
1 

 

สารบาญ 
 
 

กิตตกิรรมประกาศ .......................................................................................... 3 
บทคดัย่อ ....................................................................................................... 4 
ABSTRACT .................................................................................................... 5 
ค าน า ............................................................................................................ 6 

บทท่ี 1 ............................................................................................................... 7 
ท่ีมาและความส าคญัของเร่ืองที่ท าการวิจยั ....................................................... 7 
ค าถามน าการวจิยั ...................................................................................... 9 
วตัถปุระสงค์การวจิยั .................................................................................. 9 
ขอบเขตการวจิยั ........................................................................................ 9 
ระเบียบวธีิวิจยั ......................................................................................... 10 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ........................................................................ 12 

บทท่ี 2 ............................................................................................................. 13 
ทบทวนกรอบทฤษฏีและแนวความคดิท่ีเก่ียวข้อง ............................................. 13 
ทบทวนกระบวนทศัน์วฒันธรรมศกึษา ........................................................ 14 
ทบทวนกระบวนทศัน์สายสงัคมวิทยา ......................................................... 21 
กรอบการจ าแนกผลงานอิโรตกิ .................................................................. 25 
มมุมองด้านแฟชัน่กบัเรือนร่าง ................................................................... 31 

บทท่ี 3 ............................................................................................................. 37 
ระเบียบวธีิวิจยั ............................................................................................. 37 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ........................................................ 38 
เกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ................................................................ 40 

แหล่งข้อมลูที่ใช้ในการศกึษา .............................................................................. 41 
แหล่งข้อมลูปฐมภมูิ .................................................................................. 41 
แหล่งข้อมลูทตุยิภมูิ .................................................................................. 43 
ค าถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์ ...................................................................... 43 



2 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ................................................................... 45 
การวเิคราะห์และสรุปผลข้อมลู .................................................................. 47 
เกณฑ์การวเิคราะห์ข้อมลู.......................................................................... 48 

บทท่ี 4 ............................................................................................................. 49 
วเิคราะห์ผลการวจิยั ...................................................................................... 49 
บทสมัภาษณ์ ............................................................................................... 50 
กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านท่ี 1 ............................................................... 50 
กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านท่ี 2 ............................................................... 56 
กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านท่ี 3 ............................................................... 59 
กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านท่ี 4 ............................................................... 66 
กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านท่ี 5 ............................................................... 70 
กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านท่ี 6 ............................................................... 75 

ตารางสรุปแบบสอบถามความคิดเหน็............................................................. 79 
บทท่ี 5 ............................................................................................................. 82 
ผลการวจิยั ................................................................................................... 82 

ภาคผนวก ก. .................................................................................................... 87 
ภาคผนวก ข. .................................................................................................... 89 
ตวัอย่างผลงานท่ีเกิดเป็นประเดน็ปัญหา ......................................................... 89 

 



3 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจยั “ความผิดพลาดในการรับรู้ศิลปะและอนาจารกบังานศิลปะภาพถ่ายบนพืน้ที่สงัคมไทย” 
นีไ้ด้รับทนุสนบัสนนุวิจยัโดยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่งานวิจยัชิน้นีส้ามารถส าเร็จลลุว่งไป
ได้ด้วยดีจากความอนเุคราะห์ของเหลา่ผู้ เช่ียวชาญสายงานท่ีเก่ียวข้องกบัการถ่ายภาพ อาจารย์ อรรฆย์ 
ฟองสมทุร คณุสริุวิภา กลุตงัวฒันา คณุชชัวิน อณุหะนนัทน์ คณุธาดา วารีช คณุเพ็ญพกัตร์ ศิริกุล และ
คุณค ารน ปราโมช ณ อยุธยา  ที่ ได้ เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้สัมภาษณ์ข้อมูลและตอบ
แบบสอบถามประกอบการท างานวิจยัในครัง้นี ้เป็นอยา่งสงู  

ขอขอบคณุกลุม่ผู้ช่วยวิจยั เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ค าแนะน าและ
ก าลงัใจที่มอบให้ผู้ วิจัยเมื่อผลงานกรณีศึกษาในงานวิจัยชิน้นี ้ได้ถูกกล่าวหาและบิดเบือนเป้าหมาย 
ผู้วิจยัขอขอบคณุทกุทา่นเป็นอยา่งสงู 

 

 

กนัต์ พนูพิพฒัน์ 

ผู้วิจยั 
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บทคดัย่อ 
 

งานวิจัย “ความผิดพลาดในมโนทศัน์ศิลปะและอนาจาร” ชิน้นีผู้้ วิจัยมุ่งเน้นส ารวจแนวคิดผ่าน
กระบวนการศกึษาแบบปรากฏการณ์วิทยา เก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึถึง เพื่อวิเคราะห์
ปัจจยัในการก าหนดคณุคา่ผลงานภาพถ่ายแนวอิโรติก โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นบคุคลเฉพาะในวงการ
สือ่โทรทศัน์และสือ่สิง่พิมพ์ รวมถึงบคุคลทัว่ไปนอกวงการแสดงให้เห็นปัจจยัส าคญัคอืทนุทางสงัคมทีท่ า
ให้เกิดมโนทศัน์ที่แตกตา่ง 

ผู้วิจยัสรุปปัจจยั ที่สง่ผลตอ่มโนทศัน์ในการก าหนดคณุคา่ผลงานภาพถา่ยอิโรติกออกเป็น 4 หวัข้อ
ดงันี ้1. จุดมุ่งหมายของผู้สร้าง ความชัดเจนของกระบวนการคิดและเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นกระบวนวิธีคิดทางศิลปะหรือมีเป้าประสงค์เป็นอยา่งอื่น 2. ขอบเขตด้านทนุทางสงัคม บคุคลผู้หนึ่ง
ไม่ได้เป็นผู้ สร้างชุดความคิดหรือความเช่ืออนัใดอนัหนึ่งขึน้มาด้วยตนเอง แต่เกิดจากการถ่ายทอด 
ปลกูฝัง ซมึซบั บม่เพาะขึน้มาเป็นทศันคติของบคุคลผู้หนึ่งได้จากสิ่งแวดล้อมทางสงัคมรอบตวัที่บคุคล
นัน้อาศยั 3. ขอบเขตเชิงพืน้ที่ พืน้ที่เฉาพะอย่างห้องแสดงงานซึ่งสงวนไว้ส าหรับการศึกษาความรู้เชิง
วิชาการด้านศิลปะ ที่มีเง่ือนไขพิเศษที่สามารถย้อนแย้งกบัขนบความเช่ือของวฒันธรรมกระแสหลกัได้ 
ต่างกับกับพืน้ที่สาธารณะที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดได้ 4. ขอบเขตช่วงเวลา 
กระบวนการตีความหมายของความเป็นศิลปะและอนาจารขึน้อยูก่บักรอบช่วงเวลา 
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ABSTRACT 

 

“The Erroneous Perception of Art photography and Pornography in Thai society” is 
focused on exploring the concept of perception through a phenomenological study by 
collecting raw data in in-depth interview, targeting to specific individuals and group of 
specializes in the media art, television and publishing, to analyze the factors that determine 
the value and dividing Erotic photography from Pornography  

The result shows factors that affected the way of determining value and dividing erotic 
photography from pornography into 4 factors; 1 The aims of creators: the clarities of concept, 
processes and photographic approach to create works of art or purpose otherwise. 2 Social 
Wealth, an ideas or beliefs can’t set one up by themselves but shaved up by society 
cultivating an attitude of a man from the social environment. 4 Space, an exhibition space like 
gallery is reserved for the academic study of the arts with special conditions that can reverse 
inconsistent beliefs of mainstream culture unlike the public space. 4 Time, The Interpretation 
depending on the time frame of culture and norm in the society.   
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ค าน า 

 

ความผิดพลาดในการรับรู้และก าหนดคณุค่าผลงานภาพถ่ายอิโรติก  หลายครัง้ผลงานศิลปะถูก
น าไปเปรียบเทียบกับสื่อทางเพศหรือภาพโป้เปลือย เกิดการตัง้ค าถามเก่ียวกับความเหมาะสมของ
ศีลธรรมอนัดีงาม งานวิจยัชิน้นีเ้กิดขึน้ภายใต้กระแสสงัคมโลกยคุหลงัสมยัใหม่ที่มีความซบัซ้อนของ
กลุม่แนวคิดที่หลากหลาย กระแสสงัคมที่เกิดการเปลีย่นแปลงตามกระแสโลกกบัอีกสว่นหนึง่ที่พยายาม
คงรักษากรอบแนวคิดเชิงอุดมคติเดิมเอาไว้  ความขดัแย้งกันของแนวคิดทัง้ส่องกลุ่ม ตอบสนองต่อ
ประเด็นคณุคา่และการรับรู้งานภาพถ่ายแนวอิโรติกอยา่งมีนยัยะส าคญั  

งานวิจยัเร่ือง ความผิดพลาดในการรับรู้ศิลปะและอนาจาร ช่วยให้ผู้วิจยัท าความเข้าใจตอ่มมุมอง
ของผู้คนในสงัคม ตอ่การรับรู้ผลงานศิลปะภาพถ่ายแนวอิโรติก วิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวจิยัชิน้แรกของผู้วิจยัที่
ไมใ่ช่งานวิจยัเชิงสร้างสรรค์ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจยัขออภยัมา ณ โอกาสนี ้ 
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บทที่ 1  
ที่มาและความส าคัญของเร่ืองที่ท าการวิจัย 

 

ภายใต้กระแสสังคมโลกยุคหลังสมัยใหม่ที่ผู้ คนมีความซับซ้อนและผสมผสานแนวคิดที่
หลากหลาย มุมมองต่อประเด็นปัญหาหนึ่งจึงไม่อาจสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยค านิยามสัน้ๆ เพียงค า
เดียว เช่นเดียวกัน เมื่อมองย้อนกลบัมายงัสงัคมไทยเราสามารถพบได้กับความซบัซ้อนทางความคิด
ของสงัคมที่สว่นหนึง่ก าลงัเปลีย่นแปลงตามกระแสโลก กบัอีกสว่นหนึง่ที่พยายามคงรักษากรอบแนวคิด
เชิงอดุมคติเดิมเอาไว้ เมื่อประเด็นปัญหาทางสงัคมที่กระทบตอ่กรอบความเช่ือเชิงอดุมคติเดิมๆ ปรากฏ
ให้เห็นคือจุดเร่ิมต้นของงานวิจัยชิน้นี ้ในทุกมิติชนชัน้ของสงัคมไทยที่ยังตัง้ค าถามเก่ี ยวกับความ
เหมาะสมของศีลธรรมจรรยา ซึ่งกรอบความเหมาะสมเหล่านีย้ังคงพบเห็นได้ในจิตส านึกของคนใน
สงัคมไทยแตกตา่งเพียงแค่ระดบัของความเหมาะสมว่าจะสงูหรือต ่าแตกต่างกนัแค่ไหน อย่างประเด็น
ปัญหาที่ได้ถกเถียงกนัมาเนิ่นนาน  

“ศิลปะหรืออนาจาร” ค าพูดสองประโยคนีไ้ด้ยินกนับ่อยขึน้ในสงัคมไทยปัจจุบนั การประทะกัน
ของความคิดเห็นที่แตกต่างของกลุ่มคนในสงัคมสมยัใหม่ที่มีความซบัซ้อนปรากฏให้เห็นมากขึน้ ใน
เกือบทกุมิติชนชัน้ สงัคมไทยมกัตัง้ค าถามเก่ียวกบัความเหมาะสมของศีลธรรมจรรยา ขนบแนวคิดทาง
วฒันธรรม ความดีงาม โดยเฉพาะภาพในสื่อที่สามารถแพร่กระจายสูส่าธารณะได้อย่างรวดเร็ว ภาพที่
ปรากฏในหน้านิตยสารและสื่อต่างๆ ผู้คนส่วนหนึ่งยอมรับกันได้ ผู้คนบางส่วนกลบัปฏิเสธภาพถ่าย
เหลา่นัน้ สื่อทางเพศภาพถ่ายแนวอิโรติก ภาพเหล่านัน้ถกูสร้างขึน้ด้วยแรงผลกดนัทางศิลปะ หรือแรง
ขบัทางเพศเพื่อปลกุเร้าความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ ผู้วิจยัจึงประสงค์ที่จะศึกษาและท าความ
เข้าใจ มโนทศัน์ของคนในสงัคม ในการตีความหมายและก าหนดคณุค่าผลงานภาพถ่ายเปลือยที่ผู้วิจยั
ได้สร้างสรรค์ขึน้ เมื่อภาพถ่ายโป้เปลือยอย่างโจ่งแจ้งถูกน ามาเผยแพร่ สถานะของงานศิลปะหรือสิ่ง
ลอ่แหลมตอ่ขนบความดีงามในสงัคม  

หลายครัง้ที่สือ่ปรากฏและเผยแพร่ภาพถ่ายอิโรติก ท่ีลอ่แหลมและแสดงจดุประสงค์ในการปลกุเร้า
ทางเพศอยา่งชดัเจน ไมว่า่จะด้วยเหตผุลในการพาณิช สง่เสริมการขายและโน้มน้าวดงึดดูใจผู้ชม หลาย
ครัง้ที่เกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ทางออกที่ง่ายที่สดุคือการหยิบยืมสถานะของงาน
ศิลปะมาใช้เป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรม การผลกัให้งานภาพถ่ายอิโรติกเข้าไปอยู่ในขอบเขตของค า
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ว่า “ศิลปะ” ในทางกลับกัน กลุ่มผู้ สร้างสรรค์ภาพถ่ายศิลปะอย่างแท้จริง  ที่มีจุดประสงค์และ
องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานรวมทัง้รูปแบบในการน าเสนออย่างไร ความพยามมองหาขอบเขต
ของความเป็นศิลปะซึ่งทกุฝากต่างอ้างถึงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบัผลงานของตนเอง อาจมีสิ่งที่
เป็นตวัก าหนดไว้แค่ไหนอย่างไร งานลกัษณะใดจึงจะไม่ถกูติดป้ายให้เป็นงานลามกอนาจาร ปัญหา
เหลา่นีซ้บัซ้อนและซ้อนเหลอืมกนัทางความคิดภายใต้บริบทของความเป็นศิลปะ 

ผู้วิจยัพยายามที่สืบค้นแนวคิดทฤษฏีเพื่อหาเคร่ืองมือที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ท าวิเคราะห์ความ
เข้าใจ ระบุก าหนดร่างขอบเขตของเส้นแบ่งความแตกต่างระหว่างศิลปะและอนาจารให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
รวมทัง้อ่านปรากฏการณ์ที่ให้ก าเนิดความหมายและการตอบสนองของผู้คนที่ชมผลงานที่มีลกัษณะ
พร่ามัวระหว่างการเป็นสื่อลามกอนาจารกับผลงานศิลปะ สิ่งที่ผู้ วิจัยให้ความส าคัญอันดับแรกคือ
การศึกษาถึงกระบวนการเกิดมโนทศัน์ อุดมคติ ความคิด ความเช่ือที่ประกอบสร้างขึน้เป็นตวัตนของ
บคุคลนัน้ๆ บคุคลผู้หนึง่ไมไ่ด้สร้างชดุความคิดหรือความเช่ืออนัใดอนัหนึง่ขึน้มาด้วยตนเอง แต่เกิดจาก
การปลกูฝังและบ่มเพาะจากสิ่งแวดล้อมทางสงัคมที่อาศยัอยู่ กระบวนการตีความหมายของภาพถ่าย
ในช่วงเวลา  

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ภาพถ่ายแฟชั่นหรือภาพแนวอิโรติกได้ถูกน ามาเปรียบเทียบกับ
ภาพถ่ายอนาจาร ขอบเขตของความเป็นศิลปะและอนาจารจึงถูกท าให้ยิ่งเลือนรางลงด้วยกระแส
ความคิดที่เปลีย่นไปตามยคุสมยั การให้ค านิยามหรือก าหนดขอบเขตความเป็นศิลปะควรถกูตัง้ค าถาม 
และท าให้มีความชัดเจนต่อความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งเหล่านีใ้ห้มากยิ่งขึน้ ในสงัคมไทยปัจจุบัน 
หลงัจากที่สงัคมไทยหลอมรวมเข้ากบัสงัคมโลก สูย่คุโลกาภิวตัน์ วิถีชีวิตของผู้คนในสงัคมถกูบีบอดัทัง้
ด้านพืน้ที่และเวลา คนอีกซีกโลกหนึ่งสามารถเห็นความซบัซ้อนของผู้คนในพืน้ที่อื่นได้เกือบในเวลา
พร้อมกนั  

การตัง้ค าถามถึงการท าความเข้าใจของความหลากหลายทางความคิดที่มีต่อผลงานศิลปะการ
ถ่ายภาพแนวแฟชัน่หรือภาพเปลือยแนวศิลปะในพืน้ที่อื่นๆ ก็ปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกนั ผู้คนที่มีความ
หลากหลายเลอืกที่จะแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบความคิดที่แตกตา่งกนัออกไป จากแนวคิดกระแส
หลกัที่ประกอบสร้างขึน้ มิติของปัจเจกและมิติของอ านาจทางสงัคมที่ประกอบสร้างให้เกิดเป็นปัจเจกผู้
นัน้ขึน้มา ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงพยายามตัง้ค าถามถึงปัญหาที่เกิดขึน้และศึกษาหาแนวทางเพื่อตอบค าถาม
และท าความเข้าใจกรอบความคดิที่แตกตา่ง การศกึษากระบวนการให้ความหมาย ประเด็นการหยิบยืม
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สถานะและความขดัแย้งเหลา่นัน้ เพื่อท่ีจะก าหนดรู้ขอบเขตที่กัน้แบ่งระหว่างสถานะในการเป็นผลงาน
ศิลปะกบัสือ่อนาจาร การประทะประสานกนัระหวา่งแนวคิดคูข่นาน  

ผู้วิจยัหวงัวา่ในการศกึษาเพื่อสบืค้นหามลูเหตขุองความแตกต่างในการให้สถานะของภาพถ่ายอิ
โรติก จะสามารถระบุชีถ้ึงเส้นแบ่งของความแตกต่างระหว่างศิลปะและอนาจารที่เลือนราง ให้เห็นได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ รวมทัง้กรอบวิธีคิดภายใต้มโนทศัน์ของคนในสงัคมไทยที่ยงัอยู่ภายใต้อิทธิพลของขนบ
ความเช่ือแบบเก่า ด้วยหวังว่าการวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นการพฒันากรอบความคิดในการท าความเข้าใน
สภาพสงัคมและตอ่ยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ รวมทัง้พฒันากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย 
เพื่อเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจความเป็นศิลปะภาพถ่ายอิโรติเพื่อประโยชน์แก่สงัคมและแวดวงวิชาการ 

ค าถามน าการวิจัย 

1. ปัจจยัใดบ้างที่สง่ผลตอ่การก าหนดคณุคา่ระหวา่งผลงานศิลปะและอนาจารออกจากกนั 

2. อ านาจทางสงัคมและขบนบวฒันธรรมปัจจุบนั สง่ผลต่อกระบวนการถอดความหมายในงาน
ภาพถ่ายอิโรติกอยา่งไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์หาปัจจยัที่สง่ผลตอ่การก าหนดคณุคา่ผลงานภาพถา่ยแนวอิโรต ิ

2. เพื่อศกึษาและวิเคราะห์การรับรู้ที่ผิดพลาดในประเด็นศิลปะและอนาจารในงานภาพถา่ยอิโร
ติก 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยเร่ิมต้นจากการทบทวน ทฤษฎีและกรอบแนวคิดวฒันธรรมศึกษาที่
เก่ียวข้องส าหรับท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ทางสงัคม พร้อมประเมิน วิเคราะห์ประเด็นข้อขดัแย้ง 
ของสงัคมที่มีต่อผลงานสื่อภาพถ่ายแนวอิโรติก รวมทัง้ประเด็นข้อขดัแย้งที่เกิดขึน้กับผลงานของตัว
ผู้วิจยัเอง โดยใช้กรอบการวิจยัแบบปรากฏการวิทยาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและสรุปข้อคิดเห็นที่ได้
จากการวิจยัในครัง้นี ้ 

เก็บรวบรวมข้อมลูผลกระทบที่เกิดขึน้จากปรากฏการณ์ทางสงัคมแล้วท าการวิเคราะห์รูปแบบของ
การแสดงความคิดเห็นจากกระแสการตอบรับที่เกิดขึน้หลงัจากน าเสนอผลงานชุดภาพถ่ายอิโรติก บท
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สมัภาษณ์ การความคิดเห็นทัง้จากผู้ เช่ียวชาญในสาขาที่เก่ียวข้อง และข้อมลูแบบสอบถามจากบคุคล
ทัว่ไป รวมไปถึงวิเคราะห์วาทะทางสงัคมจากประเด็นเร่ืองศิลปะและอานาจารบนหน้าสื่อต่างๆ รวมถึง
สือ่ออนไลน์ที่เกิดขึน้ตามหน้าเว็บไซต์อยา่งเฟสบคุของส านกัขา่วตา่งๆ ที่เกิดจากการแชร์ข้อมลูข่าวสาร
ผา่นโลกออนไลน์ รวมทัง้สือ่หนงัสอืพิมพ์และรายการโทรทศัน์ในบริบทของการมองและตดัสินความเป็น
อนาจารหรือศิลปะ 

 ระเบียบวิธีวิจัย 

1. รวบรวมข้อมลูและทบทวนกรอบความคิด 

ในการศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด มโนทศัน์ของบุคคลทัว่ไปในการ
แบ่งแยกและจัดคุณค่าภาพถ่ายแนวอิโรติก ผู้ วิจัยจ าเป็นต้องทบทวนและรวบรวมกรอบคิดทฤษฏีใน
สายต่างๆ เพื่อใช้วิเคราะห์หาที่มาของปัญหาในขัน้ต้น ซึ่งประกอบไปด้วยกรอบคิดและทฤษฏีที่
เ ก่ียวข้องเช่น วัฒนธรรมศึกษา สังคมวิทยา  สัญญะวิทยาในการถอดความหมาย เพื่อออก
แบบสอบถามและตรวจสอบความถกูต้องของผลการวิจยั 

2. เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านกระบวนการวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถ
ปริวรรต 

3. เก็บและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณผา่นแบบสอบถามความคิดเห็น 

ในสว่นท่ี 2 และสว่นที่ 3 เหตทุี่ผู้วิจยัเลือกใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ที่หลากหลายทัง้เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพื่อต้องการทราบถึงปัจจัยที่แน่นอนของกรอบการจ าแนกคุณค่าระหว่างศิลปะและ
อนาจาร เพื่อให้ได้ข้อมลูที่นา่เช่ือถือ โดยผู้วิจยัแบง่ขอมลูที่จะวิเคราะห์ออกเป็นสองสว่น ได้แก่  

- สว่นทตุิยภมูิ วิเคราะห์หาปัจจยัจากการสมัภาษณ์เชิงลกึของกลุม่ผู้อยูใ่นแวดวงและมีพืน้ฐาน
ทางสงัคมดี ผู้วิจยัเห็นวา่ความแตกตา่งทางมโนทศัน์ของผู้คนในสงัคมไทยสามารถแบง่แยกได้
ด้วยกรอบทนุทางสงัคม ในท่ีนีห้มายถึง พืน้ฐานทางสงัคมของผู้คนในสงัคมที่แตกตา่งกนัซึง่จะ
สง่ผลต่อกระบวนทศัน์ในการรับรู้และจ าแนกผลงานผลงานศิลปะและอนาจารอย่างมีนยัยะ
ส าคญั 

- สว่นปฐมภูมิ วิเคราะห์ผลตอบรับจากแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคคลทัว่ไป ชายและ
หญิง แบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ 15-25 ปี 25-35 ปี และอายุมากกว่า 35 ปีขึน้ไป ผลงาน
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ภาพถ่ายอิโรติก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกรอบความเข้าใจและมองหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งข้อมลูทัง้สองชดุ 

ข้อมลูจากความคิดเห็นและผลตอบรับทัง้จากผู้ เช่ียวชาญและแบบสอบถามจากบคุคลทัว่ไป 
ที่มีต่อผลงานภาพถ่ายอิโรติกจะถูกน าไปวิเคราะห์เพื่อเป็นบทสรุปขอชุดผลงานนัน้และวางแผน
สร้างสรรค์พฒันาชดุผลงานตอ่ไป 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าความเข้าใจถึงกระบวนทศัน์ของสงัคมที่มีความหลากหลายซบัซ้อน รวมทัง้เรียนรู้ปัญหาและ
อปุสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายศลิปะ อีกทัง้ยงัเป็นการขยายกรอบความคดิ ความรู้การ
สร้างสรรค์และอา่นงานภาพถ่ายอิโรติกอยา่งถกูต้องและเข้าใจ 

 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในอนาคต ทัง้ผู้ที่สนใจและบคุคลในแวดวงวิชาการ ที่อาจสามารถ
ประยกุต์ใช้หรือตอ่ยอดให้เกิดการศกึษาวิจยัอื่นๆ ซึง่จะเป็นผลดีตอ่วงการวิชาการ  

3. เพื่อท าความเข้าใจกบัความแตกต่างทางความคิด การถอดความหมายภาพถ่ายแนวเพื่อเข้าถึง
กรอบคิดที่ซ่อนอยู่เบือ้งหลงัภาพอิโรติก ตอบสนองและย้อนแย้งมโนทศัน์ทางสงัคมในการเปิด
กรอบคิดแนวใหม ่ท่ีนอกเหนือไปจากกรอบความคิดสายอนรัุกษนิยม  
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บทที่ 2 
ทบทวนกรอบทฤษฏีและแนวความคดิที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้วิจัยวางกรอบกระบวนการศึกษาค้นคว้าภายใต้หวัข้อและมุมมองต่างๆ ที่ครอบคลมุประเด็น
พืน้ฐานทางวฒันธรรม ความเข้าใจตอ่คณุคา่และผลงานศิลปะแนวอิโรติก รวมถึงกระบวนการรับรู้และ
จ าแนกความเป็นศิลปะและอานาจาร รวมไปถึงการศกึษาทฤษฏี กรอบแนวคิดที่แสดงมมุมองของผู้คน
ในสงัคมผา่นบทความที่เสนอมมุมองทางเพศสภาพและวาทกรรมที่เกิดขึน้ในสงัคมไทย เพื่อให้งานวิจยั
ชิน้นีส้ามารถแสดงทา่ทีตอ่ความขดัแย้งเหลา่นัน้ได้อยา่งเหมาะสม  

ผู้วิจยัพยายามไม่ยดึถือกรอบความคิดหรือความเช่ือที่มีอยูแ่ตเ่ดิม ผู้วิจยัได้พยายามสรุปเนือ้หาที่
ศกึษามาได้ เพื่อใช้ก าหนดกรอบการศกึษาวิจยั และออกแบบสอบถามให้เหมาะสม โดยเร่ิมจากทบทวน
กระบวนทศัน์วฒันธรรมศกึษาเพื่อเข้าใจนิยามของวฒันธรรม ความดีความเหมาะสมอิทธิพลของกรอบ
ทางวฒันธรรมที่สง่ผลตอ่สงัคม ทบทวนกระบวนทศัน์สายสงัคมวิทยาเพื่อศกึษาสญัญะวิทยาและมายา
คติ ความเป็นจริงในสงัคม วาทะกรรมและปฏิสมัพนัธ์ของผู้คนในการรับรู้ศิลปะและอนาจาร และศึกษา
ท าความเข้าใจผลงานอิโรติกและการจ าแนกคณุคา่ 
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ทบทวนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา 

 

สภาพสงัคมและวฒันธรรมไทย ประวตัิศาสตร์ของทศันคติ ขอบเขต และระดบัความเหมาะสมใน
สงัคมไทยมีการเปลีย่นแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจบุนั นิยามของศีลธรรมอนัดีในอดีตไม่ได้ขีดเส้นผ่าน
การแตง่กาย การเปิดเผยเรือนร่างของผู้คนในอดตีไมเ่ก่ียวข้องกบัส านกึละอายในการโปเปลอืย ทราบได้
จากภาพของชายและหญิงที่ปรากฏในงานจิตกรรมฝาผนงัมากมายแสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู ่
รูปลกัษณ์ และการแต่งการของคนไทยในอดีต ซึ่งปรากฏให้เห็นเคร่ืองนุ่งห่มปกปิดร่างกายแค่เพียง
บางสว่น ซึ่งเรียกได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนทัว่ไปในสงัคมไทยเมื่ออดีตนัน้เกือบจะเปลือยเปลา่กนัเป็นปกติ 
ความแตกตา่งของวฒันธรรมและสถานะความเป็นอยู่เหลา่นีเ้ป็นหลกัฐานเพื่อใช้ท าความเข้าใจต่อการ
ปรับเปลีย่นมโนทศัน์ของคนในสงัคม ความเป็นศิลปะและอนาจารคงไม่มีเหตผุลใดในการถามผู้คนใน
สงัคมที่กายเปลือยอกเป็นเร่ืองปกติว่าภาพเปลือยอกนัน้อนาจารหรือไม่  เราก็ไม่สามารถย้อนกลบัไป
ถามวา่ผู้คนในช่วงเวลาอดีตไร้ยางอายหรือไร้ซึง่ศีลธรรมหรืออยา่งไร  

ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา สงัคมไทยมีการแสดงออกต่อการมองภาพถ่ายโป้เปลือยได้อย่าง
นา่สนใจ สงัคมไทยซึง่สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ให้ความส าคญักบัศีลธรรมจรรยา ผู้คนบางกลุม่มอง
วา่ภาพถ่ายโป้เปลอืยและภาพถ่ายศิลปะแนวอิโรติกนัน้คือสิง่เดียวกนั บางกลุม่สามารแยกแยะออกจาก
กนัได้ แตบ่างครัง้แม้ผลงานศิลปะภาพถ่ายแนวอิโรติกก็ยงัมองว่าขดัต่อหลกัศีลธรรมอนัดีของสงัคมใน
บางแง่มมุหรือในประเด็นท่ีแปลกประหลาด ผู้คนกลุม่หนึง่พยายามเสนอวิธีการมองให้เห็นถึงความเป็น
สนุทรียะของภาพถ่ายแนวศิลปะ ซึง่เป็นการยกระดับจิตใจด้วยการเชิดชูความงดงามของของเรือนร่าง
มนุษย์ เช่นในบทความและบทสมัภาษณ์ของอาจารย์นิวตัิ กองเพียน นกัเขียนและนกัวิจารณ์ประจ า
นิตยสาร มติชนสดุสปัดาห์ หรือผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปะอีกหลายทา่นท่ีน าเสนอกรอบการให้คณุคา่  

กลุม่หนึง่พยายามมองภาพถ่ายเพื่อสร้างความสขุทางจิตใจ อีกกลุม่พยายามจะปิดกัน้ด้วยกรอบ
ศีลธรรมของสงัคมพทุธท่ีดีพึงมี ไม่ว่าอย่างไรหากเราเปรียบเทียบจ านวนของทัง้สองกลุม่จะพบว่ากลุม่
แนวคิดศีลธรรมจรรยามีกวา่กลุม่ผู้มีแนวคิดอิสระ กระแสการตอ่ต้านภาพอิโรติกนัน้จึงมีมากกว่ากระแส
การยอมรับ หากวิเคราห์ในสว่นนีค้วามแตกตา่งของผู้คนทัง้สองกลุม่นัน้ปรากฏชดัให้เห็นคือต้นทนุทาง
สงัคม ทัง้ในมิติด้านความรู้ พืน้ฐานการศกึษา พืน้ฐานครอบครัว พืน้ฐานทางสงัคมของปัจเจกสง่ผลต่อ
การตอบสนองต่อภาพถ่ายแนวอิโรติกแตกต่างกนัไปทัง้ด้านการใสค่วามหมายและจดัประเภทคณุค่า
ของผลงาน เมื่อใดก็ตามที่ผลงานภาพถ่ายอิโรติกที่ล่อแหลมออกสู่สาธารณะ สังคมที่มีความ
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หลากหลายทางความคิดมากเท่าไหร่ การตอบสนองก็จะมีความซบัซ้อนและแตกต่างมากตามไปด้วย 
เพื่อท าความเข้าใจกบัความซบัซ้อนเหลา่นัน้ดงันัน้ขอบเขตของการศึกษาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเข้าไป
ท าความเข้าใจกับต้นเหตุของอ านาจทางสงัคมนัน้ๆ ผู้ ถืออ านาจน า อย่างสถาบันทางสงัคม อย่าง
สถาบนั ศาสนา สื่อสารมวลชน การศึกษา ฯลฯ ล้วนมีหน้าที่ก าหนดกระแสแนวคิดของสงัคม อ านาจ 
หลกัของสถาบนัทางสงัคมคือการจดัระเบียบและก าหนดแนวทางความคิดของคนในสงัคมด้วยวิธีการที่
ซบัซ้อน ความแตกตา่งของต้นทนุทางสงัคมในแตล่ะคน กระบวนการเหลา่นัน้สร้างให้เกิดมโนทศัน์ทาง
ความคิด อย่างการยกระดบัตนเองให้สงูส่งเหนือกว่าผู้ อื่น หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนของการหยิบยืม
อ านาจน าการเลือกใช้สถานะในการเป็นคนมีศีลธรรมจรรยามาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรม และ
ผลกัลุ่มคนที่คิดแตกต่างให้ลดทอนความน่าเช่ือถือลง อีกทัง้ยงัเป็นการมองข้ามกรอบการท างานที่
แท้จริงของผู้สร้างงานศิลปะ ซึ่งแท้จริงแล้วอาจมีเป้าหมายในการน าเสนอและต้องการการตอบสนอง
ของผลงานท่ีแตกตา่งออกไป  

การศึกษาเร่ืองการตีความหมายของภาพและสื่อทางเพศของประเทศไทยในอดีตนัน้ยงัไม่ค่อยมี
ให้เห็นมากนัน้ ด้วยการท่ีคนไทยสว่นใหญ่ยงัยดึติดอยูใ่ต้อ านาจศีลธรรมจรรยาที่ปลกูฝังเข้าสูส่ านึกร่วม
ในการเป็นคนไทยมาอย่างยาวนาน แต่ในช่วงเวลาไม่นานมานีเ้ราจะเห็นบรรยากาศทางวิชาการที่
สนทนาในประเด็นดังกล่าวด้วยมุมมองที่เปิดกว้างและแปลกออกไปมากขึ น้กว่าเดิม ส่วนหนึ่งของ
งานวิจยัที่สืบค้นได้อย่างงานเขียนของ วิโรจน์ สทุธิสีมา ที่ได้ศึกษาถึงมายาคติของผู้หญิงในภาพถ่าย
นิตยสารแนวอิโรติกของไทย ซึง่แสดงให้เห็นถึงวิถีในการมองเรือนร่างสตรีในหนงัสอืแนวอิโรติกเหลา่นัน้ 
ซึ่งเป็นแรงขบัและผลดัดนัจากกระแสการตลาด นิตยสารเป็นงานภาพถ่ายเชิงพาณิชที่ปลกุเร้าผู้ชมให้
อยากเห็นอยากมองในสิง่ที่สงัคมพยายามปกปิด ในทางตรงกนัข้ามการเปิดเผยให้เป็นในสิ่งที่พยายาม
ปกปิดก็เป็นแรงผลกัดนัให้สงัคมเปลีย่นแปลงมายาคติตอ่เรือนร่างและการเปิดเผยเรือนร่างไปพร้อมกนั 
เห็นได้จากสงัคมไทยปัจจบุนัผู้คนเร่ิมแสดงความคิดเห็นย้อนแย้งอดุมคติเดิมๆ กระแสความคิดรูปแบบ
ใหม่ของการเปิดเผยเรือนร่างซึ่งตัง้ค าถามกับสายอนุรักษ์นิยมที่มักกล่าวร้ายบุคคลผู้คิดต่างในทาง
ศีลธรรมจรรยาโดยเฉพาะเหลา่ศิลปิน แต่ทว่าสื่อหลกัอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเคร่ืองมือหลกัของสถาบนั
ทางสงัคมกลบัมกัปรากฏให้เห็นภาพถ่ายแนวอิโรติกบนประกอบกบับทความพาดหวัที่ลอ่แหลมบนหน้า
หนงัสือ่พิมพ์รายวนัฉบบัวนัอาทิตย์  

วิโรจน์ ยงักลา่วถึงการศึกษารูปลกัษณะของสื่อทางเพศรวมถึงในบริบทของการอ่านความหมาย
ของภาพถ่ายในฐานะของการเป็นสาร (Message) ภาพถ่ายท าความเข้าใจได้ผ่านกระบวนการถอด
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ประกอบความหมาย ด้วยบริบทของภาพถ่ายที่เป็นสารจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจกลวิธีในการอ่าน ซึ่งมี
พืน้ฐานอยูบ่นแนวคิดสายโครงสร้างนิยม และหลงัโครงสร้างนิยม ซึ่งได้รับการพฒันาต่อยอดความคิด
จนกลายมาเป็นหลงัโครงสร้างนิยม ทัง้สองเป็นแนวคิดที่ได้รับการพดูถึงมากที่สดุ โดยนกัคิดอย่าง แฟร์
ดิน็องด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) นกัวิเคราะห์ภาษา ได้บ่งชีใ้ห้เห็นระบบโครงสร้างทาง
ภาษาที่เป็นระบบของการให้ความหมาย ซึ่งประกอบสร้างขึน้จากองค์ประกอบต่างๆ อย่างมีกฎเกณฑ์  
ซึ่งในมุมมองของเขา ภาษานัน้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์พูดหรือเขียนเท่านัน้ แต่รวมไปถึงภาษาใน
สถานะของการเป็นสญัญะ โดยสิ่งต่างๆ นัน้สามารถถกูใส่ความหมายได้ ภายใต้ระบบความคิดและ
ข้อตกลงร่วมกนัในการสื่อให้ความหมาย ภาพถ่ายซึ่งท าหน้าที่เป็นเป็นสารประเภทหนึ่ง ภาพแทนของ
สิ่งต่างๆ ที่เข้ามาปรากฏร่วม สญัญะที่ปรากฏอยู่ในภาพเหล่านัน้จึงมีความหมายและต้องการการ
ตีความหมาย ภาษาภาพจึงรูปแบบการควบคมุความหมายและการสื่อสารเช่นเดียวกบัภาษาชนิดอื่นๆ 
จากแนวคิดระบบโครงสร้างดงักลา่วถกูรับช่วงความคิดโดย โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) นกัสญั
วิทยาคนส าคญัในสายความคิดหลงัโครงสร้างนิยม บาร์ตส์ ให้ความเห็นว่า ทกุสิ่งที่ปรากฏขึน้ในภาค
การรับรู้นัน้ไมไ่ด้มีแตเ่พียงความหมายโดยตรงแตท่ัง้หมดแล้วแล้วแต่มีความหมายซ่อนเร้น เป็นอ านาจ
ที่มองไมเ่ห็นคอยชกัน าหรือขบัเคลือ่นความคิดของผู้คนซึ่งอาจเกิดขึน้โดยไม่ตระหนักรับรู้ได้ เหลา่นีค้ือ
การท างานของมายาคติ ซึ่งสิ่งที่แอบแผงไว้นัน้จะเช่ือมโยงถึงเง่ือนไขและขนบของวฒันธรรมโดยตรง  
(วิโรจน์ สทุธิสมีา, 2551) 

จากการศึกษากรอบวฒันธรรมศึกษา ดร. รัตนา โตสกุล กลา่วโดยสรุปถึงวฒันธรรมกบัสงัคมว่า
ทัง้สองเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงกันอย่างลึกซึง้ “สงัคม” หมายถึงกลุ่มชนที่มาอยู่รวมกันและมีการกระท า
ระหวา่งกนั ในขณะท่ีวฒันธรรม หมายถึง แบบแผนในการ ด าเนินชีวิตที่คนส่วนใหญ่ในสงัคมมีร่วมกนั 
หมายถึงวิถีชีวิตของคนในสงัคม สิง่ที่เราเลอืกที่จะกระท าในแตล่ะวนั “วฒันธรรม” เป็นแนวความคิดที่มี
ความหลากหลายในด้านนิยามความหมาย มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทศัน์ (paradigm shift) จาก
นิยามที่เน้นความเจริญงอกงามในเชิงบรูณาการให้ความส าคญักบัวฒันธรรมที่สร้างเอกภาพร่วมกัน
ของสมาชิกสงัคม ตามขนบประเพณีของการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์แบบอนรัุกษ์นิยม มาสู่การ
พิจารณาวฒันธรรมในเชิงวิพากษ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปรากฏการณ์พืน้ผิวหน้าสาระ
ของแนวคิดมีทัง้ลกัษณะที่พฒันา ขยายความออกไปจากนิยามความหมายเดิม  การยอมรับและ/หรือ
ปฏิเสธตอ่ต้านการนิยามแบบเดิมในเวลาเดียวกนั รวมทัง้การสร้างนิยามใหม่เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
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ในบริบทร่วมสมยัที่มีการเปลีย่นแปลงไป ความหมายของแนวคิดเร่ืองวฒันธรรมจึงมีลกัษณะเป็นพลวตั
สงูมากขึน้อยู่กบัเวลา สถานการณ์และบริบทที่เป็นเง่ือนไขแวดล้อม  (รัตนา โตสกลุ, 2549) 

ผู้วิจยัพยายามสบืค้นถึงความหมายของค าวา่วฒันธรรมในงานเขียนอื่นๆ เพื่อหาค านิยามอื่นๆ วา่
แท้จริงแล้วสิ่งที่ถกูเรียกว่าวฒันธรรมคืออะไรจากงานเขียนของ เจมส์ ลวัว์ (James Lull) ได้กลา่วถึง
วัฒนธรรม ว่าเป็นเคร่ืองมือที่กระชากมนุษย์ให้หลุดออกจากต้นก าเนิด สัตว์โลกตามธรรมชาติ 
วฒันธรรมสร้างขึน้โดยความเป็นมนษุย์ ความเจริญทางวฒันธรรมคือสิ่งที่สามารถแบ่งแยกความเป็น
มนษุย์ออกจากมนษุย์ด้วยกนัเองได้ วฒันธรรมยงัเป็นเคร่ืองชีว้ดัต าแหน่งความสงูสง่ของการกระท าที่
มนษุย์กระท าให้กบัสงัคม การกระท าอย่างการผลิตสร้างความหมายในรูปแบบของสญัญะเฉพาะกลุม่ 
(James Lull, 2001) 

วฒันธรรมหรือมายาคติแบบเดิมๆ ว่ามนษุย์และสิ่งธรรมดาสามญัรอบตวัมนษุย์นัน้ถกูสร้างขึน้
จากธรรมชาติหรือพลงัเหนือธรรมชาติตามอยา่งแนวคิดพระเจ้าสร้างโลกแบบเดิมๆ นัน้ไม่ได้ช่วยให้เรา
สามารถตอบความหมายและการก าเนิดของวฒันธรรมได้เมื่อเร่ิมต้นขดุคยุถึงอดีตการใช้ชีวิตของสงัคม
มนุษย์ การศึกษาศาสตร์ด้านสงัคมสามารถให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลา ท า
ความเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิต เหตผุล กระบวนความคิด ทศันคติ ความเช่ือ รูปแบบการปกครอง ระดับ
ชนชัน้ ปัญหาที่เ กิดขึน้ในสังคมแต่ละช่วงเวลา แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมในการมองผ่าน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางอุดมคติ การสร้างรูปแบบของสญัญะการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความกลม
เกลียวทางสงัคม ลกัษณะทางอดุมคติของผู้คนในสงัคมนัน้สร้างให้เกิดส านึกในการเป็นสว่นหนึ่งของ
สงัคม เกิดการสร้างรูปแบบเฉพาะกลุม่อดุมคติท าให้เกิดความหวงแหนต่อกระบวนการก่อร่างรูปแบบ
ทางอารยะธรรม (Sense of belonging) การหวงแหนความเป็นไทย สงัคมเมืองพทุธจึงแสดงออกอย่าง
ตอ่ต้านภาพถ่ายโปเปลอืยแนวศิลปะ ภาพอิโรติกในหน้าสือ่ที่มีลกัษณะลอ่แหลมถกูผลกัออกจากสงัคม
โดยการติดป้ายให้เป็นด้านตรงข้ามของศีลธรรมอนัดี  

สิง่ที่เราเห็นได้ชดัจากการมองประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและความเช่ือหลายครัง้ได้กลายเป็นอดุม
คติทางวฒันธรรม ซึง่เป็นเร่ืองอนัตราย อยา่งประเด็นในเร่ือง รัฐชาติ สร้างอดุมคติเพื่อให้ผู้คนอยูภ่ายใต้
กรอบของคุณค่าชุดเดียวกัน และพร้อมจะต่อต้านในสิ่งที่ตรงข้ามและตายเพื่อสิ่งสูงส่งเหล่านัน้ได้ 
ประเด็นในการสืบค้นหาความหมายและขีดข้อก าหนดความหมายของค าว่าวฒันธรรมถกูวางไว้ เป็น
กรอบแนวคิดแตกตา่งกนั 4 กรอบดงัตอ่ไปนี ้
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1. วฒันธรรมคือสิง่ที่ล า้คา่สมบรูณ์พร้อม วฒันธรรมเกิดขึน้จากแรงขบัเคลือ่นทางภมูิปัญญาเป็น
การคดัสรรเอาแตส่ิง่ที่ทรงคณุคา่โดยลดทอนเอาสิง่ที่เลวร้ายออกไปเพราะจะท าให้คณุค่าของ
แนวคิดหลกัขาดความสมบูรณ์ เป้าหมายของแนวการศึกษาวฒันธรรมตามกรอบแนวคิด
ดงักลา่วยงัมีปัญหาเพราะเป็นการให้ความสนใจแต่กระแสความคิดหลักที่ส าคญัเท่านัน้ โดย
พยายามมองข้ามสิง่เลวร้ายที่มีอยูจ่ริงในสงัคมนัน้หรือกลบเกลือ่นความมีตวัตนของมนัทิง้ไป 

2. วฒันธรรมเป็นปลายทางของศีลธรรมที่ดี ซึ่งเกิดจากการมีอารยะธรรมที่ทรงคณุค่า แต่การ
มองวัฒนธรรมในสายนีเ้ป็นการมองที่เดียงสาต่อความเป็นจริงทางสงัคมที่มีแต่สิ่งเลวร้าย 
ปัญหาที่เกิดกบัการวิจยัในสายนีค้ือการไมย่อมรับตอ่เนือ้หาหรือข้อมลูที่ขดัตอ่ความดีงาม โดย
จะปฏิเสธวา่สิง่เหลา่นัน้ไมเ่ป็นวฒันธรรม 

3. วฒันธรรมที่เกิดจากกลุม่คนถืออ านาจน าหรือสิง่ที่นกัปราชญ์หรือปัญญาชนเป็นผู้ก าหนด โดย
วฒันธรรมที่เกิดขึน้นัน้เป็นการท างานผ่านภาษา เมื่อค าหรือค าพดูถกูก าหนดหรือบญัญัติขึน้ 
สิ่งเหล่านัน้จะเป็นความจริงที่อยู่เหนือกาลเวลา เป็นเสมือนการสร้างโทเทม  (Totem) เพื่อ
เคารพบูชาเป็นบรรทัดฐานของสงัคม การยกระดับของชุดความหมายหนึ่งให้มีคุณค่า สิ่ง
เหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่ผู้คนในระดบัชนชัน้ตา่งๆ ในสงัคม เกิดปัญหาระหวา่งชนชัน้ รวมทัง้ 

4. วฒันธรรมที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย พหวุฒันธรรมคือการท าความเข้าใจพืน้ที่วฒันธรรม
ในแนวระนาบโดยการมองเห็นถึงความซ้อนเหลื่อมกนัของวฒันะธรรมที่เร่ิมมีล าดบัชัน้ ของ
สงัคมที่ซบัซ้อน วฒันธรรมที่เกิดขัน้ใหม่จากการแยกสว่นหรือการถกูผลกัออกสูช่ายขอบของ
กลุม่วฒันธรรมแกนหลกั เกิดจากการให้คณุคา่ของกลุม่ชนชัน้น า 

ประเด็นในด้านการเปลีย่นแปรงและความเป็นพหวุฒันธรรม มีการศกึษาวฒันธรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงและยอมรับในความแตกต่าง นกัคิดสายนิเวศวิทยาวฒันธรรม นกัคิดกลุ่มนี ้รับ
อิทธิพลจากความคิดวฒันธรรมสายวิวฒันาการ สนใจเร่ืองการเปลีย่นแปลงทางสงัคมวฒันธรรม เช่น จู
เลยีน สตวด (Julian H. Steward) นกัมานษุยวิทยาชาวอเมริกนั เขาเช่ือว่าวฒันธรรมมีการปรับเปลี่ยน
ไปตามเง่ือนไขสภาพแวดล้อม  การที่วฒันธรรมมีวิวฒันาการได้หลายแบบนัน้ก็ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขทาง
สภาพแวดล้อมและระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในแต่ละแห่ง ขณะเดียวกันเขาเสนอว่าไม่ควร
พิจารณาแยกประเด็นความต้องการที่จะตอบสนองสภาพร่างกายและจิตใจชองมนษุย์ออกจากปัจจัย
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ทางด้านสภาพแวดล้อม กลา่วได้ว่าอิทธิพลของสภาพแวดล้อมเป็นตวัก าหนดกระบวนการทางสงัคม
วฒันธรรม วฒันธรรมจึงเป็นสิง่ที่ไมห่ยดุนิ่งแตป่รับเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา (Steward, 1972) 

อีมิล เดอร์ไคหม์ (Emile Durkheim) อธิบายถึงวฒันธรรมในถานะความเป็นจริงทางสงัคม (Social 
Fact) ซึ่งเป็นการวิจยัวฒันธรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ผลลพัธ์ที่ได้กลบัโต้แย้งและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
แต่ในกลุม่แนวคิดดงักล่าวเห็นว่าสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือเหตผุลจะไม่ถูกจัดให้เป็นวฒันธรรม เหตผุลกับ
จริยธรรมนัน้เป็นเร่ืองเดียวกัน แนวคิดนีเ้ป็นการพยุง รักษาสถานะของสถาบันทางสงัคมที่เคยเป็น
ตัวก าหนดคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆ ให้ยังสามารถด ารงเอาไว้ได้ แต่บทบาทหน้าที่ในการสร้างสรรค์
ความหมายไมไ่ด้จ ากดัอยูเ่ฉพาะในโลกหรือทางธรรม (Profane และ Sacred) อีกต่อไป แต่ได้ก้าวข้าม
และผสมผสานกันทัง้ส่วนของทางโลกและทางธรรม จากเดิมที่คนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปยุ่งเก่ียว
กิจกรรมของโลกศกัดิ์สทิธ์ิ แตใ่นปัจจบุนัทัง้สองโลกผสานเข้าหากนัมากขึน้จนแทบจะผสมกนัจนเป็นเนือ้
เดียวกนั อยา่งพระสงฆ์สายสื่อออนไลน์ (Social network) ที่ออกมาเทศนาผ่านระบบเครือข่าย ในโลก
ของคริสต์ศาสนาที่ผา่นยคุมืดและยคุแหง่การรู้แจ้งทางปัญญามาแล้ว ยงัเกิดการผสมผสานกนัของสว่น
สว่นท่ีเคยเป็นคูต่รงข้ามเพื่อก้าวข้ามขีดจ ากดั 

อีกแนวคิดส าคญัของ เดอร์ไคหม์ เก่ียวกับการมีดุลยะภาพของสงัคม โดยสรุปเกิดจากการยึด
เหนี่ยวทางสงัคม (Social Solidarity) ซึ่งสถานภาพในสงัคมขนาดเล็กจะมีโครงสร้างที่เรียบง่ายไม่
ยุ่งยากซับซ้อน แต่ละกลุ่มย่อยในสงัคมจะมีการยึดเหนี่ยวกัน โดยยึดถือค่านิยม  จารีต ประเพณี 
ความคิด ความเช่ือ เจตคติทางสงัคมแบบเดียวกนั (Mechanical Solidarity) ส าหรับกลุม่สงัคมขนาด
ใหญ่ที่มีโครงสร้างทางสงัคมซบัซ้อน กลุม่ของสงัคมที่แตกตา่งในคา่นิยมความเช่ือ ความคิดหรือเจตคติ
ที่มีระยะหา่งเหลา่นัน้ การยดึเหน่ียวทางสงัคมก็ยงัคงมีอยูแ่ตจ่ะปรากฏเป็นทีส่ถานภาพและบทบาทของ
บคุคลชนชัน้น าที่ด ารงอยูใ่นสงัคมการยึดเหนี่ยวทางสงัคมแบบตามชนชัน้น า (Organic Solidarity) จะ
เปลี่ยนแปลงจากแบบแรกไปเป็นแบบที่สอง เมื่อสงัคมเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง จากสงัคมที่มีโครงสร้าง
เรียบง่ายไปสูโ่ครงสร้างทีซ่บัซ้อนยิ่งขึน้ (Durkheim, 1992)  

โดยสรุปตามแนวคิดดงักลา่ว วฒันธรรมของมนษุย์จะดีขึน้ไปเร่ือยๆ เป็นการมองไปในภาพความ
นา่จะเป็นในอนาคต เพื่อพฒันาและยกระดบัสงัคม จริยธรรมคณุธรรม การจรรโลงสงัคมด้วยงานศิลปะ
เป็นสว่นหนึง่ของการสร้างวฒันธรรมให้มีคณุค่า วฒันธรรมที่ถกูสร้างและก าหนดคณุค่าให้สวมควรแก่
การยอมรับโดยกลุม่ปัญญาชน วฒันธรรมที่มีชีวิตสามารถพฒันาและก่อร่างสร้างตวัเองได้ด้วยพลงัแหง่
ความรู้ของบคุคลในสงัคม และบคุคลเกิดการเก็บเก่ียวประสบการณ์ เพื่อยกระดบัตนเองให้สงูขึน้ เป็น
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ระบบการหลบหนีการออกชายขอบ อ้างอิงจากทฤษฏีพัฒนาการ หรือแนวคิดพัฒนาสงัคม ในการ
พฒันาไปของแตล่ะกลุม่บคุคลนัน้ท าให้เกิดความซบัซ้อนของเอกลกัษณ์ มนษุย์นัน้ไมส่ามารถอยูไ่ด้โดย
ปราศจากเหตผุล แตท่วา่เหตผุลของมนษุย์ในบางครัง้ก็เป็นอนัตรายและบางครัง้ก็กลายเป็นตวัปัญหา  
ประเด็นปัญหาหรือวาทกรรมที่เกิดขึน้ในงานศิลปะแนวอิโรติกที่เกิดขึน้นัน้กลา่วได้ว่ายืนอยู่บนฐานของ
อ านาจและความขดัแย้งของชนชัน้ทางสงัคม 
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ทบทวนกระบวนทัศน์สายสังคมวิทยา 

 

ทลัคอทท์ พาร์สนั (Talcott Parsons) กับแนวคิด Equilibrium ว่าด้วยเป็นกรอบที่มีการ
เปลีย่นแปลงตวัเองได้ตลอดเวลา บรรทดัฐานหนึง่อาจเกิดการเปลีย่นแปลงหรือยกระดบั หรือถกูรือ้ถอน
ตามกระแสความคิดของคนในสงัคม ทัง้จากส านึกร่วม sense of belonging  การของการอยู่ร่วมกนั
อยา่งเป็นปึกแผน่สงัคม (Homology) ความปรองดองของกลุม่สงัคม (Harmony) ถกูใช้เพื่อจดัระเบียบ
สงัคมให้เป็นอยู่อย่างเรียบร้อยไม่วุ่นวาย (Order) ทัง้หมดเป็นการจดัระเบียบทางสงัคมด้วยการสร้าง
บรรทดัฐาน คล้ายกนักบักรอบการมองวฒันธรรมในแบบ เดอร์ไคหม์ ที่เปลี่ยนจากบรรทดัฐานมาเป็น
การสร้างรูปเคารพ การมองวฒันธรรมในสงัคมเป็นข้อเท็จจริงที่ถกูสร้างและก าหนดโดย hegemony 
ผ่านการท างานของ Class ระดบัชนชัน้ต่างๆ ไล่เรียงลงมาตามล าดบั กรอบวฒันธรรมแบบนีจ้ึงเป็น
เพียงการก าหนดคณุค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วยกระดบัความดีความงามให้คนทัง้หลายคล้อยตามด้วย
พลงัของอ านาจในระดบัชนชัน้ กลุม่ผู้ ถือครองอ านาจนัน้ไมว่า่จะด้วยอ านาจทางศาสนาหรืออ านาจทาง
ปัญญา ชนชัน้น าสร้างข้อก าหนดต่างๆ ผ่านพิธีกรรมหรือรูปเคารพ (Totems) อย่างการใช้ศาสนาเพื่อ
แสดงถึงกลุม่สงัคมที่อยูใ่ต้อ านาจเดียวกนั  

โดยเนือ้แท้ของ เดอร์ไคหม์ การอาศยัอยู่ในสงัคมที่วุ่นวายและไร้ระเบียบขาดปึกแผ่นในการอยู่
ร่วมกัน การผักดันให้สงัคมเข้าสู่ระเบียบไม่อาจสร้างได้โดยการควบคุมของคนใดคนหนึ่ง สงัคมจึง
จ าเป็นต้องพึ่งศาสนา เพื่อเป็นเคร่ืองชีน้ าสงัคมเข้าสู่ทางสงบสขุ การเช่ือมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วย
อ านาจที่เหนือกว่าอ านาจที่เป็นความจริงแท้และเห็นต่างหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้  (Roland Robertson, 
1991) 

กลา่วได้วา่หน้าที่ของวฒันธรรมคือการจรรโลงความคิดและสภาพสงัคมแห่งการอยู่ร่วมกนัอย่าง
ผาสกุ ตวัชีว้ดัความสขุในท่ีนีอ้าจไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมสร้างสิ่งดีๆ ให้กบัสงัคม แต่เป็นคนที่พยายามสร้าง
วฒันธรรมที่ดีให้กับสงัคม มนุษย์แต่ละคนมีการตอบสนองต่อความสุขที่แตกต่างกัน การสร้างหรือ
ก าหนดส านึกของความสขุที่มีร่วมกนัต้องคือการได้รับการตอบสนองอะไรซกัอย่างที่เป็นเร่ืองที่กระทบ
เป็นวงกว้าง เป็นเร่ืองพืน้ฐาน และเป็นสากล เช่น ศิลปะ ดนตรี ประเพณี การมองวฒันธรรมเป็นเร่ือง
ของโครงสร้างทางสงัคม การมองเห็นถึงแก่นแกนว่าพืน้ที่ทางวฒันธรรมหนึ่ง ที่อาศยัอยู่ร่วมกันจะมี
บรรทดัฐานหรือส านึกร่วมที่เป็นแก่นแกนเดียวกนั ซึ่งหากมองสงัคมและวฒันธรรมในรูปแบบดงักลา่ว
สามารถศกึษาเข้าไปเป็นสว่นยอ่อยา่งเช่นระบบโครงสร้างของโรงงานหรือองค์กร ที่มนษุย์ที่เข้ามาต้อง
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อยูภ่ายใต้บรรทดัฐานเดียวกนั และสร้างให้เกิดเสถียรภาพโดยเสถียรภาพดงักลา่วมองผา่นคณุภาพของ
ชีวิต แต่บรรทัดฐานดังกล่าวตามแนวคิดของ พาร์สนั ที่สงัคมก าหนดบรรทัดฐานหรือกรอบในการ
มองเห็นความงาม ความจริง ความดีเหลา่นัน้อยา่งไร ต้องเช่ืออะไรต้องด าเนินชีวิตอยา่งไร  

