไม้ ที่ปลูกยืนต้ นเจริ ญงอกงาม
เหมือนกับเรื อจ้ างพาเขาจากฝั่ งหนึ่ง ไปฝั่ งหนึ่ง” คนเป็ นครู จะเข้ าใจได้ ลึกซึ ้ง การสอนที่มีความ
เข้ มงวดและการกระตือรื อร้ นขยันสร้ างสื่อเพื่อใช้ สอนไว้ ให้ พร้ อมก่อนทุกครัง้ มีผลให้ เกิดความ
เชื่อถือ และเป็ นที่เคารพของนักศึกษา และในบางคนให้ ความไว้ วางใจแก่ศรี วรรณมากแม้ มีปัญหา
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ส่วนตัวที่ไม่อาจบอกให้ ผ้ ูปกครองทราบได้ จึงให้ ความช่วยเหลือต่อเขาเป็ นพ่อแม่แก่เขาด้ วย สอน
หนังสือด้ วยทาหน้ าที่ไปให้ กาลังใจจนเขาสาเร็ จลุล่วงก็ภูมิใจมาก ดังนัน้ หากใช้ แนวคิด ผู้พึ่งพา
และผู้ตามล่า ศรี วรรณเป็ นอาจารย์ที่เข้ มงวดและใส่ใจในหน้ าที่ และพัฒนาให้ ลกู ศิษย์สาเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทังยั
้ งพัฒนาตนเองมีหลักวิชาการสร้ างความเชื่อถือต่อแวดวงในตาแหน่งวิชาการ
คือรองศาสตราจารย์ ดาเนินงานบริการสังคมอย่างสม่าเสมอได้ แก่ การเป็ นกรรมการสอบนักศึกษา
ภายนอกสถาบันจานวนหลายสถาบัน และยังให้ การช่วยเหลือลูกศิษย์ที่มีปัญหา สามารถเป็ นที่พงึ่
แก่ลกู ศิษย์จงึ ส่งผลให้ เกิดความเคารพและความศรัทธาของลูกศิษย์เป็ นจานวนมาก
4.3.3 การวิเคราะห์ บทบาทศิลปิ นตามแนวคิดหยินหยาง
การวิเคราะห์บทบาทของศิลปิ นหญิง ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ ตามแนวคิดหยินห
ยาง คือ การศึกษาความเชื่อมโยงที่มีความสัมพันธ์ของคู่ตรงข้ าม คู่ตรงข้ ามในการศึกษานี ้ ได้ แก่
ความคิดในเชิงความจริ งกับความคิดในเชิงความเชื่อ ความคิดเรื่ องความจริ ง นัน้ เป็ นหยางส่วน
ความคิดในเชิงความเชื่อนัน้ เป็ นหยิน แนวคิดเหล่านีส้ ะท้ อนให้ เห็นจากผลงานของศรี วรรณที่
สะท้ อนสังคมจานวนมากกว่า 1,000 ชิ ้นจากหลายเทคนิค ผลงานศิลปะสะท้ อนสังคมด้ านสัจธรรม
ศรี วรรณสร้ างสรรค์ขึ ้นในปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553 อาทิ ผลงานชื่อชุด จารึกสยาม โลกียะ-โลกุตระ
สร้ างสรรค์ด้วยเทคนิคหลากหลาย เช่น เซรามิคและจิตรกรรมสีน ้ามันบนผ้ าใบ จากความตังใจท
้ า
หน้ าที่ศิลปิ นต่อสังคม เนื่องจากสังคมไทยเกิดความวุ่นวายเกิดความไร้ เสถียรภาพ ไม่มนั่ คงทาง
จิตใจ ต้ องการสะท้ อนถึงสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ดิบ เร่าร้ อน (โลกียะ) ของมนุษย์และทางสมถะ
สงบเย็น (โลกุตระ) เป็ นการปะทะกันเป็ นความคิดคู่ขนาน ให้ ผ้ ูชมสัมผัสและเลือกใช้ ชีวิ ตใน
อนาคต ในการสร้ างสรรค์ผลงานแนวคิดได้ จากการนึกถึงบรรพชนกับการจารึกและวาดจิตรกรรม
ปริศนาธรรมต่าง ๆ ลงบนฝาผนังโบสถ์ วิหาร ผลงานสร้ างสรรค์ที่แสดงให้ เห็นถึงผลบุญ ความเห็น
อกเห็ นใจความเหลื่อมลา้ ต่าสูง หรื อความทะเยอทะยานในความเชื่ อมั่นตนเอง เป็ นงานที่มุ่ง
ประโยชน์ต่อความสุขทางใจที่จาเป็ นในสังคม ศิลปะในวัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เกี่ยวกับสัจธรรม วัดเป็ น
ทุกสิ่ง ทุก อย่า งที่ให้ ประโยชน์ แก่ชุมชน ศิลปิ น แสดงออกเพื่อเป็ นประโยชน์ ทางศาสนาโดยสื่ อ
เรื่ องราวสะท้ อนสัจธรรมหรื อความจริ ง ของชีวิต ชัดเจนในผลงานสะท้ อนจากความจริ ง ชุด จารึ ก
สยาม โลกียะ-โลกุตระ ของศรี วรรณ ผลงานชื่อ สังสารวัฏ (2558)
ในทางตรงข้ ามศรี วรรณได้ สร้ างสมดุลในตัวเองจากงานสร้ างสรรค์ ที่เป็ นหยิน ใน
ผลงานของตนเอง เช่น ผลงานชุด ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา (2558) ศรี วรรณสร้ างสรรค์ จาก
ความคิดส่วนตัวกับการสร้ างสรรค์ผลงาน เกี่ยวกับธรรมชาติ จากแนวคิดปรัชญาตะวันออกนันที
้ ่
เชื่อว่ามนุษย์กบั ธรรมชาติเป็ นเรื่ องเดียวกัน การเลือกและปรับตัวให้ มีความกลมกลืน และปฏิบตั ิ
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ตนได้ สอดคล้ องกับธรรมชาติเป็ นสิ่งที่สะท้ อนถึงวุฒิภาวะที่มีสติปัญญาสูงสุดของมนุษย์ในด้ าน
ของความคิด ภูมิปัญญาความรู้ ถือว่าศรี วรรณเป็ นผู้ที่เลือกให้ ชีวิตมีความอิสระและดาเนินชีวิต
อย่างธรรมดาในสภาพแวดล้ อมบนเขาสูง ไม่ยึดติดบุคคล ตาแหน่ง ฐานะ รายได้ ไม่ขึน้ กับการ
ตัดสินใจของผู้อื่น ศิลปะสะท้ อนธรรมชาติ จึงแสดงถึงตัวตนและความเป็ นผู้ที่มีอิสระเสรี ภาพของ
ตัวศิลปิ นด้ วย โดยปรากฏชัดเจนในผลงานชื่อ พลังธรรมชาติ (2557) ของศรี วรรณ กระบวนการ
ดังกล่าวนี ้จะเห็นคู่ตรงข้ ามของความคิดระหว่างความจริ งและความเชื่อที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
สองด้ านอย่างมีดุลยภาพ สรุ ปได้ ว่า ในกระบวนการสร้ างสรรค์ของศรี วรรณ เจนหัตถการกิจได้
สะท้ อนลักษณะของดุลยภาพทังหยิ
้ นและหยางอย่างลงตัว

ภาพประกอบ 48 สังสารวัฏ (2558)
จากภาพข้ างต้ น เป็ นภาพผลงานของศิลปิ นหญิงชื่อผลงาน สังสารวัฏ (2558) ภาพ
ตัวอย่ า งที่ สะท้ อนการสร้ างสรรค์ ตามการวิเคราะห์ ด้วยแนวหยินหยางซึ่ง ผลงานนีเ้ ป็ น การใช้
ความคิดที่เป็ นหยาง สะท้ อนแนวคิดในเชิงความจริง
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ภาพประกอบ 49 พลังธรรมชาติ (2557)
ภาพผลงานของศิลปิ นหญิงชื่อผลงาน พลังธรรมชาติ (2557) ภาพตัวอย่างที่สะท้ อน
การสร้ างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ ป็ นการใช้ ความคิดที่เป็ น หยิน
สะท้ อนแนวคิดในเชิงความเชื่อ
4.3.4 ปัจจัยที่เอื้อให้เป็ นศิ ลปิ นหญิ งในสังคมไทย
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่เอื ้อให้ ศรี วรรณเป็ นศิลปิ นที่ได้ รับการยอมรับมี ดังนี ้
4.3.4.1 ด้ านสังคม การเป็ นอาจารย์และมีประสบการณ์ สอนหลายสถาบัน การมี
ผลงานทางวิชาการในอาชีพคือตาแหน่งรองศาสตราจารย์เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ เป็ นศิลปิ นของ
ศรี วรรณแต่อย่างไรก็แล้ วแต่ปัจจัยด้ านวิชาชีพของศิลปิ นสิ่งที่เป็ นปั จจัยอีกประการคือการมีผลงาน
อย่างต่อเนื่องศรี วรรณเป็ นศิลปิ นอิสระที่มีการทางานศิลปะทังชี
้ วิต และพัฒนาจากการแสดงงาน
สถานที่ต่าง ๆ แล้ วได้ ดาเนินการให้ มีหอศิลป์ เพื่อใช้ แสดงผลงานได้ ตลอดเวลา เมื่อมีผ้ ูเข้ าชม
ศรี วรรณจึงทาหน้ าที่ให้ ความรู้ ในบทบาทครู อาจารย์ตลอดจนนาทาเวิร์คช๊ อปแก่ผ้ ูเข้ าศึกษาด้ วย
การทางานที่ตนเลือกและรักส่งผลให้ มีความสุขและเป็ นปั จจัยส่งเสริ มให้ มีคนเข้ าชมเข้ าเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่องทังเด็
้ กเยาวชนและผู้ใหญ่ คนสูงอายุ นักท่องเที่ย ว และการใช้ สื่อสู่สาธารณะทาให้
ความรู้ ไม่ตาย กลับเป็ นที่ร้ ู จกั ของคนอย่างกว้ างขวาง และมีเครื อข่ายที่จงั หวัดเชียงรายเป็ นเมือง
ศิลปวัฒนธรรมด้ วยมีแวดวง เช่น ขรั วศิลป์ บ้ านดา วัดร่ องขุ่น ซึ่งเป็ นการสนับสนุนเอือ้ ให้ อยู่
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ร่ วมกันอย่างแน่นเฟ้น ไม่เพียงแต่การแสดงงานเท่านัน้ แต่ศรี วรรณยังได้ รางวัลสาคัญทางศิลปะ
ได้ แก่ ปี พ.ศ. 2519 และ 2520 แสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ ที่ 23 และ 24 ที่กรุงเทพ
และได้ รั บ เหรี ย ญทองแดงและเหรี ย ญเงิ น ตามล าดั บ ใน ปี พ.ศ. 2527 ได้ รั บ ทุ น SPAFA
scholarship for a Training Art Teacher ให้ ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฟิ ลิปปิ นส์ ในปี พ.ศ. 2539
ได้ รับทุนทาเวิร์คช้ อปร็ อกกี ้เฟลเลอร์ สาหรับศิลปิ นไทย-เวียดนามที่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม
หลังจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2543 งานเวิร์คช็อปศิลปิ นไทย-กัมพูชาที่ประเทศกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2545
ได้ รับทุนศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในปี พ.ศ. 2556 ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นศิษย์เก่าดีเด่นจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร และหลังจากนันในปี
้
พ.ศ. 2558 โรงเรี ยนเพาะช่างก็ได้ มอบรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่นให้ ด้วยเช่นกัน ปี พ.ศ. 2561 ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นผู้ร่วมแสดงงานศิลปะร่ วมสมัยนานาชาติ
บางกอกอาร์ ตเบียนนาเล่ กรุ งเทพฯ การมีรางวัลมากมายเป็ นปั จจัยช่วยให้ ชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั กัน
อย่างกว้ างขวาง
4.3.4.2 ด้ านครอบครัว ศิลปิ นเติบโตมาจากครอบครัวที่ค่อนข้ างลาบาก แต่เป็ นสิ่งที่
กระตุ้นให้ เป็ นผู้ที่มีความอดทนและเข้ าใจชีวิตอย่างถ่องแท้ รวมถึงเข้ าใจเพื่อนมนุษย์ได้ อย่างถ่อง
แท้ ครอบครัวและเครื อญาติของศิลปิ นจึงเป็ นส่วนสาคัญที่ได้ เป็ นส่วนสาคัญต่อการผลักดัน และ
เป็ น แรงขับเคลื่อนเพื่อคา้ จุนกันและกัน และจากการสูญเสียบุคคลสาคัญของครอบครั วทาให้
ศรี วรรณได้ เกิ ด การเข้ า ใจถึ ง สัจธรรมชี วิต เนื่ องจากเหตุการณ์ จากการเสียชี วิต ของบิดาและ
น้ องชาย ศรี วรรณจึงมุ่งมัน่ ทาผลงานเพื่อสังคมอย่างแน่วแน่ และตื่นตัวต่อความเคลื่อนไหวร่ วม
เป็ นส่วนหนึ่งในการแสดงออกในสังคมตามรู ปแบบของตนเอง และได้ มีการสร้ างสรรค์ ผลงาน
สะท้ อนเรื่ องราวทางสังคมตามปรากฏการณ์ ด้ านครอบครัวศรี วรรณนัน้ เป็ น โสด จึงทาให้ ไม่มี
พันธะภาระหน้ าที่ของผู้หญิงในงานบ้ าน จึงใช้ เวลาปฏิบตั ิและทางานศิลปะเท่านัน้ ตามคากล่าว
ของศรี วรรณ คือ ”การมีเพียงลมหายใจเพื่อทางานศิลปะทุกวัน ๆ” ศรี วรรณนัน้ ทางานศิลปะ
เพื่อให้ เกิดความอิ่มเอมใจและเพื่อการได้ ทดแทนความรู้สกึ ในฐานะมนุษยชนที่พงึ ตอบแทนแก่โลก
ใบนีท้ งั ้ ที่เกิดจากความจริ ง ธรรมชาติและชีวิต ตามแนวคิดในงานสร้ างสรรค์ที่ปรากฏหลายชิน้
ด้ วยความรู้ สึกถึงเรื่ องราวที่ผ่านมาและเรี ยนรู้ ชีวิต ทังประสบการณ์
้
ทาให้ ศรี วรรณเองเกิดความ
พยายามอย่างหนัก และสามารถที่จะสร้ างสรรค์งานจนเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย ความมุ่งมัน่ ต่อ
การท างานศิลปะอย่า งไม่หยุดนิ่งในปั จจุบัน โดยได้ รับการส่งเสริ มสนับสนุนงบประมาณจาก
น้ องชาย ในการสร้ างหอศิลป์ เพื่อแสดงผลงานศิลปะในชุมชน ครอบครัวจึงเป็ นส่วนที่สร้ างแรง
กระตุ้นต่อศิลปิ นหญิงให้ สร้ างสรรค์ผลงาน และเป็ นส่วนสนับสนุนให้ มีหอศิลป์ เพื่อแสดงผลงาน
ด้ วยตนเองทาให้ ศรี วรรณเป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวางของสังคมไทย
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4.3.4.3 ด้า นการศึก ษา ผู้มีค วามรู้ด้า นทัศ นศิล ป์ ย่ อ มเกิด ประสบการณ์ แ ละ
เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณะ มีผลให้มแี วดวงศิลปะในสังคมต่ อการร่ว ม
แสดงผลงานทัง้ เดีย่ วและกลุ่ม ในประเทศและต่างประเทศ การศึก ษาท าให้ม นุ ษ ย์มีผ ลต่ อ การ
ประกอบอาชีพสถานศึกษาส่งเสริมให้ศลิ ปิ นหญิงมีองค์ความรูแ้ ละศิลปะตามแบบยุคสมัย ยังเป็ น
ความเสมอภาคที่ได้รบั การยอมรับของศิลปิ นชาย เป็ นส่วนเอื้อให้มพี ้นื ที่แสดงงานกว้างขวาง
และมัน่ ใจต่ อ การจัด แสดงด้ ว ยมีศ ัก ยภาพเท่ า เทีย มกัน ในระดับ ผู้ศึก ษาศิล ปะระดับ ชาติ
ศรีวรรณมีการศึกษาด้านศิลปะที่มพี น้ื ฐานเฉพาะทางจากโรงเรียนเพาะช่าง และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร นับว่าเป็ นปั จจัยด้านการศึกษาที่ทาให้ศรีวรรณมีศกั ยภาพและเป็ นที่ยอมรับ อย่า ง
ต่อเนื่อง
4.3.4.4 ด้ านจิตวิทยา การเป็ นศิลปิ นหญิงศรี วรรณมีปัจจัยด้ านจิตวิทยาที่เอื ้อต่อ
การเป็ นศิลปิ นของศรี วรรณ จากการที่เป็ นผู้มีสติปัญญาจึงมีลกั ษณะพิเศษ ศิลปิ นหญิงที่เขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังแบบร่วมสมัย ซึง่ หายากในสังคมไทย ทางานศิลปะจากวัสดุท้องถิ่น และกล้ าที่จะ
แสดงอย่างมัน่ ใจเพราะทาด้ วยใจที่ถือธรรมะเป็ นเรื่ องราวสะท้ อนผลงาน และมีความเป็ นผู้นาทัง้
ทางศาสนาจากความเชื่อ มีลกั ษณะผู้นา เด็ดเดี่ยว ใจคอกว้ างขวาง เช่น กรณีการดาเนินการก่อตัง้
หอศิลป์ ที่อยู่ห่างเมืองหรื อบนเขา ที่เชียงแสน เป็ นผู้นาในการส่งเสริ มให้ กาลังใจต่อเพื่อนมนุษย์
ด้ วยผลงาน ด้ วยสื่ออินเทอร์ เน็ต ก็ตามความเป็ นผู้นาทาให้ มีความน่าเชื่อถือ เป็ นวุฒิภาวะทาง
จิตใจที่สง่ เสริมให้ ศรี วรรณเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย
สรุ ปได้ ว่า ศรี วรรณแสดงผลงานสะท้ อนต่อสังคมตามประสบการณ์ นอกจากนี ้ ยัง
สร้ างหอศิลป์ ในท้ องถิ่นที่อาศัยอยู่เพื่อแสดงผลงานตนเอง และจัดให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ศิลปะแก่
ผู้สนใจ ศรี วรรณยังทางานศิลปะที่หลากหลายโดยใช้ วสั ดุจากธรรมชาติ การแสดงงานที่สื่อความ
หมายถึงความเชื่อทางพุทธศาสนา เป็ นบทบาทที่ศิลปิ นรับใช้ ต่อสังคมไทยที่สอดคล้ องตามบริ บท
แวดล้ อมในท้ องถิ่น ความคิดเกี่ยวกับการสะท้ อนสังคมมีความสมดุลและจากบริ บทสังคมไทย
มุ่งหวังเพื่อการสอนให้ มนุษย์มีสติไม่ประมาท ศรี วรรณปรับความคิดในการสร้ างสรรค์ผลงานแบบ
หยินหยางที่สอดคล้ องกับแนวคิดแบบสตรี นิยมตะวันออกอย่างสมดุล ประกอบกับปั จจัยที่เอื ้อให้
เป็ น ศิลปิ น ได้ แก่ การศึก ษาทางด้ านศิลปะ การท างานศิลปะอย่างต่อเนื่อง การร่ วมกิจกรรม
ทางด้ านศิลปะที่เกิดขึ ้นตามสถานการณ์ของสังคมไทย การได้ รับรางวัลทางศิลปะ ศรี วรรณนันมี
้
บทบาททางสังคม ส่งผลให้ มีเครื อข่ายเกี่ยวกับแวดวงศิลปิ น และการพัฒนาผลงานจากความเชื่อ
ของตนเอง
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4.4 อารยา ราษฏร์ จาเริญสุข

ภาพประกอบ 50 อารยา ราษฏร์ จาเริญสุข
4.4.1 บทบาทศิลปิ น
อารยาสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ และแสดงผลงานเดี่ยวและกลุม่ อย่างต่อเนื่องโดยได้ มี
บทบาทในสังคมไทยตั ้งแต่ พ.ศ. 2530-2541 ช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษ มีผลงานจานวนมากแสดง
ในประเทศและต่างประเทศ ผลงานอารยามีความโดดเด่นมากเกี่ยวกับความเป็ นผู้หญิง ชีวิตกับ
ความตาย และผลงานที่มีอารยากับหมาจรจัด ช่วงแรก ๆ อารยาสร้ างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ด้วย
แรงบันดาลใจจากความทรงจาจากชีวิตวัยเด็ก และความรู้สกึ นึกคิดอย่างลึกซึ ้งเกี่ยวกับเพศหญิง
งานศิลปะที่สร้ างสรรค์ขึ ้นได้ รับการยอมรับทังในประเทศและระดั
้
บสากล งานศิลปะหลังสมัยใหม่
ของอารยามีความน่าสนใจ ได้ แก่ ประติมากรรม และศิลปะจัดวาง งานศิลปะภาพเคลื่อนไหว และ
วิดีโอบันทึกการแสดงสดที่นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับความทรงจาส่วนตัว ความสูญเสีย สถานภาพ
ของผู้หญิงในสังคมชายเป็ นใหญ่ และความสัมพันธ์ ระหว่างชีวิตและความตาย และปั จจุบนั ปี
2561 อารยาได้ แสดงผลงานนิทรรศการ “ศิลปิ นกาลังพยายามกลับไปเป็ นนักเขียน”
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ผลงานศิลปะ อารยาสร้ างสรรค์ผลงานทังงานศิ
้
ลปะ และงานวรรณกรรม ด้ านศิลปะ
ปั จจุบนั มีความโดดเด่นมากเกี่ยวกับความเป็ นผู้หญิง ชีวิตกับความตาย และผลงานที่มีอารยากับ
หมาจรจัด ช่วงแรก ๆ มีปรากฏในด้ านศิลปะคือ ผลงานภาพพิมพ์ มีแรงบันดาลใจจากความทรงจา
จากวัยเด็ก และความรู้ สึกนึกคิดอย่างลึกซึง้ เกี่ยวกับเพศหญิ ง งานศิลปะที่สร้ างสรรค์ขึน้ ได้ รับ
รางวัลทังในระดั
้
บประเทศ และระดับสากล แล้ วได้ พฒ
ั นาต่อไปในงานอื่น ๆ ได้ แก่ ประติมากรรม
และศิลปะจัดวาง งานศิลปะภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอบันทึกการแสดงสดที่ นาเสนอเรื่ องราว
เกี่ ยวกับความทรงจาส่วนตัว ความสูญเสีย สถานภาพของผู้หญิ งในสังคมชายเป็ นใหญ่ และ
ความสัมพันธ์ ระหว่างชีวิตและความตาย เป็ นวิธีการที่ท้าทายจิตสานึกและเส้ นแบ่งทางศีลธรรม
ของผู้ชม ด้ วยภาพและเรื่ องราวที่สะท้ อนในงานศิลปะของอารยาต่อสังคม ดังนี ้
4.4.1.1 ผลงานศิลปะสะท้ อนความเป็ นผู้หญิง
ศิลปิ นได้ มีการสะท้ อนผลงานศิลปะจากการวัตถุประสงค์ เพื่อเปิ ดเผยความเป็ น
จริ ง ในสัง คม ได้ มี ก ารแสดงออกถึง ความเป็ นผู้หญิ ง โดยการสื่อด้ วยผลงานศิลปะจานวนมาก
ผลงานบางส่วนของอารยา ได้ แก่ ผลงานภาพพิมพ์ ชื่อ บันทึกภาพพิมพ์ (Graphic Notes 19801987) ได้ แก่ 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
ชุด เล่ า เรื่ อ งในห้ อ ง (The Stories in Room 1992) ได้ แ ก่ 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 า้ ไม่ นิ่ ง (Water is never still 1992-1994) ได้ แ ก่
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 ผลงานชุ ด น า้ ไม่ นิ่ ง
ของอารยาได้ เปรี ยบเปรยความรู้ สึกถึงภาวะที่เกิดขึน้ กับผู้หญิงคนหนึ่งต่อความตายว่า “ความ
ปรารถนาของผู้ห ญิ ง วัย สามสิบ ต้ น ๆ สวนปะทะกับแนวคิดวิถีไทยพุท ธอยู่เนื่ อง ๆ ภาวะแห่ ง
ปรารถนา ขืนสู้อยู่กบั การพิจารณาตัวเองให้ หยุดเหยือกใสริ นเทน ้ากับน ้านิ่งขังในอ่างไม้ ร่างคนใน
ภาพพิมพ์กลับหัวลงด้ านล่าง ทอดเงาฝังจมน ้ามันดาในกล่องเหล็ก ใบหน้ าขาวของหญิงสาวก้ มต่า
จากผนังสูง มองดูใบหน้ าตัวเองเงยหงายอยู่ด้านล่าง ผู้หญิงค้ อมตัวก้ มดูเงาตนเองในน ้า คู่แขนมือ
แช่น ้านิ่งไม่ขยับเคลื่อนไปไหน เก้ าอี ้ซึง่ นัง่ ไม่ได้ เพราะถูกสะกดปิ ดไว้ ด้วยอักขระ บทคร่ าครวญของ
นางลาวทองคราวจากขุนแผนในวรรณคดีโบราณที่ว่า “จะจากอกเหมือนตกเมรุ มาศ จะกลิ ้งตาย
กายขาดลงเป็ นผี” เหล็ก ไม้ นา้ ขี ้ผึ ้ง ผ้ า ผม ภาวะความจดจ่อล้ วนประกอบกันในการตะล่อมโอ้
โลมวิถีทางโลก ให้ เข้ าร่องเข้ ารอยสูค่ รรลองธรรม (อารยา ราษฏร์ จาเริญสุข, 2552, น.11)
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ผลงาน “ถ้ อยความจากห้ วงเวลาพิเศษเรื่ องของนักเล่าแห่ งเมื องศิลปิ นหญิ ง
2549”Great Times Message Storytellers of the Town : The female artist 2006 ได้ แก่ ผลงาน
ชื่อ “การท้ องเก้ าวันของรองศาสตราจารย์วัยกลางคนผู้เป็ นโสด” (Nine-Days Pregnancy of A
Single, Middle-Aged Associate Professor) อารยาทาศิลปะการแสดงสด ด้ วยการแต่งตัวเป็ น
ผู้หญิงมีครรภ์ไปสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็ นเวลาเก้ าวัน ทาให้ ผ้ พู บเห็นประหลาดใจ
ทังนั
้ กศึกษา คณาจารย์และคนทางานแวดล้ อมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันเป็ นอย่างยิ่ง ผลงาน
ชื่อ “ถ้ อยความจากห้ วงเวลาพิเศษ เรื่ องของนักเล่าแห่งเมือง ผู้ป่วยทางจิตสตรี (Great Times
Message Storytellers of the Town: the insane, 2006)” ที่อารยาทาการสัมภาษณ์ผ้ ปู ่ วยโรคจิต
เพศหญิงตัวต่อตัวและทาการบันทึกเป็ นวิดีโอเอาไว้ เรื่ องราวเกี่ยวกับผู้ป่วยหญิงทางจิตหรื อจิตสตรี
ผลงานเกี่ ย วกับ จิต สตรี นี ้ เป็ น เรื่ องราวที่ บัน ทึกจากโรงพยาบาล งานของอารยาส่วนใหญ่ ได้
เผยแพร่ ในต่างประเทศ และมีผลสะท้ อนต่องานของอารยาเกี่ยวกับมาจากสังคมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ไทเป Cameron ได้ กล่าวถึงอารยาว่า “ 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 ผลงานศิลปะเรื่ องราวสะท้ อนชีวิตกับความตาย
อารยามีผลงานที่สะท้ อนคูต่ รงข้ ามอย่างชัดเจน เป็ นการใช้ ความคิดคูข่ นานอย่าง
ผกผัน ผลงานของอารยา ชุด The two Planets ของอารยา ถือเป็ นตัวอย่างที่ดีของการใช้ วิธีการ
นาเสนอ การใช้ ความคิดที่ทางาน ดังกล่าวได้ แก่ ความรัก-ความสูญเสีย ผู้หญิง-ผู้ชาย ชีวิต-ความ
ตาย สัตว์ -คน อารมณ์ ขัน -ความโศกเศร้ า การยอมรับ -การวิพากษ์ วิจารณ์ ศิลปะ-ชีวิต ความ
เหมือน-ความแตกต่าง ความปรารถนาดี-ความหลอกลวง ความเป็ นจริ ง-มายาภาพ ตนเอง-ผู้อื่น
ผลงานที่ ท าร่ ว มกับศพได้ ถูก ตาหนิจากนักวิชาการทางศิลปะว่าท าให้ ง านศิลปะตกต่าขาดซึ่ง
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คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ผลงานวิ ดี โ อที่ แ สดง ชื่ อ Conversation with death on life’ s first street
2010, สนทนากับความตายบนถนนสายแรกของชีวิต อารยาได้ สะท้ อนถึงผลงานที่สร้ างสรรค์ใน
รู ป แบบของเรื่ อ งความรู้ สึก สูญ เสี ย ให้ ก ลับ ตรงข้ า มเป็ น ความรู้ สึก มี ชี วิ ต ชี ว า ปฏิ บัติ ต่ อ ร่ า งไร้
วิญญาณด้ วยความให้ เกี ยรติและเคารพต่อร่ างซึ่งไม่ถูกจัดอยู่ในมาตรฐานความงามหรื อทาง
สุนทรี ยศาสตร์ เป็ นการทางานศิลปะสมัยใหม่ด้วยการท้ าทายถึงยอมรับหรื อต่อต้ าน ของทังผู
้ ้ ชม
และผู้ฟัง ผลงานเป็ นปรัชญาชีวิตที่เมื่อพิจารณาอย่างลุม่ ลึกจะเข้ าใจวัตถุประสงค์ของผู้สร้ างสรรค์
ดีต่อการนาเสนอ ด้ วยเหตุผลการสร้ างงานเกี่ยวกับความตายเป็ นเป็ นบทสนทนาของศิลปิ นกับ
ผลงานศิลปะ “นี่ไม่ใช่เรากาลังแลกชีวิตกับการที่ต้องมีชีวิตหรื อเล่า เราให้ การต้ องมีชีวิต เราจึงได้
ชีวิตมา ถ้ าเราอยากคืนชีวิตไป เราต้ องแลกอีกหน คือคาตอบการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นหญิง

