
 

 

  

รูปโลกีย์ 
 

โดย 
นายสีหนาท ลอบมณี  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1.1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2561 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 



 

 

รูปโลกีย์ 
 

โดย 
นายสีหนาท ลอบมณี  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1.1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2561 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 



 

 

THE APPEARANCE OF MUNDANE WORLD 
 

By 

MR. Sihanat LOBMANEE 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Doctor of Philosophy (VISUAL ARTS) 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2018 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หัวข้อ รูปโลกีย์ 
โดย สีหนาท ลอบมณี 
สาขาวิชา ทัศนศิลป์ แบบ 1.1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี  

  
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  
  

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช)  

  
พิจารณาเห็นชอบโดย 

  
  

 

ประธานกรรมการ 
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร )  
  

 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
(ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี )  
  

 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(ดร. ดร. สุธา ลีนะวัต )  
  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง )  
  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ดร. ทิพวรรณ ทั่งม่ังมี )  

 

  



  ง 

บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58007807 : ทัศนศิลป์ แบบ 1.1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : งานสร้างสรรค์จิตรกรรม, รูปโลกีย์, ความเป็นชาย, ร่างกาย, จินตนาการ 
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                 ความเป็นชาย คือ สิ่งที่มีอยู่ในความเป็นตัวตนของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด

จนโต ล้วนมีปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกันไปทางความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม ความเป็นชายจึง
เป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนเรื่องรสนิยม  ความพึงพอใจ  ความปรารถนา  ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคน
ล้วนมีอยู่แล้ว หากแต่ว่าสัดส่วนของความต้องการของแต่ละบุคคลนั้นย่อมมีระดับที่แตกต่างกัน  เรา
อาจไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องใช้ใจสัมผัสภายในตัวตนเราเอง การถ่ายทอดจิตใจความรู้สึกในระดับ
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพศชายนั้น เป็นสิ่งที่แสดงถึงเรื่องของปัจเจกบุคคลทาง ตัวตน และ อัตลักษณ์ 
ออกมาภายในผลงานจิตรกรรมสองมิติ รูปแบบความสุขเชิงโลกียะ 

                โครงการสร้างสรรค์ “รูป โลกีย์” เป็นผลงานจิตรกรรมลักษณะสองมิติร่วม
สมัยกึ่งนามธรรม รูปแบบศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) โดยใช้รูปทรงมนุษย์ ใบหน้า เรือนร่าง การ
เปลือย ด้วยการมองเรือนร่างของมนุษย์เพศชายหญิงนั้นเป็น “สุนทรียะของความงาม”  และ สาระ
ของการสร้างโลกแห่งภาพแทน (Representation) ที่ต่างออกไปจากความเป็นจริงตามแบบอุดม
คต ิ สู่โลกของจินตนาการเชิงความฝัน เหนือความจริงในงานจิตรกรรม  ในห้วงบรรยากาศคล้ายความ
เชื่อ ความศรัทธาที่ขาวสว่าง  และความลี้ลับด ามืดภายในจิตใจ  รวมก่อเกิดเป็นพลังแห่งการ
เคลื่อนไหว ที่สะท้อนทั้งความดีงามและความไม่ดี ตามแนวหลักปรัชญาค าสอนทางพุทธศาสนาของ
การเวียนว่ายไม่รู้จบแบบ “สังสารวัฏ”   

                 การสร้างสรรค์เพ่ือต้องการสร้างเอกภาพทางสุนทรียะภาพ  ที่โน้มไปสู่
การส ารวจอารมณ์และจิตใจของมนุษย์ น าไปสู่การควบคุมไม่ให้เป็นไปตามสัญชาติญาณ  และพัฒนา
จิตใจให้ประณีตมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ศิลปะที่สร้างสรรค์นั้นมีคุณค่าและแสดงออกถึงความดีงามไม่ให้
มนุษย์ในสังคมปัจจุบันหลงยึดติดอยู่กับรูป ตัวตน กาม เสมือนการเปิดให้ผู้ชมได้รับรู้และจินตนาการ
ไปพร้อมกับการกระตุ้นและตระหนักถึงตนเองในช่วงเวลาขณะหนึ่ง ถึงความเป็นสัจธรรมที่ยกระดับ
จิตใจของผู้ชมให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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IMAGINATION 

MR. SIHANAT LOBMANEE : THE APPEARANCE OF MUNDANE WORLD THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR VICHOKE MUKDAMANEE 

 Masculinity is the thing that is in all human being from birth but we are all 
individual to present our feeling, thinking and behavior differently. That is why 
masculinity can signify our being: taste, satisfaction and desire that we all have in 
ourselves by nature. However, our need is different according to the proportion of 
need of each person. In fact, we cannot see it by the eyes, but by our heart, we can 
see inside ourselves. The way to express the feeling of human male can reflect their 
individuality: self and identity through the two-dimensional art drawing in the form of 
eroticism. 

  

The drawing in the theme of “erotic art” is the two-dimensional 
contemporary semi-abstract art drawing which the form of art is figurative by using 
human body, face, and nudity. The contemplation of human body, it is seen as “the 
esthetic of beauty” and  the essence to create the world of representation, where it 
is far from the reality of idealism, into the world of imagination with dream and above 
the reality in painting. It is like in the atmosphere of belief: the light of faith and the 
secret of darkness in mind are combined to be the power of motivation that reflects 
goodness and badness according to the teachings of the Buddha “Rebirth in Buddha's 
land”. 

  

The creation of art aims to create the unity of aesthetics that tends to 
observe emotions and mind of human and leads to control yourself: not to act by 
instinct and develop spirituality more delicately; and aims to create value of art 
creation for presenting the goodness of human and teaching us that not to be 

 



  ฉ 

fascinated with image, body and sex. For spectators, it is like the way to perceive, 
imagine, be aroused and realize yourself in a little while, to think about the truth of 
the dharma that lift their spiritual later. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณยิ่งแก่บิดา ร้อยตรีสุเทพ และมารดา นางเพ็ญนภา ลอบมณี  ผู้
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอน  และสนับสนุนด้านการศึกษาให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีมีการศึกษา ตลอดจนบูรพาจารย์
ทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในครั้งนี้ 

การด าเนินการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ  และให้ค าปรึกษาจาก
คณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  ข้าพเจ้าใคร่ขอกราบขอบพระคุณยิ่งแก่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่าน  ศาสตราจารย์
เกียรติคุณปรีชา เถาทอง   ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร และ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
อิทธิพล ตั้งโฉลก ผู้ให้ความรู้ ความคิด ตลอดจนค าแนะน าในการสร้างสรรค์  และที่ส าคัญอย่างยิ่งขอ
กราบพระคุณอย่างสูงแก่คณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งสองท่าน คือ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  
ผู้เป็นเสมือนแรงพลักดัน คอยชี้แนะ แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานตลอดมา ตั้งแต่ในครั้งที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท และ อาจารย์สุธา ลีนะวัต อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน า  แนวคิดที่
เป็นประโยชน์ ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ด้วยความเอาใจใส่
อย่างเต็มที่ ขอบคุณกัลยาณมิตร พ่ีๆน้องๆ และเพ่ือนๆ ที่เป็นก าลังใจให้  และขอขอบพระคุณกองทุน
ส่งเสริมการศึกษา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ส าหรับทุนการศึกษาในการสร้างสรรค์วิทยา
นิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้มอบให้ข้าพเจ้า  ยังน้อมระลึกถึงอยู่เสมอมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
             มนุษย์ล้วนมีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากอิทธิพลทางสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม 

ครอบครัว การเลี้ยงดู สั่งสมประสบการณ์ผ่านกาลเวลาก่อสร้างตนเองขึ้นมาเป็นบุคคลในสังคม ต้อง

อาศัยประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือ การถูกแรงพลักดันเข้ามากระทบทั้งด้านดีและร้าย  มนุษย์เรามัก

มองข้ามความเป็นตนเองว่าเป็นอย่างไร เพราะอาจถูกกลืนจากสังคมแวดล้อมให้เป็นอีกตัวตนหนึ่ง 

ซ้อนเร้นความเป็นตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ภายใน การเปิดเผย ขุดรื้อ ตีแผ่ตนเองออกมาในทางใดทาง

หนึ่งเพ่ือพิจารณา ค้นหา วิเคราะห์จะท าให้เราอาจค้นพบสิ่งที่เรียกว่า อัตลักษณ์ การสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ คือ การเปิดเผยและสะท้อนเรื่องราวส่วนตนในเรื่องทางเพศวิถีชาย  การ

แสดงออกที่มาจากการปลดเปลื้องอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ผ่านบุคลิกภาพ พฤติกรรมทางโลก

เชิงโลกีย์วิสัยส่วนตน ทั้งด้านที่ขาวและด้านด ามืดของตัวตนที่แฝงซ่อนอยู่ภายในออกมาเป็นผลงาน

สร้างสรรค์ดุษฎีนิพนธ์  ชุด “รูป โลกีย์” 

            รูปโลกีย์ (The Appearance of Mundane World ) คือ ค านิยามที่มีความหมายที่มาจาก
ค าว่า “รูป” คือ ตัวตนผู้สร้างสรรค์ หรือ ภาพแทนภายนอกของมนุษย์แต่ละบุคคล  และท าหน้าที่
เสมือนเปลือกที่ห่อหุ้มตัวตนแท้จริงของมนุษย์อยู่ภายใน คือ “จิตส านึก” ย่อมมีด้านที่สว่างและด้าน
มืดรวมกัน ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์ผู้นั้นเลือกที่จะแสดงด้านใดออกมามากกว่ากัน  “โลกีย์” (โลกียะ) 
หมายถึง การด ารงอยู่ของมนุษย์ที่ยังเวียนว่ายหมกมุ่น ลุ่มหลง ไปกับกระแสของโลก ความอยากได้ใน
บริโภคทรัพย์ ความรัก ความใคร่ ความอ่ิมเอิบยินดี ที่เป็นความปรารถนาทางรูป รส กลิ่น เสียง สัมผสั 
ที่ไม่ยั่งยืนและย่อมสูญสลายไปตามวัฏจักร   ความหมายของกรอบความคิดทั้งสองสิ่งนี้เชื่อมโยงและ
น ามาสู่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ เผื่อต้องการสื่อสารและสะท้อนเรื่องของบุรุษเพศ  “อัตลักษณ์ความเป็น
ชาย” (Masculinity)  เป็นสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายคนเรา เพราะธรรมชาติสร้างสรรค์และมอบให้มนุษย์ทุก
คนในโลกมาตั้งแต่ก าเนิดจนโต  ความเป็นชายได้เปลี่ยนแปลงไปตามการเรียนรู้ทางสังคม จนเกิดการ
สร้างภาพลักษณ์ทางอุดมคติทางสังคมที่ผูกโยงกับครอบครัว สามี  ผู้น า  ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง  
และในเรื่องทางเพศ (Sexually)  ตามธรรมชาติของการด าเนินวิถีแบบบุรุษเพศ  มนุษย์ทุกคนมีความ
ต้องการและไม่อาจปฏิเสธเรื่องของอารมณ์ ความรัก ความปรารถนา ความหมกมุ่นครุ่นคิด  เรื่องทาง
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เพศได้โดยสัญชาตญาณ  โดยเฉพาะความเป็นเพศชายจะมีความต้องการที่สูงมากกว่าเพศตรงกันข้าม  
ผลวิจัยทางการแพทย์ด้านเพศวิทยาพบว่ามนุษย์เพศชายนั้น มีความคิดความต้องการเรื่องนี้อยู่เสมอ
ตลอดเวลา ดังนั้น “เรื่องทางเพศ”  จึงเปรียบเสมือนสิ่งครอบง าจิตใจ เชิงสัญลักษณ์ที่เป็นเรื่องของ 
“พลัง”  ทางอารมณ์และความคิด  มีอิทธิพลต่อภายในจิตใจแบบ “มโนทัศน์”  และทางด้าน 
“เจตตนา” ต่อพฤติกรรมการแสดงออกเชิงโลกีย์วิสัยส่วนตน ทั้งด้านความสุข ความพึงพอใจ ความอ่ิม
เอิบ บันเทิงใจ   ตลอดจนไปถึงความทุกข์ใจจากภาระ  เยื่อใย  ความพัวพันที่เป็นกามารมณ์   ตามวิถี
ตัวตนจากประสบการณ์อดีตจนถึงปัจจุบัน  เหตุปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้วิจัยทั้งสิ้น   
ดังนั้น แรงขับเคลื่อนของการสร้างสรรค์ท่ีจะแสดงตัวตนของผู้วิจัยออกมาในเรื่องของ อัตลักษณ์ความ
เป็นชายเชิงโลกีย์วิสัย  จึงน าปรากกฎการณ์ความรู้สึกเหล่านี้มาสร้างเป็นสัญลักษณ์  การสร้างสรรค์ที่
แสดงถึง “พลังแห่งโลกียะ ”  
             โครงการสร้างสรรค์ “รูป โลกีย์” เป็นผลงานจิตรกรรมลักษณะสองมิติร่วมสมัยกึ่ง

นามธรรม รูปแบบศิลปะรูปลักษณ์ )Figurative (โดยใช้รูปทรงมนุษย์ ใบหน้า เรือนร่าง การเปลือย 

ด้วยการมองเรือนร่างของมนุษย์เพศชายหญิงนั้นเป็น   ”สุนทรียะของความงาม“และ สาระของการ

สร้างโลกแห่งภาพแทน )Representationที่ต่าง (ออกไปจากความเป็นจริงตามแบบอุดมคติ  สู่โลก

ของจินตนาการเชิงความฝัน เหนือความจริงในงานจิตรกรรม  ในห้วงบรรยากาศคล้ายความเชื่อ ความ

ศรัทธาที่ขาวสว่าง  และความลี้ลับด ามืดภายในจิตใจ  รวมก่อเกิดเป็นพลังแห่งการเคลื่อนไหว ที่

สะท้อนทั้งความดีงามและความไม่ดี ตามแนวหลักปรัชญาค าสอนทางพุทธศาสนาของการเวียนว่ายไม่

รู้จบแบบ ”สังสารวัฏ“   โดยการสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคเพ้นติ้งทางจิตรกรรม ผสมผสานการวาดเส้น

แบบอิสระ เพ่ือให้เกิด เส้น แสง สีน้ าหนักที่เด่นชัดทางภาษาจิตรกรรม และเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับ

อารมณ์ส่วนลึกภายในของผู้วิจัย  คือ การปาดระบายสี แล้วเช็ดออกด้วยผ้าแบบรวดเร็ว ฉับพลัน และ

แม่นย า จนเกิดรูปทรงที่อิสระทั้งส านึกและไร้ส านึกออกมาจากใจ   จึงเปรียบเสมือนการได้ความ

ปลดปล่อยเรื่องภายในใจ ความมัวหม่น ความทุกข์  ให้มีสมาธิและเข้าสู่ความว่างเปล่าในช่วงขณะหนึ่ง  

             ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้เพ่ือต้องการสร้างเอกภาพทางสุนทรียะภาพ  ที่โน้มไปสู่การส ารวจ

อารมณ์และจิตใจของมนุษย์ น าไปสู่การควบคุมไม่ให้เป็นไปตามสัญชาติญาณ  และพัฒนาจิตใจให้

ประณีตมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ศิลปะที่สร้างสรรค์นั้นมีคุณค่าและแสดงออกถึงความดีงามไม่ให้มนุษย์

ในสังคมปัจจุบันหลงยึดติดอยู่กับรูป ตัวตน กาม เสมือนการเปิดให้ผู้ชมได้รับรู้และจินตนาการไป

พร้อมกับการกระตุ้นและตระหนักถึงตนเองในช่วงเวลาขณะหนึ่ง ถึงความเป็นสัจธรรมที่ยกระดับจิตใจ

ของผู้ชมให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์  

             1. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถสะท้อนและแสดงพลังแห่งโลกียะ ผ่านผลงานจิตรกรรม

ลักษณะสองมิติร่วมสมัย กึ่งนามธรรม ด้วยเทคนิคเฉพาะแบบส าแดงพลัง(Expression)   

            2.เพ่ือให้ผลงานวิจัยสร้างสรรค์นั้น เป็นการส ารวจจิตใจตนเอง และสะท้อนพลังของเพศ

ชายในผลงานศิลปะ   

             3.เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศิลปะสร้างสรรค์นั้นออกสู่สังคม และที่สร้างคุณค่าการตระหนักต่อ

มนุษย ์

 

สมมติฐานของสร้างสรรค์ 

             การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรมชุดนี้มีพลังความของเคลื่อนไหวและนิ่งสงบ 

สามารถสื่อสารต่ออารมณ์ผู้ชมให้มีความรู้สึกที่สั่นสะเทือนอารมณ์ ไปพร้อมกับพิจารณารูปสัญลักษณ์

ที่ซ่อนอยู่ภายในภาพ คล้ายกับภาพปริศนาธรรมในทางพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งที่แฝงแง่คิด คติสอนใจให้

ผู้ชมระลึก การด ารงอยู่ การท าความดี ละเว้นสิ่งผิดศีลธรรม ผลงานชุด รูปโลกีย์ เป็นการสร้างสรรค์ที่

ใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยามนุษย์มาเชื่อมโยงกับผลงานศิลปะ เป็นการร่วมมือกันระหว่างจิตใจ อารมณ์

ความรู้สึก และมือที่ใช้เขียนเส้นแสงน้ าหนัก ทั้งที่ควบคุมมีทิศทางและแบบไร้ทิศทาง คือการใช้

สัญลักษณ์ภาพนามธรรมบนภาพที่แสดงออกมาจากกระบวนการจิตไร้ส านึกในช่วงเวลาขณะนั้น 

ปลดปล่อยอารมณ์ที่ก าลังเตลิดกระวนกระวาย ทั้งท่ีสุขและทุกข์ผ่านลงมาเป็นฝีแปรง เส้นสายที่วนไป

สลับซับซ้อนจนเกิดความงามที่ไม่ได้คิดก่อนไว้จนเกิดเป็นความสมบูรณ์  ความเคลื่อนไหวของเส้นสาย

และสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นดั่งสายสัมพันธ์ เยื้อใน ความพัวพันในวิถีโลกีย์ส่วนตน  สร้างรูปแบบเฉพาะตน 

และมีเอกภาพในเชิงศิลปะอย่างตรงไปตรงมาชัดเจน   

 

ขอบเขตการสร้างสรรค์และการเสนอผลงาน 

             การสร้างสรรค์ผลงาน  รูป โลกีย์” จะเป็นผลงานจิตรกรรมลักษณะสองมิติร่วมสมัยกึ่ง

นามธรรม รูปแบบศิลปะรูปลักษณ์)Figurative( โดยจะแสดงลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ 
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             1. ผลงานชุดนี้จะเรื่องราวจะแสดงถึงความปรารถนาของมนุษย์ โดยการใช้สีขาวและสีด า 

เป็นสัญลักษณ์แทนค่าความปีติสุข และความทุกข์ที่หม่นหมองที่ควบคู่กันแบบเชิงโลกียะ 

             2.  ผลงานแต่ล่ะชิ้นจะมีรูปทรงที่เกิดขึ้นจากสัญลักษณ์เรือนร่างของเพศชาย หญิง ดอกไม้ 

และสัญลักษณ์แบบนามธรรรมรวมอยู่ด้วย เพ่ือการคลี่คลายรูปทรงให้มีความเคลื่อนไหว และ

สอดคล้องกับอารมณ์ช่วงเวลาขณะนั้น  

             3. การสร้างสรรค์จะใช้เทคนิคการดรออ้ิงผสมกับการเพ้นท์สีน้ ามันที่รวดเร็ว แบบฉับพลัน

เพ่ือให้รูปทรงที่สร้างขึ้นนั้นมีอิสระตามอารมณ์ท่ีศิลปินต้องการ และรูปทรงที่เกิดขึ้นโดยไร้การควบคุม 

จะให้รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

             4.  การสร้างสรรค์จิตรกรรมชุดนี้จะเน้นให้มีขนาดที่ใหญ่ เพ่ือให้ตอบรับกับรูปทรง  พลัง 

อารมณ์ และเชื่อมโยงกับความเป็นโลกสมมุติส่วนตัวของตัวศิลปินเอง 

             5.  จัดท านิทรรศการน าเสนอผลงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ บรรยายความรู้ควบคู่กับ

จัดพิมพ์เอกสารแจกเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา  นักศึกษาศิลปะ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม 

 

ขั้นตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์     

              1. ศึกษาเอกสารบทความทางวิชาการ 

                        1.1 บทความที่เก่ียวข้องกับเพศวิถี เพศสภาพความเป็นชาย  

                        1.2  ทฤษฎีทางจิตวิทยาด้านจิตวิเคราะห์  

                        1.3  บทความแนวคิดที่เก่ียวกับการใช้เรือนร่าง เพศ ในงานศิลปะ 

              

2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

                         2.1 เก็บข้อมูลภาพเขียนอีโรติกฝาพนังไทยตามท่ีต่างๆ 

                         2.2  เก็บภาพต้นแบบร่างกาย  

                         2.3  สัมภาษณ์ 
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             3. วิเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงเพื่อน ามาวิเคราะห์เป็นภาพร่างของผลงาน 

              3.4  สร้างสรรค์ผลงานจริง รปูแบบจิตรกรรมสองมิต ิ

               3.5  เรียบเรียงเอกสารข้อมูลการวิจัย เพ่ือการจัดพิมพ์ 

3.6  น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ชุด  “รูป โลกีย์”  ( The Appearance of 

Mundane word )   ในพ้ืนที่สาธารณะ 

 

ข้อมูลด้านเอกสาร 

             1.  ศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบอีโรติกในประวัติศาสตร์ในโลกตะวันออก และศิลปะ

ตะวันตกร่วมสมัยที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปินเพศชาย โดยศึกษาเหตุความเป็นมา  ความเชื่อที่แฝงอยู่

ภายในและเชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมในแต่ล่ะยุค แรงจูงใจของการสร้างสรรค์ศิลปะในเรื่องเพศ

ของศลิปินนั้นมีผลและท าให้เกิดรูปแบบที่ต่างกันอย่างไร  

             2.   ศึกษาหลักทางเพศสภาพความเป็นชาย ที่มีแนวคิดสอดคล้องตรงกับการสร้างสรรค์

ผลงาน  

             3.  ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยา จิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ฟรอยด์  ซึ่งจะอภิบายเกี่ยวกับเรื่องของ

จิตใต้ส านึก แรงจูงใจเรื่องเพศ อารมณ์ ความปรารถนาพฤติกรรมภายนอกที่เชื่อมโยงมายังศิลปะเรื่อง

เพศ 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์  

             1. กล้องถ่ายรูป 
             2. ดินสอ 
             3. เฟรมไม้ จ านวน 8 ชิ้น 
             4. สีน้ ามันรองพ้ืนผ้าใบ / สีน้ ามันเขียนภาพ 
             5. แปรงหลายขนาด  พู่กัน 
             6. ผ้าเช็ดสี 
             7. ผ้าแคนวาส 



  7 

 
การน าเสนอผลงาน 

 น าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าโครงการวิทยานิพนธ์ในรูปแบบของผลงานการสร้างสรรค์

ศิลปะ 1 ชุดเป็นจ านวนผลงานทั้งหมด  8   ชิ้น จัดแสดงออกเผยแพร่สู่สาธารณะชน ใช้หอศิลป์ หรือ

พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่ในการจัดแสดง พร้อมทั้งจัดตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการลงในสูจิบัตร

ควบคู่กัน   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                   

             เพ่ือให้ศิลปะนิพนธ์ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นนั้น สร้างความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะและการ

เผยแพร่องค์ความรู้ไปพร้อมกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะท าให้ผู้ชมนั้นเกิดความเข้าใจและมีความ

ตระหนักคิดไปพร้อมกับสุนทรีย์ภาพที่เกิดข้ึนในผลงานศิลปะชุด “รูปโลกีย์” 

 

 

 

 

 



 

 

 
บทที่  2 

 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

             บทนี้จะแสดงเนื้อหาส าคัญที่มีประเด็นที่เชื่อมโยงและครอบคลุม เกี่ยวกับ ทฤษฎีและ

แนวความคิดที่มีความเกี่ยวข้องภายใต้โครงการดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อที่ชื่อว่า  รูป โลกีย์  : Appearance 

of Mundane word  ที่น าเสนอมาจากเรื่องราวของบุรุษเพศ  “ความเป็นชาย  ”จากประสบการณ์ที่

 ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการแสวงหาคุณค่าอุดมคติเกี่ยวกับความรัก ความปรารถนา  

ความสัมพันธ์   ความผูกพัน และคติต่างๆที่มีต่อเพศตรงข้าม  จึงน าเสนอมาสู่ประเด็นที่สะท้อนใน

เรื่องของ “เพศ  ”ผ่านความเชื่อ ทัศนคติส่วนตน ภายในสังคมปัจจุบัน ประเด็นหลักท่ีมีเนื้อหาที่ส าคัญ

และยังสามารถเชื่อมโยงในงานวิจัยของข้าพเจ้าได้มี   3  เรื่องได้แก่ 1.อัตลักษณ์ความเป็นชาย 2.

รูปลักษณ์และเรือนร่างในผลงานศิลปะ  3. ศิลปกรรมแห่งความรัก  

             กรอบทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์ คือเรื่องของ อัตลักษณ์ความ

เป็นชาย  ในบริบททางจิตวิเคราะห์และสังคมศาสตร์  ว่าด้วยเรื่องของการแสดงความหมายของเพศ

สภาพความเป็นชาย  แนวคิดเรือนร่าง และทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง  แนวคิดเพศวิถี 

(Sexuality) ความเป็นชาย (Masculinity) แนวคิดเรือนร่าง(Body)วาทกรรมบนร่างกายมนุษย์กับการ

สร้างสรรค์ คือภาษาของร่างกาย ที่ถูกน ามาใช้แทนค่าความหมาย เพศ สังคม และสัญลักษณ์ใน

ผลงาน     แนวคิดจิตใต้ส านึกในมุมมองทฤษฎีจิตวิเคราะห์  (Psychoanalysis Theory) ซิกมันด์ 

ฟรอยด(์Sigmund Freud)แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสัญชาติญาณของมนุษย์เรื่องเพศ 

             การศึกษาในครั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบศิลปะแห่งความรัก  การใช้เรือนร่างใน

งานศิลปะ  และผลงานของศิลปินที่คัดเลือกน ามาวิเคราะห์นั้นมีความสัมพันธ์ในเรื่องของประเด็นและ

สาระที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นเพ่ือท าความเข้าใจให้ง่ายยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยสามารถจ าแนกได้  2  

ประเด็นใหญ่ คือ  1.ศิลปะอีโรติกอาร์ตในโลกตะวันออก ได้แก่ ศิลปะอีโรติกอาร์ตในไทย , ศิลปะอีโร

ติกอาร์ตในญี่ปุ่น ,ศิลปะอีโรติก อาร์ต ในอินเดีย  2. ศิลปะอีโรติกอาร์ตในโลกตะวันตก  ได้แก่  ศิลปะ

อีโรติกที่ถ่ายทอดจากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสองมิติรูปแบบ “ศิลปะรูปลักษณ์” 
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(Figurative) คือ กุสตาฟ  คลิมต์ (Gustav Klimt) ,อีกอน  ชีเลอ(Egon  Schiele) , ฮานส์ รูดอล์ฟ กี

เกอร์ (Hans Ruedi Giger) 

 2.1 กรอบทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์( conceptual frameworks)  
แนวคิดเพศวิถีและความเป็นชาย  

  ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด  “รูปโลกีย์”   เกิดจากถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกตัวตนของผู้

สร้างสรรค์ที่หลอมรวมมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพันที่มีต่อเพศ

ตรงข้าม ซึ่งความหมายโดยรวมแล้วจัดอยู่ในเพศวิถี และความเป็นชายที่สะท้อนเรื่องตัวตนทางเพศได้

อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนส่งผลต่อรูปแบบผลงานศิลปะสร้างสรรค์  

 “เพศวิถี  ”เป็นค าที่ใช้อธิบายให้เห็นถึงภาพรวมหลากหลายของความเป็นเพศ  ของความ

เป็นเพศหญิงและความเป็นเพศชาย เพ่ือเป็นการตอบตัวเราเองว่า เราคือใคร  มีความเชื่ออย่างไร มี

บลความรู้สึกอย่างไร และการตอบสนองสิ่งต่างๆอย่างไร และยังเกี่ยวข้องกั  ักษณะของรูปแบบของ

พฤติกรรมทางเพศ    รสนิยมทางเพศ และความปรารถนาทางเพศ ของมนุษย์   เมื่อน าประเด็นต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีมาร่วมกันแล้ว  จะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของเพศวิถี คือ อัตลักษณ์ทาง

เพศ  ความพึงพอใจทางเพศ  และพฤติกรรมทางเพศ 1 

  “อัตลักษณ์ทางเพศ”  คือสิ่งที่บ่งบอกถึง ตัวเราเองว่าเรามีเพศสภาพยังไง ไม่ว่าจะเป็นเพศ

ชาย เพศหญิง  หรือบ่งบอกถึงบทบาทของตัวเราในสังคมว่าจะไปในทิศทางใด อาจจะขึ้นอยู่กับ

สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม  ในความหมายของ “อัตลักษณ์ความเป็นชาย ”คือสิ่งที่มีอยู่ในร่างกาย

จนของเพศชายตั้งแต่ก าเนิด โต  ถูกอบรมและสั่งสอนคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือควบคุมพฤติกรรม

ผ่านระบบความคิดและความเชื่อ  ก าหนดให้เพศชายเป็นผู้สืบสกุล โดยผ่านการท าหน้าที่ทางสังคม 

ไม่ว่าจะเป็นการเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นสามี เป็นผู้น า  เป็นพ่อ เป็นผู้ที่เข็มแข็งอดทน กล้าหาญ

และไม่อ่อนแอ และเชื่อว่าเพศชายเกิดมามีเพศวิถีแบบรักต่างเพศในสายเลือด  เมื่อการศึกษาเริ่มต้น

ด้วยความเชื่อเหล่านี้ก็จะน าไปสู่การตอกย้ าว่าเพศชายเป็นเพศที่แข็งแรงตามธรรมชาติ และต้องแสดง

อารมณ์ปรารถนาต่อเพศตรงข้ามเพียงอย่างเดียว2 

                                                           
1 มหาวิทยาลยัศิลปากร. หอศิลป์., ใบหน้าและร่างกาย : นิทรรศการศิลปกรรมโดยศิลปินไทย ประเภทจิตรกรรม ประตมิากรรม ภาพ
พิมพ์ และสือ่ประสม = Body and Face : Thai Contemporary Art : Painting, Sculpture, Print and Mixed Media / จัดโดย
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัย, 2543). 
2ดร.นฤพนธ ์ด้วงวิเศษ :รื้อมายาคติ “ความเป็นชาย” ในสังคมไทย , สืบค้นได้จาก
(http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/articles/index) ,สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560     
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             เพศวิถีความเป็นชายจึงเป็นสิ่งสะท้อนวัฒนธรรม สังคม  และ ตัวตนของผู้สร้างสรรค์ 
แนวคิดดังกล่าวโดยรวมแล้วเพ่ือบ่งบอกจ าแนก ความเป็นมนุษย์  (Humanity) และพฤติกรรม 
(behavior)  ซึ่งส่วนมากจะถูกหยิบยกเพ่ือน าไปใช้อภิบายเกี่ยวกับสังคมและเรื่องทางเพศผ่านทาง
วาทกรรมของร่างกายที่เปลือยเปล่าในแง่ ความรัก  สัญลักษณ์ทางเพศ  ความปรารถนาทางเพศ  ซึ่ง
หากอธิบายในกรอบพ้ืนฐานทางสังคมไทยยังมีความเชื่อแบบเก่าที่ถูกปลูกผังมานานจะมองว่า เรื่อง 
“เพศ” มักจะเรื่องที่ถูกปกปิดซ่อนเร้น เป็นไปในด้านลบ หรือเป็นเรื่องลามก สกปรก ไม่ควรน ามาพูด
ถึงกันมากนักแต่ที่แท้จริงแล้วเรื่องเพศก็ได้แทรกซึมกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิต  จริยธรรม ศีลธรรม 
วัฒนธรรมคนไทยมายาวนานตั้งแต่โบราณ  อย่างเช่นในด้านศิลปะจิตรกรรมฝาพนังตามวัดต่างๆ ที่มัก
สอดแทรกเรื่องเพศ การเกี้ยวพาแสดงความรัก  ภาพสังวาสของตัวละครชายหญิง หรือระหว่างเพศ
เดียวกัน ซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้ว เพศ และการสมสู่ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติทั่วไป   แต่เมื่อมองอีกทาง
หนึ่งอาจเพราะเรานั้นได้รับอิทธิพลจากหลักค าสอนที่มาจากศาสนา ที่มองว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งไม่ดี ไม่
ควรยึดติด เป็นแหล่งของกิเลสตันหา ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ล่ะบุคคลด้วยว่าจะ
มองเห็นเรื่องเพศเป็นสุนทรียะ หรือ จะมองว่าเป็น สิ่งลามก อนาจาร  
 

             เพศวิถี กับ ศิลปะ ที่ถ่ายทอดและน าเสนอตัวตนของศิลปินชาย แสดงออกมาในเรื่องเพศลง

บนผลงานศิลปกรรม  คือการสร้างสุนทรียะที่ส่วนใหญ่นั้นออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกเบื้องลึก

ภายใน ความรัก ความหลงใหล ความต้องการทางเพศ  หรือบางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับความมีอ านาจ

สิทธิของเพศ ที่เป็นผู้สามารถทอดเรื่องนี้ออกมาได้อย่างตรงไปตรงมา และมักสอดคล้องกับอัตลักษณ์

นิสัยบุคคล หรือพฤติกรรมทางเพศของศิลปินผู้นั้นด้วย  ขยายความเรื่องของ อ านาจ ความต้องการ

ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ของเพศชายนั้น มักเชื่อมโยงกับระบบคิดในสังคมของเพศชายเป็นใหญ่   

เมื่อย้อนกลับไปในยุคกรีก ความเชื่อของกรีกโบราณในเรื่องของกิจกรรมทางเพศ ผู้ชายจะมักจะเป็น

ฝ่ายคุมเกมของการสอดใส่ หรือการเป็นผู้กระท า  ส่วนผู้หญิงจะมีบทบาทที่เป็นรองคือการถูกกระท า

หรือการยอมจ านน ความสัมพันธ์ทางเพศจึงมีลักษณะไปในทางเดียว คือไม่มีความสัมพันธ์ที่ตอบสนอง

ซึ่งกันล่ะกัน เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า การครอบง า 3   ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับการสร้าง

ศิลปะที่ศิลปินเพศชายมักเป็นฝ่ายน าเสนอ และมักแฝงเรื่องของอ านาจที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ แสดง

ออกมาในรูปแบบผลงานอีโรติก อาทิเช่น ภาพเปลือย  หรือภาพการมีเพศสัมพันธ์ของเพศชายและ

หญิง  ในรูปแบบสุนทรียะของรูปทรง   ความงามของเรือนร่าง  

                                                           
3ธเนศ วงศ์ยานนาวา. เพศ จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ. (กรุงเทพ:สมมต,ิ 2556),  57. 
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แนวคิดเรือนร่าง (Body) วาทกรรมบนร่างกายมนุษย์  
“การเปลือย ” คือวาทกรรมของร่างกายและเรื่องเพศที่ด ารงอยู่คือการเสนอภาพเปลือย

ของร่างกาย เปรียบเสมือน “ภาษา ”ที่มนุษย์ใช้เพ่ือสื่อสารมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของ อารยธรรม  

สังคม และวัฒนธรรม  รหัสของร่างกายย่อมสะท้อนความหมาย ดั้งนั้นการประกอบสร้างความหมาย

ของร่างกายก็แตกต่างหลากหลายไปตามบริบททางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม อย่างเช่น ใน

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกยุคคลาสสิค มีการถ่ายทอดความงามของร่างกายแบบอุดมคติ )Ideal 

Beauty ( การสร้างภาพลักษณ์ของมนุษย์เพศชายและหญิง  คือรูปปั้นของ เดวิด ที่สื่อความหมายของ

ความเป็นผู้น า อ านาจ  ความแข็งแกร่ง  และรูปปั้นเพศหญิง  วีนัส ของกรีกที่เป็นภาพเสนอหมายถึง

ความอุดมสมบูรณ์   

             ร่างกายมนุษย์เป็นจุดก าเนิดแห่งแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในยุคคลาสสิค 

การแทนค่ารูปทรงของมนุษย์เป็นไปตามมาตรฐานความเชื่อตามหลักปรัชญา ที่เป็นอุดมคติเชื่อมโยง

กับกฎเกณฑ์สัดส่วนที่ลงตัว ปรากฏในการสร้างงานจิตรกรรม ประติมากรรมปรัชญาดังกล่าวเสนอว่า

ไม่มีร่างกายมนุษย์ผู้ใดที่จะมีสัดส่วนที่เพียบพร้อม แต่ศิลปินสามารถท าให้เกิดความสมบูรณ์ของความ

เป็นทั้งหมดได้ จากการเลือกสรรค์ ศิลปินเท่านั้นจะเป็นผู้เข้าถึงกฎแห่งความงาม (law of beauty) 4 

             ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกบริบทของ  “ร่างกาย” ทั้งผู้ชายและผู้หญิง มักถูกสร้างใน

กรอบความคิด แง่สุนทรียภาพ  ศีลธรรม  ความฝันและจินตนาการทางเพศ  และความรัก (Lover )

โดยผ่านวิถีการแสดงงานผลงานศิลปะ5    อย่างเช่น ศิลปะอีโรติก ที่ถูกพบในเมือง Pompeii  ซึ่ง

ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานจิตรกรรมฝาพนังเกี่ยวข้องกับการใช้บริบทของร่างกายทางกามวิสัย  มีอายุ

อยู่ในราวศตวรรษที่ 1  ปกคลุมอยู่ฝาผนังในอาคารต่างๆ  ความมุ่งหมายสันนิฐานว่าเพ่ือเป็นการ

สักการะบูชาต่อเทพ Bacchus   เรื่องราวของภาพจะแสดงถึงการสังสรรค์ และการมีการร่วมประเวณี

กันอย่าง สับสนปนเป  หรือท่ีเรียกกันว่า  Bacchanalian  Orgies  อีกส่วนผลงานคลาสสิคที่เกี่ยวกับ

วรรณกรรมเรื่องเพศ ของกวีชาวโรมันชื่อ ovid  ในเรื่อง Ars  Amatoria  (Art of  Love) หนังสือ

เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับศิลปะการจูงใจให้มนุษย์มีการร่วมเพศ  ลักลอบเป็นชู้  และการกระตุ้น

                                                           
4นรินทร์ รัตนจันทร์. การแทนค่ารูปทรงมนุษย์ตามแบบอุดมคติ นิทรรศการศิลปกรรมใบหน้าและรา่งกาย ณ หอศิลป ์มหาวิทยาลยั

ศิลปากร . 9-30 มิถุนายน (กรุงเทพ :อมรินทร์, 2543), 45 – 53. 

5สันต ์สุวัจฉราภินันท.์ วาทกรรมบนร่างกายและสุนทรยีศาสตร์ของความเปลือยเปลา่ สืบค้นได้จาก
(http://v1.midnightuniv.org/midnightweb/newpage2.html)   สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 

http://v1.midnightuniv.org/midnightweb/newpage2.html
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ปลุกปั่นให้เกิดความรู้สึกทางเพศ การที่ชาวโรมันส่งเสริมให้เกิดเรื่องแบบนี้ เป็นผลมาจากเรื่องของ

ความต้องการของมนุษย์ และประการหนึ่งเพื่อต้องการให้มีการเพ่ิมจ านวนประชากร6 

             ในช่วงยุคกลาง คริสต์ศาสนา กลับมองว่า "ร่างกาย” ของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งบริสุทธิ์  

เพราะร่างกายนั้นคือแหล่งของกามตัณหา และน าไปสู่การกระท าทางเพศที่มีวัตถุประสงค์จากพระ

เจ้า คือเน้นการมีสุขบนร่างกายผู้อื่น หรือการมีความสุขบนตัวเอง ที่ไม่ได้เป็นไปเพราะการเพศสัมพันธ์

เพ่ือมีบุตร7  มาคีส์ เดอ ซาด (Marquis de Sade) นักปรัชญาได้สะท้อนมุมมองเรื่องเพศกับร่างกายไว้

ว่าพฤติกรรมทางเพศนั้นเสมือนการใช้ “ร่างกาย”  สร้างความแปลกใหม่ ที่เรียกว่าการเล่น  เพ่ือ

เพ่ือให้เกิดความมีสีสันในชีวิต  กระตุ้นเร้าอารมณ์ การเล่นในเรื่องเพศหมายถึงการเล่นกับร่างกาย

ตนเองและของผู้อ่ืน ไม่ต่างจากศิลปินที่วาดภาพ เพราะ ร่างกายนั้นคือวัตถุดิบชิ้นหนึ่งในงานศิลปะที่

จะถูกดัดแปลงและใช้ในลักษณะต่างๆ เพ่ือรสชาติและความตื่นเต้น   การสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้

ร่างกายของมนุษย์ เป็นส่วนประกอบหลักจึงย่อมมีทั้งความสวยงาม และความน่าเกียด  ไม่แตกต่าง

จากใบหน้าของคนที่มีทั้งสวยงามและน่าเกียด แต่ดูเหมือนว่าร่างเปลือยก็ยังเป็นสิ่งที่น่าดู  แม้กระทั้ง

ร่างกายเปลือยเปล่าที่น่าเกียดก็ยังเป็นสิ่งที่มนุษย์อยากดูอยากเห็น   อุตมรัฐ ของเพลโต  ได้กล่าวไว้ว่า  

“ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่ งที่น่ ารั ง เกียดไว้ว่ามีสาเหตุมาจากตัณหา ในจิต “(desire – 

epithumetikon  psyche)8       

             สรุปได้ว่า ความต้องการเห็นร่างกายที่สวยงาม หรือน่าเกียดนั้น  เป็นความต้องการที่จะให้

เกิดการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ เพราะอารมณ์ความรู้สึกตื่นเต้น ไม่ว่าจะเกิดจากการเห็นสิ่งสวยงาม

หรือสิ่งอัปลักษณ์ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของตัณหาทั้งสิ้น ในฐานะส่วนหนึ่งของไตรลักษณ์จิต ตามท่ีเพลโต

กล่าวไว้   ดังที่ได้กล่าวไว้ต้นเรื่องนั้น “ร่างกาย”มนุษย์เป็นจุดก าเนิดแห่งแรงบันดาลใจ ในการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ และศิลปะที่น าเสนอร่างกายนั้นก็มาจากอารมณ์ของศิลปินผู้สร้างที่ส่วนมากถ่าย

พลังของอารมณ์สัญชาตญาณและที่มาจากประสบการณ์ทางเพศของตนเอง  บนภาพวาดเรือน

ร่างกายเปลือยที่แสดงให้เห็น พื้นผิวสัมผัสบนภาพที่แฝงนัยยะของความกระตุ้นเร้าอารมณ์ เพ่ือ

                                                           
6 สมเกียรติ ตั้งนโม. ความเป็นมาเกี่ยวกบัเรื่องโป-๊เปลือย-ลามก-อนาจาร. สืบค้นได้จาก                                                          
( http://v1.midnightuniv.org/finearts2544/newpage2.html). สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 
7ปิยฤดี และ ไชยันต์ ไชยพร. เผยร่าง-พรางกาย : ทดลองมองร่างกายในศาสนา ปรชัญาการเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ
มานุษยวิทยา. (กรุงเทพ:โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2541),68. 
8ปิยฤดี และ ไชยันต์ ไชยพร. เรื่องเดียวกัน, 82. 
 

http://v1.midnightuniv.org/finearts2544/newpage2.html
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ตอบสนองความรู้ของผู้ชมผลงานได้เข้าถึงสุนทรียะที่มากกว่าแค่การมองเห็น   ผู้สร้างสรรค์จึงขอ

ยกตัวอย่างบทความท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด“เรือนร่าง” ณ์และศิลปะรูปแบบกามารม  ได้ดังนี้ 

             บทความ Embodying the Real : tactility and the trace of the artist ในหนังสือ 

“Body”  จิว เบนเนท (Jill Bennett)  ได้เขียนเรื่องสุนทรียะแห่งการสัมผัสและการมองเห็น  โดย

เน้นไปที่ภาพต่างๆ  ที่น าเสนอซึ่งเต็มไปด้วยการสัมผัสของมนุษย์ที่ไม่ต้องอาศัยการมองเห็นด้วยตา

เปล่าเลย และเมื่อเป็นเช่นนั้น ความชิดใกล้หรือแม้กระทั่งผิวสัมผัสแท้ๆ บนร่างกายก็จะสามารถปลุก

เร้าได้เช่นกัน  

             จิว เบนเนท  ได้กล่าวถึง อีกอน ชีเลอ (1890) การคลุกคลีและหมกมุ่นอยู่กับภาพอีโรติกใน

หัวนั้นกลายเป็นการแสดงออกในแบบอีรอส(Eros) นอกจากการสัมผัสที่เห็นชัดอย่างโจ่งแจ้งแล้ว ใน

ภาพยังประกอบไปด้วยนัยยะที่ซ่อนเร้นที่มาพร้อมกับการสัมผัสในภาพด้วย ชุดคลุมที่แหวกออกท าให้

เห็นช่วงอกแสดงถึงความมุ่งหวังทางเพศ และผ้าที่ตัวคนนั่งทับอยู่นั้นถูกพับจีบไว้มีความหมายถึง

อวัยวะเพศหญิง  Egon Schiele เชื่อว่าสัญญะที่ศิลปินสร้างขึ้นนั้นสามารถบรรยายถึงโลกตัวของ

ศิลปินด้วยการใช้รูปร่างของภายนอกในการช่วยตีความได้ การใช้สีน้ าของเขาเป็นการใช้สัมผัสอย่าง

มหัศจรรย์โดยการใช้การแต้มและลงเส้นซึ่งช่วยให้ภาพมีรสของการสัมผัสมากขึ้น (ภาพท่ี 1)  

 

ภาพที่ 1  Egon  Schiele  “Eros”  (Self-portrait Masturbating) (1911), 32x39 cm. 
Water color on paper. 
ที่มา : Anthony Bond,  “Embodying the Real”,:Body.( Melbourne : Vaughan printing, 

,1997), 34. 

         ภาพ Naked Man with Rat ของ Lucian Freud แสดงถึงรสแห่งการสัมผัสจากนัยยะของ

ภาพอวัยวะเพศ  และยิ่งมีนัยยะมากขึ้นอีกจากรูปของหนูที่หางของพวกมันลู่ไปตามต้นขาของชาย

หนุ่ม ซึ่งการสัมผัสนี้แหละคือจุดส าคัญที่แสดงถึงสุนทรียะแห่งการสัมผัส  การตวัดแปรงที่สร้าง

สัญลักษณ์ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมความรู้สึก แต่ยังช่วยให้เห็นถึงการอัตลักษณ์ของศิลปินด้วย (ภาพท่ี 2(  
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 ที่มา : Anthony Bond,  “Embodying the Real”,:Body.( Melbourne : Vaughan printing, 

,1997), 37. 

