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ช่วง มูลพินิจ  มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ร่างผสมขึ้นมาใหม่ด้วยจินตนาการของ
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Chuang Moolpinit shined at creating hybrid figures from his own imagination.  He  
revealed his religious and secular views through his artwork of which ideas, styles, and art 
processes, plus psycho-interpretation and related sources were incorporated into this study. It 
included a compilation of forms of Chuang’s hybrid figures ---merged between human beings, 
plants, and animals both in myth and reality--- with a mix of holy icons, and his aesthetic fusing 
together Eastern and Western beliefs  

According to the study, Chuang’s hybrid figures and imaginative creatures were  
created adopting realistic shapes without muscle volume and embellished with tattoo-like Thai 
motifs. The flowing line and shape of Chuang’s art was to the greatest extent his signature. The 
beauty of lines was apparent. Moreover, his hybrid figures were of extraordinary kind and beyond 
fantasy.  

Love and eroticism was one of Chuang’s primary themes that made him stand out. It  

was the sincerity of his own nature that encouraged him to unveil man’s rudimentary instinct 
which was usually concealed. The idea challenged the old mindset in which sex and desire was a 
mystery while the art was presented with apparent hints of worldly whims.  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ร่างผสมเป็นร่างกายในจินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้น   มีลักษณะของการผสมที่
หลากหลาย เช่น สัตว์ผสมกับสัตว์ต่างชนิดกัน สัตว์ผสมกับมนุษย์ สัตว์หรือมนุษย์ผสมกับพืช  ร่าง
ผสมปรากฏอยู่ในงานวรรณกรรมและศิลปกรรมในหลายอารยธรรม  ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความ
เชื่อในเร่ืองเหนือจริงและความเชื่อทางศาสนา ซึ่งมีทั้งร่างที่เป็นสัตว์ อมนุษย์ และอมนุษย์กึ่งเทพ 
 เร่ืองราวของร่างผสมเหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ
ในหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน 
 เมื่อเข้าสู่ยุคของศิลปะร่วมสมัย การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมมีความหลากหลายและ
เป็นอิสระทั้งทางด้านความคิดและรูปแบบ  ได้มีศิลปินน าร่างผสมที่เคยปรากฏในศิลปะแนว
ประเพณีมาสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากร่างผสม
เดิมที่มีอยู่แล้วอีกทั้งยังสร้างสรรค์ร่างผสมใหม่ๆ ขึ้นตามจินตนาการอันไร้ขอบเขตดังปรากฏในงาน
ของศิลปินหลายท่านที่สร้างสรรค์งานศิลปะอันเกี่ยวกับร่างผสมนี้  หนึ่งในนั้นได้แก่ช่วง  มูลพินิจ  
ผู้สร้างสรรค์ร่างผสมในงานศิลปกรรมมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า40 ปี 
 ผลงานในระยะแรกเร่ิมเป็นภาพลายเส้นที่ประยุกต์ความอ่อนช้อยของลายไทยเข้ากับ
รูปทรงแบบเหมือนจริงได้อย่างกลมกลืน ต่อมาได้พัฒนาผลงานโดยใช้สีน้ าและสีน้ ามัน ผลงาน
ส่วนใหญ่แสดงถึงเร่ืองราวของดอกไม้ แมลง สัตว์ มนุษย์ และการผสมผสานร่างตามจินตนาการ  
และมักเป็นผลงานที่มีการแสดงความรักแบบอีโรติก (erotic) 
 ความรักนั้นหมายถึงความพอใจทั่วไปจนถึงความดึงดูดระหว่างบุคคลอย่างรุนแรง 
ความต้องการอย่างเสน่หาและความสัมพันธ์ทางเพศ ความใกล้ชิดทางอารมณ์เช่นความรักระหว่าง
บุคคลในครอบครัว มิตรภาพหรือความรักแบบอุทิศตัวให้ศาสนาความหลากหลายในความหมาย
ของค าว่ารักนี้ ประกอบกับความรู้สึกอันซับซ้อนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้ยากที่จะนิยามความรักให้
แน่ชัดลงไปได้ 
 ทางด้านวิทยาศาสตร์นิยามไว้ว่า สิ่งที่ เข้าใจว่าเป็นความรักนั้นคือสภาพที่มาจาก
วิวัฒนาการของสัญชาตญาณการเอาตัวรอด เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันและสามารถต่อต้านภัยคุกคาม  
และเพื่อสนับสนุนความต่อเน่ืองของสายพันธุ์ผ่านการสืบพันธุ์ 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของค าว่า “รัก”ไว้ว่าเป็นค ากริยา
หมายถึงมีใจผูกพันด้วยความห่วงใย มีใจผูกพันด้วยความเสน่หาหรือชอบส่วนอีโรติกคือ เร่ืองที่
เกี่ยวกับ การเร่งเร้า แรงปรารถนา ความหลงใหลใคร่รัก 
 จากค านิยามของทั้งความรักและอีโรติกแสดงให้เห็นถึงบางส่วนของความหมายที่มี
ความคาบเกี่ยวกัน เช่นในเร่ืองของแรงปรารถนา เพศสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่าเชิงสังวาส 
 ในทางจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ได้กล่าวไว้ว่าศิลปะประเภทเปลือยหรือที่โยงเข้ากับ
เร่ืองอีโรติก เป็นการแสดงออกมาในลักษณะที่แอบแฝงและปรากฏเป็นเชิงสัญลักษณ์ เป็นการ
ระเหิดของสิ่งที่เก็บไว้ในจิตใต้ส านึก เช่น ความต้องการในสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตามปกติเป็น
เร่ืองที่อยู่ภายใต้กฎและข้อห้าม (เช่นข้อห้ามทางศีลธรรม)และอาจเชื่อมโยงเข้ากับการจินตนาการถึง
สิ่งที่เหลือเชื่อ เกินจริงการข้ามผ่านขีดจ ากัดของมนุษย์ และการปลดปล่อยสู่ความเป็นอิสระ 
 จินตนาการของช่วง มูลพินิจอยู่บนรากฐานความเข้าใจธรรมชาติเป็นที่ตั้งดังค าที่ช่วง
เขียนไว้ว่า 

“ฝูงมนุษย์ย่อมให้ความส าคัญเรื่องการสืบพันธ์ุเป็นอันดับแรก เพราะฝูงมนุษย์อันประเสริฐ
อุบัติขึ้นมาด้วยเหตุน้ีความงามย่อมสังหารความหยาบกระด้างได้ฉันใด ศิลปะบริสุทธ์ิอันเกิด
จากเรือนกายมนุษย์ย่อมฆ่าอารมณ์อันหยาบกระด้างทางกามารมณ์ได้ฉันน้ัน…” 
 