วฒันธรรมเกิดจากการก่อสร้างของความรู้สึกที่ไม่หยุดนิ่งของมนุษย์ กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมมี
คุณลกัษณะของการเป็นพลวัติ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ในการแต่งเติมหรือ
เปลีย่นแปลงวฒันธรรมจึงเป็นช่องทางที่เป็นไปได้ ซึ่งโดยตลอดที่ผ่านมาก็ได้แสดงให้เห็น ตวัอย่างของ
เคร่ืองแตง่การตามวฒันธรรมไทยที่ผา่นมาก็เป็นเคร่ืองบง่ชีไ้ด้อยา่งเดน่ชดั ความยืดหยุน่ในการแตง่เติม
ความหมายและการกระท าดงักลา่วต่อวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึ่งยงัสง่ผลต่อเนื่องไปสูม่ิติทางสงัคม
ด้านอื่นๆ แนวคิดวฒันธรรมในฐานะโครงสร้างทางความรู้สกึ (Culture as the structure of feeling) 
แนวคิดดงักลา่วได้ถกูน าไปพฒันาตอ่โดย สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) ผู้ศกึษาวฒันธรรมร่วมสมยั ฮอลล์ 
เช่ือว่าภาษาคือวฒันธรรม ซึ่งนัน่หมายความว่าวฒันธรรมจะมีการแต่งเติมหรือเสริมความหมายแบบ 
Encoding/Decoding ภาษาและการสื่อสารทัง้หมดเป็นการท างานภายใต้อ านาจในบริบทของ
วฒันธรรม ความหมายโดยนยัจะสามารถถอดความและเข้าใจถึงประเด็นที่ถกูต้องได้ผู้ รับสารข้องเข้าใจ
บริบททางวฒันธรรมที่ก่อร่างสารนัน้ขึน้ด้วยเช่นเดียวกบัผู้ส่งสาร ดงันัน้วฒันธรรมของบคุคลหนึ่งจึง
สามารถปรับเปลีย่น เรียนรู้และพฒันาได้ สิง่ใดในโลกแหง่วฒันธรรมจึงไมม่ีความหมายที่ตายตวั หากไร้
ซึง่การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมก็จะไม่เป็นวฒันธรรมอีกต่อไป ในมมุมองของ ฮอลล์  วฒันธรรมคือสิ่งที่
เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่น รูปแบบของวฒันธรรมที่เคลื่อนตวั เติบโตเปลี่ยนแปลงไปทุก
วินาที (Culture as a way of life) กลา่วได้วา่ เป็นการแลกเปลีย่นความหมายเชิงสญัลกัษณ์ความหมาย
จะเกิดการเปลี่ยนผ่านกระแสทางสงัคมอยู่ตลอดเวลาท าให้การศึกษาวฒันธรรมต้องมีตวัแปลในเร่ือง
ของเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง ดังนัน้วัฒนธรรมหนึ่งๆ เราสามารถชีเ้ฉพาะหรือระบุรูปแบบเอกลกัษณ์ได้
เฉพาะเวลาเทา่นัน้  

การมองวฒันธรรมของ ฮอลล์ จึงเป็นการมองแบบความเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมร่วมสมยั 
ปัจจัยทางด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปลงรายละเอียดศึกษาให้ครอบคลมุ
ทัง้หมด โดยเฉพาะเร่ืองของสถานภาพและสถานะทางสงัคมและการเมือง นอกจากนัน้ ฮอลล์ ยงัแสดง
ถึงปัจจยัของอ านาจ วฒันธรรมที่อยูท่่ามกลางสนามรบทางการเมือง เป็นการช่วงชิงความได้เปรียบใน
การถือครองอ านาจที่จะสร้างความหมาย อ านาจที่บิดเบีย้วการเอารัดเอาเปรียบจากผลประโยชน์ในการ
ถือครองอ านาจ เป็นการใช้อ านาจควบคุมมวลชนผ่านรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ท างานได้อย่างมี
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พลงัและซบัซ้อนโดยสงัคมสว่นใหญ่แทบจะไม่ตระหนกัรับรู้ มมุมองด้านวฒันธรรมอีกแบบหนึ่งที่มอง
วฒันธรรมเป็นสิง่ธรรมดาเป็นเร่ืองสามญัเป็นการให้ความส าคญักบัวฒันธรรมที่แตกตา่งไปจากแนวคิด
สายอื่นๆ จากแนวคิดที่ผ่านมาวฒันธรรมเป็นเร่ืองของความน่ายินดี เป็นเร่ืองของความสงูสง่ที่ปลกูฝัง
และถ่ายทอด พฒันากันมา ไม่ว่าจะโดยกลุ่มผู้ ถืออ านาจน าหรือผ่านกลไกการท างานของรัฐ ถึงแม้ว่า
วฒันธรรมจะเดินเข้าไปสู่การเป็นพหุวฒันธรรม ยกตวัอย่างเช่นอดีตคนไทยไม่นุ่งเสือ้ผ้า แต่รับเอา
วฒันธรรมตะวนัตกเข้ามา ใครไมนุ่ง่เสือ้ผ้าคือคนไร้อารยะ เกิดแรงผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
เข้ามาใหมถ่กูปลกูฝังลงในระดบัอดุมคติให้เช่ือว่าดีกว่าเป็นที่ยอมรับมากกว่า ถึงอย่างไรยงัคงมีอยู่แต่
ผู้คนจ านวนมากในสงัคมไม่จ าเป็นต้องมีความคิดหรืออุดมคติชุดเดียวกันก็ยงัสามารถอยู่ร่วมกันได้  
(Stuart Hall, 1997) 

 สญัญะวิทยาและมายาคติ ตามที่ได้กลา่วไปข้างต้นพบวา่มนัเป็นธรรมชาติภาพถ่ายที่มกัแปร
เปลี่ยนไปตามชุดความหมายที่มีอยู่ในประสบการณ์ของแต่ละคน ภาพถ่ายของสิ่งที่อยู่รอบตวัเราต่าง
ถือครองชุดความหมายเอาไว้  ซึ่งความหมายเหล่านัน้ถูกอธิบายได้ด้วยการถอดความหมายใน
ระบบสัญญะ ศาสตร์ที่ช่วยอธิบายการท างานและประกอบสร้างขึน้ของระบบความหมาย ระบบ
สญัลกัษณ์ต่างๆ โดยการน าไปเปรียบเทียบกับสญัญะตวัอื่นแล้วสร้างค านิยามหรือแนวคิดรอบยอด 
(concept) เป็นภาพความหมายขึน้ในมโนทัศน์ของผู้ รับสาร มนุษย์สามารถเรียนรู้และรับทราบ
ความหมายของสญัญะนัน้ๆ ได้จากการน าไปเปรียบเทียบกบัสญัญะตวัอื่นๆ ในระบบเดียวกนั ซึ่งหาก
ปราศจากการเปรียบเทียบคู่ตรงข้าม ความหมายของสญัญะก็เกิดขึน้ไม่ได้หรือท าความเข้าใจไม่ได้ 
ระบบของสญัญะอย่างเช่นเช่นภาษา เคร่ืองหมาย สีสนั ที่ถกูสร้างขึน้เพื่อสะท้อนความหมายต่อความ
เป็นจริงตวัจริงในบริบทเฉพาะ หากเราท าการการศึกษาภาพถ่ายในเชิงสญัญะวิทยา เราสามารถหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัหมาย (สิง่ที่ปรากฏอยูใ่นภาพ) กบัตวัให้ความหมาย (สิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกขอ
ความเป็นจริง) โดยน าเอาตวับทเร่ืองราว องค์ประกอบภาพ โทนสี หรือการจดัท่าทางของตวัแบบใน
ภาพถ่ายอิโรติกมาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถออกแบบภาษาภาพ เพื่อส่งมอบความหมายแก่ผู้ ชมได้
ตามที่ผู้ สร้างต้องการน าเสนอ ในส่วนขัน้ตอนการรับสารก็มีกระบวนการถอดความหมายซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดบั 

การถอดความหมายถกูแบ่งออกเป็น 2 ระดบั ขัน้แรกเป็นการตีความตามความหมายทางตรง 
(Denotation) การตีความตามที่เห็น ความหมายทางตรงจากภาพถ่ายนัน้ถอดความได้จากสิง่ที่เคยรับรู้
จากประสบการณ์ การเห็นรายละเอียดของสิง่ที่ปรากฏอยูใ่นภาพถ่ายทีส่ะท้อนถึงสิง่ใดสิ่งหนึ่ง แล้วเกิด
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การจบัคูค่วามหมายตามที่เห็น ความหมายขัน้ต้นนัน้เก่ียวข้องกบัความเป็นจริงตามธรรมชาติ เป็นการ
อ้างอิงถึงสถานที่ บคุคล ต้นไม้ ความรัก แรงขบัพืน้ฐาน สามญัส านึกหรือความหมายเฉพาะที่ได้จาก
การอ่านข้อมูลตรงที่ปรากฏเด่นชัด ความสมัพนัธ์ของสญัญะกบัสิ่งที่กล่าวถึงในความหมายที่ชัดแจ้ง
อยา่งเช่นภาพในบตัรประชาชน เพื่อแสดงเห็นรูปลกัษณ์ทางกายภาพให้เราทราบได้ว่าเจ้าของบตัรนัน้
เป็นผู้ใด  

การให้ความหมายในระดบัท่ีสอง Connotation คือการถอดความหมายที่แฝงอยู่หรือที่เรียกกนัว่า
ความหมายโดยนยั การถอดอา่นความหมายในระดบันีจ้ะไม่สามารถอ่านความหมายที่ปรากฏในภาพ
โดยตรงได้ แตผู่้อา่นจะต้องเข้าใจหรือรับรู้ปัจจยัทางวฒันธรรมและประสบการณ์เฉพาะของผู้สง่สารเข้า
มาประกอบร่วมด้วย ความหมายเหลา่นัน้ไมไ่ด้เกิดจากตวัของสญัญะท่ีปรากฏอยู่ ความหมายในระดบั
นีจ้ะปรากฏขึน้เมื่อเกิดการประทะประสานกนัระหว่างสญัญะกบัประสบการณ์เชิงประจกัรของผู้สง่สาร
และผู้ รับสาร วัฒนธรรม ความรู้สึก อารมณ์ ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งการถอดความหมายของสญัญะ
ระดบันีอ้าจกลา่วได้ว่าเป็นการถ่ายทอดความหมายในรูปแบบมายาคติ Myths การสร้างมายาคติใน
ภาพถ่ายนัน้หากผู้ รับสารมีความอ่อนด้อยทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือความรู้ความ
เข้าใจเฉพาะในสิ่งที่ภาพถ่ายนัน้น าเสนอ เช่นในมุมมองของความเป็นศิลปะว่าด้วยความงดงามของ
เรือนร่าง แตด้่วยผู้ รับสารไมม่ีประสบการณ์หรือความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการสร้างและธรรมชาติของ
ภาพถ่าย รวมถึงการยดึติดกบัมายาคติที่ประกอบสร้างขึน้จากขนบความเช่ือชดุเดิม  

เมื่อขนบทางวฒันธรรมกลา่ววา่การเปิดเผยเรือนร่างนัน้เป็นสิ่งที่ขดัต่อความดีงาม มายาคติสร้าง
ให้เกิดกระบวนการปฏิเสธและจดัระเบียบเกิดขึน้ มีผู้ รับสารมีอคติขึน้การถอดรหสัความหมายผู้ รับสาร
จึงไม่สามารถเข้าถึง หรือจงใจมองข้ามวตัถปุระสงค์ที่ผู้สร้างต้องการสื่อสารความหมายของภาพ โรล็
องด์ บาร์ตส์ เรียกกระบวนการของมายาคติดงักล่าวว่า คือกระบวนการเปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปิด 
บิดเบือน รูปฐานะการเป็นสญัญะของสิง่ตา่งๆ ในสงัคมให้ลดทอนตวัเองลงมากลายเป็นเพียงเร่ืองของ
ธรรมชาติ เป็นสามญัส านกึ เป็นสิง่ปกติธรรมดา สิง่ปกติธรรมดาเหลา่นีแ้หละที่มกัจะสร้างให้เกิดความ
ขดัแย้ง หากมายาคติชดุใดชดุหนึง่ที่สร้างความเช่ือใหมท่ี่ไมเ่ป็นจริง (ขดักบัพืน้ฐานของความเป็นจริงใน
โลกปรากฏการณ์) หรือมายาคติเดิมที่ล้าหลงัขดักบัความเปลี่ยนแปลงของยคุสมยั  ทว่าในความปกติ
ธรรมดาของสงัคมมนษุย์นัน้ เป็นปัญหาเพียงช่วงเวลาสัน้ๆ เพราะสิ่งใหม่หรือความขดัแย้งที่เกิดขึน้กบั
อดุมคติชดุเดิมนัน้สามารถกลายมาเป็นเร่ืองธรรมดาได้หากผา่นช่วงเวลาควบคูก่บักระแสงการยอมรับ 
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ทบทวนกรอบการจ าแนกผลงานอิโรตกิ 

 

บทความโดย ดร. กฤษณา หงส์อเุทน กลา่วถึงการแสดงออกเรือนร่างผ่านผลงานศิลปะ โดยสรุป
การเปลอืยเรือนร่างในงานศิลปะนัน้มีมาช้านานตัง้แตส่มยัที่มนษุย์เร่ิมสร้างรูปให้เห็นในสงัคมบรรพกาล
อยา่ง เคารพ วีนสัแหง่วิลเลนดอร์ฟ (Venus of Willendorf) หรือแมพ่ระธรณีในลกัษณะหญิงสาวเปลอืย
เปลา่ลกัษณะเรือนร่างและอวยัวะเพศที่อวบอ้วนและเดน่ชดั แสดงให้เห็นถึงความอดุมสมบรูณ์ของชีวิต 
เทวรูปเปลือยที่แสดงทรวงทรงอันงดงามตามแบบอุดมคติในเวลานัน้ๆ ความนิยมในการสร้างรูป
ประติมากรรมสตรีเปลือยในศิลปะกรีกเร่ิมขึน้เมื่ออาณาจักรโรมนัล่มสลายลงและคริสต์ศาสนาเร่ิมมี
อิทธิพลในทวีปยโุรปเพราะในยคุกลางชาวคริสเตียนถือวา่การเปลอืยกายเป็นบาป 

ภาพสตรีเปลอืยในงานศิลปะคือบทเพลงสรรเสริญความงามปราศจากมลทินของกามรณ์ กฤษณา 
หงส์อเุทน กลา่ววา่ ภาพเปลอืยเปลา่ของเทพวีนสันัน้แตกต่างจากหุ่นปัน้ในยกุสงัคมบรรพกาล แม้เป็น
การน าเสนอสรีระของอิสตรีซึง่อาจดคูล้ายคลงึกนั แต่แตกต่างกนัตามเจตนารมณ์แห่งการน าเสนอของ
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ หากศิลปินผู้สร้างสรรค์เน้นการน าเสนอภาพความสขุสอดประสานกบัภาพทิวทศัน์
อนัสงบเงียบดเูป็นธรรมชาติและไร้ซึง่ความเสแสร้ง ความงดงามและความสง่างามอย่างเด่นชดัปรากฏ
ในตวัภาพด้วยเหตุนีแ้ม้จะปรากฏร่างอนัเปลือยเปล่าของเทพธิดาวีนสั ความงดงามของสิ่งที่ปรากฏ
บริสทุธ์ิเกินกว่าจะปลกุกิเลสตณัหาแห่งบุรุษได้ ครัง้นีจ้ึงนบัเป็นครัง้แรกในโลกของศิลปะที่ศิลปินได้
น าเอาความงดงามของสรีระสตรีมายกย่องเชิดชูและน ามาเป็นเนือ้หาสาระส าคัญของตัวงาน
จิตรกรรม แม้ในงานชิน้อื่นๆ ภาพที่ศิลปินต้องการน าเสนอความงดงามแห่งสรีระอนัเปลือยเปล่าของ
สตรีด้วยเหตผุลจากแรงขบัทางเพศทา่ทางการนอนท่ีบิดเอีย้วกายมาทางผู้ชมอย่างไม่เขินอาย และการ
ยกแขนสองข้างขึน้ประสานกนัเพื่อหนนุศีรษะ บอกให้รู้เป็นนยัว่าสาวงามผู้นีไ้ม่ต้องการปิดบงัสรีระอนั
เปลอืยเปลา่ของตน ภาษาที่แสดงออกผา่นร่างกายและสายตาที่มองออกมานอกเฟรม สง่ตรงมาถึงผู้ชม
รอยยิม้ยัว่เย้าบนใบหน้า แม้เป็นการเชิญชวนและท้าทายให้ผู้ชมหรือจิตรกรทศันาทรวดทรงองเอวที่โค้ง
เว้าได้สดัส่วนงดงามภาพลกัษณะดังกล่าวก็ยงัคงคุณค่าของความเป็นศิลปะแม้จะแสดงออกอย่าง
เด่นชัดถึงความเย้ายวนใจและเสน่ห์มารยาของสตรีเพศเป็นส าคญัดงันัน้ไม่ว่าตวัผลงานจะแสงดถึง
ความงามของเรือนร่างอนับริสทุธ์ิหรือจงใจแสดงความเย้ายวนใจก็ตามภาพผลงานเหลา่นัน้ยงัคงเป็น
ผลงานศิลปะท่ีมีคณุคา่เชิญแนวคิดเป็นพืน้ฐาน (กฤษณา หงส์อเุทน, 2549) 
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สอดคล้องกบังานเขียนของ วิโรจน์ สทุธิสมีา กลา่วถึงการแยกแยะงานอนาจารและงานศิลปะโดย
อ้างถึง ลินซ์และมาลามู้ธ (Linz and Malamuth, 1993, 6-15) ได้นิยามความหมายของ ค าที่เก่ียวกบั
สือ่ทางเพศหรือภาพโป้เปลอืย (Pornography) เอาไว้เป็นสองสว่นเพื่ออธิบายอยา่งละเอียดแยกย่อยใน
เชิงวิชาการได้แก่ค าวา่ Obscenity และ Erotica  

ค าวา่ Pornography เป็นค าที่มาจากภาษากรีก ซึ่งมีความหมายจากเขียนพรรณนาเร่ืองราวของ
หญิงสาวโสเภณี ก่อนจะถกูน ามาใช้เรียกรวมๆ ถึงสือ่ทางเพศทัง้หมดโดยมากจะมีความหมายในเชิงลบ
มากกวา่เชิงสร้างสรรค์  

Obscenity เป็นค าที่มาจากภาษาละติน หมายความไปในเชิงสกปรก กระตุ้นปลกุเร้าน่ารังเกียจ 
นา่ละอาย ใช้ในทางดถูกูดแูคลน ค านีแ้นวทางการศกึษาแบบอนรัุกษ์นิยมและศีลธรรมจรรยา ซึง่จะมอง
สือ่ประเภทนีใ้นแง่ลบเช่นเดียวกนั 

Erotica เป็นค าที่มาจากภาษากรีก ซึ่งหมายถึงความรักที่ข้องแวะกบัเร่ืองเพศ มกัถกูใช้ในงาน
วรรณกรรมหรืองานศิลปะ งานวรรณกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ใช้เร่ืองเพศเป็นแกนหลกัมกัใช้ค านีใ้น
การศกึษาสือ่ทางเพศแบบเสรีนิยม 

แม้ภาพแนวอิโรติกจะมีความโป๊เปลือยด้วยการแสดงออกทางเพศอย่างชดัเจนแต่ยงัมีคณุค่าเชิง
สงัคมวฒันธรรมปรากฏให้เห็นได้มากพอที่ด าดงไว้ซึ่งคณุค่าในการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับผลงาน
แนวภาพถ่ายทางเพศที่เป็นงานแนวอนาจาร (Obscenity) จะเห็นได้วา่คณุคา่และความหมายที่ปรากฏ
จะแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดั (วิโรจน์ สทุธิสมีา 2551,16-18) 

การนิยามความหมายของทัง้ 3 ค า อย่างแตกต่างมมุมองกนั ทว่าอยู่ในขอบข่ายของสื่อทางเพศ
เหมือนกนั สะท้อนให้เห็นว่า ค าว่า “สื่อทางเพศ” มีความหมายที่ลื่นไหล ขึน้อยู่กบัผู้ ใช้และบริบทเป็น
ส าคญั เมื่อยกตวัอยา่งภาพผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยออกมาภาพหนึ่ง บางครัง้ภาพเดียวกนันีเ้ราอาจมอง
โดยใช้ค าศพัท์หนึง่นิยามเป็น “ลามก” ทวา่อีกคนอาจใช้อีกค าเป็นตวัแทนเช่น “ศิลปะ”  

ซึ่งผลงานวิจัยชิน้นีผู้้ วิจัยได้น าเสนอความขดัแย้งต่อประเด็นการรับรู้ผลงานศิลปะภาพถ่ายที่มี
เร่ืองเพศวิถีเป็นแกนหลกั ผู้วิจยัจึงเลือกที่จะใช้ค าว่าภาพถ่ายอิโรติก (Erotic Photography) ซึ่งในตวั
งานแม้จะน าเสนอความโจ่งแจ้งของเพศวิถีและท่าทีที่เย้ายวน แต่ก็ยังมีแง่มุมลึกซึง้ในทางสงัคม
วฒันธรรมให้ศกึษาขบคิด ดงัที่สือ่ทางเพศมีหลายค านิยาม แตส่ามารถสรุปใจความส าคญัได้ว่า อิโรติก 
(Erotic) เป็นสือ่ทางเพศที่มีความลกึซึง้กวา่สือ่ทางเพศทัว่ไปด้วยการท่ีมีรหสัทางสงัคมวฒันธรรมก ากบั
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อยู ่และความหมายที่ซ้อนเร้นนัน้ชวนให้วิเคราะห์หาประเด็นที่แฝงเร้นอยู่ แตกต่างจาก ภาพโป้เปลือย 
หรือภาพแนวอนาจาร Pornography ที่แสดงออกถึงการยัว่ยวนทางเพศเพียงอย่างเดียว อย่างผู้วิจยัได้
กลา่วไปข้างต้น ประกอบกบับทสมัภาษณ์ในรายการโทรทศัน์ ซึง่เป็นการถามตอบข้อสงสยัระหว่างทาง
บ้านกบัอาจารย์ นิวตัิ กองเพียร และ นพ. สกุมล วิภาวีพลกลุ ในประเด็น เซ็กซ์กบัศิลป์ สื่อทางเพศ การ
แบ่งแยกระหว่างศิลปะและอนาจารได้อย่างน่าสนใจ ผู้ วิจัยจึงได้ยกส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่แสดง
ความคิดเห็นในประเด็น ซึง่รวบรวมไว้โดย “ฮกัก้า” (ไมป่รากฏ ช่ือสกลุจริง) ถามตอบประเด็นทางสงัคม
และความคิดเห็นจากทางบ้านกบัการเป็นศิลปะหรืออนาจาร ซึ่งผู้ วิจยัยกตวัอย่างส่วนหนึ่งของความ
คิดเห็นมาดงันี ้ 

 

ทางบ้าน ขอความเห็นครับ หนงัสือโป๊ หรือภาพศิลป์ ผมเห็นตาม ร้านหนงัสือวางชายกนั
เยอะเลย ดึงดดูลกูค้าด้วยภาพโป๊ ถ้าคนที่ซือ้ไปดมูีวิจารณญาณ สามารถควบคมุอารมณ์
ตนเองได้ ก็ไม่ได้เป็นเร่ืองที่น่าเป็นห่วงอะไร แต่เด็กและเยาวชนที่ไปยืนดู หรือซือ้กลบัไป 
พวกเขาสมควรที่จะซือ้กลับไปหรือไม่ครับ  หนังสือเหล่านีจ้ะเป็นต้นเหตุของการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรได้ไหมครับ 

นพ.สุกมล ปัญหาอยูท่ี่ ผู้ใหญ่จะต้องสอนเด็กให้เข้าใจวา่ สิง่ที่เกิดขึน้ในเร่ืองของกามารมณ์ 
เร่ืองของเซ็กซ์ในร่างกายนัน้เป็นอยา่งไร และต้องมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมครับ ถ้ายงั
อยูใ่นวยัเรียน มนัไมใ่ช่วยัที่สงัคมจะยอมรับเร่ืองการมีเซ็กซ์ในวยัเรียนนะครับ ถ้าหากลกูสาว
ผมเป็นวยัรุ่น แล้วจะไปมีเซ็กซ์กบัเพื่อนนกัเรียนของเขา ความเป็นพอ่เป็นแมข่องผมก็ยงัรู้สกึ
ว่า ผมไม่ยอมรับนะ แต่ถ้าจะช่วยตวัเอง นัน่โอเคครับ สื่อก็เป็นเพียงแค่สื่อครับ อย่าได้ไปตี
โพยตีพาย หรือไปปรักปร าสื่อเสียทัง้หมดนะครับสงัคมไทยเรามกัจะมองหาแพะรับบาปสกั
อยา่งหนึง่ที่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับ แตม่กัจะละเลยสิง่ที่เป็นนามธรรมนะครับ 

ทางบ้าน ขอแย้งวา่ สมยัโบราณ แต่งตวัโป๊กว่าสมยันีม้าก อย่างที่คณุนิวตัิพดู ไม่ได้แต่งตวั
เรียบร้อย เพียงแตว่่า เด็กสมยันีแ้ต่งตวัไม่ถกูกาลเทศะ ชอบแต่งตวัไม่เรียบร้อย แล้วไปเดิน
ในท่ีเปลีย่วๆ  
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อ.นิวัติ สมยัอยธุยานัน้ไมม่ีเสือ้ผ้า ไมไ่ด้ใสเ่ลยครับ ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์ก็ยงัมีอยูบ้่างครับ 
เป็นลกัษณะของการนุง่ผ้าถงุ หรือโจงกระเบน แตส่ว่นบนเปิดหมดครับ แต่เวลาที่จะไปวดั ก็
จะมีผ้าแถบสกัผืนหนึง่พาดเพื่อปิดหน้าอก เพราะต้องไปนัง่ฟังพระเทศน์ 

พิธีกร อยา่งนีเ้รียกวา่โป๊ไหมครับ 

อ.นิวัติ ผมคิดวา่ สมยัก่อนเขาไมไ่ด้คิดกนัอยา่งสมยันี ้ไมม่ีใครพดูกนัวา่โป๊ ก็เห็นกนัคุ้นๆ ตา 
ไม่ได้มีการก าหนดว่าแบบนีโ้ป้ผมคิดว่าวฒันธรรมนีม้าจากฝร่ัง  ที่มาปิดๆ กัน ไม่ใช่
วฒันธรรมไทย เช่น เสือ้ผ้า ชดุที่เราใสท่กุวนันี ้ก็มาจากวฒันธรรมฝร่ังทัง้นัน้ ซึง่เราลืมไป จน
เราคิดว่านัน่เป็นวฒันธรรมไทย แต่ไม่ใช่ครับ มนัคือวฒันธรรมฝร่ัง เร่ืองของคนไทยไม่ใส่
เสือ้ผ้า จะเรียกวา่ ป่าเถ่ือน ดงันัน้คนไทยจึงหนัมาใสเ่สือ้ผ้ากนั 

ทางบ้าน เราจะหาคณะผู้ เช่ียวชาญที่จะพิจารณาเร่ืองศิลป์ทางเพศต่อสาธารณชนได้
อยา่งไร หรือควรจะเป็นอยา่งไร 

อ.นิวัติ คงจะหาผู้ เช่ียวชาญมาก าหนด กฎเกณฑ์ไมไ่ด้หรอกครับสงัคมเองต่างหากที่จะเป็น
ผู้ก าหนดกฎเกณฑ์สิง่เหลา่นีน้ะครับทางบ้าน แล้วภาพดาราที่ถ่ายแบบโป๊ศิลป์ ทางหน้าแรก
ของหนงัสอืพิมพ์ตา่งๆ ถือวา่ดีหรือไม ่

นพ.นิวัติ ขึน้อยูก่บัวา่ใครดนูะครับ 

พิธีกร เพราะขายได้ ขายดี นัน่แสดงวา่มีผู้บริโภค 

นพ.สุกมล เพราะวา่มีผู้บริโภคครับ มีความต้องการ เขาถึงอยูไ่ด้ครับ 

อ.นิวัติ ดีหรือไม่ดีนัน้ คนอ่านคงต้องเป็นผู้ตดัสินนะทางบ้าน เกณฑ์การวดัว่าอนาจาร
หรือไมอ่นาจารนัน้ อยูท่ี่คนถ่ายภาพ หรือคนอา่นกนัแนค่รับ 

อ.นิวัติ เจตนาของคนถ่ายภาพ มนัต้องมีอยู่แล้วครับ คือ เขาเจตนาให้มนัเป็นภาพศิลปะ 
หรือเจตนาเพื่อยัว่ยกุามารมณ์ 