 

            ภาพวาดของ Otto Dix เป็นการล้อเลียนรูปของมนุษย์ซึ่งเสียดสีมุมมองของสังคม ของเขา

ถูกวาดโดยให้สรีระของนางแบบเกินจริงไปมาก  โดยมีการใส่รายละเอียดที่ถี่ยิบ แต่ถึงแม้รูปลักษณ์

ของสตรีทั้งสามจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าแปลกประหลาดพิสดาร   แต่การให้ความใส่ ใจกับจุด

เล็กๆ น้อยๆ ทั้งผิวหนัง และเส้นผมของศิลปินนั้นท าให้ผู้ชมนั้นรู้สึกอ่อนไหวไปกับการไร้ความ

สมบูรณ์ (ภาพท่ี3)  

 

ภาพที่ 3  Otto Dix  “Ungleichees  Liebespaare” (1925), 33x61 cm .Oil on canvas 
ที่มา : Anthony Bond,  “Embodying the Real”,:Body.( Melbourne : Vaughan printing, 

,1997), 40.  

ภาพที่ 2  Lucian Freud  “Naked Man with Rat” (1977), 91.5x91.5,Oil on canvas 
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แนวคิดจิตใต้ส านึกในหลักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory)  ซิกมันด์ 
ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

             ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)  นักจิตวิเคราะห์ชาวออสเตรีย ซึ่งเป็นนักคิดคนส าคัญ

และเป็นเจ้าของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่มีความส าคัญและเป็นที่นิยมมาจนปัจจุบันซึ่งจะน ามาใช้ในการ

วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์  )ความรัก และการแสดงความรัก เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์)  

ฟรอยด์ได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นผู้ริเริ่มศึกษาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์ด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ ด้วยการสังเกตและจดบันทึกโดยละเอียด ข้อมูลคือคนไข้ทางจิตหรือโรคประสาทใน

คลินิก เค้าน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ และจึงตั้งกฎเกณฑ์เป็นทฤษฎีขึ้นมา 9 

          ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เบื้องต้น จิตวิเคราะห์ของฟรอยด์จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานทาง

จิตใจสามส่วน คือ Id  Ego และ SuperEgo โดย Id  เป็นความต้องการพ้ืนฐานของจิตที่มีมาแต่ก าเนิด

ของมนุษย์ คือสัญชาตญาณเป็นที่เกี่ยวข้อง กับพลังขับทางเพศ และสัญชาตญาณตาย เกี่ยวข้องกับ

ความก้าวร้าว รุนแรง การต่อสู้ ส่วน Ego เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ควบคุม ความต้องการของ Id ให้อยู่ใน

ภาวะเหมาะสมระหว่างตัวตนภายใน และโลกภายนอก SuperEgo จะเป็นการท างานของจิตในส่วนที่

เป็นมาตรฐาน ของสังคม คุณค่า ทางศีลธรรม เป็นการควบคุมในระดับสังคม10(ภาพท่ี4) 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงโครงสร้างของการท างานของ Id, Ego , SuperEgo 
ที่มา : ศรีเรือน แก้วกังวาล. ทฤษฎีจิตวิทยา บุคลิกภาพ. ( กรุงเทพ : ส านักพิมพ์ พิมพ์ดี , 2551), 
21.          
  

                                                           
9ศรีเรือน แก้วกังวาล.ซิกมันด์  ฟอรยด์ .ทฤษฎีจิตวิทยา บุคลิกภาพ(กรุงเทพ,ส านักพิมพ์ พิมพ์ดี , 2551), 16 
10สมเกียรติ ตั้งนโม.“ศิลปะในสายตาของ SIGMUND FREUD”(กรงุเทพ,อาร์ต เร็คคอร์ด อินไทยแลนด์  2551), 

43 – 44. 
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            เมื่อท าการแปลงความหมายในการสร้างสรรค์ นักวิจารณ์ชาวอังกฤษได้เคยกล่าวไว้ดังนี้ 

ศิลปะนั้นเกิดจากจิตใจทั้งสามส่วน  ขุมพลังของการสร้างสรรค์จะถูกแสดงออกมาโดย Id จะเกิดเป็น

แรงบันดาลที่ยิ่งใหญ่ และการสังเคราะห์รูปแบบ ความเป็นเอกภาพ (Synthesis of form)  มาจาก

การท างานของ Ego  และส่วนที่เป็นความคิดสูงส่งยิ่งใหญ่ ความหมายต่างๆ ทางศาสนา มาจากการ

ท างานของ SuperEgo ที่มีอยู่ในกระบวนการทางจิตนั่นเอง    

             ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์นั้น คือ  ”จิตไร้ส านึก“ตาม

ทรรศนะของฟรอยด์  จิตไร้ส านึก คือ  กระบวนการที่มนุษย์ ขจัดประสบการณ์และความทรงจ าที่

เจ็บปวดออกจาก จิตส านึกของตน  นอกจากนี้  เรื่องของจิตไร้ส านึกมีความสัมพันธ์กับ “ภาษา” และ 

“ความหมาย”แม้แต่การแปลความฝันตามวิธีการของฟรอยด์ ก็เริ่มด้วยการถ่ายทอดความฝันออกมา

เป็นภาษาพูดก่อนที่จะมีการแปลและวิเคราะห์ความหมายของความฝัน    อีกทั้งยังสัมพันธ์กับการท า

ความเข้าใจกับสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ดีสุด   ซึ่งได้แก่  การท าความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์ของ

ธรรมชาติของเซ็กส์  โดยฟรอยด์ เชื่อว่าสัญชาตญาณทางเซ็กส์เป็นสิ่งที่มนุษย์มีตั้งแต่เกิด และ

พัฒนาขึ้นพรอ้มกับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม   นอกจากนี้   ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์  ยังให้

ความส าคัญกับรูปแบบของพฤติกรรมและความปรารถนาทางเซ็กส์  ที่มีความแตกต่างหลากหลายซึ่ง

ในบางวัฒนธรรม   พฤติกรรมทางเซ็กส์บางอย่างอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งวิปริต  แต่ส าหรับฟ

รอยด์  แล้วพฤติกรรมเหล่านี้เป็นธรรมชาติพ้ืนฐานของมนุษย์  และมาจากสัญชาตญาณทางเซ็กส์ที่

เติบโตมาพร้อมกับเด็กทารก11   ฟรอยด์ได้แบ่งสัญญาตญาณของบุคคลไว้เป็น 2 ประเภท คือ  

             1. สัญชาตญาณแห่งการมีชีวิต (Life of instinct) หรือ  สัญชาตญาณอยากอยู่ เป็น

สัญชาตญาณที่แสดงออกมาในรูปแบบของสัญชาตญาณทางเพศ (Sexual Instinct)  แต่ฟรอยด์ไม่ได้

หมายถึงความต้องการทางเพศตามความเรียกร้องทางด้านสรีระเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัญชาตญาณท่ีติด

ตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดและเป็นสัญชาตญาณ ที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาและความต้องการที่จะ

ได้รับความพึงพอใจในรูปแบบต่างๆ และสัญชาตญาณในการป้องกันตนเอง อันเป็นสัญชาตญาณที่ท า

ให้มนุษย์แสวงหาความพึงพอใจให้แก่ตนเอง บางครั้งฟรอยด์มักจะเรียกสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิตอยู่

ว่าสัญชาตญาณทางเซ็กส์ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยังเด็ก สัญชาตญาณทางเซ็กส์เป็นสัญชาตญาณ ไม่ใช่เกิด

ขึ้นมาตอนเป็นวัยรุ่น และมีความสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งกับการมีวุฒิภาวะ นอกจากนี้ฟรอยด์ยังได้แบ่ง

                                                           
11ยศ สันตสมบัติ. ฟรอยด์และการพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสูท่ฤษฎีสังคม, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542),30-34 
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สัญชาตญาณทางเซ็กส์ออกเป็น 2 แง่คือ  1. เป้าหมายทางเซ็กส์ (Sexual object)  2. จุดมุ่งหมาย

ทางเซ็กส์ (Sexual aims) 

             เป้าหมายทางเซ็กส์ อาจเป็นใครสักคน ทั้งเพศชายและเพศหญิง หรืออาจเป็นบางส่วนของ

อวัยวะก็ได้ เช่น ทางปาก ทางทวาร ฯลฯ ผู้ชายคนหนึ่งปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชาย

อีกคน ซึ่งเป็นเป้าหมายทางเพศของเขา ผู้หญิงก็เป็นเช่นเดียวกัน เป้าหมายทางเซ็กส์จึงอาจเป็นได้ทั้ง

ชายและหญิง ไม่จ ากัดเพศ อายุ สีผิว ฯลฯ สว่นจุดมุ่งหมายทางเซ็กส์นั้น หมายถึง พฤติกรรมหรือการ

กระท า เช่น การสัมผัส กอดจูบ เล้าโลม จนถึงการสมสู่ ทั้งที่อวัยวะเพศและทวารหนัก  พวกถ้ ามอง  

(Voyeurism) และพวกชอบโชว์ (Exhibitionism) เป็นต้น 

             2. สัญชาตญาณอยากตาย  อยากท าลายล้าง (Death instinct) ที่แสดงออกมาในรูป

ของสัญชาตญาณในการท าลายหรือความก้าวร้าว (Destructive instinct or aggressive instinct) 

ฟรอยด์มองธรรมชาติในแง่ลบ (Pessimism) กล่าวคือมนุษย์ไม่มีเหตุผล (Irrational) ไม่มีการขัด

เกลา (Unsocialized) โดยมุ่งที่จะตอบสนองและแสวงหาความพึงพอใจให้กับตนเองเป็นส าคัญ (Self-

gratification) นอกจากนี้ ฟรอยด์ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมในเรื่องความหมายของสัญชาตญาณพ้ืนฐาน

ของมนุษย์ว่าสัญชาตญาณ จะแสดงออกมาในรูปของพลังทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพลังขับทางเพศเรียกว่า 

พลังลิบิโด (Libido) 12คือพลังงานซึ่งเป็นรูปธรรมของแรงขับทางสัญชาตญาณทางเพศ พลังงานนี้มี

วัตถุอันเป็นเป้าหมาย เช่นบุคคลรอบข้าง พ่อ แม่ มีรูปแบบที่จะตอบสนองอารมณ์นั้น เช่นการกิน 

สอดใส่ แหล่งเร้าพลังงานนี้จะอยู่บริเวณโซนเร้าอารมณ์ทางเพศต่างๆ เช่นปาก  ทวารหนัก  อวัยวะ

เพศ 

             ในทัศนะของฟรอยด์ เคยกล่าวถึงงานศิลปะว่าเป็นการสนองตอบความปรารถนาภายใน

จิตใจที่เกิดจากการขัดแย้งในการท างานของสภาวะจิตทั้งสามส่วน อาทิ ในเรื่องพฤติกรรมที่ไร้เหตุผล 

ความก้าวร้าว ความปรารถนาทางเพศ เป็นการตอบสนอง ในระดับจิตใต้ส านึก ในขณะที่ความเป็น

จริงไม่อาจเป็นไปได้ ความต้องการที่จะทดแทนความปรารถนา  เหล่านั้นจึงเป็นพลังขับดันให้มนุษย์

สร้างสรรค์งานศิลปะที่เต็มไปด้วยความเพ้อฝัน อารมณ์ปรารถนา ความรู้สึกที่เก็บกดเอาไว้ภายใน

จิตใจ 13   ฟรอยด์ ชี้ว่าสิ่งส าคัญในงานศิลปะไม่ใช่ประสบการณ์ปัจจุบันของศิลปิน  บริบทปัจจุบันเป็น

                                                           
12ยศ สันตสมบัติ. ฟรอยด์และการพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสูท่ฤษฎีสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), หน้า 36-53 
13สมชาติ มาพันธ์ศรี, “เซอร์เรียลิสม์ศิลปะเหนือจริงกับทฤษฎีจิตวเิคราะหข์องฟรอยด์, ศิลปกรรม 11, 6 (2540), หน้า 67 – 70. 
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เพียงปัจจัยเอ้ือให้ศิลปินมีความปรารถนา แต่ความปรารถนาดังกล่าวมีแหล่งที่มาต้องสืบย้อนไปถึงใน

วัยเด็กของศิลปิน14   ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่วงการศิลปินยุคสมัยใหม่ได้ทดลอง

ใช้ในกรอบแนวความคิด ต่อการคิดค้นและสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิเช่น ศิลปิน ชาลวาดอร์ ดาลี  ที่

ถ่ายทอดผลงานจากภาพในสมองตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มในเรื่องทางเพศ ฟรอยด์ กล่าวว่า

ประสบการณ์ความปรารถนาในวัยเยาว์ นั้นมีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินในเรื่องเพศ  

ผลงานภาพเขียนของ ดาลี ส่วนใหญ่มักแสดงออกถึงเรื่องของกามารมณ์ระหว่างมนุษย์ชายและหญิง 

อย่างเช่น ภาพ “The  Great  Masturbator” ที่ใช้ภาพใบหน้าของเขาเอง และมีผู้หญิงโผล่ออกมา

ส าเร็จความใคร่ให้กับเพศชาย   

 

 2.2 กรอบการศึกษาผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง  
 ศิลปกรรมของเพศชาย : ศิลปะ “อีโรติก อาร์ต” 
            ศาสตร์ทุกๆศาสตร์ มีด้านมืดและด้านสว่างทั้งสิ้น   เฉกเช่นเดียวกันที่ศิลปะก็ย่อมมีทั้งด้าน

มืดและด้านสว่าง  ซึ่งก็เป็นธรรมชาติในจิตใจมนุษย์เองมีทั้งจิตใจที่ดีงามและความน่าชิงชังอยู่ในตัวตน

ของทุกๆคน   ศิลปะจึงถูกใช้เพ่ือการถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาตามสัดส่วนของศิลปินผู้ถ่ายทอดนั้น

ต้องการน าเสนอสิ่งใดด้านใดออกมามากกว่ากันทั้งสิ้น   มีศิลปะอยู่ชนิดหนึ่งที่เลือกท่ีจะถ่ายทอดจิตใจ

ความรู้สึกในระดับตื้นๆ ของมนุษย์  แต่มักถูกปิดบังซ่อนเร้นอย่างมิดชิดจนมักเชื่อว่าเป็นสิ่งต้องห้ามใน

การแสดงออกของมนุษย์ผู้มีจิตใจคุณธรรมใฝ่ในด้านที่ดีงาม นั่นก็คือ “อารมณ์ทางเพศ” ศิลปะจึง

น ามาใช้เป็นตัวแทนในการสื่อสารซึ่งไม่กล้าแสดงออกอีกเช่นกัน   ศิลปะชนิดนี้ถูก เรียกว่า “อีโรติก 

อาร์ต”15 

             ศิลปะอีโรติค  เป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกสังคมเนื่องจากเรื่องเพศเป็นพ้ืนฐานความต้องการทาง

ธรรมชาติของมนุษย์  สังคมและวัฒนธรรมสร้างข้อก าหนดบางอย่างขึ้นท าให้แต่ละสังคมสามารถ  

“แสดงออก” เรื่องนี้ได้มากน้อยแตกต่างกัน16   ในส่วนของค าว่า Erotica ได้ถูกประดิษฐ์ค าขึ้นในช่วง

ศตวรรษท่ี 19 โดยได้มาจาก  Eros ชื่อของเทพเจ้าของกรีกที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการ ความ

                                                           
14พิริยะดิศ มานิตย.์ฟรอยด์กับศิลปะ (FREUD ET ART),( กรุงเทพ:ส านักพิมพ,์ โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์,)
หน้า.13 

15หนึ่งธิดา. คลิมต์ (Klimt),(กรุงเทพฯ,ส านักพิมพ์พิราบ,2537)หน้า.11-13 
16ชัยยศ  อิษฎว์รพันธ.์บริบททางสังคมวฒันธรรมของภาพชุนกะ.(กรุงเทพฯ,ทวีวัฒน์การพิมพ,์2558), หน้า 95. 
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ปรารถนาในเรื่องความรัก หรือเทพองค์เดียวกับที่ชาวโรมันเรียกว่า Cupid 17   เป็นค าที่ถูกใช้เรียก

ผลงานศิลปะ ภาพเขียน  ภาพพิมพ์ ประติมากรรม ที่มีเนื้อหาประเภทจ าลองรูปแบบทางเพศอย่าง

ชัดเจน การโป๊ เปลือย  การร่วมรัก เป็นสิ่งมีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่ล่ะยุคสมัย 

เนื่องจากศิลปะนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ รสนิยม จึงท าให้การก าหนดค่าว่าสิ่งใดคือศิลปะนั้นไม่มี

กฎเกณฑ์ที่ตายตัว  หากเราสืบค้นลงไปในประวัติศาสตร์ จะพบว่าการก่อก าเนิดของ  “ศิลปะความ

รัก”  นั้นมีรากฐานและจุดเริ่มต้นมาจากโลกตะวันตก ในวัฒนธรรมกรีกโบราณทั้งงานจิตรกรรมอีโรติ

กบนแจกัน การกระท าทางเพศอย่างชัดแจ้งออกมา ซึ่งเป็นเสมือนภาพแทนในชีวิตประจ าวันธรรมดา

ของมนุษย์สมัยนั้น(ภาพที่5)  

 

 

ภาพที่ 5  ภาพเขียนอีโรติกบนจานในยุคกรีก ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4-5 ก่อนคริสตกาล 
ที่มา :สืบค้นได้จาก https://goo.gl/images/Xdkmso  สบืค้นเมื่อวันที่  16 เมษายน  2560 

 

           ต่อมาอารยธรรมตะวันตกได้ก้าวมาสู่ยุคของการฟ้ืนฟู หรือยุคเรอเนสซองค์  ในศตวรรษที่ 

15-16 ศิลปะเรือนร่างได้เกิดขึ้นมากมายถ่ายทอดเรื่องราวของความรักและกามารมณ์  อย่างเช่น ภาพ

พิมพ์นู้ด “Angelica and Medor  ”ของศิลปิน Agostino Ca  ที่เปรียบได้ว่าคือจุดก าเนิดและแรง

บันดาลใจให้แก่ศิลปินในยุคต่อมา (ภาพท่ี6) 

 

                                                           
17สมเกียรติ ตั้งนโม.  ความเป็นมาเกี่ยวกบัเรื่องโป-๊เปลือย-ลามก-อนาจาร,                                                        ( 
http://v1.midnightuniv.org/finearts2544/newpage2.html) สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 

http://v1.midnightuniv.org/finearts2544/newpage2.html
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ภาพที่ 6  ภาพเขียน  “Angelica and Medor”  ของศิลปิน Agostino Carracci 
ที่มา :     ผลงานภาพพิมพ์นู้ดในศตวรรษท่ี16 ปารีส ฝรั่งเศส  สืบค้นได้จาก  

https://goo.gl/images/kEajjn  สืบค้นเมื่อวันที่  16 เมษายน  2560 

 

               ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องย้อนกลับไปศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์ และศิลปะรูปแบบ

กามวิสัยตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน  เพ่ือที่จะได้เข้าใจถึงความเป็นมาของหลักคิด สัญชาติญาณ 

แรงผลักดันทางเพศ และคุณค่าของศิลปกรรมที่ศิลปินเพศชายเป็นผู้สร้างสรรค์  การศึกษาในครั้งนี้

เพ่ือเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  ผู้สร้างสรรค์สามารถจ าแนก

ได้ 2  ประเด็นใหญ่คือ     

     ศิลปะอีโรติกอาร์ต ตะวันออก ได้แก่ประเทศไทย , ญี่ปุ่น ,อินเดีย   คือ ศิลปะท่ีถ่ายทอดลักษณะ

เกี่ยวข้องมนุษย์กับเพศ ในบริบททาง สังคม ประเพณี ศาสนา  และความเชื่อ 

             ศิลปะอีโรติกในไทย : จิตรกรรมฝาพนังเชิงสังวาส 

             ศิลปะอีโรติกในญี่ปุ่น :   ศิลปะ “ซุนกะ” 

             ศิลปะอีโรติกในอินเดีย :  วิหารแห่งความรัก “The Temple  Khajuraho ”, ศิวะลึงค์    

     ศิลปะอีโรติก อาร์ต ตะวันตก  ได้แก่  ศิลปะสมัยใหม่ ที่ถ่ายทอดจากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมสองมิติรูปแบบ “ศิลปะรูปลักษณ์  ” 3 กลุ่ม ซึ่งเก่ียวข้องกับเรือนร่าง  และการถ่ายทอดเรื่อง

เพศบนผลงานจิตรกรรม  ศิลปินที่ได้น ามาศึกษาและวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์   3 ท่านได้แก่      

             ศิลปิน กุสตาฟ  คลิมต์  (Gustav Klimt)  

             ศิลปิน อีกอน  ชีเลอ (Egon  Schiele)  

              ศิลปิน  ฮานส์ รูดอล์ฟ กีเกอร์ (Hans Ruedi Giger) 
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ศิลปะอีโรติกอาร์ตโลกตะวันออก : ศิลปะในยุคประวัติศาสตร์ที่แสดงออกเรื่องเพศ 

       ศิลปะอีโรติกอาร์ต ในไทย : จิตรกรรมฝาพนังเชิงสังวาส             

               “กาม” เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้มนุษยชาติสร้างศิลป์  ก่อให้เกิดศิลปะจ านวน

มากมายในโลก ที่มีเนื้อหาทางเพศในทุกยุคสมัย สัญลักษณ์ทางเพศที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปะและ

ศาสนาในสมัยโบราณก็คื อ ภาพของการมี เพศสัม พันธ์กันโดยตรงแบบเพศตรงข้ าม   

(Heterosexual)และบางที่ก็ลักษณะของการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน (Homosexuality) 

โดยรวมแล้วเรียกศิลปะแบบนี้ว่า  “ศิลปะเชิงสังวาส”หรือ ศิลปะวิจิตรกามา ถูกน ามาใช้ในบริบทของ

ศาสนาพุทธ ที่เกี่ยวข้องกับค าว่า “โลกียะ”คือ ศิลปะที่เกี่ยวการร่วมประเวณี ซึ่งประกอบด้วย 

ภาพวาด รูปปั้น และ เครื่องชาม โดยศิลปะนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูง

หรือไพร่สามัญชนล้วนมีรสนิยมเรื่องเพศอย่างธรรมดาวิสัย โดยภาพเรื่องเพศในบริบทต่างๆ เน้นไปที่

ความรักระหว่างชายกับหญิง  ชายกับชาย  หญิงกับหญิง และ สัตว์กับสัตว์ รวมไปถึงความรัก ระหว่าง

มนุษย์กับเทพ  มักถ่ายทอดโดยศิลปินที่เป็นเพศชาย18  ซึ่งภาพเหล่านี้สะท้อนการแต่งกาย วิถีชีวิต 

และการกระท าทางเพศ ทั้งในมุมตลกขบขันมากกว่ามุ่งเน้นในเรื่องกามารมณ์ ภาพเหล่านี้มักแอบซ่อน

ประกอบอยู่ในลักษณะของภาพกากหรือภาพที่ประกอบเข้ามาโดยไม่ได้มีส่วนส าคัญกับเรื่องที่วาด 

และภาพปกติที่เป็นองค์ประกอบหลัก                 

             การถ่ายทอดของช่างเขียนพ้ืนบ้านก็คือ เรื่องของชีวิตประจ าวันของผู้คนในสมัยนั้น 

ชี วิ ตประจ า วั น ของชาวบ้ าน อีสานก็ จะปรากฏในจิ ตรกรรมฝาผนั งตามโบสถ์ วิห าร ใน

อีสาน   เช่นเดียวกับทางเหนือ ทางใต้  หรือในบริเวณภาคกลาง  ภาพแล้วนี้จะแตกต่างกันอย่าง

สิ้นเชิง  ภาพบ้านเรือน  การแต่งกาย   เครื่องใช้ไม้สอย  และภาพเหล่านี้เองคือประวัติศาสตร์ที่ถือ

เป็นหลักฐานส าคัญอย่างหนึ่งในแง่สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา   ภาพชีวิตของผู้คนจึงเป็นเรื่องที่ช่าง

ต้องเขียนไว้ทุกวัด  และถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนไม่บิดเบือน  เป็นความงามในความจริงที่หน้าชม

น่าดูยิ่ง19  ในวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของไทย สังคมชาวบ้านมองเรื่องการสังวาสเป็นเรื่องของ

ความอุดมสมบูรณ์และเรื่องเชิงขบขัน เพราะสัญชาตญาณของคนไทยทุกคนมักมีอารมณ์อยู่ในชีวิต

                                                           
18 ศิลปะเชิงสังวาส,: ART EYE VIEW สบืค้นจาก 
(http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000063361&Html=1&TabID=1&)   สืบค้นเมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 60 
19นิวัติ กองเพยีร. เชิงสังวาส กามรปูในภาพเขียนตามประเพณีทีม่ีชื่อเสียงวรรณคดีไทย. (กรุงเทพฯ:บริษัทพิฆเณศ พริ้นท์ต้ิง เช็น
เตอร์ จ ากัด,2541), 67 
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จิตใจอยู่แล้ว  เช่นเดียวกับเพลงพ้ืนบ้านโบราณที่มีเนื้อหาเรื่องเพศ แต่ก็ได้ถ่ายทอดออกมาแบบเรื่อง

เชิงตลกขบขัน   สุกัญญา  ภัทราชัย ได้เคยเขียนในหนังสือเพลงปฎิพากย์ บทเพลงแห่งปฎิภาณของ

ชาวบ้านไทย   ไว้ดังนี้  

              “กวีชาวบ้านหรือพ่อเพลงแม่เพลง เสนอเรื่องราวทางเพศผ่านศิลปะของภาษาในรูป

ถ้อยค าสังวาส  (erotic words) ยกตัวอย่างบทกลอน ค าสังวาสชนิดตรง หรือกลอนแดง  กล่าวถึง

อวัยวะเพศอย่างตรงๆ ไม่มีการเลี่ยง     

บอกว่าแกนะแก่จริงเชียว 

ประเดี๋ยวเหี่ยวจะไปนอนร้องไห้ 

ไม่ใช่ลูกคนเอาไปปนลูกสัตว์ 

ตั้งใจจะมายัดน้องนี้ไม่ได้ 

ถ้าแกจะหาไปยัดย่าของแกเสีย 

ยัด ห ีแม่มึงอีกสักที หี ยายแถมท้าย  ”20 

             แม้ว่าบทเพลงพ้ืนบ้าน จะมีลักษณะค าพูดที่กล่าวถึงเรื่องของอวัยวะเพศแบบตรงๆ  ไม่ได้

ใช่ค าหรือภาษาที่หลีกเลี่ยงค าหยาบ  แต่นั่นเป็นเรื่องธรรมชาติและถือว่าเป็นเสน่ห์เอกลักษณ์ของวิถี

ชีวิตพ้ืนบ้านชนบท ซึ่งเมื่อแสดงออกมาแล้วไม่ดูว่าเป็นเรื่องยั่วยุอารมณ์ทางเพศ หากซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับบทเพลงในยุคสมัยใหม่ ที่แฝงค าหยาบหรือเรื่องของเพศเข้ามา ก็มักจะโดนวิพากษ์ 

วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าผิดศีลธรรมหยาบคาย หรือเป็นการยั่วยุให้เกิดการกระท าล่วงละเมิดทางเพศ  

จึงกล่าวได้ว่าเรื่องเพศเป็นกระบวนการของศิลปิน ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างศิลปะต่างๆทุกแขนง 

แต่ควรน ามาสร้างสรรค์ในรูปแบบพอเหมาะต่อสังคม และบริบทของช่วงเวลาขณะนั้นด้วย  เพื่อจะได้

สร้างผลงานที่มีคุณค่าไปพร้อมกัน    อย่างเช่น ผลงานจิตรกรรมฝาพนังไทยถือว่ าเป็นศิลปะที่

ทรงคุณค่าและมีด ารงอยู่มายาวนาน มีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านของความงามและความประณีต

ของลวดลาย รูปทรง  สีสัน  ถ่ายทอดเรื่องราวของทั้งสามโลก สวรรค์ โลกมนุษย์ และนรกภูมิ ท าให้

เรารับรู้ถึงและเข้าใจในเรื่องของ ความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ ทั้งอาชีพ ชน

ชั้น พิธีกรรม  และที่ส าคัญช่างหรือศิลปินมักแฝงเรื่องเพศและเรื่องของความรักของมนุษย์เข้าไปด้วย 
                                                           
20สุกัญญา  ภัทราชยั. เพลงปฎิพากย์ บทเพลงแห่งปฎภิาณของชาวบา้นไทย. (กรุงเทพฯ : โครงการต าราคณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540),40   
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จึงเป็นเหมือนเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของผลงานจิตรกรรมฝาพนัง ถ้าเมื่อมองอีกมุมภาพโป๊เปลือยของตัว

ละคร อาจดูขัดแย้งกับทางค าสอนของพระพุทธศาสนาที่สั่งสอนให้มนุษย์ล่ะซึ่งกิเลสทางโลก   และ

เมื่อศึกษาลงลึกในตัวละครชายหญิง เหล่านั้นก็จะเห็นถึงอารมณ์ของ สีหน้า อากัปกิริยา ท่าทาง  

ความสัมพันธ์ทางเพศ  เมื่อได้ลงพ้ืนที่ผู้สร้างสรรค์จึงได้ศึกษาภาพจิตรกรรมรูปแบบเชิงสังวาส ที่

ปรากฏอยู่ในอุโบสถของวัดทั้ง 2 แห่ง ได้แก่   วัดเกาะพญาเจ่ง  ต.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และ  

วัดหนองยาวสูง ต. หนองปลาไหล จังหวัดสระบุรี   

จิตรกรรมฝาพนังเชิงสังวาส  วัดเกาะพญาเจ่ง จังหวัดนนทบุรี 

             ประวัติความเป็นมาแต่เดิม วัดเกาะพญาเจ่ง หรือวัดเกาะรามัญ สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ . 2318 

โดยพญาเจ่ง แม่ทัพของมอญผู้น าพาไพร่พลชาวมอญมาตั้งถิ่นฐานในไทย ได้สร้างวัดนี้ขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีจิตรกรรมฝาพนังอุโบสถที่ขึ้นชื่อว่าสวยงาม

เป็นอันดับต้นของจังหวัดนนทบุรี  โดยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์ ทศชาติชาดก นิทานพ้ืนบ้าน 

และวิถีชีวิต 21  เหตุที่ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจในภาพจิตรกรรมฝาพนังที่อยู่ภายในอุโบสถหลังนี้ 

เพราะเห็นว่ามีความงดงามและประณีตของ โทนสี ลายเส้น ที่มั่นคงฝีมือเฉียบขาดมั่นใจของช่างหลวง 

ถึงแม้ว่าจะมีการบูรณะซ่อมแซมแล้วบ้างแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างมาก  ภาพเชิงอีโรติกรูปแบบ

สังวาสที่พบอยู่ภายในจะมีอยู่ 2 ลักษณะที่พบคือ เรื่องของพฤติกรรมทางเพศ เช่นการหยอกล้อ ถอด

เครื่องนุ่งห่มโป๊เปลือย  การลูบ บีบจับอวัยวะเพศ ในรูปแบบตลกขบขัน (ภาพท่ี 7) ภาพของการแสดง

ความรัก และการมีเพศสัมพันธ์กันโดยตรงแบบเพศตรงข้าม (Heterosexual) (ภาพที่ 8)  อย่างเช่น 

ตัวอย่างภาพถ่ายที่ผู้สร้างสรรค์ได้ลงพื้นที่ส ารวจมา  ได้ดังนี้ 

 

                                                           
21 วาทิน ศานติ์ สันต.ิจิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะพญาเจ่ง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, สืบค้นได้จาก
( https://www.gotoknow.org/posts/567646 ) สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

https://www.gotoknow.org/user/oneman_oneshow/profile
https://www.gotoknow.org/posts/567646
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ภาพที่ 7  จิตรกรรมฝาพนังแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านที่สอดแทรกเรื่องเพศแบบตลกขบขัน วัดเกาะ
พญาเจ่ง ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 

             เมื่อส ารวจภายในอุโบสถอย่างละเอียด ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจภาพจิตรกรรมฝาพนังเชิง

สังวาสชายหญิงอยู่ภาพหนึ่ง จึงน ามาวิเคราะห์สามารถอธิบายตามความคิดส่วนตน ได้ดังนี้  ภาพที่

มองผ่านจากช่องของหน้าต่างเปิดเชื้อเชิญให้เรามองลอดเข้าไปในห้วงแห่งอารมณ์ท่ีก าลังคลุกกรุ่นของ

หนุ่มสาวที่ส่งออกมา  เรือนร่างเปลือยกายกอดรัดในท่าของการร่วมเพศ  มือของชายหนุ่มที่โอบอุ้ม

ร่างกายหญิงสาวอย่างแนบแน่นประสานสมดุลเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้รู้สึกถึงแรงปรารถนาที่ก าลัง

เดือด   เมื่อสังเกตจากสีหน้าของเพศหญิงมีลักษณะของการเขินอายจากสายตามองจ้องของชายหนุ่ม  

ภายในบ้านหลังหนึ่งที่มีพ้ืนที่สัดส่วนค่อนข้างแคบบ่งชี้ความรู้สึกที่อึดอัดจะขยับตัวได้ไม่มาก  ดูเหมือน

ศิลปินตั้งใจสร้างสัดส่วนของสิ่งก่อสร้างและวัตถุในภาพให้ผิดหลักเหตุผล  บรรยากาศภายนอกท่ีดูโล่ง

แจ้ง มีต้นไม้รายล้อมบ้านอยู่ร่วมประสานกลมกลืนได้อย่างดี   เมื่อมองไปด้านข้างบริเวณบ้านจะพบ

ศาลาอีกหลังหนึ่งที่โล่งมองลอดเข้าไปจะพบหญิงสาวและชายหนุ่มอีกหนึ่งคู่  ก าลังหยอกล้อแสดง

ความรักกันอย่างมีความสุข (ภาพที่ 8 ก.)  เมื่อวิเคราะห์แบบระยะใกล้ การจัดโครงสร้างภาพโดยใช้

บานหน้าต่างมองลอดเข้าไปด าเนินเรื่องเพ่ือที่จะน าเสนอสิ่งที่ซ้อนอยู่ภายใน ระเบียงไม้ที่อยู่เบื้องหน้า

เรือนร่างจากการทับซ้อนทับขององค์ประกอบและรูปทรงท าให้เกิดมุมมองความลึกขึ้น  การใช้สีของ

รูปนี้ดูแล้วคลุมโทน ผ้าม่านและบรรยากาศห้องมีสีม่วงอมแดงตัดกับสีผิวให้เกิดจุดเด่นชัดเจน  เรือน

ร่างผิวกายมีลักษณะสีขาวอมเหลืองแบบสีผิวดั้งเดิมของคนไทย ให้ความรู้สึกท่ีดูเป็นธรรมชาติมากกว่า

และดูแล้วไม่ค่อยกระตุ้นอารมณ์ให้รู้สึกทางเพศเท่ากับสีผิวขาวอมชมพู  เมื่อวิเคราะห์รูปทรงและ

ท่วงท่าชายหญิงพ้ืนผิวสัมผัสของร่างกายดูเรียบแบนที่เกิดจากการระบายเรียบและตัดเส้นดูขาดมิติ  มี
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ลักษณะที่คล้ายกับภาพพิมพ์ชุนกะของญี่ปุ่นซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วจะแตกต่างกันที่การขยาย

จุดเด่นของภาพ  ภาพพิมพ์ชุนกะของญี่ปุ่นจะแสดงความเกินจริงของขนาดอวัยวะเพศที่ให ญ่  

เช่นเดียวกับภาพเขียนจิตรกรรมไทยจะมีลักษณะสัดส่วนร่างกายที่ผิดทางกายวิภาค ไม่เน้นขนาดของ

อวัยวะเพศที่ใหญ่โตเกินจริง แต่จะอยู่ในสัดส่วนที่ธรรมดา  หากสรุปโดยร่วมทั้งหมดของภาพนี้  จะ

เห็นได้ว่า  ศิลปินผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะแสดงวิถีชีวิตธรรมดาของมนุษย์เข้า ไป  โดยใช้เรื่องเพศ

ด าเนินเรื่องเพ่ือให้เกิดจุดที่น่าสนใจโดยการมองลอดผ่านบานหน้าต่าง  วิธีการเขียนแบบระนาบแบน 

2 มิติดูไม่มีปริมาตรเท่าใดนัก  ส่วนวัตถุที่น ามาประกอบรวมอยู่รอบข้างอาจเพ่ือเพ่ิมสีสันให้กับ

บรรยากาศเท่านั้น แต่ศิลปินจะให้ความส าคัญกับภาพมนุษย์ที่ก าลังร่วมเพศมากกว่า (ภาพที่ 8 ข.) 

 

 

 

     (ก )                                                (ข) 
 
ภาพที่ 8  ภาพจิตรกรรมฝาพนังเชิงสังวาสชายหญิง วัดเกาะพญาเจ่ง ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
              ก.ภาพจิตรกรรมแสดงการเสพสังวาสชายหญิงในศาลา 

              ข.รายละเอียดย่อยของภาพ  
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จิตรกรรมฝาพนังเชิงสังวาส  วัดหนองยาวสูง จังหวัดสระบุรี 

             ประวัติความเป็นมาวัดหนองยาวสูง ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ต าบลหนองยาวสูง  อ าเภอ

เมือง  จังหวัดสระบุรี ตามประวัติระบุว่าสร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว22  

มีจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นช่างฝีมือพ้ืนบ้านที่สวยงาม  เมื่อส ารวจพบว่าภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรม

รูปแบบประเพณีบนฝาพนังทั้งสี่ด้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเวสสันดรชาดก และเรื่องรามเกียรติ์

ตอนพระรามรบกับทศกัณฐ์  และภาพจิตกรรมฝาพนังที่ผู้วิจัยสนใจในวัดหนองยาวสูงแห่งนี้คือ ภาพ

วิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ า ภาพที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของช่างเขียนในสมัยนั้นที่

สอดแทรกลงไปภาพจิตกรรมฝาพนังโดยรวมเรียกว่า “ภาพกาก ”ที่สามารถสะท้อนสภาพของสังคม

หรือประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นได้ ซึ่งตัวอย่างภาพนี้เป็นภาพทิวทัศน์ประกอบเวสสันดรชาดก(ภาพ

ที่9) อ้างอิงข้อมูลของ เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว จากหนังสือความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี ภาพ

นี้เป็นเรื่องของพระเวสสันดรชาดก ตอน “ นางอมิตาตดาถูกเมียพราหมณ์ด่าทอ เพราะเนื่องจากเลี้ยง

ดูชูชกอย่างดี  จนพราหมณ์อ่ืนๆ อิจฉาและด่าว่าทุบตีเมียของตนเอง”  ในภาพแสดงให้เห็นพฤติกรรม

ต่างๆ ของชาวบ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ดูอลหม่านวุ่นวาย และผู้สร้างสรรค์มีความสนใจเป็น

พิเศษในภาพนี้คือเรื่องราวของเหล่าพราหณ์หนุ่มและภรรยาสาวที่อยู่ภายในบริเวณบ้าน 

 

                                                           
22 เนื้ออ่อน  ขรัวทองเขียว,:ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี ,(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556), 269. 
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ภาพที่ 9  ภาพจิตรกรรมฝาพนังพระเวสสันดรชาดกแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ า วัดหนองยาว
สูง ต าบลหนองยาวสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

 

ภาพขยายจ าแนกให้เห็นโครงสร้างหลักใหญ่ๆ อยู่ภายในภาพ เช่น เรื่องเพศวิถี สังคม และพฤติกรรม

ของมนุษย์  ซึ่งช่างเขียนมักถ่ายทอดความจริงจากวิถีชีวิตชาวบ้านในยุคสมัยนั้นลงบนภาพจิตรกรรม

ฝาพนัง(ภาพที่10)   

 

 

ภาพที่ 10  ภาพขยายจิตรกรรมฝาพนังพระเวสสันดรชาดก  วัดหนองยาวสูง ต าบลหนองยาวสูง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
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             ภาพขยายจ าแนกให้เห็นโครงสร้างหลักใหญ่ๆ อยู่ภายในภาพ เช่น เรื่องเพศวิถี สังคม และ

พฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่งช่างเขียนมักถ่ายทอดความจริงจากวิถีชีวิตชาวบ้านในยุคสมัยนั้นลงบนภาพ

จิตรกรรมฝาพนัง  หากสังเกตบุคคลภายในภาพมีทั้งพราหมณ์หนุ่ม  ภรรยาสาวพ้ืนบ้าน และลูกชาย 

เมื่อไล่เรียงเรื่องราวตามหมายเลข 1 พราหมณ์สามีก าลังมัดภรรยาแขวนไว้ด้วยเชือกแล้วลงโทษโดย

การทุบตี   หมายเลข 2  พราหมณ์หนุ่มก าลังทะเลาะไล่ตีภรรยาจนตกหล่นจากบ้าน   ภาพหมายเลข 

1-2 แสดงให้เห็นพฤติกรรมของชายที่มักใช้ความรุนแรงต่อเพศหญิงสอดคล้องกับความเป็นชายแบบ 

ปิตาธิปไตย  คือสังคมที่ให้ผู้ชายเป็นใหญ่คุมอ านาจภายในระบบสังคม กล่าวว่าอาจเป็นเพราะสังคมไทย

ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ ฮินดูที่เข้ามามีอิทธิพลควบคู่กับศาสนาพุทธในช่วงก่อนสมัยสุโขทัย

จะเห็นได้จากพิธีกรรมต่างๆ  ของไทยนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดู  ซึ่งจะนับถือศิวะลึงค์

ซึ่งเป็นตัวแทนของพระศิวะผู้เป็นใหญ่สูงสุดจึงมีอิทธิพลต่อมนุษย์และสังคมจึงยกให้เพศชายมีสิทธิ

เสรีภาพที่มากกว่าเพศหญิง จึงท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน  พราหมณ์หนุ่มภายในภาพจึงถือว่ามี

สิทธิอ านาจเด็ดขาดต่อภรรยาและลูกภายในบ้าน (ภาพท่ี11)  

 

 

ภาพที่ 11  ภาพขยายจิตรกรรมฝาพนังพระเวสสันดรชาดก แสดงเรื่องราวตามล าดับหมายเลข 1-
3  วัดหนองยาวสูง ต าบลหนองยาวสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
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             ภาพพราหมณ์ผู้เป็นสามีก าลังนอนหนุนตักภรรยาสาวด้วยการแสดงความรัก สายตาที่จ้อง

มองและใช้มือโอบอุ้มใบหน้าภรรยาสาวแสนสวยด้วยความเสน่ห์หา โดยที่ฝ่ายภรรยาเปลื้องผ้าด้านบน

ท าให้เห็นเรือนกายที่ขาวผ่องนวลอมชมพู การยกขาข้างหนึ่งขึ้นผาดล าตัวของผู้เป็นสามีเพ่ื อแสดง

ความเจ้าของ และมีความปรารถนาเช่นเดียวกันกับผู้เป็นสามี  มือของฝ่ายหญิงก าลังเล้าโลมฝ่ายชาย

ด้วยการบีบจับคลึงดึงอวัยวะเพศ เพ่ือสร้างความสุนทรียะและรสของการสัมผัส ให้กับฝ่ายสามี (ภาพ

ที่12)   มาคีส์ เดอ ซาด )Marquis de Sade( นักปรัชญา ได้อธิบายเรื่องเพศกับร่างกายไว้ว่า  

“พฤติกรรมทางเพศนั้นเสมือนการใช้ ร่างกาย เพื่อสร้างความแปลกใหม่ ที่เรียกว่าการเล่น  เพ่ือให้เกิด

ความมีสีสันในชีวิต  กระตุ้นเร้าอารมณ์ การเล่นในเรื่องเพศหมายถึงการเล่นกับร่างกายตนเองและของ

ผู้อ่ืน เพ่ือรสชาติและความตื่นเต้น” 23  โดยรวมแล้วเป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศ ซึ่งเป็นพฤติกรรม

และอารมณ์ข้ันพื้นฐานของมนุษย์ ในลักษณ์แบบคู่เพศตรงข้าม 

 

ภาพที่ 12  ภาพขยายจิตรกรรมฝาพนังพระเวสสันดรชาดก แสดงเรื่องราวหมายเลข 3  วัดหนอง
ยาวสูง ต าบลหนองยาวสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
 

             ภาพขยายแสดงให้เห็นชีวิตประจ าวันของพราหมณ์หนุ่มที่ก าลังร่วมเพศกับภรรยาสาวด้วย

ท่าทางธรรมชาติพ้ืนฐาน (ภาพที่13)  นิวัติ กองเพียร ได้บรรยายเกี่ยวกับภาพนี้ ในหนังสือเชิงสังวาส 

กามรูปในภาพเขียนตามประเพณีท่ีมีชื่อเสียงวรรณคดีไทย  ไว้ว่า   

  

                                                           
23ปิยฤดี และ ไชยันต์ ไชยพร,:เผยร่าง-พรางกาย : ทดลองมองร่างกายในศาสนา ปรชัญาการเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ
มานุษยวิทยา, (กรุงเทพ:โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2541), 62. 
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“ เมียพราหมณ์นั้นก็งามด้วยวงหน้า  เส้นตัดที่อ่อนหวานของ  ตา  จมูก ปากบ่งบอกอารมณ์

ความรู้สึก  เพราะขาหนึ่งที่ยกชูกระชับรัดเอวพราหมณ์หนุ่ม  ถึงแก่ดวงตาลมึงถึง  ขาข้างหนึ่งที่

  กระหวัดรัดมากระทบก้นยิ่งบอกแล้วอารมณ์รัก " พราหมณ์หนุ่มก็ไม่รับเลยยกขาข้างหนึ่งขึ้นให้

รับเข้ากับสาวงามแนบแน่นเนื้อจนเกร็งตัวทะลักลืม ช่างเขียนอารมณ์ดีไม่ลืมที่จะเขียนรูปเด็กน้อยวิ่ง

มาผ่านมาเห็น ยกมือขึ้นปิดตาและเปิดดูข้างหนึ่งยังไม่ตั้งใจความตึงเครียดก็ลดลงกลายเป็นเรื่อง

สนุกสนานเป็นธรรมชาติไปได้”24 

 

ภาพที่ 13  ภาพขยายจิตรกรรมฝาพนังพระเวสสันดรชาดก แสดงเรื่องราวหมายเลข 4  วัดหนอง
ยาวสูง ต าบลหนองยาวสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
 

            เมื่อท าการวิเคราะห์ฉากนี้  ในทางทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์  ได้ว่า ความสัมพันธ์ทาง

เพศปรากฏอยู่ในฉากส่วนนี้มีตัวละครเพศชายและหญิง และ เด็ก  ตัวประธานคือ พราหมณ์หนุ่ม 

รองลงมาคือภรรยาสาวสวย และลูกชาย  การร่วมรักชายและหญิงหรือบิดามารดา โดยมีลูกชายอายุ

ประมาน6ปีเดินเข้ามาพบเห็น โดยใช้มือปิดดวงตาแต่เผยจ้องมองอีกด้านหนึ่ง  โดยมีการจ้องมองของอีก

บุคคลที่สามเข้ามา  ตามทฤษฎีจิตวิทยาของฟรอยด์ได้อธิบายไว้ว่าเป็นช่วงอวัยวะเพศ (Phallic Stage) เด็ก

อายุ  3-6  ปี  เริ่มสนใจและอยากรู้เรื่องเพศ  ความพึงพอใจของเด็กวัยนี้เปลี่ยนจากท่ีทวารหนักมาอยู่

ที่อวัยวะเพศของตนเอง (oedepus complex)  มีความสุขกับการเล่นหรือบีบจับอวัยวะเพศของตน 

และวัยนี้มีความสนใจเรื่องทางเพศจากการซักถามจากผู้ใหญ่หรือการสังเกตแอบมองพ่อและแม่ตนเอง 

และจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศจากพ่อหรือแม่ที่เป็นเพศเดียวกัน   ถ้าเป็นลูกชายวัยนี้จะ

มีความห่วงแหนแม่มากและอยากเป็นเจ้าของแม่แต่เพียงผู้เดียว มีความเกรงกลัวต่อพ่อและไม่พอใจ

                                                           
24นิวัติ กองเพยีร ,:เชิงสงัวาส กามรปูในภาพเขยีนตามประเพณีที่มชีื่อเสียงวรรณคดีไทย,(กรุงเทพฯ:บริษัทพิฆเณศ พริ้นท์ต้ิง เช็น
เตอร์ ,2541), 62-63 
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พ่อที่แม่แสดงความรักความเอาใจใส่ต่อพ่อ จึงพยายามเลียนแบบพ่อเพ่ือที่จะได้เป็นที่รักของแม่แทน  

ช่วงวัยนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญและเป็นตัวก าหนดบทบาททางเพศ (gender role) เพราะเด็กจะเรียนรู้จาก

การได้เห็นและเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ โดยการสังเกตและจ้องมองเป็นหลัก25  อย่างเช่นภาพ

นี้ที่ลูกชายได้มองเห็นพ่อแม่ของตนเองก าลังมีกิจกรรมทางเพศโดยบังเอิญ เด็กชายผู้เป็นลูกจึงมีความ

ห่วงแหนแม่ตนเองที่ถูกพ่อกระท า และมีความอยากเป็นเจ้าของแม่แทนผู้เป็นพ่อ การรับรู้ด้วย

มองเห็นของลูกชายในช่วงวัยนี้ อาจท าให้เด็กเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศของพ่อและแม่ด้วย

แรงขับทางสันชาติญาณทางเพศ โดยมีเป้าหมายคือบุคคลรอบข้างคือ พ่อและแม่ หรือเพ่ือนเด็กหญิง

วัยเดียวกันได้ 

ศิลปะอีโรติก อาร์ต ในญี่ปุ่น :  ศิลปะภาพอีโรติก “ชุนกะ” ในสังคมวัฒนธรรมสมัยเอโดะ              

             ศิลปะ“ชุนกะ”  (Shunga)  แปลตรงตัวว่า ภาพแห่งฤดูใบไม้ผลิหมายถึงทั้งภาพวาดและ

ภาพพิมพ์แกะไม้ที่แสดงภาพการมีเพศสัมพันธ์ของบุคคล26  หรือศิลปะภาพนู้ดโบราณของญี่ปุ่น ในยุค

เอโดะ ที่มีความเจริญรุ่งเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นยุคที่สะท้อนความเป็นอิสรเสรีภาพ

ทางเพศชาย  โตเกียว ค.ศ 1603-1868  ศิลปะชุนกะ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเพศของคน

เมืองธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นสามีกับภรรยา โสเภณี พ่อค้า ช่างฝีมือ ชาวนา นักแสดงคาบูกิ หรือแม้แต่

พวกผู้ชายขายตัวแต่มักจะมาในรูปแบบตลกขบขันและความบันเทิงเสียมากกว่า ซึ่งมีท้ังคนแก่และคน

หนุ่มส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศหลากหลาย  ส่วนมากจะเป็นรักร่วมเพศแต่ก็ยังมีรักต่างเพศพร้อมทั้ง

เทคนิค สถานการณ์ ต าแหน่งท่าทางและความเป็นไปได้ต่างๆ แตกต่างกันไป รวมไปถึงพวกวัตถุที่

สร้างความคลั่งไคล้ทางเพศต่างๆ  ภาพของการร่วมรักจะค่อนข้างมีความบิดเบือนจากความจริงเสีย

มาก ของท่าทางต่างๆที่ไม่น่าท าได้และขนาดอวัยวะเพศที่เกินจริง โดยจะขยายให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือการ

มองเห็นที่ง่าย ซึ่งเป็นอีกจุดเด่นเล็กๆที่เห็นได้ทั่วไปในศิลปะชุนกะและการแสดงออกถึงความคลั่งไคล้

ทางเพศ27 (ภาพท่ี 14)    

 

 

                                                           
25ศรีเรือน แก้วกังวาล.ซิกมันด์  ฟอรยด์ .ทฤษฎีจิตวิทยา บุคลิกภาพ. (กรุงเทพ,ส านักพิมพ ์พิมพ์ด ี, 2551),22-25 
26ชัยยศ  อิษฎว์รพันธ์ . บริบททางสงัคมวัฒนธรรมของภาพชุนกะ. (กรุงเทพฯ,ทวีวัฒน์การพิมพ,์2558), 98. 
27Frederick Harris, : Ukiyo-e The  Art of the Japanese Print,(Singapore, 61 Tai Seng  Avenue,2010), 121. 
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ภาพที่ 14  ศิลปิน Torii  kiyonaga (1780s) (ไม่มีชื่อภาพ) 27x39 cm .woodblock print 
ที่มา : Frederick Harris. Ukiyo-e : The  Art of the Japanese Print .  Singapore, 61 Tai 
Seng  Avenue, 2010. 124.                  
 
