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EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” 

Artist Forum #2 : “เพศกําหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกําหนดเพศ” 

 

การบรรยายโดย  

กวิตา วัฒนะชยังกูร 

โฆษิต จันทรทิพย 

นพไชย อังควัฒนะพงษ 

ปวีณา รักษศาสนา 

และผูดําเนินรายการ อโนพร เครือแตง 

 

วันเสารท่ี 11 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00-17.00 น. 

ณ เอนกประสงคชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

นิทรรศการศิลปะไทยรวมสมัย ไทยเนตร จาก 23 ศิลปนทีศิลปนหญิงท้ังหมด 5 คน แตละคนมีลักษณะงาน

และการใชสื่อท่ีแตกตางกัน โดยกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Artist Forum ครั้งท่ีสอง ”เพศกําหนดงาน

ศิลปะ หรืองานศิลปะกําหนดเพศ” เชิญศิลปนในนิทรรศการท้ังชายและหญิง “กวิตา วัฒนชยังกูร” ศิลปน

หญิงท่ีวัดสมรรถภาพรางกายตัวเองกับกิจวัตรงานบาน เชน กวาดบาน ค้ันน้ําสม หรือยกของหนัก “โฆษิต 

จันทรทิพย” ผลงานแสดงความสัมพันธระหวางชายและหญิงในการแตงงาน โดยมีทะเบียนสมรส ตุกตายาง 

และถุงยางอนามัยเปนศิลปะรูปแบบจัดวาง “นพไชย อังควัฒนะพงษ” ผลงาน Modern Love 1 ศิลปะจัดวาง

ของหมอหุงขาวหลากหลายขนาด และ “ปวีณา รักษศาสนา” มุสลิมผูหญิง ท่ีใชเทคนิคการปกเย็บรูปเกาอ้ี 

หรือประกอบผาหลายชิ้นเปนพ้ืนหลัง  

 

ความพิเศษในการพูดคุยครั้งนี้จะใชการลอมวงคุย โดยศิลปน  4 ทาน จากนิทรรศการ Thailand Eye กวิตา 

วัฒนะชยังกูร โฆษิต จันทรทิพย นพไชย อังควัฒนะพงษ และปวีณา รักษศาสนา รวมวงสนทนากับกลุม

หลากหลายทางเพศอาชีพอ่ืนๆ เชน เชน นักขาว นักศิลปะบําบัด และชางภาพ พูดคุย แลกเปลี่ยน

ประสบการณและความคิด โดยมีผูเขารวมฟงนั่งในวงนอก 

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการดําเนินการโดยบริติช เคานซิล รวมกับฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกทานท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมการศึกษานิทรรศการไทยเนตร Artist Forum#2 

หัวขอ “เพศกําหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกําหนดเพศ” วันเสารท่ี 11 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00-17.00 

น. (โดยประมาน) ณ หองเอนกประสงคชั้น 1 และนําชมผลงานนิทรรศการไทยเนตรโดยศิลปนเวลา 13.00-

13.40 น. ณ หองนิทรรศการหลักชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
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** ไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

** The talk will be in Thai language only. 

 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมหรือสํารองท่ีนั่งกรุณาแจงชื่อ นามสกุล เบอรโทรศัพท ไดท่ี ฝายนิทรรศการ หอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครโทรศัพท 02-214-6630-8 ตอ 533 Email : exh_activity@bacc.or.th 
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เกี่ยวกับศิลปน 

 

กวิตา วัฒนะชยังกูร 

ชื่อผลงาน : ตาชั่ง, ค้ัน (2558), โกยผง, ผา (2557), ไสน้ําแข็ง, กรอกน้ํา (2556) 

ผลงานของกวิตา เชื่อมโยงการแสดง สื่อและการเคลื่อนไหวของรางกายเขาดวยกัน วีดิทัศนและภาพถายของ

เธอแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดทางรางกายและจิตใจ เธอใชรางกายของตนเองเปนสวนหนึ่งของงานศิลปะโดยอางอิง

จากภาพวาดทางประวัติศาสตรของชีวิตผูหญิงท่ีอยูภายในบาน ในผลงานชื่อชุด “The Carrying Pole” เธอได