พิธีกร งานนีเ้ป็นงานของคนถ่ายภาพ ไมใ่ช่ของคนถกูถ่ายภาพนะครับ 

อ.นิวัติ ไม่เก่ียวกนัครับ เขาเป็นนางแบบเฉยๆ คนที่รับผิดชอบตรงนี ้คือช่างภาพ ช่างภาพ
จะต้องแสดงเจตนาเลย ถึงแม้วา่คณุจะไมแ่สดงเป็นตวัหนงัสอื แตว่่าเจตนานัน้จะไปปรากฏ
ที่รูปให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่า เขามีเจตนาที่จะยัว่ยกุามารมณ์ หรือเจตนาที่จะท างาน
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ศิลปะ ดงันัน้ ผู้ดจูะต้องมาพิจารณาว่าเขามีวฒุิภาวะหรือไม่ จริงๆ แล้วต้องมีการก าหนด
อายนุะครับ ไม่ว่าจะเป็นการดหูนงั หรือการซือ้หนงัสือประเภทนี ้ เราไม่มีระเบียบปกป้อง 
คุ้มครองเยาวชนของเราเลย เราปลอ่ยอิสระเต็มที่ แต่พอเราจะมีการก าหนดกฎเกณฑ์ เราก็
เที่ยวไปดกัจบัเขา ตรวจบตัรประชาชนตอนตีสอง แล้วท าไมเราไมก่ าหนดกฎเกณฑ์ไปเลยว่า
อายเุทา่ไหร่จึงจะซือ้หนงัสอืเหลา่นีไ้ด้ หนงัสอืเหลา่นีก้ าหนดให้ขายตามสถานท่ีไหนๆ ได้บ้าง 

พิธีกร ในตา่งประเทศเขาจะมี sex shop เลยนะครับ  

อ.นิวัติ ใช่ครับ แล้วเด็กต ่ากวา่อาย ุ18 ปี ก็จะเข้าไมไ่ด้ หรือหนงัเร่ืองนีต้ ่ากว่าอายุ 18 ปีเข้า
ไม่ได้ แต่ถ้ามีผู้ปกครองพาไปดดู้วยก็ดไูด้ครับ เราไม่ท า ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลย แล้วเราก็
โทษสือ่วา่ ยัว่ยแุต่ผา่ยเดียว 

ทางบ้าน คณุนิวตัิ กองเพียร วางตวัเองในฐานะอะไร เช่น เป็นนกัเขียน เป็นนกัศีลธรรม หรือ
นกัศิลปะ 

อ.นิวัติ ผมเป็นนกัเขียนครับ 

ทางบ้าน เราจะหาคณะผู้ เช่ียวชาญที่จะพิจารณาเร่ืองศิลป์ทางเพศต่อสาธารณชนได้
อยา่งไร หรือควรจะเป็นอยา่งไร 

อ.นิวัติ คงจะหาผู้ เช่ียวชาญมาก าหนด กฎเกณฑ์ไมไ่ด้หรอกครับสงัคมเองต่างหากที่จะเป็น
ผู้ก าหนดกฎเกณฑ์สิง่เหลา่นีน้ะครับ 

ทางบ้าน แล้วภาพดาราที่ถ่ายแบบโป๊ศิลป์ ทางหน้าแรกของหนงัสือพิมพ์ต่างๆ ถือว่าดี
หรือไม ่ 

นพ.นิวัติ ขึน้อยูก่บัวา่ใครดนูะครับ 

พิธีกร เพราะขายได้ ขายดี นัน่แสดงวา่มีผู้บริโภค 

นพ.สุกมล เพราะวา่มีผู้บริโภคครับ มีความต้องการ เขาถึงอยูไ่ด้ครับ 

อ.นิวัติ ดีหรือไมด่ีนัน้ คนอา่นคงต้องเป็นผู้ตดัสนินะครับ 

พิธีกร วนันีเ้ราคยุกนัเร่ืองเซ็กซ์กบัศิลป์นะครับ กบัเร่ืองของทางเพศ ได้ความรู้มากมาย และ
ได้ตอบค าถามมากพอสมควรทีเดียวต้องขอขอบพระคณุวิทยากรทัง้สองท่านนะครับ  ที่ให้
เกียรติ์กบัรายการ ขอบพระคณุมากครับ 
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มุมมองด้านแฟชั่นกับเรือนร่าง 

 

ประเด็นเร่ืองการเปิดเผยเรือนร่างนัน้สามารถกล่าวได้ว่าโดยอดีตเป็นการเปิดเผยเรือนร่างตาม
ความจ าเป็น ด้วยสภาพสงัคมในอดีตที่มีเสือ้ผ้าไว้เพียงเพื่อปกปิดท่อนลา่งของร่างกาย เมื่อสงัคมและ
วัฒนธรรมตะวันตกเร่ิมเข้ามามีบทบาทในรูปแบบวิถีวิตคนไทยในช่วงปฏิวัติสังคม การศึกษาการ
เปิดเผยเรือนร่างไม่สามารถท าความเข้าใจการนุ่งห่มเพื่อปกปิดเรือนร่างตามความต้องการพืน้ฐานได้
เพียงอยา่งเดียว แตจ่ าเป็นต้องเข้าใจกรอบด้านแฟชัน่ ซึง่เกิดขึน้จากกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมและ
วฒันธรรม แฟชั่นเป็นทัง้วัฒนธรรมกระแสหลกั แฟชั่นเป็นทัง้วัฒนธรรมนอกกรอบ มีการเติบโตแล้
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กล่าวได้ว่าแฟชั่นประดุจดั่งวัฒนธรรมในการนุ่งห่มของผู้ คนมาตัง้แต่ก่อน
สมยัใหม ่ 

โดย ลารส์ สเวนซนั (Lars Svendsend) กลา่วถึงแฟชั่นกับเรือนร่างไว้ในหนงัสือ Fashion: A 
Philosophy อธิบายความพึงพอใจร่างกายตนเองภายใต้กรอบความคิดและอิทธิพลของแฟชัน่ การ
สร้างรูปแบบอตัลกัษณ์ของมนษุย์ในโลกยคุหลงัสมยัใหม่ได้ถกูให้ความส าคญัในด้านการมองเรือนร่าง
เป็นวตัถุที่สามารถปรับเปลี่ยน ก าหนดหรือปรุงแต่งได้ เราเห็นว่าเรือนร่างนัน้กลายเป็นส่วนน าเสนอ
สถานะความนิยมของแฟชัน่ในยคุสมยัต่างๆ ซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่แฟชัน่สร้างให้เกิดความเช่ือและ
มโนทศัน์ของรูปลกัษณะ อยา่งที่ปรากฏให้เราเห็นได้ถึงค่านิยมของการมีเรือนร่างที่ผอมเพรียว ค่านิยม
การควบคมุน า้หนกั (Diet) ซึ่งแต่เดิมเป็นวิธีการใช้ชีวิตแบบยัง่ยืนที่มุ่งเน้นในการพฒันาจิตใจ แต่กลบั
ถกูกระแสของแฟชัน่ เปลีย่นแปลงให้การเป็นการปรุ่งแตง่รูปร่างให้เป็นไปตามกระแสความนิยม แนวคิด
เก่ียวกบัการควบคมุน า้หนกัของมนษุย์นัน้มีมาตัง้แตส่มยัวิกตอเรีย (Victorian) ซึง่ผู้คนยึดถือแนวคิดใน
การท าร่างกายให้สมสว่นวา่เป็นกระแสความนิยมเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปร่างที่สมสว่นดัง่นกักีฬา หรือนกัรบ 
ในมุมมองของบางวัฒนธรรมที่ถือว่าการการควบคุมน า้หนัก (Diet) เป็นวิถีการฝึกฝนตนเอง ซึ่ง
คล้ายคลงึกบัแนวการฝึกฝนตนเองของชาวคริสต์เตียนยคุกลางในโลกตะวนัตก (รวมทัง้แนวความคิด
เร่ืองการฝึกจิตของเอเชีย) ท่ีเช่ือวา่จิตใจท่ีบริสทุธ์ินัน้สงูสง่ยิ่งกวา่เลอืกเนือ้หรือกายหยาบ เรือนกายเป็น
เพียงวิหารหรือภาชนะบรรจจิุตวิญญาณ  

การควบคุมน า้หนกั (Diet) ถูกปฏิบัติเพื่อละเว้นการประทินเรือนกายแต่มีไว้เพื่อยกระดบัจิต
วิญญาณ ไม่นานนกักรอบความคิดการให้ความส าคญักบัจิตใจกลบัไม่ประสบความส าเร็จ ผู้คนที่ท า
การควบคมุน า้หนกั (Diet) ถกูกลืนโดยกระแสความคิดแนวใหม่ที่ตรงกนัข้ามกบัแนวคิดดัง่เดิมไปโดย
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สมบรูณ์ ปัจจัยส าคญัที่ท าให้กรอบความคิดแต่เดิมเปลี่ยนแปลงไปนัน่คือการขยายตวัของกลุ่มชนชัน้
กลางที่ละเลยความสงูสง่ของจิตวิญญาณ แตก่ลบัสร้างปรากฏการณ์เก่ียวกบัการบริโภคอาหารแต่น้อย
เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปร่างที่เพรียวบาง เห็นได้ว่าแนวความคิดดังกล่าวตรงกันข้ามกับการยกระดับจิต
วิญญาณที่มองร่างกายเป็นเพียงสิง่ธรรมดาสามญั 

เช่นเดียวกบัท่ี ชอนด์ บเูดอยาร์ด (Jean Baudrillard) ได้เขียนในบทความอธิบายวา่ ท าไมร่างกาย
ถึงได้มีอิทธิพลควบคมุจิตใจ ความรู้ผิดชอบชัว่ดี รวมทัง้มโนทศัน์ ซึ่งทัง้หมดถกูลดทอนบทบาทลงเหลือ
เพียงแค่เป็นวตัถุที่สามารถกู้คืนหรือท าทดแทนได้โดยการไถ่บาป สรุปได้ง่ายๆ ว่าในแนวความคิดยุค
เดิมมนษุย์เช่ือวา่ร่างกายเป็นสิง่ที่ไมจ่ าเป็น แตใ่นยคุสมยัใหม่การปรุงแต่งร่างกายกบัท าให้การมีอยู่จิต
วิญญาณนัน้หลายไป และร่างกายจึงได้กลายมาเป็นวตัถทุางแฟชั่น และนัน่เปิดโอกาสให้ พลาสติก 
เนือ้เนียมและซิลิโคนเข้ามาท าหน้าที่เติมเต็มความต้องการ และได้รับการของผู้คนในโลกยคุสมยัใหม่  
Hegel กลา่วไว้ว่า ร่างกายกบัเสื่อผ้านัน้แยกกนัอย่างอิสระ และทัง้สองควรได้รับการพฒันาโดยอิสระ 
ซึง่แย้งกบัข้อคิดเห็นของ ซิมเมล (Simmel) วา่เสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่นัน้ถกูท าให้กลายเป็นอตัวิสยั ออกหา่ง
จากแนวคิดเร่ิมต้นขอกความต้องการเคร่ืองนุ่งห่มในยคุแรกเร่ิม หมายถึงเรือนร่างของเรามีอยู่ มีไว้เพื่อ
เสือ้ผ้า ประดบัประดาให้น่าพึงพอใจซึ่งเป็นการสบัเปลี่ยนสภาวะความเป็นประทานของเรือนร่างกับ
เสือ้ผ้า ด้วยแนวคิดที่แตกออกเป็นสองสายที่วา่ เสือ้ผ้าต้องออกแบบให้เหมาะกบัร่างกาย กบัอีกสายตรง
ข้ามทีม่องวา่ร่างกายต้องเหมาะกบัเสือ้ผ้าที่สรรค์สร้างขึน้ สอดคล้องกบันกัออกแบบเสือ้ผ้า อีลิซ่า ชาร์
เปอร์ยี (Elsa Schiaparell)i ได้กลา่วไว้ “เรายดัเยียดเท้าเข้าไปเพื่อสวมรองเท้าที่ออกแบบผิดกบัรูปแบบ
ตามธรรมชาติของเท้า” นบัจากนัน้เป็นต้นมา แฟชัน่ก็ได้ถกูพฒันาไปอยา่งอิสระและหลายหลายทิศทาง
ไมเ่พียงแตเ่ร่ืองของเสือ้ผ้าเทา่นัน้ แตไ่มว่า่อยา่งไรเมื่อพดูถึง แฟชัน่ก็ต้องเห็นความมีตวัตนอยู่ของเรือน
ร่างควบคูก่นัไป 

ท าไมเสือ้ผ้า (Fashion) จึงได้ถกูให้ความส าคญั ในสงัคมและการรับรู้ของผู้คน เราอยู่ในโลกของ
การมองเห็นภาคการรับรู้ของเรานัน้ท างานร่วมกบัสมองที่คอยถอดความหมายของสิ่งที่เห็น เสือ้ผ้าที่
สร้างขึน้ถกูใสค่วามหมายโดยผู้ออกแบบสร้างสรรค์และชดุความหมายเหล่านัน้ถกูเลือกใช้โดยผู้บริโภค 
กลา่วได้ว่าเราเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้โดยการฉายภาพแทนของชุดความหมายที่เราหยิบยืมมา
จากแฟชั่น อัตลกัษณ์ของผู้หนึ่งสามารถถูกก าหนด ระบุชีไ้ด้จากสิ่งที่พวกเขาสวมใส่ โดยหนังสือ 
Seeing through Clothes โดยแอนน่ี โฮล์ลนัเดอร์ (Anne Hollander) กลา่วเก่ียวกบัภาพบคุคลเปลือย
ของเหลา่นางแบบ วา่ภาพเปลอืยเหลา่นัน้กลบัแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของเสือ้ผ้าในบริบทของการเป็น
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แฟชัน่ ทัง้ที่ร่างกายพวกเขาเปลือยเปลา่ไม่ปรากฏเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มบนเรือร่างของพวกเธอเลยแม้แต่
ชิน้เดียว แตท่วา่นัน่ก็ยงัเป็นแฟชัน่และเกิดจากแฟชัน่ ซึง่ในตอนต้นของหนงัสอื Fashion: A Philosophy 
ได้กลา่วถึงความสามารถของแฟชัน่ท่ีเข้าไปมีสว่นก าหนดรูปแบบเรือนร่างในอดุมคติของผู้คนในยคุสมยั
หนึ่งได้ ในงานภาพนู้ ดหรือภาพอิโรติกก็ปรากฏให้เห็นเรือนร่างที่ถูกบีบรัดด้วยอิทธิพลของแฟชั่น 
เช่นเดียวกนักบัชุดคอร์เซ็ต (Corset) หรือชุดรัดรูปที่สวมใสไ่ว้ด้านในเพื่อบีบรูปร่างให้เอวของผู้สวมใส่
นัน้ดคูอดเลก็ และช่วยดนัหน้าอกให้ยกสงูขึน้  

ร่างกายของนางแบบเหล่านัน้ปรากฏให้เห็นร่องรอยของแฟชัน่ ชุดคอรเซ็ตที่บีบรัง้ปรากฏอยู่บน
เรือนร่างอยา่งชดัเจน  แนวคิดอย่างค่านิยม กบัความสขุที่ได้มีหรือเห็นผู้หญิงรอบเอวเล็กและสะโพกที่
อวบผายนัน้ช่วยตอกย า้ว่า อิทธิพลของแฟชัน่ปักลึกเข้าไปอยู่ในระดบัมโนส านึกของผู้คนจนสามารถ
เปลีย่นแปลงรูปร่างที่มีมาแต่ดงัเดิมให้เปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ว่าจะตระหนกัรับรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม 
เพราะเสือ้ผ้านัน้ไม่ได้สร้างรูปร่างใหม่ให้กบัร่างกาย (Physical) เท่ากัน้แต่มนัยงัสร้างรูปร่างทางจิตใจ 
(Mental) และกระบวนการปรับเปลีย่นร่างกายให้กลายเป็นวตัถแุหง่แฟชัน่ก็ถกูพฒันาการเร่ือยมาตราบ
จนปัจจุบนัด้วยกระบวนการปรับแต่งที่ล า้หน้าขึน้ไปอีก เสือ้ผ้านัน้ได้ เติมแต่งและสร้างความหมายให้
ร่างกายใหมเ่ราสามารถแสดงความหมายได้หลากหลายเพียงแคเ่ปลีย่นลกัษณะเสือ้ผ้า และสามารถท า
เช่นเดียวกนันัน้กบัรายกายที่ปราศจากเสือ้ผ้า  

จากเหตุผลที่ได้กล่าวไปข้างนัน้ แสดงให้เห็นแล้วว่า ร่างกายที่เปลา่เปลือยอย่างแท้จริงนัน้ไม่มี 
กล่าวให้ตรงประเด็นและเข้าใจง่ายที่สดุ ร่ายกายที่เปลือยเปล่าแท้จริงเรายงัสวมใส่ชุดของความเป็น
แฟชัน่เอาไว้อีกชัน้หนึ่ง สมัผสัการรับรู้ของมนษุย์ผ่านโลกของการมองเห็นและถอดรหสั เป็นช่องทางที่
รวดเร็วในการจดจ าหรือสร้างความประทบัใจ เราจะจดจ าได้ทนัทีหากเราได้เห็นภาพซ า้ของสิ่งที่เราเคย
พบเห็นมาก่อน เสือ้ผ้าและร่างกายเป็นเสมือนเสียงสะท้อนซึ่งกันและกัน ความเปลือยเปล่าจึงไม่ใช่
ความวา่งเปลา่ จึงไมน่า่แปลกใจที่แฟชัน่ในหลายยคุสมยัได้น าเสนอภาพแทนของร่างกายที่เปลอืยเปลา่
ปรากฏให้เห็น ผา่นผลงานภาพถ่ายเรือนร่างทัง้ชายหญิงบนหน้านิตยสาร  

เราสามารถมองย้อนกลบัไปในช่วงกลางของประวตัิศาสตร์แฟชัน่และเรือนร่าง เราจะเห็นภาพของ
หญิงสาวชนชัน้กลางอายุราวยี่สิบ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสนใจในกระแสงแฟชั่นสงูสดุ โดยเฉพาะ
ยโุรปและอเมริกา แนน่อนวา่เสือ้ผ้าไมใ่ช่ประเดน็เดียวที่เป็นความสนใจสงูสดุของคนเหลา่นัน้ สิง่ที่ถกูให้
ความสนใจไม่น้อยไปกว่ากนั นัน่คือเรือนร่างและผิวกาย หากลองมองจากภาพถ่ายแฟชัน่ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในปัจจุบนันีจ้ะเห็นได้อย่างชดัเจนว่า เสือ้ผ้าแฟชัน่นัน้เน้นเปิดเผยเรือนร่างมากกว่าที่เคยมีมา 
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นางแบบที่มีเรือนร่างในอุดมคติกลายเป็นสญัญะอย่างหนึ่งของความเป็นแฟชัน่ ไม่ใช่แค่เสือ้ผ้าอย่าง
เดียวอีกตอ่ไป สิง่เหลา่นีเ้ป็นการให้คณุค่าของชุดความหมายในการเป็น ต้นก าเนิดของมนษุย์ หากเรา
มองตามแนวคิดฝ่ังคริสเตียนที่ว่า เมื่อพระเจ้าสร้างมนษุย์คู่แรก Adam และ Eve ขึน้มา ร่างกายของ
พวกเขานัน้เปลือยเปลา่ ทว่าเมื่อเขาทัง้สองได้ทานต้นไม้แห่งภูมิปัญญาถึงได้ตระหนกัรู้และเข้าใจว่า
แท้จริงเรือนร่างนัน้เปลอืยเปลา่ เกิดความอายที่ร่างกายพวกเขาปราศจากสิง่หอ่หุ้ม เลยพยายามปกปิด
ด้วยการหาใบไม้มาปิดบงัอ าพราง เดือดร้อนพระเจ้าต้องสร้างเสือ้ผ้าอาภรมาปิดบงัสวมใส ่(Genesis 
3:7, 21) 

ร่างกายที่เปลอืยเปลา่อาจถกูตีความหมายได้หลากหลายอยา่งในวฒันธรรมกรีกและโรมนัโบราณ 
คนที่ เ ป็นทาสจะไม่สามารถสวมเสื อ้ ผ้าได้ รวมทัง้นักกีฬาก็จะเปลือยร่างกายเช่นเดียวกัน 
นอกเหนือไปจากนัน้ การเปลือยเปลา่นอกเคหสถานถือเป็นเร่ืองบดัสี นอร์เบริท์ อีเลส (Norbert Elias) 
ได้พยายามศกึษาถึงขอบเขตของความละอายวา่มนัเร่ิมถกูใช้เพื่อก าหนดรูปลกัษณ์และความเป็นมนษุย์
ขึน้มาตัง่แตเ่มื่อใด ส าหรับช่วงก่อนศตวรรษที่ 16 นัน้อาจไมม่ีปัญหาในการมองหาค านิยามหรือขอบเขต
ของมัน ผู้คนในซีกโลกตะวนัตกอาจมีขอบเขตความละอายต่อการเปลือยเปล่าเรือนร่างให้ผู้อื่นเห็น
อย่างหลวมๆ แต่ถึงอย่างนัน้เสือ้ผ้าก็ยงัเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่สามารถละเลยได้ เพราะมนัเป็นตวัระบชีุ ้อตั
ลกัษณ์ เช่ือชาติ ศาสนา และพืน้ท่ี รวมทัง้เวลาได้อยา่งชดัเจน ดงันัน้เมื่อใดก็ตามที่คุณถอดเสือ้ผ้าออก
ทัง้หมด คณุอาจไมส่ามารถระบชีุอ้ตัลกัษณ์หรือธรรมชาติของมนษุย์ผู้นัน้ได้แนช่ดั แต่อย่างไรก็ตามคณุ
จะเห็นร่องรอยของความเป็นแฟชัน่ปรากฏอยูใ่ห้เห็นบนเรือนร่างเหลา่นัน้ 

เราอาจอนุมานได้อีกนยัหนึ่งว่า ถึงแม้มนุษย์จะเปลือยเปล่าก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเนือ้แท้หรือ
ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ เพราะร่างกายที่เปลือยเปล่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเสือ้ผ้าที่คุณสวมใส่ 
ปัญหาอยู่ที่เราจะนิยามค าว่าธรรมชาตินัน้ได้อย่างไรด้วยมิติทางการศึกษาด้านวฒันธรรมท าให้การ
นิยามค าวา่ธรรมชาติที่แท้จริงนัน้ขยายขอบเขตออกไปกว้างและไกลกว่าที่เคยเป็นจนแทบจบัต้องไม่ได้ 
หรือแท้จริงแล้วอาจไม่มีสิ่งใดที่เป็น ธรรมชาติที่แท้จริงของมนษุย์ Fashion ท าให้มนษุย์หลดุออกจาก
สภาวะตามธรรมชาติ หรือแท้จริงแล้วธรรมชาติของมนษุย์คือความพยายามหลดุพ้นออกจากความเป็น
ตวัตนดัง้เดิม  

นอกจากการสร้างเรือนร่างให้เป็นไปตามกระแสความเป็นแฟชัน่แล้ว คนเรามกัไม่พึงพอใจความ
เป็นตวัตนของเราในช่วงอายนุัน้ๆ เมื่อได้ที่มีโอกาสเราจะท าทกุวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาวะของอีกช่วง
วยัหนึง่ จนกวา่มนษุย์ผู้นัน้จะตระหนกัรับรู้ถึงความเป็นตวัตนของช่วงอายทุี่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่อาจเป็นสิ่ง
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เดียวที่เป็นข้อจ ากัดของแฟชั่นนั่นคืออายุ สิ่งที่หนงัสือก าลงัพูดถึงอยู่คือการปรับปรุงรูปลกัษณ์ด้วย
เคร่ืองส าอาง ทรงผม ฯลฯ. รวมไปถึงขัน้สดุท้ายที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงเรือนร่างอย่างจริงจงั นัน่คือการ
ผา่ตดัเสริมความงามรูปร่าง ขนาดอวยัวะ รวมถึงเพศ 

ศนูย์เสริมความงาม ลดความอ้วน ผ่าตดัศลัยกรรมผุดขึน้เป็นดอกเห็นเพราะเป็นธุรกิจที่ท าเงิน
และผู้คนนิยมและกระแสการยอมรับในสงัคมยคุปัจจุบนัก็เปิดกว้างมากยิ่งขึน้ ผู้หญิงชาวนอร์เวย์ กว่า 
80,000 ตดัสนิใจผา่ตดัเพื่อท าศลัยกรรม ในปี 2004 เพียงปีเดียวหลงัจากนัน้จ านวนผู้ เข้ารับการผ่าตดั
เพื่อเสริมความงามเพิ่มขึน้เป็น 250,000 และผู้คนอีกเป็นจ านวนมากยอมรับว่าหากไม่ติดขดัเร่ืองเงินก็
ต้องการท าศลัยกรรม ถึงแม้วา่จ านวนเหลา่นีอ้าจยงัหา่งไกลกบัประชากรเพศหญิงทัง้หมดกวา่ 4.6 ล้าน
คนในประเทศ ในประเทศเกาหลใีต้ ตลาดศลัยกรรมรุ่งเรืองเฟ่ืองฟเูต็มยา่นเศรษฐกิจใหมอ่ยา่งเขตกมันงั 
(Gumnang)  

แนวคิดเก่ียวกบัความงามบนเรือนร่างไม่ได้จ ากดัอยู่แต่ในเพศหญิงแต่รวมไปถึงเหลา่เพศชายอีก
จ านวนหนึ่งด้วย ชายชาวองักฤษกว่า 43% ไม่พึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเองและพยายามหา
หนทางเพื่อให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของพวกเขา ตวัอย่างที่เห็นได้ง่ายที่สดุคือสีผิว 
ตราบจนทกุวนันีแ้ฟชัน่การอาบแดดเป็นสิง่ที่แสดงออกถึงภาพลกัษณ์ของการเป็นคนชนชัน้กลางที่ดแูล
เอาใจใสต่อ่ความสวยความงามของตนเอง  

แฟชั่นเป็นวัฒนธรรม เป็นทัง้เคร่ืองมือทางอ านาจที่คอยขับเคลื่อนกระแสทางสังคม ความ
เหมาะสมถกูต้องและดีงามทัง้หลาย เกิดขึน้และพฒันารูปแบบความคิดของผู้ คนอยู่ตลอดเวลา แฟชัน่
ในกลุม่คนท่ีนิยมการประดบัตกแตง่ร่างกายแบบถาวร เช่นการสกั หรือกลุม่ผู้นิยมสร้างรอยแผลเป็นบน
ร่างกาย หรือแม้แต่แฟชัน่นอกกระแสอย่างการเจาะประดบัห่วงเหล็กของพวกพงัค์ ทัง้หมดนัน้ไม่ว่าจะ
เป็นแฟชัน่กระแสหลกัหรือกระแสรองหากวิเคราะห์ดใูนทกุๆ ความเป็นไปได้ ไม่มีร่างกายของมนษุย์คน
ใดจะสามารถหลกีเลีย่งอิทธิพลของแฟชัน่ได้โดยสมบรูณ์ และอิทธิพลของแฟชัน่ก็สง่ผลตอ่เรือนร่างและ
การเปลือยเปล่าอย่างแยกออกจากกนัไม่ได้ แฟชั่นยงัเป็นแบบจ าลองของศิลปะ เป็นช่องท าในการ
น าเสนอแนวความคิดรูปแบบใหมศ่ิลปะที่เดินได้ ศิลปะท่ีถือติดตวั ร่องรอยของศิลปะที่ปรากฏอยูบ่นเรือ
ร่าง ปลายทางของแฟชัน่นัน้อาจคาดเดาไมไ่ด้ เพราะธรรมชาติของแฟชัน่นัน้เป็นพลวตัและเป็นวตัจกัรที่
วนรอบกลบัมา เกิดขึน้แล้วดบัไปเปลีย่นแปลงมาใหมไ่มรู้่จกัจบสิน้ สิง่ที่ตายไปแล้ววนัหนึ่งก็สามารถขดุ
ออกมาจากหลมุกลบัมานิยมกนัใหมไ่ด้อีกครัง้ แฟชัน่ได้เดินทางมาอยู่ในจุดสงูสดุจนเรียกได้ว่ามีความ
สามรถในการสร้างสรรค์เส้นทางเดินของตนเอง แฟชัน่เป็นศิลปะผลกัดนัเรือนร่าง ให้งดงามจนถึงขีดสดุ 
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ไม่ว่าเรือนร่างจะประดบัด้วยเสือ้ผ้าหรือเปลือยเปลา่ ร่องรอยของแฟชั่นที่ปรากฏบนเรือนร่างนัน้ก็เป็น
ศิลปะได้โดยสมบรูณ์ 

โดยสรุปจากการศกึษารายละเอียดแนวคิดและทฤษฏี กรอบการจ าแนกคณุค่าผลงานภาพถ่ายอิ
โรติก ออกจากผลงานสื่อลามกอนาจาร คุณค่าในตัวงานที่เกิดจากการกลัน่กรองและครอบง าทาง
แนวคิดของกรอบสงัคมวฒันธรรมเป็นเคร่ืองแบ่งแยกตวัผลงานให้เด่นชดั แฟชัน่และการเปลือยเปล่า
เรือนร่าง ส าหรับผู้วิจยัเห็นวา่ การให้ค านิยามนัน้เป็นการก าหนดและแบง่แยกจากกรอบเชิงวิชาการ แต่
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคมนัน้ไม่ได้เกิดขึน้จากประเด็นเร่ืองการนิยามและให้ความหมายแต่เพียง
อยา่งเดียว ซึง่เก่ียวข้องกบัประเด็นในสว่นของจารีตและแนวความเช่ือสว่นบคุคลเป็นส าคญั  