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
อารยาเป็ นศิลปิ นที่มีความสามารถในการเขียนวรรณกรรม ซึ่งมีผลงานจานวนมาก
ได้ แก่ บันทึก ‘ผู้หญิงตะวันออก พ.ศ. 2536, คืนสิ ้นกลิ่นกามรส พ.ศ. 2543, (ผม) เป็ นศิลปิ น
พ.ศ. 2548, ศิลปะกับถ้ อยความ , วันใบไม้ ร่วงของคนไกลบ้ าน พ.ศ. 2551, รู้ หลับ กับศิลป์ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2552, ผุดเกิดมาลาร่ า ใน พ.ศ. 2561 และบทความในวารสาร มติชนสุดสัปดาห์วารสาร
ดิฉนั และจุดประกายกรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบ 57 ตัวอย่างผลงานวรรณกรรมของอารยา
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บทบาทการเขียนของอารยาแสดงออกจากอย่างไร้ ขอบเขต เป็ นการระบายความ
กดดันของความเป็ นเพศหญิง งานเขียนทางออกหนึ่งของผู้หญิงในสังคมไทย ผลงานของอารยามี
ผลต่ อ ความคิ ด ทัศ นะคติ ที่ เ ป็ น ข้ อเสนอถึ ง ความต่ า งในการปฏิ บัติ ต นของผู้ห ญิ ง ที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงให้ ผ้ หู ญิงเป็ นแบบที่ผ้ หู ญิงควรจะเป็ นอย่างไม่ต้องเก็บกดหรื อเป็ นอย่างที่ถกู กาหนด
จากสังคม ผลงานวรรณกรรม นวนิยาย เรื่ องสัน้ งานแนววิชาการ ล้ วนแล้ วจัดเป็ นงานเกี่ยวกับ
ชีวิตและมีการใช้ ภาษาสละสลวย อารยาได้ เขียนวรรณกรรมเรื่ อง (ผม)เป็ นศิลปิ น อารยาใช้ ภาษา
ในการสื่อสารระหว่าง 2 เพศ และใช้ คาแทนเพศผู้ว่า ผม เพศเมียว่า ฉัน ในงานศิลปะหรื องาน
เขียนอารยาก็จะสะท้ อนความรู้สกึ นึกคิดของตนเองกับงานด้ วย ใน(ผม) เป็ นศิลปิ นหญิง อารยาได้
เขียนงานตามตัวตนของตนจากวรรณกรรมเป็ นการกาหนดขึ ้น 2 ภาค คือ ภาคผู้-ภาคเมีย ชื่อตอน
เกณฑ์ใครใครก็รัก ตัวอย่างงานวรรณกรรมบางตอนของงานเขียนมี ดังนี ้
ภาคเมีย: มันคือศิลปะ เธอสามารถทาความหนาวเย็นให้ เป็ นสีเทากดหมอกลอยเรี่ ย
ฝั งจมนา้ มันคือศิลปะ เธอสามารถเย็บต่อความทรงจาขาดวิ่น เติมนา้ หนักเติมสี จนได้ ยินเสียง
หัวเราะคิกของตัวเองในวัยเด็ก ถึงน ้าตาไหล หันกลับปลุกรสเจ็บให้ ฟืน้ ตื่น ท้ าทายกับมันอีก คราวนี ้
อย่างผู้ชนะ ขยับเท้ าก้ าวย่าง เริ งรื่ นกับความมีชยั ที่แต่งขึ ้น มันคือศิลปะ เปลี่ยนสีทะเลให้ แดงฉาน
กาหนดกลุม่ ดาวให้ หมุนวน ป่ วนผืนทรายให้ ฟ้งุ ฟ้า ทากลางคืนให้ เริ งระบาทาเพลง อย่าลืมใส่กลิ่น
ราตรี ระริกราวกับสาวสะอิ ้งอยากมือชาย หันเปลี่ยนท่าหมาพิการโขยกเขยกให้ สง่า แปรผิวแผลเป็ น
เสื อ้ คลุมสวย เสกกระดูก แห้ ง แข็ง เป็ น ราชรถประดับดวงดอกไม้ สะพรั่ ง เอาหิ่ ง ห้ อยพราวล้ อม
องครักษ์ ทาให้ เราขาเดินทางอย่างสบายแม้ เพียงประเดี๋ยวหนึ่งในจินตนาการ มันคือศิลปะ ลืม
ความจริ งเสียให้ หมด ฝื นความอ่อนน้ อมถ่อมเลียนเฉพาะตน เดินตามต้ อย ยืดอกขึ ้น ยกก้ นตรง
แล้ วออกคลานสี่ขา เอ้ า อย่าเห่า แล้ วก็...อย่าหาว มันคือศิลปะ แม้ มีเจตนาและเป้าหมาย อาจไม่
ต้ องซบอิงผืนโลกจริ ง เหยียบความถูกต้ องดีงามไว้ ได้ เท้ า จิกหัวแม่โป้งไว้ ให้ มนั่ อย่าหลุดหลงไปใน
นรกล่ะ มันร้ อน เทเศษเงินค่าข้ าวให้ มนั เถอะ มันคือศิลปะ เพื่อได้ อิ่มรสแห่งมันแต่ประเดี๋ยวเดี ยว
เท่านัน้ ส่วนเงินที่เสียไป เดี๋ยวก็หาทุนได้
ภาคผู้: …เราเริ่ มหัดทาศิลปะตรง..วาดวงให้ กลม เขียนส้ มให้ ไม่เป็ นสามเหลี่ยม
เขียนแจกันให้ เหมือนมีน ้าอยู่ข้างใน วาดลุงนัง่ เก้ าอี ้ให้ ก้นติดเก้ าอี ้และให้ ขาเก้ าอี ้ติดพื ้น ไม่ให้ เก้ าอี ้
ลอยแล้ วก้ นลุงยังติดเก้ าอี ้ หรื อเก้ าอี ้ติดพื ้นแล้ วก้ นลุงลอยจากเก้ าอี ้ หรื อทังลุ
้ งทังเก้
้ าอี ้ลอยกันไป
มาบนกระดาษขาว ยังทแยงขนานระหว่างเชิงกรานกับหัวไหล่ ทิ ้งสะโพกลงข้ างไหน ถ้ ายืนพักขา
ข้ างขวาแทนที่ไหล่ขวาต่ากว่าสะโพกซ้ าย ในความเป็ นจริ งของการยืนได้ ไม่ล้ม กับ นั่งได้ ไม่ลอย
ทาไมจึงมีแสงเงาสานตารางราวกับลายผ้ ามุ้งที่ถกู โฟกัสด้ วยเลนส์ซูม ทาไมจึงถูกล้ อมกรอบด้ วย
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เส้ นรอบวงที่เป็ นรสมือ ทังที
้ ่เป็ นจริ ตศิลปะและรสมือไวแล้ วยังได้ เอ (อารยา ราษฎร์ จาเริ ญสุข ,
2548: 93-96)
จากผลงานเขี ย นอารยาจะมี ค วามนึก คิ ด ที่ เ ป็ น คู่ต รงข้ า มระหว่ า งชายและหญิ ง
เรื่ องราวที่นาเสนอจะเป็ นสองด้ านที่ทาให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างกัน หากพิจารณาแล้ วจึงเป็ น
การสะท้ อนถึงกันและกันของผู้ชายและผู้หญิงเป็ นผลงานที่ให้ คณ
ุ ค่าต่อมนุษยชนที่ทาให้ เกิดความ
เข้ าอกเข้ าใจกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4.4.3 บทบาทครูศิลปะ
อารยาเป็ น ผู้ริ เ ริ่ ม หลัก สูต รศิ ล ปมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทัศ นศิ ล ป์ (MASTER OF
ARTS PROGRAMME IN VISUAL ARTS) และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ ศิลป์
( BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MULTIDISCIPLINARY ART) ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาด้ านการศึกษาศิลปะเดิม ได้ แก่ การวาด
รูป การปั น้ การทาภาพพิมพ์ เป็ นศิลปะที่สามารถใช้ สื่อ วิดีโอ เสียง งานเขียน บนฐาน time/space
หรื อกาลเทศะ หรื อแม้ แต่กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การพัฒนาหลักสูตรทาให้ มีจานวนผู้เรี ยนเพิ่ม
มากขึ ้นสามารถรับผู้เรี ยนได้ ตามเป้าหมาย และนักศึกษาจะได้ เรี ยนรู้การทางานศิลปะที่มีกลวิธีที่
หลากหลายขึ ้น ส่งผลให้ มีการทางานศิลปะในรู ปแบบที่สร้ างสรรค์ตามยุคสมัยปั จจุบนั การเป็ น
อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีบทบาทต่ อการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาทัศนศิลป์ เมื่อกล่าวถึงในชัน้ เรี ยนที่อารยา
ปรับการสอนศิลปะจากเดิมในรู ปแบบที่มีความเฉพาะเจาะจง เป็ นส่งเสริ มหรื อกระตุ้นความคิด
สร้ างสรรค์เป็ นความสดใหม่ เช่น การสอนศิลปะโดยการอาบนา้ ให้ หมาคณะนอกจากได้ ความรู้
เรื่ องศิลปะแล้ วก็ได้ ทาความสะอาดหมาด้ วย เมื่อการสอนจบลงสิ่งที่ได้ มากกว่าการเรี ยนในชันคื
้ อ
หมาคณะสะอาด นักศึกษามีความคิดและแสดงความเป็ นตัวเองออกมาเช่นการแต่งตัวแบบเกาหลี
การร้ องเพลง เต้ นรา ขณะทากิจกรรม การสร้ างบทเรี ยนนี ้เมื่อมองเผิน ๆ อาจเป็ นคาถาม? แต่เมื่อ
พิจารณาอย่างลึกซึ ้งอารยาเป็ นอาจารย์ที่มีความเมตตาต่อสัตว์และปลูกฝั งให้ นักศึกษารักและ
เมตตาสัตว์ซึ่งอยู่ร่วมสังคมเดียวด้ วยอย่างละมุนละม่อน และได้ สร้ างความสมดุลกับสังคมใน
บทบาทของอาจารย์ได้ แก ครู -ศิษย์ คน-สัตว์ การศึกษา-ความจริ ง จากแนวคิดของอารยาคือ ครู
ศิลปะนัน้ ผู้สอนศิลปะจะสอนหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ ต้ องเปิ ดใจให้ กว้ าง เช่น การที่อารยาได้ เข้ า
ไปรับบทบาทหัวหน้ าภาควิชา และเป็ นวิธีทาให้ ผลของงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น ได้ รับผิดชอบ
ต่อหลักสูตรและหน้ าที่ และความจาเป็ นของศิลปะที่ควรจะปรับไปตามทิศทางที่เหมาะสมเพื่อ
ความจาเป็ นและต้ องการของสังคม
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ปั จจุบนั แม้ เกษี ยณอายุแล้ วแต่ศิลปิ นอารยายังคงทาบทบาทหน้ าที่ของครูศิลปะและ
ยังคงถ่ายทอดวิชาทางด้ านศิลปะร่วมสมัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนปั จจุบนั และศิลปิ นมีการใช้
ชีวิตที่เรี ยบง่าย แต่มีพลังในการสร้ างสรรค์สงู มากพร้ อมด้ วยประสบการณ์และการทางานอย่างไม่
หยุดนิ่ง จึงเป็ นปั จจัยส่งเสริ มให้ เกิดการยอมรับของสังคมไทย การเป็ นศิลปิ นเพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่ช่วยในค่าครองชีพ ดังนันในบทบาทอื
้
่น ๆ ศิลปิ นสามารถดาเนินการได้ อย่างเต็มที่ จึงเป็ นการ
ดาเนินชีวิตสอดคล้ องกับคนยุคใหม่ของไทยอย่างชัดเจน

ภาพประกอบ 58 หนังสือศิลปะประเด็นทัศนศิลป์
อารยาทางานในตาแหน่งศาสตราจารย์ และเกษี ยณอายุราชการไปเมื่อ พ.ศ. 2560
แต่ยงั คงสอนที่มหาวิทยาลัยเดิมซึง่ เป็ นอาจารย์พิเศษจนปั จจุบนั อาจารย์เป็ นผู้ที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะไว้ ในหนังสือที่เป็ นวิชาการ เหมาะสมกับผู้สนใจในศิลปะที่จะได้ ลึกซึ ้งต่อศิลปะซึ่งนับว่าใน
สังคมไทยมีงานวิชาการทัศนศิลป์ ไม่มากนักทาให้ เกิดสื่อเพื่อนักศึกษาศิลปะได้ ใช้ ในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาผลงานศิลปะตามหลักการในแบบศิลปะสมัยใหม่
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ตารางแสดงการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิ น
ตาราง 4 การแสดงนิทรรศการของศิลปิ น
ปี ค.ศ.
1987-2018
1987
1990
1991
1987-2018
1992
1994
1995
1998-1999
.1999-2000
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2015
2017-2018
1993
1995
1996

บทบาท
แสดงเดี่ยว
Graphic Notes, National Gallery,Bangkok and The Goethe Institut,
Bangkok
Printing, Atelier Forsthaus,Gifhom
Draowing, Ateller Forsthaus, Gifhom
แสดงเดี่ยว
Stories in Room, National Gallery, Bangkok
Water is Never Still, Nation Gallery,Bangkok
Lustful Attachment, National Gallery, Bangkok
Lament of Desire, Art Pace, San Antonio, Texas and the Faculty of
Fine Art Gallery , Chiang Mai
At Nightfall Candles and Lighted, Contemporary Art Museum, Chiang
Mai and Chulalongkorn University Art Gallery ,Bangkok
Why is it Poetry Rather than Awareness? National Gallery, Bangkok.
Lament, Tensta Konsthall, Stockholm
Great Time Message, 100 Tonson Gallery, Bangkok
In a blur of desire,100 Tonson Gallery, Bangkok
The Two Planests, 100 Tonson Gallery, Bangkok
In This Circumstance, the Only Object of Concern is the Betrayal of
the moon, Gallery of Modern Art Bangkok
Sculpture Center, New York
An artist is trying to return to being writer, Bangkok
1st Asia-Pacific Triennial, Brisbane, Bangkok
Vision of Happiness,Tokyo,Japan
Tradition& Tensions, Oueen’s Gallery, New York, USA
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ตาราง 4 (ต่อ)
ปี ค.ศ.
1996
1997-1998
1999
2000
2001
2002
1987-2018
1992
1994
1995
1998-1999
1999-2000

2001
2002
2003

2004

บทบาท
Jurassic Technologies revenant,10th Biennial of Sydney, Australia
Deserted and Embraced, Railway Hotel, Chiang Mai
Lament of Desire (collaboration with Elison) Frimentle Prison, Australia
Glocal Scents of Thailand, Edsvik Museum, Sweden
ARS 01 : Unfolding Perspective, Klasma Museum of Contemporary
Art, Helsinki Finland
EV+A2002, Limerick, Irland
แสดงเดี่ยว
Stories in Room, National Gallery, Bangkok
Water is Never Still, Nation Gallery,Bangkok
Lustful Attachment, National Gallery, Bangkok
Lament of Desire, Art Pace, San Antonio, Texas and the Faculty of
Fine Art Gallery , Chiang Mai
At Nightfall Candles and Lighted, Contemporary Art Museum, Chiang
Mai and Chulalongkorn University Art Gallery ,Bangkok
ARS 01 : Unfolding Perspective, Klasma Museum of Contemporary
Art, Helsinki Finland
EV+A2002, Limerick, Irland
Time after Time, Yerba Center for the Arts, San Fracisco, USA
Parallet Time, Hangzhou, China
Poetic Justice,8th International Istanbul Biennial, Turkey
Living Art, Queen’s Gallery, Bangkok, Thailand
Insomnia, Theater Work, Singapore
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ตาราง 4 (ต่อ)
ปี ค.ศ.
2005

2006

2007

2008
2009

2012
2016

บทบาท
Insomnia, institute of Contemporary,London, UK
Spaces and Shadows,Haus der Kulturien der Welt
51Venice Biennale, Thai Pavillion, Venice, Italy
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
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
Dreaming/Sleeping, the Passage de Retz gallery, Paris, France and
Petach and Tikva, Museum of Art Israel
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
Documenta, Cascle Germany
Singapore, Biennale

166
4.4.4 ผลการวิเคราะห์ บทบาทศิลปิ นตามแนวคิดหยินหยาง
การวิเคราะห์บทบาทของศิลปิ นหญิง อารยา ราษฎร์ จาเริ ญสุข ตามแนวคิด หยิน
หยาง คือ การศึกษาความเชื่อมโยงที่มีความสัมพันธ์ ของคู่ตรงข้ าม คู่ตรงข้ ามในการศึกษานี ้
ได้ แก่ ความคิดในเชิงความจาเป็ นกับความคิดในเชิงความต้ องการ ความคิดในเชิงความจาเป็ น
เป็ นหยาง ส่วนความคิดในเชิงความต้ องการนันเป็
้ น หยิน แนวคิดเหล่านี ้สะท้ อนให้ เห็นจากผลงาน
ของอารยาที่สะท้ อนสังคมมีจานวนมากกว่า 900 ชิ ้น หลายเทคนิค การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะที่
สะท้ อนความคิดเชิงความจาเป็ นของศิลปิ นมีผลงานเกี่ยวกับผู้หญิงจานวนมาก อาทิ ผลงาน “การ
ท้ องเก้ า วันของรองศาสตราจารย์ วัยกลางคนผู้เป็ นโสด” (Nine-Days Pregnancy of A Single,
Middle-Aged Associate Professor, 2005) ศิลปิ นสะท้ อนสังคมถึงสภาพความไม่เป็ นอิสระต่อ
การดาเนินชีวิตของผู้หญิงในสังคมไทยต่างจากผู้หญิงในบ้ านเมืองที่มีเสรี ภาพ ในฐานะศิลปิ นหญิง
จึงใช้ ความคิดสะท้ อนสังคมเป็ นผลงานสร้ างสรรค์จากความจาเป็ น มีความชัดเจนในผลงาน “การ
ท้ อ งเก้ า วัน ของรองศาสตราจารย์ วัย กลางคนผู้เ ป็ น โสด” Nine-Days Pregnancy of A Single,
Middle-Aged Associate Professor, 2005 ของอารยา ในทางตรงข้ า มอารยาได้ ส ร้ างความ
สมดุลในตัวเองอย่างมีดลุ ยภาพจากผลงานที่สะท้ อนชีวิตและความตายจากความคิดในเชิงความ
ต้ องการ เช่ น ผลงานวิ ดี โ อที่ แ สดง ชื่ อ Conversation with death on life’s first street 2009,
สนทนากับความตายบนถนนสายแรกของชีวิต ผลงานชุดนีม้ ีที่มาจากการที่อารยาคิดถึงยายที่
ล่วงลับไปแล้ ว และความคุ้นชินกับการอยู่กบั หุ่นปั น้ ที่สร้ างขึ ้นมาทาให้ คิดว่าหุ่นปั น้ ก็ไม่มีชีวิตคล้ าย
ศพ น่าจะทางานกับศพได้ จึงทางานชุดนี ้ขึ ้นมา อารยาทางานศิลปะหลังสมัยใหม่หลายชุด การ
แสดงงานชุดเกี่ ยวกับศพ (Performance Art) โดยเข้ าไปอ่านหนังสือให้ ศพฟั ง และผลงานของ
อารยาหลายชิน้ สะท้ อนให้ เห็นความเหงา การมองตนเอง และความตาย เป็ นการทางานศิลปะ
จากภาวะทางอารมณ์ความต้ องการในการสร้ างสรรค์ของศิลปิ น ชัดเจนในผลงาน วิดีโอที่แสดง ชื่อ
Conversation with death on life’ s first street 2009 ของอารยา กระบวนการดังกล่าวนี ้ จะเห็นคู่
ตรงข้ ามระหว่างความคิดเชิงความเป็ นจาเป็ นและความต้ องการที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงสอง
ด้ านอย่างมีดุลยภาพ สรุ ปได้ ว่า กระบวนการสร้ างสรรค์ของอารยา ราษฏร์ จาเริ ญสุขได้ สะท้ อน
ลักษณะดุลยภาพทังหยิ
้ นและหยางอย่างลงตัว
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ภาพประกอบ 59 The Nine-Day Pregnancy of Middle-Aged Associate Professor (2005)
ภาพผลงานของศิลปิ นหญิงชื่อผลงาน The Nine-Day Pregnancy of Middle-Aged
ssociate Professor (2005) ภาพตัวอย่างที่สะท้ อนการสร้ างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิด
หยินหยางซึง่ ผลงานนี ้เป็ นการใช้ ความคิดที่เป็ นหยาง สะท้ อนความคิดในเชิงความจาเป็ น