             การแสดงออกในภาพชุนกะคือการแสดงเรื่องร่างกาย  แม้จะเป็นภาพของคนมีเพศสัมพันธ์
แต่ชุนกะมักมีเสื้อผ้าเป็นส่วนประกอบส าคัญของภาพ    เสื้อผ้านี้เรียกว่า กิโมโน ในสมัยเอโดะมักจะ
เป็นการซื้อผ้ามาเป็นม้วนจากนั้นตัดเย็บเป็นกิโมโนที่บ้าน  เมื่อไม่ได้สวมใส่ก็จะแขวนไว้บนราวที่
ออกแบบมาเป็นอย่างดี  ผ้าเหล่านี้จะอบร่ าด้วยกลิ่นที่มีลักษณะเฉพาะของผู้สวมใส่ท าให้การแสดงผ้า
มีนัยยะทางเพศแฝงอยู่ด้วย28   สัญลักษณ์นิยมในภาพก็มีส่วนส าคัญอย่างมากในฉากการร่วมรักอย่าง
ใกล้ชิดที่ได้บรรยายไว้ในภาพชุนกะ    วัตถุที่ใช้นั้นเต็มไปด้วยการเสียดสีทางเพศ เช่น ดอกพลัม 
(Plum blossom) ใช้แทนความบริสุทธิ์ , ต้นบอนไซใช้บอกเป็นนัยถึงการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย  
เนื้อเยื่อบ่งบอกถึงก่อนและหลังการหลั่งอสุจิ  เสื้อคลุมผ้าไหมบ่งบอกถึงลักษณะความโค้งและการไหว
กระเพ่ือมของอวัยวะเพศหญิง รวมไปถึงการมีบทบรรยายหรือหรือบทกวีใต้ภาพเกี่ยวกับเซ็กซ์เสริม
ด้วย   นอกเหนือจากเป็นผลงานศิลปะแล้ว ความเชื่อในสมัยนั้นศิลปะภาพชุนกะถือว่าเป็นเครื่องราง
แห่งความโชคดี ยกตัวอย่างเช่น ซามูไรที่น าภาพศิลปะชุนกะติดตัวไปในสงครามเพ่ือป้องกันตนเอง
จากอันตราย29   ในท านองเดียวกันมีการกล่าวอ้างว่าชุนกะมีไว้ป้องกันไฟ   ทั้งนี้ไม่มีเหตุผลรับรอง
ด้วยแต่ก็อาจจะคาดเดาว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ า   น้ าเป็นสัญลักษณ์ของการมีเพศสั มพันธ์ด้วย   
                                                           
28 ชัยยศ  อิษฎ์วรพันธ,์ เล่มเดยีวกัน ,99. 
29 Frederick Harris.  Ukiyo-e The  Art of the Japanese Print,(Singapore, 61 Tai Seng  Avenue,2010),121. 
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การขายบริการทางเพศนั้นภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า  mizushobai  แปลตรงตัวการค้าขายน้ า  อีกค าตอบหนึ่ง
ที่พูดกันเสมอๆคือชุนกะจะมีไว้เพ่ือเพศศึกษาทั้งในแง่ป้องกันโรคต่างๆที่อาจมากับเพศสัมพันธ์และใน
แง่ของการมีความสุขทางเพศ 30    มีการคาดเดาในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาไปต่างๆนาๆในหมู่ผู้ชมส่วนมาก 
โดยบางคนเชื่อว่าศิลปะภาพแบบชุนกะนั้นต้นฉบับในแต่แรกเริ่มถูกตีพิมพ์ขึ้นมาเพ่ือเป็นคู่มือเพ่ือสอน
โสเภณีที่ยังไม่มีประสบการณ์   ในขณะที่ก็มีบางคนออกมาพิสูจน์ว่านั่นไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่า
เหล่าโสเภณีนั้นน้อยคนที่จะเห็นสมุดภาพศิลปะชุนกะหรืออัลบั้มภาพแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแรงบันดาล
ใจของภาพเหล่านี้ก็ตาม   แต่ก็มีบางส่วนที่ชี้ให้เห็นว่าโสเภณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับท่าทางการโอบของขา
กับแขนที่ค่อนข้างดูสัปดนและแปลกตา  ดังนั้นจึงมีหลายคนยกมาพูดว่าหากท าท่าตามภาพนั้นคง
จะต้องมีกระดูกหักกันเป็นอย่างแน่นอน   ศิลปะชุนกะนี้ยังทดสอบถึงความรู้ของผู้เสพงานว่าเห็น
คุณค่าและเนื้อแท้จริงๆของงานที่ซ่อนอยู่ภายในภาพหรือเปล่า เมื่อเข้าใจก็จะสามารถเสพงานศิลป์ใน
แบบชุนกะได้อย่างมีอรรถรส แม้ว่าภาพพวกนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศอย่างชัดเจน แต่ก็ยังมีบางจุด
ของภาพที่ค่อนข้างเป็นความอัปยศ นั่นก็คือการยอมรับในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศในยุคสมัยเอโดะ 
“เซกส์”    นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจที่โดยธรรมชาติ ซึ่งมีร่างกายที่ถือว่าเป็นจิตวิญญาณที่
สร้างสรรค์ข้ึนมาด้วยธรรมชาติเช่นกัน.               
    
 “Lovers on boat ”ภาพนี้จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตและอาชีพของเพศชาย (ภาพที่15) ซึ่ง

จะมีความแตกต่างจากตัวละครเพศชายในภาพชุนกะภาพอ่ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นขุนนางผู้สูงศักดิ์ พ่อค้า 

หรือซามูไร ซึ่ง ในสังคมยุคเอโดะ  เพศชายมีอ านาจและบทบาททางสังคมอย่างมาก  และปกครอง

ด้วยผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่  เป็นเมืองที่มีประชากรผู้ชายมากกว่าประชากรผู้หญิงในอัตราส่วน 2 เท่า 

และอีกทั้งยังมีค าสั่งให้ (Daimyo) ต าแหน่งเจ้าเมืองที่มีความส าคัญรองลงมาจากโชกุน และ 

(Samurai) นักดาบ มาอยู่ที่เมืองเอโดะ หรือเมืองโตเกียวในปัจจุบัน  31 สรุปได้ว่า เพศชายเป็นสิ่งที่

ส าคัญต่อการพัฒนาทางสังคมญี่ปุ่นในยุคนั้นเป็นอย่างมาก  หากอธิบายถึงโครงสร้างของความเป็น

ชายที่ให้ความหมายในเรื่องบทบาททางสังคม   แนวคิดทางสังคมวิทยาได้กล่าวว่า  เพศภาวะคือความ

แตกต่างทางสังคมอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้หมายว่าหญิงและชายมีความแตกต่างกันในสังคม แต่เป็นการ

ท างานที่แตกต่างกัน กล่าวอีกนัยคือสังคมท าให้เกิดขึ้นโดยสร้างให้เพศชายผู้น า ก็จะมองว่าเพศชาย

สามารถจัดการควบคุมต่อสังคม32   และ เพศชายถูกสร้างจากสังคมให้เป็นเพศที่สามารถควบคุมการ

                                                           
30 ชัยยศ  อิษฎ์วรพันธ,์ เล่มเดยีวกัน , 101. 
31ชัยยศ  อิษฎว์รพันธ.์ บริบททางสังคมวฒันธรรมของภาพชุนกะ,(กรุงเทพฯ,ทวีวัฒน์การพิมพ,์2558),120 
32ไตรพัฒน์ วงศ์ประเสริฐสุข ,คณะสังคมศาตร์และสวัสดิการสังคม : กว่าจะมาเป็นเพศภาวะในสังคมวิทยา,สืบค้นได้จาก 
( http://www.academic.hcu.ac.th/forum/board_posts.asp?FID=66) สืบค้นเมื่อวันที่ 16เมษายน 2560 

http://www.academic.hcu.ac.th/forum/board_posts.asp?FID=66
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ผลิต หรือการสร้างสรรค์ และสิทธิในการสร้างภาพเสนอเพศหญิง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทาง

อารมณ์ความรู้สึกทรรศนะส่วนตัวของศิลปิน เช่นความรัก  ความปรารถนา  ความสัมพันธ์  หรือการ

แสดงตัวตนทางเพศ  การสร้างสรรค์งานศิลปะภาพเปลือยของผู้หญิง หรือภาพเชิงสังวาส  ล้วนเป็น

การน าเสนอความงามของร่างกายทางธรรมชาติของมนุษย์  

 

 

 

ภาพที่ 15  ศิลปิน Suzuki Harunobu  “Lovers on boat”,  27x20 cm. woodblock print 
ที่มา: Frederick Harris. Ukiyo-e : The  Art of the Japanese Print .  Singapore, 61 Tai 

Seng  Avenue, 2010. 120.        

 

             การแสดงออกของภาพชุนกะ จะเน้นในเรื่องทางเพศของมนุษย์ตามธรรมชาติทั่วไป ซึ่งสิ่งที่
เห็นเด่นชัดคือการเน้นอวัยวะเพศชายที่มีขนาดใหญ่คือการความบิดเบือนจากความจริง  เหมือน
ศิลปินเพศชายต้องการที่จะเน้นอวัยวะเพศชาย “ลึงค์”  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึงความมีอ านาจทาง
เพศ  การจัดโครงสร้างแบบลดทอนรูปทรงของชายและหญิงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าดูบิดเบี้ยวและ
ดูเกินจริง  พ้ืนผิวของร่างกายและวัตถุเป็นแบบระนาบแบนๆ 2 มิติ โดยลวงตาให้เกิดระยะ เกิด
ความรู้สึกของเส้นที่ดูเคลื่อนไหว คือเส้นที่เกิดจากเรือนร่างของชายและหญิง รวมทั้งเส้นของเสื้ อผ้า
กิโมโนที่บ่งบอกถึงลักษณะความโค้งและการไหวกระเพ่ือม รวมทั้งเส้นรอบๆวัตถุ เช่น พัดสีแดง ถ้วย
แก้ว  ก้อนหินและแม่น้ าที่อยู่ภายนอกบ้าน กระจายอยู่ทั่วทั้งภาพ แต่สายตาเราจะถูกดึงดูดเข้าไปที่
อวัยวะเพศชายที่มีลักษณะโตเป็นจุดเด่น เส้นแบ่งระหว่างฉากหลังพ้ืนระเบียงบ้านกับพ้ืนหญ้าจะมี
ความแตกต่างกันของสีของพ้ืนเพียงเล็กน้อยด้วยสีขาวชมพูกับสีเขียวอ่อน  ดูแล้วมีความกลมกลืน   
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การใช้สีในภาพนี้เมื่อมองโดยรวมแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของสีวรรณะเย็น ทางสีเอกรงค์ที่เป็นไป
ในทางสีโทนเดียวไม่ฉูดฉาดหรือตัดกัน สีผิวที่ขาวซีดให้ความรู้สึกที่เยือกเย็น แต่ศิลปินได้แทรกสีแดง
ลงบนใบพัด  เพ่ือกระตุ้นความรู้สึกร้อนแรงที่อยู่บนความเยือกเย็นในภาพและสีแดงยังแฝงนัยยะของ
ความรักชายหญิงและเรื่องทางเพศได้อย่างเด่นชัด (ภาพท่ี16)  
 
         

 

 
ภาพที่ 16  ศิลปิน kikugawa Eizan (ไม่มีชื่อภาพ) 27x39 cm  woodblock print 
ที่มา: Frederick Harris. Ukiyo-e : The  Art of the Japanese Print .  Singapore, 61 Tai 

Seng  Avenue, 2010. 129.           

 

 

ศิลปะอีโรติกอาร์ต ในอินเดีย :  วิหารแห่งความรัก The Temple  Khajuraho  

             “คชุราโห”   ศาสนสถานที่มีรูปสลักประติมากรรมศิลปะเชิงสังวาสที่มีชื่อเสียงอย่างมาก 

หากเทียบกับจ านวนรูปแกะสลักอันงดงามสารพัดมากมายที่วัดแห่งนี้แล้ว มีเพียง 10% แค่บางส่วน

นิดเดียวเท่านั้นเอง แต่กลับเป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาจ้องมองและถ่ายรูปมากที่สุด   การที่ได้

ชื่อว่าเป็นวิหารแห่งเซ็กซ์ หรือ Kama Sutra Temples ด้วยเหตุที่บนผนังของวิหารเหล่านี้มีรูป

แกะสลักในท่วงท่ากามาอันวิจิตรเป็นเรื่องทาง “กามสูตร” สันนิษฐานว่ารูปสลักเพศรส มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเฉลิมฉลองการอภิเษกสมรสของพระศิวะกับพระนางปารวตี ซึ่งเหล่านางฟ้า เทวดา มนุษย์และ
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สัตว์ ต่างมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่แตกต่างไปจากพฤติกรรมของมนุษย์เป็นแรงบันดาลใจให้

เกิดต ารากามสูตร( Kama Sutra )ในเวลาต่อมาอีกด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องกามวิสัยต่างๆ( erotic)

กล่าวได้ว่าการหาความหฤหรรษ์ทางเพศของคนอินเดียแต่เก่าก่อนเป็น “ศาสตร์” แขนงหนึ่งที่ต้อง

ศึกษากันอย่างลึกซึ้ง33   ออกแนวปฏิบัติของพวก ที่เชื่อว่าถ้าอยากจะดับตัณหาต้องกลับ ”ตันตระ“

ด้วยตัณหา  มนุษย์มีกิเลสก็ต้องใช้กิเลส ประพฤติเช่นนั้นจนเบื่อหน่ายไปเอง  และถือว่ าการมี

เพศสัมพันธ์เป็นการบูชาพระเจ้าทางหน ึ่ง 

 

             รูปแกะสลักหินเชิงสังวาสในวิหารคชุราโฮ เป็นรูปสลักประติมากรรมนูนสูงที่น าเสนอ

เรื่องราวของเพศ และกามารมณ์ได้อย่างวิจิตรงดงาม    ด้วยวัสดุเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ

แข็งแรงจับต้องได้  เมื่อมีแสงเข้ามากระทบจะท าให้เห็นแสงเงาที่ทอดผ่านรูปทรงของเรือนร่าง ให้เกิด

มิติของเส้นรูปร่างรอบวัตถุ   การลดทอนรูปทรงของร่างกายให้เกิดลักษณะที่โค้งเว้าของเส้นแสดง

ความอ่อนช้อยในเรือนร่างของชายและหญิง   สร้างระดับมิติความตื้นและลึกระยะต่างๆ ขึ้นถึง 4 

ระยะ  เมื่อรวมกับแสงเงาจึงท าให้ดูแล้วมีความรู้สึกลึกลับซ้อนเร้น     สีของวัตถุหินเป็นสีน้ าตาลแดง

และเหมือนสีของดิน ซึ่งให้ความหมายของธรรมชาติ และมีนัยยะสอดคล้องกับเรื่องทางเพศ  เพราะ

เรื่องเพศก็คือธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นเอง     รูปทรงของมนุษย์ในภาพมีอยู่ 4 คน  เพศหญิงจ านวน

สองคนที่ยืนล้อมรอบทางด้านซ้ายและขวามือ  โดยมีคู่เพศชายและหญิงเป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลางที่อยู่

ในอริยะบทของการร่วมเพศ ในลักษณะแนวตั้ง ตรงคล้ายกับศิวะลึงค์ ซึ่งมีความหมายที่แสดงถึงพลัง

อ านาจทางเพศของเพศชาย   ด้านแนวความคิดสะท้อนในด้านของอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยม ภาพที่

เมือ่ดูโดยรวมแล้วคล้ายการมีเพศสัมพันธ์แบบหมู่   ศิลปะประติมากรรมสลักหิน คชุราโฮ  จึงสามารถ

สะท้อนรูปแบบที่ชัดเจนของศิลปะแห่งความรัก ความปรารถนา  ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

(ภาพท่ี17)   

 

 

                                                           
33 คชุราโห  (Khajuraho) อีโรติกสถาน, เร่ืองเล่าจากอินเดีย สารพันบทความจากสถานทูต สืบค้นได้จาก
(newdelhi.thaiembassy.org/th/2012/06/คชุราโห-khajuraho-อีโรติกสถาน/) สืบค้นเมื่อวันท่ี 16เมษายน 
2560 

http://newdelhi.thaiembassy.org/th/category/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2/
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ภาพที่ 17  รูปแกะสลักหินเชิงสังวาสในวิหาร “คชุราโห”เทคนิค ประติมากรรมนูนต่ า ไม่ทราบ
ขนาด 
ที่มา : L A  Narain  Aditya Arya .  Khajuraho  Temples of  Ecstasy . Newdelhi : Lustre 

Press, 1986.  14.              

 

             ศิลปกรรมของอินเดียอีกสิ่งหนึ่ง ที่ผู้สร้างสรรค์เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับเรื่องของเพศและ

ความเป็นชายคือ”ศิวลึงค”์ จึงได้หยิบมาน าเสนอเพ่ือแสดงให้เห็นความเชื่อมโยง ดังนี้  

             ศาสนสถานของฮินดูทุกแห่ง จะมีห้องท่ีเรียกว่า “ครรภคฤหะ” ซึ่งประดิษฐานศิวลึงค์บนโย

นิฐาน อันเป็นสัญลักษณ์ของการก่อก าเนิดของสิ่งทั้งปวง  ความเชื่อของเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

ศิวะลึงค์เป็นตัวแทนของความเป็นเพศชาย (เพศผู้สร้าง) และโยนีเป็นตัวแทนของความเป็นเพศหญิง 

“ศิวะลึงค์” หรือ “ลึงค์”(สันสกฤ๖) เป็นเสมือนรูปแทนสัญลักษณ์ของพระศิวะ มีลักษณะคล้ายรูป

ของอวัยวะของเพศชาย การนับถือลึงค์มีพัฒนาการมาจากการนับถืออวัยวะเพศชาย(Phallic 

Worship) ความเชื่อการเกิดของ “ลึงค”์ในต าราคัมภีร์โบราณได้บันทึกว่า 
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            “ ในวันหนึ่ง ขณะพระศิวะก าลังร่วมภิรมย์เสพสมกับพระแม่อุมา อัครมเหสี

อย่างแสนสุขสันต์  ในวิมานบนเขาไกรลาส แต่ในครั้งนี้เป็นการกระท ากันในท้องพระโรม 

บังเอิญเมื่อพวกทวยเทพทั้งปวงที่จะมาเข้าเฝ้าพระศิวะ  จึงมาพบเข้าจึงยืนวิพากษ์ วิจารณ์ 

เกิดความรังเกียจเดียดฉันและเสื่อมศรัทธาหมดสิ้นความย าเกรงในองค์พระศิวะเป็นอย่างมาก  

เพราะเป็นการเสพสุขในที่ที่ไม่สมควรเหตุ เหตุการณ์นี้ท าให้พระศิวะทรงอัปยศอดสู่ใน

พระทัย ประกอบกับความกริ้ว จึงประกาศว่า อวัยวะของพระองค์นี้แระคือสัญลักษณ์และ

เป็นตัวแทนของพระองค์ บรรดามนุษย์และเทพเทวะท้ังปวงจะต้องกราบไหว้สักการะบูชา”34 

 

             ศิวลึงค์ มีบทบาทต่อมนุษย์ในด้านความเชื่อทางศาสนา อวัยวะเพศชายจึงเป็นเครื่องหมาย

ของความมีอ านาจภาพแทนของเพศชาย มีความเชื่อมโยงได้สองนัยยะ เพศของเทพเจ้า “พระศิวะ ”ผู้

สูงสุดในเหล่าบรรดาทวยเทพในศาสนาฮินดู สอดคล้องของแนวคิดเพศวิถีความเป็นเพศชาย ที่มี

บทบาททางสังคมความเป็นผู้น า  ซึ่งเป็นตัวแทนของอ านาจความเป็นพ่อ )Paternalism( และอีกนัย

ยะหนึ่ง  “เครื่องเพศ ”หรือวัตถุหนึ่งได้ถูกแปลงความหมายเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเทพเจ้า และ

น ามาใช้ในฐานะของความศักดิ์สิทธ์ สิ่งสักการะเคราพบูชา  จึงสรุปว่ามีความสอดคล้องและเป็นเรื่อง

เดียวกัน (ภาพที1่8) 

 

                                                           
34ทศพล จังพานิชยก์ุล. พระศิวะ ราชามหาเทพผู้เป็นใหญ่ในสรวงสวรรค์.(กรุงเทพฯ, ส านักพิมพ์คอมม่า, 2553),51-52. 
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ภาพที่ 18  ศิวลึงค์และฐานรองโยนีภายในห้อง “ครรภคฤหะ” ภายในเทวลัยวัดกัณฑริยมหาเทวะ 
ที่มา :     สืบค้นได้จาก newdelhi.thaiembassy.org/th/2012/06/คชุราโห-khajuraho-อีโรติกส

ถาน  สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 

ศิลปะอีโรติกอาร์ต ในตะวันตก  : ศิลปะร่วมสมัยที่แสดงออกเรื่องเพศผ่านงานจิตรกรรม 
Gustav Klimt (1862) : กุสตาฟ คลิมต์         

             กุสตาฟ คลิมต์(Gustav Klimt) เป็นศิลปินนักวาดภาพและนักตกแต่งงานศิลป์ชาวเวียนนา

(Vienna)  เกิดท่ี โบมการ์เทน (Baumgarten) ใกล้ๆกับกรุงเวียนนา ในวันที่  มิถุนายน 14คศ. 1862 

พ่อของเขานั้นมีอาชีพช่างทองและช่างแกะสลัก กุสตาฟ คลิมต์ เข้าเรียนศิลปะในกรุงเวียนนาในปี 

1876 เมื่ออายุได้ 14 ปี  ได้ใช้เวลาในการศึกษาอยู่ในโรงเรียนศิลปะและช่างฝีมือ 7 ปี ที่สถานบัน

ศิลปะนั้นเค้าได้เรียนวิชาการวาดภาพตามแบบอย่างปกติของศิลปะแบบ อคาเดมิก อาร์ต และได้

เรียนรู้การวาดภาพแบบเฟรสโก(Fresco) หรือภาพเขียนบนปูนเปียก วึ่งใช้ในการวาดตามโบสถ์ และ

ปราสาทต่างๆและตลอดจนการประดับโมเสก(Mosaic)  ในช่วงที่ศึกษาอยู่ที่กรุงเวียนนานั้น กุสตาฟ 

คลิมต์  ได้ฝึกทักษะในการท างานศิลปะเป็นอย่างมาก ทั้งงานจิตรกรรมและงานหัตถกรรม และเขาได้

น ามาประยุกต์ใช้ในผลงานของเค้าในภายหลัง 35  งานที่เป็นเอกลักษณ์ของกุสตาฟ  คลิมต์  ก็มาคือ

การน าความรู้สึกพ้ืนฐานของมนุษย์ที่มีต่ออารมณ์ทางเพศออกมาใช้ในงานศิลปะของเขาได้อย่าง

น่าชื่นชมมากกว่าความน่าอุจาด  เค้ามีความรู้สึกต่อสรีระทุกสัดส่วนของผู้หญิงสาวในด้านที่น่า

อัศจรรย์ใจ คือสิ่งที่งดงาม และสามารถจรรโลงความสุขและความสมบูรณ์ให้จิตใจของผู้ชม   เค้าเชื่อ

ว่าสรีระเรือนร่างของสาวงามนั้นสามารถปลุกอารมณ์ทีละเมียดละเอียดอ่อนได้ก็จริง  แต่ในทาง

                                                           
35หนึ่งธิดา [นามแฝง]. “กุสตาฟ คลิมต์ (Gustav Klimt)”. (กรุงเทพฯ, ส านักพมิพ์พิราบ,2546),33-48. 
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ตรงกันข้ามมันก็ยังสามารถปลุกก าหนัดในจิตใต้ส านึกเบื้องลึกของอารมณ์ให้สามารถแสดงความเถื่อน

ที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจออกมาได้ด้วยเช่นกัน  เขาจึงถ่ายทอดความรู้สึกต่อความสวยงามทั้งหมดลงบน

ผลงานภาพเขียนของเขา             

             กุสตาฟ คลิมต์ มีความหลงใหลในศิลปะแบบ อาร์ต นูโว คือการผสมผสานศิลปหัตถกรรม

เข้ากับงานทางด้านสถาปัตยกรรม  โดยการเอาลวดลายประดับตกแต่งต่างๆเข้ามาใช้ในผลงาน

จิตรกรรม  เพ่ือดึงดูดสายตาต่อผู้ชมให้ได้เข้าถึงความวิจิตรงดงามของศิลปะ แต่เค้าได้พัฒนาสานต่อ

ไกลกว่าทั่วๆไป โดยการค้นพบการใช้วัสดุพิเศษ เช่นแผ่นทอง และเงินเข้ามาประดับในผลงานเค้า ให้

ดูมีความวาววับเป็นพิเศษ และเทคนิคจึงได้กลายมาเป็นรูปแบบเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา และ

เป็นที่ยอมรับแพร่หลายจนมาถึงยุคปัจจุบัน36    เนื้อหาในล าดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกผลงาน

บางส่วนของ กุสตาฟ  คลิ้มต์  ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลงานของผู้สร้างสรรค์ในทางใดทางหนึ่ง  มา

วิเคราะห์โดยเชื่อมโยงและทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องโดยสังเขป  ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์จะแบ่งผลงานของ 

คลิ้มต์ ออกเป็นกลุ่มย่อยๆเพ่ือให้เห็นพัฒนาการทางความคิดของศิลปินและความแตกต่างของรูปแบบ

ของผลงานในกลุ่มอย่างชัดเจน  ดังนี้  

           ผลงานช่วงแรก  ภาพ “Idyll  ”1884  รูปแบบผลงานของคลิมต์จะเป็นไปตามแบบอย่าง

ของ นีโอ  คลาสสิก และเรื่องราวในแบบเทพนิยายประวัติศาสตร์ ผลงานของเขาในช่วงชุดนี้จะใส่ใจ

ในรายละเอียด พิถีพิถันในทุกจุดตามแบบอย่างศิลปะชั้นสูง  ซึ่งเรียกได้ว่ามีไม่มากนักที่ศิลปินในช่วง

ยุคแห่งการปฏิวัติจะใส่ใจกับการให้รายละเอียดอย่างมากมายเช่นนี้ 37    เมื่อจ าแนกรูปแบบของ

ร่างกายของมนุษย์เพศชายและหญิง  ในภาพนี้จะเห็นได้ว่ามีการถ่ายทอดความงดงามของร่างกายตาม

แบบอุดมคติ  โดยเพศชายสังเกตได้จากกายวิภาค สัดส่วนของกล้ามเนื้อที่สมส่วนแข็งแรงและก าย า  

สะท้อนความเป็นชายที่สมบูรณ์แบบดูแล้วคล้ายกับเทพเจ้าในนิยายปกรณัมกรีก  เชื่อมโยงกับเพศวิถี

ที่สะท้อนอัตลักษณ์เพศชายในด้านของความเป็นผู้น า   ความเป็นพ่อ หรือเป็นเพศที่มีความเข้มแข็ง 

กล้าหาญและไม่อ่อนแอ   เรือนร่างและรูปลักษณ์อันอวบอ๋ัน แสดงถึงรสแห่งการสัมผัสของเพศหญิงที่

ดูนุ่มนวล อ่อนโยน ผิวกายท่ีดูเปล่งประกายมีความงดงามคล้ายกับเทพวีนัสกรีก  แฝงความหมายของ

เรื่องเพศ และความอุดมสมบูรณ์  การวางองค์ประกอบของภาพนี้ที่ดูเรียบง่าย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน

ซ้ายขวาและตรงกลาง ซ้ายมือเพศชายก าลังนั่งเอามือท้าวคางอย่างเหม่อลอยนั้นแสดงถึงความครุ่นคิด

ที่อยู่ในใจ  และชายคนขวามือในอริยะบทที่มีลักษณะเดียวกัน ก าลังส่งสายตาออกมาเพ่ือสื่อสารให้

                                                           
36เร่ืองเดียวกัน, หน้า 13-16. 
37เร่ืองเดียวกัน. หน้า 47. 
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ผู้ชมรับรู้ในความรู้สึกที่มีอยู่  จุดเด่นคือวงกลมที่อยู่กลางภาพรูปผู้หญิงก าลังหยอกล้อกับเด็กคู่ชาย

หญิง เบื้องหลังเป็นทัศนียภาพของ ท้องฟ้าที่สว่างสดใสและมองเห็นภูเขาที่ดูสูงใหญ่อุดมสมบูรณ์  

อาจเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงเรื่องของความรักท่ียิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกทั้งสองคน (ภาพที่19)   

 

 

 

 

ภาพที่ 19  Gustav Klimt  “Idyll ”  1884 , 50x74 cm oil color on canvas 
ที่มา : Gottfried  Fliedl . KLIMT . China : TASCHEN, 2006. 20. 

 

ผลงานในช่วงที่สอง  ภาพ “ปรัชญา” “วิทยาศาสตร์” “นิติศาสตร์”(Philosophy medicine and 

jurisprudence) คลิมต์ใช้วิธีการสื่อสารและถ่ายทอดออกมาแบบรูปธรรมและนามธรรม เพราะคลิมต์

ต้องการที่จะน าเสนอความแปลกใหม่ และแตกต่างจากศิลปะแบบเก่าๆที่เค้าเคยท ามา ผลงานภาพชุด

นี้จะออกไปเป็นแนวแบบ แฟนตาชี (Fantasy) ที่แสดงถึง ร่างกาย ความลี้ลับ น่ากลัว 38  เมื่อ

วิเคราะห์การใช้เรือนร่างทรวดทรงผู้หญิงสาวเปลือยของผลงานทั้ง 3 ชิ้นนี้   ดูมีลักษณะการเพ่ิมเติม

และลดทอนแบบบิดเบี้ยว แขนขายืดยาว เรียบแบนดูผิดปกติน่าเกียดน่าชังนี้  ในแต่ล่ะภาพก็จะมีการ

แสดงเรื่องราวชีวิตที่เวียนว่ายและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายของเพศชายและหญิงแง่ของเพศ 

กามารมณ์ ความใคร่ ล้วนแสดงออกถึงการยั่วยวน ดูดึงดูดให้ผู้ชมตกอยู่ในห้วงของอารมณ์ความรู้สึก

ปรารถนาเรื่องเพศได้อย่างดี   ถึงแม้ว่า ภาพเรือนร่างเปลือยของหญิงสาวที่ปรากฏอยู่จ านวนมากใน

                                                           
38เร่ืองเดียวกัน. หน้า 33-48. 
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รูปนั้นดูไม่สมส่วนดูผอมแห้งดูไม่น่าอภิรมย์มากเท่าไหร่นัก  เพลโต นักปรัชญาชาวกรีกได้กล่าวและได้

ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า “ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่น่ารังเกียดไว้ว่ามีสาเหตุมาจากตัณหา ในจิต  

(desire – epithumetikon  psyche)    คือกิเลสและตันหาของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจากจิต ไม่ว่าจะเกิด

จากการเห็นเรือนร่างอันสวยงามหรืออัปลักษณ์ต่างก็สามารถปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ  หรืออารมณ์

ความรู้สึกตื่นเต้นได้ทั้งสิ้น  สรุปได้ว่าผลงานทั้ง 3 ชิ้นนี้มีเรื่องราวของการใช้เรือนร่าง บอดี้ ที่

สอดคล้องกับเพศวิถีและอัตลักษณ์ความเป็นเพศชายของคลิมต์ที่สอดใส่ความรู้สึกเรื่องทางเพศอีโรติก

ในผลงานทัง้หมด (ภาพท่ี20) 

          

ภาพที่ 20  Klimt “philosophy medicine jurisprudence ”1900, 300x1290 cm  oil on 
canvas 
ที่มา: Gottfried  Fliedl . KLIMT . China : TASCHEN, 2006.   80- 89. 

 

            ผลงานช่วงท่ีสาม  ผลงานในช่วงนี้ถือว่าเป็นความส าเร็จที่สูงสุดในชีวิตของ คลิมต์  และได้

การยกย่อง และเป็นการนิยามต่อค าว่าศิลปะยุคใหม่  คือผลงานชุด “บีโธเฟน ฟรีซ” ภาพชุดนี้เกิด

จากการวาดตามจินตนาการที่มีต่องานดนตรีที่ได้จากการฟังผลงานเพลงของ บีโธเฟน และถ่ายถอด

ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม ผลงานชุดนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ที่น าเสนอเรื่องของสัญลักษณ์ที่กึ่งเทพ

นิยายของ นางฟ้า อัศวิน ปีศาจร้าย และ เทพี39(ภาพท่ี21) 

 

                                                           
39หนึ่งธิดา [นามแฝง]. “กุสตาฟ คลิมต์ (Gustav Klimt)”. (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. ส านักพิมพพ์ิราบ,2546), 33-48. 
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(ก) 

 

(ข) 

 

(ค) 

 

 

   (ก) The Longing of Happiness Suffering Humanity and Knight in shning Amrmor 

,       2.2 x  13.78 metres    

           (ข) Hostile Forces, 2.2 x 6.36 metres    

           (ค) Embracing Happiness Couple , 2.2 x 13.81 metres   

ที่มา:   Gottfried  Fliedl . KLIMT . China : TASCHEN, 2006.   109 -113. 

 

 

ภาพที่ 21  Gustav klimt “ beethoven frieze ” 1902  Casein pain  on  plaster 
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           ภาพ “ ความสุขอันยาวนาน เหล่าชนผู้ทุกข์ยาก และอัศวินในชุดเกราะ” The Longing of 

Happiness, Suffering Humanity and Knight in shning Amrmor ที่มาของแนวความคิดในภาพ

ส่วนที่ 1  =ความดี คือ การต้องสู้ของอัศวินกับความชั่วร้าย40    ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสุขที่

ล่องลอยโดยการใช้สัญลักษณ์ของเหล่านางฟ้าโบยบินบนท้องฟ้า และเมื่อมองลงด้านล่างจะเห็นเหล่า

ชาวบ้านผู้หญิงก าลังน้อมตัวลงเพ่ือขอบคุณผู้เป็นอัศวินที่ยืนมือถือดาบที่ตั้งเป็นแนวตรงแสดงถึงความ

แข็งแรงมั่นคงไม่ย่อท้อ พร้อมที่จะปกป้องประชาชนและต่อสู้กับปีศาจทั้งหลาย   เมื่อวิเคราะห์ตัว

ละครหลักเปรียบเทียบกับทฤษฏีได้ดังนี้  ภาพอัศวิน เป็นตัวแทนของเพศชาย มีหน้าที่ปกป้องดูแล มี

ความเข้มแข็ง กล้าหาญ ไม่อ่อนแอ   ซึ่งตรงกับแนวคิดเพศวิถีความเป็นชาย ในด้านผู้น า หรือ ความ

เป็นพ่อ ,ผู้ปกครอง ,ผู้มีอ านาจ   ภาพหญิงสาวเปลือยกายทั้ง 3 คน เลข 3  เมื่อท าการตีความอาจ

หมายถึงเรื่องของเวลา 1. อดีต  2. ปัจจุบัน 3. อนาคต  และเป็นตัวแทนของความ เป็นแม่  ความ

อ่อนโยน  , ผู้ให้ก าเนิด   นางฟ้าที่ก าลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า เป็นตัวแทนของ  ความดี และความสุข   

สรุปได้ว่าผลงานของคลิมต์ ชิ้นนี้เป็นตัวแทนของด้านสว่าง คือ  ความกล้าหาร ความบริสุทธิ์  และ

ความดี (ภาพที2่2)    

  

    

 

 

ที่มา: Gottfried  Fliedl . KLIMT . China : TASCHEN, 2006. 109.  

                                                           
40เรื่องเดียวกัน. หน้า 104. 

ภาพที่ 22  ภาพขยาย The Longing of Happiness Suffering Humanity and Knight in 
shning Amrmor , 1902  Casein pain  on  plaster 
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           ภาพ พลังอ านาจแห่งศัตรู (The Hostile Forces)  ปีศาจร้ายแทนสัญลักษณ์ของความชั่ว

ร้าย  ความตาย ความเจ็บป่วย  ความวิกลจริต  สามสาวเรือนร่างเปลือยแสดงถึงสัญลักษณ์ของความ

โลภ ความลุ่มหลงมัวเมา และ กามตันหา ราคะ41  ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงด้านมืดที่แฝงอยู่ภายในจิตใจ

ของมนุษย์ทุกเพศทุกคน  ภาพนี้คือเรื่องของ กิเลส ตันหาทางเพศ สังเกตได้จากสัญลักษณ์ในภาพเมื่อ

ท าการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าภาพนี้มีตัวละครที่เป็นเพศชายและเพศหญิง  สัญลักษณ์ที่แทนความเป็น

เพศชาย คือ ปีศาจลิงตัวใหญ่ยักษ์   ความหมายของ “ลิง” ในทางคริสศิลป์ คือ บาป ความมุ่งร้าย  

และตัณหา ราคะ  หรือแทนจิตวิญญาณที่เฉยชาของมนุษย์ ในเรื่องของความเขลาปัญญา ความโลภ 

และความชั่วร้าย42   ปีศาจลิงยักษ์ตัวนี้จึงแทนด้านมืดของมนุษย์เพศชาย ทางด้านกาม ตันหา ราคะ 

เมื่อสังเกตปีศาจลิงตัวนี้มีช่วงล าตัวและหางเป็นงูเหลือม  เมื่อตีความหมายของ งู เปรียบเปรยได้กับ

อวัยวะเพศชาย   และภาพหญิงสาวเปลือยกายทั้ง  3 คนหรือพ่ีน้อง “การ์กอน”ดั่งที่ความหมาย

 เปรียบเทียบช่วงด้านบน คือตัวแทนของความโลภ ความลุ่มหลงมัวเมา และ กามตันหา ราคะการใช้

สัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบได้อย่างแยบยล  และชัดเจนมากท่ีสุด (ภาพที2่3) 

 

   

 

 

ที่มา: Gottfried  Fliedl . KLIMT . China : TASCHEN, 2006. 111.  

                                                           
41เร่ืองเดียวกัน, หน้า 104. 
42จอร์จ เฟอร์กูสัน, :เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ ในคริสตศิลป์ (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2553), หน้า 35. 

 

ภาพที่ 23  ภาพขยาย Hostile Forces, 2.2 x 6.36 metres   , 1902  Casein pain  on  
plaster 
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             ภาพ "อ้อมกอดแห่งความสุข”  ( Embracing  Happiness Couple)  ที่มาของ

แนวความคิดในภาพส่วนที่ 3  = ความสุข  แสดงถึงท่วงท านองของเสียงเพลง ความสุข และความ

รัก43    ภาพนี้น าเสนอเรื่องราวของความรักระหว่างหนุ่มสาว แบบอีโรติก  โดยมีเทพี และ นางฟ้า ซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ของความดี งาม และความสุข  ก าลังขับกล่อมบทเพลงประสานเสียงแสดงความยินดี  

โดยมีจุดเด่นอยู่ที่คู่หนุ่มสาว เปลือยกายก าลังยืนสวมกอดกันจูบกันอย่างดูดดื่มถ่ายทอดความสุขขั้นลึก

ที่สุดนั้นออกมา   ซึ่งในห้วงอารมณ์แบบโรแมนติกนี้ คือการปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของตนเอง

ออกมาได้มากที่สุด ซึ่งในทางทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ฟรอยด์  ได้กล่าวไว้ว่าประสบการณ์ทางเพศก็คือ

ส่วนส าคัญในการปลดปล่อยสิ่งที่ถูกกดดันอยู่ลึกๆ ภายในจิตใจออกมา  เช่น เด็กหนุ่มที่ขาดการเรียนรู้

ในประสบการณ์ทางเพศนั้นจะเติบโตกลายเป็นชายหนุ่มที่มีแต่ความกลัวและขาดความเชื่อมั่น  ผู้ที่มี

ประสบการณ์ทางเพศมากนั้นมักจะเป็นผู้ค้นพบตัวตนที่แท้จริง และ สามารถสร้างความเชื่อมั่ นต่อ

ตนเองได้ในที่สุด  และสร้างให้จิตใจสามารถน าความสุขที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ทางเพศนี้เป็นสิ่งชดเชย

ต่อความเครียดถูกเก็บกด มนุษย์ที่สามารถเข้าถึงอารมณ์เพศในจุดสุดยอดนั้น จะรู้ดีถึงอารมณ์

ความสุขที่ถูกปล่อยออกมา44     ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  คลิมต์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เพ่ือต้องการแสดง

ตัวตนเองออกมาในเรื่องความรักและถ่ายทอดรูปแบบ และจุดมุ่งหมายที่  ”การเร้าอารมณ์ทางเพศ“

ส าคัญเพ่ือใช้ศิลปะเข้าเยียวยาต่อจิตใจของผู้ที่ชม หรือมนุษย์ด้วยกันนั้นเอง (ภาพท่ี24)   

       

 

ที่มา: Gottfried  Fliedl . KLIMT . China : TASCHEN, 2006. 113.  

              Egon Schiele :  อีกอน ชีเลอ   

                                                           
43หนึ่งธิดา [นามแฝง].“กุสตาฟ คลิมต์ (Gustav Klimt)”. (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. ส านักพิมพ์พิราบ, 2546), 
104. 
44เรื่องเดียวกัน.  137. 