ใชตัวเองเปนไมหาบในการเดินทางเพ่ือขามผานขอจํากัดของความเปนผูหญิง 

 

โฆษิต จันทรทิพย 

ชื่อผลงาน : ลิลลี่ โอวารี่ (วันแหงความรัก 2537) 

โฆษิตไดรับทุนการศึกษาของรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในป 2546 ใหไปศึกษาท่ี Academy of 

Media Arts เมืองโคโลญจน และ Academy of Visual Art เมืองไลปซิก ผลงานท่ีเขาไดสรางสรรคหลัง

จากนั้น ไดแก ภาพวาด ภาพเขียน การแสดง ศิลปะจัดวาง วีดิทัศน ศิลปะแนวคอมพิวเตอรภาพนิ่ง และ

ภาพยนตร หัวขอท่ีเขาสนใจ ไดแก ความหมายของความรักและความปรารถนาซ่ึงอยูเหนือเชื้อชาติและศาสนา 

 

นพไชย อังควัฒนะพงษ 

ชื่อผลงาน : Modern Love 1 (2539), สวนหนึ่งของ rak-lhong 1 (2555) 

นพไชยเปนศิลปนท่ีไดรับการยอมรับระดับโลก ดวยการนําเสนอผลงานจากวัสดุสําเร็จรูป ซ่ึงคงความงามและ

สื่อถึงขอบกพรองเฉพาะบุคคลท่ีคลุมเครือ หลังจากท่ีเขาไดพํานักอยูท่ีสหรัฐอเมริกาเปนเวลา 14 ป แลว

กลับมาประเทศไทย เม่ือป 2537 และไดเขารวมกับกลุมศิลปนนิรนาม ชื่อ “Nuts Society” ในการใชศิลปะ

กระตุนใหเกิดคุณธรรมและความรูสึกผิดชอบชั่วดีในสังคม ผลงานศิลปะจัดวางชิ้นใหมของเขาไดเนรมิตวัตถุ

สิ่งของท่ัวไปในชีวิตประจําวันและแสงไฟนีออน ใหกลายเปนประสบการณอันนาอัศจรรยและตื่นตาตื่นใจ

สําหรับผูชม  

 

 

 

 

 

 



Thailand Eye  
Exhibition Education and Activity  
แสดงระหวา่งวนัที ่18 มนีาคม – 7 สงิหาคม (พธิเีปิด 17 มนีาคม) 
นทิรรศการหลัก ชัน้ 8  
 
ปวีณา รักษศาสนา 

ชื่อผลงาน : จินตภาพแหงชีวิต หมายเลข 1, จินตภาพแหงชีวิต หมายเลข 2, กาลครั้งหนึ่งท่ีไหนสักแหง....., ฉัน

อยากจะเปน....., จินตภาพแหงชีวิต หมายเลข 3 (2558), คูรัก, ฝน......., ราชินี (2557) 

ปวีณาเปนศิลปนรุนใหมชาวมุสลิม ผูไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการคายเยาวชนสรางสรรคผลงานศิลปะรวม

สมัย ในประเทศอิตาลี เธอนําเสนอภาพเกาอ้ี ผานการเย็บ ตัด และปะผาอยางซับซอน เปนสื่อสัญลักษณแทน

ตัวเธอและคนคุนเคย เพ่ือบอกเลาถึงประสบการณชีวิตของตนเอง เชน ภาพของเกาอ้ีตัวหนึ่งท่ีกําลังลม บน

ฉากหลังท่ีทําจากผาพันแผล สื่อถึงความออนแอทางจิตใจ และความลมเหลวท่ีจะยืนหยัดอยูได 

 

เกี่ยวกับวิทยากร 

อโนพร เครือแตง 

บรรณาธิการ นักเขียน ท่ีปรึกษา วิทยากรและอีกหลากหลายบทบาทท่ีคุณอโนพรทํางานในสาย LGBT เพ่ือให

คนสวนมากเขาใจถึงความหลากหลายทางเพศหรือเพศวิถีท่ีมีความแตกตาง และคุณอโนพรยงัเปนกระบวนกร

จัดกระบวนการการพูดคุยกันในวงของผูท่ีมีความหลากหลายในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ และให

คําแนะนํา 
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