 นอกจากนั้นยังสร้างสรรค์ผลงานที่แฝงนัยแห่งวัฏสงสารของชีวิต เป็นการผนึก
เร่ืองราวทางอุดมคติกับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน 
 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ร่างผสมในงานศิลปกรรมมาจากบทกวี วรรณคดี
เร่ืองราวเกี่ยวกับไตรภูมิ งานพุทธศิลป์ ตลอดจนลวดลายแห่งศิลปไทย สิ่งเหล่านี้ได้ถูกน ามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานซึ่งแสดงออกอย่างอ่อนหวานละมุนละไมลายเส้นที่เป็นตัวของตัวเอง 
จินตนาการและแรงบันดาลใจที่ได้จากธรรมชาติ ตัวอย่างรา่งผสมในผลงาน เช่นภาพนางไม้ (ดูภาพ
ที่ 102) เป็นภาพร่างสตรีผสมกับต้นไม้โดยมีการร้อยรัดเชื่อมโยงกันไว้ด้วยลวดลายไทยภาพพระ
อภัยมณีกับนางเงือก (ดูภาพที่ 119)  ซึ่งศิลปินได้สร้างสรรค์นางเงือกในรูปแบบที่แตกต่างจากนาง
เงือกทั่วไปที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณี  ภาพลายเส้นที่เขียนขึ้นจากหมึกด าอย่างอ่อน
ช้อยชื่อผิวบุปผาแสดงภาพชายผู้หนึ่งซึ่งมีดอกไม้งอกงามขึ้นทั่วไปบนผิวหนัง  นอกจากนั้นยังมี 
ภาพปีก กินรี แมงดา สุดสาคร ปีกด า จินตนาการจากทะเล นารีผล ม้าบิน ข้ามสีทันดร ครุฑ-กากี 
ฯลฯล้วนเป็นผลงานการสร้างสรรค์ร่างผสมที่เปี่ยมไปด้วยพลัง ความคิด ความรู้สึก ที่แสดงออกได้
อย่างงดงามวิจิตร 
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ภาพที่ 1  ผิวบุปผา(Petals), ช่วง มูลพินิจ, 2520. 

เทคนิค: ปากกาบนกระดาษ 
ขนาด: 23x30 ซม. 

ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงำนศิลปะ (กรุงเทพฯ: จีเอ็ม แม็ก มีเดีย, 2546), 189. 
 
 ผลงานศิลปกรรมร่างผสมของช่วง มูลพินิจ  มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ร่างผสม
ขึ้นมาใหม่ด้วยจินตนาการของตนเอง  เป็นภาพสะท้อนเร่ืองราวทางโลกและทางธรรม จึงมีความ
น่าสนใจที่จะได้ท าการศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์งาน  รวมทั้งสิ่งที่เชื่อมโยง
เกี่ยวข้อง  เพื่อที่การศึกษานี้จักได้เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการทางด้านศิลปะต่อไป 
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
 ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่างผสม และสิ่งที่ เชื่อมโยง
เกี่ยวข้อง 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ศึกษาผลงานศิลปกรรมของช่วง  มูลพินิจ ที่มีร่างผสมปรากฏและเป็นผลงานใน
ประเทศไทย 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ศึกษาประวัติและผลงาน 
2. ศึกษาจากเอกสารและหนังสือ 
3. วิเคราะห ์
4. สรุป 

 
เวลำที่ใช้ในกำรวิจัย  

1 ปี 
 
วิธีกำรศึกษำ 

1. ศึกษาประวัติชีวิตและผลงานศิลปกรรมร่างผสม  โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง 
ความรู้ เช่น หนังสือ บทความ บทสัมภาษณ์ สูจิบัติหรือเอกสารประกอบงานนิทรรศกาลศิลปะ และ
ปรึกษาอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาความเชื่อมโยงต่างๆ  อันน ามาซึ่งความเข้าใจผลงานของศิลปิน ดังนี ้
2.1    ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบหมือนจริงหรือเรียลลิสต์ (Realistic 

Art)  
2.2    ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบนวศิลป์ หรือ อาร์ต นูโว (Art  

Nouveau) 
2.3    ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบเหนือจริง หรือ เซอเรียลลิสต์ติก

(Surrealistic Art) 
 2.4    ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบแฟนตาซี (Fantasy Art) และวิจิตร 

 จินตนาการ หรือ แฟนตาสติก (Fantastic Art) 
 2.5  ความเชื่อมโยงทางสุนทรียะ (Aesthetic) : ความน่าเกลียดน่ากลัว 

(Ugliness) 
 2.6    ความเชื่อมโยงกับลักษณะเชิงเส้น (Linear) 
 2.7    ความเชื่อมโยงกับความขัดแย้ง (Contrast)  
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 2.8    ความเชื่อมโยงกับภาพจิตรกรรมไทย และลายไทย  
 2.9    ความเชื่อมโยงกับสัตว์หิมพานต์ 

 2.10  ความเชื่อมโยงกับสัตว์แสดงอากัปกิริยาแบบมนุษย์ (Animals Acting as 
Human) 

 2.11  ความเชื่อมโยงกับรอยสักและการเขียนลวดลายบนผิวหนัง  (Tattoo and 
Body Paint) 

 2.12  ความเชื่อมโยงกับความรัก กามวิสัย หรือ อีโรติก (Erotic) และการ
วิเคราะห์ทางจิตวิทยา 

 2.13  ความเชื่อมโยงกับมายาคติ (Myth) สัญญะ (Sign) และ รหัส (Code) 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 เกิดมุมมองใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรม  และเป็นฐานข้อมูลความรู้ส าหรับ
การค้นคว้า 
   
แหล่งข้อมูล 

1. หนังสือ  นิตยสารศิลปะ และบทความจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
2. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
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บทท่ี 2 

ร่างผสมในอารยธรรมต่างๆ 

ร่างผสมที่ปรากฏขึ้นในศิลปกรรมโบราณจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่

ละอารยธรรมจากหลักฐานที่ค้นพบในหลายๆ ประเทศ แสดงให้เห็นว่าคนโบราณนอกจากจะนับถือ

รูปเคารพที่สร้างเป็นรูปคนแล้ว  ยังนิยมนับถือรูปเคารพเป็นรูปสัตว์อีกด้วย เช่น ชาวอียิปต์มีความ