ดงันัน้เพื่อการท าความเข้าใจปัจจยัในการก าหนดและแบง่แยกผลงานภาพถ่ายศิลปะและอนาจาร
ออกจากกนั ผู้วิจยัเลอืกที่จะใช้กรอบการวิเคราะห์การให้ความหมายและต้นทนุทางวฒันธรรมและมโน
ทศัน์เป็นส าคญั ประกอบกบัสงัคมในปัจจบุนัท่ีก าลงัเปลีย่นผา่นรูปแบบสงัคม ที่เข้าสูค่วามหลากหลาย
และมีความเป็นเป็นพลวตัเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งใดตายตวั ผลสรุปใดๆ ที่เกิดจากการวิจัย
ความเป็นจริงทางสงัคมนัน้เป็นข้อสรุปเฉพาะในช่วงเวลาเทา่นัน้ ไมส่ามารถสรุปเป็นแนวคิดสากลทีต้่อง
ถกูต้องเป็นจริงเสมอไปได้ “ความจริง” และ “ความถกูต้อง” ในงานวิจยัชิน้นีเ้ป็นเพียงสถานะของความ
จริงในช่วงเวลาหนึ่งเท่านัน้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กรอบวิธีวิจยัโดยมุ่งศึกษาประสบการณ์เชิงประจกัษ์ตาม
แนวปรากฏการณ์วิทยาเพื่อมุง่เน้นการวิเคราะห์ตวัผู้ชมเป็นหลกัในบทท่ี 3 ตอ่ไป 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจยัเร่ือง ศิลปะและอนาจาร : มโนทศัน์ทางความคิด เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) โดยจะใช้กระบวนการเข้าถึงและศกึษาประสบการณ์เชิงประจกัษ์ซึง่ท าหน้าที่ประกอบสร้าง
ความหมายของคนในกลุ่มต่างๆ ทัง้ในสายงานด้านศิลปะและบคุคลทัว่ไป ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก 
(Depth-interview) ด้วยชดุค าถามที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกบัการศกึษาแนวปรากฏการณ์วิทยา เพื่อ
วิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ สมัภาษณ์ที่มีต่อการให้ความหมายของผลงานภาพถ่ายศิลปะแนวอิโรติก
พร้อมกับมองหาปัจจัยอื่นๆ ที่ปรากฏเพื่อเข้าถึงสิ่งที่อยู่เบือ้งหลงัการสร้างความหมาย  โดยในการ
ศกึษาวิจยัตามกรอบแนวคิดปรากฏการณ์วิทยามีกระแสงการศกึษาแยกออกเป็นสองแนวทาง ประการ
แรก ประสบการณ์หรือสิ่งที่ปัจเจกบุคคลได้ประสบมาอย่างหนึ่ง โดยตีความหมายประสบการณ์โดย
บคุคลที่ได้ประสบพบมาในอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งจุดนีเ้ป็นเนือ้หาส าคญัของการศึกษาความแตกต่าง
กันของความหมาย ประการที่สอง คือการท าความเข้าใจว่าประสบการณ์ที่ใครซักคนหนึ่งได้รับมี
ความหมายหรือสง่ผลอยา่งไรส าหรับปัจเจกบคุคลนัน้ๆ  

โดยวิธีวิจยัแนวปรากฏการวิทยานัน้ปฏิเสธสจันิยมเชิงประจกัษ์ที่เช่ือว่าความเป็นจริงจะต้องรับรู้
ได้ด้วยประสาทสมัผสัเท่านัน้ แต่ในปรากฏการวิทยามองหาสิ่งที่เป็นความจริงซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วย
การหยัง่รู้ผา่นการท าความเข้าในความรู้สกึหรือสิง่ที่อยูภ่ายในจิตใจของผู้คน (ชาย โพธิสติา, 192)  

ผู้วิจยัจะยดึหลกัแนวปรากฏการณ์วทิยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic phenomenology) ของ 
มาร์ทิน ไฮเด็กเกอร์ (Martin Heidegger) เป็นแนวทางหลกัในการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการตีความหมาย
ของปรากฏการณ์ตามที่ปรากฏแก่ผู้ที่ได้ประสบด้วยตนเอง แนวคิดการศึกษาวิจัยแบบปรากฏการณ์
วิทยานัน้มีอยูส่ามกระแสความคิด ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปรากฏการวิทยาเชิงอุตรวิสยั (transcendental phenomenology) ซึ่งของเอ็ดมนัด์ ฮุสเซิร์ล 
(Edmund Husserl) ซึง่เป็นต้นก าเนิดแนวคิดสายปรากฏการณ์วิทยา 

2. ปรากฏการณ์วิทยาแนวอตัถิภาวะ (existential phenomenology) ตามแนวคิดของโมรีก แมโล-
ปงตี (Maurice Merleau-Ponty) และชอง ปอล ซาร์ตร์  (Jean-Paul Sartre) 
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3. ปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) ตามแนวคิดของ ไฮเด็ก
เกอร์ 

โดยแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาของ ฮสุเซิร์ล เป็นการศกึษาถึงที่มาและสว่นประกอบของโครงสร้าง
การรับรู้และประสบการณ์มนุษย์ และ ไฮเด็กเกอร์ ที่เน้นการศึกษาเพื่อเข้าถึงความหมายของ
ประสบการณ์ ด้วยแนวทางการศึกษาวิจยัตามแนวความคิดของนกัคิดทัง้สองท่าน ผู้วิจยัเล็งเห็นว่าจะ
สามารถน ามาใช้เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาคการรับรู้และการประกอบสร้างความหมาย รวมทัง้ทะลผุ่าน
ความหมายที่ปรากฏเหลา่นัน้ เพื่อเข้าถึงความหมายที่อยู่เบือ้งหลงัประสบการณ์ของปัจเจก ที่มีผลต่อ
ตอ่การประกอบสร้างและแสดงออกความหมายตอ่ปรากฏการณ์เชิงประจกัษ์ ซึง่ในท่ีนีค้ือการตอบสนอง
ตอ่ผลงานภาพถ่ายศิลปะแนวอิโรติก และผลงานศิลปะแนวอิโรติคที่มีความหมิ่นเหม่ระหว่างศิลปะและ
อนาจาร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดกลุม่ประชากรออกเป็น 2 สว่น โดยใช้เกณฑ์ในการจดักลุม่
ด้วยพืน้ฐานประสบการณ์ทางสายตาที่แตกตา่งกนั รวมทัง้สถานะของการเป็นผู้บริโภคและผู้สร้าง โดย
แบ่งออกตาม “แวดวง” เพื่อแยกข้อมูลที่ได้จากศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างกันของการ
ประกอบสร้างความหมายหรือสิง่ที่อาจเป็นแก่นแกน ในความแตกตา่งของความหมายที่ปรากฏ 

1. ศกึษาจากกลุม่คนวงใน เพื่อวิเคราะห์หาปัจจยัจากการสมัภาษณ์เชิงลกึของกลุม่ผู้อยู่ในแวดวง
และมีพืน้ฐานทางสังคมดี กลุ่มของช่างภาพหรือผู้ ที่ท างานในสายอาชีพที่เ ก่ียวของกับ
สนุทรียศาสตร์ ที่มีความใกล้ชิดกบัผลงานภาพถ่ายศิลปะแนวอิโรติก นกัวิจารณ์ ผู้ผลิตสื่อทาง
เพศ ช่างภาพแฟชัน่ โดยกลุม่ที่หนึ่งจะมีประสบการณ์ทางสายตาต่อภาพถ่ายศิลปะแนวอิโรติก 
เพื่อแยกสว่นความคิดเห็นที่ได้จากคนกลุม่นีอ้อกจากกลุ่มบคุคลทัว่ไปด้วยกรอบทนุทางสงัคม
และประสบการณ์เฉพาะที่สงูกวา่ 

2. ศกึษาจากลุม่บคุคลทัว่ไป ทัง้เพศชายและหญิงที่มีอาย ุ18 ปีขึน้ไปซึง่ในที่นีจ้ดัให้เป็นกลุม่คนวง
นอกโดยกลุ่มนี จ้ะมีตัวแปรเ ร่ืองของอายุเ ข้ามาก าหนด โดยวิ เคราะห์ผลตอบรับจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของบคุคลทัว่ไป ชายและหญิง แบง่ออกเป็น 2 ช่วงอาย ุ15-25 ปี 25-
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35 ปี และอายุมากกว่า 35 ปีขึน้ไป ผลงานภาพถ่ายอิโรติก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
กรอบความเข้าใจและมองหาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูทัง้สองชดุ 
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เกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 

กลุม่คนวงใน ในขัน้แรกผู้วิจยัจะท าการคดัเลือกกลุม่บคุคลซึ่งท างานในสายอาชีพที่เก่ียวของกบั
สนุทรียศาสตร์ เช่น ผู้ผลิตสื่อทางเพศ ช่างภาพแฟชั่น ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะแนวอิโรติก ช่างภาพผู้
สร้างสรรค์ศิลปะแนวอิโรติก รวมทัง้นกัวิจารณ์งานศิลปะ ผู้วิจยัท าการคดัเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง 
ร่วมกบัใช้ชดุค าถามเฉพาะแบบเดยีวกบักลุม่ตวัอยา่งที่ 2 กลุม่คนวงนอกจากสาชาวิชาชีพตา่งๆ ซึง่จะมี
ตวัแปรในเร่ืองของอาย ุ(บรรลนุิติภาวะ) เข้ามาก าหนดเทา่นัน้  

ในขัน้ต้นหน่วยของการวิเคราะห์นัน้จะอยู่ในระดบัปัจเจก แต่ด้วยแนวทางการศึกษาวิจัยแนว
ปรากฏการณ์วิทยาด้วยทศันะในการพรรณนาสิ่งที่ปรากฏ เป็นประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั (Life 
world) ของปัจเจก แต่จุดมุ่งหมายของการพรรณนานัน้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ปรากฏ แต่เป็นการศึกษาถึงการ
ปรากฏนัน่มีความหมายอยา่งไรตอ่ผู้ที่ได้ประสบรวมทัง้มีความเก่ียวโยงกบัสงัคมอยา่งไร  

 ในล าดบัแรกผู้ วิจัยได้ติดต่อกลุ่มผู้ มีสว่นเก่ียวของในแวดวงศิลปะทัง้ศิลปินผู้สร้างสรรค์งาน
ศิลปะภาพถ่ายแนวอิโรติก ช่างภาพแฟชัน่ ผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ ผู้ด าเนินรายการ นกัวิจารณ์ศิลปะ 
ภนัฑารักษ์ นกัวิชาการศิลปะ ผู้วิจยัพยายามคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งให้มีมิติแนวคิดและทศันคติที่มีต่อสื่อ
ทางเพศที่หลายหลาย อีกทัง้ยงัให้ความส าคญักบัประเด็นด้านปัจจยัพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง  

ยกตวัอยา่งเช่นในด้านของการศกึษา ประสบการณ์ชีวิต ความเช่ือทางศาสนา สถานะทางการเงิน 
พืน้ฐานครอบครัว ทัง้หมดนัน้ต้องการให้ผลลพัธ์ที่ได้มีความหลากหลายและครอบคลมุสงูสดุ โดยกลุม่
ตวัอยา่งกลุม่คนวงในประกอบไปด้วยรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 

กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่ 1 

อรรฆย์ ฟองสมทุร อาชีพ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ และภณัฑารักษ์หลกัประจ าหอศิลป์
กรุงเทพฯ 

 

กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่ 2 

สริุวิภา กลุตงัวฒันา อาชีพ ผู้ด าเนินรายการ นกัแสดงสาธารณะ และเจ้าของธุรกิจ 
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กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่  3 

ชชัวิน อณุหะนนัทน์ อาชีพสือ่มวลชน ต าแหนง่บรรณาธิการบริหาร 

 

กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่ 4 

ธาดา วารีช (จอร์ช) อาชีพชา่งภาพ ต าแหนง่ช่างภาพอิสระ (Freelance) 

 

กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่ 5 

เพ็ญพกัตร์ ศิริกลุ (ตา่ย) นกัแสดง นางแบบ 

 

กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่ 6 

ค ารน ปราโมช ณ อยธุยา อาชีพ ธุรกิจสิง่พิมพ์ ต าแหนง่ บรรณาธิการบริหาร 

 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

แหล่งข้อมูลปฐมภมิู 

 

1. แหลง่ข้อมลูที่เป็นผู้ เช่ียวชาญ ผู้ประกอบอาชีพในแวดวงศิลปะ และสือ่สารมวลชน 

1.1 สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ด้วยข้อค าถามปลายเปิด จากกรณีศึกษาตาม
วตัถปุระสงค์และกรอบการวิจยัที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดล าดบัตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1 ใช้วิธีสงัเกต และวิเคราะห์บทสนทนาตามแนวคิดปรากฏการนิยม เพื่อศึกษาถึง
ความหมายและเบือ้งหลังความหมาย ที่ปรากฏให้เห็น เช่นคิดและพื น้ฐาน
ประสบการณ์ซึ่งท าให้เกิดการแสดงออกต่อผลงานภาพถ่ายศิลปะแนวอิโรติก  รวมไป
ถึงภาพแทนตวัตนของแหลง่ข้อมลูในการสงัเกตดงักลา่ว 
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1.1.2 หลงัจากสมัภาษณ์เพื่อเก็บข้อมลูแบบตวัต่อตวัแล้วอาจใช้วิธีการการสมัภาษณ์ทาง
โทรศพัท์ ในกรณีที่ผู้ วิจัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแหลง่ข้อมูลไม่สะดวกในการนดั
หมายเพื่อสมัภาษณ์ตัวต่อตัว เช่นในกรณีของช่างภาพอาชีพซึ่งอาจต้องเดินทาง
ตลอดเวลา หรือมีเวลาวา่งจ ากดั 

2. แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลทั่วไปผู้ ประกอบอาชีพนอกแวดวงศิลปะทัง้เพศชายและหญิง โดยมี
เง่ือนไขคือ เป็นบุคคลที่มีอายุบรรลนุิติภาวะ  โดยทัง้สองแหล่งข้อมูลจะใช้วิธีการศึกษาและมี
ขัน้ตอนการเก็บข้อมลูดงันี ้
 

ขัน้ตอนท่ี 1 การเลอืกบคุคลผู้ให้สมัภาษณ์เชิงลกึผู้วิจยัต้องท าการการศกึษาข้อมลูประวตัิสว่นตวับคุคล
และองค์กรที่ผู้สมัภาษณ์สงักดัอยู่ คดัเลอืกบคุคลตามคณุสมบตัิของกลุม่ เป้าหมายที่ก าหนด 
ประสานงานและติดตอ่นดัหมายเพื่อขอสมัภาษณ์  

ขัน้ตอนที่ 2 จัดสง่ค าถามส าหรับส าหรับสมัภาษณ์ล่วงหน้า หลงัจากที่ได้รับตกลงนดัหมายท าการ
สมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างเรียบร้อย ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ได้มีโอกาสทบทวนความจ าหรือ
จดัเตรียมข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  

ขัน้ตอนที่ 3 การสมัภาษณ์ เร่ิมด้วยการขออนญุาตผู้ถกูสมัภาษณ์บนัทึกเสียงบทสนทนา และบนัจด
บนัทกึทกึใจความส าคญัในขณะสนทนาทกุครัง้ โดยรูปแบบการสนทนาไมม่ีการก าหนดล าดบั
ค าถามก่อนหลงั ตายตวัเพื่อให้ความยืดหยุ่นในการได้รับข้อมลูจากการสนทนาเป็นไปอย่าง
ลืน่ไหล แตต้่องได้ข้อมลูในทกุประเด็นท่ีก าหนด พร้อมพดูคยุซกัถามแนะน าตวัเพื่อสร้างความ
ใกล้ชิดและปรับบรรยากาศของการสนทนาให้เกิดความเป็นกนัเอง ก่อนการสมัภาษณ์ ผู้วิจยั
ต้องอธิบายวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

ขัน้ตอนที่ 4 บนัทึกข้อความเสียงด้วยเคร่ืองบนัทึกเสียงระบบดิจิทลั พร้อมภาพถ่ายในขณะที่ท าการ
สมัภาษณ์ พร้อมทัง้ท าเชิงอรรถเก่ียวกบัข้อมลูของผู้ให้สมัภาษณ์ 

ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจสอบความถกูต้องของไฟล์เสียงดิจิทลั และข้อมลูที่จดบนัทึกเพื่อความเข้าใจที่
ถกูต้องตรงกนั ท าส าเนาไฟล์เสียงและข้อมลูต่างๆ ที่เก็บบนัทึกให้บคุคลผู้ ให้สมัภาษณ์ เพื่อ
ตรวจสอบและยืนยนัความถกูต้องอีกครัง้หนึง่ 
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3. แหลง่ข้อมลูที่เป็นเนือ้หา/ตวับท (text)  

ผู้วิจยัจะท าการวิเคราะห์การประกอบสร้างความหมาย (construction of meaning) ของ
บุคคลที่มีต่อภาพถ่ายศิลปะแนวอิโรติก ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตามแนวคิดการวิเคราะห์เชิง
ปรากฏการณ์วิทยา ประกอบกบัการศึกษาในศาสตร์ความรู้ในด้านที่เก่ียวข้องกบัการสื่อสาร 
ภาพถ่าย ภาพแทน ทฤษฎีสญัวิทยา มายาคติ วาทกรรมและอ านาจ เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์
และท าความเข้าใจเชิงปรากฏการณ์ และในท้ายที่สดุเมื่อได้วิเคราะห์เนือ้หาความรู้จากตวับท
ที่เป็นเนือ้หาตา่งๆ ควบคูก่บัศกึษาวิจยัจากแหลง่ข้อมลู ผู้วิจยัจะจดัท าผลงานภาพถ่ายศิลปะ
แนวอิโรติกเพื่อน ามาใช้ชีว้ดัความเป็นจริง ความนา่เช่ือถือ และน าไปสูบ่ทสรุปของงานวิจยั 

แหล่งข้อมูลทุติยภมิู 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับศิลปะภาพถ่าย ความเป็นศิลปะและอนาจาร โดยค้นหาและรวบรวม
งานวิจยัจากสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ น ามาวิเคราะห์หาแนวโน้มจดุเดน่ และข้อมลูที่ได้รับการศึกษาค้น
ค้ามาก่อนในงานวิจยัที่มีความสมัพนัธ์และเก่ียวกบัหวัข้อการศกึษาของผู้วิจยัในครัง้นี  ้

ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

กรอบการเลอืกค าถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัดดัแปลงตามเกณฑ์ความแตกตา่งพืน้ฐานของ
แหลง่ข้อมลู ทัง้ในเร่ืองของทนุทางประสบการและความรู้ความเข้าใจในแวดวงเฉพาะ เช่นปัจจยัด้านทนุ
ทางเศรษฐกิจ ทนุทางวฒันธรรม ทนุทางสงัคม  

 
ตัวอย่างค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

- อาชีพ/งานประจ าของทา่นคืออะไร 

- รายได้ตอ่เดือนที่ทา่นได้รับจากการประกอบอาชีพ 

- ทา่นมีอาชีพเสริม ที่สร้างรายได้อืน่หรือไม่ 

- สมาชิกครอบครัวของทา่นประกอบอาชีพทางด้านใดบ้าง 

- ชีวิตของทา่นสขุสบายดีหรือไม ่

- ในกรณีที่ทา่นเป็นช่างภาพ ทา่นมีแนวคดิตอ่การประกอบอาชีพนีอ้ยา่งไร 
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- ทนุในการประบกอบอาชีพช่างภาพ ทัง่ในแง่ของจ านวนเงินและเวลานัน้สงูหรือต า่หรือไม่
อยา่งไร 
 

ตัวอย่างค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 

- ทา่นเกิดที่ไหน เป็นคนท่ีไหน ประกอบอาชีพสว่นใหญ่อยูใ่นพืน้ท่ีใด 

- ทา่นนบัถือศาสนาอะไร 

- มีความเช่ือหรือทศัน์คติสว่นตวัอะไรหรือไมใ่นการใช้ชีวิต 

- ทา่นคิดวา่สงัคมไทยมจีดุเดน่ในด้านใดบ้าง 

- จดุด้อยของสงัคมไทยที่ทา่นเป็นกงัวล 

- ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรเร่ืองของแตง่กายหรือเปิดเผยสดัสว่นร่างกายผา่นสือ่สาธารณะ ที่
หลายคนบอกวา่มนัขดักบัขนบของวฒันธรรมไทย 
 
 
 

ตัวอย่างค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานเชิงสัญลกัษณ์ 

- ความเป็นศิลปะในความคิดของทา่นคืออะไร 

- ทา่นเคยได้เป็นสว่นหนึง่ในการตดัสนิผลงานศิลปะหรือไม่ 

- ทา่นเคยถ่ายภาพแนวโป้เปลอืยหรือไม่ 

- ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัประเด็นความเป็นศิลปะท่ีหมิน่เหมก่บัอนาจาร 

- ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรกบักรณีศิลปะ-อนาจารลา่สดุที่พึง่เกิดขึน้เมื่อไมน่านมานี ้กบัวาทะ
กรรม “มนัเป็นศิลปะ ผมให้ผา่นครับ” ในรายการ Thailand got talent ที่มีหญิงสาววาดภาพ
ด้วยหน้าอกพร้อมกบัเปลอืยร่างกาย 

- ทา่นลองดภูาพถ่ายศิลปะแนวอิโรติกเหลา่นีแ้ล้วมีความคิดเห็นอยา่งไร 

- คณุคิดวา่ความเป็นศิลปะในงานภาพถ่ายแนวอิโรติกนัน้จะเกิดขึน้ได้ต้องมีพืน้ฐานหรือปัจจยั
ใดบ้าง 
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- ค าวา่ศิลปะเป็นค าทีถ่กูหยิบยืมไปใช้ เพื่อสร้างความชอบธรรมในงานภาพถา่ยหมิ่นเหมก่บั
ความอนาจาร ทา่นเห็นด้วยหรือไม่ 
 

ตัวอย่างค าถาม ที่ใช้ในการสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปในฐานะผู้รับสาร 

- ทา่นช่ืออะไร 

- ทา่นเกิดที่ไหน  

- ทา่นประกอบอาชีพอะไร 

- ทา่นช่ืนชอบงานศิลปะหรือไม่ 

- ทา่นรู้สกึอยา่งไรกบัภาพถา่ยแนวอิโรติก 

- ทา่นเคยถ่ายภาพหรือไม ่

- ภาพท่ีทา่นถ่ายสว่นมากเป็นภาพลกัษณะอยา่งไร 

- ทา่นคิดวา่การถา่ยภาพเป็นศิลปะหรือไม่ 

- ทา่นเคยพบเห็นภาพถา่ยลกัษณะนีม้าก่อนหรือไม ่ 

- แนวคิดในการถ่ายภาพแตล่ะครัง้สว่นใหญ่ได้มาจากที่ใด 
(ให้กลุม่ตวัอยา่งชมภาพกรณีศกึษา) 

- ทา่นมองภาพตวัอยา่งเหลา่นีแ้ล้วรู้สกึอยา่งไร 

- ทา่นคิดวา่มนัเป็นศิลปะหรืออนาจาร 

- ทา่นเคยซือ้นิตยสารแนวอิโรตกิอยา่ง Zoo, FHM หรือ Penthouse หรือไม ่

- ทา่นคิดวา่หน้าที่ของภาพในนิตยสารเหลา่นัน้มีไว้เพื่ออะไร 

- ทา่นคิดวา่มนัสวยงามและมีคณุคา่หรือไม่ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในสว่นที่เป็นเนือ้หา/ตวับท (text) ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ ชุด
ค าถามควบคมุ โดยจดัล าดบัความส าคญัเพื่อให้เกิดความแม่นย าและไม่เป็นการชีน้ า ให้ได้
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ที่ครบถ้วนตามกรอบการวิจยัได้ก าหนดไว้   
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2. อุปกรณ์ส าหรับช่วยบนัทึกเนือ้หาและรายละเอียดการสมัภาษณ์ อย่างอุปกรณ์บนัทึกเสียง 
โทรศพัท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ สมดุส าหรับบนัทกึ ปากกา ดินสอ และคอมพิวเตอร์พกพา 
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การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 

 

เร่ิมจากผู้วิจยัท าการบนัทกึข้อมลูที่ได้จากกลุม่ตวัอยา่งแวดวงเฉพาะ โดยข้อมลูที่ได้มาจะถกูน าไป
วิเคราะห์ พร้อมกบัพฒันาเคร่ืองมือเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูที่มีความครบถ้วน แมน่ย าและมีความรอบด้าน 
จนกวา่ข้อมลูจะมีเพียงพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์และอธิบายเชิงบรรยายตามขัน้ตอนตอ่ไป  

ขัน้ตอนต่อไป เมื่อผู้ วิจยัน าข้อมลูที่บนัทึกได้เหล่านัน้มาวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้  
ขัน้ตอนของการวิเคราะห์ในล าดบัที่สองนีน้ัน้ถือเป็นเพียงการตรวจเช็คความถกูต้องของข้อมูล  และ
พฒันาสว่นท่ีขาดหาย ให้เกิดความสมบรูณ์ในเร่ืองความถกูต้องเที่ยงตรงและความนา่เช่ือถือของข้อมลู 

โดยผู้วิจยัจะแบง่การวเิคราะห์ออกเป็นสองสว่น สว่นแรก ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่แวดวง
เฉพาะจะใช้การวิเคราะห์ด้วยหลกั แนวคิดเร่ืองทนุทางวฒันธรรม แนวคิดมายาคติ แนวคิดเร่ืองวาทะ
กรรมเชิงความรู้และอ านาจ แนวคิดเร่ืองรสนิยมและแนวคิดเร่ืองภาพแทน สว่นท่ีสองข้อมลูที่ได้จากการ
สมัภาษณ์กลุ่มบุคคลทั่วไป ผ่านการตีความหมายและคุณค่าของภาพถ่ายกรณีศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์ด้วยแนวคิดเร่ืองทนุทางวฒันธรรม แนวคิดมายาคติ แนวคิดเร่ืองวาทะกรรมเชิงความรู้และ
อ านาจ แนวคิดเร่ืองรสนิยม และแนวคิดเร่ืองภาพแทน  
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เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

เกณฑ์การวิเคราะห์ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัก าหนดให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษาวิจยั 
โดยหลกัเกณฑ์ส าคัญที่ท าให้ผลลพัธ์ที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือเร่ืองของทุน และพืน้
ฐานความรู้ความเข้าใจในศิลปะ ภายในชุดค าถามก็จะถูกจัดแบ่งเกณฑ์ในการประเมินออกเป็น
สว่นยอ่ยอยา่งเช่น ทนุทางเศรษฐกิจ ทนุทางวฒันธรรม ทนุทางสงัคม ทนุทางสญัลกัษณ์ รวมทัง้เกณฑ์
การถอดรหสั (decode) เมื่อกลุม่ตวัอยา่งตีความกรณีศกึษา  

เพื่อท าความเข้าใจถึงความหมายที่ถูกน าเสนอผ่านภาพถ่าย  โดยผู้ วิจัยจะท าการอ่านจาก
ปฏิกิริยา สหีน้าทา่ทาง ค าพดู แนวคิดและข้อโต้แย้งต่างๆ หลงัจากที่ได้เห็นภาพกรณีศึกษา ไปพร้อมๆ 
กบัการสมัภาษณ์หาข้อมลูเชิงลกึโดยชุดค าถามที่ก าหนดไว้  เพื่อค้นหาข้อสรุปของแต่ละกลุม่ตวัอย่าง 
แล้วจึงน ามาท าการเปรียบเทียบความสามารถในการถอดรหสัเพื่อเข้าใจถึงที่มาและความหมายของ
ภาพถ่ายกรณีศกึษาอยา่งไร  
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บทที่ 4 

วิเคราะห์ผลการวิจัย 

 

ในการวิจยัเร่ืองความผิดพลาดในศิลปะและอนาจารกบังานภาพถ่ายศิลปะบนพืน้ท่ีสงัคมไทยเป็น
การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจยัได้วางกรอบการค้นคว้า และกระบวนการให้
ได้มาและเข้าถึงข้อมลูส าหรับท าการศกึษาผา่นแนวคิดประสบการณ์เชิงประจกัษ์ ท่ีประกอบสร้างวิธีคิด
และการให้ความหมายของคนในกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบคุคลในสายงานด้านศิลปะหรือบคุคลทัว่ไป 
ความพยายามที่จะได้ได้มาซึ่งข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก (Depth-interview) นัน้ท าได้โดยการ
สร้างชุดค าถามควบคุม ที่สอดคล้องกับการศึกษาวิจับเชิงปรากฏการณ์วิทยาในระดบัการวิเคราะห์
ประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีกรอบการท าความเข้าใจเบือ้งหลงัที่ท าให้บุคคลผู้นัน้มีต่อการ
ตีความ การให้คุณค่าหรือความหมายผลงานภาพถ่ายศิลปะแนวอิโรติก โดยเช่ือว่าการใช้กรอบการ
ศกึษาวิจยัแบบปรากฏการณ์วิทยานัน้จะสามารถทะลผุ่านผิวชัน้นอกของสิ่งที่เราเห็น เข้าสูแ่ก่นแท้ของ
ปรากฏการที่ปรากฏ เพื่อเข้าถึงสิ่งที่อยู่เบือ้งหลังที่ให้ก าเนิดมโนทัศน์และแนวความคิดที่แตกต่าง
ทัง้หลายเหลา่นัน้ 