ภาพที่ 24  ภาพขยาย Embracing Happiness Couple 1902  Casein pain  on  plaster 
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              ชีวิตวัยเด็กของ อีกอน ชีเลอ เกิดที่สถานีรถไฟในเมืองเล็ก ๆ ของออสเตรีย ในวันที่ 12 

มิถุนายน ค.ศ.1890 หลังจากพ่ีสาวของเขา เมลานี ( 1886-1974 ) และ แอลวีล่า (1883-1893) เกิด 

เขาเป็นลูกคนที่ 3 ของนายสถานีรถไฟ และได้สูญเสียพ่ีสาวที่ชื่อ แอลวีล่า ในวัยเพียง 10 ขวบ  ฐานะ

ที่บ้านของเขายากจน และเม่ือเวลาว่างเขาก็จะแอบไปวาดรูปภาพเป็นประจ า  ซึ่งภายหลังเมื่อพ่อของ

เขาได้มาพบเจอจึงน าภาพเหล่านั้นมาเผาทิ้งด้วยความโกรธ  วัยเด็กของชีเลอยากล าบากเนื่องจาก

อาการป่วยของพ่อทุกข์ทรมานจากโรคซิฟิลิสจากการไปเที่ยวสถานบริการ )เหตุการณ์อ้างจากบันทึก

ของครอบครัว  (  

 

              ในฤดูร้อน คศ.  1904  พ่อของชีเลอก็ป่วยเป็นโรคอัมพาตเพ่ิมขึ้นมาอีก  เขาพยายามที่จะ

โยนตัวเองออกนอกหน้าต่างเพ่ือที่จะฆ่าตัวตายแต่ไม่ส าเร็จ  และในที่สุดเขาก็ป่วยตายด้วยความทุกข์

ทรมานในปี 190545  เหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความเสียใจต่อชีเลอ เป็นอย่างมาก ดังจดหมายฉบับ

หนึ่งที่เขาได้เขียนถึงลูกพ่ีลูกน้อง ในจดหมายบรรยายเรื่องราวการอาลัยอาวรณ์ต่อการจากไปของพ่อ 

และเขารู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ได้กลับไปในเมืองที่พ่อเคยอาศัย ชีเลอเชื่อในชีวิตอมตะ และนี้คือเหตุผลที่

ผลงานของเขาแสดงออกมาในลักษณะนั้น และได้กล่าวโทษแม่ของตนเองที่ไม่ได้เสียใจเลยกับการจาก

ไปของพ่อ และไม่ได้เอาใจใส่และรักลูกๆ เท่าที่ควร จนมาช่วงวัยหนุ่มของชีเลอ ตามประวัติได้อ้างว่า 

เค้าได้มีความผูกพันกับน้องสาวของเค้าเองที่ชื่อว่า เกอร์ตี้ ในลักษณะเชิงชู้สาวขณะที่ชีเลอ อายุเพียง 

16 ปี และน้องสาวเกอร์ตี้ อายุ 12ปี   มีการอ้างว่าชีเลอได้พาน้องสาวของเค้าออกเดินทางไปยังตัว

เมือง  และได้พักอาศัยในห้องพักสองต่อสองเป็นเวลาหลายคืน 46  ไม่มีค ายืนยันของการกล่าวอ้างที่

ชัดเจนมากนักในเหตุการณ์นี้  แต่เมื่อเกตุจากภาพนู้ดของชีเลอในหลายๆภาพนั้น จะปรากฏรูปของ

น้องสาว เกอร์ตี้ของเขาเองเป็นแบบให้ในลักษณะเปลือยกาย 

             ในค .ศ . 1909  ภายหลังจากที่ชีเลอได้จบการศึกษา เขาได้เช่าแฟลต และ สตูดิโอในกรุง

เวียนนา พร้อมกับเริ่มท างานศิลปะ อย่างจริงจัง ในช่วงนี้เอง ที่เขาเริ่มการเขียนภาพของสตรีวัยแรก

รุ่น ซึ่งเขามีความอิสระ และมีโอกาสท าในสิ่งที่เป็นข้อห้ามในวัยเด็กได้มากยิ่งขึ้น ชีเลอได้วาดภาพจาก

เหล่านางแบบไว้มากมาย  ซึ่งภาพวาดส่วนใหญ่ล้วนแสดงออกถึงความรู้สึกทางเพศอย่างรุนแรง  ใน
                                                           
45 Jeanette Zwingenberger,:Egon Schiele,(new York: parkstone,2000), 3. 
46 dinhin , artchive, : Egon Schiele ,สืบค้นได้จาก ( http://dinhin2503.blogspot.com/2006/05/egon-schiele-
httpwww.html)  สืบค้นเมื่อวันที ่13 เมษายน 2560 

https://www.blogger.com/profile/03320247498072935937
http://dinhin2503.blogspot.com/2006/05/egon-schiele-httpwww.html
http://dinhin2503.blogspot.com/2006/05/egon-schiele-httpwww.html
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เดือนเมษายน ค .ศ. 1912  ชีเลอ ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและยึดภาพเขียนของเขา เพราะส่อไปในทาง

ลามกอนาจารจ านวนนับร้อยภาพ พร้อมกับถูกคุมขังโดยถูกตั้งข้อกล่าวหา ล่อลวง และกระท า

อนาจาร ถึงแม้ว่า ข้อหาล่อลวงจะมีหลักฐานอ่อน ชีเลอก็ยังคงถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าแสดงนิทรรศการ

ศิลปะเชิงสังวาส โดยให้เด็กเข้าชมได้    เขาถูกศาลสั่ง คุมขัง 21 วันพร้อมกับเผางานทิ้งไปจ านวนหนึ่ง   

ในระหว่างที่ชีเลอถูกจ าคุกอยู่นั้น เขาได้เขียนภาพออกมาชุดหนึ่ง เป็นงานภาพเหมือนตัวเอง (self-

portraits)  ทว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดเลย ในทางกลับกันชีเลอคิดว่าการก าหนดขอบเขตของการวาด

ภาพต่างหาก ที่เรียกว่าอาชญากรรม มันเหมือนเป็นการฆ่าเขาทางอ้อม47                   

             ในช่วงภายหลัง  อีกอน  ชีเลอ ได้การนิยามว่าเป็น นักอีโรติก เพราะศิลปะของ ชีเลอ 

แสดงออกถึงภาพอีโรติกของร่างกายมนุษย์ที่ไม่ใช่แค่ภาพเปลือยของหญิงสาวเพียงอย่างเดียว แต่

รวมถึงภาพเปลือยกายของบุรุษอีกด้วย รูปแบบผลงานของเขาคือการตั้งใจถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางเพศ

ของมนุษย์ในแบบต่างๆ ออกมาเช่น เรื่องความรู้สึกถึงทางเพศ  ความรักตนเอง  การรักร่วมเพศ  หรือ

ทัศนคติของพวกถ้ ามอง ในเชิงลักษณะขอการยั่วยวนทางเพศ ที่ดูมีชั้นเชิง เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นความ

แปลกใหม่ และดูไม่ซ้ าซากตามรูปแบบเดิมๆของศิลปินคนอ่ืน  ถึงแม้ว่าภาพเขียนของเขานั้นมองดู

แล้วอาจกระตุ้นความรู้สึกถึงความน่าเกียด โจ๋งครึ่ม หรือมีความอนาจาร แต่กลับกัน นั้นคือการดึงดูด

และจูงใจผู้ชมเข้าใจว่าร่างกายนั้นเองมีพลังทางเพศและความตายภายในมันตัวเอง48 (ภาพท่ี25) 

 

ภาพที่ 25  Egon Schiele  “Embrace (Lovers ll)” 1917  Oil on canvas , 100  x  170,2  
ที่มา : Jeanette Zwingenberger .  Egon Schiele . New York : parkstone,2000.  58 
 

                                                           
47 dinhin , artchive, : Egon Schiele ,ที่มาจาก( http://dinhin2503.blogspot.com/2006/05/egon-schiele-httpwww.html)  
สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560  
48 Jeanette Zwingenberger,:Egon Schiele,(new York: parkstone,2000), 4. 

https://www.blogger.com/profile/03320247498072935937
http://dinhin2503.blogspot.com/2006/05/egon-schiele-httpwww.html


  49 

           ภาพ  “Nude Girl  with  folded  Arms ”แสดงลักษณะของเพศหญิงสาว ที่มีอายุในช่วง

วัยรุ่นยืนเปลือยกาย ผมของเธอเป็นลอนหยิกและมีสีแดง  เมื่อมองตรงกลางจะเผยหน้าท้องที่เล็ก ๆ 

เธอยกแขนมาเพ่ือที่ปกปิดหน้าอกอันอ่อนนุ่ม  ที่บนเนินอวัยวะเพศมีขนหัวเหน่าที่ดูยุ่งเหยิง  ก าลัง

หลบเลี่ยงใบหน้าและแสดงออกถึงความเขินอาย  ผู้หญิงในภาพนี้ก็คือน้องสาวของชีเลอนั้นเอง  ชีเลอ 

จะเน้นการถ่ายทอดโดยใช้เรือนร่างของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์ ในเรื่องทางเพศและกามารมณ์รูปแบบ

ตัณหา ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในด้านลึกของจิตใต้ส านึกออกมา  เน้นความโจ๋งครึ่ม แต่ก็เป็นเรื่องที่สะท้อน

ความปรารถนาของมนุษย์ในสังคมออกมา  เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทฤษฏีเพศวิถีความเป็นชาย

ผลงานของชีเลอ ซึ่งก็คือการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศในเรื่องความปรารถนา ความรัก ความใคร่

ออกมาเป็นความรู้สึกลงบนผลงานศิลปะ  สัญลักษณ์ที่ปรากฏในผลงานของชีเลอหลักๆและโดดเด่น 

คือการใช้เรือนร่างกายเป็นจุดเด่นหลักเพียงอย่างเดียว   และภาพนี้จุดเด่นคือหญิงสาว เปลือย  การ

จัดภาพที่อยู่ในดุลยภาพซ้ายขวาไม่เท่ากันลักษณะแบบการหยุดนิ่ง  การใช้สีในภาพนี้ชีเลอใช้พ้ืนสี

แบบน้ าหนักเทา  เพ่ือที่จะเน้นรูปทรงของจุดเด่นก็คือร่างกายให้ดูเด่นชัด มีการลดทอนร่างกายด้วย

เส้นที่บิดเบี้ยวแบบอิสระ ชีเลอไม่ค านึงถึงความถูกต้องตามหลักกายวิภาค แต่เขาต้องการที่จะถ่าย

ออกมาแบบธรรมชาติให้มากที่สุด ด้วยเส้นและฝีแปรงที่ดูรวดเร็วแม่นย า   สีผิวสีน้ าตาลของเรือนร่าง

หญิงสาวจัดไปในโทนร้อนให้ความรู้สึกของความอบอุ่น และมีการแทรกสีแดงเข้าไปที่แขนทั้งสองข้าง

นั้นที่ก าลังป้องหน้าอกท าให้เผยเห็นอวัยวะเพศช่วงล่างที่ไม่มีอะไรบดบัง  ภาพนี้จึงดูมีความรู้สึกถึง

การยั่วยวน ดึงดูด เรื่องอารมณ์เรื่องเพศ (ภาพท่ี 26)                 

 

     

ภาพที่ 26  Egon Schiele “ Nude Girl  with  folded  Arms”.1910 Watercolor and 
black crayon, 48,8x28 cm 
ที่มา : Jeanette Zwingenberger .  Egon Schiele . New York : parkstone,2000. 7. 
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           ภาพ “Reclining Girl in Dark Blue Dress” น้องสาวของเขา เกอร์ตี้ (Gerti) ในเสื้อผ้าเต็ม

ชุดสีด า (ภาพที่ 27)  เมื่อสังเกตองค์ประกอบในผลงานของเขาจะใช้พ้ืนที่ของรูปทรงที่เป็นจุดเด่นใน

ลักษณะแบบชนขอบ  ท าให้พลังของเกิดแรงปะทะเวลามองภาพ   ข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่าง คือ ภาพ

ส่วนใหญ่ของชีเลอจะไม่ค่อยมีการวาดสิ่งของที่อยู่รอบข้างเช่น โต๊ะเตียง หรือ เก้าอ้ีสักเท่าไหร่ เหมือน

เขาต้องการที่จะเน้นและสื่ออารมณ์ของแบบหุ่นนิ่งของเค้าให้เด่นชัดและออกมาให้มากที่สุดมากกว่า 

สิ่งของรูปตัวจึงไม่มีความส าคัญ และดูเหมือนว่าผลงานสร้างสรรค์ของชีเลอนั้น  เกิดจากการถ่ายทอด

ความรู้สึกที่เก็บกักอยู่ภายในนั้นระเบิดพลังมาอย่างที่ไม่รู้ตัว เห็นได้อารมณ์ในผลงานแทบทุกชิ้นที่ให้

อารมณ์ความรู้สึกที่ดูรุนแรงของเส้นที่ขีดลงไปและการใช้ฝีแปรงที่ไม่นิ่งแบบโดยไม่รู้ตัว และผลงาน

ของเค้ามักสะท้อนพฤติกรรมและอารมณ์ออกมาได้อย่างเห็นชัดทางจิตวิเคราะห์เรียกว่ากระบวนการนี้

ว่า “จิตไร้ส านึก”  ในทรรศนะของฟรอยด์   จิตใต้ส านึกคือส่วนของจิตที่ใหญ่ที่สุด และมีบทบาท

ส าคัญต่อบุคลิกภาพและการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์มากที่สุด  เป็นส่วนที่ไม่รู้สึกตัวและถูกเก็บกด

เอาไว้ภายใน ของประสบการณ์หรือความเจ็บปวดที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจ และจะแสดงออกมาใน

รูปแบบความฝัน  เกิดจากจิตใจทั้งสามส่วนซึ่งเมื่อแปลงความหมายในทางศิลปะ ได้แก่ 1.  Id จะเกิด

เป็นแรงบันดาลที่ยิ่งใหญ่   2. Ego คือการสังเคราะห์รูปแบบ ความเป็นเอกภาพ   3. SuperEgo   

เป็นส่วนที่เป็นความคิดสูงส่งในความหมายต่างๆ   และเมื่อน าหลักจิตวิเคราะห์มาอธิบายหลักคิดใน

การสร้างสรรค์ของชีเลอ  ผู้สร้างจึงสามารถสรุปได้ดังนี้   

            1.Id  คือ ต้นก าเนิดของบุคลิกภาพ และเป็นส่วนที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด พลังหรือแรง

บันดาลใจประกอบด้วยแรงขับทางสัญชาตญาณ )Instinct) ที่กระตุ้นให้มนุษย์ตอบสนองความต้องการ 

ความสุข ความพอใจ   เปรียบได้กับการสร้างสรรค์ คือ พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผลงานของชีเลอเป็นการ

แสดงออกเรื่องเพศ จึงแสดงออกมาจากแรงขับทางสัญชาตญาณเพศในจิตใต้ส านึก ด้านตัณหา และ 

แรงปรารถนาทางเพศ  และประสบการณ์ในชีวิตที่เลวร้ายของชีเลอนั้นก็มีผลต่อจิตใต้ส านึกของเขา

เองจึงแสดงออกมาผ่านพฤติกรรมและใช้เป็นพลังของแรงขับเคลื่อนเพ่ือตอบสนองตนเอง อย่างที่ได้

ปรากฏอย่างชัดเจนในผลงานของเขา  

            2.Ego  คือ จะเป็นส่วนของบุคลิกภาพที่ท าหน้าที่ประสาน id  และ SuperEgo ให้แสดง

บุคลิกภาพออกมาเพ่ือให้เหมาะสมกับความเป็นจริง และขอบเขตที่สังคมขึ้นอยู่กับหลักแห่งความเป็น

จริงซึ่งมีการใช้เหตุผล มีการใช้สติปัญญา และการรับรู้ที่เหมาะสม  เมื่อเปรียบกับการสร้างสรรค์ของชี

เลอ คือ  การสังเคราะห์รูปแบบผลงาน และความเป็นเอกภาพ (Synthesis of form) ตีความได้ว่า
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ผลงานชีเลอถ่ายทอดและแสดงออกมาจากพลังของสัญชาตญาณทางเพศ  id   และ  SuperEgo คือ 

ศีลธรรม โดยมี Ego ท าการสังเคราะห์และประสานอยู่ตรงกลางท าหน้าที่ควบคุม โดยสังเคราะห์

กลั่นกรองออกมาเป็นรูปแบบของผลงาน และการใช้รูปทรงสัญลักษณ์ในเรื่องเพศ โดยรวมคือการ

ถ่ายทอดความจริงผ่านภาพสังขารร่างกายมนุษย์ 

              3.Superego  เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมจรรยา บรรทัดฐานของสังคม  ที่เป็น

ความคิดที่สูงส่ง จะเห็นว่าผลงานสร้างสรรค์ของชีเลอในทุกชิ้นมีทั้งเพศชายและหญิงที่เป็นหลัก

ความคิดท่ีสะท้อนบริบทมนุษย์ในด้านสังคมผ่านเรือนร่างกาย ชีเลอได้กล่าวว่า “ ร่างกายนั้นเป็นเรื่อง

ของพลังทางเพศ และความตายภายในมันตัวเอง”  ตีความได้ว่า ชีเลอต้องการน าเสนอด้านที่เป็นลบ

ของมนุษย์ เพ่ือกระตุ้นให้มนุษย์เกิดการรับรู้และเกิดการตระหนัก ถึงแม้บางภาพเมื่อผู้ชมดูแล้วจะมี

ความรู้สึกถึงความงามและน่าเกลียดรวมกัน  การบิดเบี้ยว  การเปลือย หรือดูอนาจาร   แต่จุดหมาย

แท้จริงที่ชีเลอคือใช้ผลงานของเขาแสดงออกไปสู่สังคม เพ่ือท าหน้าที่กล่อมเกลาจิตใจและสะท้อน 

“ความเป็นจริง” ในเรื่องทางโลกท่ีเป็นสัจธรรมของมนุษย์ 

               จึงสรุปได้ว่า  ผลงานสร้างสรรค์ของชีเลอนั้น ใช้แนวคิดเรือนร่างเป็นสัญลักษณ์และมี

ความหมายในเรื่องของการกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศ  ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับกระบวนการ

ทางทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ด้านการใช้จิตใต้ส านึกมาเป็นแรงขับสัญชาตญาณทางเพศมาเป็นผลงาน ที่

แสดงความหมายเรื่องของ ความรัก ความใคร่ ความปรารถนาทางเพศของมนุษย์เพศชาย ซึ่งทั้งหมด

โดยรวมแล้ว ชีเลอจัดอยู่ในรูปแบบแนวคิดเพศวิถี และอัตลักษณ์ของความเป็นชายได้อย่างสมบูรณ์    

 

 

ภาพที่ 27  Egon Schiele “ Reclining Girl in Dark Blue Dress” , 1910  Watercolor 
and black crayon, 45x31 cm 
ที่มา : Jeanette Zwingenberger .  Egon Schiele . New York : parkstone,2000. 10. 
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Hans Ruedi Giger : ฮานส์ รูดอล์ฟ  ไกเกอร์   

             ฮานส์ รูดอล์ฟ กีเกอร์   เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ คศ. 1940  ในเมืองทางภาค

ตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในครอบครัวที่มีพ่อและแม่เป็นนักเคมี  ไกเกอร์ มี

ประสบการณ์ท่ีมืดมนกับความฝัน ที่หลอกหลอนมาตั้งแต่ช่วงวัยเยาว์เค้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับปัญหาการ

นอนหลับ  หรือ Sleep Disorder  พ่อของเขามองศิลปะเป็นอาชีพที่ต้องกัดก้อนเกลือกินและไม่

สนับสนุนให้เขาเป็นศิลปิน แต่แม่ของเขานั้นกลับคอยผลักดันให้เขาน าศิลปะมาใช้ในการเยียวยา

จิตใจที่มืดหม่นนั้น   49       

                        ศิลปะของไกเกอร์มีนิยามที่เรียกว่า “ชีวะจักรกล” แนวคิดการสร้างสรรค์และการ

นลักษณะบางอย่างของเครื่องจักรกลที่แสนอันตรายของโลกสร้างสัญลักษณ์คือ ได้ผสมผสา

เทคโนโลยี รวมเข้ากับส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ (Anatomy) ทุกอย่างล้วนแปลกประหลาดพิสดาร 

และนี่คือวิธีที่ไกเกอร์ได้ผสมผสานปะปนกันไว้ในผลงานของเขา ซึ่งมีทั้ง เซ็กส์ที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ 

ความรุนแรง ตัวแทนแห่งความตาย กะโหลกท้ังหลายและกระดูก  ได้เปลี่ยนรูปร่างของร่างกายมนุษย์

รวมไปกับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักร ในทางกลับกันเราอาจจะกล่าวได้ว่ามันได้หล่อหลอมจน

กลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่างประณีต ซึ่งให้ภาพที่สะท้อนออกมาเป็นพละก าลังในเชิงสัญลักษณ์ เช่น 

ความปิติในเซ็กส์  ความรุนแรง ความเจ็บปวดทรมาน ความเลวร้าย และความตาย  ซึ่งผลงานของไก

เกอร์สามารถท าให้ค้นพบกับความลึกที่ซุกซ่อนเอาไว้ภายในจิตใจที่ของมนุษย์ได้อย่างดี   เขาก็ได้

ศึกษาค้นหาเกี่ยวกับสภาวะของจิตใจในระดับสติสัมปชัญญะ (conscience ) และความส าคัญของ

จิตวิทยาอันเป็นร่องรอยสาเหตุของความเจ็บป่วยในการเกิดเป็นมนุษย์ สภาวะการเป็นมนุษย์ที่เขา

หลงใหลก็คือ “สภาวะจิตใต้ส านึกของมนาย์” ไกเกอร์จึงได้เรียนรู้ท าความเข้าใจและได้ถ่ายทอดลงใน

ผลงานศิลปะของเขา  ผลงานของเขาคือการค้นพบส ารวจตัวเองและเป็นการบ าบัดจิตใจข้างในของ

ตนเองจากอาการโรคฝันร้าย เขาจึงต้องก้าวข้ามผ่านความน่ากลัวความสยดสยองในฝันร้าย ความอึด

                                                           

49อิศรา เปี่ยมพงศ์สานต ์, เอเลี่ยน : กับการเนรมิตรฝันร้ายให้เปน็งานศิลปะที่โลกตะลึงของ H. R. Giger, 

สืบค้นได้จาก(www.tcdc.or.th/articles/design-creativity/20061/#เอเลี่ยน--กับการเนรมิตรฝนัร้ายให้เป็นงาน
ศิลปะทีโ่ลกตะลึงของ-H-R-Giger) สืบค้นวนัที่ 20 พ.ค 2560  

http://www.tcdc.or.th/articles/design-creativity/20061/#เอเลี่ยน--กับการเนรมิตรฝันร้ายให้เป็นงานศิลปะที่โลกตะลึงของ-H-R-Giger
http://www.tcdc.or.th/articles/design-creativity/20061/#เอเลี่ยน--กับการเนรมิตรฝันร้ายให้เป็นงานศิลปะที่โลกตะลึงของ-H-R-Giger
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อัดใจในที่คับแคบในผลงานภาพวาดของเขาเหล่านั้น  เพื่อที่จะเข้าถึงการควบคุมมัน  และศิลปะคือสิ่ง

ที่ท าให้ตัวเขาไม่ด่ าดิ่งลงไปในความบ้าคลั่งนั้นเอง50   

             ในบทความ  (HR Giger et :  l'âme  du  au XXe sie`cle)  จิตวิญญาณของคริสต์ศตวรรษ

ที่ 20 ในหนังสือ “HR Giger”  ได้อธิบายถึงสาระส าคัญในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่ปรากฏและ

เชื่อมโยงอยู่ในผลงานของไกเกอร์ไว้ 3  เรื่องคือ  

             เรื่องที่ 1 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20  มีลักษณะที่เด่นชัดอย่างหนึ่งคือ การมีเทคโนโลยีที่

มากจนเกินไป  อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการท าให้กล้ามเนื้อของเรา ระบบประสาทของเรา ดวงตาของ

เราและหูของเรา แม้กระท่ังชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายของเราได้ยืดขยายขึ้น ภาพพจน์ของเทคโนโลยีที่

ท าให้เรามีชีวิตสะดวกสบายในทุกด้าน  และจุดเหล่านี้เองท าให้พรมแดนของชีวะร่างกายและ

เครื่องมือทางเทคโนโลยีค่อยๆหายลงไปทีละเล็กละน้อย  เครื่องจักรกับร่างกายใกล้ชิดกันมากจนกลืน

เป็นส่วนเดียวกัน  เมื่อมองอีกมุม ความเป็นมนุษย์ของเราเองก็ได้เปลี่ยนบทบาทไปด้วยเช่นกันจาก

บทบาทในฐานะของผู้สร้างกลายเป็นเหยื่อทางเทคโนโลยีแทน 

             เรื่องที่ 2  สิ่งที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของยุคคริสต์ศตวรรษที่ 20 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

คือการปรากฏตัวของรูปแบบของความรุนแรง และการท าลายล้างผลาญแบบปีศาจร้าย  อาทิเช่น 

สงครามท าลายล้างผลาญ การปฏิวัตินองเลือด ระบบการปกครองแบบเผด็จการ การฆ่าล้างเชื้อชาติ  

และการก่อการร้ายข้ามชาติได้เข้ามายึดครองพ้ืนที่ของฉากซึ่งเป็นภาพการใช้ความรุนแรง และความ

เสียหายเหล่านี้ เปรียบกับภาพของซาตานปีศาจร้าย ที่กลายเป็นลักษณะเด่นของยุคนี้  

             เรื่องที่ 3  ของยุคคริสต์ศตวรรษที่ 20 คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

ไปอย่างพิสดาร  เราได้อยู่ในช่วงครึ่งหลังของยุคนี้ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงจากยุคก่อนหน้าที่มีความเข้มงวด

ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์   อาจกล่าวได้ว่า การที่ข้อห้ามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ได้หย่อน

ลงนี้เอง ได้ก่อให้เกิดอิสรภาพในการมีเพศสัมพันธ์และความสามารถในการท าอะไรก็ได้  เช่น  การส า

ส่อนทางเพศและรวมไปถึงการมีอิสระของเพศที่สาม  เกย์  สาวประเภทสอง   และในอีกด้านหนึ่งนี้

เองก็ก่อให้เกิดบางแง่มุมของด้านมืดเกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์   ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาไม่เหมือนยุคก่อน

หน้านี้ และได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน “ตลาดทาสกามารมณ์  ”ภาพแทนของปีศาจ

ร้ายที่น่ากลัวที่สุดตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบ ันนี้  ก็คือ “โรคเอดส์ ”ได้แพร่ขยายออกไปทั่วโลก และได้

สร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ระหว่าง “เซ็กส์  ”และ “ความตาย ”กนัยเมื่อหรืออี

                                                           
50Stanislav Grof , :HR Giger ,Zurich ,( Italy : TASCHEN,2002), 34-36. 
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เปรียบเทียบกับเทพปกรณัม คือ เทพอีรอส และเทพแทนาทอส (เทพแห่งราคะ และเทพแห่งความ

(ตาย)51  

              สรุปได้ว่า ความเชื่อมโยงของทั้ง 3 เรื่องที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น  เห็นถึงความสัมพันธ์ของ

ศิลปินกับบริบททางสังคมในช่วงยุคคริสต์ศตวรรษที่ 20  นอกจากแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์

โดยตรงของ “โรคอาการฝันร้าย”ที่เป็นมาตั้งแต่เด็กของไกเกอร์นั้น  เหตุการณ์ทั้ง 3 เรื่องนี้จึงส่งผล

ทางตรงและทางอ้อมจึงเกิดความสะเทือนใจ  และสร้างแรงบันดาลให้กับรูปแบบและผลงาน

สร้างสรรค์ของไกเกอร์ ได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์ (ภาพที่28)  และภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่มี

เอกลักษณ์ท่ีเฉพาะตัว (ภาพท่ี29) 

 

 

ภาพที่ 28  HR Giger   “Passage Temple entrance with HR Giger ” , Work  No . 262, 
1975. Acylic on paper on wood , 240 x280 cm 
ที่มา : HR Giger .Zurich , Italy : TASCHEN,2002, 36. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
51Stanislav Grof , :HR Giger ,Zurich ,( Italy : TASCHEN,2002),33-34. 
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ที่มา : HR Giger ART+ , New York : TASCHEN,2002, 44. 

 
 
           ผลงานสเก็ตช์ลายเส้นขาวด า ด้วยเทคนิคการวาดเส้น ภาพ ก-ฉแสดงให้เห็นว่าไกเกอร์  

ต้องการถ่ายทอดในเรื่องทางโลกของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในยุคศตวรรษท่ี 20  ผู้คนวัยหนุ่ม

สาว หรือวัยผู้ใหญ่ ที่กระแสค่านิยมทางเพศเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น การส าส่อนทางเพศ การให้

อิสระทางเพศ มากขึ้น กฎข้อห้ามต่างๆทางเพศได้ถูกลดหย่อนลงจากช่วงยุคก่อนหน้านี้  ผลงานของ

ไกเกอร์ชุดดังกล่าวนี้แสดงรูปแบบที่หลากหลายของการมีเพศสัมพันธ์ ของมนุษย์ชายและหญิง ที่มี

ลักษณะความเบี่ยงเบน ผิดแปลกไปจากปกติในยุคสมัยนั้น  คือมีการร่วมเพศแบบหมู่ ท่าทางที่ดู

รุนแรงแปลกพิสดาร  ซึ่งการจ ากัดความของรสนิยมเหล่าชายและหญิงทั้งหมดนี้ เกี่ยวข้องกับพวก

ซาดิสม์ และพวกมาโซคิสม์  คือ พวกมีเพศสัมพันธ์โดยมีสิ่งปฏิกูลเป็นตัวกระตุ้นเช่น  อุจจาระ พวกที่

มีเพศสัมพันธ์กับศพ หรือว่าพวกที่เพศสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความรุนแรง เป็นต้น (ภาพท่ี30) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29  HR Giger   “Giger “lluminatus I seguence” , 1978. Acylic on paper .100 x70 cm 
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                              (ก)                                (ข)                       (ค) 

                                  

                             (ง)                                    (จ)                     (ฉ)                     

 
  
 ที่มา : HR Giger .Zurich , Italy : TASCHEN,2002,  80, 81 ,86 ,87 ,88 ,91. 
              

 ภาพ “ ทางเดินสู่สวรรค์” (Passage Temple) ผลงานภาพนี้แสดงเรื่องราวของเส้นทางที่

จะน าเราเข้าไปพบพระเจ้า โดยภาพนี้มีจุดเด่นที่ตั้งอยู่ตรงกลางภาพ เมื่อมองดูแล้วจะพบกับ

สัญลักษณ์ของ “ลึงค”์หรือ อวัยวะเพศชาย ซึ่งในศาสนาฮินดูคือสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของ  ลักษณะ 

“พระเจ้า” ลักษณะตั้งตรงดิ่งอยู่ภายใต้ช่องคลอดของประตูที่มีนัยยะคล้ายกับช่องคลอดอวัยวะเพศ

หญิง หรือ “โยนี” ด้านในของลึงค์มีใบหน้าของเด็กทารกชายที่แฝงอยู่ด้านใน ไกเกอร์ให้ความหมาย

 แทนสัญลักษณ์ทารกนี้ว่า “ฟีตัส” คือช่วงระยะการเติบโตของทารกที่อวัยวะต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วแต่

ยังอยู่ในท้องมารดาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทารกต้องเผชิญกับการหดตัวบีบเกร็งของมดลูก เลือด สิ่งปฏิกูล  

ภาพที่ 30  HR Giger, “Unititled”,1999. Pencill on paper, 30x21 cm , 
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จึงแทนสัญลักษณ์แห่งความทุกข์ทรมานก่อนช่วงการเกิด52   มุมด้านล่างของภาพซ้ายและขวามีชีวะ

จักรกลที่ติดอาวุธปืนท าลายล้างคล้ายกับทหารเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงระบบการปกครองแบบเผด็จ

การ การฆ่าล้างเชื้อชาติ  เปรียบได้กับความรุนแรงของสังคมในยุคนั้น  เมื่อดูองค์ประกอบโดยรวม

และสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายของภาพนี้  จึงสรุปได้ว่าภาพนี้สอดคล้องกับแนวคิดเพศวิถีความ

เป็นชายในบริบทของ ผู้สร้าง หรือ พระเจ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ก าเนิด และทหารชีวะจักรกล ซึ่ง

แทนความหมายของความแข็งแกร่ง  ผู้น า เผด็จการ (ภาพที่31)               

 

ภาพที่ 31  HR Giger   “Passage Temple ” , Work  No . 261, 1974. Acylic and ink on 
paper on wood , 240 x280 cm 
ที่มา : HR Giger .Taschen 25 anniversary Special editions , New York :TASCHEN,2003, 
131. 
           ภาพ “ ทางเดินของผู้วิเศษเพ่ือที่จะขึ้นไปหาพระเจ้า”( Passage Temple Way of the 

Magician)   ไกเกอร์ได้น าเสนอรูปภาพของบัลลังก์ท่ีอาบแสง ประดับตกแต่งบนยอดของบันไดเจ็ดขั้น 

และขนาบข้างด้วยภาพของหญิงสาวบริสุทธิ์ทั้งสี่ หรือเป็นสัญลักษณ์พระแม่มารีในรูปแบบของ ชีว“

 ”จักรกล53  กลางภาพคือประตูแห่งแสงสว่าง และเม่ือมองดูล้อมรอบประกอบไปด้วยวัตถุท่ีเป็นโลหะ

จักรกล จุดเด่นภาพนี้คือช่วงกลางภาพที่เป็นประตู ดูแล้วมีลักษณะคล้ายกับช่องคลอดของเพศหญิง 

ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ไกเกอร์มักจะแฝงนัยยะในวัตถุที่คล้ายกับอวัยวะ

                                                           
52

Stanislav Grof , :HR Giger ,Zurich ,( Italy : TASCHEN,2002), 38. 
53Stanislav Grof , :HR Giger ,Zurich ,( Italy : TASCHEN,2002), 37 
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เพศชายและหญิงลงไปในผลงานแทบทุกชิ้น   เมื่อสังเกตเรือนร่างที่ดูสูงเรียวยาว และสีผิวที่ดูซีดขาว

ดั่งไร้ชีวิตอาจแทนได้ถึงความตาย  เมื่อวิเคราะห์ผลงานภาพนี้จะเห็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเรื่องราว

เกี่ยวกับเพศหญิงและเซ็กซ์   ประตูซึ่งเป็นวัตถุมีนัยยะทางเพศแทนช่องคลอดเพศหญิง ที่เปร่งแสง

สว่างดึงดูดเชื้อเชิญให้ผู้วิเศษซึ่งส่วนใหญ่คือมนุษย์ เพศชาย  ให้เข้ามาเพ่ือน าตนเองไปสู่สวรรค์ สวรรค์

คือสภาวะแห่งสุข  ภาพนี้จึงเปรียบได้กับมนุษย์เพศชายที่ล้วนน าตนเองวิ่งเข้าหาความสุขทางโลก หรือ

การมีสุขทางเพศสัมพันธ์  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  ไกรเกอร์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เพ่ือต้องการถ่ายทอด

รูปแบบของอัตลักษณ์ทางเพศชายในกรอบความคิดของ ความฝันและความปรารถนาทางเพศ  โดย

ผ่านวิถีการเป็นผลงานศิลปะที่ใช้สัญลักษณ์บริบทของร่างกายเรื่องเพศ และกามวิสัย (ภาพท่ี32) 

 

 

ภาพที่ 32  HR Giger “Passage Temple Way of the Magician”, Work  No . 264, 1975. 
Acylic on paper on wood , 240 x280 cm 
ที่มา : HR Giger .Zurich , Italy : TASCHEN,2002,34. 
 
             ภาพ “ ชีวะจักรกล คือ้เขาได้ให้แนวคิดความบันดาลใจจากการสร้างสิ่งนี  " ปีศาจมาจาก

ฝัน ร้ายของเขาที่คอยหลอกหลอนในความฝันตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งหนึ่งในความฝันนั้นก็คือ เขาพบว่า

ตนเองอยู่ในสถานที่ท่ีซึ่งได้กักขังเขาเอาไว้ภายในห้องที่แออัด สกปรกด ามืด ที่ปราศจากประตูและไม่มี

หน้าต่างเลยมีเพียงเขาคนเดียวข้างในนั้น ผนังรอบๆเหล่านั้นได้มีสิ่งมีชีวิตที่มีผิวเหวอะหวะเหมือนติด

โรคร้ายกลายเป็นปีศาจที่จ้องมองเขาผ่านรอยแยกผนัง  ซึ่งเป็นความฝันที่เต็มไปด้วยความกลัว และ
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ความรู้สึกอึดอัด กดดันเป็นอย่างมาก54   แต่ไกเกอร์เองก็รู้สึกว่าผลงานศิลปะของเขาคือวิธีการบ าบัด

และเป็นวิธีในการรักษาความสมดุลในจิตใจ  ซึ่งก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานทั้งชุดของเขา  

เมื่อวิเคราะห์ในภาพนี้จุดเด่นคือสิ่งมีชีวิตรูปแบบชีวะจักรกลลักษณะเพศชายหญิง ในอริยบทที่คล้าย

กับท่วงท่าของการมีเพศสัมพันธ์  เครื่องจักรเพศชายมีลักษณะหัวกลมโค้งมนดูมันวาว เป็นรูปลักษณะ

คล้ายกับอวัยวะของเพศชายหรือ ลึงค์  สีผิวของเครื่องจักรที่ดูลื่นด าวาว ซึ่งนัยยะสีด านั้นแสดงถึง

อ านาจและกิเลส ที่ก าลังโอบรัดเรือนร่างกายของชีวะจักรกลหญิงสาวที่เรือนกายมีสีขาวซีดให้

ความรู้สึกที่เย็นเยือกไร้อารมณ์  จุดหลักท่ีส าคัญคือการใช้ปากที่แหลมยืดยาวคล้ายท่อวงสอดใส่เข้าไป

ในปากอย่างกระหายกระสันเพ่ือปล่อยน้ าเชื้อ เฉกเช่นเดียวกับภาพแทนการมีเซ็กซ์ของมนุษย์  ดังที่

กล่าวไว้ต้นเรื่องผลงานสร้างสรรค์ของไกเกอร์นั้นถ่ายทอดเรื่องราวจากความฝันและแฝงเรื่องความ

ต้องการของจิตใต้ส านึกภายในของมนุษย์เพศชาย ในเรื่องเซ็กซ์  การเกิดและความตาย (ภาพท่ี 33)   

 

                 

ภาพที่ 33  Giger  “Biomechanoid ”, 1976  acrylic on paper /wood, 100x70 cm 

ที่มา : HR Giger ART+ , New York :Taschen, 2002, 28.  

 
             ภาพ “The Net  I” แสดงถึงรสแห่งการสัมผัสจากเรือนร่างภาพเปลือยช่วงท่อนล่างของ

ชีวะจักรกลเพศหญิงที่แสดงให้เห็นภาพกระจับอวัยวะเพศที่มีคมเขี้ยวที่แหลมคม  ลอยเรียงรายอยู่

                                                           
54

 Stanislav Grof , :HR Giger ,Zurich ,( Italy : TASCHEN,2002), 38. 
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ด้านหน้าและยิ่งมีนัยยะมากขึ้นจากเชือกหนังที่พาดต้นขาของหญิงสาวสลับกันไปมาให้ชวนฝัน

จินตนาการให้ลึกยิ่งขึ้น สรีระของท่อนขาที่ดูเรียวยาวในอริยะบทท่าทางที่ดูเชื้อเชิญให้เข้ามาสัมผัสลูบ

ไล้  ผิวหนังที่มันวาวดูลู่ไปกับลมท าเกิดความรู้สึกที่น่าค้นหา ซึ่งผิวเช่นนี้คื อจุดส าคัญที่แสดงถึง

สุนทรียะแห่งการสัมผัสบนเรือนร่างในผลงานชิ้นนี้  การสร้างสัญลักษณ์เพียงแต่ช่วยเสริมความรู้สึก

ของรูปร่างของภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยให้เห็นถึงการอัตลักษณ์ภายในใจของศิลปินด้วย  จุดเด่นที่ส าคัญ

และดูมีนัยยะทางเพศของภาพนี้คือไกรเกอร์ได้ท าการผสมผสานพื้นที่ของปากช่องคลอดให้เป็นกระจับ

ที่สวมใส่แนบติดเนื้อผิวหนังอวัยวะเพศหญิงที่ดูอันตรายด้วยรอบคล้ายฟันที่แหลมคม ซึ่งเป็น

เชิงสัญญะของความรุนแรงทางเพศ และ ยังดูมีความสอดคล้องกับทางจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ คือ

แนวคิดในเรื่องของ ปมเอดิปัส  ซึ่งก็คือการที่เด็กชายยึดติดกับมารดาและการกลัวการถูกตัดตอน

ความเป็นชาย ซึ่งสอดคล้องกับอวัยวะเพศหญิงที่มีฟันแหลมคมตรงปากช่องคลอด ที่ปรากฏอยู่ภาพนี้  

ดังนั้นศิลปะของไกรเกอร์จึงเปรียบเสมือนการเปิดเผยความจริงที่ซุกซ่อนภายในจิตใจของมนุษย์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ความลึกสุดภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่อาจเข้าใจได้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ส่วนของจิตใต้

ส านึกนั้น ไกเกอร์ค้นพบว่าชีวิตของมนุษย์เป็นกระบวนการที่ลึกลับและซับซ้อน (ภาพท่ี 34) 

             

 

 
ภาพที่ 34  Giger  “The Net  I ”, 1976  acrylic on paper /wood, 140x100 cm 
ที่มา : HR Giger .Zurich , Italy : TASCHEN,2002, 201. 
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ตารางท่ี 1  การศึกษาคุณค่าและสุนทรียภาพของศิลปกรรมรูปแบบศิลปกรรมอีโรติก  (Erotic ) 
ในตะวันออก-ตก 

ศิลปะอีโรติก 
ตะวันออก-ตก 

(Erotic Art  in 
Eastern Western 

world) 

 
แนวความคิด 
(concept) 

 
กระบวนการสร้างสรรค์ 
(Creative process) 

 

 
เรือนร่าง 
(Body) 

 
ศิลปกรรมไทย 

    
 ภาพจิตรกรรมฝาพนัง 

เชิงสังวาส  วัดหนองยาว
สูง อ าเภอเมือง จังหวัด

สระบุรี   

 
ความสัมพันธ์ทางเพศ
ของมนุษย์ ที่ถ่ายทอด
ออกมาในลักษณะ มุก
ตลก ขบขัน ของศิลปิน
ที่ต้องการแสดงถึงวิถี
ชีวิต สังคม บ้านเมืองใน
บริบทยุคสมัยนั้น  
ศิลปะเชิงสังวาสแฝง
ความเชื่อของคติธรรม
ในศาสนาพุทธที่
ต้องการให้รับรู้ถึงกิเลส
ตันหา เพ่ือสอนให้เห็น
สัจธรรม และคุณธรรม 
 

 
การวางโครงสร้างของ
รูปทรงในลักษณะระนาบ
แบนใช้วิธีการการตัดเส้น
เพ่ือสร้างความชัดเจนของ
รูปทรง เน้นการสร้าง
ระยะใกล้ ไกล มีเรื่องมิติ
ของพ้ืนที่และเวลาเข้า
มาร่วม 
รายละเอียดของภาพ
ประกอบด้วย มนุษย์เพศ 
ชาย,หญิง,เด็ก ,ต้นไม้ เกิด
จากการใช้แปรงภู่กันแต่ง 
แต้มทีละชั้น 

 
ร่างกายของเพศ
ชายหญิงแสดง เป็น
ภาพเชิงแบนเรียบ
ลดทอนความ
เหมือนจริงแฝง
ความหมายของ
ความรัก กามวิสัย
แบบตรงไปตรงมา 

 
ศิลปกรรมญี่ปุ่น 

 
ภาพศิลปะนู้ดโบราณ

ของญี่ปุ่น “Shunga”  ,  
 

 
แสดงความสวยงามของ

ธรรมชาติ  
ชีวิตประจ าวัน มนุษย์ 
สังคม และประเพณี  

ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ความงามทาง 

 

 
ลักษณะของมุมมอง
โครงสร้างในจิตรกรรม 
เป็นภาพแนวนอน มีการ
เว้นพื้นที่ช่องว่างที่น้อย 
แต่เน้นวัตถุเสื้อผ้าที่มาก
เพ่ือความงาม  และผล 
 

 
รูปทรงร่างกายแบบ
เรียบแบน เชิง
ลดทอนรูปทรง มี
ความอ่อนช้อยของ
เรือนร่าง และความ
เคลื่อนไหมที่  
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ศิลปะอีโรติก 
ตะวันออก-ตก 

(Erotic Art  in 
Eastern Western 

world) 

 
แนวความคิด 
(concept 

 
กระบวนการสร้างสรรค์ 
(Creative process) 
 

 
เรือนร่าง 
(Body) 

 
ศิลปิน  kikugawa 

Eizan 
 

วัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง
ความบันเทิงสุนทรียะ 
แสดงถึงอารมณ์เรื่อง
ของ ความรัก  ความ
ปรารถนาทางเพศ แบบ
อีโรติก (Erotic) 
 

ของการมองที่เคลื่อนไหว 
ลื่นไหลปะทะอารมณ์อย่าง
เต็มที่ มีการใช้มิติของภาพ 
 
ในลักษณะใกล้และไกล
เพ่ือเน้นเรือนร่างและเรื่อง
ทางกามวิสัยอย่างสมบูรณ์ 
 

นุ่มนวล 

 
ศิลปกรรมอินเดีย 

 
  รูปแกะสลักหินเชิง
สังวาสในวิหาร “คชุ
ราโห”   Khajuraho  
Temples  
 

 
สร้างข้ึนด้วยความเชื่อ
ทางศาสนาเพ่ือเป็นการ
บูชาพระศิวะ เทพ
เจ้าของฮินดู แสดงถึง
ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่และ
พลังในโลกและจักรวาล 
อย่างสมดุล 
 

 
ลักษณะของมุมมอง
โครงสร้างใน
ประติมากรรม เป็น
ลักษณะแนวตั้งดูมีพลัง
และแรงปะทะอารมณ์  
การวางสัดส่วนของรูปทรง
ที่ซับซ้อน ดูมีมิติที่ลึก มี
เรื่องของแสงเงาที่ทอด
กระทบตก และเรื่องของ
เวลาของแสงเข้ามาอยู่
ด้วย  ลักษณะ 
เพ่ือเน้นเรือนร่างและ
อารมณ์ความรู้สึกลี้ลับ น่า
ค้นหา 

 
รูปทรงของเรือน
ร่างมีความสวยงาม
อ่อนช้อยลักษณะที่
เน้นสัดส่วนและ
จุดเด่นของอวัยวะ
ให้เด่นชัดถึง 
ความสัมพันธ์ทาง
เพศแบบคู่ตรงขา้ม
(Sexual 
intercourse)  
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ศิลปะอีโรติก 
ตะวันออก-ตก 

(Erotic Art  in 
Eastern Western 

world) 

 
แนวความคิด 
(concept) 

 
กระบวนการสร้างสรรค์ 
(Creative process) 

 

 
เรือนร่าง 
(Body) 

 
ศิลปะร่วมสมัยตะวันตก 
รูปแบบอาร์ต นูโว
(ArtNouveau) 

 
Gustav klimt 
“Embracing 
Happiness 
Couple”1902 
oilcolor on canvas                                           
 
 

 
ศิลปินถ่ายทอดเรื่องราว
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชายหญิงที่สื่อสาร
ออกมาจากชีวิตส่วนตัว 
ความรัก และ
ประสบการณ์ทางเพศ 
เป็นภาพที่ให้ความรู้สึก
ต่อสิ่งเร้าอารมณ์ทาง
เพศได้อย่างสวยงาม ใน
แบบอีโรติก ที่เกิดจาก
ห้วงความเสน่หา ต่อ
เพศหญิงอันเป็นที่รัก 
 
 
 
 

 
โครงสร้างของทัศน์ธาตุใน
ภาพและองค์ประกอบ
จุดเด่นของภาพเพศชาย
หญิงยืนสวมกอด แนวตั้ง
จัดวางอยู่ด้านขวา ให้
ความรู้สึกถึงลีลาแห่ง
ความรัก ความมั่นคงและ
หนักแน่น สัญลักษณ์เหล่า
เทพีที่ห้อมล้อมบรรเลง
เสียงเพลง แสดง ถึงความ
รื่นเริง ความสุขและความ
สดใส การใช้สีทอง ที่
ให้ผลความรู้สึกท่ีทรงพลัง  
ชวนอารมณ์ให้น่ามองและ
สัมผัสอย่างลึกๆ 
 