เชื่อในเร่ืองของการกลับคืนของวิญญาณ พวกเขาแยกกันเป็นเหล่าราวๆ 42 เหล่า1ปรากฏว่าแต่ละ

เหล่านับถือสัตว์ที่แตกต่างกันเป็นสัตว์ประจ าเผ่าของตน เช่น โคตัวผู้ แกะตัวผู้ งู สิงโต แพะ ลา  

เป็นต้น  โดยถือสัตว์ที่ตนนับถือนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งตระกูลของตนและเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ใครจะ

ท าร้ายหรือฆ่ามิได้ เพราะสัตว์เหล่านั้นเป็นบรรพบุรุษของตนในทางวิญญาณ 

การนับถือสัตว์เป็นสัญลักษณ์แห่งเผ่าพันธุ์ทางวิญญาณเรียกว่าโทเท้ม (Totem) และ

เชื่อว่าวิญญาณของเทพเจ้าจะเข้าไปสิงสู่อยู่ในสัตว์ต่างๆ ดังนั้นการปั้นเทพเจ้าจึงต้องท าร่ างเป็น

มนุษย์และเศียรเป็นสัตว์ อย่างเช่นเทพ ฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  เทพฮอรัส (Horus) 

ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทพเจ้าอียิปต์โบราณ, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน. 2556. 

                                                           
1ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทพเจ้าอียิปต์โบราณ, เข้าถึงเมื่อ 1 มิ.ย. 2556. 
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เซคเมต (Sekhmet) มีเศียรเป็นสิงโต2 บาสต์ (Bast) มีเศียรเป็นแมว โซเบค (Sobek) มี

เศียรเป็นจระเข้ อนูบีส (Anubis) มีเศียรเป็นสุนัข และ ธอท (Thoth) มีเศียรเป็นนกช้อนหอย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  เทพีเซคเมต (Sekhmet) 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทพเจ้าอียิปต์โบราณ, เข้าถึงเมื่อ 1 มิ.ย. 2556. 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  อนูบีส (Anubis) 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทพเจ้าอียิปต์โบราณ, เข้าถึงเมื่อ 1 มิ.ย. 2556.  

                                                           
2ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทพเจ้าอียิปต์โบราณ, เข้าถึงเมื่อ 1 มิ.ย. 2556. 
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กรีกเป็นอีกชาติหนึ่งที่มีร่างผสมเป็นจ านวนมากดังปรากฏในงานวรรณกรรม เช่น ใน

มหากาพย์และเทพปกรณัม  ชาวกรีกได้น าร่างผสมเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปกรรมโดย

จินตนาการจากค าบรรยายของผู้ประพันธ์วรรณกรรม หรือจากการเล่าต่อๆ กันมาจนในที่สุดได้

สร้างแบบอย่างไว้เป็นมาตรฐานเช่น กริฟฟิน (Griffin)3ซึ่งเป็นนกผสมกับสิงโต, สฟิงซ์ (Sphinx) 

เป็นหญิงสาวผสมสิงโต,ไซเรน (Siren) เป็นหญิงสาวผสมนก, กอร์กอน (Gorgon) เป็นคนผสมงู   

และ ไนกี (Nike) เป็นเทพธิดามีปีก ฯลฯ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  สฟิงซ์ (Sphinx) 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทพเจ้ากรีก, เข้าถึงเมื่อ 7 มิ.ย. 2556. 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  นางไซเรน (Siren) 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทพเจ้ากรีก, เข้าถึงเมื่อ 7 มิ.ย. 2556. 

                                                           

 3วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทพเจ้ากรีก, เข้าถึงเมื่อ 7 มิ.ย. 2556. 
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นอกจากกรีกแล้ว จีนมีจินตนาการภาพร่างผสมแบบแปลกๆ ไว้มากพอสมควร เช่น 

มังกร  และ กิเลน  ที่แปลกมีอยู่รูปหนึ่งท าด้วยกระเบื้องสมัยราชวงศ์ถัง4กล่าวคือมีหน้าเป็นมนุษย์แต่

กระหม่อมสูงเหมือนเขา หูกว้างใหญ่ นั่งชันเข่าเหมือนสุนัขแต่เท้าเป็นกีบ กล่าวว่าเป็นเจ้าที่รักษา

ฮวงซุ้ยที่ฝังศพของคนจีน อีกรูปหนึ่งชื่อนูกัวซี มีร่างกายเป็นงู ศีรษะเป็นมนุษย์ บางแห่งว่าศีรษะ

เป็นวัว หรือ ศีรษะเป็นมนุษย์แต่มีขาแบบวัว บางชนิดมีรูปร่างคล้ายสุนัขหรือสิงโต นอกจากนั้นจีน

ยังยังมีมังกรและกิเลนซึ่งเป็นสัตว์ร่างผสมที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  มังกรจีน 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สัตว์ในต านานจีน, เข้าถึงเมื่อ เม.ย. 2556. 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  กิเลน 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สัตว์ในต านานจีน, เข้าถึงเมื่อ เม.ย. 2556. 

                                                           
4ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สัตว์ในต านานจีน, เข้าถึงเมื่อ เม.ย. 2556. 
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ในศิลปะอินเดียพบว่าการนิยมสร้างรูปสัตว์แบบผสมนั้น สร้างไว้ เพื่อประดับตาม

สถาปัตยกรรมบ้าง ออกแบบไว้ส าหรับใช้เป็นลวดลายทอลงบนพรมบ้าง  โดยการผสมผสานนี้

พบว่ามีอยู่ 2 รูปแบบ คือ ท าเป็นตัวสัตว์ที่โผล่ออกมาจากปากของอีกตัวหนึ่ง5ส่วนอีกแบบหนึ่งท า

เป็นรูปสัตว์ที่มีลักษณะผิดธรรมชาติกล่าวคือท าเป็นรูปสัตว์ที่มีหัวหลายๆ หัวยืดออกมาจากตัว

เดียวกัน  งานศิลปะรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นการออกแบบเพื่อใช้เป็นกึ่งลวดลายในศิลปะ

คันธาระของอินเดียปรากฏรูปคร่ึงคนคร่ึงม้า6คร่ึงคนคร่ึงปลา คร่ึงม้าคร่ึงปลา  นอกจากนั้นยังมีรูป

สัตว์ที่เป็นพาหนะประจ าตัวของเทพแต่ละองค์ พบว่ามีการสร้างสรรค์รูปแบบของตัวภาพให้มีความ

พิเศษตรงที่มีมือหลายมือบ้างมีหน้าหลายหน้า มีร่างกายหลายรูปแบบ  ร่างกายพื้นฐานอาจเป็น

มนุษย์หรือสัตว์แล้วน ามาสร้างสรรค์เป็นรูปแบบใหม่ เช่น ครุฑ พาหนะของพระวิษณุ 7 มีหน้าตา

เป็นนกแต่ร่างกายเป็นคน, พระพิฆเนศ มีเศียรเป็นช้างมีล าตัวเป็นมนุษย์, ตัวมกรมีรูปร่างประหลาด

ที่เกิดจากการผสมของจระเข้ ปลา ช้าง และหมูป่า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  ครุฑ พาหนะของพระวิษณุ 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทพเจ้าอินเดีย, เข้าถึงเมื่อ เม.ย. 2556. 