จากข้อสรุปที่ได้การทบทวนกรอบแนวคิดสายวฒันธรรมศึกษาและสงัคมวิทยา ประกอบกบัการ
วิเคราะห์ชุดค าถามจากบทสมัภาษณ์จะน าไปสู่การตอบโจทย์การวิจัยที่ได้ตัง้สมมุติฐานว่าทุนทาง
วฒันธรรม (Cultural Capital) พืน้ฐานความรู้และการศกึษา และประสบการณ์เชิงประจกัษ์ของแต่ละบุ
คลท่ีแตกตา่งกนัไป ซึง่ท าหน้าที่ประกอบสร้างตวับคุคลในกลุม่ตวัอย่าง เหลา่นี เ้ป็นปัจจยัส าคญัในการ
ก าหนดทิศทางในการแสดงความคิดเห็น เป็นตวัก าหนดท่าทีในการแสดงออกหรือท าความเข้าใจต่อ
ประเด็นศิลปะและอนาจารที่แตกต่างกันไป ตามรายละเอียดของแต่ละบุคคล การตอบรับของกลุ่ม
ตวัอย่างต่อภาพถ่ายกรณีศึกษาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของทุนทางวฒันธรรมและ
รสนิยม ที่สง่ผลตอ่การสร้างวาทะกรรมเชิงอ านาจของผู้สร้างผลงานภาพถ่ายแนวอิโรติก โดยข้อมลูที่ได้
จากการสมัภาษณ์และหลกัการวิเคราะห์ที่ได้น ามาเสนอต่อไปนีไ้ด้จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึด้วย
ชดุค าถามควบคมุ และรายละเอียดจากการตัง้ข้อสงัเกตในขณะที่ท าการเก็บข้อมลู ซึ่งมีรายละเอียดที่
จะสรุปไว้ในสว่นท้ายและน าเสนอเป็นบทสรุปในบทตอ่ไป 
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บทสัมภาษณ์ 

กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่ 1 

อรรฆย์ ฟองสมทุร 

อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลยั และภณัฑารักษ์ ประจ าหอศิลป์กรุงเทพฯ  

 

ตัวอย่างค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

Q:  โปรดระบุชื่อ หรือนามสมมุติ อายุ อาชีพ หรือต าแหน่งงานประจ าของท่าน 

A:  อรรฆย์ ฟองสมทุร ภณัฑารักษ์ประจ าหอศิลป์กรุงเทพฯ 

Q: รายได้ต่อเดือนที่ท่านได้รับจากการประกอบอาชพีหลกั (โดยประมาณ)   

A: 50,000 บาท 

Q: ท่านมอีาชีพเสริม ที่สร้างรายได้อื่นหรือไม่ (มีโปรดระบุพร้อมจ านวนรายได้) 

A: 20,000 บาท 

Q: สมาชิกในครอบครัวของท่านประกอบอาชพีทางด้านใดบ้าง 

A: เป็นเจ้าของธุรกิจ ประกอบธุรกิจสว่นตวั 

Q: ชีวิตครอบครัวของท่านสุขสบายดีหรือไม่ 

A: ปกติ สขุสบายด ี

 

Q:  ท่านเคยมีปัญหาด้านการเงนิในครอบครัวหรือไม่ 

A: ไมม่ี 

Q: ท่านมีแนวคิดหรือหลักการในการประกอบอาชีพของท่านอย่างไร  

A: มีความตัง้ใจในการท างาน มีความซื่อสตัย์เป็นพืน้ฐาน คิดถงึประโยชน์ของตวัเองและ
ผลประโยชน์ของสว่นรวมในลกัษณะที่คาบเก่ียวกนั คาบเก่ียวกนัในท่ีนีห้มายถงึมคีวามเสมอภาคกนั
ระหวา่งเรากบัผู้อื่น 
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Q: จ านวนเงนิที่ท่านใช้จ่ายแต่ละเดือน อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 

A: เกือบเทา่กบัรายได้ 

Q: ต้นทุนที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะชิน้ล่าสุดของท่าน สูงหรือต ่าหรือไม่อย่างไร (ทัง้ในแง่
ของจ านวนเงนิและเวลา) 

 A: จริงๆ ไมม่ีทนุในการสร้างงานศิลปะ สว่นมาแล้วทนุจะมาจากการถกูวา่จ้างให้จดังานศิลปะเสยี
มากกวา่ 

 

ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางสังคม แนวคดิ ความเชื่อ และวัฒนธรรม 

Q: ท่านเกดิที่ไหน จังหวดัใด ประเทศใด 

A: เกิดทีจ่งัหวดักรุงเทพ ประเทศไทย 

Q: ท่านเติบโต และได้รับวุฒกิารศึกษาจากที่ใด 

A: พ.ศ.2525 ได้รับปริญญา รัฐศาสตร์ศาสตร์บณัฑติ  

พ.ศ.2528 ปริญญา รัฐศาสตร์ศาสตร์มหาบณัฑิต  

พ.ศ.2537 Master of Art Curator ship จาก Gold smith, London  

 

Q:  ท่านับถอืศาสนาหรือไม่ ศาสนาใดที่ท่านนับถอื 

A: ศาสนาพทุธ 

Q: รูปแบบการใช้ชีวติประจ าวนัของท่านเป็นอย่างไรโปรดอธิบาย 

A: เรียบงา่ย ไมม่จีดุเดน่ เลีย้งลกู เลีย้งสตัว์เลีย้ง 

Q: ท่านคิดว่าสังคมไทยมีจุดเด่นในด้านใดบ้าง 

A: วตัถทุางวฒันธรรมทีม่ีอยูม่าก ผา่นประวตัศิาสตร์หรือผา่นกลไกทางภมูิศาสตร์ ของประเทศที่ท า
ให้เราได้เปรียบประเทศอื่นๆ หรือกลุม่สงัคมอื่น กลไกของสงัคมวฒันธรรมประกอบด้วยสภาพภมูศิาสตร์
ท าให้สงัคมไทยมเีอกลกัษณ์ที่เฉพาะตวั ซึง่เป็นบคุลกิที่อาจเป็นข้อดีมากๆ หรือเลวมากๆ ก็ได้ 

Q: จุดด้อยหรือปัญหาของสังคมไทยที่ท าให้ท่านเป็นกังวล  
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A: วฒันธรรมใหมท่ี่เข้ามา ท าให้ความเข้าใจของคนในตอ่เร่ืองบางเร่ืองนัน้คลาดเคลือ่นไป และท าให้
เกิดความแตกแยก และสอนกนัไมไ่ด้ 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรเร่ืองของวัฒนธรรมในด้านการปกปิดเรือนร่างที่ลดลง ผ่าน
การแต่งกาย หรือการเปิดเผยสัดส่วนของร่างกายผ่านสื่อสาธารณะ 

A: การมองเห็นเรือนร่างของผู้หญิง นัน้ด าเนินไปตามเง่ือนไขของสงัคมในเวลา เวลาในท่ีนีก็้คือยคุ
สมยั เมื่อ 10 ปีก่อนเราอาจตื่นเต้นกบัการปรากฏตวัขึน้ของเสือ้สายเดี่ยว แตปั่จจบุนัเราไมม่ีปัญหาอะไร
กนัอีกแล้วกบัสายเดี่ยว มนักลายเป็นเร่ืองปกติ ผมคิดวา่ปัญหาในเร่ืองเรือนร่างนี ้นีถ้กูผกูโยงเข้าไว้
ด้วยกนัคือ เง่ือนไขทางสงัคม วฒันธรรม เวลาและสถานท่ี  

 

 

Q: ท่านเหน็ด้วยไหมว่าภาพแนวอีโรติคขัดกับกรอบวัฒนธรรมไทย  

A: กรอบวฒันธรรมไทยนัน้ถกูมองอยา่งหลากหลายมาตัง้แตแ่รก หลายหลายในท่ีนีห้มายถงึวา่มคีน
ที่มองแบบเก่า และแบบใหม ่แนช่ดัวา่คนสองกลุม่นีน้ัน้จะขดัแย้งกนั อยา่งเจ้าหน้าที่รัฐก็ถือเป็นหน้าที่ๆ 
ต้องมองแบบเก่า กลุม่คนเอกชนก็มีหน้าที่ๆ จะมองในแบบใหม ่คนสองกลุม่ที่ไมล่งรอยกนันัน้ถือเป็น
เร่ืองปกติ ทกุที่ในโลกก็เกิดขึน้ Nude / Pornography ไมม่ีที่ไหนในโลกที่ไมม่ีความขดัแย้งของคนสอง
กลุม่นี ้และมนัไมค่วรทีจ่ะถกูท าให้ความขดัแย้งนัน้หายไป สิง่ที่ดีกวา่คือเราจะจดัการกบัความขดัแย้ง
เหลา่นัน้ได้อยา่งไรจึงจะเกิดประโยชน์ 

Q: โดยส่วนตวัท่านชื่นชอบหรือไม่ หรือมีทัศนคตอิย่างไรกับการแต่งตัวเปิดเผยเรือนร่าง 

A: ผมคิดวา่การแตง่ตวัเปิดเผยเรือนร่างเป็นเสรีภาพของผู้แตง่ หากพดูถึงสตรี ก็คือสทิธิของสตรีที่จะ
เปิดเผยตามความเหมาะสม เตีย้ด าล า่สนั จะเอามาเปิดให้ดมูากๆ มนัก็อาจไมใ่ชเ่ร่ืองดี เพราะแทนที่จะ
มองวา่เป็นสิง่สวยงาม มนักลบักลายเป็นความอจุาด จริงๆ การเปิดเผยเรือนร่างจะวา่ไปแล้วมนัก็ไมใ่ช่
สทิธิของผู้ เปิดเผยอยา่งเดียว เพราะมนัไปกระทบตอ่สายตาผู้อื่น บางครัง้คณุก็อาจจะคกุคามท าร้าย
ทางสายตาผู้อื่นมากเกินไป อยา่ท าลายสายตาสาธารณะหากคณุไมไ่ด้มีเรือนร่างที่งดงามขนาดนัน้ 
เช่นนัน้ก็ต้องเคารพสทิธิของสงัคมและอยูใ่นความพอดี 

Q: ท่านเคยมีแนวความคิดเกี่ยวกบัการใช้ชีวติอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ อย่างเช่นกรอบ
วัฒนธรรมอันดีงามหรือไม่ หากเคยโปรดอธิบาย 
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A: ค าวา่กรอบวฒันธรรมอนัดีงามนัน้ เป็นค าที่มคีวามหมายในเชิงอนรัุกษ์เพราะวา่ การพดูถึงอะไรก็
ตามทีด่ีงาม อะไรก็แล้วแตม่กัจะเป็นเร่ืองในอดีต อนาคตมกัจะไมค่อ่ยดงีามซกัเทา่ไหร่ เพราะฉะนัน้การ
ใช้ชีวิตอยูใ่นปัจจบุนั บางครัง้มนัหมิ่นเหร่ะหวา่งอดีตกบัอนาคต โดยไมไ่ด้ตัง้ใจที่จะหลดุออกไปจาก
กรอบนัน้หรืออยูน่อกเหนือกฎเกณฑ์แตด้่วยวถีิชีวิต ความเช่ือ กรอบความคิด ความรู้ การศกึษา 
ประสบการณ์ รวมถงึสามญัส านกึ บางทัง้มนัก็ท าให้เราหลดุออกไปจากกรอบวฒันธรรมที่เค้าวา่มนัดี
งามไว้เป็นบางครัง้ 

Q: วัฒนธรรมคืออะไรในความคดิของท่าน 

A: ไมม่ีค าจ ากดัความ หรือนิยามทีช่ดัเจน มนัอาจเป็นวิถีชีวติที่เราเป็นและสิง่รอบตวั อะไรก็ได้ 

 

ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะ 

Q: ภาพถ่ายเป็นงานศิลปะหรือไม่ 

A: ด้วยอาชีพผม ด้วยฐานะของการเป็นคนไทยของผม ผมเช่ือวา่มนัเป็นไปเรียบร้อยแล้ว 

Q: งานศิลปะภาพถ่ายจ าเป็นไหมที่ต้องมีคุณค่าและความดีงาม 

 A: เราได้ผา่ยจดุนัน้ไปเรียบร้อยแล้ว คณุคา่มนัจ าเป็น และไมใ่ชแ่คใ่นภาพถ่ายเทา่นัน้ และมนัก็เป็น
สทิธิของผู้สร้างเช่นกนั 

Q: ความเป็นศิลปะในความคดิของท่านคอือะไร  

A: มนัเก่ียวข้องกบัค าเชยๆ ค านงึคอื “ชีวิตประจ าวนั” ผมเช่ือวา่สิง่เหลา่นีม้นัผกูโยงกนั ศิลปะใน
ความคิดของผมคือตัง้แตต่ื่นมาจนถึงเข้านอน 

Q: ท่านเคยได้เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสนิผลงานศิลปะหรือไม่ 

A: เคยครับ แตไ่มบ่อ่ย 

 

Q: ท่านเคยถ่ายภาพ/สร้างสรรค์ผลงาน แนวอีโรติกโป้เปลือยหรือไม่ 

A: ไมเ่คยครับ 

Q: ท่านมีความคิดเหน็อย่างไร เกี่ยวกับการแบ่งแยกความเป็นศิลปะที่มักถกูใช้อย่างหม่ิน
เหม่กับความอนาจาร 
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 A: อยา่งที่ผมบอกไปเมื่อครู่วา่มนัขึน้อยูก่บับริบทของพืน้ท่ีและเวลา ถ้าเราสามารถก าหนดกรอบของ
ผู้ที่เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องได้ในกรณีของงานศิลปะมนัก็ง่าย แตห่ากเป็นพืน้ท่ีสาธารณะผมคิดวา่มนัเป็น
คนละเกณฑ์กนั อยา่งหนงัสอื Play Boy ก็ยงัต้องใสถ่งุพลาสตกิเพื่อกดัเดก็มาเปิดอา่น ไมเ่หมือนกบั
บ้านเราทีใ่สถ่งุพลาสติกไว้เพราะกนัหนงัสอืหกัยบั ในตา่งประเทศกลบัมีการเซ็นเซอร์ในระดบัหนึง่ 
หนงัสอืแนวนีจ้ะถกูวางในชัน้ท่ีสงูเพื่อป้องกนัเด็กหยิบมาดปูก แตใ่นบ้านเรามนัถกูวางปะปนกนัและ
ใครๆ ก็ซือ้หาได้ 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรกับกรณีศิลปะกับอนาจารล่าสุดที่พึ่งเกดิขึน้เมื่อไม่นานมานีว้า
ทะกรรม “มันเป็นศิลปะ ผมให้ผ่านครับ” ในรายการโทรทัศน์ Thailand got talent ที่มหีญงิสาว
วาดภาพด้วยหน้าอก พร้อมกบัเปลือยร่างกายบางส่วน 

A: เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลือ่นของตวักรรมการในการเอย่ค าวา่ศลิปะ มนัจะไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกอะไร
หากมีระบบการเซ็นเซอร์ตวัแบบ กนัเวลาให้อยูใ่นชว่งทีเ่ด็กดไูมไ่ด้มาตัง้แตต้่น สิง่ที่มนัเกิดขึน้มนัคอื
ความคลาดเคลือ่นของค าวา่ศิลปะและอนาจาร สือ่ ศิลปะ และการตลาด 

 

Q: ท่านเคยซือ้นิตยสารภาพถ่าย หรือเลือกชมละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ รวมทัง้สิน้ค้าที่
มีการส่งเสริมการขายด้วยภาพแนวอีโรติคที่เน้นแสดงถงึสดัส่วนและปลุกเร้าอารมณ์หรือไม่? 

A: เคยซือ้ และเกิดครับ 

Q: ท่านคิดว่างานศิลปะที่แสดงให้เหน็บางส่วนของเรือนร่าง บางส่วนของอวัยวะเพศ หรือมี
การแสดงออกทางอารมณ์เพศ สามารถท าให้ท่านเกิดอารมณ์ทางเพศหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 A:  เกิดครับ แตไ่มใ่ช่ทกุกรณีไปอยา่งเช่นทีด่าราคนหนึง่เดินลงจากรถปรากฏวา่กล้องถ่ายแล้วเห็น
แคม เนื่องจากเธอไมใ่สก่างเกงชัน้ใน นัน่อาจเป็นความตื่นเต้นท่ีได้เห็น แตม่นัก็ไมไ่ด้ท าให้เกิดความรู้สกึ
อะไรไปมากกวา่นัน้ แตก่ลบักนั ดาดาทา่นหนึง่นัง่เรียบร้อยในหน้าปกโฆษณาน า้ยาล้างจดุซอ่นเร้น ซือ้
ประกาศสรรพคณุวา่ใช้แล้วแคมจะขาวสวา่งใส มนัท าให้เราสามารถจินตนาการไปถึงสว่นซอ่นเร้นนัน้ 
ได้มากกวา่ 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรต่อผลงานภาพอีโรติกในปฏทิินเพื่อส่งเสริมการขาย 

A: แล้วแตก่รณี 

Q: ท่านจะสามารถแบ่งแยกระหว่างผลงานศิลปะกับภาพแนวอโีรติกได้อย่างไร 
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 A: อาจไมย่ากหากพดูในฐานะของอาชีพ แตห่ากพดูในฐานะของพอ่คน ท่ีก าลงัสอนลกูถงึความ
แตกตา่งระหวา่ง Art หรือ Erotic สองสว่นนีผ้มวา่อาจไมใ่ช่เร่ืองยาก แต ่Pornography ตา่งหากทีม่มีาก
และมีสว่นทีท าให้สงัคมมีความเสือ่มเสยี นี่คือประเด็นท่ีส าคญักวา่เปิดกว้างในประสบการณ์ของพวก
เขา ให้มองวา่สิง่เหลา่นีค้ือเร่ืองปกติมากกวา่เร่ืองที่จะปกปิด 

Q: ปัจจัยพืน้ฐานใดที่คุณคดิว่าเป็นตวัก าหนดความเป็นศิลปะในงานภาพถ่ายแนวอีโรตกิ 

 A: การท่ีผู้สร้างบง่บอกออกไปวา่มนัคืออะไร รวมถึงกลไกของเวลา อยา่ง Play Boy ในยคุแรกก็ได้เข้า
สูข่อบเขตพืน้ท่ีศิลปะอยา่ง MOMA 

Q: ค าว่าศิลปะมักถกูอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในงานภาพถ่ายหม่ินเหม่กบัความอนาจาร 
เช่นกรณีปฏิทนิการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของค่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่านคิดเหน็
อย่างไรเป็นงานศิลปะหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่? 

 A: เป็นเร่ืองจงใจเพราะมนัมีกลไกการตลาดเข้ามาเก่ียวข้อง มนัปลกุเร้าทางเพศแนน่อน แตเ่ร่ืองของ
การก าหนดขอบเขตให้อยูบ่นพืน้ที่เฉพาะมนัก็อาจอยูไ่ด้ การตลาดมนัเป็นเร่ืองของเวลาการตลาดมนัเร็ว
ไปไมไ่ด้หรือช้าไปก็ไมไ่ด้ ท าไมมนัต้องออกมาชว่งปีใหม ่สิง่เหลา่นีม้ีรายละเอยีดอีกมากมาย ผมคดิวา่
ตอนนีม้นักลายเป็นวฒันธรรมและมนัเป็นเร่ืองปกติ 

จบชดุค าถาม 
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บทสัมภาษณ์ 

กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่ 2 

สริุวิภา กลุตงัวฒันา  

อาชีพ ผู้ด าเนินรายการ นกัแสดงสาธารณะ และเจ้าของธุรกิจ 

 

ตัวอย่างค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

Q:  โปรดระบุชื่อ หรือนามสมมุติ อายุ อาชีพ หรือต าแหน่งงานประจ าของท่าน 

A:  สริุวิภา กลุตงัวฒันา (พนูพิพฒัน์) อาย4ุ6ปี อาชีพนกัแสดงสาธารณะ และเจ้าของธุรกิจ 

Q: รายได้ต่อเดือนที่ท่านได้รับจากการประกอบอาชพีหลกั (โดยประมาณ)   

A: 300,000 (สามแสนบาท) 

Q: ท่านมอีาชีพเสริม ที่สร้างรายได้อื่นหรือไม่ (มีโปรดระบุพร้อมจ านวนรายได้) 

A: ไมม่ี 

Q: สมาชิกในครอบครัวของท่านประกอบอาชพีทางด้านใดบ้าง 

A: เป็นเจ้าของธุรกิจ ดแูลธุรกิจของครอบครัว 

Q: ชีวิตครอบครัวของท่านสุขสบายดีหรือไม่ 

A: สขุสบายดีดีตามอตัภาพ 

Q:  ท่านเคยมีปัญหาด้านการเงนิในครอบครัวหรือไม่ 

A: มีปัญหาบ้างในช่วงเร่ิมต้นของชีวติท างาน แตปั่จจบุนัก็ดขีึน้มาก 

Q: ท่านมีแนวคิดหรือหลักการในการประกอบอาชีพของท่านอย่างไร  

A: แนวคิดคือ “ท างานอยา่งมืออาชีพ” 

Q: จ านวนเงนิที่ท่านใช้จ่ายแต่ละเดือน อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 

A: โดยประมาณก็คร่ึงนึง่ของเงินเดือน 

Q: ต้นทุนที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะชิน้ล่าสุดของท่าน สูงหรือต ่าหรือไม่อย่างไร (ทัง้ในแง่
ของจ านวนเงนิและเวลา) 
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 A: ไมม่ี 

 

ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางสังคม แนวคดิ ความเชื่อ และวัฒนธรรม 

Q: ท่านเกดิที่ไหน จังหวดัใด ประเทศใด 

A: เกิดทีจ่งัหวดัสกลนคร ประเทศไทย 

Q: ท่านเติบโต และได้รับวุฒกิารศึกษาจากที่ใด 

A: ได้รับอนปุริญญา จากโรงเรียน พาณิชยการสนัติราษฎร์ 

Q:  ท่านับถอืศาสนาหรือไม่ ศาสนาใดที่ท่านนับถอื 

A: ศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอริค 

Q: รูปแบบการใช้ชีวติประจ าวนัของท่านเป็นอย่างไรโปรดอธิบาย 

A: ท างานตามปกตติามเวลาที่เหมาะสม และแบง่ช่วงเวลาในการพกัผอ่นตามเวลาที่พงึจะมีรวมทัง้
เผ่ือเวลาในการวิปัสสนาบ้างตามสมควร 

Q: ท่านคิดว่าสังคมไทยมีจุดเด่นในด้านใดบ้าง 

A: ความสวยงามของวฒันธรรม 

Q: จุดด้อยหรือปัญหาของสังคมไทยที่ท าให้ท่านเป็นกังวล  

A: ความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานนัน้ยงัไมค่รอบคลมุทัว่ทัว่ประเทศ ความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
พลเมือง คนไทยมคีวามเป็น “อะไรก็ได้” มากเกินไป!!!!! 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรเร่ืองของวัฒนธรรมในด้านการปกปิดเรือนร่างที่ลดลง ผ่าน
การแต่งกาย หรือการเปิดเผยสัดส่วนของร่างกายผ่านสื่อสาธารณะ 

A: เห็นวา่ไมเ่หมาะสม เพราะบางคนใช้จดุนีเ้ป็นจดุขาย ซึง่เป็นสิง่ที่ไมเ่หมาะสม ไมก็่ยงัขาดความรู้
ความเข้าใจตอ่ความเหมาะสม  

Q: ท่านเหน็ด้วยไหมว่าภาพแนวอีโรติกขัดกับกรอบวัฒนธรรมไทย  

A: ไมเ่ห็นด้วย แตภ่าพแนวนีม้ีในสงัคมไทยมานาน แตม่นัควรอยูต่ามสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม 

Q: โดยส่วนตวัท่านชื่นชอบหรือไม่ หรือมีทัศนคตอิย่างไรกับการแต่งตัวเปิดเผยเรือนร่าง 
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A: สามารถท าได้ตามกาลเทสะ 

Q: ท่านเคยมีแนวความคิดเกี่ยวกบัการใช้ชีวติอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ อย่างเช่นกรอบ
วัฒนธรรมอันดีงามหรือไม่ หากเคยโปรดอธิบาย 

A: ไมเ่คย 

Q: วัฒนธรรมคืออะไรในความคดิของท่าน 

A: กรอบอนัสวยงาม ที่ควรปฏิบตัิตาม 

ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะ 

Q: ภาพถ่ายเป็นงานศิลปะหรือไม่ 

A: เป็นแนน่อน 

Q: งานศิลปะภาพถ่ายจ าเป็นไหมที่ต้องมีคุณค่าและความดีงาม 

 A: จ าเป็น  

Q: ความเป็นศิลปะในความคดิของท่านคอือะไร  

A: การด ารงชีพน่ีแหละคือศิลปะ 

Q: ท่านเคยได้เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสนิผลงานศิลปะหรือไม่ 

A: ไมเ่คย เพราไมช่อบตดัสนิใคร 

Q: ท่านเคยถ่ายภาพ/สร้างสรรค์ผลงาน แนวอีโรติกโป้เปลือยหรือไม่ 

A: เคยเป็นแตต่วัแบบ แตก็่ดไูมอ่ีโรตกิ 5555555 

Q: ท่านมีความคิดเหน็อย่างไร เกี่ยวกับการแบ่งแยกความเป็นศิลปะที่มักถกูใช้อย่างหมิ่น
เหม่กับความอนาจาร 

 A: มนัอยูท่ี่มมุมองและการตคีวาม  

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรกับกรณีศิลปะกับอนาจารล่าสุดที่พึ่งเกดิขึน้เมื่อไม่นานมานีว้า
ทะกรรม “มันเป็นศิลปะ ผมให้ผ่านครับ” ในรายการโทรทัศน์ Thailand got talent ที่มหีญงิสาว
วาดภาพด้วยหน้าอก พร้อมกบัเปลือยร่างกายบางส่วน 

A: ตอบได้เลยวา่ ไมถ่กูที่ ถกูเวลาอยา่งแรง 
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Q: ท่านเคยซือ้นิตยสารภาพถ่าย หรือเลือกชมละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ รวมทัง้สิน้ค้าที่
มีการส่งเสริมการขายด้วยภาพแนวอีโรติคที่เน้นแสดงถงึสดัส่วนและปลุกเร้าอารมณ์หรือไม่? 

A: ไมเ่คยซือ้และไมเ่คยสนบัสนนุงานประเภทนีเ้ลย 

Q: ท่านคิดว่างานศิลปะที่แสดงให้เหน็บางส่วนของเรือนร่าง บางส่วนของอวัยวะเพศ หรือมี
การแสดงออกทางอารมณ์เพศ สามารถท าให้ท่านเกิดอารมณ์ทางเพศหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 A: ไมเ่พราะความรู้สกึของอารมณ์เหลา่นีจ้ะเกิดขึน้เฉพาะกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์หรือผกูพนัหมกมุน่
กบัมนัอยา่งเฉพาะเจาะจง  

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรต่อผลงานภาพอีโรติกในปฏทิินเพื่อส่งเสริมการขาย 

A: ไมเ่หมาะสมอยา่งแรง 

Q: ท่านจะสามารถแบ่งแยกระหว่างผลงานศิลปะกับภาพแนวอโีรติกได้อย่างไร 

 A: หากผลงานชิน้นัน้ อยูถ่กูทีถ่กูทางถกูเวลา  

Q: ปัจจัยพืน้ฐานใดที่คุณคดิว่าเป็นตวัก าหนดความเป็นศิลปะในงานภาพถ่ายแนวอีโรตกิ 

 A: ความเหมาะกบัสภาพแวดล้อม 

Q: ค าว่าศิลปะมักถกูอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในงานภาพถ่ายหม่ินเหม่กบัความอนาจาร 
เช่นกรณีปฏิทนิการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของค่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่านคิดเหน็
อย่างไรเป็นงานศิลปะหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่? 