 
 

 
เรือนร่าง รูปทรงมี
ความสวยงามอ่อน
ช้อยแบบแบนเรียบ
ไม่เน้นสัดส่วนที่
ถูกต้องแม่นย าแต่
ใช้เส้นที่โค้ง ลื่นไหล
แสดงความรู้สึกที่มี
ชีวิตชีวา บ่งบอกถึง
ชีวิตและความสุข 
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ศิลปะอีโรติก 
ตะวันออก-ตก 

(Erotic Art  in 
Eastern Western 

world) 

 
แนวความคิด 
(concept) 

 
กระบวนการสร้างสรรค์ 
(Creative process) 
 

 
เรือนร่าง 

(Body) 

 
ศิลปะร่วมสมัยตะวันตก 
รูปแบบ เอ็กซ์เพสชั่นนิส  
(Expressionism) 

 
Egon Schiele  
Embrace (Lovers ll) 
1917  Oil on canvas 
, 100  x  170,2  

 
ศิลปินแสดงออกทาง
เพศอย่างตรงไปตรงมา
ชัดเจน ด้วยการวาด
สรีระ ร่างกาย ที่
บิดเบือนและเส้นที่
แสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึก  จะไม่
เน้นความเหมือนหรือ
สวยงาม  ผลงานเกือบ
ทั้งหมดแสดงออกถึง
อารมณ์ทางเพศอย่าง
โจ่งแจ้ง แฝงอารมณ์
ความรู้สึกท่ีออกมาจาก
ก้นบึ้งภายในจิตใต้
ส านึกมาส าแดงให้เห็น   

 
โครงสร้างของทัศน์ธาตุใน
องค์ประกอบหลักของ
ภาพ เพศชายหญิงนอน
เปลือยกายในอากัปกริยา
สวมกอดกันอย่างเร้า
อารมณ์ แนบชิด มือที่โอบ
อุ้มใบหน้าทีก่ าลังจูบลูบไล้
เส้นผมแสดงถึงความดื่ม
ด่ าในรสสัมผัส  เส้นของ
รูปทรวดทรงที่ผ่อนคลาย
และหนักแน่นให้ความรู้สึก
ถึงลีลาแห่งความรัก  เรือน
ร่างนั้นถูกรองรับด้วยผ้าสี
ขาวครีม ที่ยับยุ่งเหยิง ลื่น
ไหล พัวพันแสดงถึงนัยยะ
ทางเพศที่อ่อนนุ่ม และ
รุนแรง 

 

เรือนร่างเปลือย 
เน้นทรวดทรงที่
ปลิดพริ้วไหว และ
พัวพันแสดงความ
เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การใช้สี
อ่อนๆ สลับเข้ม 
และใช้เส้นที่เน้นทั้ง
น้ าหนักตัดแสงเงา
เพียงเล็กน้อย แต่
เน้นฝีแปรงที่ทรง
พลัง และมีเสน่ห์  
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ศิลปะอีโรติก 
ตะวันออก-ตก 

(Erotic Art  in 
Eastern Western 

world) 

 
แนวความคิด 
(concept) 

 
กระบวนการสร้างสรรค์ 
(Creative process 

 
เรือนร่าง 

(Body) 

 
ศิลปะร่วมสมัยตะวันตก 
รูปแบบเซอร์เรียล

ลิสม ์(Surrealism) 

 
   Giger  “Necronom 
v”, 1976  acrylic on 
paper /wood, 
100x150 cm  
 

 
ศิลปินสร้างสรรค์
ผลงานที่เกิดจากจิตใต้
ส านึก และความฝันร้าย
ตั้งแต่วัยเยาว์  และงาน
ของเค้าเป็นสิ่งที่ช่วย
ปลดปล่อยให้เข้าหลุด
ออกจากฝันร้ายในวัย
เด็ก เนื้อหาผลงานแฝง
เรื่องกามารมณ์ของ
มนุษย์โลกเชิงสังวาส
แบบอีโรติค ความรัก
ของชีวะจักรกล ที่แฝง
ความน่ากลัวและความ
สวยงามไปพร้อมกัน 
 
 
 

 
องค์ประกอบหลักภาพ
ชีวะจักรกลเพศหญิงต่าง
ดาว เปลือยกายในอากัป
กริยาสวมกอดกันและมี
ลักษณะของท่อกลมยาว
ของจักรกลสอดใส่เข้าไป
ในร่างกายหรือคล้ายการ
สืบพันธ์จักรกล การ
ประสานร่างกายและ
อารมณ์ด้วยการจูบ สอด
ลิ้น ลักษณะการวางภาพที่
อยู่ในระยะใกล้  สร้าง
ความรู้สึกของการปะทะ
ก าลัง และอารมณ์  การ
วางสัดส่วนของรูปทรงที่
ซับซ้อน ตื้นลึก ดูมีมิติที่
ของห้วงเวลาที่อยู่ด้านหลัง
ภาพ 
 

 

เรือนร่างที่ผสาน
ความเป็นมนุษย์ 
และเครื่องจักรกล
ต่างดาว ที่มีหัวเป็น
ท่อนยาวด าทะมึน 
และมีลิ้นที่เหมือน
อวัยวะเพศชาย
พร้อมสอดใส่  
กล้ามเนื้อร่างกาย
ทรวดทรง ที่
แข็งแรง แสดงถึง
ความมีพลังอ านาจ
ของเพศ  ส่อนัยยะ
ถึงการพร้อมร่วม
เพศและ การสืบ
พันธ์ 
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ตารางท่ี 2  ลักษณะท่ีสังเกตได้บน “เรือนร่าง” ในศิลปกรรมรูปแบบศิลปกรรมอีโรติก 

 

   ลักษณะ

สังเกต 

 เรือนร่าง  (Body) 

 ศิลปะอีโรติก ศิลปะอีโรติก ศิลปะอีโรติก  ศิลปะอีโรติก  ศิลปะอีโรติก  ศิลปะอีโรติก       

     ไทย          ญี่ปุ่น         อินเดีย    Gustav klimt  Egon Schiele     Giger   

สีกาย 

-ผิวสีขาวเหลิอง                          

-ผิวสีโทนอ่อน 

ขาว 

-สีน้ าตาลเข้ม 

-สีด าอมเทา 

 

รูปลักษณ์

ภายนอก 

-รูปแบบงาม

แบบอุดมคติ 

-รูปแบบการ

ลดทอน 

-รูปแบบ

ประกอบสร้าง

รูปทรงใหม่ 

 

กิริยาท่าทาง 

 

x 

x 

 

x 
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x 
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-ลักษณะการมี

เพศสัมพันธ์ 

-ลักษณะแบบ

ความรัก 

-ลักษณะแบบ

ธรรมชาติ 

-ลักษณะแบบ

รุนแรง หยาบ

คาย ไม่ส ารวม 

 

 

x 

x 
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หมายเหตุ :  x  หมายถึงลักษณะที่พบได้เป็นหลัก  หรือในทุกกรณี,  +  หมายถึงลักษณะที่พบได้

ในบางครั้ง  o หมายถึงลักษณะไม่พบปรากฏอยู่เลย 

 

            ดังที่ปรากฏในศิลปะอีโรติกของไทยที่แฝงอยู่ในงานจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆ ได้

ถ่ายทอดศิลป์ที่สะท้อนบริบทและวิถีชีวิตของมนุษย์ออกมาในรูปแบบความงาม แบบประเพณีพ้ืนบ้าน  

ให้สามารถเข้าใจถึงแนวคิดท่ีซ้อนอยู่ภายใต้สังคม  และวัฒนธรรมของไทยได้อย่างแยบยล  เรื่องเพศ

ในยุคนั้นจึงเป็นเรื่องหรือเป็นสิ่งที่ตลกขบขัน   และดั่งตัวอย่างกลอนเพลงพ้ืนบ้านเชิงสังวาส และการ

ถ่ายทอดรูปสัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝาผนัง รูปของมนุษย์  เรือนร่าง สีผิว  การเขียนลดทอน

สัดส่วนที่ผิดแปลกเกินจริง คือการสร้างความงามในความจริงในธรรมชาติที่ไม่ได้เสแสร้งของศิลปินที่

กลั่นออกมาจากใจ  และภาพจิตรกรรมฝาพนังไทยนั้นผู้สร้างสรรค์ให้ความส าคัญต่อองค์ประกอบใน

ภาพของเรื่องเพศและศาสนา ให้ผู้ชมได้รับสุนทรียภาพในแง่ ศีลธรรม รับรู้เรื่องกิเลส ตัณหา โดยแฝง

ปรัชญาและกุศโลบายที่สอนให้เห็น “สัจธรรม   ”หัวใจหรอื “แก่น ”ความส าคัญ ของทุกสรรพสิ่งใน

โลก      
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            ภาพเขียนจิตรกรรมฝาพนังเชิงสังวาสในแต่ละภาพยังสะท้อนถึงเพศวิถี  สังคมเพศชาย 

ความรัก ความเชื่อหรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รายรอบตัว  และ ผลงานภาพพิมพ์อีโรติก หรือ “ชุนกะ ”ของ

ญี่ปุ่นนั้นถ่ายทอดความงามเชิงสังวาส  จากการศึกษาพบว่าศ ิลปะชุนกะนั้นสามารถอธิบายความหมาย

แนวคิด วิธีการ เชื่อมกับบริบทของสังคมได้อย่างดี  ในยุคเอโดะสังคมเพศชายมีบทบาทอย่างมากใน

ยุคสมัยนั้น สะท้อนอิสรเสรีภาพเรื่องของเพศวิถี และอ านาจเพศชายได้อย่างชัดเจน  สัญลักษณ์และ

การแสดงออกของภาพพิมพ์ชุนกะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ  คือการบิดเบือนของร่างกายและอวัยวะเพศที่

ใหญ่โตเกินจริงหรือรูปลักษณ์ท่าทางที่แปลกพิสดาร  ศิลปินอาจเพ่ือต้องการแฝงนัยยะเชิงเสียดสีทาง

เพศ หรืออาจต้องการแสดงถึงอ านาจทางเพศที่มีอยู่ของศิลปินชาย   รายละเอียดของเรือนร่างสีผิว

ของเพศหญิงที่ขาวชมพู เย้ายวน สะอาดตา  หรือองค์ประกอบผ้ากิโมโนที่บ่งลักษณะความโค้งและ

พริ้วไหวกระเพ่ือมสามารถสร้างสุนทรียะทางเพศ สื่อสารมายังผู้ชมได้อย่างมีอรรถรส  และ

กระบวนการตีความหมายในชุนกะ ยังสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติ  ในเรื่องราวของความ

เชื่อ เครื่องรางของขลัง สิ่งป้องกันอันตรายนับว่าเป็นการประยุกต์คุณค่าจากผลงานศิลปะโป๊ -เปลือย 

ไปสู่ความเชื่อในวิถีชีวิต ประเพณี และบริบทของสังคมชาวญี่ปุ่นในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี    

            ศิลปะที่สะท้อนถึงเรื่องอ านาจทางเพศชายที่ก้าวข้ามจากศิลปะจากความเชื่อมาสู่สิ่งศักดิ์

สิทธ์รูปแบบเทวะรูป  ดั่งที่ปรากฏอยู่ในศิลปะอีโรติก  ประติมากรรมรูปสลักหินเชิงสังวาสของอินเดีย 

หรือที่เรียกว่า วิหารแห่งความรัก “คชุราโห ”การศึกษานี้พบว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงดลใจจาก 

งในคัมภีร์กามสูตรในสมัยยุคโบราณปรัชญาความเชื่อในศาสนาฮินดู เกี่ยวข้อ ที่แสดงเห็นถึงเรื่องทาง

โลกที่เป็นไปตามสัจธรรมของมนุษย์และเพศรส   โดยวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นเร้าให้มนุษย์นั้นสืบพันธ์

เพ่ือเป็นการกระตุ้นจ านวนประชากร  ซึ่งการใช้ศิลปะบริบทของร่างกาย เพ่ือการปลุกอารมณ์หรือเร่ง

เร้าการสืบพันธ์นั้น  เช่นเดียวกับศิลปะเชิงสังวาสกามวิสัยโบราณของโรมันที่ถูกค้นพบในเมือง ปอมเป

อี และวิธีคิดของศิลปะสลักหินเพศรส คชุราโห นั้นเชื่อมโยงเข้ากับบริบททางความเชื่อศาสนา เรื่อง

ของเทพเจ้าผู้สร้าง  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ตัวแทนของเพศชาย อ านาจสูงสุดในจักรวาล  นั้นสอดคล้องกับ

แนวคิดเพศวิถีชายในเรื่องของ บทบาททางเพศชายหรือ  “ผู้น า ”และตัวแทนของความเป็นพ่อ ที่

สะท้อนอยู่ในทุกสังคม และชนชั้นของอ านาจ  ศิลปะวิจิตรกามาโบราณ คชุราโหจึงสะท้อนทั้งเรื่อง 

ความงาม เพศรส  ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธ์ และอ านาจความเป็นชาย ได้อย่างดี       

             เมื่อท าการศึกษาศิลปะร่วมสมัยทางฝั่งตะวันตก ดั่งที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรมของ

รูปแบบศิลปะ ของศิลปิน กุสตาฟ  คลิมส์  โดนเฉพาะอย่างยิ่งผลงานจิตรกรรมนั้นพบว่า  คลิมส์
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สร้างสรรค์ผลงานอีโรติก เช่นเดียวกับศิลปินผู้ชายที่มีอารมณ์ความรักทั่วไป  โดยยึดหลักความพึง

พอใจที่มีต่อสิ่งเร้าอารมณ์เพศ และถ่ายทอดจากประสบการณ์โดยตรงที่มีต่อสรีระร่างกาย สัดส่วน 

ของหญิงคนรักออกมาเป็นสัญลักษณ์ และพบว่าสีของร่างกายในผลงานเกือบนั้นเป็นสีโทนเหลือง ทอง 

ที่แทนค่าความหมายถึงพลังชีวิต และพลังความอบอุ่น  ซึ่งสัมพันธ์กับการสื่อความคิดเรื่ อง

ประสบการณ์ความรักที่มีต่อหญิงสาว   ในจิตวิเคราะห์ ฟรอยด์ กล่าวว่าประสบการณ์ทางเพศก็คือ

ส่วนส าคัญในการปลดปล่อยสิ่งซึ่งถูกกดดันอยู่ภายในจิตใจออกมาได้  ผลงานจิตรกรรมของคลิมส์จึง

สามารถปลุกอารมณ์ก าหนัดตามธรรมชาติที่อยู่ภายในจิตใต้ส านึกเบื้องลึกของผู้ชม และน าความสุขที่

เกิดจากอารมณ์ทางเพศนี้เป็นสิ่งชดเชยต่อความตึงเครียดที่ถูกเก็บกด   ดั้งนั้น ศิลปะอีโรติกของคลิมส์

จึงเป็นการใช้จิตวิเคราะห์ในศิลปะเพ่ือเยียวยาต่อจิตใจมนุษย์ด้วยกันนั่นเอง    

            จิตรกรรมอีโรติก ที่มาจากสัญชาตญาณในลักษณะความรุนแรง  อีกอน ชีเลอ ที่สะท้อนพลัง

ด้านมืดในเรื่องเรื่องเพศ และความปรารถนาอย่างรุนแรง จากการศึกษาพบว่าผลงานของศิลปิน แต่

และภาพมีการถ่ายทอดเรื่องเพศเกี่ยวกับเรื่องตัณหาอย่างโจ่งครึ้ม  กึ่งอนาจาร และอุจาดตา แต่ทั้งนั้น 

ศิลปะของอีกอนกลับสามารถเข้าสื่ออารมณ์ของผู้ชมได้เต็มที่ และสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกข้างใน

ความดิบ ตรงไปตรงมาของศิลปิน ลักษณะภาพเปลือยร่างกายที่บิดเบี้ยว ไม่สมบูรณ์ เส้นอิสระที่ขูด

ขีดไปมาอย่างอิสระอย่างรวดเร็วและรุนแรง  อาจแสดงถึงความผิดปกติหรือความไม่สมบูรณ์ด้านจิตใต้

ส านึกของอีกอน  อย่างไรก็ดี ผลจากการศึกษาพบว่าแรงขับภายในศิลปะของอีกอนนั้นอาจมาจาก

ประสบการณ์ ความล าบากแร้นแค้น ความเก็บกด และ การขาดความอบอุ่นจากครอบครัวในวัยเยาว์  

ซึ่งมีความสัมพันธ์ในจิตวิเคราะห์ ฟรอยด์ เชื่อว่าสัญชาตญาณทางเซ็กส์เป็นสิ่งที่มนุษย์มีตั้งแต่เกิด  

และพัฒนาขึ้นพร้อมกับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  และได้แบ่งสัญชาตญาณของบุคคลไว้เป็น 2 

ประเภท ก็คือ สัญชาตญาณอยากมีชีวิต )ด้านบวก ( และ สัญชาตญาณอยากตาย )ด้านลบ) ซึ่งผลงาน

ศิลปะของอีกอนตรงกลับสัญชาตญาณของความก้าวร้าวที่เป็นธรรมชาติด้านลบ คือการไม่มีเหตุผล ไม่

มีการขัดเกลาโดยมุ่งตอบสนองความพึงพอใจให้กับตนเองเป็นส าคัญ แสดงออกมาด้วยพลังขับทาง

เพศท่ี เรียกว่าลิบิโด  

                 การถ่ายทอดความฝันและการสร้างรูปสัญลักษณ์ที่เกิดจากฝันร้าย เป็นการขับจิตใต้

ส านึกท่ีแฝงอยู่ภายในลงบนผลงานศิลปะ ศิลปิน  ฮานส์ รูดอล์ฟ ไกเกอร์ จากการศึกษาพบว่า ไกเกอร์

มีประสบการณ์ที่เลวร้ายในช่วงวัยเด็ก เค้ามักฝันร้ายถึงภาพความชั่วร้าย ปีศาจ และเมื่อตื่นจากฝัน 

เค้าจึงสร้างภาพแทนถึงสิ่งเหล่านั้นออกมาในผลงานศิลปะ  ไกเกอร์ กล่าวว่า การสร้างสรรค์มัน

ออกมาคือการบ าบัดโรคฝันร้ายที่เค้าเป็นอยู่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ ในทรรศนะของ  ”จิตไร้ส านึก“
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ฟรอยด์ คือ การที่มนุษย์ขจัดความทรงจ าหรือความฝันที่เจ็บปวดออกจากจิตส านึกตน การตีความฝัน

 ออกมาด้วยภาษาพูด และ วิเคราะห์ความหมายของความฝันและแฝงนัยยะของความปรารถนาใน

กามารมณ์   ดังเห็นได้จากรูปทรงของสัญลักษณ์ชีวะจักรกลชายหญิงที่แสดงออกด้วยท่าทางร่วมเพศที่

แปลกพิสดาร รูปทรงของศรีษะที่มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะของเพศชายและ เพศหญิง   เรือนร่างที่

เป็นสี ด า เทา มันวาว  ตีความหมายได้ถึงเรื่องอ านาจ  ความลึกลับ กิเลสด้านมืด จะเห็นได้ชัดถึงการ

แสดงออกเรื่องเพศ เรือนร่าง  เซ็กส์  ความตาย และความเป็นเพศชายได้อย่างแปลกตา และแตกต่าง

จากรูปแบบของศิลปะอีโรติกทั่วไปของศิลปินท่านอ่ืนๆ ได้อย่างดี 

             การศึกษาในศิลปะแห่งความรักตะวันออกและตะวันตก ในมุมมองหรือกระบวนทัศน์

ดังกล่าว  ที่ผู้สร้างสรรค์ได้น ามาศึกษา ซึ่งทั้งหมดมีความสอดคล้องและท างานร่วมกันกันอย่างมีดุล

ภาพ การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาความหมายของผลงานทั้งหมดนั้นพบว่าศิลปะเป็นเรื่องเดียวกัน  แต่

จะมีความแตกต่างกันที่จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์   แนวคิดของศิลปกรรมอีโรติกตะวันออกส่วน

ใหญ่นั้นสอดคล้องกับกับปรัชญาศาสนา และความเชื่อ  ซึ่งเนื้อหาของผลงานอีโรติกตะวันออกทั้ง ไทย  

ญี่ปุ่น อินเดียมีความเชื่อมโยงกับเทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความประสาน

กลมกลืนและสมบูรณ์ แสดงออกสะท้อนภาวะในบริบทของสังคม รูปแบบประเพณี และการด ารงชีวิต

ของมนุษย์ในยุคนั้น  สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือสะท้อนเห็นถึงสัจธรรม จิตวิญญาณ  คุณค่าทางสุนทรียภาพ

ของศิลปกรรมอีโรติก และ ศิลปะอีโรติกยุคสมัยใหม่นั้น ส่วนใหญ่ล้วนเป็นการสร้างสรรค์จากศิลปิน

เพศชายที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากชีวิต ความรัก ความต้องการ และเป็นการขับเรื่อง

สัญชาตญาณทางเพศที่ซ้อนเร้นอยู่ข้างในออกมาลงบนผลงาน รูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัยใหม่ เช่นใน

ศิลปินที่ผู้สร้างสรรค์ได้น ามาศึกษาและวิเคราะห์ในตารางข้างต้นที่ผ่านมาทั้งหมด 3 ท่านจะเห็นได้ว่า 

แนวคิด รูปแบบวิธีการ จุดมุ่งหมายนั้นมีความกลมกลืนและมีความแตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ วิถี

ชีวิต  ประสบการณ์ และบริบทสังคมของแต่ละศิลปินผู้นั้น  แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีความเหมือนกันคือ เรื่อง

ของอัตลักษณ์ของความเป็นศิลปินชาย และการถ่ายทอดเรื่องเพศจากจิตใต้ส านึก ที่เกิดขึ้นในศิลปะอี

โรติก 

 



 

 
 

บทที่ 3 
 

วิถีด าเนินการสร้างสรรค ์
 

               การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยชุด “รูป โลกีย์” ที่มีพ้ืนฐานมาจากความรู้สึก

ภายในของบุรุษเพศ  จุดเริ่มต้นที่ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่จิตรกรรมที่เป็นภาพสะท้อนวิถี อัต

ลักษณ์ ความคิด อุดมคติความเร้นลับภายในใจ มีทั้งด้านที่ขาวและด า เกิดแรงพลักดันแห่งการ

สร้างสรรค์ ถ่ายทอดออกมาด้วยกระบวนการเทคนิคที่เฉพาะ สอดคล้องกับสภาวะอารมณ์ที่

เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง  เพื่อให้ศิลปะนั้นเป็นส่วนช่วยให้จิตนิ่งสงบ  ไปสู่ความว่างเปล่าที่ปรากฎขึ้นในใจ

ตนเอง  แรงบันดาลใจและข้อมูลในการสร้างสรรค์ศิลปะชุดนี้สามารถแบ่งเป็นกรอบ  3 ขั้นตอนดังนี้ 

คือ 

               1. ความเป็นมาแนวความคิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

               2. ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบศิลปกรรม 

              3. ถ่ายทอดกระบวนการและเทคนิคสู่ผลงานสร้างสรรค์รูปแบบกึ่งนามธรรม  

 
ความเป็นมาแนวความคิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
 
               ตั้งแต่ยุคโบราณกาลมา แรงบันดาลใจพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ศิลปะของมนุษย์นั้นมา

จากเรื่องของธรรมชาติ  เพศ  และวิถีชีวิตมนุษย์ ที่สะท้อนคุณค่าความงามเชิงปรัชญาในโลก

ตะวันออกและโลกตะวันตกมายาวนาน  ศิลปะเกี่ยวกับเรื่องเพศนั้น สะท้อนอารยธรรมในสังคมทุกยุค

สมัยจากภาพเขียนฝาพนัง วรรณกรรม ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ล้วนปรากฏอยู่เสมอ  ศิลปะเรื่องเพศ

ถูกใช้เพื่อการถ่ายทอดสังคมและวัฒนธรรม หรือ วิถีชีวิตของตัวศิลปินเอง  คือจุดบันดาลใจเริ่มต้นของ

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูป โลกีย์”  ที่เกิดจากสะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ทางเพศในมิติต่างๆ ทั้ง

เพศวิถี  อตัลักษณ์ทางเพศ ความเชื่อ ความเป็นชาย คือ สิ่งที่มีอยู่ในความเป็นตัวตนของมนุษย์ทุกคน

ตั้งแต่เกิดจนโต ล้วนมีปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกันไปทางความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม ความเป็น
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ชายจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนเรื่องรสนิยม  ความพึงพอใจ  ความปรารถนา  ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มนุษย์

ทุกคนล้วนมีอยู่แล้ว หากแต่ว่าสัดส่วนของความต้องการของแต่ละบุคคลนั้นย่อมมีระดับที่แตกต่างกัน 

เราอาจไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องใช้ใจสัมผัสภายในตัวตนเราเอง การถ่ายทอดจิตใจความรู้สึกใน

ระดับขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพศชายนั้น เป็นสิ่งที่แสดงถึงเรื่องของปัจเจกบุคคลทาง ตัวตน และ อัต

ลักษณ์ ออกมาภายในผลงานจิตรกรรมสองมิติ รูปแบบความสุขเชิงโลกียะ   เจตนาเพื่อให้เป็นศิลปะที่

แสดงถึงความงามทางเรือนร่าง  จินตนาการเชิงฝัน  ให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงสุนทรีย์และคุณค่ามาจาก พลัง

แห่งโลกียะ ความหมายที่บ่งบอกความเป็นไปในเรื่องของการตระหนักรู้ถึง แก่นสาร ของปรัชญาทาง

ศาสนา และในอีกมุมมองคือการปลดเปลื้องการท างานศิลปะที่สะท้อนตัวตนออกมาอย่างแท้จริง คือ

การสร้าง “โลกแห่งความเป็นชาย”  ในศิลปะนั้นเอง 

         

ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบศิลปกรรม 
            ความคิดการสร้างสรรค์มาจากเรื่องของ อัตลักษณ์ความเป็นชาย คือ สิ่งที่มีอยู่ในความเป็น

ตัวตนของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนโต ล้วนมีปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกันไปทางความรู้สึก ความคิด 

และพฤติกรรม ความเป็นชายจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของผู้สร้างสรรค์  โดยการแสดงอัตลักษณ์ทาง

เพศที่เชื่อมโยงกับเพศสภาพ การมีเสน่ห์ดึงดูด การได้รับความรัก และการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนใน

ลักษณะของความปรารถนา ความรัก ความผูกพันทางเพศ ที่เป็นความสุขความพึงพอใจจากสัมผัสทั้ง

ห้า รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส   ผู้สร้างสรรค์มองว่าความรู้สึกเช่นนี้ คือ พลังอ านาจที่ยิ่งใหญ่ ด้วยเหตุ

ปัจจัยนี้การสร้างสรรค์ศิลปะจึงเป็นการน าเสนอพลังการสร้างสรรค์ของเพศชาย ถ่ายทอดออกมาใน

ผลงานจิตรกรรมอีโรติกกึ่งนามธรรมรูปแบบ “จินตนาการเชิงความฝัน”   

             ศิลปะเชิงความฝัน  คือ การสร้างรูปแบบทางจินตนาภาพ ที่มีความแตกต่างทางด้านความ

จริง ทั้งรูปทรง และองค์ประกอบ ที่ศิลปินน าเสนอมุมมองในโลกจิตนการ ที่แฝงด้วยอารมณ์ ความลี้

ลับ ความคิดเพ้อฝันและความปรารถนาที่อิสระของศิลปินเอง 55   ซึ่งเป็นการสร้างเอกภาพทาง

สุนทรียภาพความงามที่ออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกเบื้องลึกภายในใจ ภายในจิตวิญญาณ ความลับที่

แอบซ่อนอยู่ให้ปรากฏ  ซึ่งรูปแบบทางศิลปะเชิงความฝันนี้มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ ทฤษฎีจิต

วิเคราะห์ ในเรื่องจิตไร้ส านึก คือ พลังดิบของ สัญชาตญาณ  ความปรารถนา และอารมณ์ความเพ้อ

ฝันเรื่องทางเพศ  ในจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์  ได้กล่าวไว้ว่าประสบการณ์ทางเพศ ก็คือสิ่งส าคัญในการ

                                                           
55 วิโชค มกุดามณี . หนังสือพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย .(กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555),.หน้า 254. 
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ปลดปล่อยสิ่งที่กดดันอยู่ลึกๆภายในจิตใจออกมาได้  ผู้ที่มีประสบการณ์ทางเพศมากนั้นมักเป็นผู้ที่

ค้นพบตัวตนที่แท้จริง  มนุษย์ที่เข้าถึงอารมณ์ทางเพศในจุดสุดยอดนั้นจะรู้ถึงความโล่งแจ้งที่ถ่ายทอด

แสดงออกมา  ดังนั้นศิลปะท่ีเร้าอารมณ์จึงเป็นยาชั้นดี การที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่ปลุกเร้าอารมณ์

จึงเป็นการใช้ศิลปะเพ่ือการบ าบัดจิตใจ ต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันนั่นเอง  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 

คือการส ารวจเบื้องลึกภายในจิตใจ และเน้นให้เห็นความไม่มีเหตุผลของมนุษย์  แต่จะเป็นการแสดงถึง

เรื่องของความพึงพอใจมากกว่า จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่วงการศิลปินยุคสมัยใหม่ได้สร้างสรรค์

ผลงานที่มีรูปแบบและอัตลักษณ์มาจากเรื่องของอารมณ์ และความเชื่อ ภายใต้บริบททางสังคม 

 
รูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์เพศชาย   

              ศิลปะของศิลปินในผลงานร่วมสมัยของไทย  ที่มีความสอดคล้องด้านรูปแบบแนวคิด 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูป โลกีย์”  จึงหยิบยกมาเพ่ือท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือหาโครงสร้าง 

วิธีคิด ประเด็นที่ส าคัญต่างๆ  ที่ได้ถ่ายทอดตัวตนทางเพศวิถี และภาพลักษณ์ของผลงานที่ออกมาใน

สุนทรียะความงามของเพศ เรื่อนร่าง จินตนาการ ที่แสดงถึงคุณค่าความงามทางศิลปะ ได้ปรากฏ

ออกมาอย่างมากมาย ทั้งผลงานจิตรกรรม และประติมากรรม  อย่างที่ปรากฎในผลงานของศิลปิน 

นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน ,  ถวัลย์  ดัชนี ,ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, วุฒิกร คงคา , ผลงานล้วนแสดงอัต

ลักษณ์ของความเป็นชาย รวมถึงพลังการของสร้างสรรค์ศิลปะเชิงโลกียะ  ดังนี้ 

             ผลงานประติมากรรมในชุด “ความปรารถนา” ของศิลปิน นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน ได้

ถ่ายทอดความปรารถนาของตนที่ซ่อนอยู่ในรูปทรง จังหวะลีลา เรือนร่างที่เคลื่อนไหว ความอวบอ่ิม

และความอุดมสมบูรณ์ของสตรีแรกรุ่น อากัปกริยา สีหน้า และท่าทางที่สะท้อนความรู้สึกของมนุษย์

ได้อย่างชัดเจน ในรูปแบบที่เหมือนจริง เพ่ือเน้นลีลาความเป็นเอกภาพความเคลื่อนไหวที่อิสระของ

เส้นรอบนอกที่อิสระ และความหมายยังคงแสดงตัวตนชัดเจน ด้วยไฟปรารถนาของเพศชาย (ภาพที่  

35)  
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ภาพที่ 35  นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน “ความปรารถนา”,  ปูนปลาสเตอร์, สูง 145 cm 
ที่มา : เงาสะท้อนแห่งความปรารถนา .กรุงเทพฯ, บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555. 27. 

 

            ผลงานจิตรกรรมของ ถวัลย์  ดัชนี ว่าด้วยเรื่องราวทางโลกียะ ที่แสดงลักษณะภาพเชิง
สังวาส ของมนุษย์  ใช้เรื่องราวคติทางปรัชญาพุทธศาสนา ผสมปรัชาญาตะวันออก โดยสื่อความหมาย
ของ ร่างกายมนุษย์ผสมกับสัตว์  ภาพแทนสัญลักษณ์ของมนุษย์เพศชาย ที่มีกล้ามเนื้อแข่งแร่ง แสดง
ถึงความทรงพลัง  ความเป็นผู้น า และความมีอ านาจทางเพศ ที่สอดคล้องกับเพศวิถี  วิถีการถ่ายทอด
ด้วยการออกแบบรูปทรงจากจินตนาการ  มีเอกลักษณ์ ผลงานแสดงความเคลื่อนไหวที่อิสระ ใช้พ้ืนที่
ของรูปทรงที่อัดแน่นเพ่ือปะทะความรู้สึก การใช้น้ าหนักสีขาวและสีด าที่มีพลังทางอารมณ์ความรู้สึก 
สอดคล้องกับวิถีปรัชญาทางตะวันออกของเซน และหมึกด าของจีน   
            สรุปได้ว่าผลงานชิ้นนี้ที่สะท้อนเรื่องของเพศชาย กามวิถี  เรื่องราวความสุขทางโลกของ
มนุษย์ชายหญิงที่เป็น สัจธรรม  ถ่ายทอดผลงานออกมารูปแบบศิลปะเหนือความจริง โดยใช้เรื่อง
ร่างกายมนุษย์เป็นสัญลักษณ์หลักๆ โดยให้ความส าคัญกับกล้ามเนื้อของบุรุษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินมีความ
ตั้งใจสร้างเพื่อถ่ายทอด ความทรงพลังของเพศชาย (ภาพที่ 36 )   
 



  75 

 
 
 

ภาพที่ 36  ถวัลย์ ดัชนี  “ภาพเขียนในปราสาทเจ้าชายเยอรมัน”, ไม่ทราบขนาด . สีน้ ามันบนฝา
ผนัง 
ที่มา : ไมตรี ลิมปิชาติ, มนุษย์ต่างดาว ถวัลย์ ดัชนี.กรุงเทพฯ, ส านักพิมพ์ วสี ครีเอชั่น, 2552. 96. 
 

             ผลงานจิตรกรรมของ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี ผลงานที่สะท้อนแนวคิดปรัชญาทางพุทธศาสนา

ในเรื่องอ านาจของกิเลสตันหาในจิตใจมนุษย์เพศชายเป็นสัญลักษณ์ของความคิดและความรู้สึก ความ

เป็นศูนย์กลาง อ านาจ ที่สะท้อนออกมาในมุมมองทางเพศวิถีความเป็นชายในเรื่องความเป็นผู้น า 

ความแข็งแกร่ง  ผลงานจิตรกรรมวาดเส้น ได้ถ่ายทอดผ่านภาพแทนตัวศิลปินที่เป็นเรือนร่างของสอง

เพศในคนเดียวกัน การสร้างสรรค์ให้ดูเหนือความจริง ด้วยมือและแขนจ านวนมากในอริยาบทความ

เคลื่อนไหว  เป็นการอุปมาถึงความลุ่มหลงว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง คืออวิชชา รูปแบบการ

สร้างสรรค์ภาวะกึ่งจริงกึ่งไสยศาสตร์ ที่สะท้อนความหมายของพลังกิเลสอ านาจในจิตใจมนุษย์ ความ

ลุ่มหลงในไสยาศาสตร์  กิเลสความอยาก ความปรารถนา ภายในตัวตนมนุษย์   

             สรุปได้ว่า ผลงานชื้นนี้ศิลปินได้แสดงเพศวิถีของตนเองผ่านผลงานศิลปะ โดยใช้ตนเองเป็น

สัญลักษณ์ของการสะท้อนอัตลักษณ์ ความคิด ความเชื่อ กิเลสตันหา ความคิดที่สะท้อนการยึดมั่นถือ

มั่น การหลงผิดในด้านมืดของจิตใจ  ที่หลอมรวมมาจากวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของตัวศิลปินเอง 

เป็นภาพแทนของด้านมืดในแฝงอยู่ในตัวตนมนุษย์ทุกคนเป็น สัจธรรม ในการด ารงชีวิต (ภาพที่37) 
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ภาพที่ 37  ธณฤษภ์ ทิพย์วารี  “เหตุผลข้อสุดท้าย”,  เทคนิค ไฟเบอร์ , ขนาด 115 x 175 x 
195 cm   
ที่มา : ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 8 , Plan Printing , 2009. 41. 
 
            ผลงานจิตรกรรมรูปแบบกึ่งนามธรรมของ  วุฒิกร คงคา  ศิลปินมีความประทับใจในรูปแบบ

ของศิลปะเด็ก ที่แสดงออกด้วยความฉับพลันโดยการใช้ ใจ และ มือ สัมพันธ์กันอย่างอิสระ และ ได้

แรงบันดาลใจการสร้างสรรค์มาจากรูปทรงประติมากรรมยุค Primitive และยุค Classic  ซึ่ง

ความหมายของทั้งสามสิ่งนี้ คือ ศิลปะท่ีแสดง ความบริสุทธิ์ ความลึกลับ และอารยธรรมของมนุษย์ใน

อดีต ศิลปินใช้ร่างกายของมนุษย์ที่ลดทอนรูปร่างของความไม่สมบูรณ์  ปรากฎลักษณะของร่างกาย

เปลือยเปล่า สรีระของเพศหญิงที่อยู่ตรงกลางภาพ และถูกห้อมล้อมด้วยเพศชาย เปรียบเสมือน เพศ

หญิงคือจุดศูนย์กลางของความงามและความปรารถนา เป็นภาพแทนของความมนุษย์ที่มีความเกี่ยว

ของความรัก ความผูกผัน  ของมนุษย์  กลางภาพแสดงถึงมนุษย์เพศชายที่มีความแข็งแกร่ง  ศิลปินมี

ความเชื่อว่าภาพของมนุษย์ในศิลปะคลาสสิคที่ถูกยกย่อง หรือดูยิ่งใหญ่นั้น ไม่อาจเปรียบได้กับรูปปั้น

สลักไม้ หรือหินสลัก ของชาวพ้ืนบ้านที่แม้จะขาดความไม่สมบูรณ์ตามหลักอุดมคติ พิการ แต่เต็มไป

ด้วยพลัง ความเชื่อ ความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่   ศิลปินใช้เพศชายเป็นจุดเด่นน าเสนอถึงพลังของความเป็น
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เพศท่ีซ่อนอารมณ์บางอย่างไว้ภายใน และสะท้อนถึงตัวตน อัตลักษณ์ของศิลปินเอง ที่มาจากการเป็น

หัวหน้าครอบครัว ความเป็นผู้น า (ภาพที่ 38) 

 

 

 

 
 
 
 

ที่มา : ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 5 , Plan Printing , 2005. 70. 
 

             สรุปโดยรวม พบว่าผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินไทยทั้ง 4 ท่านมีความสอดคล้องด้าน

รูปแบบแนวคิด วิธีการสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูป โลกีย์” เมื่อน ามาวิเคราะห์นั้นจะเห็นโครงสร้างของ

องค์ประกอบหลักส าคัญ แยกประเด็นได้ 4 เรื่องส าคัญ คือ  1. รูปทรง   2. เส้น   3.สี   4.ร่างกาย  

5. ความคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการ และสามารถสรุปประเด็นสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ได้ดังนี้ 

 

รูปทรง  ) Form( รูปทรงที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยเกิดประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ  

       1.  ภาพมนุษย์ (Human)  

             ผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจในผลงานจิตรกรรมในศิลปะโรแมนติก เป็นยุคของศิลปะที่

สร้างอารมณ์สะเทือนใจ มีเอกลักษณ์ด้วยเส้น แสง เงา น้ าหนักที่ตัดกันอย่างมีพลัง การใช้เรือนร่าง

เปลือยซึ่งมีคุณค่าความงามในแบบอุดมคติ เป็นการแสดงเนื้อแท้ของรูปทรงมนุษย์ออกมาอย่างชัดเจน

เป็นสัญลักษณ์ทางเพศ  และเพศวิถีที่แฝงความหมายของรูปทรงเพศชายในเรื่องของความแข็งแกร่ง 

ห้าวหาร นักรบ ความเป็นผู้น า  รูปทรงเพศหญิงจะแสดงความหมายเรื่องของ ความงดงามทางเพศ  

ความอ่อนโยน ความอุดมสมบูรณ์  อย่างที่ปรากฏได้เด่นชัดในผลงานมีการใช้รูปทรงที่มีความอิสระ 

ภาพที่ 38  วุฒิกร คงคา “วีรบุรุษกับวีรสตรี”,  เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิคบนผ้าใบ , 180 x 260 cm 
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บรรยากาศของความเร้นลับจึงเป็นเสมือนโลกส่วนตนในงานจิตรกรรม (ภาพท่ี 39) การประกอบสร้าง

ของรูปทรงมนุษย์ในผลงานของผู้สร้างสรรค์แต่ล่ะชิ้น  สามารถแบ่งจ าแนกจุดเด่นหลักในผลงานได้แก่   

รูปทรงชายหญิงแบบคู่   รูปทรงชายหญิงแบบหมู่   และ รูปทรงศีรษะแสดงใบหน้าที่อัดแน่นทาง

องค์ประกอบภาพ และขนาดของผลงานที่ใหญ่เพ่ือผลทางความรู้สึก และสื่อสารเรื่องของเพศวิถี 

ความรัก ความผูกพันของเพศชายหญิง  และกามารมณ์  

                                                                                                                                                                    

 

ภาพที่ 39  Eugene Delacroix,“The Death of Sardanapalus”, 1827, oil on canvas, 
3.92x4.96 
สืบค้นได้จาก : http://www.enews.tech/death-of-sardanapalus.html  สืบค้นวันที่ 2 ธันวาคม 

2561 

 

 

 

 

 

http://www.enews.tech/death-of-sardanapalus.html
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1.2  ภาพดอกไม้ ( Flower ) 

             เป็นสัญลักษณ์ของภาพแทนหรือน าเสนอ (represent) ความเป็นเพศหญิงอย่างที่ปรากฏ

ในผลงานศิลปกรรมของตะวันตกมีการใช้ภาพดอกไม้เป็นภาพแทนอย่างกว้างขวาง เพราะลักษณะทาง

กายวิภาคของดอกไม้บางชนิดมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง  การ

น ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยนั้นคือการสื่อสารในเรื่องของความรัก  ความ

สวยงาม และความโรแมนติก ขณะเดียวกันก็แฝงนัยยะทางเพศ กิเลส ตันหา ราคะของมนุษย์ไว้ด้วย

เช่นกัน (ภาพท่ี 40)   

 

 

 

ภาพที่ 40  ภาพร่างดอกไม้โดยการลดทอนให้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ที่ปรากฎในผลงานสร้างสรรค์ 
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1.3  ภาพแมลง (Insect) 
             ผีเสื้อ  ในหลายวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ของความงามและความเป็นเพศหญิง  จิตวิญญาณ

และการเกิดใหม่ (ภาพท่ี 41 )  

 

 

ภาพที่ 41  ภาพร่างผีเสื้อที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ 
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1.4  ภาพเรขาคณิต (Geometrical)   

             รูปทรงวงกลมเป็นสัญลักษณ์สากลของความเป็นนิรันดร์การด ารงอยู่ สัญลักษณ์วงกลมที่

ปรากฏในโครงสร้างของผลงานบางส่วนจะมีรูปทรงมนุษย์และเรื่องราวต่างๆทับซ้อนอยู่ด้านในรูปทรง

หลักขององค์ประกอบ แสดงถึงความดิ้นรนไขว้ขว้าของมนุษย์หมุนวนเป็นวัฏจักรไม่สิ้นสุด (ภาพท่ี 42) 

 

 

ภาพที่ 42  ภาพร่างเพ่ือหาแนวทางการสร้างสรรค์ 
 

เส้น (Line)  

             การวาดเส้นมีสุนทรียภาพที่เฉพาะ คือเส้นและน้ าหนักเป็นทัศนธาตุหลัก ที่สามารถเข้าใจ

ให้ลึกไปถึงความงามของเส้นและน้ าหนักลักษณะของเส้นที่ปรากฏในผลงานแต่ละชิ้นจะมีความ

แตกต่างกันในรูปลักษณะและอารมณ์  เส้นที่เกิดจากพู่กัน ดินสอ  เกรยอง ถ่านชาโคล ที่เกิดจากการ

กระบวนการขูด ขีด  และวิธีการที่ผู้สร้างสรรค์ประยุกต์ขึ้นด้วยการถมสีและเช็ดออกด้วยผ้า เพ่ือให้

เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ของเส้นที่แปลกใหม่ วิธีการนี้จะต้องใช้การฉับพลันทางอารมณ์และโต้ตอบ

อย่างอิสระ โดยใช้ มือ ประสานกับ อารมณ์ออกมาอย่างรวดเร็ว เพ่ือภาพที่ปรากฏสร้างเสน่ ห์และ

ความน่าสนใจ (ภาพท่ี43)  
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สี (Colour)  

             สีที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ จะเป็นไปในทางสีเอกรงค์ (monochrome) คือ ภาพที่เน้น

ไปทางสีโทนใดโทนหนึ่งเท่านั้น โครงสร้างโดยรวมนั้น คือ ภาพขาวด า และผลงานบางชิ้นจะเป็นไปใน

โทน ภาพเซเพีย (sepia) การท างานของค่าน้ าหนักสีและนัยยะความหมายที่ซ้อนอยู่  สีขาวท าหน้าที่

เป็นน้ าหนักของแสงสว่างในผลงาน และน้ าสีเทาที่แทรกอยู่กึ่งกลางท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสาน

น้ าหนัก  น้ าหนักของสีด า ช่วยสร้างระยะมิติของความลึก   ความหมายของสีในงานสร้างสรรค์ของ

ผู้วิจัย พ้ืนที่สีขาวเปรียบเสมือน ความสุข ความรัก ความดีงาม พลังที่เป็นด้านบวกภายในจิตใจ   พ้ืนที่

สีเทา เปรียบได้กับความลึกลับ ความสงบ ความเป็นกลางของทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตใจ   พ้ืนที่สีด า

ในผลงานเปรียบได้กับความมืดด า ความเข้มแข็ง  ความมีพลัง  เมื่อรวมความหมายของสีที่ปรากฏใน

ภาพนั้น จึงแสดงถึงพลังของความเป็นไปในทางโลกียะของมนุษย์ที่มีทั้งความสุขและความทุกข์อยู่

ร่วมกันเป็น สัจธรรม (ภาพท่ี44) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43  ภาพวาดลายเส้นในการสร้างสรรค์ 
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Black 

 

Gray 

 

sepia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44  ภาพโทนสีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
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4.ร่างกาย (Body)  

               ร่างกายใช้เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างสรรค์เปรียบเสมือนภาษาภาพที่ใช้เพ่ือสื่อ

อารมณ์ในเรื่องของ เพศ ความรัก ความปรารถนา อย่างปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย 

ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงเกิดขึ้นจากการวาดภาพร่างทั้งจากต้นแบบบุคคลจริง และ

การสร้างต้นแบบที่ออกมาจากจินตนาการ วิเคราะห์และดัดแปลงแต่งเติมรูปทรงจากความเป็นจริง 

(ภาพท่ี 45) 

 

 

ภาพที่ 45  ภาพร่างโครงสร้างร่างกาย 
 

5.ความคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการ (Imagination)  