                                                           
5วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทพเจ้าอินเดีย, เข้าถึงเมื่อ เม.ย. 2556. 
6เรื่องเดียวกัน 
7เรื่องเดียวกัน 
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ภาพที่ 10  พระพิฆเนศ 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทพเจ้าอินเดีย, เข้าถึงเมื่อ เม.ย. 2556. 

 

ในประเทศไทยมีร่างผสมหลายประเภทปรากฏในงานศิลปกรรมประเพณีเช่น 

จิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรม ส่วนวรรณกรรมโบราณนั้นได้น าเอาความงดงามของป่าหิมพานต์

เข้าไปผนวกสอดแทรกไว้ในบางส่วนของบทประพันธ์  รวมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวกับธรรมมะ เช่น 

ไตรภูมิ8 พระเจ้าห้าร้อยชาติ วรรณคดีทั่วๆ ไป เช่น อุณรุท สมุทรโฆษสิงหไกรภพ กากี และ

เร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 

เมื่อกล่าวถึงป่าหินพานต์แล้วต้องกล่าวถึงสัตว์หิมพานต์ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ อัน

เป็นดินแดนในจินตนาการ หรือเป็นแดนทิพย์อุดมไปด้วยสรรพสิ่งซึ่งผิดเพี้ยนไปจากโลกมนุษย์9  

ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต้นไม้ใหญ่เล็ก โขดเขาล าเนาไพร น้ าตกเกาะแก่ง ตลอดจนสิงห์สาราสัตว์ ทั้ง

จตุบาทและทวิบาท ที่ไม่เหมือนปกติที่พบเห็นทั่วๆ ไป เช่น กินรี ครุฑ นาค สิงห์ และ ช้างประเภท

ต่างๆ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะร่างผสม 
                                                           

8ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สัตว์หิมพานต,์ เข้าถึงเมื่อ เม.ย. 2556 
9เรื่องเดียวกัน 
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ภาพที่ 11  กินรี 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, กินรี, เข้าถึงเมื่อ พ.ค. 2556. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 12  ครุฑ 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, กินรี, เข้าถึงเมื่อ พ.ค. 2556. 
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เร่ืองราวของร่างผสมได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะใน

หลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13   กินรี, จักรพันธ์ โบษยกฤต, 2525. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, จักรพันธุ โปษยกฤต, เข้าถึงเมื่อ พ.ค. 2556. 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14   จิตหลุดพ้น, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 

ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สัตว์หิมพานต์ในงานจิตรกรรมร่วมสมัย, เข้าถึงเมื่อ พ.ค. 2556.  
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ร่างผสมในศิลปะแสดง (Performance) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 15  ยูนิคอร์น, รีเบคกา ฮอร์น (Rebecca Horn), ประมาณ 1970. 
                 ศิลปแสดง 
ที่มา:  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, Rebecca Horn, เข้าถึงเมื่อ 2554. 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16  Finger Gloves, รีเบคกา ฮอร์น (Rebecca Horn), ประมาณ 1970 
                 ศิลปแสดง 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, Rebecca Horn, เข้าถึงเมื่อ 2554. 
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สมุดกลาง



บทท่ี 3 
ประวัติและผลงานของ ช่วง มูลพินิจ 

 

ช่วง  มูลพินิ จ  เกิ ด เมื่ อวันที่ 7 ธันวาคม  พ .ศ .2483 ที่ อ า เภอบางคนที จั งหวัด
สมุทรสงคราม1จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบางน้อย จากการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติคร้ังที่ 6 ในปีพ.ศ. 2498  ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญเงินศิลปะของเด็ก  จบชั้นมัธยมศึกษาที่
โรงเรียนวัดกลางเหนือสากลวิสุทธิ์  ช่วงเป็นเด็กโรงเรียนวัดที่ชื่นชอบศิลปะจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ  
เพื่อมาศึกษาต่อที่โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) และได้จบการศึกษาในปี พ.ศ. 
2503  จากนั้นศึกษาต่อระดับอนุปริญญาที่คณะจิตรกรรมประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขณะ
เรียนได้ท างานรับจ้างท าฉากภาพยนตร์ เขียนภาพฝาผนัง และงานศิลปะต่างๆ จนจบการศึกษาช่วงมี
ศิลปินที่ชื่นชอบ 3 ท่าน ได้แก่อาจารย์ทวี  นันทขว้าง2 คนที่สองคืออาจารย์เฟื้อ  หริพิทักษ์  คนที่
สามคืออาจารย์อังคาร  กัลยาณพงษ์ 

หลังจากจบการศึกษาช่วง ได้เข้าท างานที่ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมต าแหน่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเขิน  ระหว่างการท างานอยู่ที่นี่ได้รับ
การชักชวนจากสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ให้มาเขียนภาพลายเส้นประกอบหนังสือสยามสมัยต่อมาได้เขียน
ภาพประกอบในหนังสือและนิตยสารต่าง ๆ เช่นช่อฟ้าชาวกรุงเฟื่องนครและสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
จนเร่ิมเป็นที่รู้จักด้วยผลงานเขียนลายเส้นแบบฟรีแฮนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงได้เขียน
ลายเส้นที่หน้าปกหนังสือเสเพลบอยชาวไร่ ของรงค์ วงษ์สวรรค์และหน้าปกหนังสือกามนิต - วา
สิฏฐีเมื่อท างานที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ 9 ปี จึงลาออกเพื่อเร่ิมงานใหม่ที่บริษัทโฆษณาอีก 3 ปี  
จากนั้นได้เลิกท างานประจ าและหันมาเป็นศิลปินอิสระจนถึงปัจจุบันท างานออกแบบและงานปั้น
เกี่ยวกับศาสนาอีกหลายชิ้น เช่น  ออกแบบและปั้นพระพุทธรูปยืนปางลีลาห้ามญาติ “พระพุทธอภัย
มงคลสมังคี” ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน าไป
พระราชทานแก่ทุกจังหวัดในวโรกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ได้ออกแบบและควบคุมการ
ตกแต่งพระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลที่ซอยสุขุมวิท  101 และวาดภาพปริศนาธรรมขนาดใหญ่ไว้
ภายในจ านวน 8 ภาพนอกจากนั้นยังได้สร้างสรรค์ประติมากรรมร่างผสมแบบนูนต่ าชื่อ “นักรบที่
แท้จริง” แสดงภาพการต่อสู้ของวีรบุรุษกับอสุรกายสามหัวไว้ ณ ส านักงาน บริษัท มติชน จ ากัด 
(มหาชน) ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ 