ภาพประกอบ 60 Conversation with death on life’s first street (2009)
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ภาพผลงานของศิ ล ปิ นหญิ ง ชื่ อ ผลงาน Conversation with death on life’s first
street (2009) เป็ นภาพตัวอย่างที่สะท้ อนการสร้ างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดหยินหยาง
ซึง่ ผลงานนี ้เป็ นการใช้ ความคิดที่เป็ นหยิน สะท้ อนจากความคิดในเชิงความต้ องการ
4.4.5 ปั จจัยที่เอือ้ ให้ เป็ นศิลปิ นหญิงในสังคมไทย
ปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิง ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสังคม ด้ านการศึกษา
และ ด้ านครอบครัว และด้ านจิตวิทยา ดังนี ้
4.4.5.1 ด้ านสังคม อารยาเป็ นศิลปิ นได้ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดย
สภาพแวดล้ อมการใช้ ชีวิตของศิลปิ นจะมีแวดวงเป็ นศิลปะ เนื่องจากการเป็ นอาจารย์สอนศิลปะ
ระดับอุดมศึก ษาที่ มหาวิ ท ยาลัย เชี ยงใหม่ ท าให้ เป็ น ส่วนส่ง เสริ มการท างานสร้ างสรรค์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยการแสดงผลงานศิลปะอย่างต่ อเนื่องและร่วมแสดงในระดับนานาชาตินนั ้ อารยาได้ มี
ผลงานที่มีเทคนิคหลากหลาย ทัง้ ยังเป็ นผลงานทีเป็ นสมัยใหม่ แต่ยังอยู่บนฐานที่ใช้ ความคิดที่
แสดงความเป็ นตัวของตัวเอง ลักษณะที่แปลกแตกต่างด้ วยความคิดสร้ างสรรค์และแรงบันดาลใจ
ที่มีจากชีวิตและประสบการณ์ ผลงานที่แสดงออกถึงสังคมในประเทศไทย เรื่ องเกี่ยวกับสิทธิและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศชายและหญิง จากประสบการณ์ ที่อารยาเองได้ สมั ผัสรับรู้ โดยตรง
การได้ ไปใช้ ชีวิตในสังคมในต่างประเทศที่ได้ ไปใช้ ชีวิตระหว่างการศึกษาต่อในประเทศตะวันตก คือ
ประเทศเยอรมนีที่มีการให้ สิทธิระหว่างชายหญิง เท่าเทียมกัน ดังนันผลงานหลั
้
งสมัยใหม่หลายชิ ้น
ของอารยา เกิดจากการสะท้ อนสังคม เพื่อสะท้ อนถึงความเป็ นสังคมไทย และเป็ นที่ยอมรับอย่าง
กว้ างขวาง สังคมจึงเป็ นส่วนที่เป็ นปั จจัยในการส่งเสริมให้ โดยตรงต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปิ นที่
มีความหลากหลายและเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทยและต่างประเทศ
4.4.5.2 ด้ า นการศึก ษา ได้ รั บ การศึก ษาด้ า นศิ ล ปะโดยตรงและมี แ วดวงในการ
แลกเปลี่ยนทัศนะเพื่อร่ วมมือกันของการทางานแสดง อารยาจบการศึกษาศิลปะในประเทศไทย
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้ ไปศึกษาต่อโดยได้ รับทุนไปศึกษาต่อประเทศเยอรมัน ทัศนคติ
ด้ านการใช้ ชีวิตและการทางานศิลปะมีอย่างไร้ ขอบเขตและกว้ างขวางขึ ้น และผลงานที่มีความ
หลากหลาย โอกาสทังทางการศึ
้
กษาที่ได้ และการแสดงงานเป็ นสิ่งที่ส่งผลต่อความเป็ นศิลปิ นที่มี
ความโดดเด่นในสังคมไทย การศึกษาเป็ นส่วนที่ทาให้ ศิลปิ นเกิดการเปลี่ยนแปลวิธีคิด ย่อมเป็ นไป
ตามสภาพสังคม ได้ แก่ การศึกษาในสังคมไทยได้ เรี ยนรู้ ไว้ แบบที่สืบทอดต่อกันมารุ่ นสู่รุ่ น ซึ่งเป็ น
ความธรรมดาที่จะเข้ าใจในแบบที่เรี ยนรู้ มา แต่การไปใช้ ชีวิตในต่างแดน และระบบการศึกษาใน
สถานศึกษาในต่างประเทศซึ่งอารยาไปศึกษาต่อ ทาให้ ค้นพบว่า อาจจะมีศิลปะที่เกิดได้ จากการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด สถานศึกษาเป็ นที่ผลักดันให้ อารยาตื่นรู้ โดยไม่อาจยึดมัน่ ในความสามารถเดิม
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สร้ างสรรค์ เดิม ๆ เทคนิ คเดิมๆ และการใช้ โอกาสเรี ยนรู้ ในต่างประเทศทาให้ อารยามี แนวคิด
สอดคล้ องกับบริ บททางสังคมอย่างชัดเจน และนาเสนอในแบบสมัยใหม่จนเป็ นเรื่ องใหม่ในวงการ
ศิลปิ น อย่ า งรวดเร็ ว ดัง นัน้ การศึกษาจึงเป็ นส่วนต่อการพัฒนาความสามารถของศิลปิ นให้ ใช้
วิทยาการที่มีสร้ างสรรค์ผลงานอย่างอิสระและเป็ นลักษณะเฉพาะเกิดจุดเด่นที่สงั คมยอมรับ
4.4.5.3 ด้ านครอบครัว ครอบครัวอารยาอยู่ในฐานะค่อนข้ างดี บิดาเป็ นนายแพทย์
ถึงแม้ ว่าอารยาได้ สูญเสียมารดาตัง้ แต่อายุ 3 ขวบ แต่อารยาก็ได้ รับการเลีย้ งดูอย่างไม่ขัดสน
ครอบครัวให้ การสนับสนุนด้ านการเรี ยน การทางานศิลปะอย่างอิสระ ทาให้ เป็ นส่วนที่อารยาได้ รับ
การศึกษาตามความสนใจ ปั จจุบนั อารยาอาศัยอยู่คนเดียวกับสุนัขและผลงานศิลปะ จึงสมารถ
ทางานเขียนวรรณกรรม และงานศิลปะ งานสอนได้ อย่างอิสระ ด้ านครอบครัวมีส่วนในการสร้ าง
แรงบันดาลใจให้ เป็ นศิลปิ น จากการมีความคิดจินตนาการถึงเรื่ องราวของคนในครอบครั วต่อ
เหตุการณ์ การตายจาก ได้ แก่ การสูญเสียมารดา การสูญเสียคุณยาย การสูญเสียบิดา ซึ่งล้ วน
แล้ วแต่เป็ นเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อจิตใจโดยตรงต่อศิ ลปิ นหญิ งมาก เมื่อมีความระลึกหรื อ
คิดถึงบุคคลในครอบครัวที่ตายจากไป จึงเป็ นผลให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานอย่างไม่คาดฝัน โดย
สังคมรับรู้ กนั ทัว่ ไปว่า ศิลปิ น มักจะทางานเกี่ยวกับความเป็ นความตาย จึงเป็ นความรู้ สึกที่ได้ รับ
ผลกระทบทางจิตใจที่กระตุ้นต่อการทางานสร้ างสรรค์ ข องศิลปิ นก็เป็ นได้ ดังกล่าวจึงเกิดจาก
สภาวะด้ านครอบครัวของศิลปิ นที่มีต่อการสร้ างสรรค์ศิลปะ ครอบครัวจึงเป็ นปั จจัยสาคัญส่งเสริ ม
ให้ อารยาเป็ นศิลปิ นหญิงที่สงั คมยอมรับ
4.4.5.4 ด้ านจิตวิทยา ความมุ่งมั่นและไม่ยึดติดอยู่ในกรอบที่เป็ นแบบแผนทาให้
อารยาสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสมัยใหม่ ที่มีความท้ าทาย เป็ นงานที่ข้ามศาสตร์ อย่างน่าสนใจงาน
ศิลปะสู่งานวรรณกรรมและได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ทาให้ มีงานอย่างต่อเนื่องและไม่เคยห่าง
หายจากวงการในสังคมไทยไม่ว่าจะงานศิลปะหรื องานเขียน ข้ อจากัดของการสร้ างสรรค์ผลงาน
จึงไม่มีและการไม่ยอมจานนในโอกาสของความเป็ นศิลปิ นหญิงที่อารยาได้ สะท้ อนให้ เห็นจากผ่าน
กระบวนการเรี ยนของนักศึกษา ที่สมมุติบทบาทกรรมการผู้ตรวจงานวิชาการเพื่อประเมินให้ อารยา
ได้ เข้ าสูต่ าแหน่งศาสตราจารย์ จากการประเมินที่ให้ ผ้ ชู ายเป็ นผู้ตดั สิน และส่งผลให้ ไม่ผ่าน ต้ องส่ง
ใหม่เป็ นรอบที่ 3 และจากความคิดเห็นของกรรมการที่อาจารย์ชะลูด จึงมีผลให้ ผลงานผ่านการ
ประเมินให้ ได้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ทังนี
้ ด้ ้ วยความมุ่งมัน่ และอารยามีพลังต่อการทางาน
สร้ างสรรค์ในตัวเอง นับเป็ นศิลปิ นหญิงจานวนไม่มากที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งศาต
ราจารย์ของวงการการศึกษาศิลปะของไทย
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ผลการศึกษาสรุ ปว่า อารยาแสดงผลงานสะท้ อนสังคมตามความรู้ ความคิ ดจาก
ประสบการณ์ ตามที่สงั่ สมมาจากการที่ได้ รับการศึกษาทางศิลปะ และมีความปรารถนาสะท้ อนถึง
ความเหลื่อมล ้าของสังคม และเพื่อสร้ างความเท่าเทียมต่อผู้หญิงในสังคมไทยที่ควรได้ รับ จากการ
แสดงผลงานสะท้ อนสังคม มีระบบความคิดที่สอดคล้ องกับแนวคิดศิลปิ นหญิงในแบบตะวันออก
คือ การที่มีจิตวิทยาในการปรับความคิดสะท้ อนผลงานที่ต้องการให้ สงั คมเกิดภาวการณ์รับรู้ และ
ยังปรากฏผลงานจานวนมากที่สะท้ อนทังหยิ
้ นและหยางในผลงานเดียวกัน ทาให้ เห็นถึงแนวคิด
ของอารยาในบทบาทศิลปิ นต่อสัง คมอยู่อย่างต่อเนื่อง และผลงานมีความโดดเด่นในแบบศิลปะ
หลัง สมัย ใหม่ นอกจากนี อ้ ารยายัง มี บ ทบาทเป็ น ผู้ส อนศิ ล ปะ และบทบาทนักเขี ยน เป็ น ส่วน
ส่งเสริ มให้ อารยามีพื ้นที่แสดงออกทางความคิดที่กว้ างขวางอย่างไร้ ขีดจากัด ปั จจัยอื่น ๆ ได้ แก่
การได้ รับยกย่องให้ รางวัลทางศิลปะ, การแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง แนวความคิดในการแสดงผล
งานสะท้ อนสังคมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นส่วนที่สง่ เสริมให้ อารยาเป็ นศิลปิ นหญิงในสังคมไทย
4.5 สมบูรณ์ พวงดอกไม้

ภาพประกอบ 61 สมบูรณ์ พวงดอกไม้
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สมบู ร ณ์ พวงดอกไม้ เกิ ด วัน ที่ 22 กั น ยายน 2502 อายุ 60 ปี บ้ า นเกิ ด ที่ จัง หวัด
ปราจี น บุรี จบการศึก ษาที่ โ รงเรี ย นไทยวิ จิ ต รศิ ล ปอาชี ว ะ ปี พ.ศ. 2522 ศึก ษาต่ อ ที่ วิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง ปี 2522-2525 สมบูรณ์ในปั จจุบนั คือ ศิลปิ นอิสระ
มีผลงานศิลปะแสดงอย่างต่อเนื่องทังในและต่
้
างประเทศ มีการแสดงผลงานเดี่ยวและกลุ่ม การ
แสดงกลุ่มเป็ น ที่ ร้ ู จัก ทั่ว ไป คือ ศิลปิ น กลุ่มกัง หัน (2521-2558) สมบูรณ์ เคยเป็ น ครู สอนศิล ปะ
ในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ โรงเรี ยนไทยวิจิตรศิลป์ ควบคู่กบั การเป็ นศิลปิ น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2522-2528
(เวลา 8 ปี ) เป็ นศิลปิ นอิสระจนปั จจุบนั ช่วงเวลา 4 ทศวรรษ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2521-2561 ศิลปิ นหญิง
สมบูรณ์ พวงดอกไม้ มีบทบาทตามสถานภาพคือเป็ นศิลปิ นอิสระ ดังนี ้
4.5.1 บทบาทศิลปิ น
ศิลปิ นหญิง สมบูรณ์ พวงดอกไม้ มีผลงานจิตรกรรมสีน ้า จานวนกว่า 400 ชิ ้น ได้ แก่
ผลงานสร้ างสรรค์ ชุด พู่กันกับการเดินทาง ผลงานจานวนมากซึ่งคล้ ายบันทึกด้ วยภาพสีน ้าจาก
การเดินทางของสมบูรณ์ ได้ แก่ นครวัด ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว, ประเทศเวียดนาม ยังมีการ
บัน ทึก เรื่ องราวอื่น ๆ ได้ แก่ เหตุก ารณ์ ในชี วิตประจาวัน โดยใช้ เทคนิ คผสม เช่น การแข่งขัน
จักรยาน Tour de France ที่ประเทศฝรั่งเศส, การเดินทางบนถนนเพื่อแสวงบุญ Saint Jacques
de Compostelle, หรื อ ชีวิตการเดินทางของเพื่อน ส่วนมากผลงานของสมบูรณ์จะเน้ นธรรมชาติ
ดอกไม้ ความงดงามของทิวทัศน์ และผลงานส่วนหนึ่งที่สมบูรณ์ได้ สร้ างสรรค์แ นวเหนือจริ ง จะมี
อิสระในการทางานได้ แก่ เรื่ องราวที่เกี่ยวกับ ผู้หญิง เด็ก ครอบครัว การเมือง หรื อสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้นกับสังคม เช่น อาหารมื ้อเย็นของผู้ชายบนน ้าตาของผู้หญิง (2523), เหยื่อ (2535), การเอา
เปรี ย บผลประโยชน์ ของคนอื่น (2523), ผู้ห ญิ ง กับสันติภาพ (2535) และมี ผลงานสร้ างสรรค์ ที่
สะท้ อนประวัติศาสตร์ ชุม ชน ในปั จจุบัน สมบูรณ์ เ ขี ย นภาพริ ม คลองรั ง สิตประยุง ศัก ดิ์ จัง หวัด
ปทุมธานี เริ่มตั ้งแต่ปี 2553 จนปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2561 จากความมุ่งมัน่ ที่จะบันทึกเรื่ องราวริมคลอง
รังสิตดั ้งเดิมไว้ ด้ วยขณะกาลังถูกรื อ้ เพื่อปรับภูมิทศั น์ของภาครัฐ สมบูรณ์ปรารถนาให้ ริมคลองคง
ความสวยงามไว้ ในผลงานศิลปะจิตรกรรมสีนา้ เพื่อคนรุ่ นหลังได้ เห็นต่อไป ศิลปิ นสร้ างผลงาน
ศิลปะสะท้ อนสังคมมีหลากหลาย ประกอบด้ วย ผลงานทิวทัศน์ ผลงานศิลปะสะท้ อนวิถีชีวิต
ผลงานศิลปะแนวเหนือจริ ง ผลงานศิลปะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และผลงานภาพหุ่นนิ่ง
ดังนี ้
4.5.1.1 ผลงานศิลปะทิวทัศน์ การเดินทางเป็ นปั จจัยที่สนับสนุนให้ สมบูรณ์ได้ มีแรง
บัลดาลใจต่อการเขียนรูปและเก็ตซ์ภาพ แม้ บางแห่งที่ไปได้ ใช้ เวลาอันจากัด สมบูรณ์ใช้ วิธีการนา
เรื่ องราวมาประติดประต่อกันทาให้ เกิดภาพที่สมบูรณ์ได้ ในเวลาจากัด สถานที่เดนทางที่ปรากฏใน
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ผลงานของสมบูรณ์ คล้ ายเป็ นการบันทึกความทรงจาเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ เดินทางของ
ศิลปิ น ผลงานเกี่ยวกับทิวทัศน์มีจานวนมาก ได้ แก่ ชื่อผลงาน สถานที่หลวงพระบาง เสียมเรี ยบ
กัมพูชา ฝรั่งเศส สุราษฏร์ ธ านี ภูเก็ต ปทุมธานี เป็ นต้ น โดยมีภาพที่ได้ เขียนไว้ เพื่อเป็ นที่ระลึก
จานวนมากโดยได้ รับแรงบันดาลใจในการเขียนให้ เป้นความทรงจาที่เก็บไว้ ยามนึกถึงและเพื่อให้
ผู้ชมได้ ซาบซึ ้งในผลงานและเกิดความสุขจากการชื่นชม

ภาพประกอบ 62 เสียมเรี ยบ (2537)
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ภาพประกอบ 63 เกาะสมุย (2541)

ภาพประกอบ 64 ภูเก็ต (2544)
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ภาพทิ ว ทัศ น์ เ ป็ น การสร้ างสรรค์ ภ าพผลงานจากแนวคิ ด งานสร้ างสรรค์ ที่ ศิ ล ปิ น
ต้ องการเก็บบันทึกเรื่ องราวการเดินทางและพบเห็นทิวทัศน์ไว้ ด้วยสื่อศิลปะสีน ้าบนผ้ าใบ โดยใช้
เวลาระยะสัน้ ๆ ศิลปิ นต้ องใช้ ความชานาญและประสบการณ์ถึงจะให้ มีผลงานสมบูรณ์มาก ส่งผล
ให้ ผ ลงานสร้ างสรรค์ ร ายละเอี ย ดครบถ้ ว นสมบูร ณ์ เ หมื อ นสถานที่ จ ริ ง ศิ ล ปิ น หญิ ง มี ทัก ษะ
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ผลงานด้ านจิตรกรรสีน ้าสูง ผลงานจึงมีความสมบูรณ์และงดงาม
ลงตัว
4.5.1.2 ผลงานศิลปะสะท้ อนวิถีชีวิต
“การเขียนภาพเรื่ องราวต่าง ๆ เป็ นไดอารี่ ที่บนั ทึกความทรงจาของสมบูรณ์ ถึงแม้
บรรยากาศในการเขียนเช่นนอกสถานที่จะมีผ้ คู นมาชมและล้ อมดู เป็ นการฝึ กสมาธิและสมองให้
แยกแยะเรื่ องใกล้ ตวั ทางกายภาพและอารมณ์การทางานให้ สามารถทางานต่อไปอย่างมีความสุข”
เป็ นแนวคิดการทางานศิลปะของสมบูรณ์

ภาพประกอบ 65 ตลาดและวิถีชีวิตบนถนนในเสียมเรี ยบ (2542)
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ภาพประกอบ 66 ตลาดน ้าดาเนินสะดวก ราชบุรี (2540)

ภาพประกอบ 67 งานก่อพระเจดีย์ทรายในวันปี ใหม่ หลวงพระบาง (2542)
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4.5.1.3 ผลงานศิลปะแนวเหนือจริง
ผลงานส่วนใหญ่ของสมบูรณ์จะเน้ นไปทางธรรมชาติ ดอกไม้ และความสวยงาม
การใช้ จินตนาการของตนเองที่มีต่อวัตถุและสภาพแวดล้ อมที่พบเห็น การเขียนภาพแนวเหนือจริ ง
หรื อ Surrealistic ทาให้ มีอิสระต่อการทางานมากขึ ้น เรื่ องราวของผลงานมีที่มาจากการรวมกลุ่ ม
ทางาน กลุ่มกังหัน เป็ นกลุ่มเพื่อนของสมบูรณ์ และสมบูรณ์เป็ นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเพื่อเรี ยน
เพาะช่าง เป็ นผลงานที่มีแนวคิดไปตามเป้าหมายของกลุม่

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

ภาพประกอบ 70 เหยื่อ (2535)
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4.5.1.4 ผลงานศิลปะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
การบันทึกเรื่ องราวเพื่อเป็ นความทรงจาตามห้ วงเวลา ฤดูกาล เป็ นคุณค่าและมี
ความหมายต่อคนรุ่ นหลังมาก ศิลปิ นต้ องการให้ เรื่ องราวในอดีตถูกบันทึกไว้ ด้วยงานศิลปะแม้
จะต้ องใช้ เวลาในการเก็บบันทึกมากก็ตาม เพราะสมบูรณ์ได้ ให้ คณ
ุ ค่า และความสาคัญทุก ๆ เรื่ อง
ที่เคยได้ สมั ผัสและพบเห็นทังเป็
้ นความงามและความทรงจาที่ประทับใจเสมอ

ภาพประกอบ 71 วัดอาราม หลวงพระบาง (2542)
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ภาพประกอบ 72 หน้ าเทพเจ้ าบนยอดปราสาทบายน กัมพูชา (2545)

ภาพประกอบ 73 คลองรังสิต ปทุมธานี (2547)
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4.5.1.5 ผลงานศิลปะภาพหุ่นนิ่ง
การเขี ย นภาพหุ่น นิ่ง เป็ นช่วงเวลาที่ สมบูรณ์ ไม่ได้ ออกนอกสถานที่ โดยใช้ สิ่ง
รอบ ๆ ตัวนามาจัดวางให้ สมดุลเพื่อสร้ างสรรค์เป็ นผลงาน ได้ แก่ การเขียนดอกไม้ ที่ได้ จากสวน
หรื อจากการที่มีผ้ คู นนามาให้ บ้าง เมื่อจัดองค์ประกอบลงตัวก็ทางานอยู่ที่บ้าน หรื อในบริ เวณที่พกั
อาศัย โดยส่ว นมากจะเป็ น ช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ อ าจจะออกไปข้ า งนอกได้ หรื อ ช่ ว งสภาพอากาศไม่
เอื ้ออานวย

ภาพประกอบ 74 ภาชนะกับดอกพวงชมพู

ภาพประกอบ 75 ดอกไม้ (2544)
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ภาพประกอบ 76 ผักสวนครัวเพื่อนบ้ านฝรั่งเศส (2546)
ตารางแสดงการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิ น
ตาราง 5 การแสดงผลงานของศิลปิ น
ปี พ.ศ.
2521
2522
2524
2528
2529
2531
2532
2535
2535
2536
2536

บทบาทของศิลปิ น
นิทรรศการภาพเขียนกลุม่ กังหันครัง้ ที่ 1 จ.ราชบุรี
นิทรรศการภาพเขียนกลุม่ กังหันครัง้ ที่ 3 หอศิลป์ พีระศรี
นิทรรศการศิลปะที่วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพ
นิทรรศการศิลปะ 25 ปี ของ Goethe instate กรุงเทพฯ
นิทรรศการผู้หญิงครัง้ ที่ 1 กรุงเทพฯ
นิทรรศการแสดงเดี่ยว ที่ OSTBIRK เดนมาร์ ก
นิทรรศการแสดงเดี่ยว ที่ KVINDEGALLERIET เดนมาร์ ก
นิทรรศการผู้หญิงครัง้ ที่ 2 กรุงเทพฯ
นิทรรศการรุ่นใหม่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่
นิทรรศการแสดงเดี่ยว ที่ภเู ก็ต
นิทรรศการแสดงเดี่ยว ที่โรงแรมสยามซิตี ้ กรุงเทพฯ
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ตาราง 5 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2537
2538
2538
2538-2539
2537
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2547
2550
2551
2553
2554
2556
2558
2558
2552
2553
2554
2556
2558