                จินตนาการ คือ การสร้างภาพในสมอง หรือนึกคิดเป็นภาพ  เกิดจากการกระตุ้น
ความคิดจินนาการโดย ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งของใดให้เห็นในขณะนั้น  อาจเกิดจากประสบการณ์เดิม
ความเคยชิน  และความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้จินตภาพในชีวิตประจ าวัน  คนเราทุกคนล้วนมี
ความคิดจ ินตนาการสร ้างสรรค์มากน้อยแตกต ่า งกันไปตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
จินตนาการของคนเราจึงเป็นสิ่งส าคัญ ความคิดฝันนั้นเป็นพลังของจิตอยู่ภายใน  ผลงานสร้างสรรค์
ชุดนี้จึงเสมือนการเปิดโลกของตัวเราเองออกมาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่อิสระ เพ้อฝัน ไม่มี
ข้อจ ากัดใดๆ  จินตนาการที่เชื่อมโยงมาจากประสบการณ์ หรือแรงกระทบจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่
หลอมรวมผู้วิจัยขึ้นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ การรับรู้ถึงธรรมชาติ จิตใจมนุษย์ บุคคล
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รอบข้างที่เข้ามาในแต่ล่ะช่วงเวลานั้น ท าให้เกิดแรงบันดาลใจสะท้อนมาสู่การสร้างสรรค์ ในผลงาน
จิตรกรรมกึ่งนามธรรมรูปแบบจินตนาการ  ถ่ายทอดความคิดจากจินตภาพภายในออกมาเป็นภาพร่าง
คร่าวๆ องค์ประกอบใหญ่หลักภายในภาพนั้นจะเกี่ยวกับ การน าเสนอภาพแทน มนุษย์ และ
บรรยากาศโลกสมมุติเหนือความจริง 
 
 
3. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูป โลกีย์”       

            การสร้างสรรค์ผลงานภายใต้รูปแบบจินตนาการเหนือความจริง ที่มีความอิสระไม่มีมี

ข้อจ ากัดใดๆ ทางกายภาพ เทคนิคการสร้างสรรค์ย่อมมีความสัมพันธ์และตอบสนองกับอารมณ์ที่ก าลัง

เพ้อฝัน  ความรู้สึกที่ก าลังจะปะทุจากภายใน การค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่จึงเป็นสิ่งที่

ส าคัญ ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอผลงานจิตรกรรมการวาดเส้นโดยใช้สีน้ ามันบนผ้าใบ  ซึ่งแสดงถึง

อารมณ์ภายในและความสะเทือนใจจึงสร้างรูปทรงเหล่านี้โดยการวาดระบายสี ด้วยวิธีการแบบส าแดง

อารมณ์ (Expression) และใช้กระบวนการเช็ดด้วยผ้า ลงไปโต้ตอบอย่างรวดเร็วและฉับพลัน เป็นการ

สร้างรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ส่วนตน  

 

 3.1 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

             อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น สามารถหาได้ง่ายทั่วไปตามร้านเครื่องเขียน 

อาจไม่ได้เป็นเกรดที่ดีมากหรือพิเศษที่สุด แต่ก็สามารถตอบสนองการสร้างผลงานได้อย่างดีและ

สมบูรณ์เช่นกัน อุปกรณ์บางจ าพวกอ้างต้องน ามาประยุกต์ดัดแปลงเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความพิเศษและ

เอกลักษณ์ในกระบวนการสร้างสรรค์     

  

  แคนวาส (Canvas) หรือผ้าใบที่ถูกทอให้มีความหนามีลักษณะจะคล้ายผ้ากระสอบหรือผ้าดิบ แต่

จะมีความถี่ในการทอที่หนามากกว่า เนื้อผ้าละเอียดและผ่านการทารองพ้ืนสีขาวด้วยเกสโซ (GESSO) 

เพ่ือป้องกันการดูดซึมของสีขณะสร้างสรรค์ผลงาน (ภาพท่ี46) 
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ภาพที ่46  ผ้าแคนวาส (Canvas) 
 

  สีน้ ามันเคลือบเงา (High Gloss Enamel)  เป็นสีน้ ามันที่ผลิตจากอัลขีดเรซิ่นขนิดพิเศษ มีความ
คงทน สามารถต้านการเกิดเชื้อรา เป็นสีที่มีความเข้มข้นสูง การใช้งานต้องท าการละลายความเข้มข้น
ด้วยทินเทอร์ ผู้สร้างสรรค์ใช้งานโดยท าการผสมส าเร็จในอัตตราส่วนที่พอดีไม่เข้มข้นมากเกินไป  แล้ว
น ามารองพ้ืนเพ่ิมเติมบนเฟรมแคนวาสอีกสองชั้น เพ่ือให้พ้ืนผิวบนพ้ืนงานนั้นมีความมันวาว และลื่น
ขึ้นเป็นพิเศษ เพ่ือตอบรับกับเทคนิคการสร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์ (ภาพท่ี47) 

 

 

ภาพที่ 47  สีน้ ามันเคลือบเงากระป๋อง 
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  อุปกรณ์วาดเส้น (Drawing Materrials) ที่ใช้ในการเขียนเส้นหลักๆ ได้แก่ ดินสอสีร่างภาพ , 

ดินสอ EE , เกรยอง,ถ่านชาโคล เพื่อให้ได้เส้นในผลงานที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันไป (ภาพท่ี 48) 

 

 

   

 

 

 

   พู่กัน (Paintbrush) เครื่องมือระบายสี มีขนาดต่างๆหลายขนาดแตกต่างกันไปตามการใช้งาน 

และความเหมาะสม ผู้วิจัยเลือกใช้ขนาดสามระดับคือ แปรงที่มีขนาดใหญ่พิเศษ  ขนาดกลางเบอร์ 

และขนาดเล็กเบอร์ 0 เพ่ือเก็บรายละเอียด  และพู่กันบางด้ามจ าเป็นต้องน ามาดัดแปลง โดยพู่กันเก่า

ที่แข็งๆ มากระทุ้งกับพ้ืนราบที่มีความแข็ง เพ่ือให้ขนแปลงนั้นกระจายแตกออกจากกัน  เพ่ือเวลา

เขียนลงไปบนเฟรมผ้าใบจะได้ผลทางเทคนิคเหมือนการประสานเส้นที่ดูสวยงามในการระบายครั้ง

เดียว (ภาพท่ี 49) 

 

ภาพที่ 48  ดินสอวาดเขียนตามขนาดค่าของความอ่อน-เข้ม และถ่านชาโคลแบบกลม 
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ภาพที่ 49  พู่กันแบบแบนคละเบอร์ 
 

 

 

  สี (Colour)  สีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานหลักๆคือสีด า โดยจะเว้นสีขาวของพ้ืนงานให้เป็นส่วนสี

แสงสว่าง และแทรกสีอยู่บ้างเล็กน้อยเช่น สีแดง สีน้ าเงิน  จากการทดลองสามารถประยุกต์สีชนิด

อ่ืนๆมาใช้แทนสีน้ ามันได้  แต่คุณสมบัติของความลื่นไหลและโปร่งใสจะไม่เทียบเท่ากับสีน้ ามัน ที่

สามารถให้ความโปร่งใส สามารถลงทับซ้ าได้หลายชั้นตามกระบวนการวาดเส้น (ภาพท่ี 50) 

 

 

ภาพที่ 50  สีน้ ามันหลอด 
 

 



  89 

  สื่อผสมสีน้ ามัน (oil painting Medium)  หรือ น้ ามันลินสีด( เป็นน้ ามันที่สกัดจากเมล็ดแฟลกซ์ ใช้

ในการผสม เพ่ือท าให้สีระบายง่ายและลื่นยิ่งขึ้น ท าให้สีมีความมันวาว และมีความโปร่งใสมากข้ึน  แต่

ด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์นั้นจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่รวดเร็วในการขึ้นรูป  การใช้เพียงลินสีดอย่างเดียว

และใช้ปริมาณที่มากกว่าปกติทั่วไป อาจท าให้เกิดการแห้งช้าและการไหลย้อยของสี จึงต้องใช้สื่อผสม

อีกหนึ่งอย่างคือ อาชีวัล ลีน  (Archival Lean) ใช้ผสมกับน้ ามันลินสีดในอัตราส่วน  1:1 ให้พอดี เพ่ือ

ผลการแห้งท่ีรวดเร็วอยู่ที่ประมาณ 24 ซ.ม (ภาพที ่51) 

 

 

ภาพที่ 51  น้ ามันลินสีดแบบแห้งเร็วพิเศษ 
 

  ผ้า (Cloth) เครื่องมือที่ใช้เช็ดสีออกในกระบวนการระบายขึ้นรูปทรง สามารถน าเศษผ้าที่ไม่ได้ใช้

งานแล้ว ทั้งผ้าที่มีลักษณะความอ่อนนุ่น หรือแข็งตัว ตัดขนาดให้มีความพอเหมาะพอดี วิธีการใช้งาน

โดยใช้มือด้านขวา หรือแล้วแต่ความถนัดสอดเข้าไปในผ้าทั้งหมดอย่าส่วนของผิวหนังอยู่ภายนอก 

เลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมี สี หรือทินเนอร์โดยตรง (ภาพท่ี 52)  

                       

ภาพที่ 52  ผ้าไมโครไฟเบอร์ 
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 ภาพร่างของผลงาน 

               จากแนวคิดและแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ท้ังหมดนั้นออกมาเป็นผลงานภาพร่าง ทุก

ชิ้นจะเป็นภาพที่แสดงถึงอารมณ์และจินตนาการเพ้อฝัน เหนือความจริง โดยจะแสดงเส้นของรูปทรง

และองค์ประกอบ น้ าหนักแสงเงาโดยรวมคร่าวๆ  และคัดเลือกมา 1 ชุด จ านวน 8 ชิ้น (ภาพที่ 53)  

(ดูต่อในภาคผนวก) 

 

       

(ก)                                (ข)                             (ค) 

                     

                           (ง)                         (จ)                                (ฉ)    

                            

                                        (ช)                                  (ซ) 

ภาพที่ 53  ภาพร่างผลงาน ก-ซ 
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ภาพร่างผลงาน และข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1(ดูต่อในภาคผนวก)    

 

                  

(ก)                                  (ข) 

                 

                                   (ค)                                  (ง)     

           

(ก) ภาพร่างดินสอ 
(ข) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 1: ร่างรูปทรงและทิศทางของเส้นรอบรูป แล้วลงน้ าหนัก

สีระบายแบบด าเรียบ แล้วใช้ผ้าเช็ดออกให้เกิดน้ าหนังของแสง รูปทรง และจังหวะของ
รูป 

(ค) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 2 : เมื่อได้รูปทรงที่เด่นชัดขึ้นมาแล้ว จึงระบายสีของพ้ืน
หลัง เพื่อควบคุมองค์ประกอบ และทิศทางของรูปทรงทั้งหมดในรูป  

(ง) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 3  :  ลงน้ าหนักแสงเงาเพ่ิมเติมขึ้นอีกระดับ และใช้ดินสอ
วาดเส้นลงไปในทั้งภาพ เพ่ือให้เส้นได้ปรับรายละเอียดของรูปทรงให้ดูอ่อนลง และเพ่ิม
มิติของรูปขึ้นมา 

ภาพที่ 54  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
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ภาพร่างผลงาน และข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2(ดูต่อในภาคผนวก)   

 

                              

                                (ก)                              (ข) 

                               

                                     (ค)                            (ง) 

 

(ก) ภาพร่าง 
(ข) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 1: ท าพ้ืนผิวด้านหลังให้เกิดน้ าหนักคร่าวๆ ใช้กาวยางกั้น

สีทาลงไปเป็นจุดๆ  แล้วใช้แปรงใหญ่ระบายสีด าแบบเรียบทั้งหมด  น าผ้ามาเช็ดสีออก
ขึ้นรูปทรง 

(ค) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 2 :แกะกาวยางออกจะปรากฏเป็นไฮไลท์แสงสีขาว และ
เก็บรายละเอียดเส้นของรูปทรงมนุษย์เพ่ิมเติมด้วยดินสอและพู่กันเบอร์เล็ก 

(ง) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 3  :  ลงน้ าหนักแสงเงาเพ่ิมเติมขึ้นอีกระดับ และเก็บ
รายละเอียดทั่วทั้งภาพให้มีความสมบูรณ์และดูลงตัว 

 

ภาพที่ 55  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
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ภาพร่างผลงาน และข้ันตอนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  3   (ดูต่อในภาคผนวก) 

 

                          

(ก)                             (ข) 

                          

                                       (ค)                             (ง)     

 

(ก) ภาพร่าง 
(ข) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 1 : ลงสีโดยรอบภาพ และใช้ผ้าเช็ดขึ้นรูปทรงที่ฉับพลัน 

อิสระ และปล่อยท่ิงไว้ให้สีแห้ง จึงมาเก็บในรายละเอียดที่ยังดูขาด 
(ค) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 2 : เขียนรูปทรงมนุษย์เพ่ิมเติมเข้าไปตามภาพร่าง และ

เว้นน้ าหนักของแสงไว้เป็นไฮไลท์ 
(ง) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 3  เก็บรายละเอียด ปรับน้ าหนักในจุดเด่น และวาดเส้น

ลงไปในรูปทรงเพ่ือสร้างมิติ 
 

ภาพที่ 56  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
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ภาพร่างผลงาน และข้ันตอนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  4  (ดูต่อในภาคผนวก)   

 

      

                                         (ก)                                (ข)   

     

(ค)    (ง) 
 

(ก) ภาพร่าง 
(ข) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 1: ท าพ้ืนผิวด้วยเทคนิคการระบายสีลงไปแล้วใช้ผ้าซับสี

ให้เกิดลายผิวดูขรุขระ มีมิต ิ
(ค) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 2 : ระบายสีด าลงไปในรูปทรงรอบๆนอกเพ่ือปรับ

บรรยากาศน้ าหนักของภาพ และคัดรายละเอียดของรูปทรงขึ้นมาคร่าวๆ 
(ง) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 3 : เมื่อได้โครงสร้างของรูปทรงและบรรยากาศภาพที่

สมบูรณ์แล้ว จึงใช้ดินสอ ee และพู่กันเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย 
 

ภาพที่ 57  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
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ภาพร่างผลงาน และข้ันตอนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  5  (ดูต่อในภาคผนวก)  

 

    

(ก)                                 (ข) 

                             

                                       (ค)                            (ง) 

 
(ก) ภาพร่าง 
(ข) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 1 : ขึ้นโครงสร้างของภาพเป็นน้ าหนักบางๆ ทั่วภาพโดย

ใช้พู่กันแปรงกลมขนาดกลางและใหญ่ แต้มทีละชั้นทั่วภาพ 
(ค) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 2 : ลงน้ าหนักของภาพในชั้นที่สอง โดยเริ่มจากการเก็บ

รายละเอียดกลางภาพก่อน และกระจายไปรูปทรงอื่นๆทั่วภาพ 
(ง) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 3 : ปรับน้ าหนักของพ้ืนหลังให้เข้มขึ้นด้วยน้ าหนักสีด า

และเทา และเก็บรายละเอียดของรูปทรงของจุดเด่นและจุดรองทั่วภาพ 
 

 

ภาพที่ 58  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
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ภาพร่างผลงาน และข้ันตอนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  6 (ดูต่อในภาคผนวก)        

 

    

(ก)                                    (ข) 

    

                                      (ค)                                    (ง) 

 

(ก) ภาพร่าง 
(ข) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 1 : ลงสีชั้นแรกด้วยสีน้ ามันสีด าเป็นรอยทีแปลงของ

รูปร่าง และใช้ผ้าสะอาดเช็ดน้ าหนัก  ของแสงและวาดรูปทรงแทนพู่กัน อย่างรวดเร็ว
และฉับพลัน 

(ค) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 2 : ขึ้นรูปทรงของจุดเด่นตรงกลางภาพด้วยแปรง
ขนาดกลาง โดยลงเป็นน้ าหนักอ่อนทั่วภาพ และเว้นไฮไลท์ในส่วนที่เป็นจุดสว่างสุด
ของใบหน้า 

(ง) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 3 : ปรับน้ าหนักของบรรยากาศภายในภาพด้วยการลง
สีที่เข้มขึ้นในส่วนด้านล่าง เพ่ือสร้างระยะของภาพและเก็บรายระเอียดในขั้นตอน
สุดท้าย  

 

ภาพที่ 59  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 
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ภาพร่างผลงาน และข้ันตอนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  7 (ดูต่อในภาคผนวก)         

    

                            

                                       (ก)                                   (ข) 

                             

                                       (ค)                                   (ง) 

                           

(ก) ภาพร่าง 
(ข) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 1 : ขึ้นโครงสร้างของรูปทรงใบหน้าภาพด้วยน้ าหนักบางๆ 

ทีละชั้นจนครบน้ าหนัก โดยใช้พู่กันแปรงกลมขนาดกลาง และแปรงแบนขนาดใหญ่  
(ค) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 2 : ลงน้ าหนักของภาพในชั้นที่สอง โดยเริ่มจากการเก็บ

รายละเอียดกลางภาพก่อน และกระจายไปรูปทรงอ่ืนๆทั่วภาพ  
(ง) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 3 : ปรับน้ าหนักของพ้ืนหลังให้เข้มขึ้นด้วยน้ าหนักสีด า

และเทา และเก็บรายละเอียดของรูปทรงของจุดเด่น และจุดรองทั่วภาพ 
 

ภาพที่ 60  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7 
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ภาพร่างผลงาน และข้ันตอนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่  8 (ดูต่อในภาคผนวก)    

 

                                 

(ก)                                     (ข) 

                         

 (ค)                                     (ง)           

 

(ก) ภาพร่าง 
(ข) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 1 : ขึ้นโครงสร้างของรูปทรงใบหน้าภาพด้วยน้ าหนักบางๆ 

ทีละชั้นจนครบน้ าหนัก โดยใช้พู่กันแปรงกลมขนาดกลาง และแปรงแบนขนาดใหญ่  
(ค) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 2 : ลงน้ าหนักของภาพในชั้นที่สอง โดยเริ่มจากการเก็บ

รายละเอียดกลางภาพก่อน และกระจายไปรูปทรงอ่ืนๆทั่วภาพ  
(ง) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ระยะที่ 3 : ปรับน้ าหนักของพ้ืนหลังให้เข้มขึ้นด้วยน้ าหนักสีด า

และเทา และเก็บรายละเอียดของรูปทรงของจุดเด่น และจุดรองทั่วภาพ  

ภาพที่ 61  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 8 



 

 
       

 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 

             การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุด “รูป โลกีย์”  โดยมีผลงานรวมทั้งหมด    

ชิ้น ในระยะ  3 ช่วงของการศึกษา โดยจะใช้การวิเคราะห์ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1. การ

วิเคราะห์ที่มาและแรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์  ประเด็นที่ 2. การวิเคราะห์ด้านการสร้างสรรค์

ผลงาน ชุด “รูป โลกีย์”  โดยจะใช้การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา และส่วนประกอบทัศนธาตุที่ปรากฏอยู่ใน

ผลงาน ได้แก่ รูปทรง  เส้น  สี  น้ าหนัก  พ้ืนที่ว่าง โดยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีและ

ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบและค้นหาความแตกต่างที่จะน าไปสู่การพัฒนา

ผลงานให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป  

 

การวิเคราะห์ที่มาและแรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์          
  เรื่องเพศในงานศิลปะนั้น  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด ารงอยู่คู่สังคมมายาวนาน พร้อมกับการเกิดขึ้น

ของอารยธรรมของมนุษย์โลก   ดั่งที่ปรากฎในประวัติศาสตร์ของศิลปะโลกตะวันออกและโลก

ตะวันตก    ในศิลปะร่วมสมัยเรื่องเพศของมนุษย์ที่สร้างภาพเสนอเรือนร่างนั้น  มีมิติความเกี่ยวข้อง

เชื่อมโยงความหมาย ความคิด และความเชื่อ ทางด้านชีวะวิทยา ด้านจิตวิทยา และโครงสร้างทาง

สังคมหรือที่เรียกว่า เพศวิถี คือ การอธิบายให้เห็นถึงภาพรวมของความเป็นเพศหญิงและความเป็น

เพศชาย  เพ่ือเป็นการตอบตัวเราเองว่า เราคือใคร  มีความเชื่ออย่างไร  มีความรู้สึกอย่างไร และการ

ตอบสนองสิ่งต่างๆทางรูปแบบของ อัตลักษณ์ทางเพศ   ความพึงพอใจทางเพศ   และพฤติกรรมทาง

เพศ56     

  ศิลปะร่วมสมัยเพศวิถีความเป็นชายส่วนใหญ่นั้น มาจากการหลอมรวมสาระเรื่องเพศจาก

ประสบการณ์ชีวิตที่สัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อม  สะท้อนผ่านอัตลักษณ์ของตัวตนเองออกมาส่วน

                                                           
56นภาภรณ์ หะวานนท ์:การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค (กรุงเทพ,โรงพิมพ์เดือนตุลา,2555),16. 
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ใหญ่ ในเรื่องของความสุข-ทุกข์  ความเชื่อ  รสนิยมและความปรารถนา  ในหลากหลายมุมมอง ทั้ง

ด้านบวกที่มาจาก วิถีชีวิต  พลังแห่งความรัก เซ็กส์  ความสุข  หรืออีกด้านอาจมาความรู้สึกที่เก็บกด 

ความกดดัน ความทุกข์ใจ ความปรารถณาที่เป็นไปในเชิงด้านลบ  ก็ล้วนเป็นการถ่ายทอดศิลปะภาพ

เสนอเรือนร่างที่สร้างให้เกิดสุนทรียะความงามของเพศที่ปรากฏสู่สายตาผู้ชมทั้งสิ้น   ซึ่งการ

สร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบจินตนาการเชิงฝันทางเพศชาย บางครั้งย่อมถูกตั้งค าถามจากสังคมว่าเป็น

ศิลปะหรืออนาจาร   แต่ในเชิงศิลปะนั้นไม่สามารถตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิด เพราะว่าศิลปินนั้นได้

น าเสนอผ่านกระบวนความคิด  ความจริง  มิติที่แสดงถึงคุณค่าของศิลปะเหล่านั้นออกมาอยู่แ ล้ว    

อารีย์ สุทธิพันธ์ ศิลปินและนักทฤษฎีศิลป์ ได้กล่าวว่า ให้ดูที่เจตนาของศิลปิน ผลงานที่แสดงออกของ

ความคิดสร้างสรรค์ที่แฝงด้วยจิตวิญญาณ ย่อมแตกต่างจากผลงานที่สัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉาน

ทั่วไป เพราะศิลปินจะผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการถ่ายทอดให้ เกิดคุณค่าท่ี

แตกต่างกันด้วย57     

             การสร้างสรรค์ศิลปะที่สะท้อนตัวตนและอัติลักษณ์ทางเพศชายเพ่ือสื่อสารต่อสังคม ไม่ใช่

เป็นเพียงแค่เรื่องทางกามารมณ์ หรือความรักแค่เพียงอย่างเดียว  แต่ยังสามารถข้ามพรมแดนของ

ศิลปะไปสู่มิติที่หลากหลายเพราะเรื่องเพศนั้นมีทั้งด้านบวกและลบ ผลงานจะมีการน าเสนอ

ภาพลักษณ์ความรุนแรงทางเพศ หรือการเปิดเผยพฤติกรรมด้านมืด ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เชิงจิตวิทยา

ของมนุษย์  ปัจจัยนั้นอาจเกิดมาจากความต้องการ (Need)  พลังความกดดัน (Drives)  หรือ ความ

ปรารถนา (Desires)  จากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอก ทางประสบการณ์ของตัวศิลปินเอง อาทิเช่น  

อีกอน  ชีเลอ  ศิลปินชาวออสเตรีย ศิลปะแสดงออกถึงความอีโรติกน าเสนอร่างกาย ภาพเปลือยของ

หญิงสาวรวมถึงภาพเปลือยกายของบุรุษ  รูปแบบการถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางเพศของมนุษย์ในแบบ

ต่างๆ เรื่องความต้องการทางเพศ  ความรักตนเอง  การรักร่วมเพศ  หรือ ทัศนคติของพวกถ้ ามอง ใน

เชิงลักษณะของการยั่วยวนทางเพศผ่านภาพเขียน เมื่อมองดูแล้วอาจกระตุ้นความรู้สึกถึงความงามที่

แสดงออกถึงความรุนแรง น่าชัง  คล้ายอนาจาร  แรงขับภายในศิลปะของอีกอนนั้นอาจมาจาก

ประสบการณ์ ความล าบากแร้นแค้น ความเก็บกด และ การขาดความอบอุ่นจากครอบครัวในวัยเยาว์  

ซึ่งมีความสัมพันธ์ในแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาของ  ซิกมันด์ ฟรอยด์  ได้กล่าวว่าสัญชาตญาณทางเซ็กส์

เป็นสิ่งที่มนุษย์มีตั้งแต่เกิด  และพัฒนาขึ้นพร้อมกับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  และได้แบ่ง

สัญชาตญาณของบุคคลไว้เป็น 2 ประเภท ก็คือ สัญชาตญาณอยากมีชีวิต )ด้านบวก) และ 

สัญชาตญาณอยากตายด้านลบ) ซึ่งผลงานศิลปะของอีกอนตรงกลับ)สัญชาตญาณของความก้าวร้าวที่

                                                           
57อารีย์  สุทธิพันธ์ : ศิลปะกับอนาจาร. สืบค้นได้จาก  http://takkawin.blogspot.com/2007/08/blog-post_05.html 
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เป็นธรรมชาติด้านลบ คือการไม่มีเหตุผล ไม่มีการขัดเกลาโดยมุ่งตอบสนองความพึงพอใจให้กับตนเอง

เป็นส าคัญ แสดงออกมาด้วยพลังขับทางเพศท่ี เรียกว่าลิบิโด58   

             และอีกมิติหนึ่งของศิลปะที่แสดงตัวตนอัตลักษณ์ของความชาย การใช้กระบวนความคิดใน

เรื่อง เพศ น าเสนอสาระเชื่อมโยงกับปรัชญาทางศาสนา ในแง่ของความจริงการตั้งอยู่และดับไป  

ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตย่อมล้วนเกี่ยวเนื่องในเรื่องทางโลกียะ  คือ ความเป็นไปในทางโลกท้ังความสุข

และความทุกข์ของมนุษย์ในเรื่องของกิเลส ตัณหาที่เป็นความปกติแห่งโลกสังสารวัฎ  โดยอาศัยเรือน

ร่าง หรือความสุขทางกามารมณ์เป็นสัญลักษณ์ อาจน าเสนอมาในรูปแบบคล้ายภาพปริศนาธรรมที่ให้

เกิดการตีความหมาย ให้เกิดความสงบนิ่งในการพิจารณาค้นหาค าตอบ ศิลปะจึง เป็นเสมือนเป็น

เครื่องมือในการสอน ที่เชื่อมโยงผู้ชมให้เข้าถึงแก่นสาร และสาระส าคัญ สัจธรรมต่อการด ารงชีวิต   

อย่างเช่น ผลงานจิตกรรมของ ถวัลย์  ดัชนี  ใช้เรื่องราวคติทางปรัชญาพุทธศาสนาผสมปรัชาญา

ตะวันออก รูปสัญลักษณ์ของเพศและเรือนร่างในผลงานบางชิ้นแสดงออกมาเชิงสังวาส ด้านกามารมณ์

ของมนุษย์ เป็นภาพเสนอของเพศวิถีชายที่สะท้อนสาระความคิดในเรื่องทางโลกียะ แห่งความจริง 

ความดี ความงาม   

             “ร่างกาย”  เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของมนุษย์  ศิลปะ

ที่ใช้ภาพเสนอร่างกายนั้นมีมายาวนานในทุกยุคสมัย เพราะภาษาร่างกายเป็นเครื่องมือสื่อความหมาย 

เป็นภาษาในการถ่ายทอดอารมณ์ระหว่างบุคคล สื่อสารออกมาจากความรู้สึกนึกคิดเช่น สีหน้า การ

ปรากฏกาย  การแสดงท่าทาง จะถูกน ามาใช้ในผลงานศิลปะเพ่ือสร้างมิติ อารมณ์ความรู้สึกในเรื่อง

ต่างๆ  เช่น การใช้ภาษาร่างกาย ใบหน้า หรือภาพเปลือยตนเองในศิลปะของตัวศิลปินเองนั้น ก็เป็น

การสร้างตัวตนและอัตลักษณ์เฉพาะ ที่มีความหมายถึง  ภาพลักษณ์ของศิลปิน (Artist’s image)   คือ

ภาพที่แสดงถึงด้านการสร้างสรรค์  ตัวตน วิถีชีวิต ที่เกิดข้ึนในจิตใจผู้ชมต่อศิลปินผู้นั้น ศิลปะร่วมสมัย

ของเพศวิธีชายทั้งสากลและไทยนั้นนอกจากมีการน าเสนอเรือนร่างของเพศสตรีในรูปแบบความงาม

แล้ว  ศิลปินนิยมสร้างภาพแทนของตัวตนเองเข้าไปอยู่ในผลงานนั้นๆอีกด้วย เพ่ือสร้างความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตน (identity) พบได้ในศิลปะร่วมสมัยไทยของศิลปินชายหลายท่าน อาทิเช่น วสันต์ 

สิทธิเขต, นาวิน เบียดกลาง, สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ,ธณฤษภ์ ทิพย์วารี ภาพเขียนส่วนใหญ่จะใช้เรือน

ร่างสะท้อนความปรารถนาของเพศชายวาทกรรมเรื่องราวของความรัก  จินตนาการ  สรีระ ความเพ้อ

ฝันที่มีต่อสตรีในอุดมคติ   ซึ่งความฝันจินตนาการในเรื่องทางเพศหรือกามารมณ์นั้น ก็เป็นเรื่องปก ติ

                                                           
58ยศ สันตสมบัติ, ฟรอยด์และการพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสูท่ฤษฎีสังคม, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), 36-53. 
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ธรรมชาติของมนุษย์เราอยู่แล้ว  นักวิจัยศึกษาพบว่า มนุษย์เพศชายจะมีแก่นสารความการคิดแบบ

จินตนาการฝันกลางวันเรื่องทางกามารมณ์ ชั่วโมงล่ะประมาณ 6 ครั้ง  และมากกว่า 3 ของเพศหญิง 

ในขณะที่เพศหญิงจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวมากกว่า59   การพรรณนาถึงความสัมพันธ์ถึงสตรี

ในฝันแบบอุดมคติถึงแม้ไม่ใช่ภรรยาก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดมากนัก เพราะเป็นความสุขของความคิดตาม

ธรรมชาติ ของความเป็นเพศชายในโลกสมมุติแห่งการจินตนาการ ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะนั้นเอง 

             โลกสมมุติในผลงานศิลปะของเพศชาย หรือ จินตนาการถึงโลกส่วนตน เป็นภาพที่สร้างข้ึน

ในใจเชิงฝันตามอุดมคติที่สวยงาม แสดงถึงความปิติสุข พลังความรัก  ความอ่ิมเอิบ หรือในทาง

กลับกันอาจสื่อถึงโลกที่สะท้อนความมืดมิดของจิตใจที่เป็นความทุกข์ ความขัดแย้ง ความกดดัน  

ขึ้นอยู่กับเจตนาของการสร้างสรรค์ว่าตัวศิลปินเลือกที่จะถ่ายทอดสัดส่วนของสิ่งเหล่านั้นออกใน

ผลงานมากน้อยเช่นไร โลกแห่งจินตนาการเชิงฝันในศิลปะคือภาพแทน ที่สามารถสื่อสารให้ผู้ชมนั้น

เข้าใจถึงโลกของศิลปินได้อย่างชัดเจน หรืออาจท าให้คิดฝันต่อเนื่องไปได้อีกขั้น   รูปแบบลักษณะของ

ผลงานจะออกมาในกลุ่มที่เรียกว่า  ศิลปะเชิงความฝัน คือ การสร้างรูปแบบทางจินตนาภาพ ที่มีความ

แตกต่างทางด้านความจริง ทั้งรูปทรง และองค์ประกอบ ที่ศิลปินน าเสนอมุมมองในโลกจิตนการ ที่

แฝงด้วยอารมณ์ ความลี้ลับ ความคิดเพ้อฝันและความปรารถนาที่อิสระของศิลปินเอง 60  การ

สร้างสรรค์แสดงออกลงบนผลงานจะมีลักษณะของความหลากหลายทางอัตลักษณ์และเทคนิคที่ใช้

ส่วนตัวแตกต่างกันไป  ซึ่งก็ล้วนมาจากการค้นหาเทคนิคที่ตอบสนองกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

ได้มากที่สุด  

             สร้างสรรค์ศิลปะที่แสดงอัตลักษณ์ของเพศชาย เทคนิคที่ใช้นั้นย่อมมีส่วนส าคัญที่สามารถ

ตอบสนองควบคู่กับสภาวะอารมณ์ต่างๆในช่วงเวลานั้นของตัวศิลปินได้เป็นอย่างดี  การใช้เลือกใช้

เทคนิคไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างสรรค์และความถนัดส่วนตน   เพ่ือสร้างผลงานที่

เป็นสุนทรียะความงามที่ลงตัวและสมบูรณ์ หรือแม้ว่า ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นในงานสร้างสรรค์อาจจะไม่ได้

แสดงถึงความงามที่สมบูรณ์แบบ ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตวิญญาณหรือสัญชาตญาณอย่างชัดเจน  

และเทคนิคการสร้างสรรค์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องมือเก่าแก่ของมนุษย์ ตั้งแต่ยุคอารยธรรมมายาวนาน

จนถึงปัจจุปัน ก็คือ การวาดเส้น  ความหมายหรือค าจ ากัดความดั่งที่  อิทธิพล ตั้งโฉลก ได้กล่าวไว้ว่า 

เป็นค านามและ ”เส้น“เป็นกิริยา  ”วาด“เป็นผลลัพธ์ จึงหมายถึง การกระท าของคนที่ขีดเขียน

                                                           
59ลลิตา ธีระสิริ  :เรื่องของชายที่ผู้หญิงพงึรู้ เรียนรู้ผู้ชาย (กรุงเทพ,ส านักพิมพ์สภุา,2527), 87. 
60วิโชค มุกดามณี . หนังสือพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย. (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง), 2555.  
254. 
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เป็นเส้น เป็นตัวอักษรหรือรูปภาพ ค าว่าวาดเส้นแปลงมาจากค าภาษาอังกฤษ คือ Drawing ซึ่งแปลว่า 

ลาก จูง ชัก ดึง ขีด ดั้งนั้นค าว่าวาดเส้นภาษาไทยจึงมีความหมายชัดแจ้งกว่าภาษาอังกฤษ ศิลปะการ

วาดเส้นมีสุนทรียภาพที่เฉพาะ คือเส้นและน้ าหนักเป็นทัศนธาตุหลัก บทบาทของการวาดเส้นในศิลปะ

ร่วมสมัย ศิลปินมีวิถีคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในมุมมองของความแปลก

ใหม่61  ได้แก่ การวาดเส้นด้วยความร้อนการเผาไฟบนแผ่นไม้อัด  หรือ การทรานเฟอร์ ดรออ้ิงที่ให้

อารมณ์ของพ้ืนผิวที่มีลักษณะพิเศษไม่สามารถเขียนด้วยมือได้   ความส าคัญของการวาดเส้นนั้นคือ

ภาษาท่ีสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน เป็นการสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก

ของผู้เขียนออกมาเป็นภาษาภาพเกิดสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างสรรค์  

             จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เข้าใจถึงที่มาของแรงบันดาลใจ และประเด็ดส าคัญของแนวคิด

ที่อยู่ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดรูป โลกีย์  น ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณค่าของผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับ

เรื่องของเพศ และการแสดงออกถึงอัตลักษณ์เพศชาย 

 

การวิเคราะห์ด้านการสร้างสรรค์ผลงานชุด รูป โลกีย์  
             การวิเคราะห์ จะเป็นการเชื่อมโยงกับความหมายของสิ่งที่ได้ค้นหาโดยอาศัยกรอบแนวคิด

และทฤษฎีทางจิตวิทยาและศิลปะ ในการตีความและหาคุณค่า ประเมินความสมบูรณ์ในงานศิลปะ 

โดยจะมีการวิเคราะห์จากคุณสมบัติในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

  

           คุณสมบัติด้านเนื้อหา (Content Properties)  
               เนื้อหาของผลงานชุดรูปโลกีย์นั้น  เป็นการน าเสนอเรื่องของศิลปะที่แสดงตัวตนทางเพศ

ชาย การวิเคราะห์ความหมายจึงมาจากแนวคิดทฤษฎีทางเพศวิถีชาย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ กล่าวว่า  

อัตลักษณ์ความเป็นชาย คือ สิ่งที่มีอยู่ในร่างกายของเพศชายตั้งแต่ก าเนิดจนโต ความเป็นชายได้

เปลี่ยนแปลงไปตามการเรียนรู้ทางสังคม จนการสร้างอัตลักษณ์อุดมคติทางสังคมที่ผูกโยงกับ 

ครอบครัว เป็นสามี เป็นผู้น า ความกล้าหาญ  ความอดทน ความเข้มแข็ง  องค์ประกอบภายนอกที่

เด่นชัด คือ ภาพลักษณ์ มีกลไกทางร่างกายที่แข็งแรง  เมื่อมองลึกลงไปภายในอารมณ์และจิตใจของ

ความเป็นชายทุกคนนั้นมีลักษณะนามธรรม  มีความซับซ้อนเลื่อนไหล  ทั้งในเรื่องความต้องการทาง

                                                           
61อิทธิพล ตั้งโฉลก, “วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์และภาพร่าง” (กรุงเทพ: บริษัท มีเดียโซน พริ๊นต๊ิง, 2560), 9 
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เพศก็เป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติทางลักษณะทางชีวภาพของมนุษย์  เพศชายเกิดมามีเพศวิถีแบบรัก

ต่างเพศในสายเลือด  เมื่อการศึกษาด้วยความเชื่อเหล่านี้ก็จะน าไปสู่การตอกย้ าว่ าเพศชายเป็นเพศที่

แข็งแกร่งตามธรรมชาติ และต้องแสดงอารมณ์ปรารถนาต่อเพศตรงข้ามเพียงอย่างเดียว 62   เชื่อมโยง

กับผลงานชุดรูปโลกกีย์นั้น  จึงมีเรื่องสัญลักษณ์ทางนัยยะของผู้สร้างสรรค์แอบแฝงอยู่  ในเรื่องของ 

พลังการสร้างสรรค์ในขนาดเฟรมผ้าใบที่ใหญ่   รูปทรงเรือนร่างที่แสดงความแข็งแกร่ง มีกล้ามเนื้อ

ก าย า  ภาพของใบหน้าขนาดใหญ่ที่สะท้อนภาวะแห่งความคิด  ความฝัน ความปรารถนาในแบบของ

เพศชาย ทางรูปแบบและแนวคิด  เพ่ือเป็นการส ารวจอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นแง่มุมในเชิงเจาะลึก

ลงไปสภาวะภายในและ สะท้อนออกมาภายนอก เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางรูปทรงและเป็น

ภาพลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ โครงสร้างใหญ่หลักของเนื้อหาจะเป็นเรื่องเดียวครอบคลุมความหมาย  

แต่เนื้อหาย่อยของผลงานจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ล่ะชิ้น ทั้งด้านบวกเริ่มต้นจากเรื่องของชีวิต 

พลังความรัก ความพึงพอใจส่วนตน  หรือการแสดงออกทางด้านจิตวิทยา อันเป็นผลมาจากความเก็บ

กดภายในด้านจิตส านึก ความทุกข์ใจ ความปรารถนาที่เป็นไปในเชิงด้านลบของความรัก  ชีวิต

ครอบครัว  ความเพ้อฝันก็ล้วนเป็นเนื้อหาที่หลอมรวมสาระเรื่องเพศจากประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่เกิด

จนโต   ซิกมันด์ ฟรอยด์  ได้กล่าวว่า  การสร้างสรรค์ทางศิลปะ มีกระบวนการคล้ายจินตนาการเพ้อ

ฝัน  เพราะความปรารถนาเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งส าคัญในงานศิลปะจึงไม่ใช่

ประสบการณ์ปัจจุบันของศิลปินเพียงอย่างเดียว  แต่ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความปรารถนาในวัย

เยาว์ของศิลปินด้วย63   

        การสร้างสรรค์ผลงานชุด รูปโลกีย์ นั้นจึงเป็นภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ตัวตนทางเพศ

ชาย ต่อสังคมและเพศวิถีของความสุข-ทุกข์ในหลากหลายมุมมอง และยังมีในเรื่องของ ความเชื่อ ที่

เป็นความเชื่อส่วนตนอันแรงกล้าต่อสิ่งที่กระท าและผิดแปลกแตกต่างออกไป เป็นเสมือนสิ่งที่ฝังลึกอยู่

ภายในใจให้แสดงพฤติกรรมอยู่ เสมอมาตั้งแต่เกิดจนตาย กระท านี้คือผลจาก  “แรงจูงใจ” 

(Motivation)   Madson  อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี  ได้กล่าวว่า กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคลที่

กระตุ้นให้บุคคลไปสู่การกระท าอย่างมีเป้าหมาย ได้แก่ แรงจูงใจทางสรีระ (ความต้องการทาง

ร่างกาย)  แรงจูงใจทางจิตวิทยา (ความต้องการทางความรัก)  และ แรงจูงใจใต้ส านึก (Unconscious)  

                                                           
62นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ :รื้อมายาคติ “ความเป็นชาย” ในสังคมไทย ,สืบค้นได้จาก 
(http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/articles/index) ,สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560     
63ยศ สันตสมบัต.ิ ฟรอยด์และการพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม.(กรุงเทพฯ :

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2542), 13. 

http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/articles/index
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ที่เป็นสภาวะจิตที่ฝั่งลึกของบุคคลจะกระท าสิ่งต่างๆ หรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ และความเข้ม

ของแรงจูงใจที่เกิดขึ้น64   การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้จึงมีความสัมพันธ์เรื่องของแรงจูงใจด้าน ความ

ต้องการ (Need)  พลังความกดดัน (Drives)  หรือ ความปรารถนา (Desires) ทางธรรมชาติทั้งภายใน

และภายนอกของตัวตนผู้สร้างสรรค์เอง อาจกล่าวได้ว่า พลังชักจูงกระตุ้นให้ประกอบกิจกรรมและการ

สร้างสรรค์ทางผลงานศิลปะ เพ่ือทดแทนชดเฉยในสิ่งที่ขาด หรือมีความต้องการอยู่ในช่วงเวลานั้นเอง                        

               แนวคิดของเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้  มีสาระเชื่อมโยง เพศ กับ ปรัชญาทาง

ศาสนาเป็นความเกี่ยวเนื่องในเรื่องทาง โลกียะ  คือ ความเป็นไปในทางโลกท้ังความสุขและความทุกข์

ของบุรุษเพศในเรื่องของกิเลส ตัณหา ราคะ หรือความสุขทางกามารมณ์  ซึ่ง  พระไพศาล  วิสาโล  ได้

ให้ความหมายในบทความเรื่อง  “เซ็กซ์” กับ “พุทธ”  ไว้ว่า ในศาสนาพุทธเรียกว่า “กามสุข”  พุทธ

ศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเซ็กซ์ เพราะเห็นว่าเป็นที่มาของความสุขมนุษย์ย่อมมีใจใฝ่ปรารถนา และยากที่จะ

หลีกพ้น แต่ถ้ามีความเกี่ยวข้องก็ควรอยู่ในความถูกต้อง คือไม่ท าให้เกิดโทษแก่ตนเองและผู้อ่ืน แต่ก็

ไม่อาจท าให้เราอยู่ในขอบเขตที่สมควรได้อย่างแท้จริง เพราะมนุษย์เรามีความโหยหาและครุ่นคิด

เกี่ยวกับเรื่องเพศตลอดเวลา  พุทธศาสนาจึงต้องการให้รู้จักประมาณอยู่ในขอบเขตศีลธรรมเดินทาง

สายกลาง เพ่ือไม่ให้เกิดเป็นทาสของกามคุณ(เซ็กซ์)65  ปรัชญาของศาสนาพุทธ นั้นเป็นกุศโลบายที่สั่ง

สอนให้ทั้งเห็นความจริง   เช่นเดียวกัน สาระในผลงานชุดนี้มีการถ่ายทอดเป็นภาพสัญลักษณ์ และ

น าเสนอมาในรูปแบบคล้ายภาพปริศนาธรรมทางพุทธศาสนา ภายในภาพให้เกิดการตีความหมาย 

เชื่อมโยงผู้ชมให้เข้าถึงแก่นสาร การตระหนักรู้ในสัจธรรม  เพ่ือให้ศิลปะเป็นการตอบโต้ทางความคิด 

และการแสดงออกระดับปัจเจกตัวตนสู่สังคม  

 

 

                                                           
64อารี พันธ์มณี .จิตวิทยาการเรียนการสอน.(กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์ใยเอดดิเคท.2546),271. 