                                                           
1ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะของ ช่วง มูลพินิจ(กรุงเทพฯ: โอเอพริ้นติ้ง),2546, 216. 
2“Master of Thailand.”ใน นิตยสารไฟน์อาร์ต, ปีที่ 2, ฉบับที่ 14 (พ.ค.-มิ.ย. 2548), 32. 
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ผลงานที่ รู้จักกันดี อีกชิ้นหนึ่งคือ การออกแบบตัวหนังสือชื่อเ ร่ือง และเขียน
ภาพประกอบรวมทั้งออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยที่สร้างจากวรรณคดี หรือนิทานพื้นบ้าน  
และวรรณกรรม เช่น แผลเก่า  งานลายเส้นจากภาพยนตร์เร่ืองแผลเก่าได้ปรากฏร่างของควายที่มี
โครงร่าง  ผิวหนัง  และเขา ก่อกันขึ้นจากลวดลาย  ซึ่งลวดลายที่อยู่ในกรอบของตัวภาพมีลักษณะ
คล้ายรอยสัก นอกจากนั้นยังมีเร่ืองเลือดสุพรรณ เพื่อน-แพง ไกรทอง กากี อ าแดงเหมือนกับนายริด  
ซึ่งภาพโปสเตอร์ของภาพยนตร์ไทยเร่ืองเพื่อน-แพงนั้น  ศิลปินได้สะท้อนภาพความเป็นสังคม
เกษตรกรรมจากเนื้อเร่ืองด้วยการสร้างสรรค์ภาพหญิงสาวสองคนที่มีเรือนผมผสมกับดอกและฝัก
ของธัญพืช และร้ิวรวงข้าวที่พร้ิวรวมตัวกันคล้ายเรือนร่างหรืออาภรณ์ส่วนไหล่ โปสเตอร์ของ
ภาพยนตร์เร่ืองเพื่อน-แพงนี้  ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่งามที่สุดในโลก
ภาพหนึ่ง จากการส่งเข้าประกวดที่สถาบันโรงภาพยนตร์แห่งชาติที่ลอนดอน เมื่อปี พ.ศ. 25263 

ปรัชญาในการท างานของช่วงคือ การท างานตามความถนัด และจริงใจกับธรรมชาติ
ของตัวเอง  และท างานให้ประณีต  ไม่เคยถามตัวเองว่าต้องการท างานรูปแบบไหน  ทุกอย่างเป็นไป
เองไม่เคยฝืนใจตน  ในความคิดของเขาศิลปะนั้นเป็นเร่ืองของ Esthetic (สุนทรียภาพ)  ในการ
ท างานต้องรู้สึกสุนทรีย์ด้วย  ช่วงไม่นิยมค้นหาและทดลองเปลี่ยนแนวงานไปเร่ือย  เพราะนั่นเป็น
แค่การทดลอง เขาใช้ใจน าและท าไปตามความถนัด  และไม่ต้องการให้มีกรอบมาบังคับการท างาน
ของตน   

ถึงแม้จะรักอิสระ  แต่ก็ไม่ละเลยการหาความรู้และการหาข้อมูล ศึกษารูปแบบผลงาน
ศิลปะต่างๆ  รวมทั้งศึกษาเทคนิกการสร้างผลงาน  และเขาคิดว่าจริงๆ แล้วศิลปะไม่มีรูปแบบ  การ
ท างานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพบตัวตนได้เอง  และความช านาญจะท าให้ เกิด
เทคนิกของตัวเอง   

การท างานย่อมมีอุปสรรค  แต่อุปสรรคที่แท้จริงคือตัวเราเอง นอกจากนั้นความโลภ  
ความอยากดังและมีชื่อเสียง  สิ่งเหล่านั้นท าให้ความคิดติดขัด การห่วงแต่ท างานให้ผู้อ่ืนพอใจไม่
เป็นผลดีต่อผลงาน  ศิลปะควรเป็นการน าเสนอความคิด  ความรู้สึกลงไปในภาพอย่างตรงไปตรงมา 

ช่วงชอบเขียนรูปร่าง (Figure)  กล้ามเนื้อ โครงกระดูก แขน ขา  ช่วงชอบเขียนสรีระ
ของผู้หญิงมากกว่าชาย  เพราะสรีระของเพศหญิงมีความอ่อนช้อยสวยงาม  ช่วงจึงชอบเขียนนู้ด
เพราะเหตุนี้และเน้นว่าทักษะพื้นฐานทางศิลปะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการสร้างงานศิลปะ  โดยมอง
ว่าจิตรกร  ประติมากร  หรือผู้สร้างผลงานศิลปะเปรียบได้กับช่าง  และตนเองก็เป็นช่างมากกว่า
ศิลปิน 

                                                           
3ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะของ ช่วง มูลพินิจ, 217. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

17 
 

ในการเขียนภาพ  ช่วงจะใช้สีน้ ามัน  โดยจะเขียนเส้นด้วยหมึกก่อนและค่อยลงสี  โดย
การลงสีจะลงบางๆ เป็นเทคนิกที่คิดขึ้นเอง  การตัดเส้นเป็นงานที่ใช้เวลานานที่สุดในการสร้าง
ผลงาน  และชอบใส่สีทองลงในภาพเพราะท าให้รู้สึกถึงความเป็นภาพไทย  สีทองที่ใช้เป็นสีอคลี
ลิคเพราะมีความสว่างกว่าทองค าเปลว  และเหมาะจะใช้ในงานจิตรกรรมบนผ้าใบ  นอกจากนั้นช่วง
ยังชอบสร้างผลงานให้มีลักษณะของภาพไทยผสมอยู่  เนื่องจากช่วงมีความซาบซึ้งในสุนทรียะของ
ภาพไทยอันเป็นทักษะพื้นฐานทางศิลปะของครอบครัว  รูปทรงหลักในผลงานมักเบาลอยเนื่องจาก
ช่วงต้องการให้เหมือนอยู่ในความฝัน  รูปทรงและลักษณะผลงานทั้งหมดเกิดจากจินตนาการของ
ช่วงเอง และอยากบอกอะไรก็เขียนลงไป4 
 