 A: ไมเ่ห็นด้วยเพราะตวัสนิค้าเอง ก็อยูใ่นขา่ยยัว่ยอุารมณ์อยูแ่ล้ว 

จบชดุค าถาม 

 

 

บทสัมภาษณ์ 

กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่ 3 

ชชัวิน อณุหะนนัทน์  

อาชีพสือ่มวลชน ต าแหนง่บรรณาธิการบริหาร 
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ตัวอย่างค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

Q:  โปรดระบุชื่อ หรือนามสมมุติ อายุ อาชีพ หรือต าแหน่งงานประจ าของท่าน 

A:  ชชัวิน อณุหะนนัทน์ อาย ุ๔๗ ปี อาชีพพนกังานบริษัท ต าแหนง่ บรรณาธิการบริหาร 

Q: รายได้ต่อเดือนที่ท่านได้รับจากการประกอบอาชพีหลกั (โดยประมาณ)   

A: ๑๐๐,๐๐๐ (หนึง่แสนบาท) 

Q: ท่านมอีาชีพเสริม ที่สร้างรายได้อื่นหรือไม่ (มีโปรดระบุพร้อมจ านวนรายได้) 

A: มี  รับจ้างจดัแฟชัน่โชว์ รายได้ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ตอ่เดือน 

Q: สมาชิกในครอบครัวของท่านประกอบอาชพีทางด้านใดบ้าง 

A: มารดาเป็นพนกังานบริษัท ระดบัผู้จดัการ 

Q: ชีวิตครอบครัวของท่านสุขสบายดีหรือไม่ 

A: มีความสขุด ี

Q:  ท่านเคยมีปัญหาด้านการเงนิในครอบครัวหรือไม่ 

A: มีน้อยครัง้มาก  

Q: ท่านมีแนวคิดหรือหลักการในการประกอบอาชีพของท่านอย่างไร  

A: ท าหน้าที่ของตวัเองให้ดีที่สดุ ดแูลเพื่อนร่วมงานทกุคนอยา่งเป็นคนในครอบครัว ไมม่ีใครเป็น 
“เจ้านาย” หรือ“ลกูน้อง” และท าทอุยา่งในทางสร้างสรรค์เพื่อให้บริษัทได้มีก าไรมากที่สดุ 

Q: จ านวนเงนิที่ท่านใช้จ่ายแต่ละเดือน อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 

A: ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

Q: ต้นทุนที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะชิน้ล่าสุดของท่าน สูงหรือต ่าหรือไม่อย่างไร (ทัง้ในแง่
ของจ านวนเงนิและเวลา) 

 A: ต ่ามาก หากค าวา่ศิลปะในท่ีนีจ้ะหมายถึง ภาพถา่ย งานประติมากรรม จิตรกรรม แตจ่ะสงูมาก 
หากค าวา่ศิลปะในท่ีนีห้มายรวมถึง การแตง่ตวั แฟชัน่ การดแูลตวัเองให้สวยงาม 
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ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางสังคม แนวคดิ ความเชื่อ และวัฒนธรรม 

Q: ท่านเกดิที่ไหน จังหวดัใด ประเทศใด 

A: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

Q: ท่านเติบโต และได้รับวุฒกิารศึกษาจากที่ใด 

A: ประถมศกึษาจาก ราชวินิต ขบการศกึษามธัยมศกึษาจาก จิตรลดา ระดบัอดุมศกึษาจบจาก 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ และศกึษาตอ่ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูจาก มหาวิทยาลยันิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

Q:  ท่านับถอืศาสนาหรือไม่ ศาสนาใดที่ท่านนับถอื 

A: ศาสนาพทุธ 

Q: รูปแบบการใช้ชีวติประจ าวนัของท่านเป็นอย่างไรโปรดอธิบาย 

A: ตื่นนอนสาย ออกไปท างาน (ถ้ามงีานและ/หรือไมข่ีเ้กียจ) ค ่าก็กลบับ้าน นอนดโูทรทศัน์ นอน
พกัผอ่น (ถ้ามีงานนอกเหนือจากงานประจ าก็จะรับงานในชว่งหลงัสีโ่มงเย็นไปแล้ว) วนัเสาร์ ถ้ามีงานก็
ออกไปท า ถ้าไมม่ีอะไรก็จะออกไปสงัสรรค์กบัเพื่อนฝงูในตอนกลางคืน สว่นวนัอาทิตย์ถือเป็นวนั
ครอบครัว จะอยูก่บัคนรัก ท ากิจกรรมอยา่งออกไปเดินเลน่ หาร้านอาหารทาน ดหูนงั หรือแคน่อนกอด
กนัอยูก่บับ้าน แตก่ฎเหลก็ของการใช้ชีวิตก็คือจะไมรั่บโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ ในชว่งเวลา ๑๒.๐๐-
๑๓.๐๐ จะไมรั่บโทรศพัท์เร่ืองงานก่อน ๑๐.๐๐ และหลงั ๑๘.๐๐ และไมรั่บโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ หลงั 
๒๒.๐๐ เช่นเดยีวกบัในวนัอาทิตย์ (หากมีใครโทรมา จะไมรั่บสาย แตจ่ะสง่เป็นข้อความกลบัไปบอกวา่ 
กรุณาฝากข้อความไว้ใน Whats App, LINES หรือ SMS แล้วจะโทรกลบั) 

Q: ท่านคิดว่าสังคมไทยมีจุดเด่นในด้านใดบ้าง 

A: การด ารงวถีิชีวิตแบบสบายๆ ท าอะไรตามใจ มีเสรีภาพ เปิดรับทกุวฒันธรรมทัว่โลก 

Q: จุดด้อยหรือปัญหาของสังคมไทยที่ท าให้ท่านเป็นกังวล  

A: พฤติกรรมการเลยีนแบบของคนในสงัคม คนไทยไมม่คีวามสร้างสรรค์ เพราะระบบการศกึษาที่ไม่
ปลอ่ยอิสระให้เด็กได้คิด และครู อาจารย์ก็ยงัยดึติดกบัการเป็น "ผู้ใหญ่" ที่ไมรั่บฟังค าและความคดิของ 
"เด็ก" และพร ่าสอนวา่ อะไรก็ตามที่ผู้ใหญ่พดูนัน้ คิดนัน้ เป็นสิง่ที่ดีอยูแ่ล้ว พฤติกรรมการเลยีนแบบนีเ้อง
ที่ท าให้เด็กรับเอาสิง่ตา่งๆ จากสือ่ที่รายล้อมมาใช้ในชีวิตอยา่งไมไ่ด้รับการแนะน าหรือมคีวามคิดที่จะ
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แยกแยะวา่เป็นสิง่ที่สมควรกบัชีวติของเด็กเองหรือไม ่เพราะเดก็จะคิดวา่การท่ีสงัคมยอมรับสือ่ตา่งๆ
เหลา่นัน้ให้เผยแพร่ เป็นสิง่ที่ได้รับการยอมรับจาก "ผู้ใหญ่" แล้ววา่ถกูต้อง 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรเร่ืองของวัฒนธรรมในด้านการปกปิดเรือนร่างที่ลดลง ผ่าน
การแต่งกาย หรือการเปิดเผยสัดส่วนของร่างกายผ่านสื่อสาธารณะ 

A: ต้องเข้าใจก่อนวา่ การเปิดเผยเรือนร่างด้วยเสือ้ผ้าที่น้อยชิน้ผา่นสือ่สาธารณะนัน้ เป็นสิง่ทีม่าช้า
นานแล้ว แตท่วา่ในสมยัปัจจบุนัที่การสือ่สารได้ก้าวกระโดดไปไกล กวา่การอบรมสัง่สอนจะตามทนั เรา
จึงได้เห็นภาพท่ีคอ่นข้างจะลอ่แหลม “เกินไป” ทัง้ของนายแบบและนางแบบ การแตง่กายด้วยเสือ้ผ้าที่
ปกปิดเรือนร่างได้น้อยลงผา่นสือ่สาธารณะ จงึควรจะอยูใ่นขอบเขตของวฒันธรรมที่ดงีาม สวยงาม และ
พงึจกัเปิดเผยได้เทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ 

Q: ท่านเหน็ด้วยไหมว่าภาพแนวอีโรติคขัดกับกรอบวัฒนธรรมไทย  

A: ไมเ่ห็นด้วย (หากคนไทยมคีวามรู้พอท่ีจะแยกแยะได้เป็นอยา่งดวีา่ค าวา่อีโรติกนัน้คืออะไร) 

Q: โดยส่วนตวัท่านชื่นชอบหรือไม่ หรือมีทัศนคตอิย่างไรกับการแต่งตัวเปิดเผยเรือนร่าง 

A: ชอบ ถ้าการแตง่ตวัที่เปิดเผยเรือนร่างอยูบ่นพืน้ฐานของพอดี ความเหมาะสม (ทัง้กบัสถานท่ี 
โอกาส และ รูปร่างของผู้สวมใส)่ และ ความสวยงาม 

Q: ท่านเคยมีแนวความคิดเกี่ยวกบัการใช้ชีวติอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ อย่างเช่นกรอบ
วัฒนธรรมอันดีงามหรือไม่ หากเคยโปรดอธิบาย 

A: ไมเ่คย เพราะเช่ือวา่ สงัคมทกุสงัคม "ต้อง" มีกฎเกณฑ์เพื่อรักษาสภาพท่ีดีงามของสงัคมนัน้ๆ
เอาไว้ ทกุสงัคมตา่งมีกฎเกณฑ์ทีต่า่งกนั เราอาจจะใช้ชีวิตนอกเหนือกฎเกณฑ์ หรือ กรอบวฒันธรรม
ของสงัคมหนึง่ได้เมื่อเราข้ามไปอยูใ่นอีกสงัคมหนึ่ง แตเ่รา "ต้องไม"่ น าชีวิตนอกเหนือกฎเกณฑ์ หรือ
กรอบวฒันธรรมในอีกสงัคมนัน้กลบัมาใช้กบัอีกสงัคมทีซ่ึง่การกระท าหรือพฤติกรรมเหลา่นัน้อาจไมเ่ป็น
ที่ยอมรับ 

Q: วัฒนธรรมคืออะไรในความคดิของท่าน 

A: คณุคา่ของความดงีามทีค่วรรักษา ยดึมัน่เพื่อเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตและต้องเป็นสิง่ที่พงึ
จกัเปิดเผยตอ่สาธารณะได้เทา่นัน้ 
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ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะ 

Q: ภาพถ่ายเป็นงานศิลปะหรือไม่ 

A: โดยสว่นตวัของค าวา่ “ภาพถ่าย” นัน้ แนน่อนคือศิลปะ 

Q: งานศิลปะภาพถ่ายจ าเป็นไหมที่ต้องมีคุณค่าและความดีงาม 

 A: จ าเป็น เพราะหากไม่มีคณุค่า คงไม่มีใครต้องการภาพถ่ายนัน้ไปครอบครอง ทัง้นี ้“คณุค่า” ของ
งานแต่ละชิน้ขึน้อยู่กับ “จิตใจ”ของผู้ สร้างงานและ ผู้ เสพย์งานชิน้นัน้ๆ ว่าจะมองคุณค่าของงาน
ภาพถ่ายนัน้อยู่ที่ตรงไหน จากอะไรและหากไม่มี “ความดีงาม” เราคงไม่เรียกงานภาพถ่ายนัน้ว่า 
“ศิลปะ” ทัง้นี ้“ความดีงาม” ขึน้อยู่กบัจิตใจของผู้สร้างงานและผู้ เสพย์งานภาพถ่ายนัน้ว่าได้รับการขดั
เกลามาในระดบัใด 

Q: ความเป็นศิลปะในความคดิของท่านคอือะไร  

A: คือการสร้างสรรค์สิง่ที่สวยงามและมีคณุคา่คูค่วรท่ีจะเก็บรักษา 

Q: ท่านเคยได้เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสนิผลงานศิลปะหรือไม่ 

A: เคย และ ไมเ่คย  

ไม่เคย หากค าวา่ศิลปะในท่ีนีจ้ะหมายถึง ภาพถา่ย งานประติมากรรม จิตรกรรม 

เคย หากค าวา่ศิลปะในท่ีนีจ้ะหมายถงึงานออกแบบสิง่พมิพ์ เสือ้ผ้า งานดีไซน์ตา่งๆ 

Q: ท่านเคยถ่ายภาพ/สร้างสรรค์ผลงาน แนวอีโรติกโป้เปลือยหรือไม่ 

A: แนน่อนวา่ เคย 

Q: ท่านมีความคิดเหน็อย่างไร เกี่ยวกับการแบ่งแยกความเป็นศิลปะที่มักถกูใช้อย่างหม่ิน
เหม่กับความอนาจาร 

 A: ชดัเจนที่สดุคือความแตกตา่งของ ระดบัการศกึษา วฒุิภาวะ พืน้ฐานการอบรม รสนิยมในการใช้
ชีวิต โอกาสและทศันคติของคนในสงัคมที่ไมเ่ทา่กนั 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรกับกรณีศิลปะกับอนาจารล่าสุดที่พึ่งเกดิขึน้เมื่อไม่นานมานีว้า
ทะกรรม “มันเป็นศิลปะ ผมให้ผ่านครับ” ในรายการโทรทัศน์ Thailand got talent ที่มหีญงิสาว
วาดภาพด้วยหน้าอก พร้อมกบัเปลือยร่างกายบางส่วน 
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A: อยากจะถามวา่ มงึเรียนศิลปะมาแนห่รือ?????? มนัเป็นศิลปะแนห่รือ?????? ใช่และยอมรับวา่ 
การแสดงในรูปแบบนัน้สามารถเรียกได้วา่เป็นศิลปะ หากสิง่ที่ศิลปินถ่ายทอดออกมานัน้มีเร่ืองราว มี
ความงดงาม และมีความหมายแตก่ารแสดงชดุนัน้ เป็นศิลปะจริงหรือ??????? การเปลอืยกายทอ่นบน
แล้วน าสมีาละเลงบนผืนผ้าใบ โดยไมไ่ด้สร้างภาพท่ีสามารถถา่ยทอด หรือสือ่ให้คนดไูด้ซมึซบัอะไรเลย 
นอกจากผู้หญิงคนหนึง่มาแก้ผ้าให้ด ูเราจะเรียกสิง่เหลา่นีว้า่ศิลปะจริงหรือ? หากการแสดงชดุนัน้ จะได้
ภาพบนผืนผ้าใบท่ีสวยงาม หรือสือ่ออกมาได้วา่ ภาพนัน้คืออะไร จึงจะนา่ยอมรับได้วา่มีความสามารถ
ทางศิลปะ และถือได้วา่เป็นงานศิลปะอยา่งแท้จริง ในขณะเดียวกนั บนเวทีเดียวกนันัน้เอง มีอาจารย์
ทา่นหนึง่ใช้สลีะเลงร่างกายตวัเอง ใช้มือเปือ้นโคลน ทุม่เททัง้ร่างกายเพื่อสร้างภาพบนผืนผ้าใบ
เช่นเดียวกนั และได้ภาพท่ีสือ่ความหมายออกมาจากจินตนาการที่ท าให้ทกุคนต้องจดจ า สะท้อนความ
งดงามจากสแีละโคลนออกมาเป็นศิลปะชัน้สงู หากอาจารย์ทา่นนัน้จะแก้ผ้าจนเปลอืยเปลา่ ก็ยงัถือวา่
เป็นศิลปะ ไมใ่ช่ อนาจาร แตส่ าหรับกรณีของผู้หญิงคนนัน้ วาทกรรม (จากกมลสนัดานของผู้ชาย)... 
"มงึเรียนศิลปะมาจริงหรือ" 

Q: ท่านเคยซือ้นิตยสารภาพถ่าย หรือเลือกชมละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ รวมทัง้สิน้ค้าที่
มีการส่งเสริมการขายด้วยภาพแนวอีโรติคที่เน้นแสดงถงึสดัส่วนและปลุกเร้าอารมณ์หรือไม่? 

A: เคยแนน่อน 

Q: ท่านคิดว่างานศิลปะที่แสดงให้เหน็บางส่วนของเรือนร่าง บางส่วนของอวัยวะเพศ หรือมี
การแสดงออกทางอารมณ์เพศ สามารถท าให้ท่านเกิดอารมณ์ทางเพศหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 A: ได้ เพราะมนษุย์ทกุคนจะสามารถถกูกระตุ้นได้จากสิง่เร้า ไมว่า่จะมาในรูปแบบของ รูป รส กลิน่ 
เสยีง และ สมัผสั 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรต่อผลงานภาพอีโรติกในปฏทิินเพื่อส่งเสริมการขาย 

A: ก็เป็นกลยทุธ์งานเพื่อสง่เสริมการขาย โดยการใช้สิง่ที่เรียกวา่ “สนัดานดิบ” ที่มีอยูใ่นมนษุย์ทกุคน
มากระตุ้นให้เกิดเป็นผลก าไร 

Q: ท่านจะสามารถแบ่งแยกระหว่างผลงานศิลปะกับภาพแนวอโีรติกได้ อย่างไร 

 A: งานอีโรติกก็คืองานศิลปะ ตราบใดที่งานอีโรตกินัน้มีความเป็นสนุทรียะ มีความงดงาม มีภาพรวม
ขององค์ประกอบที่สวยงาม ไมห่ยาบคาย 

Q: ปัจจัยพืน้ฐานใดที่คุณคดิว่าเป็นตวัก าหนดความเป็นศิลปะในงานภาพถ่ายแนวอีโรตกิ 



65 

 

 A: แสงเงา และ ความต้องการของผู้ถ่ายทอด 

Q: ค าว่าศิลปะมักถกูอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในงานภาพถ่ายหม่ินเหม่กบัความอนาจาร 
เช่นกรณีปฏิทนิการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของค่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่านคิดเหน็
อย่างไรเป็นงานศิลปะหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่? 

 A: ก็แคง่านสง่เสริมการขายทางการตลาด แตห่ากปฏิทินชดุนัน้จะมีภาพท่ีสวยงามโดยรวม ไมใ่ช่แค่
จบันางแบบมาแก้ผ้าโป๊เปลอืย เป็นภาพท่ีมีความงดงามทางองค์ประกอบศิลป์ ก็เรียกได้วา่เป็น "งาน
ศิลปะที่น ามาสง่เสริมการขายตามความต้องการของสนัดานดิบของมนษุย์" 

Q: โปรดแสดงความคดิเห็นต่อแนวทางการจัดการกับภาพถ่ายอีโรติกแสดงจุดประสงค์ใน
การปลุกเร้าทางเพศอย่างชัดเจน ในฐานะคนท างานในแวดวงสื่อและศิลปะ 

A: ต้องตัง้มาตรฐานให้ชดัเจน มีภาพตวัอยา่งในการจดัการแบง่แยกอยา่งชดัเจนระหวา่งงานศิลปะ
และลามกอนาจาร และมมีาตรการลงโทษอยา่งชดัเจนกบั "ข้ออ้าง" ที่มกัจะถกูอ้างเพื่อผลประโยชน์ 
สร้างจิตส านกึแก่นกัเรียน นกัศกึษา และ ให้ความรู้ เพื่อสร้างทศันคติเก่ียวกบั "ศิลปะ" อยา่งแท้จริง  

จบชดุค าถาม 
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บทสัมภาษณ์ 

กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่ 4 

ธาดา วารีช (จอร์ช)  

อาชีพชา่งภาพ ต าแหนง่ชา่งภาพอิสระ (Freelance)  

 

ตัวอย่างค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

Q:  โปรดระบุชื่อ หรือนามสมมุติ อายุ อาชีพ หรือต าแหน่งงานประจ าของท่าน 

A:  ธาดา วารีช (จอร์ช) อาย ุ38 ปี เป็นช่างภาพอิสระ  

Q: รายได้ต่อเดือนที่ท่านได้รับจากการประกอบอาชพีหลกั (โดยประมาณ)   

A: 200,000 (สองแสนบาท) 

Q: ท่านมอีาชีพเสริม ที่สร้างรายได้อื่นหรือไม่ (มีโปรดระบุพร้อมจ านวนรายได้) 

A: ไมม่ีครับ 

Q: สมาชิกในครอบครัวของท่านประกอบอาชพีทางด้านใดบ้าง 

A: ประกอบอาชีพค้าขาย และมตี าแหนง่ผู้จดัการ 

Q: ชีวิตครอบครัวของท่านสุขสบายดีหรือไม่ 

A: มีความสขุดี ถงึดมีาก 

Q:  ท่านเคยมีปัญหาด้านการเงนิในครอบครัวหรือไม่ 

A: ไมม่ีนะ 

Q: ท่านมีแนวคิดหรือหลักการในการประกอบอาชีพของท่านอย่างไร  

A: ความรู้คูค่ณุธรรม ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ 

Q: จ านวนเงนิที่ท่านใช้จ่ายแต่ละเดือน อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 

A: 100,000 บาท 

Q: ต้นทุนที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะชิน้ล่าสุดของท่าน สูงหรือต ่าหรือไม่อย่างไร (ทัง้ในแง่
ของจ านวนเงนิและเวลา) 
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 A: สงู ลา่สดุใช้เงินกวา่ 1 ล้านบาท กบัระยะเวลาในการท างานกวา่ 3 เดือน 

ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางสังคม แนวคดิ ความเชื่อ และวัฒนธรรม 

Q: ท่านเกดิที่ไหน จังหวดัใด ประเทศใด 

A: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

Q: ท่านเติบโต และได้รับวุฒกิารศึกษาจากที่ใด 

A: ปริญญาตรี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

Q:  ท่านับถอืศาสนาหรือไม่ ศาสนาใดที่ท่านนับถอื 

A: ศาสนาพทุธ และเคารพในทกุศาสนา 

Q: รูปแบบการใช้ชีวติประจ าวนัของท่านเป็นอย่างไรโปรดอธิบาย 

A: แยกแยะเวลาสว่นตวักบัเวลางานออกจากกนัอยา่งชดัเจน รูปแบบชีวิตในแตล่ะวนัคอ่นค้าง
หลากหลายและไมเ่หมือนกนั 

Q: ท่านคิดว่าสังคมไทยมีจุดเด่นในด้านใดบ้าง 

A: ออ่นน้อม เคารพผู้สงูอาย ุขีเ้กรงใจ 

Q: จุดด้อยหรือปัญหาของสังคมไทยที่ท าให้ท่านเป็นกังวล  

A: เทคโนโลยีที่เติบโตรุดหน้าเร็วเกินไป สือ่โฆษณาที่ไมน่ าเสนอความจริงอีกตอ่ไป รวบทัง้คนสว่น
ใหญ่ขาดความสามารถในการแยกแยะด้านดีและเลวของการใช้เทคโนโลยีและสือ่โฆษณา 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรเร่ืองของวัฒนธรรมในด้านการปกปิดเรือนร่างที่ลดลง ผ่าน
การแต่งกาย หรือการเปิดเผยสัดส่วนของร่างกายผ่านสื่อสาธารณะ 

A: หลายๆ สิง่เป็นตวัผลกัดนัให้คนมคีวามละอายน้อยลง ส าหรับผม ขอไมม่ีความคิดเห็น แตแ่ตก็่
คอยมองดอูยูห่า่งๆ มนษุย์นี่แหละที่ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงในสิง่ตา่งๆ ในชว่งเวลาตา่งๆ 

Q: ท่านเหน็ด้วยไหมว่าภาพแนวอีโรติคขัดกับกรอบวัฒนธรรมไทย  

A: เห็นด้วย ภาพอิโรติกเหมาะส าหรับเฉพาะคนบางกลุม่ 

Q: โดยส่วนตวัท่านชื่นชอบหรือไม่ หรือมีทัศนคตอิย่างไรกับการแต่งตัวเปิดเผยเรือนร่าง 

A: ยิ่งตัง้ใจเปิดเผยเรือนร่างมากเทา่ไหร่ ก็ยิ่งแสดงให้เห็นถงึความด้อยคา่ของตวับคุคลนัน้ 
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Q: ท่านเคยมีแนวความคิดเกี่ยวกบัการใช้ชีวติอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ อย่างเช่นกรอบ
วัฒนธรรมอันดีงามหรือไม่ หากเคยโปรดอธิบาย 

A: เคย ผมได้ทดลองใช้ชีวติมาทกุรูปแบบท่ีสงัคมตา่งกลา่ววา่มนัไมใ่ช่ทางที่ดี 

Q: วัฒนธรรมคืออะไรในความคดิของท่าน 

A: การรวบรวมสิง่ดีๆ  มาไว้เพื่อเป็นแบบอยา่งการปฏิบตัิของผู้คนในสงัคม 

 

 

ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะ 

Q: ภาพถ่ายเป็นงานศิลปะหรือไม่ 

A: ค าตอบคือ “เป็น” และ “ไมเ่ป็น” 

Q: งานศิลปะภาพถ่ายจ าเป็นไหมที่ต้องมีคุณค่าและความดีงาม 

 A: ไมจ่ าเป็น 

Q: ความเป็นศิลปะในความคดิของท่านคอือะไร  

A: สิง่ที่ให้ความรู้สกึ และจินตนาการบางอยา่ง 

Q: ท่านเคยได้เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสนิผลงานศิลปะหรือไม่ 

A: เคย 

Q: ท่านเคยถ่ายภาพ/สร้างสรรค์ผลงาน แนวอีโรติกโป้เปลือยหรือไม่ 

A: เคยครับ 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไร เกี่ยวกับการแบ่งแยกความเป็นศิลปะที่มักถกูใช้อย่างหม่ิน
เหม่กับความอนาจาร 

 A: ไมม่ีความคดิเห็นครับ ผมบอกตรงๆ วา่ชินแล้ว เพราะเจอประเด็นพวกนีม้าเยอะเหลอืเกิน 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรกับกรณีศิลปะกับอนาจารล่าสุดที่พึ่งเกดิขึน้เมื่อไม่นานมานีว้า
ทะกรรม “มันเป็นศิลปะ ผมให้ผ่านครับ” ในรายการโทรทัศน์ Thailand got talent ที่มหีญงิสาว
วาดภาพด้วยหน้าอก พร้อมกบัเปลือยร่างกายบางส่วน 
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A: เป็นจิจารณญาณสว่นตวัของผู้ตดัสนิ 

Q: ท่านเคยซือ้นิตยสารภาพถ่าย หรือเลือกชมละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ รวมทัง้สิน้ค้าที่
มีการส่งเสริมการขายด้วยภาพแนวอีโรติคที่เน้นแสดงถงึสดัส่วนและปลุกเร้าอารมณ์หรือไม่? 

A: เคย 

Q: ท่านคิดว่างานศิลปะที่แสดงให้เหน็บางส่วนของเรือนร่าง บางส่วนของอวัยวะเพศ หรือมี
การแสดงออกทางอารมณ์เพศ สามารถท าให้ท่านเกิดอารมณ์ทางเพศหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 A: ได้และไมไ่ด้ ท่ีตอบวา่ได้เพราะมนัเป็นเร่ืองปกติของมนษุย์ และหากวา่ไม ่อาจเป็นเพราะมนัเห็น
มาจนชินแล้ว 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรต่อผลงานภาพอีโรติกในปฏทิินเพื่อส่งเสริมการขาย 

A: บง่บอกได้ถงึเจ้าของสนิค้าวา่เป็นอยา่งไร 

Q: ท่านจะสามารถแบ่งแยกระหว่างผลงานศิลปะกับภาพแนวอโีรติกได้อย่างไร 

 A: แตห่ากจะพดูกนัจริงๆ มนัก็ไมเ่หน็ยากเลย งานศิลปะไมค่วรดแูล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ 

Q: ปัจจัยพืน้ฐานใดที่คุณคดิว่าเป็นตวัก าหนดความเป็นศิลปะในงานภาพถ่ายแนวอีโรตกิ 

 A: เจตนารมณ์ และ ผลงานท่ีได้ออกมา โดยใช้การตดัสนิใจทีม่ีและแนวความคิดในการท างาน 

Q: ค าว่าศิลปะมักถกูอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในงานภาพถ่ายหมิ่นเหม่กบัความอนาจาร 
เช่นกรณีปฏิทนิการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของค่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่านคิดเหน็
อย่างไรเป็นงานศิลปะหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่? 