บทบาทของศิลปิ น
นิทรรศการแสดงเดี่ยว ที่ NEW ART GALLERY พนมเปญ กัมพูชา
AN ARTIST AT ANGKOR พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
นิทรรศการศิลปะที่ KOKKELAERE ประเทศเบลเยี่ยม
นิทรรศการ ASIA MODERN ART ประเทศญี่ปนุ่
นิทรรศการแสดงเดี่ยว ที่ NEW ART GALLERY พนมเปญ กัมพูชา
นิทรรศการหลวงพระบาง ที่รอยัลเมอริ เดี ้ยน ภูเก็ต ยอร์ ช คลับ ภูเก็ต
นิทรรศการดอกไม้ ที่ ศิลปะสถานอาโกะ กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปะที่ BOATHOUSE GALLERY กรุงเทพฯ
นิทรรศการผู้หญิง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิทรรศการ TRACE OF FAITH ที่ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
นิทรรศการวันแม่ ที่หอศิลป์ แห่งชาติ กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปะ ณ สถานทูตไทย กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นิทรรศการภาพเขียนที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮานอย ประเทศเวียดนาม
นิทรรศการจดหมายจากฮานอย ที่ศิลปะสถาน อาโกะ กรุงเทพฯ
นิทรรศการครบรอบ 20 ปี AKKO ART GALLERY
นิ ท รรศการกลุ่ ม กั ง หั น ศิ ล ปะสั ง สรรค์ 2554 หอศิ ล ปจามจุ รี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว ที่หอศิลป์ จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุม่ ที่บ้านนาไซ วียงจันทร์ ประเทศลาว
นิทรรศการศิลปะสังสรรค์ กังหัน 2558
นิทรรศการอนุรักษ์ สตั ว์ป่า ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
นิทรรศการครบรอบ 20 ปี AKKO ART GALLERY
นิทรรศการกลุม่ กังหัน ศิลปะสังสรรค์ 2554 หอศิลปจามจุรี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว ที่หอศิลป์ จามจุรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุม่ ที่บ้านนาไซ วียงจันทร์ ประเทศลาว
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4.5.2 ผลการวิเคราะห์ บทบาทศิลปิ นตามแนวคิดหยินหยาง
การวิเคราะห์บทบาทของศิลปิ นหญิงสมบูรณ์ พวงดอกไม้ ตามแนวคิดหยินหยาง คือ
การศึกษาความเชื่อมโยงที่มีความสัมพันธ์ของคู่ตรงข้ าม คู่ตรงข้ ามในการศึกษานี ้ ได้ แก่ ความคิด
ในเชิงเหตุผลกับความคิดในเชิงความรู้ สึก ความคิดในเชิงเหตุผลเป็ นหยาง ส่วนความคิดในเชิง
ความรู้ สึกนันเป็
้ นหยิน แนวคิดเหล่านีส้ ะท้ อนให้ เห็นจากผลงานของสมบูรณ์ที่สะท้ อนสังคมจาก
จานวนผลงานจิตรกรรมมากกว่า 400 ชิน้ ผลงานสะท้ อนแนวคิดจากความความมีเหตุผลของ
สมบูรณ์ อาทิ ผลงานศิลปะภาพเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ ชมุ ชนคลองรังสิตที่สมบูรณ์ใช้ ความคิด
ในเชิงความมุ่งมั่นในการสร้ างสรรค์ผลงานมาอย่างยาวนานตัง้ แต่ปี 2547 จนปั จจุบัน ปี 2561
สะท้ อนว่าศิลปิ นนัน้ มีภูมิหลังร่ วมกับท้ องถิ่นเข้ าใจวัฒนธรรมท้ องถิ่นนัน้ ๆ ดีด้วย ทาให้ มีความ
ซาบซึ ้งต่อถิ่นที่อยู่อาศัยเกิดประสบการณ์ การที่จะเข้ าใจวัฒนธรรมท้ องถิ่นจนสร้ างสรรค์ได้ ต้องใช้
เวลาเรี ยนรู้ ฝึ กฝน และปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ปรากฏชัดเจนในผลงานศิลปะ ชุด ภาพเขียนบันทึก
ประวัติ ศ าสตร์ ชุม ชนคลองรั ง สิ ต ชื่ อ คลองรั ง สิ ต ปทุม ธานี (2547) ของศิ ล ปิ น หญิ ง สมบูร ณ์
พวงดอกไม้
ในทางตรงข้าม ผลงานจิต รกรรมสีน้ า ชุด พู่กนั กับการเดินทางเป็ นบันทึกการ
เดิน ทาง ผลงานภาพทิว ทัศ น์ เช่ น หิน ยายที่เ กาะสมุ ย (2541), น้ า ไหลเชี่ย วที่เ ทือ กเขา
pyrenees ในประเทศฝรั่งเศส (2544), ฤดูหนาว ดอกไม้ ในสวน (2543) สะท้ อนถึงความสุนทรี ยะ
ซึ่งเป็ นความรู้ สกึ ต่อสถานที่ ได้ พบเห็นและแสดงออกตามมุมมองของศิ ลปิ น ประกอบด้ วยผลงาน
ภาพทิวทัศน์จานวนหลายชิน้ ของสมบูรณ์ บันทึกเป็ นผลงานจิตรกรรม สะท้ อนถึงความรู้ สึกใน
ความงามของทิวทัศน์จากการเดินทางของศิลปิ น และชัดเจนถึงความคิดในเชิงความรู้สกึ ในผลงาน
จิตรกรรมสีนา้ ชุด พู่กันการเดินทาง ชื่อผลงานชุด ดอกทานตะวัน (2542) ซึ่งศิลปิ นได้ เขียนจาก
การใช้ ความรู้ สึกต่อวัฏจักรของมนุษย์ ให้ ความหมายต่อภาพแต่ละชิน้ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึน้ กับ
มนุษย์ได้ แก่ การตั ้งอยู่และดับไปจากการใช้ ดอกไม้ จากผลงานเพื่อสื่อสะท้ อนถึงความรู้ สึกของ
สมบูร ณ์ แ ก่ ผ้ ูช ม กระบวนการดัง กล่า วนี จ้ ะเห็ น คู่ต รงข้ า มระหว่า งแนวคิ ด ความมี เ หตุผ ลและ
ความรู้สกึ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสองด้ านอย่างมีดลุ ยภาพของศิลปิ น สรุปได้ วา่ ในกระบวนการ
สร้ างสรรค์ของสมบูรณ์ พวงดอกไม้ สะท้ อนลักษณะ ดุลยภาพทังหยิ
้ นและหยางอย่างลงตัว
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ภาพประกอบ 77 คลองรังสิต ปทุมธานี (2547)
ภาพผลงานของศิลปิ นหญิงชื่อผลงาน คลองรังสิต ปทุมธานี (2547) ภาพตัวอย่างที่
สะท้ อนการสร้ างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดหยินหยางซึ่งผลงานนีเ้ ป็ นการใช้ ความคิดที่
เป็ นหยาง สะท้ อนความคิดในเชิงความมีเหตุผล
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ภาพประกอบ 78 ดอกทานตะวัน 3 (2542)
ภาพผลงานของศิลปิ นหญิงชื่อผลงาน ดอกทานตะวัน (2547) ภาพตัวอย่างที่สะท้ อน
การสร้ างสรรค์ตามการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดหยินหยางซึ่งผลงานนี ้เป็ นการใช้ ความคิดที่เป็ นหยิน
สะท้ อนความคิดในเชิงความรู้สกึ
4.5.3 ปั จจัยที่เอือ้ ให้ เป็ นศิลปิ นที่ได้ รับการยอมรับในสังคม
ปั จ จัย ที่ เ อื อ้ ให้ เ ป็ น ศิ ล ปิ น หญิ ง ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1. ด้ า นสัง คม 2. ด้ า น
การศึกษา 3. ด้ านครอบครัว และ4.ด้ านจิตวิทยา ดังนี ้
4.5.3.1 ด้ านสังคม ศิลปิ นสมบูรณ์มีสงั คมเป็ นปั จจัยกาหนดให้ สร้ างสรรค์ผลงานตาม
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้น ได้ แก่ การบันทึกประวัติศาสตร์ การเมือง พิธีกรรม ความเชื่อ ส่งเสริมให้ ศิลปิ น
ได้ แสดงผลงานตามรูปแบบเหตุการณ์และกลุม่ ศิลปิ นอาจจัดขึ ้นมาเฉพาะกาล สนับสนุนให้ รูปแบบ
ผลงานของศิลปิ นไปทิศทางตามวัตถุประสงค์ของกลุม่ นัน้ ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ส่งเสริ มให้
เกิดการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นที่มีการกาหนดตามกิจกรรมของสังคมในระดับชุมชนถึง ระดับชาติ
ได้ แก่ งานสร้ างสรรค์ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มศิลปิ นที่สมบูรณ์ได้ เสนอในการแสดงเกี่ยวกับประเด็น
ทางการเมือง เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ เห็นแนวคิดสองด้ านคือแง่บวกและแง่ลบ เป็ นการแสดงร่ วมกับกลุ่ม
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กังหันหรื อกลุ่มเพื่อนที่มีความรักและผูกพันสมัยเรี ยน ทังกลุ
้ ่มมีแนวคิดเดียวกันทาให้ การทางาน
ศิลปะร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
การทางานศิลปะและเป็ นศิลปิ นอิสระนันย่
้ อมมีผ้ สู นับสนุนสาคัญนอกจากกลุ่มเพื่อ
แวดวงศิลปะแล้ วยังมานายทุนเจ้ าของแกลอรี่ ที่สนับสนุนงานของสมบูรณ์เป็ นชาวญี่ปนชื
ุ่ ่อ อาซู
โกะ ซูซูกิ เดวี่ และการให้ งบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศ ได้ แก่ กัมพูชา และมีผลงาน
จัดแสดงที่สาคัญ
4.5.3.2 ด้ านการศึกษา สมบูรณ์ได้ จบการศึกษาทางศิลปะโดยตรงคือวิทยาลัยเพาะ
ช่าง การเข้ าเรี ยนในปี พ.ศ. 2522 สมบูรณ์เป็ นผู้หญิงคนเดียวในชันเรี
้ ยน การเรี ยนและการทางาน
จึงคุ้นชินกับศิลปะแบบผู้ชาย แต่งานศิลปะของสมบูรณ์ ก็ยงั เป็ นแบบเฉพาะตัว และการฝึ กฝน
ทักษะตนเองอยู่เสมอจนเกิดความชานาญ มีความสามารถได้ รับการยอมรับให้ เป็ นครู สอนศิลปะ
จนตัดสินใจเนื่องจากต้ องการทางานศิลปะอย่างเต็มที่และปั จจุบนั เป็ นศิลปิ นอิสระ ดังนัน้ พื ้นฐาน
การเรี ยนเป็ นจุดสาคัญทาให้ สามารถพัฒนาต่อยอดได้ อย่างมีหลักการ สถานศึกษาเป็ นศูนย์รวม
แวดวงคนท างานศิ ล ปะท าให้ เ กิ ด การสนับ สนุน และร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ แสดงผลงานและแหล่ง
ประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวระหว่างกันของสมาชิกเป็ นโอกาสที่ดีของศิลปิ นไม่ว่าจะการแสดงงานเดี่ยว
งานกลุ่ม หรื อกิจกรรมตามประเพณี ความเชื่อ สถานการณ์บ้านเมือง ทาให้ มีความเคลื่อนไหวไม่
หยุดนิ่ง
4.5.3.3 ด้ านครอบครัว ครอบครัวเป็ นปั จจัยสาคัญในการที่จะให้ ศิลปิ นได้ แสดงพลัง
สร้ างสรรค์ ออกมาอย่างอิสระ สมบูรณ์มีค่สู มรสที่เข้ าใจในและสนับสนุนให้ ดาเนินชีวิตด้ วยการ
ทางานศิลปะเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นส่วนทาให้ สมบูรณ์สามารถสร่างสรรค์งานอย่างต่อเนื่องและดารงชีพ
ด้ วยผลงานศิลปะ ทังยั
้ งได้ รับการสนับสนุนและแนะนาแนวทางให้ เกิดความหลากหลายในการงาน
สร้ างสรรค์อีกด้ วย เช่นผลงานที่เป็ นจิตรกรรมสีน ้า ได้ มีการปรับวิธีสร้ างสรรค์ให้ เกิดกระบวนการ
อื่น ๆ เข้ ามาเป็ นผลงานที่พฒ
ั นาได้ อย่างน่าสนใจเช่น ผลงานหลายชิ ้นของสมบูรณ์ปรับจากงาน
เขี ย นสี น า้ เป็ น งานเขี ย นสี น า้ บนภาพพิ ม พ์ ห รื อ การพิ ม พ์ ก่ อ นแล้ ว มาท าจิ ต รกรรม ท าให้ ล ด
ระยะเวลาได้ และมีความหลากหลาย งานไม่ซา้ มีความสนุกและเพลิดเพลินในการสร้ างสรรค์
ศิลปิ นก็คิดงานอย่างอิสระไร้ ขีดจากัด
4.5.3.4 ด้ านจิตวิทยา สมบูรณ์เป็ นผู้ที่มีความเป็ นตัวเองที่ไม่ได้ ยึดรางวัล ตาแหน่ง
ทางสั ง คมในการสร้ างสรรค์ ผ ลงาน จึ ง ท าให้ ท างานมี พื น้ ฐานมาจากความพอใจ จาก
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ และจากกลุม่ เพื่อน ผลงานศิลปะจึงเกิดขึ ้นจากธรรมชาติของศิลปิ นที่
ผ่านไป พบเห็น จากแรงบันดาลใจที่มีตามเหตุการณ์ สภาพ สังคม ตามช่วงเวลา เช่น ผลงานที่เป็ น
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การบันทึกแนวประวัติศาสตร์ ชุมชนคลองรังสิต หรื อ การท่องเที่ยว ไม่ได้ เกิดจากการเรี ยกร้ องหรื อ
กระทบกระเทียบใส่กลุ่มใดในสังคม งานของศิลปิ นเป็ นไปตามธรรมชาติ และสอดคล้ องกับบริ บท
สังคม และศิลปิ นมีความสุขที่ได้ ทางานศิลปะ
ผลการศึกษาสรุ ปว่า สมบูรณ์แสดงผลงานสะท้ อนสังคมตามความรู้ ความคิดจาก
ประสบการณ์ และมีความปรารถนาที่จะใช้ ผลงานศิลปะสื่อสะท้ อนประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นจาก
ความผูกพันของที่อยู่อาศัยของตนเอง และการบันทึกเรื่ องราวจากความประทับใจ ในการเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จากการแสดงผลงานสะท้ อนสังคม มี
ระบบความคิดที่สอดคล้ องกับแนวคิดศิลปิ นหญิงในแบบตะวันออก คือ การที่มีจิตวิทยาในการ
ปรั บความคิดสะท้ อนผลงานศิลปะที่แสดงออกอย่างสมดุล ปั จจัยที่เอือ้ ให้ สมบูรณ์ เป็ นศิลปิ น
ได้ แก่ การศึกษาทางด้ านศิลปะ การได้ รับยกย่องให้ รางวัลทางศิลปะ, การสร้ างสรรค์ผลงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง, การแสดงผลงานและร่ ว มกับ ศิ ล ปิ น อื่ น ๆ การมี แ วดวงทางศิ ล ปะ จากบทบาทและ
แนวความคิดในการแสดงผลงานสะท้ อนสังคมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นส่วนที่ส่งเสริ มให้ สมบูรณ์เป็ น
ศิลปิ นหญิงในสังคมไทย
จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทและปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิล ปิ นหญิง จากศิลปิ นหญิงที่
ประสบความสาเร็ จ 5 คน คือ ลาวัณย์ อุปอินทร์ , กัญญา เจริ ญศุภกุล, ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ
อารยา ราษฏร์ จาเริ ญสุข และสมบูรณ์ พวงดอกไม้ ด้ วยแนวคิดหยินหยางจากบทบาททางสังคม
นัน้ เป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย มีบทบาทตามสถานภาพทางสังคม ได้ แก่ ศิลปิ น ครู ศิลปะ และ
นักเขียน
4.6 สรุ ปบทบาทของศิลปิ นหญิง
จากการศึกษาบทบาทและปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิงในสังคมไทย ผู้วิจยั สรุปได้ ดัง
ตาราง
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ตาราง 6 สรุปบทบาทของศิลปิ นหญิง
ศิลปิ นหญิง
ลาวัณย์ อุปอินทร์

ปี พ.ศ.
25002561

บทบาท
บทบาทศิลปิ น ลาวัณย์ อุปอินทร์ มีผลงานสร้ างสรรค์
หลากหลายรูปแบบ ได้ แก่
- การสร้ างสรรค์ ผ ลงานภาพเหมื อ น หรื อ ผลงาน
จิตรกรรมสีนา้ มันบนผ้ าใบมีหลายขนาด ประกอบด้ วย
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ ของพระบรม
วงศานุวงศ์ และภาพเหมือนบุคคลสาคัญ จานวนกว่า
200 ภาพ
- การสร้ างสรรค์ภาพสะท้ อนสังคม ภาพเหตุการณ์ที่
เกิ ด ขึ น้ ในสั ง คม ได้ แก่ การเมื อ ง ผู้ หญิ ง และภาพ
ความคิดฝันของตนเอง
- การสร้ างสรรค์ ผ ลงานและแสดงนิ ท รรศการอย่ า ง
ต่อเนื่องทังเดี
้ ่ยวและการแสดงร่วมระดับชาติ
- การสร้ างสรรค์ ผลงานจากการวิเคราะห์ มีการปรั บ
ความสมดุลทางความคิดตามแนวคิดหยินหยาง
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ตาราง 6 (ต่อ)
ศิลปิ นหญิง

ปี พ.ศ.

บทบาท
- การสร้ างสรรค์ ผ ลงานของศิ ล ปิ น เป็ นที่ ย อมรั บ ใน
สังคมไทยส่งผลให้ ลาวัณย์ ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นศิลปิ น
แห่งชาติด้านทัศนศิลป์ ศิลปิ นหญิ งคนแรกของไทยเมื่อ ปี
พ.ศ.2559
บทบาทครู
- สอนศิลปะ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2502-2517
สอนศิลปะคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2517-2539 (เกษียณอายุราชการ)
- สอนจากสื่อต่าง ๆ ได้ แก่ โทรทัศน์ ซึ่งเป็ นการสอนศิลปะ
ที่ทาให้ คนในสังคมไทยได้ ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง
- การเป็ นครูทาให้ ลาวัณย์ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวาง
ส่ ง ผลให้ ได้ รั บ ปริ ญญาศิ ล ปดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์

25202561
กัญญา เจริ ญศุภกุล

สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.
2549
บทบาทศิ ล ปิ น กัญญา เจริ ญศุภกุล สร้ างสรรค์ ผลงาน
จานวนหลากหลายรูปแบบ ได้ แก่
- การสร้ างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์และผลงานสร้ างสรรค์อื่น
ๆ กว่า 900 ชิน้ ได้ แก่ ภาพพิมพ์ หมึกจีน งานจัดวาง เป็ น
ต้ น
- การสร้ างสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะสะท้ อนเหตุ ก ารณ์ ด้ าน
การเมือง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การปกครอง และภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ตลอดจน
ความแตกต่างของสิทธิในการดารงชีพของคนในสังคมไทย
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ตาราง 6 (ต่อ)
ศิลปิ นหญิง

ปี พ.ศ.

บทบาท
- การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนสันติธรรม เป็ นการแสดง
ถึงการลดอัตตาตัวตนโดยเน้ นไปถึงเรื่ องราวที่เกี่ยวกับ
จิตวิญญาณ
- การสร้ างสรรค์ ผ ลงาน และแสดงนิ ท รรศการอย่ า ง
ต่อเนื่องทังเดี
้ ่ยวและการแสดงร่วมระดับชาติและสากล
- การสร้ างสรรค์ ผ ลงานจากการวิ เ คราะห์ มี ก ารปรั บ
ความสมดุลทางความคิดตามแนวคิดหยินหยาง
บทบาทครู
- สอนศิ ล ปะ คณะจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากจบการศึกษาในปี
พ.ศ. 2520 จนปั จจุบนั เป็ นยังคงเป็ นอาจารย์พิเศษ
- ผู้บกุ เบิกและฟื น้ ฟูวิชาภาพพิมพ์หินในประเทศไทย
-การทางานในบทบาทครูศิลปะ ส่งผลให้ ศิลปิ นเป็ นที่
ยอมรับในแวดวงวิชาการศิลปะ และได้ รับการยกย่อง
ให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ ด้ านทัศนศิลป์ ปี พ.ศ.2556 และให้ ปริ ญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2560
- การเป็ นครูสง่ ผลให้ ศิลปิ นมีบทบาทต่อวงการครูศิลปะ
ด้ ว ย ได้ แ ก่ เป็ น ผู้ท รงคุณ วุฒิ ใ นการพิ จ ารณาผลงาน
วิชาการของอาจารย์ศิลปะในระดับอุดมศึกษาของไทย
เป็ นกรรมการตัดสินผลงานศิลปะให้ แก่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน สถาบันการศึกษา
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ตาราง 6 (ต่อ)
ศิลปิ นหญิง
สมบูรณ์ พวงดอกไม้

พ.ศ.
25212561

บทบาท
บทบาทศิ ล ปิ น สมบูรณ์ พวงดอกไม่มีบทบาทในการ
สร้ างสรรค์ศิลปะ ได้ แก่
- การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้ อนเหตุการณ์ด้าน
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ การเปลี่ ย นแปลงการเมื อ ง การ
ปกครอง และภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ตลอดจนความ
แตกต่างของสิทธิในการดารงชีพของคนในสังคมไทย
- การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนธรรมชาติ เป็ นการส่งเสริ ม
ให้ มนุษย์มีความรักสภาพแวดล้ อม และธรรมชาติกบั มนุษย์
เป็ นสิ่งสมดุลที่เกื ้อกูลกันให้ อยู่ในโลกนี ้ได้ อย่างร่ มเย็นเป็ น
สุข
- การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนความเป็ นผู้หญิง เพื่อการ
เปิ ดเผยความเป็ นจริ งต่อสังคมที่แสดงออกต่อผู้หญิง
- การสร้ างสรรค์ ผ ลงานสะท้ อนเกี่ ย วกั บ สถานที่ การ
เดินทาง เป็ นความทรงจาเหมือนการบันทึกเรื่ องราวไว้ ให้ แก่
สังคม
- การสร้ างสรรค์ ผลงานสะท้ อนวิถีชีวิต ศิลปิ นได้ สะท้ อน
รู ปแบบการดารงชีวิตของผู้คนตามเหตุการณ์ ที่ได้ พบเห็น
และประทับใจ
- การสร้ างสรรค์ ผ ลงานแนวเหนื อ จริ ง ที่ ใ ช้ จิ น ตนาการ
สร้ างความอิ สระในการสร้ างสรรค์ งาน และความแปลก
แตกต่างให้ ผลงานศิลปิ น
- การสร้ างสรรค์ผลงานจากการวิเคราะห์มีการปรับความ
สมดุลทางความคิดตามแนวคิดหยินหยาง
บทบาทครู สมบู ร ณ์ พวงดอกไม้ มี บ ทบาทเป็ น ครู ใ น
ช่วงเวลาสัน้ สอน โรงเรี ยนไทยวิจิตร ศิลปะอาชีวะ ปี พ.ศ.
2522-2528 หลังจากนันได้
้ ผนั ตัวเองเป็ นศิลปิ นอิสระ
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ตาราง 6 (ต่อ)
ศิลปิ นหญิง

พ.ศ.

บทบาท

ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ

25262561

บทบาทศิลปิ น ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ ได้ สร้ างสรรค์ผลงาน
จานวนหลากหลายรูปแบบ ได้ แก่
- การสร้ างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ จิตรกรรม เซรามิค สื่อประสม
และประยุกต์ใช้ วัสดุในท้ องถิ่นสร้ างสรรค์ผลงาน ได้ แก่ กิ่งไม้
เศษผ้ า กระดาษ เป็ นต้ น หลากหลายเทคนิคกว่า 1,000 ชิ ้น
- การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนธรรมมะ และรับใช้ ศาสนา เพื่อ
สื่อไปยังศาสนาถึงการน้ อมรับและสืบทอดเป็ นผลงานจิตรกรรม
ฝาผนังที่วดั บนดอยสะโง๊ ะ
- การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนธรรมชาติ เพื่อส่งเสริม
มนุษย์มีความรักต่อสภาพแวดล้ อมตามความเชื่อ

-

- เรื่ องธรรมชาติกบั มนุษย์ ว่าเป็ นสิ่งที่เกื ้อกูลกันและกันให้ อยู่ใน
โลกนี ้ได้ อย่างร่มเย็นเป็ นสุข

-

- การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนความจริงของวงจร
ชีวิตมนุษย์จากประสบการณ์ได้ อย่างแจ่มแจ้ งถึงตังอยู
้ ่
และดับไป เพื่อสะท้ อนให้ มนุษย์มีสติ ต่อการใช้ ชีวิตไม่
ตกอยู่ภาวะครอบงาของกิเลส เพื่อไม่ให้ ประมาท
- การจัดตังหอศิ
้ ลป์ ศรี ดอนมูลอาร์ ตสเปซ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ด้าน
ศิลปะชุมชน จังหวัดเชียงราย
- การสร้ างสรรค์ผลงานและแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่องทัง้
เดี่ยวและการแสดงร่วมระดับชาติและสากล
- การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้ อนวรรณศิลป์ การใช้ คาสอน
หลักศาสนาในผลงานศิลปะ ได้ แก่ งานเซรามิค หลายขนาด
- การเผยแพร่ศิลปะทางสื่อระบบอินเทอร์ เน็ต เพื่อแสดงผลงาน
ศิลปะผ่านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
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ตาราง 6 (ต่อ)
ศิลปิ นหญิง

พ.ศ.