65พระไพศาล วิสาโล, เซ็กส์ กับ พุทธ,: OCTOBER 11 Sex issue(กรุงเทพ,โอเพน่บุ๊กส์,2554),137-147. 
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คุณสมบัติด้านส่วนประกอบ (Elemental Properties) 
             มนุษย์รับรู้คุณค่าทางความงาม ความประณีตและเรื่องราวต่างๆ จากการมองเห็นที่เกิดจาก

ทัศนธาตุ เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในผลงานสร้างสรรค์  ที่เชื่อมออกมาจากเรื่องราวของแนวความคิด 

เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ 

               

            รูปทรง (Form)  รูปทรงที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ประกอบด้วย  2  กลุ่มคือ  

                 กลุ่มที่ 1  รูปทรงของสิ่งมีชีวิต คือ  รูปทรงคน สัตว์ และดอกไม้   ซึ่งเป็นจุดเด่นหลักใน

ผลงานได้แก่   รูปทรงชายหญิงแบบคู่   รูปทรงชายหญิงแบบหมู่  เพ่ือสื่อสารเรื่องของเพศวิถี ความ

รัก ความผูกพันของเพศชายหญิง  และกามารมณ์ และ รูปทรงศีรษะแสดงใบหน้าที่มีขนาดที่ใหญ่เพ่ือ

ผลทางความรู้สึกของความฝัน จินตภาพภายในหัว   รูปทรงของสัตว์ที่ปรากฎในผลงาน อย่างเช่น นก, 

งู , แมลงผีเสื้อ, เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายนัยยะในผลงานเรื่องทางการมีชีวิต และ เพศ   รูปทรง

ของดอกไม้ น ามาใช้เป็นสัญลักษณ์รอง ในผลงานที่ให้ความหมายในเรื่องของความรัก  ความสวยงาม 

และความโรแมนติก ขณะเดียวกันก็แฝงนัยยะทางเพศ กิเลส ตันหา ราคะของมนุษย์                                                                                                                                   

                 กลุ่มที่ 2  รูปทรงของสิ่งไม่มีชีวิต คือ  ภาพเลขาคณิต (Geometrical) รูปทรงวงกลม

หรือแหวนเป็นสัญลักษณ์สากลของความเป็นนิรันดร์การด ารงอยู่ สัญลักษณ์วงกลมที่ปรากฏใน

โครงสร้างของผลงานบางส่วนจะมีรูปทรงมนุษย์และเรื่องราวต่างๆทับซ้อนอยู่ด้านในรูปทรงหลักของ

องค์ประกอบ แสดงถึงความดิ้นรนไขว้ขว้าของมนุษย์หมุนวนเป็นวัฏจักรไม่สิ้นสุด  

 

            เส้น (Line)  การวาดเส้น นั้นคือภาษาที่สื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การสะท้อน

อารมณ์และความรู้สึกของศิลปินออกมาเป็นภาษาภาพอีกชั้นหนึ่งเป็นสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ

ของการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์  ลักษณะของเส้นที่ปรากฏในผลงานแต่ละชิ้นจะมีความ

แตกต่างกันในรูปลักษณะและอารมณ์  เส้นที่เกิดจากพู่กัน ดินสอ  เกรยอง ถ่านชาโคล ที่เกิดจากการ

กระบวนการขูด ขีด  และวิธีการที่ประยุกต์ขึ้นมาด้วยการถมสีและเช็ดออกด้วยผ้า เพ่ือให้เกิด

กระบวนการสร้างสรรค์ของเส้นที่แปลกใหม่ วิธีการนี้จะต้องใช้การฉับพลันทางอารมณ์และโต้ตอบ

อย่างอิสระ โดยใช้ มือ ประสานกับ อารมณ์ ที่ก าลังระเบิดออกมาอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อน  
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วุ่นวาย  ให้ความรู้สึกท่ีขัดแย้งและกลมกลืน เป็นพลังความเคลื่อนไหว เพ่ือให้ภาพที่ปรากฏสร้างเสน่ห์

และความน่าสนใจ     

            

            สี(Colour)  การใช้สีในผลงานสร้างสรรค์จะเป็นไปในทางสีเอกรงค์ (Monochrome) 

คือ ภาพที่เน้นไปทางสีโทนใดโทนหนึ่งเท่านั้น โครงสร้างโดยรวมนั้น คือ ภาพขาวด า และผลงานบาง

ชิ้นจะเป็นไปในโทน ภาพเซเพีย (sepia) การท างานของค่าน้ าหนักสีและนัยยะความหมายที่ซ้อนอยู่  

สีขาวท าหน้าที่เป็นน้ าหนักของแสงสว่างในผลงาน และน้ าสีเทาที่แทรกอยู่กึ่งกลางท าหน้าที่เป็น

ตัวเชื่อมประสานน้ าหนัก  น้ าหนักของสีด า ช่วยสร้างระยะมิติของความลึก   ความหมายของสีในงาน

สร้างสรรค์ของผู้วิจัย พ้ืนที่สีขาวเปรียบเสมือน ความสุข ความรัก  ที่เป็นด้านบวกภายในจิตใจ   พื้นที่

สีเทา เปรียบได้กับความลึกลับ ความสงบ ความเป็นกลางของทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตใจ   พ้ืนที่สีด า

ในผลงานเปรียบได้กับความมืดด า ความเข้มแข็ง  ความมีพลัง  เมื่อรวมความหมายของสีที่ปรากฏใน

ภาพนั้น จึงแสดงถึงพลังของความเป็นไปในทางโลกียะของมนุษย์ที่มีทั้งความสุขและความทุกข์   

 

            พื้นที่ว่าง (Space)  ผลงานของผู้สร้างสรรค์เปรียบเสมือนพื้นที่โลกสมมุติที่เป็นสีขาว สีเทา 
และสีด า พ้ืนที่ว่างตามปกติจะกว้างขวางจนหาขอบเขตมิได้ เป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็นจะปรากฎตัวก็
ต่อเมื่อมีทัศน์ธาตุอ่ืนมาก าหนดรูปร่าง ในผลงานพ้ืนที่ว่างสัมพันธ์กับรูปทรงที่อัดแน่น และเหลือท่ีว่าง
ด้านหลังเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้องค์ประกอบมีแรงปะทะอารมณ์  บรรยากาศพ้ืนที่ว่างสีขาว เทา ให้
ความรู้สึกของความโปร่งสบาย  และบรรยากาศพ้ืนที่ว่างสีด าที่ให้อารมณ์ ดูสงบนิ่ง เยือกเย็น 
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            ลักษณะพื้นผิว (Texture)   

                  พ้ืนผิวที่ปรากฎชัดเกิดจากการเทคนิคการสร้างเทคเจอร์ และการใช้ฝีแปรงขึ้นรูป ลาก 

สะบัด ขูดขีด อย่างรวดเร็ว  ท าให้เกิดพ้ืนผิวของความเคลื่อนไหว มีการซับซ้อนของน้ าหนักต่างๆ   ใช้

ผ้าเช็ดในส่วนที่เป็นแสงออกเพื่อสร้างมิติของน้ าหนักที่อ่อนสุด เกิดเป็นพื้นผิวที่มีอ่อนและความ

หยาบขึ้นมา และการตัดเส้นลงบนรูปทรงและเก็บรายละเอียดเฉพาะบางจุดท าให้พ้ืนผิวนั้นเด่นชัดขึ้น 

ส่งผลทางสายตามากขึ้น 

               

คุณสมบัติด้านโครงสร้าง (Structural Properties) 

            ผลงานชุดรูปโลกีย์ เปรียบเสมือนโลกของความปรารถนาเพศชาย การจัดวางองค์ประกอบ

และขนาดของพ้ืนที่ของเฟรมที่มีขนาดใหญ่ภาพเน้นให้เห็นความกว้าง ความสูง ความลึก  โดยให้เห็น

ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลัง  ทับซ้อนสองมิติมีผลทางอารมณ์ของผู้ชม และบอกเรื่องราวภายในได้

อย่างเต็มที่ โครงสร้างของภาพมีทั้งการวางแบบแนวตั้ง และแนวนอน  การวางแสดงจุดเด่นส่วนใหญ่

เน้นหลักความสมมาตร และมีความสมดุลกับจุดรองในภาพ เพ่ือดึงดูดสายตาและเป็นจุดกระจาย

ความเคลื่อนไหวของทิศทางองค์ประกอบทั้งภาพ การจัดวางติดขอบเฟรมโดยให้เหลือพ้ืนที่ว่างเพียง

เล็กน้อย เพ่ือให้การมองโฟกัสรายละเอียดของภาพได้อย่างเต็มสามารถเล่าเรื่องได้อย่างชัดเจน  

โครงสร้างเลขาคณิตแบบวงกลมที่อยู่ในพ้ืนหลังท าให้ภาพดูมีจังหวะเคลื่อนไหวดูสนุก และมีความ

แปลกตา  และผลงานบางชิ้นมีการเขียนแบบกรอบรูป ให้รูปทรงจุดเด่น  ลดพ้ืนที่ว่าง และยังสามารถ

ท าให้สายตามองพุ่งเข้าสู่จุดสนใจนั้นได้ชัดเจน 

          

คุณสมบัติด้านเทคนิควิธีการ (Technical Properties) 

               เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานชุดรูปโลกีย์ มีความส าคัญและสัมพันธ์กับระบบ

แนวความคิดในทุกขั้นตอน โดยเริ่มจากการรองพ้ืนและท าเทคนิคพ้ืนผิวด้วยลักษณะของกระบวนการ 

Action painting เพ่ือให้เห็นโครงสร้างของแสง สี น้ าหนักในภาพโดยรวม  และใช้กระบวนใช้เทคนิค

เพ้นติ้งทางจิตรกรรมขึ้นรูปร่าง และผสมผสานการวาดเส้นแบบอิสระ เพ่ือให้เกิด เส้น แสง สีน้ าหนักท่ี

เด่นชัดทางภาษาจิตรกรรม และเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับอารมณ์ส่วนลึกภายในของผู้สร้างสรรค์  คือ 

การปาดระบายสี แล้วเช็ดออกด้วยผ้าแบบรวดเร็ว ฉับพลัน และแม่นย า จนเกิดรูปทรงที่อิสระทั้ง
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ส านึกและไร้ส านึกออกมาจากใจสอดคล้องกับหลักแนวคิดด้านจิตวิทยา   จึงเปรียบเสมือนการได้

ความปลดปล่อยเรื่องภายในใจ ความมัวหม่น ความทุกข์  ให้มีสมาธิและเข้าสู่ความว่างเปล่าในช่วง

ขณะหนึ่ง  

 

คุณสมบัติด้านความรู้สึก (Expressional Properties) 
            การสร้างสรรค์ผลงานชุดรูปโลกีย์ เป็นผลงานที่ถ่ายทอดสภาวะอารมณ์ภายในจิตใจ

ความรู้สึกในระดับขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่แสดงถึงเรื่องของปัจเจกบุคคลทาง

“ตัวตน”และ “อัตลักษณ์” ที่มาจากเรื่องประสบการณ์ที่หลอมรวมขึ้นมา ตั้งแต่อดีตจนถึงตัวตน

ปัจจุบัน  ความสุขและความทุกข์ทางโลกเชิงโลกียะเป็นสิ่งสะท้อนตัวเราจากทัศนะภายในใจ  แล้ว

ผลักดันเรื่องราวเหล่านั้นปรากฏออกมา  เกิดเป็นศิลปะที่แสดงถึงความงามทางเรือนร่างกาย เพศ เป็น

สังขารอันไม่จีรัง เส้น รูปทรง เป็นสายใยผูกพัน  ยึดเหนี่ยว ดึงรั้งให้ผู้ชมได้ ปะทะ สะเทือนอารมณ์  

เข้าถึงสุนทรียที่เป็นความงามและคุณค่าของที่บ่งบอกความตระหนักไปในเรื่องของสัจธรรม  

 

ลักษณะของผลงาน ชุด รูปโลกีย์  
               การสร้างสรรค์ผลงานชุด รูปโลกีย์  ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอีโรติกในโลก

ตะวันออกและโลกตะวันตก ทั้งใน ยุคประวัติศาสตร์จนมาถึงและศิลปะร่วมสมัย การศึกษาอย่างลึกซึ้ง 

ท าให้เห็นแนวคิดท่ีมีความเหมือนและแตกต่างกัน  ซึ่งสาระทางเพศที่ปรากฏในงานศิลปะส่วนใหญ่นั้น 

ล้วนมีมิติความเก่ียวข้องเชื่อมโยงความหมาย ความคิด และความเชื่อ ทางด้านชีวะวิทยา ด้านจิตวิทยา

ล้วนทั้งสิ้น  จึงสามารถท าความเข้าใจส่วนประกอบในศิลปะที่สะท้อนความเป็นเพศชาย  จึงหยิบยก

น าความบันดาลใจเหล่านี้มารวมกับ ความจริงใจ และ ความตั้งใจ เพ่ือถ่ายทอดศิลปะร่วมสมัย ที่

สร้างสรรค์มาจากการหลอมรวมสาระเรื่องเพศจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  สะท้อน

ผ่านอัตลักษณ์ของตัวตนเองออกมาถ่ายทอด ศิลปะภาพเสนอเรือนร่างที่สร้างสรรค์ให้เกิดสุนทรียะ  

ภาพวาดทั้งหมดในระหว่างการศึกษาที่ผ่านมา คือ การถ่ายทอดความรู้สึกเป็นความจริงจากภายใน 

แบบโลกสมมุติในงานศิลปะ ที่สามารถสื่อสารให้ผู้ชมนั้นเข้าใจถึงโลกของจิตวิญญาณ ในตัวศิลปิน

ผู้วิจัยได้อย่างชัดเจน ในรูปแบบผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม 
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การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “รูป โลกีย์  ”  
              ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปโลกีย์” ที่ด าเนินการสร้างสรรค์มาโดยตลอด สามารถแบ่งเป็น 

3 ช่วงระยะ ตั้งแต่เริ่มเข้าการศึกษา ผลงานช่วงเสนอหัวข้อ จนถึงผลงานวิทยานิพนธ์  การศึกษา

วิเคราะห์ผลงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นนั้นจะสามารถเห็นการพัฒนาในการสร้างสรรค์ในแต่ล่ะขั้น เพ่ือเป็น

แนวทางในการต่อยอดผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต 

ผลงานในช่วงระยะที่ 1  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  : ผลงานเริ่มต้นของการค้นหาแนวคิด ในภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  คัดเลือกผลงานมาจ านวน  2  ชิ้น 

 

  

 
ภาพที่ 62  ชื่อ “รูปลักษณ์แห่งความปรารถนา” 1,2 
เทคนิค  สีน้ ามันบนแคนวาส  
ขนาด  200x140 cm   
ปี   2558 
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ตารางท่ี 3  ตารางแสดงการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุดที่ 1 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 1 

เนื้อหา และแนวคิด 

(Content & 

concept ) 

 

ผลงานชิ้นที่ 1 ภาพการสวมกอดสานสัมพันธ์ของคู่รักชายหญิง แสดงถึงความ

รัก ความเสน่ห์หา ช่วงเวลาแห่งความรักที่อบอุ่น ในบรรยากาศของอารมณ์

ความลี้ลับ   

ผลงานชิ้นที่ 2 ภาพการสื่อสายใยของคู่รักเป็นภาพแทนของความสุข  ความ

พัวพันทางรูปรสสัมผัส เพ่ือแสดงถึงความสุข 

องค์ประกอบ และ 

จุดเด่น 

(Composition & 

Dominance) 

 

 

ผลงานชิ้นที่ 1 องค์ประกอบการวางภาพแบบแนวตั้งแสดงถึงความมั่นคง ดุดัน  

เส้นตรงขึ้นไปแล้วตั้งฉากเส้นแนวนอนโดยใช้จุดน าสายตาไปที่กึ่งกลางด้านบน

ที่เป็นจุดเด่นของภาพ รูปใบหน้าที่ลื่นไหลกลืนหายไปในสัญลักษณ์นามธรรมที่

มีลักษณะของความเคลื่อนไหว ดูลึกลับซับซ้อน 

ผลงานชิ้นที่ 2  มีการจัดวางจุดเด่นที่ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับผลงานชิ้นที่ 1 

แต่จะมีความแตกต่างกันทางอริยะบทท่าทาง และการเคลื่อนไหวของรูปทรง  

รูปทรง และพ้ืนที่ว่าง 

(Form & Space) 

ผลงานชิ้นที่ 1 ,2   รูปทรงของเรือนร่างกายมนุษย์ที่มีสัดส่วนรูปลักษณ์กึ่งความ

จริง  มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ว่างด้านหลังที่ปล่อยว่างเปล่า จ าลองบรรยากาศที่ดู

ครึ้มด้วยความมืดของสีด าที่ให้อารมณ์ ดูสงบนิ่ง เยือกเย็น  ลึกลับ และในส่วน

ของพ้ืนที่สีขาวจะแทนความหมายของความรัก อากาศ โลกจ าลองของความรู้สึก

ภายในใจ 

เส้น (Line) ผลงานชิ้นที่ 1 เส้นภายในรูปทรงเป็นการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคดรออ้ิงสีน้ ามัน 

เทคนิคการเขียนจะทิ้งรอยแปลงที่แสดงลักษณะของเส้นที่ประสานกัน เส้นรอบ

นอกรูปทรงจะเป็นลักษณะของเส้นตรงและโค้งรอบไปตามทิศทางอย่าง

ต่อเนื่อง 

ผลงานชิ้นที่ 2  มีความเหมือนกันกับชิ้นที่ 1 แต่เส้นจะให้ความรู้สึกที่ ดูลื่นไหล

เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ดูนุ่มนวลกว่า  
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ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุดที่ 1 (ต่อ) 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 1 

เส้น (Line) ผลงานชิ้นที่ 1 เส้นภายในรูปทรงเป็นการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคดรออ้ิงสีน้ ามัน 

เทคนิคการเขียนจะทิ้งรอยแปลงที่แสดงลักษณะของเส้นที่ประสานกัน เส้นรอบ

นอกรูปทรงจะเป็นลักษณะของเส้นตรงและโค้งรอบไปตามทิศทางอย่างต่อเนื่อง 

ผลงานชิ้นที่ 2  มีความเหมือนกันกับชิ้นที่ 1 แต่เส้นจะให้ความรู้สึกที่ ดูลื่นไหล

เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ดูนุ่มนวลกว่า  

สี และ ค่าน้ าหนัก 

(color & Value) 

ผลงานชิ้นที่ 1  สีขาวและสีด า เป็นสีที่ให้ความรู้สึกที่มีทั้งสองด้าน ทั้งด้านที่บวก

และลบ ขึ้นอยู่กับการตีความ หรือแนวคิดในผลงานแต่ล่ะชิ้น  สีขาวและด ายังให้

ความหมายของชีวิตเช่น หยินและหยาง  เมื่อรวมกันเป็นสีของพลังอ านาจ ความ

ลึกลับ ราคะ ความลึกซึ้ง ความบริสุทธิ์  ผลงานชุดนี้จะให้อารมณ์ที่เน้นไปทาง

ความสุขเชิงขุ่นมัว ระดับของสีจะเน้นน้ าหนักไปที่เข้มด าสุด 

ผลงานชิ้นที่ 2 นอกจากสีขาวและด า ก็มีการแทรกสีแดงลงไปในบางส่วน ซึ่งค่า

ของสีแดงจะสื่อถึงพลังงานทางเพศชาย ช่วยกระตุ้นความรู้สึกหรือทางอารมณ์

ทางกามารมณ์ ที่ตรงกับแนวความคิดท่ีต้องการแสดงถึง  

การลดทอน และ

การคลี่คลาย

รูปทรง 

ผลงานชิ้นที่ 1, 2, การคลี่คลายรูปทรงยังไม่เด่นชัด เพราะยังอาศัยโครงสร้างของ

ความเป็นจริงของสัดส่วนมนุษย์  แต่จะมีการแทรกการคลี่คลายในจุดเด่นเพ่ือให้

ผลงานมีความเคลื่อนไหว ไหลลื่น และมีจุดน่าสนใจด้วยที่เส้นโค้ง สลับทับซ้อนไป

ตามอารมณ์ท่ีแสดงออกมา 
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ปัญหาและการแก้ไขในการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่  1 

ปัญหาทางด้านรูปทรง

และการแก้ไข 

ผลงานชิ้นที่ 1  , 2  การสร้างสรรค์ระยะแยกอยู่ในช่วงเวลาที่ก าลังค้นหารูปแบบ  

แนวงานที่จะน ามาสร้างสรรค์พัฒนาต่อ มีความต้องการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบที่

กึ่งความจริง จึงได้ท าการทดลองเพ่ือค้นหาเทคนิคที่อิสระ รวดเร็ว และตอบรับกับ

อารมณ์  การค้นหารูปทรง หรือเรือนร่างของหุ่นแบบเพ่ือน ามาใช้มาเป็นภาพร่าง  

ในผลงานชิ้นแรกๆจะท าการถ่ายภาพจริงแล้วน ามาดราฟลงกระดาษแล้วเขียน

เพ่ิมเติมลงไป ปัญหาที่พบคือยังถ่ายทอดอารมณ์ของภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึง

จ าเป็นต้องดัดแปลงและคลี่คลายพัฒนาในผลงานชิ้นต่อไป 

ปัญหาทางด้าน สี และ 

ค่าน้ าหนัก 

และการแก้ไข 

ผลงานชิ้นที่ 1 , 2   การใช้สีของภาพในผลงานชุดนี้จะเป็นไปในทางเอกรงค์ 

น้ าหนักขาวเทาและด า ปัญหาที่พบคือในส่วนด้านบนของผลงานได้ลงสีพ้ืนหลังที่

เข้มชัดเกินไป ท าให้ขาดมิติหรือระยะ การปล่อยพ้ืนหลังช่วงล่างที่เป็นสีขาวดูสว่าง

เกินไป ท าให้ตัดกับรูปทรงมนุษย์ในระยะหน้าที่ชัดเจน จึงท าให้ภาพขาดความ

นุ่มนวลและดูเกร็ง  จึงจ าเป็นต้องน าปัญหาตรงจุดนี้ไปปรับพัฒนาในผลงานชิ้น

หน้าให้สมดุล และมีความลงตัว นุ่มนวลมากยิ่งข้ึน 

ปัญหาระหว่างข้ันตอน

การปฏิบัติสร้างสรรค์ 

และการแก้ไข 

ผลงานชิ้นที่ 1,2   ในช่วงระยะการสร้างสรรค์ผลงานช่วงแรกนี้จะมีความลังเล และ

ยังขาดความมั่นใจอยู่ในการลงมือขึ้นรูปที่ขยายแบบจากภาพร่าง  เพราะการ

ทดลองเทคนิคจะลงมือท าบนเฟรมขนาดที่เล็กจะสามารถควบคุมได้ดียิ่งกว่า เมื่อ

ขึ้นรูปขนาดใหญ่จึงมีความยากในช่วงแรก เพราะการลงสี ขึ้นรูป และการเก็บ

รายละเอียดนั้นจะเป็นไปพร้อมกันอย่างรวดเร็วในขั้นตอนเดียว  แนวทางการแก้ไข

คือต้องทดลองเยอะๆ เพ่ือหาวิธีสร้างสรรค์ท่ีลงตัวมากยิ่งขึ้นในชิ้นต่อไป 

สรุป ผลงานช่วงแรกนี้ก าลังอยู่ในช่วงค้นหาแนวทาง และเทคนิควิธีการขึ้นรูปทรง ที่ใช้

สร้างสรรค์ การหารูปทรงและการสร้างสัญลักษณ์รูปแบบนามธรรม ที่ออกมาจาก

แรงบันดาลใจและอารมณ์ความรู้สึก  จึงพบว่ามีแนวทางที่มีความเป็นไปได้ในการ

เอารูปแบบงานชุดนี้น ามาพัฒนาต่อในผลงานสร้างสรรค์ในชิ้นถัดไป  
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ผลงานในช่วงระยะที่ 2  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษา ที่ 2 และ ภาคการศึกษาที่ 3 ปี

การศึกษา 2558  มีผลงานจ านวน  5 ชิ้น  

 

 

 
ภาพที่ 63  ชื่อ “รูปลักษณ์แห่งความปรารถนา” 3 
เทคนิค     สีน้ ามันบนแคนวาส  
ขนาด      200x250 cm   
ปี      2558 
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ภาพที่ 64  ชื่อ “รูปลักษณ์แห่งความปรารถนา”4 
เทคนิค   สีน้ ามันบนแคนวาส   

ขนาด  180 x180 cm  

ปี   2558 
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ภาพที่ 65  ชื่อ “รูปลักษณ์แห่งความปรารถนา” 
เทคนิค   สีน้ ามันบนแคนวาส   

ขนาด   200x140  cm  

ปี   2558 
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เทคนิค      สีน้ ามันบนแคนวาส   

ขนาด      120 x90/20x36 cm/20x36cm/20x36 cm 

ปี      2558 

 

 

ภาพที่ 66  ชื่อ “รูปลักษณ์แห่งความปรารถนา” 6 
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ตารางท่ี 5  ตารางแสดงการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุดที่ 2 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 2 

เนื้อหา และ

แนวความคิด 

(Content & 

concept ) 

 

ผลงานชิ้นที่ 1  ถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่สื่อสารออกมา

จากชีวิตส่วนตัว ความรัก และประสบการณ์ต่อสิ่งเร้าอารมณ์ทางเพศ ในแบบอีโร

ติก ที่เกิดจากห้วงความเสน่หา ต่อเพศหญิงอันเป็นที่รัก  

ผลงานชิ้นที่ 2  ถ่ายทอดเชิงสัญลักษณ์แห่งความปรารถนา ความหลงใหลในเรือน

ร่างกายของเพศสตรี ที่เปรียบเสมือนไฟราคะที่ครอบง าจิตใจ 

ผลงานชิ้นที่ 3 , 4 , 5  เรื่องราวเชิงสัญลักษณ์ทางเพศ ที่หยิบยกรูปทรงของ

ธรรมชาติของดอกไม้มาใช้เป็นสื่อแทนของเพศหญิง  เพ่ือสื่อสารต่ออารมณ์จิตใจ

ภายใน ที่เป็นกิเลสทางรสสัมผัสทั้งห้า  

องค์ประกอบ และ 

จุดเด่น 

(Composition & 

Dominance) 

 

 

ผลงานชิ้นที่ 1  โครงสร้างของทัศน์ธาตุในองค์ประกอบหลักจุดเด่นของภาพ เพศ

ชายและเพศหญิงยืนคู่เคียงเปลือยกายในอากัปกริยาอย่างเร้าอารมณ์  เส้นของ

รูปทรวดทรงที่ผ่อนคลายและหนักแน่นให้ความรู้สึกถึงลีลาแห่งความรัก เรือน

ร่างกายสลายกลืนกลายเอารวมกันเป็นหนึ่งแสดงถึงความดื่มด่ าในรสสัมผัส  ลื่น

ไหล พัวพันแสดงถึงนัยยะทางเพศท่ีอ่อนนุ่ม และรุนแรง 

ผลงานชิ้นที่ 2  องค์ประกอบหลักจุดเด่นของภาพ คือเรือนร่างของเพศหญิงยืนคู่

ประสานเรือนร่างกึ่งเปลือยกาย  เป็นรูปสัญญะที่มีนัยยะของเรื่องทางเพศ ผลงาน

ชิ้นที่  3 ,4 , 5  จุดเด่นโครงสร้างของรูปทรงที่ดัดแปลงลดทอนมาจากธรรมชาติ 

ดอกไม้ กลีบดอกไม้ เพ่ือแทนความเป็นเพศหญิง 

รูปทรง และพ้ืนที่

ว่าง (Form & 

Space) 

 ผลงานชิ้นที่ 1 ,2   รูปทรงภายในมีคล้ายคลึงกัน โดยการใช้เรือนร่างกายมนุษย์

ที่มีสัดส่วนรูปลักษณ์กึ่งความจริง  โดยจะใช้พ้ืนที่ของรูปทรงที่อัดแน่นชิดขอบ 

และเหลือที่ว่างด้านหลังเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้องค์ประกอบมีแรงปะทะอารมณ์ 

และมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ว่างด้านหลังที่ปล่อยว่างเป็นอากาศ บรรยากาศที่ดู

ครึ้มด้วยความมืดของสีด าที่ให้อารมณ์ ดูสงบนิ่ง เยือกเย็น  ลึกลับ ผลงานชิ้นที่ 3, 

4, 5  มีความคล้ายคลึงกันทางรูปทรง โดยเน้นพ้ืนที่ของรูปทรงที่อัดแน่นและ

เหลือเพียงที่ว่างเพียงน้อย 
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วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 2 

เส้น (Line) ผลงานชิ้นที่ 1 เส้นภายในรูปทรงเป็นการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคดรออ้ิงสีน้ ามัน 

เทคนิคการเขียนจะทิ้งรอยแปลงที่แสดงลักษณะของเส้นที่ประสานกัน เส้นรอบ

นอกของรูปทรงจะเป็นลักษณะของเส้นที่โค้งวิ่งวนรอบไปตามการกระจายทั่ว

ภาพ ตามระดับน้ าหนักอ่อนสุดจนถึงเข้มสุด  

ผลงานชิ้นที่ 2  มีความเหมือนกันกับชิ้นที่ 1 

ผลงานชิ้นที่ 3 , 4 , 5  ทิศทางของเส้นและองค์ประกอบจะเปิดออกและวิ่งวน

และย้อนกลับเป็นการใช้เส้นที่ย้อนแย้งทิศทางแต่จะรู้สึกสมดุลภายในภาพ 

 

สี และ ค่าน้ าหนัก 

(color & Value) 

ผลงานชิ้นที่ 1  การใช้สีชิ้นนี้จะเป็นในลักษณะเข้มน้ าตาลด า จะเว้นไฮไลท์ของ

แสงช่วงต่างๆบนผิวมนุษย์ในระดับน้ าหนักเทาและขาวสว่างสุด 

ผลงานชิ้นที่  2 , 3, 4, 5  การให้สีชิ้นนี้จะเป็นโมโนโทนด า แต่จะมีการแทรกสี

แดงเลือดหมูลงไปในผิวมนุษย์เพ่ือต้องการให้เกิดความรู้สึกที่ปะทะอารมณ์ และสี

แดงยังหมายถึงความรัก ความหลงใหล ความตื่นเต้น  

การลดทอน และ

การคลี่คลาย

รูปทรง  

ผลงานชิ้นที่ 1  ลดทอนเรือนร่างมนุษย์ชายหญิงโดยตัดบางส่วนออก คือใบหน้า 

และแขน ให้เหลือเพียงแก่นแท้ของสัญลักษณ์ทางเพศ 

ผลงานชิ้นที่  2  เช่นเดียวกับภาพท่ี 1 

ผลงานชิ้นที่ 3 ,4, 5, ผลงานชิ้นนี้ได้สัญลักษณ์ร่างกายออกไป หรือบางชิ้นอาจ

ปรับให้กลืนซ้อนอยู่องค์ประกอบ  ให้เหลือแค่สัญลักษณ์ท่ีเป็นนามธรรม 
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ตารางท่ี 6  ตารางสรุปปัญหาและการแก้ไขในการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่  2 

ปัญหาและการแก้ไขในการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่  2 

ปัญหา

ทางด้าน

รูปทรงและ

การแก้ไข 

ผลงานชิ้นที่ 1,2  ได้ปรับพัฒนาต่อยอดมาจากผลงานในชุดที1  ได้น าข้อบกพร่อง
ต่างๆมาแก้ไข   

ในระหว่างการสร้างสรรค์ยังพบปัญหาในด้านของรูปทรงที่ยังดูนิ่งไป จึงแก้โดยใช้
การปล่อยจังหวะ 

ของไฮไลท์ที่เว้นไว้เป็นแสงกระจายอยู่ระยะหน้า เพ่ือลด
ความแข็งของรูปทรง และยังพลักระยะให้ภาพดูมีมิติมาก
ยิ่งขึ้น 

ผลงานชิ้นที่ 3,4,5  จากการแก้ปัญหาในทางด้านรูปทรงของผลงานชิ้นที่ 1, 2   

จึงได้ทดลองน ารูปทรงร่างกายออกไปหมด ในบางชิ้นก็คลี่คลายให้หายไปกับพ้ืนหลัง 
เพ่ือค้นหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์   

ปัญหา

ทางด้าน สี 

และ ค่า

น้ าหนัก และ

การแก้ไข 

 

ผลงานชิ้นที่ 1,2,3,4,5  ในชุดนี้ต้องการใช้สีที่แดงเข้มเข้ามาแก้ไขความด าสนิทเพ่ือ
เพ่ิมอารมณ์ของภาพ 
  จากผลงานทดลองหรือในชุดแรกๆ ในสัดส่วน สีด า 70 % สีอ่ืนๆอีก 20% และ 
10% รองลงไป 
  สีแดงถ้าใส่ในสัดส่วนจังหวะที่พอดี จะไม่ท าให้ภาพนั้นดูแรงหรือเด่งชัดเกินไป  

ปัญหาระหว่าง

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ

สร้างสรรค์ 

และการแก้ไข 

ผลงานชิ้นที่ 1,2,3,4,5  การสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ ได้ผ่านการทดลองในช่วงแรก
มาแล้ว จึงมีความกล้าที่จะท าการลงมือปฏิบัติงานสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
เพ่ือที่จะให้ผลงานที่เสร็จแล้วนั้นมีความดูสดทางเทคนิคกระบวนการ และสอดคล้อง
กับแนวทางการสร้างสรรค์ 
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ปัญหาและการแก้ไขในการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่  2 

สรุป ผลงานในชุดนี้ได้มีการพัฒนาในหลายด้าน มากขึ้นกว่าผลงานในชุดแรก  ทั้งรูปทรง

ที่ลดทอนและสลายฟรอม์ทางโครงสร้าง  การลงมือปฏิบัติการที่รวดเร็ว ฉับไว  

เทคนิคที่มีความลงตัวมากขึ้น  การแทรกสีแดง และสีโทนอ่ืนผสมเข้าไปในผลงาน 

ให้เกิดความสมดุลและมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น  
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ผลงานในช่วงระยะท่ี 3  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในระดับของหลักสูตรดุษฎีบันฑิต   

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 1 ชุดประกอบด้วยผลงานจ านวน 8 ชิ้น   

 

 

 
ภาพที่ 67  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
ชื่อ      “รูป โลกีย์ ”   

เทคนิค      สีน้ ามันบนแคนวาส  

ขนาด      200x190 cm 

ปี      2559 
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ภาพที่ 68  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
ชื่อ      “รูป โลกีย์ ”   

เทคนิค       สีน้ ามันบนแคนวาส   

ขนาด       240x165 cm 

ปี       2559 
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ภาพที่ 69  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
ชื่อ      “รูป โลกีย์ ”   

เทคนิค      สีน้ ามันบนแคนวาส   

ขนาด      240x195 cm 

ปี      2560 

 



  125 

 

 
ภาพที่ 70  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
ชื่อ      “รูป โลกีย์ ”  

เทคนิค     สีน้ ามันบนแคนวาส   

ขนาด      240x165 cm 

ปี     2560 
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ภาพที่ 71  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
ชื่อ     “รูป โลกีย์ ”   

เทคนิค      สีน้ ามันบนแคนวาส  

ขนาด     240x280 cm 

ปี      2561 
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ภาพที่ 72  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 
ชื่อ     “รูป โลกีย์ ”   

เทคนิค     สีน้ ามันบนแคนวาส   

ขนาด      180x170 cm 

ปี       2561 
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ภาพที่ 73  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7 
ชื่อ   “รูป โลกีย์ ”   

เทคนิค   สีน้ ามันบนแคนวาส   

ขนาด   240x280 cm 

 ปี    2561 
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ภาพที่ 74  ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 8 
ชื่อ     “รูป โลกีย์ ”   

เทคนิค    สีน้ ามันบนแคนวาส   

ขนาด     240x280 cm 

ปี      2561 
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ตารางท่ี 7  ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 3 

เนื้อหา และ

แนวความคิด 

(Content & 

concept ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานชิ้นที่ 1  ภาพเชิงสัญลักษณ์ทางกามาของมนุษย์เชิงสังวาส  สภาวะความ

เคลื่อนไหวในภาพเสมือนพลังของหยินหยาง สะท้อนความเป็นไปในเรื่องทางโลก

ทั้งความสุขและทุกข์ของมนุษย์ ที่เป็นขั้วบวกและลบ   

ผลงานชิ้นที่ 2   ภาพเชิงสัญลักษณ์เรื่องความรักกามารมณ์แนวคิดที่เป็นด้านมืด

ภายในใจ สะทอ้นความเสื่อมถอยศีลธรรมภายในใจ จากพฤติกรรมวิถีรสนิยมทาง

เพศของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดเป็นปัญหาสังคม 

ผลงานชิ้นที่ 3   ภาพเชิงสัญลักษณ์ทางโลกียวิสัย โครงสร้างของสายสัมพันธ์แห่ง

ความรักเยื่อใยใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส จากเรื่องราวความเป็นไปในวิถีส่วน

ตน มุ่งกระตุ้นส านึกความรู้สึกจากความมักมากในกามตัณหา ราคะ จึงสร้างเป็น

รูปของโครงสร้างเยื้อใยที่ล้อมรอบเรือนกายเปลือยเปล่าพัวพันสลับรัดแน่นกัน ดู

เคลื่อนไหววุ่นวายเหมือนจิตใจที่ก าลังฟุ้งเตลิดออกไปในเรื่องกามวิสัย 

ผลงานชิ้นที่ 4   ภาพเชิงสัญลักษณ์ท่ีมาจากเรื่องราวทางโลกียวิสัยส่วนตน  ความ

รัก ความปรารถนา ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามามากมายตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 

การแบกภาระส่วนตนในเรื่องทางโลกเหมือนพันธนาการที่ผูกมัดตัวตนจาก เยื้อใย 

สายสัมพันธ์ของความรัก ท าให้ก่อเกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ 

ผลงานชิ้นที่ 5  ภาพเชิงสัญลักษณ์ของโลกแห่งจินตนาการและความคิดฝัน เปิด

โลกที่เต็มไปด้วยกิเลสตัญหา โดยเปรียบศูนย์กลางของโลกคือ รูปลักษณ์ของสตรี

คล้ายเทพปกรณัม เป็นรูปแทนแห่งอ านาจ ความงดงาม ความรักเสน่ห์หา และ

กามารมณ์  ที่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่พลักดันการด ารงอยู่ของมนุษย์ 

ผลงานชิ้นที่ 6   ภาพเชิงสัญลักษณ์ของโลกแห่งความฝันในห้วงอารมณ์ของบรุษ

เพศ ทั้งด้านขาวและด า โดยเปรียบศรีษะสามใบหน้า ใบหน้าความสงบนิ่งคือ

ความครุ่นคิดภายในใจ  และใบหน้าที่ตื่นเปิดตามองเห็น รับสัมผัสรูป รส อารมณ์

ของความเป็นไปในทางโลก   
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เนื้อหา และ

แนวความคิด 

(Content & 

concept ) 

 

ผลงานชิ้นที่ 7  ภาพเชิงสัญลักษณ์ทางโลกีย์ท่ีสะท้อนอีกขั้วของความคิด ความรัก 

ความปรารถนาที่เป็นพลังด้านมืดส่วนตน โดยการสร้างโลกที่มืดด ากฤษณา เต็ม

ไปด้วยแรงแห่งรูปลักษณ์ราคะ ที่มีตัวตนและสญสลายไปเป็นควัน การเผยด้าน

มืดจึงเป็นเหมือนการเรียนรู้จิตใจตนเองในเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นใน 

“อัตตา”  เพ่ือน าพาเข้าสู่แก่นแท้ของจิตใจด้านขาวสะอาด 

ผลงานชิ้นที่ 8  ภาพเชิงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพลังของความรักระหว่างหนุ่มสาว 

ที่เป็นแรงพลักดันให้เกิดความสุขสมอารมณ์  ใบหน้าตรงกลางที่เปิดแสงสว่าง

แทนความดีงามที่ขาว  ความเทาและด ารอบข้างแทนค่าของกิเลส ความลุ่มหลง 

เย้ายวนอารมณ์   ไม่มีความเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ถึงแม้จะมีความดี ก็ยังมีเงา

มืดด าควบคู่กันเสมอ เพ่ือให้เกิดความสมดุลของชีวิต   

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ และ 

จุดเด่น 

(Composition & 

Dominance) 

 

 

 

 

ผลงานชิ้นที่ 1   การวางภาพองค์ประกอบแบบแนวนอน  โดยสร้างจุดสนใจให้อยู่

ต าแหน่งเยื้องล่างซ้ายเป็นภาพการสวมกอดรัดกันของมนุษย์เพศชายหญิง เพ่ือ

ดึงดูดสายตาและเป็นจุดกระจายความเคลื่อนไหวของทิศทางองค์ประกอบทั้ง

ภาพ การจัดวางติดขอบเฟรมโดยให้เหลือพ้ืนที่ว่างเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้การมอง

โฟกัสรายละเอียดของภาพได้อย่างเต็มสามารถเล่าเรื่องได้อย่างชัดเจน 

ผลงานชิ้นที่ 2  การวางภาพองค์ประกอบแนวตั้ง โดยสร้างจุดเด่นภาพชายหญิง

ในอิริยาบถอยู่ในความสัมพันธ์แห่งรักทางเยิ้องกึ่งกลางซ้ายเป็นต าแหน่งระยะ

หน้า  เป็นการเพ่ิมมิติให้กับภาพและดึงดูดสายตาผู้ชมและพลักรายละเอียดไป

ทางด้านหลัง เพ่ือแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์  

ผลงานชิ้นที่ 3   การวางภาพองค์ประกอบแบบแนวตั้ง โดยสร้างจุดเด่นแบบ

สมมาตร และเน้นองค์ประกอบแบบกลุ่มจุดใหญ่เมื่อมองจากระยะไกล ใน

ระยะใกล้จะมองเห็นภาพการกระจายออกของรูปทรง และผลงานชิ้นนี้ปล่อยฉาก

หลังให้เป็นพ้ืนที่ว่างสีขาวด้วยจุดต่างๆและคอนทราสต์ในภาพ ท าให้จุดเด่น

ด้านหน้าของรูปดูเด่นขึ้นชัดเจน  
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องค์ประกอบ และ 

จุดเด่น 

(Composition & 

Dominance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานชิ้นที่ 4   การวางภาพองค์ประกอบแบบแนวตั้ง โดยวางจุดเด่นกลางภาพ

แบบสมมาตร โดยวางรูปทรงเลขาคณิตไว้เป็นแบล็คกราวภาพเพ่ือสร้างเรื่องราว

และเป็นต าแหน่งความเคลื่อนไหวในภาพ องค์ประธานระยะหน้าจะคลี่คลาย

รูปทรงของมนุษย์ที่ซ้อนทับกัน และปล่อยจังหวะที่กระจายออกทุกทิศทางจากจุด

กลางภาพ การล้อมกรอบให้ภาพและลงน้ าหนักเงาที่เข้มลงไป เพ่ือสร้างความลึก

มีมิติที่ดึงดูดน่าสนใจ 

ผลงานชิ้นที่ 5   การจัดวางภาพแบบแนวตั้งขึ้นจากล่างขึ้นบนและวางรูปทรงของ

เลขาคณิตวงกลมเป็นองค์ประกอบด้านบนเพ่ือความสมดุลเพ่ือให้ความรู้สึกของ

ความมั่นคง โดยวางจุดเด่นกึ่งกลางและให้จุดรองท าหน้าที่แสดงเรื่องราวกระจาย

รอบภาพ  ด้วยขนาดของภาพที่มีขนาดใหญ่จึงเน้นให้เห็นความกว้าง ความสูง 

ความลึก  โดยให้เห็นด้านหน้าด้านข้างและด้านหลัง ทับซ้อนสองมิติ 

ผลงานชิ้นที่ 6   การจัดวางภาพแบบแนวตั้ง  วางจุดเด่นโดยการเน้นรูปทรงที่ชัด

เข้มและปล่อยพ้ืนด้านหลังให้โปร่งโล่งเพ่ือให้ความรู้สึกที่ดูนิ่ง และการวาง

ต าแหน่งของรูปทรงทั้งภาพนั้นแสดงถึงความสมดุลภาพลักษณ์ความเรียบง่าย 

เด่นชัด สื่อความหมายได้ชัดเจน เน้นรายละเอียดของภาพสลับการปล่อยให้กลืน

ไปกับสีเทาของพ้ืนหลัง   

ผลงานชิ้นที่ 7  การวางภาพแนวตั้งองค์ประกอบเลขาคณิตแบบวงกลม เน้นการ

วางรูปทรงแบบทับซ้อนและวางเป็นกลุ่ม ท าให้ภาพดูมีจังหวะเคลื่อนไหวดูสนุก 

และมีความแปลกตา  การล้อมกรอบรูปให้รูปทรงจุดเด่นเพ่ือลดพ้ืนที่ว่าง และยัง

สามารถท าให้สายตามองพุ่งเข้าสู่จุดสนใจนั้นได้ชัดเจน 

ผลงานชิ้นที่ 8   การวางภาพแนวตั้งโดยจัดวางองค์ประกอบแบบตัวที ต าแหน่ง

กลางภาพเพ่ือให้ความรู้สึกที่มั่นคง  องค์ประกอบรองของภาพช่วยเพ่ิมมิติให้กับ

ภาพและดึงดูดสายตาผู้ชมและพลักรายละเอียดไปทางด้านหลัง เพ่ือแสดง

เรื่องราวที่สมบูรณ์ 
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รูปทรง และพ้ืนที่

ว่าง (Form & 

Space) 

ผลงานชิ้นที่ 1  เรือนร่างกายเปลือยเปล่าใน รูปทรงมีความสวยงามอ่อนช้อยมี

มวลน้ าหนักไม่เน้นสัดส่วนที่ถูกต้องแม่นย าแต่ใช้เส้นที่โค้ง ลื่นไหลแสดงความรู้สึก

ที่มีชีวิตชีวา บ่งบอกถึงชีวิตและความสุข การจัดองค์ประกอบให้เหลือพ้ืนที่ว่างใน

ผลงานน้อย เผื่อแสดงรายละเอียดของรูปทรงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ผลงานชิ้นที่ 2  รูปทรงเรือนร่างกายในอิริยบถของภาพความสัมพันธ์ของคู่รักเชิง

อีโรติก เรือนกายที่เปลือยเปล่าเป็นสัญลักษณ์แก่นแท้ของมนุษย์ การวางรูปทรงที่

ขนานแนวตั้งกับพ้ืนที่ขนาดของเฟรม เหลือที่ว่างไว้ 40% เพ่ือให้ไม่ดูอึดอัด

จนเกินไปและเพ่ือให้รูปทรงขององค์ประกอบภายในภาพได้ท างาน   

ผลงานชิ้นที่ 3 รูปทรงของโครงสร้างของธรรมชาติกลีบดอกไม้ผสานเข้ากับ

รูปทรงมนุษย์ การใช้รูปทรงที่ซ้อนทับกันให้เกิดมิติ ระยะ ความลึก และใช้การ

ปล่อยรูปทรงพ้ืนที่ว่างให้ท างาน ดูเคลื่อนไหวและหายกลืนไปกับบรรยากาศพ้ืน

หลังสีเทา  

ผลงานชิ้นที่ 4   รูปทรงของร่างกายมนุษย์ที่ผสานกับจินตนาการกึ่งนามธรรม  

การวางภาพที่เต็มเน้นพ้ืนที่ต่อสัดส่วนพื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อย เพ่ือเน้นรายละเอียด

ภายในภาพที่มากขึ้น ใช้รูปทรงเลขาคณิตวงกลมเข้ามาผสมกลืนกับรูปทรงเพ่ือ

เป็นจุดน าสายตาให้ภาพดูเคลื่อนไหว 

ผลงานชิ้นที่ 5  รูปทรงของร่างกายมนุษย์เป็นส่วนหลัก โดยการใช้การวางแบบ

คอนทราซ์ทับซ้อนเพ่ือให้เกิดมิติ ระยะ ความลึก พ้ืนที่ว่างมีสัดส่วนที่มากขึ้นโดย

การสลายรูปทรงระยะหน้าให้กลมกลืนไปกับพ้ืนหลัง 

ผลงานชิ้นที่ 6 ,7 ,8   ใช้รูปทรงของศรีษะมนุษย์สัดส่วนพื้นที่ช่วงบน 70% ขนาน

กับรูปทรงของดอกไม้ด้านล่าง 30% การวางภาพเช่นที่เพ่ือให้มีการทิ้งน้ าหนัก

สัดส่วนสมดุล โดยใช้การย่อส่วนรูปทรงร่างกายมนุษย์ให้ดูกลืนไปกับรูปทรง

หลักๆ เพื่อสร้างมิติ และระยะ และจุดดึงสายตา ให้มองวิ่งวนรอบภาพ 
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ตารางท่ี 8  ตารางแสดงการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุดที่ 3 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 3 

เส้น (Line) ผลงานชิ้นที่ 1  โครงสร้างของรูปร่างที่ถูกตัดทอนรายละเอียดเพ่ือให้เกิดเส้นที่

เคลื่อนไหวอย่างอิสระ โดยเกิดจากร่องรอยของการขูดขีด วนด้วยดินสอ และการ

เช็ดสีด้วยผ้า เพ่ือให้เกิดรอยของเส้นที่มีเสน่ห์แบบนามธรรม 

ผลงานชิ้นที่ 2  เส้นโครงสร้างในผลงานที่มีความลื่นไหลต่อเนื่อง ทั้งการวนเส้น

เป็นแบบวงกลม และการสานเส้นแบบอิสระรวดเร็วฉับพลัน มีการก าหนดทิศทาง

ของเส้นวิ่งพุ่งกระจายออกเป็นแนวทแยง 

ผลงานชิ้นที่ 3  เส้นที่ปรากฏในผลงาน เป็นเส้นโค้งที่อิสระมีความลื่นไหล มีการ

เปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่งตามโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีความ

เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง 

ผลงานชิ้นที่ 4  เส้นที่ปรากฏในผลงานเป็นแนวดิ่งจากบนลงล่าง โดยมีเส้นของรูป

เลขาคณิตวงกลมด้านหลังผสมกับเส้นตรง ท าให้รู้สึกทั้งความมีพลังของเส้นตรง 

และความเคลื่อนไหวของเส้นวงกลมที่ประสานเข้ากันอย่างสมดุล 

ผลงานชิ้นที่ 5  เส้นที่ปรากฏในผลงานมีทั้งการวาดเส้นแบบไร้การควบคุมทิศทาง 

เพ่ือให้เส้นของภาพมีการขัดแย้ง ให้เกิดความรู้สึกที่หนักแน่นและความ

เคลื่อนไหวไปพร้อมกันอย่างสมดุล 

ผลงานชิ้นที่ 6 , 7, 8  มีองค์ประกอบลักษณะเดียวกัน เส้นที่ปรากฏในผลงานเป็น

แนวดิ่งจากบนลงล่าง โดยมีเส้นของรูปเลขาคณิตวงกลมด้านหลังผสมกับเส้นตรง 

ท าให้รู้สึกทั้งความมีพลังของเส้นตรง และความเคลื่อนไหวของเส้นวงกลมที่

ประสานเข้ากันอย่างสมดุล และดูคล้ายมีชีวิต 
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สี และ ค่าน้ าหนัก 

(color & Value) 

ผลงานชิ้นที่ 1  ค่าน้ าหนักที่ปรากฏในผลงานเป็นไปตามจังหวะขององค์ประกอบ 

ชิ้นนี้มีการใช้สีเป็นโทนด าเข้มไล่ระดับไปจนสว่างสุด น้ าหนักของแสงไฮไลท์ชิ้นนี้

จะเน้นเป็นบางจุดเพื่อให้เกิดมิติความลึก ลดความแข็งของรูปทรง 

 

ผลงานชิ้นที่ 2   ค่าน้ าหนักสีที่ปรากฏในผลงานเกิดจากโครงสร้างรวมๆของ

รูปร่าง ชิ้นนี้มีการใช้สีโดยรวมเป็นโทนน้ าหนักเทา และเว้นสีขาวของพ้ืนหลังไว้

เพ่ือเป็นไฮไลท์แสง  มีการใช้สีแดงที่ผสมในภาพช่วยสร้างความสว่างเด่นให้กับ

ผลงาน เผื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สมบูรณ์  

ผลงานชิ้นที่ 3   ค่าน้ าหนักท่ีปรากฏในผลงานเป็นไปตามจังหวะขององค์ประกอบ  

ชิ้นนี้มีการใช้ค่าสีโดยรวมเป็นโทนน้ าหนักเทา พ้ืนหลังจะปล่อยให้โล่งเพ่ือให้

ผลงานมีความรู้สึกถึงความโปร่งเบามีอากาศ ไม่ดูอึดอัด 

ผลงานชิ้นที่ 4  ค่าน้ าหนักที่ปรากฏในผลงานโดยรวมทั้งภาพจะเป็นน้ าหนักเทา 

มีการเขียนปล่อยโดยไม่เก็บลายระเอียดทิ้งรอยแปรงให้เป็นน้ าหนักแสง  ด้วยชิ้น

นี้จะมีรูปทรงทางองค์ประกอบภาพที่ดูเยอะแน่น กระจายรอบ การให้สีของ

รูปทรงนั้นจึงต้องดูไม่ชัดหรือเน้นมากเกินไป 

ผลงานชิ้นที่ 5  ค่าน้ าหนักที่ปรากฏในผลงานโดยรวมนั้นเป็นไปในโทนด าเทา สี

ในผลงานชิ้นนี้จะใช้สีแดงของดอกไม้เข้ามาตัดกับสีด าผสมผสานเพ่ือให้เกิดจุด

ดึงดูดสายตา สีแดงยังมีนัยยะเรื่องของเพศเพ่ือสอดคล้องกับแนวคิด การเว้นเส้น

สีขาววิ่งลักษณะโค้งเพ่ือน าสายตา 

ผลงานชิ้นที่ 6  ค่าน้ าหนักของผลงานโดยรวมจะให้สีของจุดเด่นที่เข้มเด่นชัด 

และปล่อยพ้ืนหลังเป็นน้ าหนักเทา และเว้นสีขาวให้มีมิติที่ดูโปร่ง พื้นหลังที่เป็น

น้ าหนักเทายังมีรายละเอียดของรูปทรงและเส้นที่สานเป็นน้ าหนักบางๆกลืนลงไป

เผื่อให้เรื่องราวในภาพที่สมบูรณ์ 

ผลงานชิ้นที่ 7  ค่าน้ าหนักของผลงานโดยรวมทั้งภาพจะเป็นสีโทนด าเข้ม  สีของ

รูปทรงจะให้ค่าน้ าหนักสีที่ดูสว่ างเ พ่ือพลักระยะกับสี พ้ืนหลังสีด า ด้าน
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รายละเอียดของรูปร่างจะใช้เส้นดินสอเขียนลงไปเพ่ือให้มีมวลน้ าหนักท่ีดูบางเบา 

พ้ืนหลังบางส่วนจะกดสีด าให้เข้มสุดกระจายทั่วเพ่ือให้เกิดมิติที่ลึกของภาพ 

ผลงานชิ้นที่ 8  ค่าน้ าหนักของผลงานโดยรวมทั้งภาพจะเป็นน้ าหนักด าเทา โดย

สัดส่วนทูโทน 40% ด้านบนจะให้ค่าน้ าหนักสีด า  60%ด้านล่างจะให้ค่าของสีเทา

ที่จะมีรายระละเอียดขององค์ประกอบและรูปร่างที่ซ่อนอยู่ภายใน เพ่ือให้เกิดมิติ

และเรื่องราวดึงดูดการมองเห็น 

การลดทอน และ

การคลี่คลาย

รูปทรง  

ผลงานชิ้นที่ 1 โครงสร้างของรูปทรงมนุษย์ตัดทอนคลี่คลายรายละเอียดที่ไม่

จ าเป็นออกไป เพ่ือส่งผลให้เกิดจังหวะลีลา เรือนร่างที่เคลื่อนไหว ความอวบอ่ิม

ท่าทางรูปทรงที่สะท้อนความรู้สึกของมนุษย์ได้อย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหนือ

ความจริง เน้นลีลาความเป็นเอกภาพความเคลื่อนไหวที่อิสระของเส้นรอบนอกที่

อิสระ  

ผลงานชิ้นที่ 2  โครงสร้างของรูปทรงมนุษย์ตัดทอนคลี่คลายรายละเอียดบางส่วน

ออกไปเช่น ใบหน้าที่กลืนหายไปเป็นรูปทรงนามธรรม เพ่ือให้เรือนร่างกายเป็น

จุดเด่นแสดงสัญลักษณ์ของเพศ ความหมายของเรื่องทางกามารมณ์แบบอีโรติก  

ผลงานชิ้นที่ 3  โครงสร้างของรูปทรงผลงานชิ้นนี้มีการผสมผสานระหว่าง

โครงสร้างของกลีบดอกไม้ที่แทรกอยู่กับเรือนร่างกายมนุษย์ การคลี่คลายของ

รูปทรงโดยการซ้อนเข้าไปในโครงสร้างหลักท าให้กลืนหาย และเปิดเผย ท าให้

ภาพเกิดมิติที่ซับซ้อนไม่เผยแบบตรงไปตรงมา 

ผลงานชิ้นที่ 4  โครงสร้างของรูปทรงร่างกายที่ลดทอนโดยการท าให้วัตถุ หรือ 

สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นองค์ประกอบของภาพทั้งหมด คลี่คลายทับซ้อนลงไปรวมกัน

เพ่ือท าภาพนั้นมีความลื่นไหล ลีลาเคลื่อนไหวเป็นทิศทางเดียวกัน และเกิดความ

สมบูรณ์ลงตัว 

ผลงานชิ้นที่ 5  โครงสร้างของรูปทรงชิ้นนี้มีการตัดทอนร่างกายและใบหน้าของ

มนุษยใ์ห้กลืนหายไป เพ่ือเน้นเพียงเรือนร่างที่เป็นสัญลักษณ์และให้เกิดความรู้สึก

ในเรื่องเพศ  
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ผลงานชิ้นที่ 6 , 7, 8  โครงสร้างของรูปทรงใบหน้ามนุษย์ที่ตัดทอนแยกออกเป็น

สามรูปใบหน้าที่มีการซ้อนทับกันอยู่สามจังหวะที่เรียงตัวไม่เท่ากัน ใบหน้าแรกจะ

เฉียงมองบน ใบหน้าส่วนกลางจะหยุดนิ่งระนาบตรง ใบหน้าส่วนที่สามจะกดมอง

ต่ าลง เพ่ือให้เกิดไดนามิกความเคลื่อนไหวของรูปทรงท าให้เกิดความสมบูรณ์ของ

ภาพ 
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ตารางท่ี 9  ตารางสรุปปัญหาและการแก้ไขในการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่  3 

ปัญหาและการแก้ไขในการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่  3 

ปัญหาทางด้าน

รูปทรง 

ผลงานชิ้นที่ 1  ในผลงานมีการขยายสัดส่วนของโครงสร้างรูปทรงให้มีขนาด

เท่ากับคนจริง  

เพ่ือให้มีผลทางความรู้สึกของผู้ดู ที่ดูแล้วมีพลังปะทะอารมณ์  การวาดร่างกาย

ทางกายภาพของมนุษย์ซึ่งถ้ามีความสมจริงมากเกินไปนั้น จะท าให้ภาพดูแข็ง

เกร็ง จึงต้องใช้การคลี่คลายรูปร่างความเหมือนจริงในระดับนึง และใช้สัญลักษณ์

องค์ประกอบในพ้ืนหลังเข้ามาผสมผสานด้วย จะท าให้ภาพนั้นเกิดความสมบูรณ์ 

ผลงานชิ้นที่ 2  ในผลงานมีการขยายรูปทรงของมนุษย์ที่ดูใหญ่ตามขนาดเฟรม 

เพ่ือมีการดึงความรู้สึกของผู้ดูที่มากขึ้น ขั้นตอนการขยายผลงานจึงมีความ

ล าบากในเรื่องการควบคุม จังหวะ เทคนิคการขึ้นรูปแบบรวดเร็ว จึงต้องมีการ

ปรับแก้สัดส่วนอยู่ต่อเนื่อง เพ่ือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

ผลงานชิ้นที่ 3  ผลงานมีขนาดที่สูงและใหญ่ รูปทรงของชิ้นที่จะเป็นจุดเด่นขนาด

ใหญ่ ที่แฝงรูปทรงมนุษย์เล็กย่อยอยู่ไว้ภายใน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการเว้นพ้ืนที่

ว่างระหว่างรูปมนุษย์กับพ้ืนหลังให้มีจังหวะที่ลงตัว  เพราะพ้ืนหลังเป็นสีเทาถ้า

เว้นมากไปหรือน้อยไปจะดูโล่งท าให้ขาดอารมณ์ จึงต้องเพ่ิมเติมและปรับแก้

ปัญหาในผลงานในจริงอีกครั้ง 

ผลงานชิ้นที่ 4  ในผลงานมีการผสานรูปทรงของมนุษย์4 คนที่คลี่คลายจากความ

เป็นจริงโดยการซ้อนทับกันเป็นร่างเดียว ปัญหาขอบการวางภาพที่ซ้อนบน

รูปทรงเลขาคณิตวงกลมที่อยู่ด้านหลัง ถ้าเมื่ออยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็อาจท า

ให้ความรู้สึกท่ีดูแปลกตาไป การวาดจึงต้องปรับน้ าหนักให้พอดี 

ผลงานชิ้นที่ 5  รูปทรงในผลงานนั้นมีการผสานของเส้น องค์ประกอบที่ซับซ้อน 

เมื่อขยายภาพจากแบบร่างลงบนผลงานที่มีขนาดใหญ่นั้น จึงเกิดปัญหาของการ

คลี่คลายรูปทรงตามแบบร่างที่มีการคลาดเคลื่อน  จึงมีการแก้ด้วยการเพ่ิม

รายละเอียดที่มากขึ้นตามขนาดภาพ 
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ผลงานชิ้นที่ 6 ,7, 8  ผลงานใช้รูปทรงของรูปหน้ามนุษย์ในสัดส่วนที่ใหญ่ปะทะ

อารมณ์ การจัดวางนั้นจึงต้องให้ถูกจังหวะทั้งองค์ประกอบหลักและจุดเด่นรอง 

มองรอดได้ ไม่ทึบตัน จนเกิดมิติท่ีน่าสนใจทางเรื่องราวและความเคลื่อนไหว ดูไม่

รบกวนกันเพ่ือให้ภาพที่ออกมาสมบูรณ์นั้นส่งผลทางความรู้สึกเต็มที่ 

ปัญหาทางด้าน สี 

และ ค่าน้ าหนัก 

 

ผลงานชิ้นที่ 1,2,3,4,5,6,7,8  โดยรวมผลงานทั้งชุดนี้เป็นสีโมโนโทนทั้งหมด แต่

ค่าของโทนสีแต่ล่ะชิ้นมีความแตกต่างกันตามความตั้งใจของผู้สร้างสรรค์  ซึ่งจะ

มีการพัฒนาจากผลงานในชุดก่อหน้าที่ เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องแนวทางการใช้สีที่

เหมาะกับผลงานและตรงกับแนวคิดสร้างสรรค์  โดยผลงานชุดนี้จะมีการใช้โทนสี

กลุ่มใหญ่ 3 สีได้แก่  ด า,น้ าตาลอ่อน ,เทา  ความหมายของสีที่ใช้จะให้อารมณ์

ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์ตรงกับแนวคิดของเรื่องเชิงโลกีย์ของ

มนุษย์   ได้แก่   1. สีด า ในผลงานแทนความรู้สึกของพลังงานด้านที่เป็นทั้งบวก

และลบในจิตใจ  การปกป้อง ความเงียบสงัด และพลังความลี้ลับ  2. สีน้ าตาล 

ในผลงานแทนความรู้สึกของความมั่นคงหนักแน่น ความปลอดภัย  ความอบอุ่น    

3.เทา  ในผลงานแทนความรู้สึกของจิตใจที่สงบและมั่นคง  สติปัญญา ความ

มั่นคง  

ปัญหาระหว่าง

ขั้นตอนการปฏิบัติ

สร้างสรรค ์

ผลงานชิ้นที่ 1,2,3,4,5,6,7,8  การลงมือสร้างสรรค์ทุกครั้งย่อมเจอปัญหาที่

เกิดขึ้นระหว่างการลงมือปฏิบัติ ซึ่งก็ได้จดบันทึกและปรับปรุงมาโดยตลอดใน

ระยะที่ผ่านมาแต่ล่ะเทอม ก็ท าให้มีความช านาญมากขึ้น ทั้งในการวางแผน  

ขั้นตอนการสร้างผลงาน การลงมือปฎิบัติ  จึงท าให้ผลงานชุดนี้เกิดความลงตัว

มากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

สรุป ผลงานชุดที่ 3 ได้ท าการพัฒนาทั้งรูปแบบ แนวคิด และประสบการณ์ในระหว่าง

การศึกษาที่ผ่านมาแต่ล่ะเทอม ได้น าเอาข้อบกพร่องที่ได้รับมาจากอาจารย์ทุก

ท่าน มาวิเคราะห์และแก้ไขเป็นอย่างดีทุกครั้ง ท าให้เกิดการพัฒนาที่มากขึ้นกว่า

ผลงานทั้ง 2 ชุดที่ผ่านมา จึง ถือได้ว่าประสบผลส าเร็จไปอีกหนึ่งขั้น 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

 

             สรุปผลการศึกษาความเป็นเพศชายที่ปรากฏในศิลปะเรื่องเพศในโลกตะวันออกและโลก

ตะวันตก พบว่า ท าให้เห็นถึงมิติที่หลากหลายในเรื่องของความมุ่งหมายและบริบทของการสร้างสรรค์  

ทั้งภาพเขียนฝาผนัง ภาพพิมพ์ และประติมากรรม การถ่ายทอดศิลปะที่จ าลองรูปแบบทางเพศ เช่น 

การแสดงความรัก  การเปลื้องผ้าโป๊-เปลือย และการมีเพศสัมพันธ์มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน

ไปตามรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่นั้น  หากพิจารณาบริบทภายในสังคมไทย ความเป็นชาย

ทีป่รากฏอยู่ในภาพเขียนจิตรกรรมฝาพนังเชิงสังวาสไทยนั้น  เป็นการถ่ายทอดจ าลองรูปแบบเรื่องเพศ

คือการแสดงความโป๊เปลือยในศิลปะเชิงพหุวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีการด าเนินชีวิต อาชีพ  ชนชั้นความ

เป็นชายในฐานะปกครองไปถึงชนชั้นกลาง และล่างไพร่ ทาส ชาวบ้านเป็นการเชื่อมโยงของกา ร

กระท าและความสามารถ หน้าที่ทางสังคม ความเหลื่อมล้ าทางเพศโดยสังเกตเห็นจากเรื่องราวของ

ภาพพระเวทชาดก พราหมณ์กับภรรยา วัดเกาะพญาเจ่ง เป็นภาพสะท้อนทางสังคมแสดงให้เห็น

พฤติกรรมความรุนแรงทางเพศแบบปิตาธิปไตย  คือสังคมท่ีให้ผู้ชายเป็นใหญ่มีสิทธิเสรีภาพที่มากกว่าเพศ

หญิง แต่ในแง่มุมทางศิลปะเพ่ือต้องการน าเสนอถึงความหลากหลายทางสังคม อัตลักษณ์ทางเพศ   

หากพิจารณาจุดมุ่งหมายของศิลปินช่างพ้ืนบ้านนั้นก็คือ การสร้างศิลปะในลักษณะของความบันเทิง

สนุกสนาน และสามารถสะท้อนวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นออกมา    

            จากการศึกษาศิลปะภาพพิมพ์ชุนกะ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมเมืองยุคเอโดะ 

เป็นการถ่ายทอดความงามแบบอีโรติก หรือ ภาพเชิงสังวาสชายหญิงที่โจ่งแจ้งเปิดเผยอวัยวะเพศอย่าง

เด่นชัด  จุดมุ่งหมายการสร้างออกมานั้นมีในหลายปัจจัยที่มากกว่าเป็นแค่ศิลปะโป๊เปลือยที่มองเพ่ือ

ความบันเทิง เช่น ชามูไรพกพาภาพชุนกะเป็นเสมือนเครื่องราวป้องกันภัยอันตราย  หรือ เป็นเสมือน

คู่มือสอนเรื่องเพศศึกษาแก่ชายหนุ่มและหญิงสาว  หากพิจารณาในด้านความเป็นชายศิลปะชุนกะนั้น 

เป็นการสร้างภาพแทนที่สะท้อนถึงสังคมยุคเอโดะ บทบาททางเพศชายมีความส าคัญในระบบการ

ปกครอง เศรษฐกิจ ทหาร ซามูไร พ่อค้า และศิลปิน ซึ่งสังเกตได้จากชุด ฉากต่างๆของตัวละครในภาพ

พิมพ์    



  141 

             จากการศึกษาศิลปะเทวสถานอีโรติกคชุราโฮในวัฒนธรรมของอินเดีย พบว่าปรากฏบริบท

เรื่องเพศชายที่เป็นการเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ และวรรณะชนชั้นทาง

สังคมของเพศชาย  การสร้างรูปสลักหินเพศรสเชิงสังวาสที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีทั้งมนุษย์ เทพ หรือ

สัตว์ ที่ดูสับสนปนเปกันวุ่นวายนั้น เพ่ือเป็นการบูชาถวายแก่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือ พระศิวะ และการ

สร้างสัญลักษณ์เครื่องเพศชายลึงค์ ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์เคราพบูชา ศิลปะเรื่องเพศของอินเดียยังเป็น

ภาพสะท้อนของวรรณะชนชั้น ศาสนา ความเชื่อ และความงดงามทางกศุโลบายที่กระตุ้นให้มนุษย์

สืบพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนประชากร               การสร้างสรรค์จากศิลปกรรมในประวัติศาตร์ โลก

ตะวันออกที่น ามาศึกษานั้นมีจุดที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งอาจจะมีความเชื่อ วัตถุประสงค์ และเทคนิคการ

สร้างสรรค์ แต่ก็สามารถท าให้เห็นชัดว่าเรื่องของความเพศชายในศิลปกรรมนั้นเป็นองค์ประกอบของ

ศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย  

             ในช่วงศตวรรษที่ 19-20 ภาพอีโรติกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ของ

ตะวันตกในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศวรรษที่ 20 สภาพสังคมเปิดออกอย่างมากส่งผลให้

การสร้างสรรค์ของศิลปินเพศชายนั้นมีความชัดเจน และกล้าที่จะแสดงตัวตนเองออกมาในงานศิลปะ

เรื่องเพศ  จากการศึกษาพบว่าการแนวคิดของการสร้างสรรค์มาจากเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศวิถี 

พฤติกรรม รสนิยม ความปรารถนาส่วนลึกภายใน ซึ่งสามารถอภิบายได้จากแนวคิดทฤษฎีทาง

จิตวิทยา และศิลปินนั้นใช้กระบวนการถ่ายทอดอารมณ์ที่อยู่ภายในจิตใต้ส านึกออกมาเป็นรูปธรรมใน

ผลงานจิตรกรรม  ยังเช่นที่ปรากฎในผลงานจิตรกรรมของ กุสตาฟ คลิมต์  เป็นการสร้างความเป็น

ชายในศิลปะที่เกี่ยวในเรื่องของอารมณ์ความรักที่มีต่อสตรี  ซึ่งมาจากคลิมต์มีความรู้สึกต่อเรือนร่าง

ความงามของเพศหญิง และสามารถจรรโลงความสุขและความสมบูรณ์ในศิลปะที่สามารถปลุกอารมณ์

ที่ละเมียดละเอียดอ่อนของมนุษย์ได้ และในทางกลับกันก็ยังสามารถปลุกก าหนัดในจิตใจออกมาได้

เช่นกัน ดังนั้นการสร้างสรรค์ของคลิมต์คือการน าเสนอลักษณะหรือบุคลิกออกตนเองมาเป็นภาพแทน

ในผลงาน ซึ่งสามารถพบเห็นได้จากผลงานในหลายชิ้นของเขา อย่างที่เด่นชัดสุดคือผลงาน The Kiss   

             การใช้ภาพแทนตัวตนของศิลปินเองนั้นสามารถสื่อสารเรื่องราวอารมณ์ต่อผู้ชมและยังเป็น

การแฝงนัยยะของอัตลักษณ์เรื่องเพศในงานศิลปะได้อย่างชัดเจน  เช่นเดียวกันอย่าง อีกอน ชีเลอ 

รูปแบบผลงานศิลปะของเขาคือมุมมองทางเพศเชิงยั่วยวน การน าเสนอเรือนร่างของสตรีที่เป็นไปใน

ลักษณะของความโจ่งแจ้งตรงไปตรงมา  รูปแบบที่ท าให้ผู้ชมชวนรู้สึกถึงเรื่องอารมณ์ทางเพศ แสดงใน

มิติที่ท าให้เกิด การจ้องมอง หรือมุมมองของผู้ที่น าเสนอภาพมาจากสายตาของเพศชาย  หากพิจารณา

ศิลปะที่สุดโต่งของอีกอน ชีเลอ คือการยกระดับเรื่องเพศออกมาเป็นสุนทรียะแม้ว่าภาพเปลือย
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เหล่านั้นจะถูกต่อต้านการน าเสนอแต่ทว่า ความอนาจาร หรือความอุจาดเหล่านั้นก็คือ การสร้างโลก

แบบอุดมคติที่สะท้อนรสนิยมในตัวตนศิลปินออกมานั้นเอง  ในทางจิตวิทยากลับคือการให้ความ

เพลิดเพลินกับผู้ชมมากกว่าที่จะเข้าไปมีส่วนในภาพ หรือการเข้าไปมีปฎิสัมพันธ์ในพ้ืนที่ความจริง ก็

คือการใช้ศิลปะบ าบัดจิตใจของบุคคลที่ขาดประสบการณ์ในเรื่องเพศ   

             ในการสร้างสรรค์แรงบันดาลที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิต อาจมีทั้งด้านที่ดีและด้านมืดด า

ของตัวศิลปิน การใช้ความด ามืดภายในออกมาเป็นศิลปะมักเป็นภาพแทนของความชั่วร้ายในจิตใจ ซึ่ง

อาจเกิดได้จากความทุกข์ ความแร้นแค้น ความเจ็บป่วยของศิลปินผู้นั้น อย่างที่ปรากฏในศิลปะของ 

ฮานส์ รูดอลฟ์ ไกเกอร์  การน าเสนอภาพอีโรติกที่เชื่อมโยงระหว่างจักรกลและเรือนร่าง แสดงให้เห็น

ถึงภาพสะท้อนด้านมืดของมนุษย์และเหตุการณ์ต่างๆในคริสต์ศตวรรตที่ 20 ทางด้านความวิปริตทาง

เซ็กส์  สงคราม อ านาจการเมือง และความตายในมีชั้นเชิงของการถ่ายทอดโดยใช้การฝันร้ายในวัย

เด็กออกมาเป็นสัญลักษณ์  แม้ว่า การน าเสนอความเป็นชายในผลงานศิลปะเรื่องเพศจะเป็นสิ่งที่แสดง

ให้เห็นในมุมมองของศิลปินเพศชายในด้านกามารมณ์ ความรักใคร่ หรือรสนิยมทางเพศ ทั้งท่ีเป็นพลัง

ของด้านบวกและด้านมืด   ด้วยเหตุนี้การรื้อฟ้ืนเชิงประวัติศาสตร์ของศิลปะเรื่องเพศในโลกตะวันออก

และโลกตะวันตกนั้นมีความเชื่อมโยงและความแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมในแต่ล่ะยุคสมัย 

และตัวศิลปินผู้นั้นต้องการสื่อสาร หรือน าเสนออัตลักษณ์ของความเป็นเพศชายในผลงานศิลปะ

ออกมาอย่างไร  

             จากการศึกษาความเป็นเพศชายที่ปรากฏในศิลปะเรื่องเพศในโลกตะวันออกและโลก

ตะวันตก พบว่ารูปแบบ แนวคิด ความมุ่งหมาย และบริบทของการสร้างสรรค์นั้น มีทั้งความแตกต่าง

และประเด็นที่เหมือนกัน เชื่อมโยงกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด รูปโลกีย์  สามารถสรุปผล

การศึกษา ได้ดังนี้   

 

             ผลงานชุด รูป โลกีย์  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสองมิติ  รูปแบบกึ่งนามธรรม ที่

เกิดขึ้นมาจากความต้องการส่วนตนที่จะสร้างศิลปะที่อัศจรรย์ใจ  และสร้างความรู้สึกทางอารมณ์ 

และสามารถแสดงอัตลักษณ์ตัวตนออกมาได้อย่างชัดเจนดังที่ผู้สร้างสรรค์ ได้ค านิยามความหมายที่มา

จากค าว่า “รูป ” คือ ตัวตนผู้สร้างสรรค์ หรือ ภาพแทนภายนอกของมนุษยแ์ต่ละบุคคล  และท าหน้าที่

เสมือนเปลือกที่ห่อหุ้มตัวตนแท้จริงของมนุษย์อยู่ภายใน คือ “จิตส านึก ”ย่อมมีด้านที่สว่างและด้าน

มืดรวมกัน “โลกีย์ ”)โลกียะ ( หมายถึง การด ารงอยู่ของมนุษย์ที่ยังเวียนว่ายหมกมุ่น ลุ่มหลง ที่เป็น



  143 

ความปรารถนาทางรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส   โลกียะ  จึงเป็นแนวคิดที่กระตุ้นการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมชุดนี้  ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นส าคัญที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจใน  3 เรื่องคือ 1.อัตลักษณ์

ความเป็นชาย  2. ร่างกาย 3. โลกียะ  น ามาแปรค่าและตีความหมายใหม่โดยใช้เรื่องราวจาก

ประสบการณ์  อารมณ์ความรู้สึก  พลังของความรัก  ความปรารถนา  เกิดเป็นรูปสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้น

โดยผสานระหว่างพลังของความดีงาม และความมืดภายในทัศนคติส่วนบุคคล การแสดงออกที่เกิดมา

จากจินตนาการเชิงฝันเฟ่ืองของเพศชาย              

            โครงสร้างที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจส าคัญ ผู้สร้างสรรค์สามารถสรุปความหมายของ

สัญลักษณ์ ทั้ง3 ข้อ ที่สามารถแสดงความหมายสาระ องค์ความรู้ ที่อยู่ในผลงานชุด รูปโลกีย์  ได้แก่  

อัตลักษณ์ความเป็นชาย  ร่างกาย  และ โลกียะ  
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ตารางท่ี 10  ตารางสรุปสัญลักษณ์ความหมายในผลงานชุด รูปโลกีย์ 
1.อัตลักษณ์ความเป็นชาย 

  

เพศชาย= ตัวตนผู้สร้างสรรค์ ,ความกล้าหาญ,ความแข็งแกร่ง 
        ความเป็นชายที่ปรากฏในผลงานเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ของ
ใบหน้า ร่างกายที่เป็นภาพแทนตัวตนผู้สร้างสรรค์ คือสิ่งที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ในผลงานที่จ าลองโลกแห่งจินตนาการและความคิดฝันสมมุติ
ที่เต็มไปด้วยแรงแห่งเรื่องทางกิเลส ตัญหา ความปรารถนาออกมา
เป็นสัญลักษณ์ของโลกแห่งความฝันในห้วงอารมณ์ของบรุษเพศ  
         การใช้รูปศรีษะและใบหน้าตนเอง เพ่ือเปรียบดั่งความเป็น
ศูนย์กลางของความคิดภายในจิตใจตนเอง การรับรู้ถึงจิตที่ก าลังตื่น 
หรืออยู่ในห้วงอารมณ์ของความฝันของเพศชาย เช่นในผลงาน
สัญลักษณ์ของใบหน้าทั้งสามเรียงซ้อนกัน ใบหน้าตรงกลาง คือ 
ใบหน้าความสงบนิ่งคือความครุ่นคิดฝันภายในใจ  และใบหน้าที่ตื่น
เปิดตามองเห็น รับสัมผัสรูป รส อารมณ์ของความเป็นไปในทางโลก   
        โดยในผลงานสร้างสรรค์การใช้สีจะมีความหมายแฝงกับ
มนุษย์มทีั้งด้าน ขาว เทา และด าโดยเปรียบค่าของสีแทนความหมาย
ในผลงานชุดรูปโลกีย์ ได้ดังนี้ 

1. พลังของสีขาว แทน ความดีงาม , ความสว่าง, ความสุข 
2. พลังของสีเทา แทน ความสมดุลย์, ความสงบนิ่ง, 
3. พลังของสีด า แทน ความมืดด าในจิตใจ ,อ านาจ,ความทุกข ์

          สีที่ใช้จึงบ่งบอกความรู้สึกของมนุษย์และผู้สร้างสรรค์ จะ
แสดงสัดส่วนออกมามากน้อยเช่นไร ก็ขึ้นอยู่กับความเป็นไปตามวิถี
ตัวตนแห่งวัฎจักรโลก  ซึ่งในส่วนของตัวผู้สร้างสรรค์อารมณ์ของสีใน
ผลงานสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ภายในใจ พลังของสีขาว คือ อารมณ์
ของความรัก การมีความสุขต่อสตรีที่รัก  พลังของสีเทา  คือ 
ความรู้สึกภายในที่อยู่ระหว่างความสงบนิ่งและ ความกระวน
กระวายที่เคลื่อนไหวภายใน  พลังของสีด า คือ คความรู้สึกถึงความ
ต้องการ ความปรารถนาอันแรงกล้าที่เป็นไปในเรื่องทางโลก และ 
ความรู้สึกของความเป็นเพศที่แข็งแกร่ง ทะเยอทะยาน และ กล้า
หาญ 
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2.ร่างกาย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ร่างกาย= สุนทรียะความงาม 
           ผลงานชุด รูปโลกีย์ จะน าเสนอเรือนร่างกายที่เปลือย เพ่ือ
แสดงถึงความงามในรูปแบบของผู้สร้างสรรค์ การถ่ายทอดเรื่องราว
ในผลงานจะสื่อสารในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงจากชีวิต
ส่วนตัว ความรัก ท าให้ก่อเกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ความคิดฝัน
และประสบการณ์ที่ เกิดจากห้วงความเสน่หาต่อเพศหญิง เชิง
สัญลักษณ์ทางโลกียวิสัย  โครงสร้างของสายสัมพันธ์แห่งความรัก 
เยื่อใย  ในการใช้รูปทรงดูผ่อนคลายและหนักแน่นให้ความรู้สึกถึง
ลีลาแห่งความรัก เรือนร่างกายสลายกลืนกลายรวมกันเป็นหนึ่ง
แสดงถึงความดื่มด่ าในรสสัมผัส  ลื่นไหล พัวพันแสดงถึงนัยยะทาง
เพศที่ดูเคลื่อนไหววุ่นวายเหมือนจิตใจที่ก าลังฟุ้งเตลิดออกไปและใน
ผลงานทุกชิ้นใช้รูปทรงของธรรมชาติของดอกไม้คู่กับเรือนร่าง เพ่ือ
ใช้เป็นสื่อแทนของเพศหญิง  
        โดยสีที่ใช้ในพ้ืนผิวร่างกายในผลงานสร้างสรรค์นั้น จะมีทั้งสี
ในโทนสีขาว  ด า และสีน้ าตาล (ชีเปีย) ซึ่งจะให้อารมณ์ที่มีความ
พิเศษแตกต่างกันไป ดังนี้        

1. เรือนร่างสีขาว จะให้ความรู้สึกแทน ความอ่อนเยาว์, 
ความดี ,ความไร้เดียงสา สีขาวยังมีพลังช่วยสร้างสมดุล 
รวมไปถึงจิตวิญญาณ  

2. เรือนร่างสีด า จะให้ความรู้สึกแทน ความมืด,กิเลส, ความ
ปรารถนา , พลังอ านาจ,  สื่อถึงความรู้สึกลึกลับและสิ่งที่
มองไม่เห็น ความชั่วร้าย และการครอบง า 

3. เรือนร่างสีน้ าตาล จะให้ความรู้สึกแทน ความอบอุ่น, 
ความจริงใจ, ความซ่ือสตัย,์  ส่ือถึงความรู้สึกเป็นครอบครัว 
การเป็นส่วนหน่ึง 

         ผลงานสร้างสรรค์ชุดรูปโลกีย์ สัญลักษณ์ของ ร่างกาย และสี 
จึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของผลงาน สามารถสร้างอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน 
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3.โลกียะ 

 
 

 
 

 
 

 

โลกียะ = อารมณ์กิเลส,พลังแห่งการสร้างสรรค์ 
      อารมณ์แห่งกิเลส ตันหา ความปรารถนา ของมนุษย์เปรียบดั่ง
สัญลักษณ์ที่เป็นดั่งรูปร่าง รูปทรงที่เป็นมวลดูเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง 
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนามธรรม  ซึ่งในผลงานชุดรูปโลกีย์ ผู้
สร้างสรรค์จะเชื่อมโยงแนวคิด รวมเข้ากับ เทคนิคการสร้างสรรค์ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์เฉพาะนั้นเกิด
จากความช านาญ ทักษะ การใช้เส้น ฝีแปรง ที่ได้ฝึกฝนและมีความ
ถนัด คือ เทคนิคการเพ้นติ้งในรูปแบบการวาดเส้น โดยการอาศัย
กระบวนการที่รวดเร็ว แบบฉับพลัน ว่องไว โดยใช้อุปกรณ์ผ้าน ามา
สร้างสรรค์ด้วยการเช็ด ถู ขยี้ ขึ้นรูปในกระบวนการแรก จนเกิด
รูปร่าง รูปทรงที่มีความเป็นอิสระไม่ซ้ า และไม่สามารถสร้างขึ้นได้
จากเทคนิคอ่ืนๆ โดยใช้สีขาวและสีด าสร้างพลังทางอารมณ์
ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ ่ และเป็นผลงานที่จะสามารถถ่ายทอดได้ถึง พลัง
ทางความเคลื่อนไหว  ความตั้งใจ  ความมุ่งมั่น  และสมาธิ   
       จุดเด่นทางเทคนิคเพ่ือให้กระบวนการที่รวดเร็วฉับพลันนั้น
ผสานสัมพันธ์กับอารมณ์ของพลังทางความรู้สึกในช่วงเวลาขณะนั้น  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ทางเทคนิค นอกเหนื่อจาก
ขั้นตอนแรกของการขึ้นรูปด้วยกระบวนการปาดระบายสีเช็ดออก
แล้ว และใช้เทคนิคการวาดเส้นลงไปด้วยอุปกรณ์ขีดเขียนทั่วไป 
เพ่ือให้ผลงานดูมีชีวิตและมีความเคลื่อนไหวของเส้นสาย การวาด
เส้นนั้นคือการสื่อสารระหว่างสมอง จิตใจ และมือ สามารถช่วยให้ผู้
สร้างสรรค์รับรู้ได้ถึงความมีสมาธิ  ความว่างของจิตในช่วงขณะ  
สามารถควบคุมอารมณ์ที่ กระวนกระวายหรื อปัญหาท า ง
ชีวิตประจ าวัน ให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า   
        คุณลักษณะของเทคนิคการสร้างสรรค์นั้น อาจเปรียบเทียบได้
กับ การเข้าถึงสภาวะของความนิ่ง จนเกิดการพิจารณา และน ามาสู่
การขัดเกลาตัวตนเอง เพ่ือเข้าถึง “แก่น”ของความดีงามทางการ
สร้างสรรค์ศิลปะที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชายได้อย่าง
สมบูรณ์ 
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   สรุป ข้อมูลตารางแสดงความหมายของโครงสร้างของผลงานสร้างสรรค์ชุดรูปโลกีย์นั้น 

จะเห็นได้ว่า แนวคิด และ วิธีการสร้างสัญลักษณ์นั้นมีความเชื่อมโยงกันทุกประการ และ คุณค่าของ

การสร้างสรรค์ในผลงานชุดรูปโลกีย์ ยังให้แนวคิดที่เป็นภาพสะท้อน ได้ 2  ประเด็น ได้แก่  

 

            1. ภาพสะท้อนทางสังคม คือ การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายผ่านผลงานศิลปะเรื่องเพศ

เป็นภาพสะท้อนสภาวะของมนุษย์เพศชายในสังคมเมือง  เพื่อต้องการชี้ให้เห็นมิติในด้านที่หลากหลาย

ของการให้ความหมาย   ความเป็นชายในศิลปะคือการสร้างสรรค์ภาพน าเสนอตัวตน และ อัตลักษณ์

ทางเพศที่มาจากการประกอบสร้างเรื่องราว ประสบการณ์ทางเพศวิถี   ผ่านอุดมการณ์ทางความคิด

ส่วนตน และ มิติเชิงอ านาจทางเพศสถานะของความอิสระทางเพศในการน าเสนอภาพลักษณ์ทางเพศ

ได้อย่างอิสระ  การสร้างสรรค์ภาพสัญลักษณ์ของมนุษย์เชิงอีโรติกกึ่งนามธรรม และศิลปะความเป็น

ชายยังมีการสะท้อนทางมิติภายนอกระหว่างตัวตนผู้สร้างสรรค์และรูปสัญลักษณ์ที่ปรากฎในผลงาน

เรื่องของรูปลักษณ์ ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง ความดุดัน  เชื่อมโยงมาถึงมิติภายในผลงาน

สร้างสรรค์ คือการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่โลกส่วนตน  บริบทเรื่องราวในภาพ

และตัวละครชายหญิงในภาพน าเสนอ   ผลงานสร้างสรรค์ชุดรูปโลกีย์ จึงเปรียบเสมือนการสร้างพ้ืนที่

ความเป็นชายผ่านภาพเชิงการบอกเล่า และเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ชมที่อยู่โลกภายนอก เข้ามาสู่โลกข้างในของ

ผู้สร้างสรรค์เพ่ือมองเห็นโลกข้างในนั้นเอง      

 

 

            2. ภาพสะท้อนภายในจิตใจ คือ การสร้างสรรค์เรื่องราวทางศิลปะของเพศชายที่แฝงซ้อน

อารมณ์ที่เป็นนัยยะของความปรารถนาของมนุษย์ คือ รูปแบบของจิตใต้ส านึกภายในมนุษย์ เพราะ

โดยธรรมชาติของอัตลักษณ์ความเป็นชายนั้น มีการจินตนาการเพ้อฝันเรื่องทางเพศอยู่ทุกช่วงขณะ  

ซึ่งความคิดฝัน ความหมกหมุ่นต่างๆที่ครอบง าความคิดในหัวเหล่านี้  อาจเรียกได้ว่าพลังของ

จินตนาการ หรือพลังแรงขับสัญชาตญาณในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆของมนุษย์โลก   การระบาย

ความรู้สึกถึงเรื่องเหล่านี้ออกมาเป็นการสร้างสรรค์ของ “พลังทางเพศ” ในผลงานศิลปะ  ผลงานชุด

รูปโลกีย์ จึงเป็นภาพสะท้อนอารมณ์ภายในจิตใต้ส านึกของผู้สร้างสรรค์ออกมาเป็นพ้ืนที่ของโลก

ภายใน  ความฝันเฟ่ือง ความปรารถนา ความสุข ความทุกข์ ที่อยู่รวมตัวเป็นเอกภาพ    
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             การสร้างสรรค์ศิลปะที่ดีนั้นต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ในตัวตนของผู้สร้างสรรค์ออกมา ทั้ง

แนวความคิด เทคนิควิธีการ ลงในผลงานเพ่ือสร้างความอัศจรรย์ใจเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่โดด

เด่นแฝงไปด้วยความรู้ และเกิดปัญญาแก่ผู้ชม เพ่ือน าแง่คิดที่ได้จากผลงานสร้างสรรค์เหล่านั้นเป็น

ประโยชน์เพ่ือปรับใช้ในชีวิต  เช่นเดียวกัน การสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูปโลกีย์” นั้นคือศิลปะภาพ

สะท้อนของความเป็นเพศชาย แรงบัลดาลใจที่มาจากเรื่องของเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศชาย  ซึ่ง

การสร้างสรรค์ศิลปะและแนวทางเรื่องนั้นเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้นตามวัยวุฒิที่ผ่านมา 

และทั้งจากบุคลิกลักษณะส่วนตนจากภายนอกและภายในมีความสัมพันธ์ผสานเป็นอันหนึ่งเดียวกัน  

เกิดเป็นศิลปะที่น าเสนอคุณค่าทางความงามพร้อมกับคุณค่าทางความคิด  ในผลงานสร้างสรรค์รูป

โลกีย์มีสาระความคิดในเรื่องทางโลกียะที่เป็นกิเลสของมนุษย์ด้วยการสร้างรูปแบบภาพเชิงปริศนา

ธรรมที่ให้เกิดการตีความหมาย  ศิลปะจึงเป็นเสมือนเป็นเครื่องมือในการสอนที่เชื่อมโยงผู้ชมให้เข้าถึง

แก่นสาร และสาระส าคัญ สัจธรรมต่อการด ารงชีวิต  ดังนั้น ผลงานสร้างสรรค์ชุดรูปโลกีย์ จึงเป็น

ตัวแทนแห่ง ความจริง ความดี ความงามทางโลกียธรรม  ในการนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานหวังไว้เป็นอย่าง

ยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เรื่อง “รูป โลกีย์” จะก่อเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่มีความสนใจและผู้ที่

ต้องการจะศึกษาในโอกาสต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาพนิทรรศการและการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์สร้างสรรค์ชุด รูปโลกีย์ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 75  นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าผลการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์แห่งชาติ ปี 2559 
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ภาพนิทรรศการและการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์สร้างสรรค์ชุด รูปโลกีย์ 

 

     

              

              

 

 

 

 

ภาพที่ 76  นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าผลการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์สนามจันทร์  ปี 
2561 
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ภาพนิทรรศการและการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์สร้างสรรค์ชุด รูปโลกีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

     

   

 

ภาพที่ 77  นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าผลการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  ณ หอศิลป์
กรุงเทพ ปี 2561 
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ภาพนิทรรศการและการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์สร้างสรรค์ชุด รูปโลกีย์ 

 

              

              

              

 

  
ภาพที่ 78  ภาพการจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือการสอบจบวิทยานิพนธ์สร้างสรรค์ชุด รูป
โลกีย์ 
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ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

 

     

     

ภาพที่ 79  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
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ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

 

           

             

ภาพที่ 80  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
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ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

 

          

              

ภาพที่ 81  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
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ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

 

            

            

ภาพที่ 82  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
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ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

 

     

 

     

ภาพที่ 83  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
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ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

 

    

      

ภาพที่ 84  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 
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ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7 

   

 

     

ภาพที่ 85  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7 
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ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 8 

 

      

   

ภาพที่ 86  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 8 
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เกียติประวัติ/ทุนการศึกษา  
พ.ศ. 2559  ได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ    
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      ระดับปริญญาเอก 

ที่อยู่ปัจจุบัน 115/1 หมู่ที ่7 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 
ผลงานตีพิมพ์ นิทรรศการแสดงผลงาน  

 
พ.ศ. 2561    
    การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่  64   
    ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   
    การแสดงนิทรรคศการ   3H13 : HEAD  
    HEART    HANDS    ครั้งที่ 3    
    ณ  หอศิลป์กรุงเทพมหานคร  
    การแสดงนิทรรคศการ   3H13 : HEAD    
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    HEART  HANDS  ครั้งที่ 2    
    หอศิลป์สนามจันทร์  
 
พ.ศ. 2560       
    การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่  63    
    ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
    การแสดงนิทรรคศการ   3H13 : HEAD    
    HEART  HANDS  ครั้งที่  1    
    ณ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
 
      
พ.ศ. 2559    
    การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่  62    
    ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การแสดงจิตรกรรมร่วมสมัย  
    พานาโซนิค    
    ครั้งที่  18 ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   
 
พ.ศ. 2558    
    การแสดงศิลปกรรมกรุงไทย  ครั้งที่  2     
    ณ  หอศิลป์กรุงไทย  
    การแสดงจิตรกรรม เอเชีย พลัส  ครั้งที่  5   
    การแสดงจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค    
    ครั้งที่ 17 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
 
พ.ศ. 2557       
    การแสดงจิตรกรรม พานาโซนิค    ครั้งที่  16     
    ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
    การแสดงนิทรรศการ  “ กึ่ง ส าเร็จ รูป “    
    ณ หอศิลป์ กรุงไทย  
    นิทรรศการ  ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาท  
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ครั้งที่  3  
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    ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล  พัทยาบีช  
   
พ.ศ. 2554    
    นิทรรศการ“ศิลปะจากศิลป์นิพนธ์”ครั้งที่  3   
    ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
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    นิทรรศการ  ”ศิลปินแห่งชาติสัญจร” ครั้งที่  5  
     “การประกวด “ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ” ครั้งที่ 8   
    ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา  
    นิทรรศการ “Art thesis 7” ณ ห้างสรรพสินค้า   
    ลีการ์เด้นพลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
    ร่วมแสดงผลงาน “นิทรรศการศิลปกรรมนิสิต   
    ครั้งที่ 9”  คณะศิลปกรรมศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยทักษิณ  สงขลา  
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    ร่วมแสดงผลงาน “นิทรรศการศิลปกรรมนิสิต   
    ครั้งที่ 8”คณะศิลปกรรมศาสตร์  
    ร่วมแสดงผลงาน “นิทรรศการศิลปกรรมนิสิต   
    ครั้งที่ 5” คณะศิลปกรรมศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้างสรรพสินค้า   
    ลีการ์เด้นพลาซ่า  จังหวัดสงขลา  
 
พ.ศ.2552    
    ร่วมแสดงผลงาน “นิทรรศการศิลปกรรมนิสิต   
    ครั้งที่ 4” ณ ลานเอนกประสงค์  
    มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา   
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