 A: เห็นได้ชดัๆ วา่ภาพในปฏิทินมนัมีเจตนาในการปลกุเร้าอารมณ์ 

Q: โปรดแสดงความคดิเห็นต่อแนวทางการจัดการกับภาพถ่ายอีโรติกแสดงจุดประสงค์ใน
การปลุกเร้าทางเพศอย่างชัดเจน ในฐานะคนท างานในแวดวงสื่อและศิลปะ 

A: ยากครับ ควรจดัการท่ีต้นเหต ุนัน่คือนายทนุ 

จบชดุค าถาม 
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บทสัมภาษณ์ 

กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่ 5 

เพ็ญพกัตร์ ศิริกลุ (ตา่ย)  

นกัแสดง นางแบบ 

 

ตัวอย่างค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

Q:  โปรดระบุชื่อ หรือนามสมมุติ อายุ อาชีพ หรือต าแหน่งงานประจ าของท่าน 

A:  เพ็ญพกัตร์ ศิริกลุ (ตา่ย) นกัแสดง นางแบบ และ เจ้าของกิจการร้านไวน์ 

Q: รายได้ต่อเดือนที่ท่านได้รับจากการประกอบอาชพีหลกั (โดยประมาณ)   

A: มากกวา่ 100,000 บาท  

Q: ท่านมอีาชีพเสริม ที่สร้างรายได้อื่นหรือไม่ (มีโปรดระบุพร้อมจ านวนรายได้) 

A: ประกอบอาชีพหลายอยา่ง 

Q: สมาชิกในครอบครัวของท่านประกอบอาชพีทางด้านใดบ้าง 

A: พนกังานบริษัท และรับราชการ 

Q: ชีวิตครอบครัวของท่านสุขสบายดีหรือไม่ 

A: มีความสขุดี ปกติธรรมดา 

Q:  ท่านเคยมีปัญหาด้านการเงนิในครอบครัวหรือไม่ 

A: มีบ้างเป็นบางครัง้ 

Q: ท่านมีแนวคิดหรือหลักการในการประกอบอาชีพของท่านอย่างไร  

A: ท างานของตวัเองให้ดีที่สดุ 

Q: จ านวนเงนิที่ท่านใช้จ่ายแต่ละเดือน อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 

A: 30,000 – 50,000 บาท 

Q: ต้นทุนที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะชิน้ล่าสุดของท่าน สูงหรือต ่าหรือไม่อย่างไร (ทัง้ในแง่
ของจ านวนเงนิและเวลา) 
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 A: ไมต้่องใช้ทนุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

 

ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางสังคม แนวคดิ ความเชื่อ และวัฒนธรรม 

Q: ท่านเกดิที่ไหน จังหวดัใด ประเทศใด 

A: เกิดที่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Q: ท่านเติบโต และได้รับวุฒกิารศึกษาจากที่ใด 

A: ป.ตรี จากมหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ 

Q:  ท่านับถอืศาสนาหรือไม่ ศาสนาใดที่ท่านนับถอื 

A: นบัถือศาสนาพทุธ 

Q: รูปแบบการใช้ชีวติประจ าวนัของท่านเป็นอย่างไรโปรดอธิบาย 

A: .ใช้ชีวิตประจ าวนัแบบธรรมดา ก็เหมือนกบัคนทัว่ๆ ไป แตพ่ยายามให้มเีวลาของความเป็นสว่นตวั
คอ่นข้างตวัสงู 

Q: ท่านคิดว่าสังคมไทยมีจุดเด่นในด้านใดบ้าง 

A: มองทกุอยา่งงา่ยไปหมด 

Q: จุดด้อยหรือปัญหาของสังคมไทยที่ท าให้ท่านเป็นกังวล  

A: (รัก) ความสบายเกินไป (มกั) งา่ยเกินไป 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรเร่ืองของวัฒนธรรมในด้านการปกปิดเรือนร่างที่ลดลง ผ่าน
การแต่งกาย หรือการเปิดเผยสัดส่วนของร่างกายผ่านสื่อสาธารณะ 

A: เป็นเร่ืองสว่นตวัของเขา ความคดิเห็นสว่นตวัคือเราต้องดแูลตวัเอง จะออกสือ่ต้องมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

Q: ท่านเหน็ด้วยไหมว่าภาพแนวอีโรติคขัดกับกรอบวัฒนธรรมไทย  

A: ไมเ่ห็นด้วย มนัจะ “ขดั” หรือ “ไมข่ดั” ขึน้อยูก่บัมมุมองของแตล่ะบคุคล วา่เขาเลอืกที่จะมองจาก
มมุไหน 

Q: โดยส่วนตวัท่านชื่นชอบหรือไม่ หรือมีทัศนคตอิย่างไรกับการแต่งตัวเปิดเผยเรือนร่าง 
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A: ชอบหากเจ้าของเรือนร่างนัน้มีความเหมาะสมทีจ่ะเปิดเผย (รูปร่างดี เหมาะสม) 

Q: ท่านเคยมีแนวความคิดเกี่ยวกบัการใช้ชีวติอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ อย่างเช่นกรอบ
วัฒนธรรมอันดีงามหรือไม่ หากเคยโปรดอธิบาย 

A: ใช้ชีวิตอยูน่อกเหนือกฎเกณฑ์มาโดยตลอด แตก็่จะอยูภ่ายใต้กรอบของตวัเองทีว่างเอาไว้ และ
แนน่อนวา่ไมไ่ปล า้กรอบของคนอืน่ 

 

Q: วัฒนธรรมคืออะไรในความคดิของท่าน 

A: ลกัษณะของความคิดและการแสดงออกของกลุม่คนในแตล่ะกลุม่สงัคม 

 

 

ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะ 

Q: ภาพถ่ายเป็นงานศิลปะหรือไม่ 

A: เป็น 

Q: งานศิลปะภาพถ่ายจ าเป็นไหมที่ต้องมีคุณค่าและความดีงาม 

 A: ขึน้อยูก่บัสิง่ที่จะบอกภายในภาพนัน้ๆ มากกวา่ 

Q: ความเป็นศิลปะในความคดิของท่านคอือะไร  

A: การถา่ยทอดแนวคดิศิลปะของผู้สร้างสรรค์ผลงาน แตจ่ะส าเร็จได้ก็ตอ่เมื่อผู้ เสพย์สามารถเข้าใจ
และตอ่ยอดความคดิของผู้สร้างได้ 

Q: ท่านเคยได้เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสนิผลงานศิลปะหรือไม่ 

A: บอ่ยครัง้ 

Q: ท่านเคยถ่ายภาพ/สร้างสรรค์ผลงาน แนวอีโรติกโป้เปลือยหรือไม่ 

A: เคย 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไร เกี่ยวกับการแบ่งแยกความเป็นศิลปะที่มักถกูใช้อย่างหม่ิน
เหม่กับความอนาจาร 
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 A: จดุแรกของการดงึดดูความสนใจ และ จดุขายของงานศิลปะนัน้ๆ  

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรกับกรณีศิลปะกับอนาจารล่าสุดที่พึ่งเกดิขึน้เมื่อไม่นานมานีว้า
ทะกรรม “มันเป็นศิลปะ ผมให้ผ่านครับ” ในรายการโทรทัศน์ Thailand got talent ที่มหีญงิสาว
วาดภาพด้วยหน้าอก พร้อมกบัเปลือยร่างกายบางส่วน 

A: แนน่อนวา่ไมเ่หมาะสม เพราะสือ่ไมไ่ด้ท าหน้าที่ตอ่การรับผิดชอบสงัคม โดยเฉพาะผู้ที่เอาออกมา
น าเสนอ เราควนต าหนิสือ่มากกวา่ต าหนิผู้แสดง 

Q: ท่านเคยซือ้นิตยสารภาพถ่าย หรือเลือกชมละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ รวมทัง้สิน้ค้าที่
มีการส่งเสริมการขายด้วยภาพแนวอีโรติคที่เน้นแสดงถงึสดัส่วนและปลุกเร้าอารมณ์หรือไม่? 

A: เคย 

Q: ท่านคิดว่างานศิลปะที่แสดงให้เหน็บางส่วนของเรือนร่าง บางส่วนของอวัยวะเพศ หรือมี
การแสดงออกทางอารมณ์เพศ สามารถท าให้ท่านเกิดอารมณ์ทางเพศหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 A: “ไม”่ เพราะมนัเป็นงานศิลปะ เราจะไมน่กึถงึเร่ืองเพศ 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรต่อผลงานภาพอีโรติกในปฏทิินเพื่อส่งเสริมการขาย 

A: ชิน้งานเป็นการสง่เสริมการ สว่นตวัเห็นวา่เป็นการตอบสนองเฉพาะกลุม่ 

Q: ท่านจะสามารถแบ่งแยกระหว่างผลงานศิลปะกับภาพแนวอโีรติกได้อย่างไร 

 A:  วิธีการน าเสนอ 

Q: ปัจจัยพืน้ฐานใดที่คุณคดิว่าเป็นตวัก าหนดความเป็นศิลปะในงานภาพถ่ายแนวอีโรตกิ 

 A:  อยูท่ี่การจดัวาง Position แสงเงา และการวางจดุโฟกสั 

Q: ค าว่าศิลปะมักถกูอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในงานภาพถ่ายหม่ินเหม่กบัความอนาจาร 
เช่นกรณีปฏิทนิการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของค่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่านคิดเหน็
อย่างไรเป็นงานศิลปะหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่? 

 A: ไมเ่ห็นเหตวุา่นีค้ืองานศิลปะ 

Q: โปรดแสดงความคดิเห็นต่อแนวทางการจัดการกับภาพถ่ายอีโรติกแสดงจุดประสงค์ใน
การปลุกเร้าทางเพศอย่างชัดเจน ในฐานะคนท างานในแวดวงสื่อและศิลปะ 
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A: คอ่นข้างยากเพราะสือ่นัน้มีหลากหลายรูปแบบ ไมไ่ด้มีแคส่ือ่สิง่พมิพ์เพียงเทา่นัน้ในยคุนี ้อยูท่ี่
ความจริงใจในการแสดงและวิธีในการแก้ไขปัญหามากกวา่ จบชดุค าถาม 



75 

 

บทสัมภาษณ์ 

กลุ่มคนในแวดวงเฉพาะ ท่านที่ 6 

ค ารน ปราโมช ณ อยธุยา 

อาชีพ ธุรกิจสิง่พิมพ์ ต าแหนง่ บรรณาธิการบริหาร 

 

ตัวอย่างค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

Q:  โปรดระบุชื่อ หรือนามสมมุติ อายุ อาชีพ หรือต าแหน่งงานประจ าของท่าน 

A:  ค ารน ปราโมช ณ อยธุยา 

Q: รายได้ต่อเดือนที่ท่านได้รับจากการประกอบอาชพีหลกั (โดยประมาณ)   

A: 200,000 บาท  

Q: ท่านมอีาชีพเสริม ที่สร้างรายได้อื่นหรือไม่ (มีโปรดระบุพร้อมจ านวนรายได้) 

A: ประกอบอาชีพเสริม ธุรกิจบ้านเชา่ มีรายได้ประมาณ 300,000 บาท 

Q: สมาชิกในครอบครัวของท่านประกอบอาชพีทางด้านใดบ้าง 

A: ประกอบธุรกิจ 

Q: ชีวิตครอบครัวของท่านสุขสบายดีหรือไม่ 

A: สขุสบายด ี

Q:  ท่านเคยมีปัญหาด้านการเงนิในครอบครัวหรือไม่ 

A: ไมม่ี 

Q: ท่านมีแนวคิดหรือหลักการในการประกอบอาชีพของท่านอย่างไร  

A: ท าสิง่ที่มีคณุภาพ 

Q: จ านวนเงนิที่ท่านใช้จ่ายแต่ละเดือน อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 

A: ประมาณ 150,000 บาท 

Q: ต้นทุนที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะชิน้ล่าสุดของท่าน สูงหรือต ่าหรือไม่อย่างไร (ทัง้ในแง่
ของจ านวนเงนิและเวลา) 
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 A: ในการท างานนิตยสาร ใช้ทนุสงูและอาศยัเวลาคอ่นข้างมาก 

ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางสังคม แนวคดิ ความเชื่อ และวัฒนธรรม 

Q: ท่านเกดิที่ไหน จังหวดัใด ประเทศใด 

A: เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

Q: ท่านเติบโต และได้รับวุฒกิารศึกษาจากที่ใด 

A: ประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา 

Q:  ท่านับถอืศาสนาหรือไม่ ศาสนาใดที่ท่านนับถอื 

A: นบัถือศาสนาพทุธ 

Q: รูปแบบการใช้ชีวติประจ าวนัของท่านเป็นอย่างไรโปรดอธิบาย 

A: นอนดกึ ตื่นสาย 

Q: ท่านคิดว่าสังคมไทยมีจุดเด่นในด้านใดบ้าง 

A: ไมม่ีความอาฆาตแค้น 

Q: จุดด้อยหรือปัญหาของสังคมไทยที่ท าให้ท่านเป็นกังวล  

A: ขาดความสามคัค ี

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรเร่ืองของวัฒนธรรมในด้านการปกปิดเรือนร่างที่ลดลง ผ่าน
การแต่งกาย หรือการเปิดเผยสัดส่วนของร่างกายผ่านสื่อสาธารณะ 

A: หากอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมาย ก็เป็นสทิธิของบคุคลนัน้ 

Q: ท่านเหน็ด้วยไหมว่าภาพแนวอีโรติคขัดกับกรอบวัฒนธรรมไทย  

A: เฉยๆ นะ กรอบวฒันธรรมเองก็ยงัไมน่ิ่ง 

Q: โดยส่วนตวัท่านชื่นชอบหรือไม่ หรือมีทัศนคตอิย่างไรกับการแต่งตัวเปิดเผยเรือนร่าง 

A: แล้วแตก่าลเทศะ หรือความเหมาะสม 

Q: ท่านเคยมีแนวความคิดเกี่ยวกบัการใช้ชีวติอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ อย่างเช่นกรอบ
วัฒนธรรมอันดีงามหรือไม่ หากเคยโปรดอธิบาย 

A: ไมเ่คยมีความคิดแบบนัน้ 
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Q: วัฒนธรรมคืออะไรในความคดิของท่าน 

A: สิง่ที่ดีงามซึง่คนรุ่นก่อนได้สร้างไว้ 

 

ชุดค าถามเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะ 
Q: ภาพถ่ายเป็นงานศิลปะหรือไม่ 

A: เป็น 

Q: งานศิลปะภาพถ่ายจ าเป็นไหมที่ต้องมีคุณค่าและความดีงาม 

 A: จ าเป็น 

Q: ความเป็นศิลปะในความคดิของท่านคอือะไร  

A: ไมม่ีขอบเขต 

Q: ท่านเคยได้เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสนิผลงานศิลปะหรือไม่ 

A: บอ่ยครัง้ 

Q: ท่านเคยถ่ายภาพ/สร้างสรรค์ผลงาน แนวอีโรติกโป้เปลือยหรือไม่ 

A: เคย 

Q: ท่านมีความคิดเหน็อย่างไร เกี่ยวกับการแบ่งแยกความเป็นศิลปะที่มักถกูใช้อย่างหม่ิน
เหม่กับความอนาจาร 

 A: ขึน้อยูก่บัมมุมองของคน  

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรกับกรณีศิลปะกับอนาจารล่าสุดที่พึ่งเกดิขึน้เมื่อไม่นานมานีว้า
ทะกรรม “มันเป็นศิลปะ ผมให้ผ่านครับ” ในรายการโทรทัศน์ Thailand got talent ที่มหีญงิสาว
วาดภาพด้วยหน้าอก พร้อมกบัเปลือยร่างกายบางส่วน 

A: ไมเ่หมาะสม สือ่โทรทศัน์เป็นสือ่ที่แพร่กระจายได้เป็นวงกว้าง มีเยาวชนและผู้คนที่หลากหลายซึง่
อาจเกิดความไมเ่ข้าใจ  

Q: ท่านเคยซือ้นิตยสารภาพถ่าย หรือเลือกชมละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ รวมทัง้สิน้ค้าที่
มีการส่งเสริมการขายด้วยภาพแนวอีโรติคที่เน้นแสดงถงึสดัส่วนและปลุกเร้าอารมณ์หรือไม่? 

A: เคย 



78 

 

Q: ท่านคิดว่างานศิลปะที่แสดงให้เหน็บางส่วนของเรือนร่าง บางส่วนของอวัยวะเพศ หรือมี
การแสดงออกทางอารมณ์เพศ สามารถท าให้ท่านเกิดอารมณ์ทางเพศหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 A: ขึน้อยูก่บัชนิดของมนั หากเป็นนิตยสารทัว่ไป – ไมเ่กิด   

 หากเป็นนิตยสารแนวปลกุฯ – เกิดแนน่อน 

Q: ท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรต่อผลงานภาพอีโรติกในปฏทิินเพื่อส่งเสริมการขาย 

A: ความเหมาะสมคือสิง่ที่ต้องให้ความส าคญั 

Q: ท่านจะสามารถแบ่งแยกระหว่างผลงานศิลปะกับภาพแนวอโีรติกได้อย่างไร 

 A:  การสือ่สาร 

Q: ปัจจัยพืน้ฐานใดที่คุณคดิว่าเป็นตวัก าหนดความเป็นศิลปะในงานภาพถ่ายแนวอีโรตกิ 

 A:  แนวคิดรวบยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

Q: ค าว่าศิลปะมักถกูอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในงานภาพถ่ายหม่ินเหม่กบัความอนาจาร 
เช่นกรณีปฏิทนิการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของค่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่านคิดเหน็
อย่างไรเป็นงานศิลปะหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่? 

 A: ของประเทศไทยนัน้ คดิวา่ไมเ่ห็นด้วย ของตา่งประเทศเค้าท าออกมาสวยงามกวา่มาก 

Q: โปรดแสดงความคดิเห็นต่อแนวทางการจัดการกับภาพถ่ายอีโรติกแสดงจุดประสงค์ใน
การปลุกเร้าทางเพศอย่างชัดเจน ในฐานะคนท างานในแวดวงสื่อและศิลปะ 

A: ก าหนดอายผุู้ซือ้ 

จบชดุค าถาม 
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ตารางสรุปแบบสอบถามความคิดเห็น 1 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 

จ า
นว

นผู้
ตอ

บแ
บบ

สอ
บภ

าม
 

แน
วค

ิดใ
นก

าร
สร้

าง
สร

รค์
ชัด

เจ
น 

กา
รน

 าเ
สน

อผ่
าน

แก
ลเ
ลอ

ลี่ 

มีคุ
ณ
ค่า

เป็
นศ

ิลป
ะ 

เป็
นง

าน
ลา

มก
อน

าจ
าร

 

กลุ่มคนในวงการบันเทิง 6 100% 100% 100% 0% 

ชายอายุ 18- 25 ปี 14 92.8 % 92.8 % 92.8 % 0% 

หญิงอายุ 18- 25 ปี 12 100% 100% 100% 0% 

ชายอายุ 26-35 ปี 12 100% 100% 92.3% 0% 

หญิงอายุ 26-35 ปี 13 100% 100% 100% 0% 

ชายอายุ 35 ปีขึน้ไป 15 86.6% 100% 100% 0% 

หญิงอายุ 35 ปีขึน้ไป 13 100% 100% 92.3% 2.5% 
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ตารางสรุปแบบสอบถามความคิดเห็น 2 

กลุ่มเป้าหมาย 

จ า
นว

นผู้
ตอ

บแ
บบ

สอ
บถ

าม
 

ไม่
ขัด

ต่อ
กร

อบ
วัฒ

นธ
รร
ม 

ยอ
มรั

บใ
นเ
พศ

วถิี
แบ

บอื่
น 

คว
าม

เห
มา

ะส
มกั

บช่
วง
เว
ลา

 

เค
ยช

มผ
ลง

าน
อิโ
รต

กิม
าก่

อน
 

กลุ่มคนในวงการบันเทิง 6 100% 100% 100% 0% 

ชายอายุ 18- 25 ปี 14 85.7 
% 

85.7 
% 

92.8 
% 

7.4% 

หญิงอายุ 18- 25 ปี 12 100% 100% 100% 0% 

ชายอายุ 26-35 ปี 12 100% 83.3% 100% 16.6% 

หญิงอายุ 26-35 ปี 13 100% 100% 92.3% 0% 

ชายอายุ 35 ปีขึน้ไป 15 86.6% 73.3% 100% 0% 

หญิงอายุ 35 ปีขึน้ไป 13 92.3% 92.3% 87.5% 2.5% 
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สรุปจากข้อมลูผู้กรอกแบบสอบถามทัง้ 4 กลุม่ จ านวนทัง้สิน้ 85 ท่าน ผู้แสดงความคิดเห็นทัง้ 
4 กลุม่แสดงความคิดเห็นโดยให้เหตผุลคล้ายกนัวา่ความหมายของภาพหรือรูปแบบการน าเสนอเชิงเพศ
วิถีขดัแย้งกับกรอบแนวคิดทางเพศ/เพศวิถี/ความรู้สกึของผู้ชมเอง ซึ่งในจ านวนนัน้เท่ากับจ านวนผู้ที่
แสดงความคิดเห็นวา่ขดัตอ่หลกัศีลธรรม/วฒันธรรม  

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 82 ท่าน คิดเป็น 96.4% ให้คณุค่าผลงานว่าเป็นศิลปะ มีแนวคิด
การสร้างสรรค์ชดัเจน และมีความเหมาะสมในรูปแบบการน าเสนอผลงาน และสะท้อนให้เห็นสงัคมใน
ช่วงเวลาปัจจบุนั 

สว่นของการแสดงความคิดเห็นไม่ยอมรับในเพศวิถีแบบอื่น ในกลุ่มเพศชายมีมากกว่ากลุ่ม
เพศหญิงอยา่งเห็นได้ชดั ซึง่อาจเป็นเพราะตวังานแสดงเพศวิถีแบบชาย-ชาย ซึง่นี่น าไปสูก่ารสร้างสรรค์
ผลงานชดุตอ่ไปเพื่อทดลองน าเสนอเพศวิถีแบบหญิง-หญิง และรูปแบบความสมัพนัธ์ซบัซ้อนแบบอื่นๆ 
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บทที่ 5 

ผลการวิจัย 

 

มโนทัศน์ที่ผิดพลาดในการรับรู้ศิลปะและอนาจาร 

 

ความพยายามในการท าความเข้าใจให้ชดัเจนถึงวิธีการตอบสนองและกระบวนการตดัสินคณุค่า
ผลงานภาพถ่ายอิโรติคที่ปรากฏขึน้ในสงัคมไทย สงัคมไทยมกัตัง้ค าถามเก่ียวกับความเหมาะสมของ
ศีลธรรมจรรยา ขนบทางวฒันธรรม ความดีงาม โดยเฉพาะภาพในสื่อปัจจุบนัที่กระจายสูส่าธารณะได้
อยา่งรวดเร็ว ภาพท่ีปรากฏบนหน้านิตยสาร โทรทศัน์ และสื่อออนไลน์ เหตใุดผู้คนสว่นหนึ่งถึงสามารถ
เข้าใจและยอมรับได้ แต่ขณะที่ผู้ คนบางส่วนกลบัปฏิเสธภาพเหล่านัน้ สื่อทางเพศหรือผลงานศิลปะ
ภาพถ่ายแนวอิโรติกภาพเหลา่นัน้ถกูสร้างขึน้ด้วยแรงผลกัดนัทางศิลปะหรือแรงขบัทางเพศเพื่อปลุกเร้า
ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ 

ผู้วิจัยประสงค์ที่จะศึกษาและท าความเข้าใจมโนทศัน์ของคนในสงัคม ในการตีความหมายและ
ก าหนดคณุคา่ของผลงานภาพถ่าย โดยมุ่งเน้นการจ าแนกปัจจยัที่สง่ผลต่อกระบวนการคิดและโนทศัน์
ของบุคคล ทัง้ในและนอกวงการบนัเทิงในช่วงปี 2556 ด้วยการสมัภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูโดยแบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็นสองกลุม่หลกั ได้แก่ กลุม่ผู้ประกอบอาชีพ
ในแวดวงศิลปะและบนัเทิง และกลุม่บคุคลทัว่ไป ในตอนต้นผู้วิจยัหยิบกรณีศกึษาที่มาใช้เก็บข้อมลูจาก
วาทะกรรมที่เป็นประเด็นร้อนแรงในรายการโทรทัศน์ “มันเป็นศิลปะ ผมให้ผ่าน” แต่เพียงไม่นาน
หลงัจากที่ได้เร่ิมกระบวนการเก็บข้อมูลงานวิจัย ชุดผลงานภาพถ่ายศิลปะแนวอิโรติกซึ่งผู้ วิจัยได้
สร้างสรรค์ขึน้เองได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันบนพืน้ที่สื่อและในสงัคมโดยไม่ได้คาดคิด เนื่องจาก
สอดคล้องกบัประเด็นในงานวิจยัชิน้นี ้ผู้วิจยัจึงหลกีเลีย่งไมไ่ด้ที่จะน ามาเป็นสว่นหนึง่ของกรณีศกึษา 

ผลสรุปที่จากข้อมลูที่ศึกษาและการวิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ผู้วิจยัสามารถ
จ าแนกเหตปัุจจยัที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดตอ่การจ าแนกคณุคา่ระหวา่งผลงานศิลปะภาพถ่าย
กบังานลามกอนาจารได้เป็นประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 
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จุดมุ่งหมายของผู้สร้าง  

ความชดัเจนตอ่กระบวนการคิดริเร่ิมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจากกระบวนท างานและวิธีคิดทาง
ศิลปะ หรือเป็นผลงานที่แสดงจุดประสงค์ในการปลกุเร้าทางเพศอย่างชดัเจน ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลทาง
พาณิชเพื่อสง่เสริมการขายและโน้มน้าวดงึดดูใจผู้ชม หลายครัง้ที่สือ่ปรากฏและเผยแพร่ภาพถ่ายอิโรติก 
ที่ลอ่แหลมและแสดงจดุประสงค์ในการปลกุเร้าทางเพศอย่างชดัเจน ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลในการพาณิช 
ส่งเสริมการขายและโน้มน้าวดึงดูดใจผู้ ชม หลายครัง้ที่เกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง 
ทางออกที่ง่ายที่สดุคือการหยิบยืมสถานะที่เป็นพลงังานบวกของงานศิลปะมาใช้เป็นข้ออ้าง เพื่อสร้าง
ความชอบธรรม การผลกัให้งานภาพถ่ายอนาจารให้เข้าไปอยูภ่ายในขอบเขตของค าว่า “ศิลปะ” ในทาง
กลบักัน กลุ่มผู้ สร้างสรรค์ภาพถ่ายศิลปะอย่างแท้จริงที่สร้างสรรค์ผลงานขึน้อย่างมีจุดประสงค์และ
องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทัง้พืน้ที่และวิธีการน าเสนอกลบัถกูดึงเข้าไปอยู่ในขอบเขตของ
สือ่อนาจารอยา่งนา่ประหลาดใจ  

ขอบเขตด้านทุนทางสังคม  

เมื่อศึกษาถึงการตอบสนองของผู้คนที่แตกต่างกันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจ
กระบวนการเกิดมโนทศัน์ อดุมคติ ความคิด ความเช่ือที่ประกอบสร้างขึน้เป็นตวัตนของบคุคลนัน้ๆ จาก
ข้อมูลที่ได้ท าการค้นคว้าพบว่า บุคคลผู้หนึ่งไม่ได้เป็นผู้สร้างชุดความคิดหรือความเช่ืออนัใดอนัหนึ่ง
ขึน้มาด้วยตนเอง แต่เกิดจากการถ่ายทอด ปลกูฝัง ซมึซบั บม่เพาะขึน้มาเป็นทศันคติของบคุคลผู้หนึง่ได้
จากสิง่แวดล้อมทางสงัคมรอบตวัที่บคุคลนัน้อาศยัอยู ่บคุคลที่มีการศกึษา และประสบการทางสงัคมสงู
มีแนวโน้มที่จะสามารถท าความเข้าใจและมีหลกัเหตแุละผลในการจ าแนกคณุค่าของผลงานศิลปะและ
อนาจารได้ดีกวา่  

 

ขอบเขตเชิงพืน้ที่  

ในท่ีนีม้ีความหมายรวมไปถึงกรอบวฒันธรรมบนพืน้ท่ีนัน้ๆ โดยพืน้ที่ของประเทศไทย พืน้ที่ซึ่ง
ยึดถือกรอบคุณค่าและความดีงามตามหลกัพุทธศาสนาผสมผสานกับความซบัซ้อนจากแนวคิดย่อย
อื่นๆ ผู้คนในสงัคมไทยมีการแสดงออกตอ่การมองภาพถ่ายโป้เปลือยได้อย่างน่าสนใจ บางกลุม่มองว่า
ภาพเหล่านัน้ขดัต่อหลกัศีลธรรมอนัดีของสงัคมในทกุแง่มมุ อีกกลุม่หนึ่งพยายามเสนอวิธีการมองให้
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เห็นถึงความเป็นสนุทรียะของภาพถ่ายแนวศิลปะ ซึ่งเป็นการยกระดบัจิตใจด้วยการเชิดชูความงดงาม
ของของเรือนร่างมนษุย์ อย่างบทความของ นิวตัิ กองเพียน ในหนงัสือมติชนสดุสปัดาห์ คนกลุม่ที่สอง
มองวา่ภาพถ่ายควรสร้างขึน้เพื่อสนองความพงึพอใจ มากกวา่จะปิดกัน้ด้วยข้อก าหนดของศีลธรรมอนัดี
งามของสงัคมพุทธ และเปรียบเทียบจ านวนของทัง้สองกลุ่มจะพบว่ากลุ่มแนวคิดศีลธรรมจรรยามี
จ านวนมากกว่า โดยพืน้ที่ในประเทศไทยกระแสในการต่อต้านภาพอิโรติกนัน้มีมากกว่ายอมรับ  เนื่อง
ด้วยความแตกตา่งกนัทัง้ในมิติด้านอื่นๆ ทัง้ความรู้ ประสบการณ์ และพืน้ฐานทางสงัคม ดงัที่ได้สรุปไป
ในตอนต้น พืน้ท่ีสว่นท่ีสองที่มีขนาดยอ่ยลงมา พืน้ท่ีในการน าเสนอ พืน้ท่ีเฉพาะอย่างแกลเลอลี่ พืน้ที่ซึ่ง
สงวนไว้ส าหรับการศึกษาความรู้เชิงวิชาการด้านศิลปะ ขอบเขตของผลงานที่มีเง่ือนไขพิเศษหรือย้อน
แย้งกับขนบความเช่ือของวฒันธรรมกระแสหลกั ผลงานที่ต้องการระดบัวามเข้าใจของผู้ชมเป็นการ
เฉพาะเจาะจงสงู ผลงานลกัษณะดงักล่าวอาจมีความหมิ่นเหม่และมีแนวโน้มที่จะเกิดความเข้าใจที่
ผิดพลาดได้เมื่ออยูน่อกขอบเขตพืน้ท่ีอนัเหมาะสม ดัง่เช่นผลงานของผู้วิจยัที่หลดุจากพืน้ท่ีศิลปะออกไป
ปรากฏสูส่ายตาสาธารณะ  

 

ขอบเขตด้านช่วงเวลา  

กระบวนการตีความหมายของความเป็นศิลปะและอนาจารแน่นอนว่าช่วงเวลาในช่วงเวลา
โดยข้อมลูที่ส ารวจได้มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ประวตัิศาสตร์ของทศันคติของขอบเขตและ
ระดบัความเหมาะสมในสงัคมไทยมีการเปลีย่นแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั นิยามของศีลธรรมอนัดี
ในอดีตไม่ได้ขีดเส้นผ่านการแต่งกายซึ่งการเปิดเผยเรือนร่างของผู้คนในอดีต ครัง้หนึ่งไม่ได้ถูก นับ
รวมเข้าไปเก่ียวข้องกบัส านึกละอายในการเปลือยเปลา่เรือนร่างทราบได้จากภาพของชายและหญิงที่
ปรากฏในงานจิตกรรมฝาผนงัมากมาย ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รูปลกัษณ์และการ
แตง่กายของผู้คนในช่วงเวลานัน้ๆ เคร่ืองนุง่หม่ที่มีเป้าหมายในการใช้งานที่แตกต่างออกไปจากกรอบที่
มีอยู่ในปัจจุบัน วิถีชีวิตของผู้คนทัว่ไปในสงัคมไทยเมื่ออดีตนัน้เกือบจะเปลือยเปล่ากันเป็นปกติ ซึ่ง
ความแตกตา่งของวฒันธรรมและสถานะความเป็นอยูเ่หลา่นีเ้ป็นหลกัฐานเพื่อใช้ท าความเข้าใจต่อการ
ปรับเปลีย่นมโนทศัน์ของคนในสงัคม 
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