บทบาท
-การสร้ างสรรค์ผลงานจากการวิเคราะห์มีการปรับใช้ ตาม
แนวคิดหยินหยางอย่างสมดุล

25302561
อารยา ราษฏร์ จาเริ ญสุข

บทบาทครู
- สอนศิลปะหลายสถาบัน ได้ แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาวิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โดยได้ ลาออกก่อนเกษียณ 2 ปี และได้ เป็ นศิลปิ นอิสระจน
ปั จจุบนั
- ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรี - นค
ริ นทรวิโรฒ ส่งผลให้ เป็ นที่ยอมรับในวงการวิชาการศิลปะ
และสังคมไทย
บทบาทศิ ล ปิ น อารยา ราษฏร์ จาเริ ญสุขได้ สร้ างสรรค์
ผลงานจานวนหลากหลายรูปแบบ ได้ แก่
- สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะหลังสมัยใหม่ที่มีความโดด
เด่ น ได้ การใช้ สื่ อ วิ ดี โ อ เสี ย ง งานเขี ย น บนฐาน
time/space หรื อกาลเทศะ หรื อกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หลากลายเทคนิค กว่า 900 ชิ ้น
- สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้ อนเหตุการณ์ทางสังคม ด้ าน
ความแตกต่างของสิทธิในการดารงชีพของคนในสังคมไทย
- การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนความเป็ นผู้หญิ ง เพื่อการ
เปิ ดเผยความเป็ นจริ งต่อสังคมที่แสดงออกต่อผู้หญิง
- การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนชีวิตกับความตาย
แสดงถึงความรู้สกึ ของศิลปิ นต่อคนตายที่สมั พันธ์กนั
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ตาราง 6 (ต่อ)
ศิลปิ นหญิง

พ.ศ.

บทบาท
- การสร้ างสรรค์ผลงานและแสดงนิทรรศการอย่าง
ต่อเนื่องทังเดี
้ ย่ วและการแสดงร่วมระดับชาติและสากล
บทบาทนักเขียน
- ผลงานเขียน ได้ แก่ บันทึก ‘ผู้หญิงตะวันออก
พ.ศ. 2536, คืนสิ ้นกลิ่นกามรส พ.ศ. 2543, (ผม) เป็ น
ศิลปิ น พ.ศ. 2548, ศิลปะกับถ้ อยความ, วันใบไม้ ร่วง
ของคนไกลบ้ า น พ.ศ. 2551, รู้ หลับ กับ ศิ ล ป์ พ.ศ.
2552, ผุดเกิดมาลาร่ า พ.ศ. 2561
- บทความในวารสาร มติชนสุด สัปดาห์, วารสาร
ดิฉนั และจุดประกายกรุงเทพธุรกิจ
- การสร้ างสรรค์ ผ ลงานจากการวิ เ คราะห์ มี ก ารปรั บ
ความสมดุลทางความคิดตามแนวคิดหยินหยาง
บทบาทครู
- สอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2537 จน
เกษี ย ณอายุ ปี 2560 และปั จ จุบัน เป็ น อาจารย์ พิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ริเริ่มหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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4.7 การวิเคราะห์ แนวคิดหยินหยางในการสร้ างสรรค์ ผลงานของศิลปิ น
ผลการศึกษาศิลปิ นจานวน 5 คน มีหลักคิดหยินหยางในการทางานศิลปะที่สะท้ อนสังคม
ผู้วิจยั ใช้ วิเคราะห์บทบาทศิลปิ น
4.7.1 หลักวิชา-ความคิดฝั น
หลักวิชา เป็ นการใช้ เทคนิคในการสร้ างสรรค์ผลงานที่เป็ นหลักการแบบอะคาเดมี่
การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิ นอย่างมีหลักการ หลักวิชาจึงเป็ นหยาง ศิลปิ นหญิงใช้ หลัก
วิชา ได้ แก่ ลาวัณย์ อุปอินทร์ และสมบูรณ์ พวงดอกไม้
ความคิดฝั น เป็ นการใช้ เทคนิคในการสร้ างสรรค์ผลงานที่เป็ นแนวคิดการทางาน
ศิลปะจากความคิดฝันหรื อจินตนาการ ตรงกันข้ ามกับการใช้ ความคิดในการทางานศิลปะตามหลัก
วิชา ความคิดฝันจึงเป็ น หยิน ศิลปิ นหญิงใช้ ความคิดฝัน ได้ แก่ ลาวัณย์ อุปอินทร์
4.7.2 ชาตินิยม-จิตนิยม
ชาติ นิ ย ม เป็ น การสะท้ อ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับการเมื อ ง การปกครอง การบริ ห าร
ประเทศโดยสื่อจากผลงานศิลปะและศิลปิ นแสดงออกมาจากตนเองมิได้ รับใช้ บุคคลอื่นใด เป็ น
บทบาทที่ศิลปิ นแสดงออกถึงเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่บ้านเมืองของตนที่เผชิญอยู่อาจจะเพื่อ
ปกป้อง สะท้ อนความจริ ง และความต้ องการให้ เกิดความสงบในสังคม แนวคิดชาตินิยมจึงเป็ น
หยาง ศิลปิ นหญิงใช้ ความคิดชาตินิยม ได้ แก่ ลาวัณย์ อุปอินทร์ , กัญญา เจริ ญศุภกุล, ศรี วรรณ
เจนหัตถการกิจ, อารยา ราษฏร์ จาเริญสุข และสมบูรณ์ พวงดอกไม้
จิตนิยม การใช้ แนวคิดในการทางานศิลปะที่เกิดต่อจิตใจของผู้ชม จากภายในจิตใจ
ของศิลปิ นที่ปราศจากเรื่ องราวภายนอก มีความหมายในเชิงการหยัง่ รู้ ทางจิตที่สงบ และใช้ การ
แสดงออกเป็ นผลงานตามกระแสจิต จิตนิยมตรงกันข้ ามชาตินิยม จิตนิยมจึงเป็ น หยิน
ศิลปิ นหญิงใช้ความคิดจิตนิยม ได้แก่ กัญญา เจริญศุภกุล
4.7.3 ความจริง – ความเชื่อ
ความจริง การใช้ ความคิดในการสร้ างสรรค์ผลงานตามหลักความจริ งของมนุษย์ที่
มีเกิดแก่เจ็บตาย สะท้ อนเพื่อให้ เข้ าใจจากผลงานศิลปะ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ให้ ใช้ ชีวิต
อย่างประมาท ความจริ งหรื อสัจธรรมนัน้ เป็ น หยาง ศิลปิ นหญิงใช้ ความคิดในเชิงความจริ ง
ได้ แก่ ศรี วรรณ เจนหัตการกิจ และอารยา ราษฏร์ จาเริญสุข
ความเชื่อ เป็ นความเชื่อในการสร้ างสรรค์ผลงานเป็ นความคิดที่สะท้ อนผลงาน
ศิลปะจากแนวคิดปรัชญาตะวันออกนัน้ ที่เชื่อว่ามนุษย์กับธรรมชาติเป็ นเรื่ องเดียวกัน การเลือ ก
และปรับตัวให้ มีความกลมกลืน และปฏิบตั ิตนได้ สอดคล้ องกับธรรมชาติเป็ นสิ่งที่สะท้ อนถึงวุฒิ
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ภาวะที่มีสติปัญญาสูงสุดของมนุษย์ในด้ านของความคิด ภูมิปัญญาความรู้ ถือว่าศรี วรรณเป็ นผู้ที่
เลือกให้ ชีวิตมีความอิสระและดาเนินชีวิตอย่างธรรมดาในสภาพแวดล้ อมบนเขาสูง ไม่ยดึ ติดบุคคล
ตาแหน่ง ฐานะ รายได้ ไม่ขึ ้นกับการตัดสินใจของผู้อื่น ศิลปะสะท้ อนธรรมชาติ จึงแสดงถึงตัวตน
และความเป็ นผู้ที่มีอิสระเสรี ภาพของศิลปิ นด้ วย ความเชื่อจึงเป็ น หยิน ศิลปิ นหญิงใช้ ความคิดใน
เชิงความเชื่อ จานวน 2 คน ได้ แก่ ศรี วรรณ หัตการกิจ และสมบูรณ์ พวงดอกไม้
4.7.4 ความจาเป็ น-ความต้ องการ
ความจาเป็ น การใช้ ความคิดในการสร้ างสรรค์จากบริ บทสังคม และสะท้ อนให้
สังคมเห็นสภาพของผู้คนในสังคมเกี่ยวกับเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ศิลปิ นพบเห็น เป็ นความท้ าทายอย่าง
กล้ าหาญต่อการแสดงออกของศิลปิ น เกี่ยวกับการตัดสิน ต่อการใช้ ชีวิต การดาเนินชีวิตของผู้คน
ของสังคมต่อกันจากเหตุการณ์ที่ได้ เผชิญ การสร้ างสรรค์ในเชิงความจาเป็ นจึงเป็ น หยาง ศิลปิ น
หญิ ง ใช้ ความคิดในเชิง ความจาเป็ น จานวน 3 คน ได้ แก่ อารยา ราษฏร์ จาเริ ญสุข , กัญญา
เจริญศุภกุล และศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ
ความต้ องการ การใช้ ความคิด สะท้ อนผลงานสร้ างสรรค์ของศิลปิ นหญิงจากความ
ต้ องการ เป็ นการแสดงออกจากภายในที่ศิลปิ นเกิดขึน้ เอง ความต้ องการเป็ นเรื่ องเฉพาะตนที่
สะท้ อนออกมาซึง่ ตรงกันข้ ามกับความจาเป็ นที่เป็ นการทาเพื่อสังคมส่วนรวม ดังนัน้ ความต้ องการ
จึงเป็ นหยิน ศิลปิ นหญิ งใช้ ความคิดในเชิงความต้ องการ จานวน 2 คน ได้ แก่ อารยา ราษฏร์
จาเริญสุข และสมบูรณ์ พวงดอกไม้
4.7.5 เหตุผล – อารมณ์
เหตุผล การใช้ ความคิดในการแสดงผลงานสร้ างสรรค์ของศิลปิ นหญิงจากการใช้
ความพยายามการอดทนต่อการทางานศิลปะให้ สาเร็ จ การใช้ ความคิดในเชิงความมุ่งมัน่ อย่างมี
เหตุผลของศิลปิ นหญิงนันจึ
้ งเป็ น หยาง ศิลปิ นหญิงใช้ ความคิดในเชิงเหตุผล ได้ แก่ ลาวัณย์ อุป
อินทร์ และสมบูรณ์ พวงดอกไม้
ความรู้สึก การใช้ ความคิดในการสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความรู้สกึ อารมณ์ สุนทรี ยะ
จากสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ จากการศึกษาท่องเที่ยวหรื อการเดินทางในที่ต่าง ๆ ความรู้ สึกจะเป็ นช่วงเวลา
หนึง่ ที่ไม่มีเหตุผลหรื อเป้าหมายก่อนการสร้ างสรรค์ ตรงกันข้ ามกับความมุ่งมัน่ ที่มีเป้าหมายชัดเจน
ดังนันความรู
้
้ สึกจึงเป็ นหยิน ศิลปิ นหญิงใช้ ความคิดในเชิงความรู้ สึกหรื ออารมณ์ ได้ แก่ สมบูรณ์
พวงดอกไม้
เมื่อเปรี ยบเทียบการสะท้ อนความคิดตามแนวคิดหยินหยาง ศิลปิ นหญิงมีแนวคิดที่
สะท้ อนในผลงานศิลปะ มีคตู่ รงข้ ามที่ได้ จากผลการศึกษา ได้ แก่
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ลาดับ 1 คือ ชาตินิยม-จิตนิยม
ลาดับ 2 คือ ความจาเป็ น-ความต้ องการ
ลาดับ 3. คือ ความจริง - ความเชื่อ
ลาดับ 4. คือ หลักวิชา – ความคิดฝัน และเหตุผล-อารมณ์
ดั ง นั น้ หลัก คิ ด หยิ น หยางเป็ น การสะท้ อนการสร้ างสรรค์ ผ ลงานที่ ท าให้ เกิ ด
ความสาเร็ จและเป็ นที่ยอมรับในสังคม จากผลของการวิเคราะห์จะเป็ นแนวทางต่อการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะของศิลปิ นหญิงที่สงั คมไทยยอมรับต่อไป
4.8 ปั จจัยที่เอือ้ ให้ เป็ นศิลปิ นหญิง
ผลการศึกษาพบว่า ศิลปิ นหญิงมีปัจจัยที่ช่วยเอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นตามโครงสร้ างทางสังคม
ได้ แก่ ด้ านครอบครัว, ด้ านการศึกษา, ด้ านสังคม, และด้ านจิตวิทยา
4.8.1 ด้ านสังคม ศิลปิ นหญิงมีบทบาททางสังคมคือเป็ นศิลปิ น และเป็ นครู ศิลปะ จึง
ทาให้ มีปัจจัยสนับสนุนให้ เป็ นศิลปิ นหญิง จากผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
4.8.1.1 การได้ รับรางวัลจากการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ ศิลปิ นหญิงทัง้ 5 คนได้ รับ
รางวัลจากการประกวดศิลปกรรมจานวนมาก ส่งผลให้ เกิดการยอมรับและรางวัลสาหรับศิลปิ น
หญิงคนแรกของไทย ได้ แก่ รางวัลศิลปิ นแห่งชาติด้านทัศนศิลป์ โดยลาวัณย์ อุปอินทร์ ได้ รับเมื่อ
พ.ศ. 2559
4.8.1.2 การพัฒนาผลงานในแวดวงวิชาการทางศิลปะ ส่งเสริ มให้ ศิลปิ นหญิง ได้ แก่
ศรี ว รรณ เจนหัต ถการกิ จ ในต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ , กัญ ญา เจริ ญ ศุภ กุล ในต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์,และอารยา ราษฏร์ จาเริญสุข ในตาแหน่งศาสตราจารย์
4.8.1.3 การแสดงผลงานที่ ส ะท้ อ นสัง คม ศิ ล ปิ น หญิ ง ในงานวิ จัย นี ท้ ัง้ 5 คน ได้
สะท้ อนผลงานตามเหตุการณ์และบริบททางสังคมและจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง
4.8.1.4 การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะในรู ปแบบที่หลากหลาย เช่น จิตรกรรม หุ่นนิ่ง
ภาพเหมือน ภาพพิมพ์ เซรามิกส์ หมึกดา สื่อประสม ผลงานจัดวาง และวิดีโออาร์ ต เป็ นต้ น และมี
เรื่ องราวสะท้ อนหลายด้ าน เช่น การเมือง ผู้หญิ ง คนจน ธรรมชาติ ต้ นไม้ ลมหายใจ จักรวาล
ชาวบ้ าน และกิเลสตัณหาของมนุษย์ตามหลักศาสนา เป็ นต้ น
4.8.1.5 การได้ รับความสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดตามบทบาทในสังคม ได้ แก่
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การได้ รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน หรื อบุคคลเจ้ าของ
กิจการ หรื อศิลปิ นที่เป็ นครูจะได้ รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่ตนสังกัด และศิลปิ นอาจใช้ ทนุ
ของตนเองในการสร้ างสรรค์ด้วย เป็ นต้ น
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4.8.2 ด้ านการศึกษา
ศิลปิ น หญิ ง ได้ รับการศึก ษาศิ ลปะจากสถาบัน ทางศิ ลปะ และพัฒนาตนเองจาก
ประสบการณ์ และบริ บททางสังคม ศิลปิ นยังฝึ กฝนสร้ างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีผลงาน
ศิลปะอย่างหลากหลาย
4.8.3 ด้ านครอบครัว
4.8.3.1 ศิ ล ปิ น เติ บ โตในครอบครั วที่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุน ให้ ศึก ษาทางศิ ล ปะ และใน
ครอบครัวทีไม่ได้ สนับสนุน แต่จะยอมรับเมื่อศิลปิ น หญิงมีการแสดงผลงานศิลปะและได้ รับรางวัล
ทางศิลปะ
4.8.3.2 ศิลปิ นหญิงที่มีครอบครัวอยู่ในแวดวงศิลปะ จะได้ รับการสนับสนุนที่ดีจาก
ครอบครัว และพบว่าศิลปิ นหญิงที่มีสถานะโสด ทาให้ การทางานศิลปะได้ อย่างเต็มที่ส่งผลให้ มี
ผลงานอย่างต่อเนื่องและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
4.8.4 ด้ านจิตวิทยา
4.8.4.1 ศิลปิ นหญิงมีบคุ ลิกภาพที่เป็ นผู้นา
4.8.4.2 ศิลปิ นหญิงสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้ อนภาพทางสังคมที่เกิดขึ ้นเพื่อให้
ผู้ชมได้ เข้ าใจอย่างท้ าทาย และกล้ าหาญ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง การเหลื่อมล ้าทางสังคมของ
บางกลุม่ บุคคล เป็ นต้ น
4.8.4.3 ศิลปิ นหญิงปรับรู ปแบบการสร้ างสรรค์ผลงาน มีรูปแบบที่หลากหลายตาม
บริบทของสังคม
สรุ ปปั จจัยที่เอือ้ ต่ อการส่ งเสริมศิลปิ นหญิง
(1) ด้ านการศึกษา
(2) ด้ านสังคม
(3) ด้ านครอบครัว
(4) ด้ านจิตวิทยา
4.9 แนวทางการส่ งเสริมให้ เป็ นศิลปิ นหญิงเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย
ศิลปิ นหญิงอาจมีหลายบทบาทในสังคม ได้ แก่ บทบาทศิลปิ น บทบาทครู มีแนวทาง
ได้ แก่ บทบาทศิลปิ นและบทบาทครูศิลปะผลจากการศึกษาบทบาทศิลปิ นหญิง ผู้วิจยั ได้ แนวทาง
ส่งเสริมให้ เป็ นศิลปิ นหญิงที่สงั คมยอมรับ โดยการประยุกต์จากผลการวิเคราะห์ตามแนวคิดหยินห
ยาง จึ ง ได้ แ นวคิ ด สองทางเป็ น ข้ อ เสนอวิ ธี ส่ง เสริ ม ให้ เ ป็ น ศิ ล ปิ น หญิ ง ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ของ
สังคมไทย ตามผลการศึกษา ผู้วิจยั เสนอแนวทางประกอบด้ วย 1) การส่งเสริ มบทบาททางสังคม
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ของศิลปิ นได้ แก่บทบาทครูและบทบาทศิลปิ น และ2) แนวทางการส่งเสริ มด้ านปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ น
ศิลปิ นหญิง ได้ แก่ ด้ านการศึกษาด้ านสังคม, ด้ านครอบครัว และด้ านจิตวิทยา ดังต่อไปนี ้
4.9.1 การส่ งเสริ มบทบาททางสังคมของศิลปิ น ประกอบด้ วย บทบาทศิลปิ น และ
บทบาทศิลปิ น ดังนี ้
บทบาทศิลปิ น แนวทางการส่งเสริมให้ ศิลปิ นมีบทบาทต่อสังคม ดังนี ้
4.9.1.1 การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนสังคม ตามบริ บ ทสังคมด้ านการเมือง การ
ปกครอง ด้ านเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นแล้ ว การปรับความคิดในการ
สร้ างสรรค์ให้ สมดุลตามแนวคิดหยินหยางจะส่งผลให้ การสร้ างสรรค์ผลงานเป็ นที่ยอมรับ และเป็ น
ศิ ล ปิ น หญิ ง ที่ สัง คมยอมรั บ จากผลการศึก ษาศิ ล ปิ น ที่ ป ระสบความส าเร็ จ คื อ ศิ ล ปิ น หญิ ง ใน
งานวิจยั นี ้มีแนวคิดที่สมดุลกัน ได้ แก่ ชาตินิยม-จิตนิยม, ความจาเป็ น-ความต้ องการ, ความจริ งความชื่อ, หลักวิชา- ความคิดฝัน และแนวคิด เหตุผล - ความรู้สกึ
แนวคิดหยินหยาง จึงเป็ นแนวทางที่ศิลปิ นสามารถนาไปปรั บใช้ ให้ เกิดความ
สมดุลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะต่อสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ การทางานไม่สดุ โต่ง มีดุลยภาพที่
เป็ นที่ยอมรับของสังคมไทย ศิลปิ นสามารถมีบทบาทต่อสังคมได้ หลายบทบาท ได้ แก่ เป็ นทังครู
้
ศิลปะและศิลปิ น จัดเป็ นคู่ตรงข้ ามตามแนวคิดหยินหยางได้ ว่าครู ศิลปะเป็ นหยาง และศิลปิ น
เป็ นหยิน ดังนัน้ ศิลปิ นหญิงสามารถปรับบทบาทของตนได้ อย่างสมดุลเหมาะสม นอกจากนีใ้ น
บทบาทศิลปิ นก็สามารถสร้ างสรรค์ผลงานด้ านงานเขียน งานออกแบบ หรื ออื่น ๆ ได้ หลากหลาย
ย่อมเป็ นปั จจัยส่งเสริมให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวางและเป็ นที่น่ายกย่องในสังคม
4.9.1.2 การเข้ าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานศิลปะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประกวดศิลปกรรมที่จดั ขึ ้น เพื่อวัดความสามารถและสร้ างประสบการณ์ทางศิลปะ ทาให้ เรี ยนรู้การ
ทางานศิลปะและพบผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านศิลปะ เป็ นการสร้ างแรงบันดาลใจแก่ผ้ เู ข้ าร่วมประกวด
เมื่อได้ รับรางวัลยกย่องจะเป็ นการเสริ มความมัน่ ใจ และภาคภูมิใจ และมีแนวทางต่อการมีโอกาส
สร้ างสรรค์ผลงานต่อเนื่อง จนประสบความสาเร็ จเป็ นที่ร้ ู จกั อย่างกว้ างขวางและเป็ นที่ยอมรับใน
แวดวงศิลปิ น หน่วยงานต่าง ๆ ได้ จัดให้ มีการประกวดผลงานศิลปะปั จจุบนั พบได้ ทั่ วไป ได้ แก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน องค์กร
มหาชน สนับสนุนการประกวดผลงานศิลปกรรมแก่บคุ คลทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้ โอกาสแก่ประชาชน
ที่มีความสามารถได้ แสดงออกและเผยแพร่ ผลงาน ศิลปิ นหญิงใช้ โอกาสเข้ าประกวดผลงานศิลปะ
เพื่ อให้ เกิดการยอมรั บในสังคม งานประกวดศิลปกรรมในสังคมไทย ปั จจุบันพบงานประกวด
ผลงานศิลปะได้ ทวั่ ไป เช่น งานประกวดศิลปกรรมช้ างเผือก ครัง้ ที่ 9 จัดโดย บริ ษัท ไทยเบฟเวอ

200
เรจ จากัด (มหาชน) จัดขึ ้นประจาทุกปี , งานประกวดการแสดงศิล ปกรรมร่ วมสมัย ของ
ศิล ปิ นรุ่ นเยาว์ ครั ้งที่ 36 ประจาปี พ.ศ. 2562, การประกวดศิ ลปกรรมแห่ งชาติ ครัง้ ที่
65 ประจาปี 2562 จัด โดย มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร, งานประกวดผลงานศิ ล ปกรรม
"การสร้า งสรรค์ผ ลงานศิ ล ปกรรมร่ ว มสมัย ผ่ า นหลัก ธรรม แนวคิด หรือ ค าสอนใน
พระพุทธศาสนา”จัด โดย สานัก งานคณะกรรมการวิจ ยั แห่ง ชาติ ร่ว มกับ วิท ยาลัย เพาะช่า ง
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสิน ทร์ , การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 14 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , การประกวดภาพวาดศิ ล ปกรรม
ปตท. เยาวชนภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 19 หัวข้อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด์ : Pride of Thailand”
จัดโดยศูน ย์ ศิล ปกรรมและกิจ กรรมพิเ ศษ คณะวิจิต รศิล ป์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ร่ ว มกับ
บริ ษ ัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และการประกวดศิล ปกรรมกรุ ง ไทย ครั ้ง ที่ 4 ชิง โล่
พระราชทานสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ จัดโดยธนาคารกรุงไทย การเข้ าร่วมกิจกรรมประกวด
ผลงานศิลปะ การเข้ าร่วมกิจกรรมแบ่งได้ เป็ นศิลปิ นส่งผลงานประกวด และศิลปิ นเข้ าร่วมกิจกรรม
ดังนี ้
ศิลปิ น ส่งผลงานประกวด ศิลปิ น หญิ งที่กระตือรื อร้ นต่อการเข้ าร่ วมประกวด
ศิลปกรรม ต้ องมีความพร้ อม โดยควรศึกษาแนวทางในการสร้ างสรรค์ผลงาน ในขอบเขตหรื อ
วัตถุประสงค์ของผู้จัดกาหนดไว้ อย่างรอบคอบ ได้ แก่ หัวข้ อ ขนาด เทคนิค แนวคิด วันเวลาที่
กาหนด และคุณสมบัติของผู้เข้ าประกวด เป็ นต้ น ผู้ประกวดอาจศึกษาจากผลงานที่เคยได้ รับ
รางวัลชนะ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างสรรค์ หมัน่ ฝึ กฝนกับศิลปิ น ครู ศิลปะ แวดวงทางศิลปะ
หรื อจากแหล่งเรี ยนรู้ทางศิลปะ การประกวดผลงานจะทาให้ ศิลปิ นได้ แสดงความสามารถ และรับรู้
ถึง มาตรฐานของผลงานศิลปะของตนเองว่าเป็ นที่ ยอมรั บระดับใด เพื่อพัฒนาแนวคิดในการ
สร้ างสรรค์ผลงานได้ ตามความต้ องการของสังคมอย่างเหมาะสม เพราะรางวัลการประกวดจะเป็ น
ภาพแทนการยอมรับของแวดวงศิลปิ นตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กาหนดขึ ้น
ศิลปิ นไม่ได้ ส่งผลงานประกวด ศิลปิ นหญิ งอาจไม่ประสงค์ที่จะประกวด ด้ วย
เหตุผลบางประการ ได้ แก่ กรอบและหัวข้ ออยู่นอกเหนือจากแนวคิดงานสร้ างสรรค์ของตัวเอง
ระยะเวลาสันเกิ
้ นไป, งบประมาณไม่ค้ มุ ค่า หรื อมีเหตุผลอื่น ๆ แต่ศิลปิ นหญิงมีความสนใจต่อการ
จัดแสดงผลงานจากการประกวดผลงานศิลปะของผู้ที่ได้ รับรางวัลหรื อชนะการประกวด ศิลปิ น
หญิ ง อาจเข้ า ร่ ว มในฐานะของผู้ร่ ว มงาน หรื อ ผู้ช ม เพื่ อ ศิ ล ปิ น หญิ ง ได้ เ รี ย นรู้ เกี่ ย วกับ ขัน้ ตอน
กระบวนการจัดการประกวดผลงานศิลปะ การแสดงผลงาน และการได้ รับข้ อมูลทัศนะคติจากผู้จดั
ที่เป็ นหน่วยงาน บุคคลทั่วไป ศิลปิ น และจากผู้ชมผลงานซึ่งเป็ นข้ อเท็จจริ งเพื่อนาไปปรับ หรื อ
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พัฒนาผลงานสร้ างสรรค์อย่างที่สงั คมต้ องการในแบบของศิลปิ นเองอย่างมีดุลยภาพ เพื่ อจะได้
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะที่สงั คมยอมรับต่อไป
ดัง นัน้ การประกวดผลงานศิ ล ปกรรมที่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ จัด ขึ น้ และการเข้ า
ร่ วมงานหรื อการติดตามชมผลงานศิลปะที่ได้ รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมของศิลปิ นจะ
เป็ นส่วนส่งเสริมให้ ศิลปิ นหญิงมีแนวทางพัฒนาผลงานสร้ างสรรค์ให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคมได้
4.9.1.3 การสร้ างเครื อ ข่ า ยศิ ล ปิ น การมี เ ครื อ ข่ า ยศิ ล ปิ น นัน้ จะท าให้ ศิ ล ปิ น มี
ความรู้ และเป็ นช่องทางสื่อสารต่อกัน ศิลปิ นรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของแวดวงศิลปะอย่างรวดเร็ ว
เครื อข่ายจะเป็ นศูนย์รวมของข่าวสาร และประกาศแจ้ ง เชิญชวนให้ สมาชิกดาเนินการเกี่ ยวกับ
กิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริ มให้ ศิลปิ นมีบทบาทแสดงผลงานศิลปะตามเหตุการณ์ ของสังคมที่
เกิดขึน้ อย่างเท่าทัน รวมทัง้ เป็ นช่องทางศึกษาแลกเปลี่ยน แก้ ปัญหา การตัดสินใจ การมีระบบ
เพื่อน และระบบพี่น้องโดยการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด เรื่ องราว ประสบการณ์ ของศิลปิ น
ส่งผลต่อศิลปิ นให้ ไม่โดดเดี่ยว อาจจะมีการรวมกลุ่มกันในแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ตามบทบาทศิ ล ปิ น ต่ อ สัง คมที่ เ ป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่า งสมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ยหรื อ ระหว่า งเครื อ ข่ า ย
นอกจากนีส้ ามารถพัฒนาไปสู่การร่ วมวางแผน ความรับผิดชอบต่อการสร้ างสรรค์ผลงาน การ
ดารงชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพที่ดี ในสังคมไทยนันมี
้ เครื อข่ายเพื่อความร่วมมือในการสร้ างสรรค์ผลงานใน
หัวข้ อตามขอบเขตหรื อตามอิสระ อาทิ กลุม่ ศิลปิ น กลุม่ กังหัน ประกอบด้ วยศิลปิ นที่เป็ นกลุม่ เพื่อน
จากสถาบันการศึกษาเดียวกัน ทัง้ 4 คน มีแนวคิดในการแสดงผลงานเพื่อสะท้ อนสังคม พฤติกรรม
มนุษย์ และการบริ หารบ้ านเมือง ศิลปิ น คือ ประสิทธิ์ ชนิตราภิรักษ์ , สายัณห์ สนิทราษฏร์ ,
สมบูรณ์ พวงดอกไม้ และไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร, ศิลปิ น หญิงที่จดั ขึ ้นในปั จจุบนั คือ นิทรรศการ
ศิลปิ นหญิงนานาชาติและครบรอบ 10 ปี กลุม่ ศิลปิ นหญิงไทยและมาเลเซีย (10 th Anniversary
Thailand – Malaysia International Women Artists Art Exhibition 2018) โดยความ
ร่วมมือจากกลุ่มศิ ลปิ นหญิ งไทย และมาเลเซี ย และเครือข่ายศิ ลปิ นหญิ งนานาชาติ ที่
ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดแสดงนิ ทรรศการศิ ลปกรรมเนื่ องในโอกาสครบรอบ 10
ปี ของการก่ อ ตัง้ กลุ่ม ศิ ล ปิ นหญิ ง ไทยและ มาเลเซี ย ซึ่ ง นิ ทรรศการจะช่ ว ยสร้ า งแรง
บัน ดาลใจ และสร้ า งคุณ ค่ า ในงานศิ ล ปะแล้ ว ยัง เป็ นการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ของ
เครือข่ายศิ ลปกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย โดยได้จดั ขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดังนันศิ
้ ลปิ นหญิงสามารถสร้ างเครื อข่ายจากกลุ่มที่มีความสนใจในแนวทางการ
สร้ างสรรค์ทิศทางเดียวกันดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ นเพื่อแสดงผลงานสร้ างสรรค์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
เป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย และเครื อข่ายนานาชาติ
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บทบาทครู ศิลปะ มีแนวทางการส่งเสริ มศิลปิ นหญิงในบทบาทครู ศิลปะ สรุ ปได้
ดังนี ้
4.9.1.4 การใช้ แนวคิดในการสอนที่ได้ ยดึ ถืออย่างเป็ นระบบมาใช้ เพื่อส่งเสริมให้
การสอนประสบความสาเร็จ
4.9.1.5 การเป็ นต้ นแบบ และการใช้ วิธีสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความกระตือรื อร้ นต่อการเรี ยน
4.9.1.6 การยึดหลักความเมตตา การยึดหยุ่นและการช่วยเหลือของผู้เรี ยนคือ
การช่วยเหลือกันของเพื่อมนุษย์ ดังนันการสอนของครู
้
จงึ ควรมีการทางานเดี่ยวและความช่วยเหลือ
ของระบบกลุม่
4.9.1.7 ครูศิลปะไม่ควรสอนอย่างเดียวแต่ใส่ใจในบริ บททางสังคม หมัน่ ปรับปรุง
รู ปแบบการสอน สื่อการสอน ครู ศิลปะตรวจสอบและดาเนินการด้ านหลักสูตรด้ วยให้ ทนั สมัยอยู่
เสมอ
4.9.1.8 การสอนด้ วยการสร้ างสถานการณ์ เพื่อฝึ กการแก้ ไขปั ญหาและกระตุ้น
การใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
ดังนัน้ การเป็ นครูศิลปะต้ องพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนางานศิลปะและ
ผลงานทางวิชาการ ครู ศิลปะจึงควรพัฒนาผลงานทางวิชาการก้ าวสู่ตาแหน่งที่เป็ นที่ยอมรับทาง
แวดวงวิชาการวิชาชีพ ในตาแหน่งที่เหมาะสมจึงจะเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย
4.9.2 การส่ งเสริมปั จจัยที่เอือ้ ให้ เป็ นศิลปิ นหญิง ตามโครงสร้ างสังคมประกอบด้ วย
ด้ านการศึกษา ด้ านครอบครัว ด้ านสังคม และด้ านจิตวิทยา มีดงั ต่อไปนี ้
4.9.2.1 ด้ านการศึกษาศิลปะ แนวทางเพื่อผู้หญิ งสามารถปรับใช้ ได้ เป็ นสองทาง
ได้ แก่ การศึกษาในสถาบันทางศิลปะ และการฝึ กฝนตนเองนอกระบบ ผู้หญิงสามารถปรับใช้ เพื่อ
การศึกษาเรี ยนรู้ ฝึ กฝนและสร้ างประสบการณ์ เพื่อพัฒนาให้ เป็ นศิลปิ นได้ ตามความเหมาะสม
ดังนี ้
การศึกษากระแสหลัก ในสถาบันการศึกษาศิลปะ เพื่อศึกษาหลักวิชาด้ านทฤษฎี
ทักษะปฏิบตั ิทาง ศิลปะตามหลักสูตรการเรี ยนรู้ ตังแต่
้ การระดับพื ้นฐานและระดับอุดมศึกษาที่จดั
การศึกษาทางด้ านศิลปะ ปั จจุบันสถาบันการศึกษามีหลายแห่ง ได้ แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ หรื อวิทยาลัยทางศิลปะอื่น ๆ ที่จดั การศึกษา
และรวมถึงสถาบันการศึกษาในระดับสูง ผู้หญิงควรใช้ โอกาสศึกษาทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
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เนื่องจากการได้ รับการศึกษาทางศิลปะจากสถาบันการศึกษาเฉพาะทางศิลปะ เป็ นเส้ นทางของ
การเป็ นศิลปิ น การเรี ยนรู้ จากครู หรื ออาจารย์ผ้ ูสอนศิลปะจะทาให้ มีหลักการ ทฤษฎีทางศิลปะ
ตลอดจนการมีโอกาสสร้ างสมประสบการณ์จนเกิดความชานาญและ เนื่องจากสถาบันการศึกษา
ย่อมสร้ างคุณภาพที่เท่าเทียมกันของชายและหญิง ทาให้ ผ้ หู ญิงที่จบการศึกษาทางศิลปะได้ รับการ
ยอมรับในสังคมมากกว่าการศึกษาในสาขาอื่น ๆ หรื อจากสถาบันการศึกษาทัว่ ไปได้ สะท้ อนจาก
งานวิ จัย นี ศ้ ิ ล ปิ น หญิ ง ส่ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การศึก ษา และทุน การศึก ษาต่ อ ทางศิ ล ปะภายใน และ
ต่างประเทศมีผลต่อการเป็ นศิลปิ นที่มีบทบาทในสังคมไทยอย่างดี แนวทางนีจ้ ะเป็ นหลักการ
โดยทัว่ ไปที่ศิลปิ นชายหรื อหญิงได้ รับโอกาสเสมอภาคกันโดยนโยบายการบริหารบ้ านเมือง
ผู้หญิงที่เรี ยนศิลปะควรเข้ าร่วมกิจกรรมทางศิลปะในเชิงสร้ างสรรค์ และแสวงหา
ความรู้นอกเวลาเรี ยน การอาสาเป็ นผู้ช่วยงานครู หรื อติดตามศิลปิ นตามโอกาส และการสร้ างกลุ่ม
ศิลปิ นในสถานศึกษาเพื่อเริ่ มการฝึ กประสบการณ์ทาโครงงานศิลปะ อาจร่ วมกับสโมสรนักศึกษา
การทาค่ายจิตอาสาเพื่อแสดงงานต่อชุมชน ผู้หญิงควรเสนอตัวเองเป็ นผู้นาทากิจกรรม ดาเนินงาน
และกาหนดเวลาการเผยแพร่กิจกรรมเป็ นวาระ ควรริ เริ่ มทาและมีระบบสานต่อรุ่นสูร่ ุ่น เช่น ภายใต้
กรอบของกลุม่ ที่เป็ นผู้หญิง ศิลปะของผู้หญิง และผู้หญิงกาหนดแนวทางในการเสนอที่เป็ นศิลปะ
สะท้ อนความเป็ นอัตลักษณ์ ของตนเอง หรื อบริ บทแวดล้ อมตามสถานการณ์ ในแบบศิลปะหลัง
สมัยใหม่ ตามกระแสศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทยปั จจุบนั คนไทยมีความศรัทธาต่อพุทธศาสนา มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และวิถีชีวิตคนไทยมีทงสั
ั ้ งคมเมืองและสังคมชนบท
และมีสภาวะขัดแย้ งต่อระบบการเมืองการปกครอง วงจรชีวิตมนุษย์ ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นทังนี
้ ้
สถานศึกษาควรให้ การสนับสนุนผู้หญิงได้ ทากิจกรรมเหล่านี ้อย่างเหมาะสม การจัดค่ายจิตอาสาสู่
ชุมชน ได้ แก่ การแสดงผลงานศิลปะในชุมชนร่ วมกันของนักศึกษาศิลปะ ผู้หญิงควรมีบทบาทเป็ น
ผู้นาการจัดกิจกรรม อาจเป็ นผู้เสนอโครงงานและแนวทางการจัดกิจกรรม ที่แสดงถึงศักยภาพหรื อ
ความสามารถ สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนๆ
การแสดงผลงานศิลปกรรม สถานศึกษาจัดแสดงผลงานศิลปะ ผู้หญิงควรร่ วม
แสดงผลงานเพื่อสร้ างประสบการณ์ทางศิลปะ และการร่วมแสดงผลงานกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ด้ วยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้ พัฒนางานสร้ างสรรค์ของตนเอง ผู้หญิงอาจจัดแสดง
ผลงานเสนอต่อสังคมภายนอกภายใต้ กรอบของบริ บทแวดล้ อมสังคม หรื อตามสภาพเหตุการณ์ที่
เกิดขึ น้ ในสังคมไทย ศิลปิ น หญิ งสามารถขอรั บทุนเพื่อศึกษาด้ านศิลปะของศิลปิ น เป็ น ปั จจัย
ส่งเสริ มให้ ศิลปิ นได้ มีความรู้ กว้ างขวางขึ ้น เช่น ศิลปิ นหญิงที่ได้ ทนุ ไปการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ต่างประเทศ กัญญา เจริ ญศุภกุล และอารยา ราษฎร์ จาเริ ญสุข แล้ วกลับจากการการศึกษามา
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พัฒนาหลักสูตรการสอนทางศิลปะในสถาบันจัดการศึกษาศิลปะของสังคมไทย นับว่าเป็ นบทบาท
สาคัญมากต่อวงการการศึกษาศิลปะ และศิลปิ นในสังคมไทย
การศึกษาทางเลือก ผู้หญิงอาจไม่ได้ เรี ยนในสถาบันทางศิลปะ แต่มีวิธีการจาก
การแสวงหานอกระบบด้ วยตนเอง กล่าวคือ ผู้หญิงอาจเรี ยนรู้ จากสื่อต่างๆ จากสิ่งแวดล้ อมจาก
ประสบการณ์ และการเข้ า รั บ การอบรมหลัก สูต รระยะสัน้ ตามความสนใจ ผู้ห ญิ ง ก็ ส ามารถ
แสดงออกทางศิลปะและแสดงผลงานให้ เป็ นที่ยอมรับได้ จากการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ศิลปิ นที่ไม่เข้ า
เรี ยนในสถาบันการศึกษาศิลปะที่ประสบความสาเร็ จ พบได้ ในสังคมไทย ได้ แก่ศิลปิ นหญิงเป็ น
บุคคลชัน้ สูงของไทยที่เติบโตในประเทศฝรั่งเศส ได้ แก่ หม่อมเจ้ ามารศี สุขุมพันธุ์บริ พตั ร (พ.ศ.
2574-2556 )ได้ มีผลงานที่เป็ นที่ร้ ู จักและยอมรั บในสังคมไทย ซึ่งปี พ.ศ.2561 มูลนิธิ หม่อมเจ้ า
หญิงสุขมุ พันธุ์ บริ พตั รได้ จดั แสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณะชนแม้ ท่านจะเสี ยชีวิตแล้ วก็ตาม
ศิลปิ นหญิ งอีกท่านที่เป็ นที่ยอมรับในสังคมไทยคนแรกคือ มีซียม ยิบอินซอย ช่วงปี พ.ศ.14492531 มีผลงานที่โดดเด่นซึ่งได้ รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ได้ รับรางวัลเกียรติ
นิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง 3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ประเภทจิตรกรรม ชื่อผลงาน วิถีแห่งความฝั น ครัง้ ที่ 2
ประเภทจิตรกรรม ชื่อผลงาน ทิวทัศน์ และครัง้ ที่ 3 ประเภทจิตรกรรม ชื่อผลงาน หัวหิน นับว่า มี
เซียมเป็ นศิลปิ นหญิงคนแรกที่มีศิลปะแนวลัทธิประทับใจ (Impressionism) และแบบเหมือนจริ ง
มีเซียมเป็ นศิลปิ นที่ไม่ได้ ผ่านการศึกษาในสถานศึกษาศิลปะ แต่ฝึกฝนกับศาสตราจารย์ ศิลป์
พีระศรี
การสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นอาจมาจากประสบการณ์ การฝึ กฝนตามความ
สนใจของตนเอง โดยใช้ บริ บทแวดล้ อมเป็ นครู เช่น สายลม แสงแดด ทิวทัศน์ หรื อจากบุคคลที่ มี
ความรู้โดยตรง นอกจากนี ้ผลจากสภาพทางสังคมเป็ นส่วนที่หล่อหลอมให้ บคุ คลได้ เกิดความคิด
สร้ างสรรค์ตามที่ค้ นุ ชินจากการพบเห็น ดังนันผู
้ ้ หญิงที่ไม่ได้ ศกึ ษาจากสถานศึกษาทางศิลปะก็อาจ
เป็ นศิลปิ นและเป็ นที่ยอมรับของสังคมได้ บางครัง้ ผู้หญิงที่เป็ นศิลปิ นอาจจะได้ รับการถ่ ายทอด
จากพ่อหรื อคนในครอบครัวเป็ นผู้ส่งเสริ ม ทาให้ สามารถพัฒนาความคิดอย่างรวดเร็ ว และการมี
ผลงานเสนอต่อสาธารนะชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ ผ้ หู ญิงทางานศิลปะที่สงั คม
ยอมรับของสังคม
ดัง นัน้ ผู้ห ญิ ง ที่ เ ข้ า ศึก ษาในสถาบัน ทางศิ ล ปะ โดยการศึก ษาในระบบตาม
หลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาก าหนด หรื อ อาจศึ ก ษาแบบทางเลื อ กโดยไม่ ไ ด้ เข้ าศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษาศิลปะแต่มีการฝึ กฝนด้ วยตนเอง ด้ วยประสบการณ์ สภาพแวดล้ อมเหตุการณ์
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ต่าง ๆ และสภาพบริ บทสังคม ศิลปิ นหญิ งก็สามารถแสดงผลงานในแบบตนเอง และสามารถ
สร้ างสรรค์ให้ ผลงานเป็ นที่ยอมรับของสังคมได้
4.9.2.2 ด้ านสังคมแนวทางการส่งเสริ มการจัดการแสดงผลงานศิลปกรรมแก่ ศิลปิ น
ปั จจุบนั พบว่า มีหน่วยงานสาคัญ ๆ ของภาครัฐได้ ดาเนินการเพื่อ ส่งเสริ มให้ ศิลปิ นไทยร่ วมกับ
ศิลปิ นนานาชาติแสดงผลงานศิลปะ ดังนี ้
หน่วยงานภาครัฐ สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
(วธ.) จัดงาน “Thailand Biennale Krabi 2018” ขึน้ เป็ น ครั ง้ แรกในประเทศไทย จัง หวัดกระบี่
กาหนดขึน้ ในวัน ที่ 2 พฤศจิก ายน 2561 ถึง 28 กุมภาพัน ธ์ 2562 จัดให้ ศิลปิ น จากทั่วโลกร่ วม
สร้ างสรรค์ ผ ลงานในรู ป แบบของศิ ล ปะเฉพาะที่ (Site-specific art) ที่ ส ร้ างขึ น้ เพื่ อ จัด วางใน
ตาแหน่งเฉพาะเจาะจงของพื ้นที่ทางธรรมชาติกลางแจ้ ง ของพื ้นที่ 3 โซน ประกอบด้ วย โซนที่ 1
เขตอุทยาน ได้ แก่ อุทยานธารโบกขรณีและท่าปอมคลองสองน ้า โซนที่ 2 บริ เวณชายหาด ได้ แก่
หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง ไร่ เลย์ เกาะปอดะ และโซนที่ 3 ในเมืองกระบี่ เกาะกลางและเขาขนาบ
น ้าภายใต้ แนวคิด Edge of the Wonderland “สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์” ดังนัน้ หน่วยงาน
เป็ นส่วนสนับสนุนให้ ศิลปิ นเดี่ยว ศิลปิ นกลุ่ม และศิลปิ นจากนานาชาติมารวมกันในงานที่จดั ขึ ้น
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ศิลปิ นที่มีฝีมือเป็ นที่ยอมรับทังชายและหญิ
้
งได้ รับเชิญร่ วมการแสดง ในปี
ปั จจุบนั มีศิลปิ นจากทัว่ โลก 33 ประเทศ ได้ แก่ เข้ าร่วม รวม 70 คน ศิลปิ นไทยที่ได้ รับเชิญเข้ าร่วม
จะมีโอกาสในการแสดงผลงานศิลปะของไทยที่ก้าวสู่เวทีโลก และทาให้ ศิลปิ นไทยได้ มีโอกาส
แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ กับศิลปิ น นานาชาติ ให้ สัง คมไทยตื่น ตัว ผลักดัน ศิลปะ ไปสร้ างเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ ส่งผลให้ เกิดรายได้ จากนักท่องเที่ยวเข้ าชมศิลปะ ได้ สมั ผัสธรรมชาติ และขยายตัวไปสู่
ธุรกิจอื่น ๆ ทัง้ ร้ านอาหาร การท่องเที่ยวและโรงแรม เป็ นการสร้ างสัมพันธ์ อย่างสมดุลระหว่าง
ความศิลปิ น หน่วยงาน ผู้จดั เจ้ าบ้ านชาวกระบี่ และผู้ชม หากผลลัพธ์สร้ างความพึงพอใจของทุก
ฝ่ ายจะทาให้ มีการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง นับเป็ นอีกเวทีที่ ศิลปิ นหญิงจะสร้ างชื่อเสียงให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
และเป็ นที่ยอมรับทังในสั
้ งคมไทยและทัว่ โลก
หน่วยงานภาครั ฐและเอกชนร่ วมกัน ได้ แก่ กระทรวงการท่ องเที่ยวและกี ฬ า
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) จัดงานการแสดงศิลปะระดับโลก บางกอกอาร์ ต เบียน
นาเล่ ใ นวั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2561 - 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ตามแนวคิ ด คื อ "สุ ข สะพรัง่ พลัง
อาร์ต” หรื อ “Beyond Bliss” ซึ่งมีการจัดแสดงผลงานกว่า 200 ชิน้ จาก 75 กลุ่มศิลปิ นทัว่ โลก
จัดแสดงตามแลนด์มาร์ ก 20 แห่งใจกลางเมือง ในงานนี ้มีศิลปิ นชาย ศิลปิ นหญิง และกลุ่มศิลปิ น
ทัว่ โลกร่วมกันแสดงผลงานอย่างน่าสนใจ ศิลปิ นหญิงคนสาคัญของไทยที่ได้ รับเชิญร่วมงานแสดง
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ได้ แก่ ศรี วรรณ เจนหัตการกิจ, กวิตา วัฒนะชยังกูร, ดุจดาว วัฒนปกรณ์ , อิ่มหทัย สุวฒ
ั นศิลป์ ,
จิตติมา ผลเสวก เป็ นต้ น และศิลปิ นหญิงชาวต่างชาติด้วย ผลงานของศิลปิ นหญิงในงานระดับ
โลกที่หน่วยงานดังกล่าวจัดขึ ้น สะท้ อนถึงความเป็ นสตรี นิยมแบบตะวันตก และเป็ นผลงานศิลปะ
ร่ วมสมัยที่มีหลากหลายเทคนิคในแบบของศิลปิ นเอง เรื่ องราวเสนอไปในทางสิทธิสตรี และเป็ น
ผลงานที่มีความท้ าทายต่อผู้ชมในการชมอย่างน่าสนใจ และมีผลงานของผู้หญิงที่สะท้ อนเรื่ องราว
ตามความเชื่อ ไม่ได้ เรี ยกร้ องสิทธิสตรี แต่อย่างใด ดังนันหน่
้ วยงานภาครัฐและเอกชนได้ สนับสนุน
ศิลปิ นชาย ศิลปิ นหญิง ศิลปิ นกลุ่ม โดยทังผลงานของศิ
้
ลปิ นหญิงที่เสนอผลงานศิลปะแบบสตรี
ตะวันตก หรื อสะท้ อนผลงานศิลปะสตรี นิยมตะวันออก หน่ วยงานในสังคมไทยและระดับโลกให้
การยอมรับให้ ศิลปิ นมีบทบาททางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน
หน่วยงานสถานศึกษาส่งเสริมและให้ ทนุ สร้ างสรรค์แก่ศิลปิ น ได้ แก่ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากรมอบทุน ศิ ล ป์ พี ร ะศรี ประจ าทุก ปี การได้ รั บ จัด สรรงบประมาณ ทุน สนับ สนุน การ
สร้ างสรรค์ผลงานจากองค์กรทุกภาคส่วน การศึกษาพบว่าศิลปิ นหญิง ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ
ได้ รับการส่งเสริ มงบดาเนินการหรื อทุนสร้ างสรรค์ผลงานที่มีคณ
ุ ค่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
สนับสนุนศิลปิ น อาจจัดให้ ศิลปิ นมีกิจกรรม การประกวดการแสดงร่ วมในระดับชาติ และต่างชาติ
โดยเปิ ดโอกาสให้ มีการหมุนเวี ยนกันของศิลปิ น เพื่อเป็ นการเปิ ดพืน้ ที่ให้ กับศิลปิ นหน้ าใหม่ได้
แสดงผลงาน และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ ะเป็ น การส่ง เสริ ม การพัฒ นารู ป แบบผลงานที่
กว้ างขวาง
บุคคลสามารถจัดแสดงผลงานอย่างอิสระ ในการเผยแร่ผลงานมีผลต่อศิลปิ นใน
ภาพรวมทาให้ การเผยแพร่ มีพืน้ ที่ไร้ ขีดจากัด และใช้ งบประมาณไม่สูงนักแต่สามารถพัฒนาให้
รูปแบบการสร้ างสรรค์ได้ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เป็ นการแสดงผลงานอย่างไม่เป็ นทางการ
และโดยศิลปิ นหรื อผู้ช่วยเท่านัน้ เป็ นการใช้ เทคโนโลยีในงานศิ ลปะสอดคล้ องกับยุคสมัยปั จจุบนั
ช่วยในการเข้ าถึงระหว่างผู้ชมกับศิลปิ นได้ มีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างเหนียวแน่น นอกจากนี ้ศิลปิ นอย่าง
มีรูปแบบการแสดงผลงานในที่โล่ง หรื อศิลปะจัดวาง, Performent, วิดีโออาร์ ต เป็ นต้ น การส่งเสริม
ศิลปิ นอย่างไม่เป็ นทางการ มีรูปแบบอิสระและใช้ สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ค เป็ นรูปแบบการส่งเสริ มที่มี
โครงสร้ างไม่เป็ นแบบแผน สนับสนุนให้ เป็ นศิลปิ นได้
4.9.2.3 ด้ านครอบครัว ศิลปิ นหญิงจะได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวที่มีแวดวง
เป็ นศิลปิ น และแม้ ว่าครอบครัวจะไม่ได้ อยู่ในแวดวงศิลปิ น แต่เมื่อศิลปิ นหญิงมีผลงานศิลปะได้ รับ
รางวัลและมีนิทรรศการศิลปะก็จะได้ รับการยอมรับ ได้ แก่ ครอบครัวส่งเสริมโดยตรง
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ครอบครัวส่งเสริ มโดยตรง ครอบครัวมีสว่ นต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิ น
โดยตรง ครอบครั ว อยู่ในแวดวงศิลปิ นได้ สนับสนุนให้ ศิลปิ นหญิ งสร้ างสรรค์ ผลงานศิลปะ คือ
ลาวัณย์ อุปอิน ทร์ , กัญญา เจริ ญศุภกุล , สมบูรณ์ พวงดอกไม้ โดยได้ รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวในการทางานศิลปะอย่างเต็มที่และรับภาระงานในบ้ านร่วมกัน และครอบครัวสนับสนุน
โดยอ้ อม ครอบครัวสนับสนุนโดยอ้ อม ศิลปิ นหญิงอาจไม่ได้ รับการส่งเสริ มโดยตรงและมีความขับ
ข้ องใจของครอบครัวต่อการเป็ นศิลปิ นมาก เช่น ลาวัณย์ อุปอินทร์ แต่เมื่อศิลปิ นหญิงได้ มีผลงาน
จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวขึน้ และได้ ให้ ครอบครัวคือบิดาเป็ นประธานเปิ ดงานนิทรรศการ การมี
ส่วนร่ วมในการแสดงผลงานของครอบครัวจึงมีการยอมรับศิลปิ นหญิงในภายหลังได้ เป็ นอย่างดี
การสนับสนุนด้ านปั จจัยหรื อทุนดาเนินการผลงานศิลปะแก่ศิลปิ นหญิงเช่นศรี วรรณ เจนหัตถการ
กิจ ให้ มีการจัดสร้ างและดาเนินงานหอศิลป์ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และแสดงผลงานศิลปะ, การที่
ได้ รับผลกระทบจากครอบครัว การมีความผูกพันและมีประสบการณ์ภายในครอบครัว ตลอดจน
เรื่ องการตาย การสูญเสียคุณแม่ คุณยาย และคุณพ่อ เป็ นต้ น เช่น อารยา ราษฏร์ จาเริ ญสุข จึงมี
ผลให้ มีการสร้ างสรรค์ผลงานจากความรู้สกึ และประสบการณ์ที่ได้ รับคือ ศิลปะเกี่ยวเนื่องกับความ
ตาย เป็ นต้ น
4.9.2.4 ด้ านจิตวิทยา การได้ รับการสนับสนุนจากการแสดงออกด้ วยความโอภา
ปราศรัยและเป็ นมิตร อ่อนโอนผ่อนปรน เป็ นคุณสมบั ติของผู้หญิงในวงสังคมไทยที่จะได้ รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้หญิงมีบคุ ลิกที่เป็ นความแข็งกร้ าว กล้ าหาญ
และอ่อนโยน ผ่อนปรน ศิลปิ นควรปรับเพื่อรักษาความสัมพันธ์ กบั คนภายนอกให้ มีความสัมพันธ์
ที่ดี
ศิลปิ นหญิงมีบุคลิกภาพที่อ่อนโยน และมีเจตคติที่ดีต่อมนุษยชนและสังคม อัน
จะส่งผลให้ มีการสร้ างสรรค์เพื่อสะท้ อนสังคมในทิศทางของการนาไปสู่ความสันติธรรมและการ
ยอมรับของสังคมต่อไป และศิลปิ นหญิงมีบคุ ลิกภาพที่เป็ นผู้นามีลกั ษณะแข็งกร้ าว แสดงตัวตนที่
ศิลปิ นหญิงปรับรูปแบบการสร้ างสรรค์ผลงาน มีรูปแบบที่หลากหลายตามบริ บทของสังคม และใช้
ประสบการณ์สะท้ อนด้ วยภาพผลงาน ได้ แก่ ด้ านการเมือง ความเหลื่อมล ้าทางรายได้ ของคนใน
สังคม ความเอารัดเอาเปรี ยบของคนกลุม่ มีอานาจ ความเหลื่อมล ้าทางเพศ
ผลการศึกษา พบว่าศิลปิ นหญิงทัง้ 5 คน มีบทบาทและปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ น
หญิง โดยศิลปิ นหญิงเองมีความสามารถในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสูงจนประสบความสาเร็จ
และเมื่อศึกษาบทบาทและปั จจัย ในงานวิจัยนีไ้ ด้ นาแนวคิดหยินหยางมาวิเคราะห์แนวคิดจาก
ผลงานศิลปะต่อสังคม พบว่าศิลปิ นหญิงมีแนวคิดการทางานแบบคู่ตรงข้ ามที่ความสัมพันธ์ กัน
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อย่างสมดุลเป็ นส่วนส่งเสริ มให้ ได้ เป็ นศิลปิ นที่ประสบความสาเร็ จ และเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย
สอดคล้ องตามแนวคิดหยินหยาง ดังนันการส่
้
งเสริ มด้ านปั จจัยจึงสาคัญต่อการเป็ นศิลปิ นอย่างยิ่ง
หากบุค คลได้ รั บ การพัฒ นาบทบาทและสนับ สนุน ปั จ จัย ทางด้ า นการศึก ษา ด้ า นสัง คม ด้ า น
ครอบครัว และด้ านจิตวิทยา แล้ วบุคคลจะสามารถประสบความสาเร็ จและเป็ น ศิลปิ นที่สังคม
ยอมรับเช่นศิลปิ นหญิงทัง้ 5 ท่าน ตามที่ได้ ผลการศึกษาบทบาทและปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิง
ในสังคมไทยในงานวิจยั นี ้
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บทที่ 5
บทสรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
การศึกษาศิลปิ นหญิงในสังคมไทย พบว่าศิลปิ นหญิงมีบทบาทจากการแสดงผลงานมา
อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2500 – ปั จจุบัน พ.ศ. 2561 มีจานวนศิลปิ นหญิ งแสดงงานศิลปะ
ค่อนข้ างน้ อยเมื่อเทียบกับศิลปิ นชาย และศิลปิ นหญิง ลาวัณย์ อุปอินทร์ เป็ นศิลปิ นหญิงคนแรกที่
ได้ รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติด้านทัศนศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2559 งานวิจยั ศึกษาบทบาทและปั จจัยที่เอื ้อ
ให้ เป็ นศิลปิ นหญิ ง และศึกษาแนวทางการส่งเสริ มให้ เป็ นศิลปิ นหญิ งที่สังคมไทยยอมรั บ ผล
การศึกษาศิลปิ นทางานและแสดงผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง จานวน 5 คน ประกอบด้ วย ลาวัณย์
อุปอินทร์ , กัญญา เจริญศุภกุล, ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ, อารยา ราษฏร์ จาเริญสุข และสมบูรณ์
พวงดอกไม้ มีผลการศึกษา ดังนี ้
5.1.1 บทบาทของศิลปิ นหญิงในสังคมไทย สรุ ปได้ ดังนี ้
บทบาทศิลปิ น ผลการศึกษาพบว่า ศิลปิ นหญิ งประกอบด้ วย ลาวัณย์ อุปอินทร์ ,
กั ญ ญา เจริ ญ ศุ ภ กุ ล ศรี ว รรณ เจนหัต ถการกิ จ , อารยา ราษฏร์ จ าเริ ญ สุข และสมบู ร ณ์
พวงดอกไม้ ในบทบาทศิลปิ น ได้ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้ อนสังคม ดังนี ้
5.1.1.1 การสร้ างสรรค์ผลงานภาพคนเหมือนบุคคลสาคัญของสังคม ตามบริบท
กระแสสังคมไทย ที่ให้ ความเคารพนับถือสถาบันพระมหากษัตริ ย์และบุคคลชนชันสู
้ ง ตลอดจนคน
สาคัญ ๆ ที่มีคนยกย่องและเป็ นที่ร้ ูจกั ในสังคม
5.1.1.2 การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้ อนเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงการเมือง การปกครอง และภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ตลอดจนความแตกต่าง
ของสิทธิในการดารงชีพของคนในสังคมไทย
5.1.1.3 การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนสันติภาพ เป็ นการแสดงถึงการลดอัตตา
ตัวตนโดยเน้ นไปถึงเรื่ องราวที่เกี่ยวกับจิต
5.1.1.4 การสร้ างสรรค์ ผลงานสะท้ อนธรรมมะ เป็ นการสร้ างสรรค์ จากความ
ต้ องการในแบบเฉพาะของศิลปิ น เพื่อสื่อไปยังศาสนาถึงการน้ อมรับและสืบทอด
5.1.1.5 การสร้ างสรรค์ ผลงานสะท้ อนธรรมชาติ เป็ น การส่ง เสริ มให้ มนุษย์ มี
ความรักสภาพแวดล้ อม และธรรมชาติกบั มนุษย์เป็ นสิ่งสมดุลที่เกื ้อกูล กันให้ อยู่ในโลกนี ้ได้ อย่าง
ร่มเย็นเป็ นสุข
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5.1.1.6 การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนสัจธรรมของชีวิต เป็ นการยึดหลักคาสอน
จากศาสนาพุทธและการเข้ าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้ งถึงการตังอยู
้ ่และดับไป เป็ นการสะท้ อนให้ มนุษย์
มีสติและไม่ใช้ ชีวิตอย่างประมาท
5.1.1.7 การท างานศิ ล ปะสะท้ อ นวรรณศิ ล ป์ การใช้ ค าสอนหลัก ศาสนาใน
ผลงานศิลปะด้ วยข้ อความที่เข้ าใจได้ รวดเร็วตรงตามภาพประกอบของศิลปิ น
5.1.1.8 การเผยแพร่ ศิลปะทางสื่อระบบอินเทอร์ เน็ต และระบบเพจในโลกโซ
เชียล เพื่อแสดงผลงานศิลปะผ่านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
5.1.1.9 การสร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนความเป็ นผู้ห ญิง เพื่อการเปิ ดเผยความ
เป็ นจริงต่อสังคมที่แสดงออกต่อผู้หญิง
5.1.1.10 สร้ างสรรค์ผลงานสะท้ อนเกี่ยวกับสถานที่ การเดินทาง เป็ นความทรง
จาเหมือนการบันทึกเรื่ องราวไว้ ให้ แก่สงั คม
5.1.1.11 สร้ างสรรค์ ผ ลงานสะท้ อนวิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปิ นได้ สะท้ อนรู ป แบบการ
ดารงชีวิตของผู้คนตามเหตุการณ์ที่ได้ พบเห็น และประทับใจ
5.1.1.12 การสร้ างสรรค์ผลงานแนวเหนือจริ ง ที่ใช้ จินตนาการ สร้ างความอิสระ
ในการสร้ างสรรค์งาน และความแปลกแตกต่างให้ ผลงานศิลปิ น
บทบาทครู ศิลปะ ผลการศึกษา ศิลปิ นมีบทบาทเป็ นครู คือ ลาวัณย์ อุปอินทร์ ,
กัญญา เจริญศุภกุล, ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ และอารยา ราษฏร์ จาเริญสุข ในบทบาทครูศิลปะ
ของศิลปิ นหญิง มีดงั นี ้
5.1.1.13 การใช้ แ นวคิ ด ในการสอนที่ ไ ด้ ยึ ด ถื อ มาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารสอนมี
คุณภาพ
5.1.1.14 การใช้ แรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ นต่อการ
เรี ยน
5.1.1.15 การยึดหลักความเมตตา การยึดหยุ่นและการช่วยเหลือของผู้เรี ยนคือ
การช่วยเหลือกันของเพื่อมนุษย์ ดังนันการสอนของครู
้
จงึ ควรมีการทางานเดี่ยวและความช่วยเหลือ
ของระบบกลุม่
5.1.1.16 ครู ไม่ควรสอนอย่างเดียวแต่ใส่ใจในบริ บททางสังคม หมั่นปรั บปรุ ง
รู ปแบบการสอน สื่อการสอน ครู ศิลปะตรวจสอบและดาเนินการด้ านหลักสูตรด้ วยให้ ทนั สมัยอยู่
เสมอ
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5.1.1.17 การสอนด้ วยการสร้ างสถานการณ์ เพื่อฝึ กการแก้ ไขปั ญหาและกระตุ้น
การใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
จากผลการศึกษาพบว่าบทบาทศิลปิ นหญิงดังกล่าวข้ างต้ น ที่มีผลงานศิลปะสะท้ อน
สังคมส่งผลต่อศิลปิ นหญิงให้ เป็ นผู้ที่ประสบความสาเร็ จ โดยศิลปิ นหญิงมีการทางานและแสดงผล
งานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาในกาสร้ างสรรค์ผลงานที่ไม่ได้ ยดึ ติดในกรอบของเทคนิคหรื อวิธีการ
นาเสนอ ทาให้ มีการสร้ างสรรค์ผลงานอย่างไร้ ขีดจากัด ดังนัน้ ศิลปิ นหญิงจึงประสบความสาเร็ จ
และเป็ น ที่ ย อมรั บของสัง คมไทย บทบาทการเป็ น ครู ของศิลปิ น หญิ ง ท าให้ เกิดการยอมรั บใน
บทบาทศิลปิ นและเป็ นปั จจัยที่สง่ เสริ มให้ เกิดความสาเร็ จในการเป็ นศิลปิ น อย่างไรก็ตามครูศิลปะ
ต้ องสร้ างสรรค์ผลงานและพัฒนางานวิชาการด้ านศิลปะเพื่อให้ ได้ ดารงตาแหน่งที่เป็ นที่ยอมรับ
ของสังคมต่อไป บทบาทนักเขียน ศิลปิ นมีบทบาทเป็ นนักเขียน ได้ แก่ อารยา ราษฏร์ จาเริ ญสุข
ได้ ผลการศึกษาว่า การเป็ นนักเขียนของศิลปิ นหญิงมีคุณค่าต่อสังคมในกลุ่มคนที่กว้ างขวางขึ ้น
และการแสดงออกในความคิดสร้ างสรรค์ก็มีความกว้ างขวางขึ ้น ส่งผลให้ เป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้นและมี
การยอมรับในสังคมไทย
5.1.2 แนวคิดหยินหยางกับบทบาทศิลปิ นหญิง
หยินหยาง เป็ นสภาวะเกื ้อกูลของสิ่งที่เป็ นคู่ตรงข้ าม เป็ นความแตกต่างที่สมั พันธ์กนั
ศิลปิ นที่ใช้ ความคิดสองด้ านอย่างสมดุลส่งผลให้ เป็ นบุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์เป็ นเลิศ และ
แนวคิ ด หยิ น หยางเป็ น แนวทางเพื่อ ส่ง เสริ มบุคคลให้ เ ป็ น ศิ ลปิ น ที่ สอดคล้ องกับ สตรี นิ ยมแบบ
ตะวันออกหรื อสังคมไทย
หยิน เป็ นสภาวะการเปรี ยบเทียบแนวคิดสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นหญิงด้ าน
ที่ออ่ น ได้ แก่ ความคิดฝัน จิตนิยม ความเชื่อ ความต้ องการ และความรู้สกึ
หยาง เป็ นสภาวะการเปรี ยบเทียบแนวคิดสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นหญิงด้ าน
ที่แข็ง ได้ แก่ หลักวิชา ชาตินิยม ความจริง ความจาเป็ น และเหตุผล
จากการศึกษาผลงานศิลปะของศิลปิ นหญิงกับแนวคิดหยินหยางมีความสอดคล้ อง
กันทัง้ 5 คน ดังนี ้
ศิลปิ นหญิง
หยาง
หยิน
ลาวัณย์ อุปอินทร์

หลักวิชา

ความคิดฝัน

กัญญา เจริญศุภกุล

ชาตินิยม

จิตนิยม

ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ

ความจริง

ความเชื่อ
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อารยา ราษฏร์ จาเริญสุข
สมบูรณ์ พวงดอกไม้

ความจาเป็ น
เหตุผล

ความต้ องการ
ความรู้สกึ

5.1.3 ปั จจัยที่เอือ้ ให้ เป็ นศิลปิ น
ผลการศึกษาพบว่า ศิลปิ นหญิงมีปัจจัยที่ช่วยเอือ้ ให้ เป็ นศิลปิ นตามโครงสร้ างทาง
สังคม ได้ แก่ ด้ านสังคม ด้ านการศึกษา ด้ านครอบครัว และด้ านจิตวิทยา
5.1.3.1 ด้ านสังคม ศิลปิ นหญิงส่วนใหญ่ มีบทบาททางสังคมคือเป็ นศิลปิ น และ
เป็ นครู ศิลปะ จึงทาให้ มีปัจจัยสนับสนุนให้ เป็ นศิลปิ นหญิง ด้ านสัง คมมีปัจจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ น
ได้ แก่ การได้ รับรางวัลจากการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ ศิลปิ นหญิงทัง้ 5 คนได้ รับรางวัลจากการ
ประกวดศิลปกรรมจานวนมาก ส่งผลให้ เกิดการยอมรับและรางวัลสาหรับศิลปิ นหญิงคนแรกของ
ไทย ได้ แก่ รางวัลศิลปิ นแห่งชาติด้านทัศนศิลป์ โดยลาวัณย์ อุปอิน ทร์ ได้ รับเมื่อ พ.ศ. 2559 การ
พัฒนาผลงานในแวดวงวิชาการทางศิลปะ ส่งเสริ มให้ ศิลปิ นหญิง ได้ แก่ ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ
ในตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ , กัญญา เจริ ญศุภกุล ในตาแหน่งศาสตราจารย์ ,และอารยา ราษฏร์
จาเริ ญสุข ในตาแหน่งศาสตราจารย์ การแสดงผลงานที่สะท้ อนสังคม ศิลปิ นหญิงในงานวิจยั นี ้ทัง้
5 คน ได้ สะท้ อนผลงานตามเหตุการณ์ บริ บททางสังคมและจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง การแสดง
สร้ างสรรค์ผลงานจากการปรับความคิดตามหลักแนวคิดหยิน หยาง ได้ แก่ หลักวิชา-ความคิดฝั น
ชาตินิยม-จิตนิยม ความจริ ง-ความเชื่อ ความจาเป็ น-ความต้ องการ และเหตุผล-ความรู้ สึก และ
สะท้ อนให้ เห็นถึงความอ่อนโอนของศิลปิ นจึงให้ สามารถสร้ างสรรค์ผลงานเป็ นที่ยอมรับในสังคมได้
การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จิตรกรรม หุ่นนิ่ง ภาพคนเหมือน ศิลปะ
ภาพพิมพ์ เซรามิค สื่อประสม ผลงานจัดวาง และวิดีโออาร์ ต เป็ นต้ น และมีเรื่ องราวสะท้ อนหลาย
ด้ าน เช่น การเมือง ผู้หญิง คนจน ธรรมชาติ ต้ นไม้ ลมหายใจ จักรวาล ชาวบ้ าน และกิเลสตัณหา
ของมนุษย์ตามหลักศาสนา เป็ นต้ น
5.1.3.2 ด้ านการศึกษา ศิลปิ นหญิงได้ รับการศึกษาศิลปะจากสถาบันทางศิลปะ
และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ และบริ บททางสังคม ศิลปิ นยังฝึ กฝนสร้ างสรรค์ผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความหลากหลาย
5.1.3.3 ด้ านครอบครัว ศิลปิ นเติบโตในครอบครัวที่ให้ การสนับสนุนให้ ศกึ ษาทาง
ศิลปะ และในครอบครัวทีไม่ได้ สนับสนุนแต่จะยอมรับเมื่อศิลปิ นหญิงมีการแสดงผลงานศิลปะและ
ได้ รับรางวัลทางศิลปะและศิลปิ นหญิงที่มีครอบครัวอยู่ในแวดวงศิลปะ จะได้ รับการสนับสนุนที่ดี
จากครอบครัว และพบว่าศิลปิ นหญิงที่มีสถานะโสด ทาให้ การทางานศิลปะได้ อย่างเต็มที่สง่ ผลให้
มีผลงานอย่างต่อเนื่องและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
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5.1.3.4 ด้ านจิตวิทยา ศิลปิ นหญิงมีบคุ ลิกภาพที่เป็ นผู้นา ศิลปิ นหญิงสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะสะท้ อนภาพทางสังคมที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ชู มได้ เข้ าใจอย่างท้ าทาย และกล้ าหาญ เช่น
เหตุก ารณ์ ท างการเมื อ ง การเหลื่ อ มล า้ ทางสัง คม เป็ น ต้ น และศิ ล ปิ น หญิ ง ปรั บ รู ป แบบการ
สร้ างสรรค์ผลงาน มีรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของสังคม
5.1.4 แนวทางการส่ งเสริมศิลปิ นหญิงให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย
5.1.4.1 บทบาทศิลปิ น จากข้ อมูลข้ างต้ น ศิลปิ นสามารถมีบทบาทต่อสังคมได้ หลาย
บทบาท ได้ แก่ ครู ศิลปะและศิลปิ น ศิลปิ นหญิ งสามารถปรับใช้ แนวคิดหยินหยางตามบทบาท
อย่างสมดุลเหมาะสมย่อมทาให้ สง่ เสริ มต่อบทบาทของสังคม นอกจากบทบาทครู และศิลปิ นหญิง
แล้ วยังมีบทบาทอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันตามความสามารถ ได้ แก่ งานเขียนหรื องานประพันธ์ งาน
ออกแบบ หรื ออื่น ๆ อย่างหลากหลายทาให้ ได้ รับการยอมรับและเป็ นที่ร้ ู จักอย่างกว้ างขวางใน
สังคม
5.1.4.2 บทบาทครู ศิลปะ ศิลปิ น หญิ งสามารถสร้ างเครื อข่ ายจากกลุ่มที่มีความ
สนใจในแนวทางการสร้ างสรรค์ทิศทางเดียวกันดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ นเพื่อแสดงผลงานสร้ างสรรค์
ร่ วมกันอย่างต่อเนื่องเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทยและเครื อข่ายนานาชาติ แนวทางการส่งเสริ ม
ศิลปิ นหญิงในบทบาทครู ศิลปะ ได้ แก่ การใช้ แนวคิดในการสอนที่ได้ ยึดถืออย่า งเป็ นระบบมาใช้
เพื่อส่งเสริ มให้ การสอนประสบความสาเร็ จการใช้ วิธีสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ความกระตือรื อร้ นต่อการเรี ยน การยึดหลักความเมตตา การยึดหยุ่นและการช่วยเหลือของผู้เรี ยน
คือการช่วยเหลือกันของเพื่อมนุษย์ การสอนของครู จึงควรมีการทางานเดี่ยวและความช่วยเหลือ
ของระบบกลุ่ม ครู ศิลปะไม่ควรสอนอย่างเดียวแต่ใส่ใจในบริ บททางสังคม หมัน่ ปรับปรุ งรู ปแบบ
การสอน สื่อการสอน ครู ศิลปะตรวจสอบและดาเนินการด้ านหลักสูตรด้ วยให้ ทันสมัยอยู่เสมอ
การสอนด้ วยการสร้ างสถานการณ์ เพื่อฝึ กการแก้ ไขปั ญหาและกระตุ้นการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
ดัง นัน้ การเป็ น ครู ศิ ล ปะต้ อ งพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ เ พื่อ พัฒนางานศิ ล ปะและผลงานทาง
วิชาการ ครู ศิลปะจึง ควรพัฒนาผลงานทางวิชาการก้ าวสู่ตาแหน่ ง ที่ เป็ น ที่ ยอมรั บทางแวดวง
วิชาการวิชาชีพ ในตาแหน่งที่เหมาะสมจึงจะเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย
5.1.4.3 การส่งเสริ มปั จจัยที่ เอือ้ ให้ เป็ นศิลปิ นหญิ ง ตามทางโครงสร้ างสังคมของ
บุคคลเพื่อส่งเสริ มให้ เป็ นศิลปิ นหญิง ได้ แก่ ด้ านการศึกษา ด้ านครอบครัว ด้ านสังคม และด้ าน
จิตวิทยา ดังนี ้
ด้ า นการศึก ษา ผู้ห ญิ ง ที่ เ ข้ า ศึก ษาในสถาบัน ทางศิ ล ปะ หรื อ อาจไม่ ไ ด้ ผ่ า น
สถาบันการศึกษาศิลปะแต่มีการฝึ กฝนด้ วยตนเอง ด้ วยประสบการณ์ สภาพแวดล้ อมเหตุการณ์
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ต่าง ๆ และสภาพบริ บทสังคม ดังนัน้ การศึกษาตามกระแสหลักในสถาบันการศึกษาศิลปะ และ
การศึกษาทางเลือกศิลปิ นหญิงก็สามารถแสดงผลงานในแบบตนเอง และสามารถสร้ างสรรค์ให้
ผลงานเป็ นที่ยอมรับของสังคมได้
ด้ านสังคม ประกอบด้ วยการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนเพื่อส่งเสริม
การจัดการแสดงผลงานศิลปกรรมแก่ ศิลปิ น ปั จจุบนั พบว่า หน่วยงานสาคัญ ๆ ของภาครัฐได้
ดาเนินการเพื่อส่งเสริ มให้ ศิลปิ นไทยร่ วมกับศิลปิ นนานาชาติแสดงผลงานศิลปะ และสถานศึกษา
ส่งเสริ มและให้ ทุนสร้ างสรรค์แก่ศิลปิ น เป็ นการส่งเสริ มการพัฒนาผลงานสร้ างสรรค์ที่กว้ างขวาง
นอกจากนีบ้ คุ คลหรื อศิลปิ นเองสามารถที่จะจัดแสดงผลงานอย่างอิสระ ในการเผยแร่ผลงานมีผล
ต่อศิลปิ นในภาพรวมทาให้ การเผยแพร่ มีพื ้นที่ไร้ ขีดจากัด และใช้ งบประมาณไม่สงู นักแต่สามารถ
พัฒนาให้ รูปแบบการสร้ างสรรค์ได้ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เป็ นการแสดงผลงานอย่างไม่
เป็ นทางการและโดยศิลปิ นหรื อผู้ช่วยเท่านัน้ เป็ นการใช้ เทคโนโลยีในงานศิลปะสอดคล้ องกับยุค
สมัย ปั จ จุ บัน ช่ ว ยในการเข้ า ถึ ง ระหว่ า งผู้ ช มกับ ศิ ล ปิ น ได้ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กัน อย่ า งเหนี ย วแน่ น
นอกจากนีศ้ ิลปิ นอย่างมีรูปแบบการแสดงผลงานในที่โล่ง หรื อศิลปะจัดวาง, Performent, วิดีโอ
อาร์ ต เป็ นต้ น
ด้ านครอบครัว ศิลปิ นหญิงจะได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวที่มีแวดวงเป็ น
ศิลปิ น และแม้ ว่าครอบครัวจะไม่ได้ อยู่ในแวดวงศิลปิ น แต่เมื่อศิลปิ นหญิงมีผลงานศิลปะได้ รับ
รางวัลและมีนิทรรศการศิลปะก็จะได้ รับการยอมรับ ครอบครัวจึงมีส่วนสนับสนุนหรื อส่งเสริ มให้
บุคคลเป็ นศิลปิ นได้ ทงโดยตรง
ั้
และโดยอ้ อม ครอบครัวส่งเสริ มโดยตรง ครอบครัวมีส่วนต่อการ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิ นโดยตรง โดยการสนับสนุนของครอบครัวในการทางานศิลปะ
อย่างเต็มที่และรับภาระงานในบ้ านร่ วมกัน เป็ นต้ น ครอบครัวสนับสนุนโดยอ้ อม ศิลปิ นหญิงที่
ได้ รับการสนับสนุนด้ านปั จจัยหรื อทุนดาเนินการผลงานศิลปะแก่ศิลปิ นหญิง ให้ มีการจัดสร้ างและ
ด าเนิ น งานหอศิ ล ป์ เพื่ อ เป็ น แหล่ง เรี ย นรู้ และแสดงผลงานศิ ล ปะ, การที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
ครอบครัว การมีความผูกพันและมีประสบการณ์ภายในครอบครัว จึงมีผลให้ ศิลปิ นมีแรงบันดาลใจ
สร้ างสรรค์ผลงานประสบการณ์ที่ได้ รับในแบบของศิลปิ น
ด้ านจิตวิทยา ศิลปิ นหญิงนันจ
้ าเป็ นต้ องมีบคุ ลิกภาพที่อ่อนโยนและมีเจตคติที่ดี
ต่อมนุษยชนและสังคม อันจะส่งผลให้ มีการสร้ างสรรค์เพื่อสะท้ อนสังคมในทิศทางของการนาไปสู่
ความสันติธรรมและการยอมรับของสังคมต่อไป และศิลปิ นหญิงมีบคุ ลิกภาพที่เป็ นผู้นามีลกั ษณะ
แข็งกร้ าวแสดงตัวตนที่ศิลปิ นหญิงปรับรูปแบบการสร้ างสรรค์ผลงาน มีรูปแบบที่หลากหลายตาม
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บริบทของสังคม และใช้ ประสบการณ์สะท้ อนด้ วยภาพผลงาน ได้ แก่ ด้ านการเมือง ความเหลื่อมล ้า
ทางรายได้ ของคนในสังคม ความเอารัดเอาเปรี ยบของคนกลุม่ มีอานาจ ความเหลื่อมล ้าทางเพศ
ศิลปิ นหญิงทัง้ 5 คน โดยศิลปิ นหญิงเองมีความสามารถในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ศิลปะสูงมากจนประสบความสาเร็จและมีบทบาทในสังคมที่น่าเชื่อถืออย่างมาก และผลการศึกษา
ด้ านปั จจัยที่เอื ้อให้ เป็ นศิลปิ นหญิง ได้ แก่ การศึกษา สังคม ครอบครัว และจิตวิทยา พบว่าทุกด้ าน
มีความสัมพันธ์ กันอย่างสมดุลสอดคล้ องตามแนวคิดหยินหยาง ส่งผลให้ ได้ เป็ นศิลปิ นที่ประสบ
ความสาเร็จเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย
5.2 การอภิปรายผล
5.2.1 บทบาทของศิลปิ นหญิง
ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็ นต้ นมา ได้ มีผลงานศิลปะของผู้หญิงปรากฏต่อสังคมไทยมา
อย่างยาวนาน ผลการศึกษาพบว่ามีศิลปิ นหญิงที่ได้ รับยกย่อง ให้ ได้ รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติของ
ไทยมีเพียง 1 คน คือ ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ. 2559 (สุธี คุณา
วิชานนท์ , 2561). ศิลปิ นหญิ งที่มีผลงานแสดงอย่างต่อเนื่องและเป็ นที่ยอมรั บในสังคมไทยใน
งานวิจัยนี ้ ได้ แก่ ลาวัณย์ อุปอินทร์ , กัญญา เจริ ญศุภกุล, ศรี วรรณ เจนหัตถการกิจ , อารยา
ราษฎร์ จาเริ ญสุข และสมบูรณ์ พวงดอกไม้ บทบาทของศิลปิ นหญิงตามสถานภาพ คือ ศิลปิ น
ครูศิลปะ นักเขียน และมีบทบาทของศิลปิ นต่อสังคมด้ านต่าง ๆ สอดคล้ องกับงานศึกษา ค้ นคว้ า
ของพัทยา สายหู, (2541) ศึกษาบทบาทของศิลปิ นต่อสังคมประกอบด้ วย ด้ านประวัติศาสตร์
ด้ านวัฒนธรรม ด้ านศาสนา และด้ านการเมือง นอกจากนี ศ้ ิลปิ นหญิงได้ เสนอผลงานที่เกี่ยวกับ
ชีวิตบุคคล สภาพสังคม เครื่ องแต่งกาย สถานที่พกั ผ่อน โดยพัฒนาความคิดอย่างสร้ างสรรค์อย่าง
หลากหลายในลักษณะเฉพาะตน และตามบริ บทท้ องถิ่นของศิลปิ น และงานวิจัยของศิริชนา
สว่างเนตร, (2545)
บทบาทความเป็ นศิลปิ นของศิลปิ นหญิ งในสั งคมไทยมีพัฒนาการตัง้ แต่ปี 25002561ศิลปิ นหญิงมีการสร้ างสรรค์ผลงานร่ วมสมัยในสังคมไทย สามารถจัดเป็ นสาขาได้ 2 สาขา
ได้ แก่ ศิลปิ นจิตรกรรม 2 ท่าน ได้ แก่ ลาวัณย์ อุปอินทร์ และสมบูรณ์ พวงดอกไม้ และศิลปิ นภาพ
พิมพ์ 3 ท่าน ได้ แก่ กัญญา เจริ ญศุภกุล , ศรี วรรณ เจนหัตการกิจ และอารยา ราษฎร์ จาเริ ญสุข
ศิลปิ นหญิงสาขาจิตรกรรมสามารถสร้ างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย ได้ แก่ ภาพเหมือนบุคคล
ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ วาดเส้ น และผลงานแนวนามธรรม แนวเหนือจริ ง และเทคนิคผสม ได้ แก่
ภาพพิมพ์และจิตรกรรมสีนา้ ศิลปิ นหญิงสาขาภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์ผลงานหลายเทคนิค ได้ แก่
ภาพพิมพ์ซิลด์สกรี น ภาพพิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์หิน ภาพพิมพ์ขาวดา ภาพพิมพ์สี และภาพพิมพ์กบั
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หมึกจีน ภาพพิมพ์กับวัสดุท้องถิ่น พัฒนาเป็ นผลงานสาขาอื่น ๆ ได้ แก่ จิตรกรรมสีนา้ ศิลปะจัด
วาง ศิลปะจากวัสดุท้องถิ่น ประติมากรรมสื่อประสม เซรามิ ค ภาพถ่าย Performent, วิดีโออาร์ ต
และศิลปะ และศิลปิ นหญิงยังพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2561 ศิลปิ นหญิงลาวัณย์ อุปอินทร์ มีบทบาทต่อการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมัยในสังคมไทย ประกอบด้ วย ผลงานจิตรกรรมสีน ้ามันบนผ้ าใบ เป็ นภาพเขียน
เหมือนพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และภาพเหมือนบุคคล
สาคัญและภาพตามความคิดสร้ างสรรค์เฉพาะตนเป็ นผลงานตามความคิดฝั น ศิลปิ นสร้ างสรรค์
ผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกื อบตลอดชีวิต นับเป็ นศิลปิ นหญิ งคนแรกที่ได้ รางวัลศิลปิ น
แห่งชาติ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2520- พ.ศ. 2561 ศิลปิ นหญิงกัญญา เจริ ญศุภกุล ศิลปิ นหญิง มีบทบาทต่อ
การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะร่ วมสมัยในสังคมไทย ประกอบด้ วย ผลงานศิลปะภาพพิมพ์หลาย
เทคนิค และภาพพิมพ์หิน หมึกจีน ศิลปะจัดวาง โดยสร้ างสรรค์สะท้ อนสังคมในเชิงเหตุการณ์
การเมือง เศรษฐกิจและใช้ หลักสันติธรรม
พ.ศ. 2521- พ.ศ. 2561 ศิลปิ นหญิงสมบูรณ์ พวงดอกไม้ เป็ นศิลปิ นอิสระ มีบทบาท
ในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะร่ วมสมัย ประกอบด้ วยผลงานจิตรกรรมสีน ้า ภาพสีน ้าหุ่นนิ่ง ภาพ
ทิวทัศน์ ภาพสะท้ อนเหตุการณ์ทางสังคม การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ความแตกต่าง
จากการดารงชีพ สะท้ อนเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ธรรมชาติ ผู้หญิงมีผลงานจิตรกรรม
สีน ้าแล้ วยังมีผลงานแนวเหนือจริ งจานวนหลายชิ ้นเป็ นศิลปิ นที่แสดงผลงานเป้นกลุม่ อย่างต่อเนื่อง
กับศิลปิ นชายที่สาคัญคือกลุม่ กังหัน
พ.ศ. 2526-พ.ศ. 2561 ศิ ล ปิ นหญิ ง ศรี ว รรณ เจนหั ต การกิ จ มี บ ทบาทต่ อ การ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์หลายเทคนิค จิตรกรรม เซรามิค งานประยุกต์จากวัสดุท้องถิ่น
โดยผลงานสะท้ อนเกี่ ยวกับท้ องถิ่น เหตุการณ์ ท างสังคม ศาสนาความเชื่ อ ศิลปิ น ดาเนิ นการ
หอศิลป์ ที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้และแสดงผลงานในท้ องถิ่น
พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2561 ศิ ล ปิ น หญิ ง อารยา ราษฎร์ จ าเริ ญ สุข มี บ ทบาทในการ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในสังคมไทย ได้ แก่ ผลงานภาพพิมพ์หลายเทคนิค งานจิตรกรรม
ประติมากรรมสื่อผสม ภาพถ่าย ภาพถ่าย Performent และวิดีโออาร์ ต ผลงานสร้ างสรรค์ เพื่อ
สะท้ อนสังคมด้ านความเหลื่อมล ้า เรื่ องเพศ: ผู้หญิงผู้ชาย ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั ความตาย
และเรื่ องราวของสุนขั จรจัด นอกจากงานศิลปะแล้ วยังเขียนวรรณกรรมอีกหลายเรื่ องส่งผลให้ เป็ นที่
รู้จกั อย่างกว้ างขวาง
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5.2.2 แนวคิดหยินหยาง
ผลการวิเคราะห์ตามหลักแนวคิดหยินหยางของศิลปิ นหญิงต่อการสร้ างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ ที่ประสบความสาเร็ จและเป็ นที่ยอมรับในสังคม มีความสอดคล้ องกับงานศึกษาค้ นคว้ าของ
วิรุณ ตั ้งเจริ ญ (2547) ผลการศึกษาตามหลักแนวคิดหยินหยางจากผลงานสร้ างสรรค์ของศิลปิ น
หญิ ง ทัง้ 5 ท่ า นพบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด หยิน หยางโดยทัง้ 5 ท่ า นได้ ป รั บ ใช้ ใ นการ
สร้ างสรรค์ ผลงานอย่างสมดุลแนวคิดที่สอดคล้ องกัน ได้ แก่ เหตุผล-ความคิด, เชิงชาตินิยมจิตนิยมความจริ ง-ความเชื่อ, ความจาเป็ น -ความต้ องการ และเหตุผล-ความรู้ สึก ดังนัน้ การนา
แนวคิด หยินหยางไปใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงานจะพบว่าศิลปิ นจะสามารถใช้ พลังสร้ างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้ างสรรค์ผลงานได้ ตามแนวทางเฉพาะตนและผลงานอื่น ๆ ที่หลากหลาย
และรวมทังบทบาทที
้
่ศิลปิ นดารงอยู่จึงสามารถรับบทบาทได้ หลายบทบาทในเวลาเดียวกันได้ แก่
บทบาทศิลปิ น บทบาทครูศิลปะ บทบาทนักเขี ยน หรื อบทบาทอื่น ๆ ในครอบครัว ในสังคม ในแวด
วงศิลปิ น หากศิลปิ นได้ ปรับความสมดุลต่อการดาเนินชีวิตทุกบทบาทย่อมส่งเสริ มให้ สามารถเป็ น
บุคคลที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับของสังคมและประสบความสาเร็จ
5.2.3 ปั จจัยที่เอือ้ ให้ เป็ นศิลปิ น
ศิลปิ นมีปัจจัยสนับ สนุนตามโครงสร้ างทางสังคม ประกอบด้ วย ด้ านการศึกษา
ด้ านครอบครัว ด้ านสังคม และด้ านจิตวิทยา ปั จจัยส่งเสริ มให้ เป็ นศิลปิ นนัน้ มีทงั ้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมที่เกิดจากการผลักดันตามสภาพแวดล้ อมของศิลปิ นหญิง เช่น ด้ านครอบครัว ศิลปิ นจะ
ได้ รับการสนับสนุนในด้ านงบประมาณและครอบครัวมีสว่ นร่วมในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะของ
ศิลปิ นหญิงได้ รับการสนับสนุนในการสร้ างหอศิลป์ โดยงบสนับสนุนจากครอบครัว การจัดแสดง
นิทรรศการของศิลปิ นจากการส่งเสริ มของครอบครัว เป็ นต้ น ด้ านการศึกษาศิลปิ นจะได้ รับการ
สนับสนุนจากแวดวงทางศิลปะ เช่น การเข้ าศึกษาในสถานศึกษาศิลปะทาให้ มีโอกาสได้ เรี ยนรู้และ
สร้ างประสบการณ์กบั ครูศิลปะต้ นแบบทางด้ านศิลปะร่วมสมัยในการผลักดันหรื อสร้ างแรงบันดาล
ใจต่อการเป็ นศิลปิ นของศิลปิ นหญิง จะได้ ทงแนวทางในการสร้
ั้
างสรรค์ผลงานและได้ ความร่วมมือ
จากวงการศิลปิ นตามเทศกาลหรื อโอกาส เป็ นต้ น ปั จจัยด้ านสังคม ศิลปิ นหญิงนันจะได้
้
รั บการถูก
ยอมรับจากการประกวด จากรางวัลต่าง ๆ หรื อการได้ รับตาแหน่งทางวิชาการศิลปะ เช่น ศิลปิ น
หญิงได้ รับการยกย่องให้ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ ศิลปิ นหญิงเป็ นครู ศิลปะที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการเป็ นรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็ นต้ น และปั จจัยด้ านจิตวิทยา ศิลปิ น
หญิงมีความกล้ าและมัน่ ใจต่อการแสดงออกทางศิลปะ แม้ บคุ ลิกหรื อพฤติกรรมห้ าวหาญแต่ศิลปิ น
เป็ นตัวของตัวเองและมีความอ่อนโยน มีการแสดงออกทางความสัมพันธ์ ที่เป็ นมิตรต่อมนุษยชน
อย่างเสมอกัน
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5.2.4 แนวทางการส่ งเสริมศิลปิ นหญิงให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย
แนวทางการส่งเสริ มศิลปิ น แนวทางที่ได้ จากการศึกษาศิลปิ นทัง้ 5 ท่าน และจาก
แนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ในด้ านการส่งเสริ มให้ ศิลปิ นประสบความสาเร็ จและเป็ นที่
ยอมรั บ จากสัง คม ได้ แ ก่ 1. การสร้ างสภาพแวดล้ อ มให้ เ กิ ด การกระตุ้น ความคิ ด ความคิ ด
สร้ างสรรค์ เ ป็ น พื น้ ที่ ส าหรั บ แสดงความส าเร็ จ ของศิ ล ปิ น หญิ ง ได้ แ ก่ ข้ อ มูล ประวัติ ผลงาน
กระบวนการสร้ างสรรค์ ข องศิ ล ปิ น หญิ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด แรงขับ ในการสร้ างสรรค์ ต่ อ ศิ ล ปิ น หญิ ง
2. การกาหนดให้ มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ ผลงานของศิลปิ นสู่สาธารณชนเพื่อให้ เป็ นที่ร้ ู จักอย่าง
กว้ างขวางและเป็ นการผลักดันให้ ศิลปิ นหญิงมี แรงจูงใจในการสร้ างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง
และ 3. หน่วยงานหรื อสถานศึกษาดาเนินการให้ นักศึกษาศึกษากระบวนการทางานศิลปะของ
ศิลปิ นหญิงและร่วมมือกันด้ านการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปิ นหญิง
5.2.5 ข้ อค้ นพบอื่น ๆ
งานวิจัยนี ้ ได้ พบข้ อเท็จจริ งในสังคมไทยเกี่ยวกับการเป็ นศิลปิ นหญิ ง นอกจากใช้
ความสามารถในการสร้ างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องแล้ ว การที่ศิลปิ นหญิงจะประสบ
ความสาเร็ จนันต้
้ องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการได้ แก่ ผู้ชม เนื่องจากการแสดงผลงานศิลปะของ
ไทยพบได้ ว่ามีผ้ ชู มซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นบุคคลในแวดวงศิลปะหรื อผู้ชมในวงแคบ ดังนันการศึ
้
กษา
ศิลปิ นที่แสดงผลงานศิลปะให้ เป็ นที่ร้ ู จกั เป็ นที่ยอมรับในสังคมนันปั
้ จจัยอีกประการที่ควรส่งเสริ ม
คือ ความสนใจและความเข้ าใจเกี่ยวกับศิลปะในสังคมไทยของผู้ชมงานศิลปะด้ วย
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1. ศิลปิ นหญิงและชายมีบทบาทต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และศิลปิ นหญิงใน
งานวิจยั นี ้มีการพัฒนาและฝึ กฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง ผลงานที่แสดงออกสะท้ อนบทบาทต่อสังคม
ตามปรากฏการณ์ของสังคมทุก ๆ ด้ าน ได้ แก่ การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวันสาคัญ
ต่าง ๆ ทาให้ ประจักษ์ ชัด เจนเป็ นรู ปธรรม และการทางานที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวหรื อตามบริ บท
วัฒนธรรมจากการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ ของศิลปิ น งานวิจัยนีเ้ หมาะสาหรั บใช้ ศึกษาเป็ น
แบบอย่ า งแก่ บุ ค คลและผู้ สนใจท างานศิ ล ปะเพื่ อ เป็ น แนวทางพัฒ นางานสร้ างสรรค์ หรื อ
สถานศึก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ สนับ สนุ น ให้ ศิ ล ปิ น หญิ ง มี บ ทบาทต่ อ สัง คมอย่ า ง
เหมาะสม
5.3.2 การประยุกต์ ใช้ แนวคิดหยินหยาง งานวิจัยนี ไ้ ด้ ใช้ แนวคิดหยินหยางวิเคราะห์
ผลงานศิลปะของศิลปิ นหญิง 5 ท่าน พบว่ามีความสอดคล้ องตามแนวคิดหยินหยางอย่างมีดลุ ย
ภาพ สะท้ อนถึง ศิลปิ น ในการสร้ างสรรค์ ผลงานทัง้ ในรู ปแบบเฉพาะ และตามบริ บทสังคมของ
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ศิ ล ปิ น และศิ ล ปิ น สามารถพัฒ นางานสร้ างสรรค์ ใ ห้ มี ผ ลงานหลากหลาย และต่ อ เนื่ อ งเป็ น ที่
ประจักษ์ ในสังคม การพัฒนามนุษย์ ในสังคมให้ มีความสุข ความสาเร็ จ มีความก้ าวหน้ าตาม
บทบาทหรื อสถานภาพต่าง ๆ ของบุคคลและสังคม สามารถศึกษาต่อยอดจากงานวิจยั นี ้ในด้ าน
การพัฒนาบทบาทของศิลปิ นในบริ บทสังคมไทย และการศึกษาบทบาทศิลปิ นในแขนงต่าง ๆ
ได้ แก่ นักดนตรี นักร้ อง นักประพันธ์ ตลอดจนนักเรี ยน นักศึกษาศิลปะหรื อวิชาชีพอื่นเพื่อให้ เกิด
องค์ความรู้ที่กว้ างขวางต่อไป
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ประวัติผู้เขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ปั ติมา โฆษิตเกษม
23 มิถนุ ายน 2518
สงขลา
พ.ศ. 2541 ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ )
จาก สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. 2554 ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2562 ศิลปศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต (ศิลปวัฒนธรรม)
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