ผลงานนิทรรศการเดี่ยวของ ช่วง มูลพินิจ 

พ.ศ. 2513 มินิ-เมน ิ สยามสแควร์5 

พ.ศ. 2519 สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน 

พ.ศ. 2523 สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน 

พ.ศ. 2530 หอศิลป์แห่งชาติถนนเจ้าฟ้า 

พ.ศ. 2530 โรงแรมอิมพีเรียล 

พ.ศ. 2543 ห้องแสดงศิลปกรรมศยาม จ. ภูเก็ต 

พ.ศ. 2543 เดอะเมอคิวร่ี อาร์ต แกลเลอร่ี 

พ.ศ. 2546 หอศิลป์จามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2556 นิทรรศการศิลปะแดนสนธยา ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ 

 
 

                                                           
4 “Master of Thailand.”ใน นิตยสารไฟน์อาร์ต, 44. 
5ช่วง  มูลพินิจ, แดนสนธยา, 56. 
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นิทรรศการกลุ่ม 
พ.ศ. 2524-พ.ศ. 2555ในประเทศและต่างประเทศ (จีน ฝร่ังเศส เยอรมนี อเมริกา อิตาลี) 

 

ผลงานทางพุทธศิลป์ 

พ.ศ. 2524 ออกแบบพระประธานพระธรรมกาย  วัดพระธรรมกาย  จ. ปทุมธานี6 

พ.ศ. 2525 ออกแบบและปั้นพระพุทธอภัยมงคลสมังคี  สูง  1.15  เมตร  ที่สมเด็จพระ

ญาณสังวร  ทรงสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพื่อน าไปพระราชทานแก่ทุกจังหวัดใน

วโรกาส  เฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์  200  ป ี

พ.ศ. 2526 ออกแบบและควบคุมภาพปั้นนูนต่ าขนาด  12x27 เมตร  2  ภาพ  (ภาพ

ปฐมเทศนาและภาพมารผจญ)  ประดับพระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคล (พระวิระยะมงคลมหาเจดีย์)  

สุขุมวิท  101  กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2528 ออกแบบและควบคุมภาพปูนปั้นนูนต่ าปฏิปทาของท่านพระอาจารย์  วัน  

อุตตโม  โดยรอบพิพิธภัณฑ์ของพระอาจารย์วัน  อุตตโม  วัดถ้ าอภัยด ารงธรรม  จังหวัดสกลนคร 

พ.ศ. 2532 ออกแบบอุโบสถวัดเขาดินนวนาราม  อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 

พ.ศ. 2534 ออกแบบพระพุทธประธานที่มีรูปลักษณ์เหมือนคนจริงให้บริษัทบุญ

รอดบริเวอร่ี จ ากัด 

พ.ศ. 2535 ออกแบบเจดีย์ที่ระลึกหลวงปู่ค าดี  วัดถ้ าผาปู่  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 

พ.ศ. 2536 ออกแบบและควบคุมการปั้นพระพุทธวิสุทธิธรรมกายนิมิตร  ประดิษฐาน 

ณ วัดราชโอรส กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2539 ออกแบบจิตรกรรมฝาผนังภายใน  โดมมหาวิหาร  พระไตรปิฎกหินอ่อน  

พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2541 ออกแบบและควบคุมการปั้นพระพุทธมุจจลินทภูชคุปต์7 สูง  3.50  เมตร  

ประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ทอง  บางมด กรุงเทพฯ 

 

                                                           
6เรื่องเดียวกัน. 
7เรื่องเดียวกัน, 57. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานอื่นๆ 

พ.ศ. 2531 ออกแบบภาพปั้นนูนต่ า “นักรบที่แท้จริง” ขนาด  4.20 x 2.40 เมตร ติดตั้ง
ที่หน้าอาคารส านักงานใหญ่  หนังสือพิมพ์มติชน ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2538 ออกแบบและควบคุมการปั้น“สิงโตคู่” ประติมากรรมโลหะผสม (ยาว  
3.50  เมตร สูง  2.50  เมตร)  ติดตั้ง ณ ส านักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ  จนถึง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ปัจจุบันติดตั้ง ณ วัดสิรินทรเทพรัตนาราม  อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

พ.ศ. 2549 ออกแบบและควบคุมการปั้น  ปฏิมากรรมรูป “ม้า” และ รูป “ปราบมาร”  
ติดตั้ง  ณ ส านักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

ปัจจุบัน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์  ปีพุทธศักราช 2556 
 
ภาพผลงานศิลปกรรมร่างผสมบางส่วนของ ช่วง  มูลพินิจระหว่าง พ.ศ. 2510-2555  

เรียงตามปีพุทธศักราช 
 

 

 

ภาพที่ 17  เกสรตัวเมีย (Pistil), ช่วง มูลพินิจ, 2510. 
 เทคนิค: สีฝุ่นบนผ้าใบ 
 ขนาด: 80 x 100 เซนติเมตร 
ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิงฯ, 2546), 22. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 18  จินตนาการ (Imagination), ช่วง มูลพินิจ, 2510. 
   เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
   ขนาด: 25 x 35 เซนติเมตร 
ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิงฯ, 2546), 180. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 19  หนาม (Thorn), ช่วง มูลพินิจ, 2510. 

  เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
  ขนาด: 19 x 24 เซนติเมตร 

ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิงฯ, 2546), 178. 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 20   ลอยหลังสินธุ์ (Floating on the River Water), ช่วง มูลพินิจ, 2511. 
  เทคนิค: ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ 
                   ขนาด: 30 x 30 เซนติเมตร 
ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 19. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 21  พระพิฆเนศ (Ganesa), ช่วง มูลพินิจ, 2512. 
  เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 

 ขนาด: 52 x 78 เซนติเมตร 
ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 181. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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        ภาพที่ 22   หน้าไหว้หลังหลอก (Hyprocrite), ช่วง มูลพินิจ, 2516. 
          เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
          ขนาด: 25 x 35 เซนติเมตร 
        ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546),186. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 23   ครุฑ กากี (Garuda & Kaki), ช่วง มูลพินิจ, 2521. 
  เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
  ขนาด52 x 78เซนติเมตร 
ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 193. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 24   บนหัวเสือ (On The Tiger’s Head), ช่วง มูลพินิจ, 2522. 
  สมบัติของ Mr.Ernest E Wagner 
  เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546),194. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 25   ผีเสื้อ (Butterfly), ช่วง มูลพินิจ, 2523. 
  เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
  ขนาด: 52 x 78 เซนติเมตร 
ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์), 2546, 196. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 26  ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Professor Corrado Feroci), ช่วง มูลพินิจ, 2524 
เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
ขนาด: 52 x 78 เซนติเมตร, 2524. สมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 

ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 202. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 27  ทวารบาลพระอินทร์กับพระวรุณ ทวารบาลพระยมกับท้าวกุเวร, ช่วง มูลพินิจออกแบบ, 2526.  
                  วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101. 
ที่มา: ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์,2546),159. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 28   ราหูอมจันทร์ (Lunar Eclipse), ช่วง มูลพินิจ, 2528. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 120 x 120 เซนติเมตร 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์), 2546, 165. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

31 
 

 

 

 

ภาพที่ 29   ปีฉลู (The Year of The Cow), ช่วง มูลพินิจ, 2537. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 80. 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 30   ปีขาล (The Year of The Tiger), ช่วง มูลพินิจ, 2537. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 81. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 31   ปีชวด (The Year of The Rat), ช่วง มูลพินิจ, 2537. 
    เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
    ขนาด:  80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 80. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

34 
 

ภาพที่ 32   ปีเถาะ (The Year of The Rabbit), ช่วง มูลพินิจ, 2537.  
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                  ขนาด: 80 x 110 ซม.  
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 82. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 33   ปีมะโรง (The Year of The Dragon), ช่วง มูลพินิจ, 2537. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 82. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 34   ปีมะเส็ง (The Year of The Small Snake), ช่วง มูลพินิจ, 2537. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 83. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 35  ปีมะเมีย (The Year of The Horse), ช่วง มูลพินิจ, 2538. 
 เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
 ขนาด: 80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 84. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 36   ปีกุน (The Year of The Pig), ช่วง มูลพินิจ, 2539. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์), 2546, 87. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 37   ปีจอ (The Year of The Dog), ช่วง มูลพินิจ, 2539.  
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ  
                  ขนาด: 80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์), 2546, 87. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 38   ปีมะแม (The Year of The Goat), ช่วง มูลพินิจ, 2539. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์), 2546, 85. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 39   ปีระกา (The Year of The Cock), ช่วง มูลพินิจ, 2539. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 86. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 40   ปีวอก (The Year of The Monkey), ช่วง มูลพินิจ, 2539. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ  
                  ขนาด: 80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 85. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 41   ปีกด า (Black Wings), ช่วง มูลพินิจ, 2542. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 90 x 120 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 61. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 42   ฝันกลางวัน (Day Dream), ช่วง มูลพินิจ, 2542. 
  เทคนิค: หมึกบนผ้าใบ 
  ขนาด: 100 x 140 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 208. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 43   มังกร (The Dragon), ช่วง มูลพินิจ, 2542. 
  เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
  ขนาด: 25 x 35 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 211. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 44    จินตนาการจากทะเล (Imagination From the Sea), ช่วง มูลพินิจ, 2544. 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ขนาด: 90 x 120 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 62. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 45   แมงกะพรุน (Jelly Fish), ช่วง มูลพินิจ, 2544.  
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ  
                  ขนาด: 90 x 120 ซม.  
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ:โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 79. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 46   วงวัฏฏะ (Circle of Life), ช่วง มูลพินิจ, 2545. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 90 x 120 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 103. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

49 
 

 

  

ภาพที่ 47   นารีผล (Mythical Fruit), ช่วง มูลพินิจ, 2547. 
  เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
  ขนาด: 28 x 38 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงฯ, 2556), 50. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 48   ลูกสาว (Daughter), ช่วง มูลพินิจ, 2547. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: , 18 x 23 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2556),15. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 49   มดทศกัณฑ์ (Revana Ant), ช่วง มูลพินิจ, 2548. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 80 x 110 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2556), 22. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 50   พิฆเนศทรงหนู (Kanesha Riding the Rat), ช่วง มูลพินิจ, 2549. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 90 x 120 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2556), 26. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 51    จินตนาการ (Imagination), ช่วง มูลพินิจ, 2550. 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ขนาด: 90 x 135 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงฯ, 2556), 23. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 52   ผีเสื้อบนหัวเสือ (Butterfly), ช่วง มูลพินิจ, 2550. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 110 x 170 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงฯ, 2556), 41. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 53    ภาพเหมือน (Self Portrait), ช่วง มูลพินิจ, 2550. 
   เทคนิค: ปากกาบนกระดาษ 
   ขนาด: 47 x 55 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงฯ, 2556), 44. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 54   เสือปลา (Tiger Fish), ช่วง มูลพินิจ, 2551. 
   เทคนิค: ปากกาบนกระดาษ 
   ขนาด: 70 x 60 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ,แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงฯ, 2556), 46. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 55    แมลงวัน (Fly), ช่วง มูลพินิจ, 2552. 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ขนาด: 125 x 135 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงฯ, 2556), 16. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 56   ชนะมาร (Subduing Mara), ช่วง มูลพินิจ, 2553. 
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด: 200 x 140 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงฯ, 2556), 40. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 57   ฝันกลางวัน(Day Dream), ช่วง มูลพินิจ, 2553. 
    เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
    ขนาด: 145 x 150 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงฯ, 2556), 19. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 58    พิฆเนศ(Genesha), ช่วง มูลพินิจ, 2554. 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ขนาด: 200 x 150 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงฯ, 2556), 33. 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 59    ฉลามเสือ (Tiger Shark), ช่วง มูลพินิจ, 2555. 
   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
   ขนาด: 160 x 200 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงฯ, 2556), ปกหลัง. 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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งานเขียนของ ช่วง มูลพินิจ 
 

เขียนมนุษย์ (พ.ศ. 2547) 
 

  

ภาพที่ 60   เขียนมนุษย์, ช่วง มูลพินิจ, 2547. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, เขียนมนุษย ์(กรุงเทพฯ: มิ่งมิตร, 2547), ปกหน้า. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฝูงมนุษย์ (พ.ศ. 2551) 
 

 

 

ภาพที่ 61   ฝูงมนุษย์, ช่วง มูลพินิจ, 2551 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ฝูงมนุษย ์(กรุงเทพฯ: มิ่งมิตร, 2551), ปกหน้า. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 4 

วิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมร่างผสมของ ช่วง มูลพินิจ 

ผลงานศิลปกรรมของ ช่วง มูลพินิจ มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีแนวทางการ

สร้างสรรค์ผลงานที่มีความชัดเจนตลอดระยะเวลาการท างานที่ผ่านมาสิ่งที่ปรากฏมากในผลงาน

ได้แก่เร่ืองของความรัก ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติระหว่างชายหญิง มีความเป็นไทย เช่น มี

ลักษณะร่วมบางประการของภาพไทย การวางลวดลายไทยลงบนรูปทรงต่างๆ ซึ่งบางคร้ังคล้ายรอย

สักหรือการเขียนลวดลายบนร่างกาย ต านาน วรรณคดีไทยและศาสนา สิ่งที่มีส่วนส่งเสริม

จินตนาการของศิลปินท่านนี้ได้แก่การผสมผสานกับความเป็นสากลจนเกิดเป็นศิลปกรรมร่วมสมัย  

ที่มีความงานเชิงเส้น (Linera) 

รูปทรงที่ปรากฏอยู่ในผลงานเสมอคือรูปทรงในธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ สัตว์

ต่างๆ สัตว์ในต านาน สัตว์ร่างผสม เช่น กินรี ครุฑ พญานาค ม้าบิน เป็นต้นรวมทั้งร่างผสมที่ศิลปิน

สร้างสรรค์ขึ้นเอง เช่น หอยมีปีกเหมือนนก คนที่มีผิวเป็นดอกไม้ กุ้งผสมกับร่างกายหญิงสาวซึ่ง

เรียกว่ากุ้งนาง  บางคร้ังศิลปินสร้างสรรค์ให้ดูน่าเกลียดน่ากลัว และแฝงความหมายโดยถ่ายทอด

ผ่านลักษณะร่างผสม 

ผลงานศิลปกรรมของช่วงได้สะท้อนรากของวิวัฒนาการทางศิลปกรรมอันสืบเนื่อง

ยาวนานจากอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในอดีตทั้งตะวันตกและตะวันออกสู่ความเป็นปัจเจกในโลกแห่ง

เสรีภาพทางความคิดในปัจจุบัน 

การถ่ายทอดภาพความรักแบบกามวิสัยหรืออีโรติก (Erotic) เป็นลักษณะและแนวคิด

ส าคัญของผลงาน (Theme)นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยเส้นที่อ่อนช้อย ลื่นไหลโค้งวล คล้ายลีลา

การเคลื่อนไหวในธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนตัวของสายน้ า ระลอกคลื่น สายลม เถาไม้เลื้อย การ

เคลื่อนไหวร่างกายอย่างนวยนาดของหญิงสาว เส้นผมยาวสลวยปลิวไสวคล้ายการแผ่ขยายอย่าง

ช้าๆ ของสายหมอก สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย เส้นที่ผูกพันกันขึ้นเป็นลวดลายคล้ายที่ปรากฏใน

ศิลปกรรมแบบ อาร์ต นูโว (Art Nouveau) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 62   กินร,ีช่วง มูลพินิจ, 2536. 
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 

     ขนาด: 90x90 ซม. 
ที่มา:  เอกสารประกอบนิทรรศการศิลปะของช่วง มูลพินิจ พ.ศ. 2504-2546, หน้า 57. 

ภาพที่ 63  ม้าบิน, ช่วง มูลพินิจ, พ.ศ. 2541 
 เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
 ขนาด: 70x90 ซม. 

ที่มา:  เอกสารประกอบนิทรรศการศิลปะของช่วง มูลพินิจ พ.ศ. 2504-2546 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 64   หอยสังข์, ช่วง มูลพินิจ, 2541. 
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
      ขนาด: 70x90 ซม. 
ที่มา:  เอกสารประกอบนิทรรศการศิลปะของช่วง มูลพินิจ พ.ศ. 2504-2546 
 

ภาพที่ 65  ช่วง มูลพินิจ, กุ้งนาง (The Prawn), 2543. 
    เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
    ขนาด: 67 x 77 ซม. 

ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2546), 210. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปทรงที่สร้างถึงแม้จะอิงหลักกายวิภาค (Anatomy) และเหมือนจริง (Realistic)  แต่ก็มี

ความแตกต่างไปจากที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ กล่าวคือเป็นรูปทรงของร่างผสมในต านาน ซึ่งปกติจะ

มีลักษณะเป็นแบบแผนประเพณีของการสร้างอยู่แล้วเช่น กินรี นาค ครุฑ เงือก  ฯลฯ แต่ช่วงได้

ดัดแปลงสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามจินตนาการ นอกจากนั้นยังผสมร่างขึ้นมาใหม่อีกเป็นจ านวนมาก  

มีทั้งมนุษย์ผสมสัตว์ มนุษย์ผสมพืช สัตว์ผสมกับสัตว์ต่างชนิด สัตว์ผสมพืช  สิ่งของผสมกับ

สิ่งมีชีวิตและลักษณะของสัตว์ที่แสดงอากัปกิริยาแบบมนุษย์ (Animals Acting as Human)เมื่อ

รูปทรงหลักของผลงานศิลปกรรมมีความเหนือจากความเป็นจริงเช่นนี้ ท าให้บรรยากาศและ

องค์ประกอบในผลงานทั้งหมดผสมผสานกันอยู่นอกขอบเขตของการมองเห็นอย่างปกติ  

เปรียบเสมือนการมองเข้าไปในอีกมิติหนึ่ง  ซึ่งท้องฟ้า พื้นดิน พื้นน้ า และแสงเงาดูนิ่งและไร้

กาลเวลา ไร้แรงดึงดูด  คล้ายอยู่ในความฝันหรือในจิตใต้ส านึกอันเร้นลับซึ่งเป็นจิตที่ซ้อนอยู่ภายใน

คล้ายงานศิลปกรรมเซอเรียลลิสต์ (Surrealistic Art)  แฟนตาซี (Fantasy Art) และ ศิลปะแบบวิจิตร

จินตนาการ (Fantastic Art)  เป็นโลกในห้วงค านึงและภวังค์ รอวันที่จะปรากฏตัวอย่างอิสระบน

ผลงานศิลปกรรม  เป็นประตูหรือหน้าต่างที่เปิดเข้าสู่โลกที่คู่ขนานยากที่จะแยกว่าเราเป็นส่วนหนึ่ง

ของโลกในด้านใดของบานประตูกันแน่  หรืออาจเปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่อันมีอ านาจ

วิเศษเมื่อส่องคร้ังใดจะปรากฏตัวตนที่แท้จริง ตัวตนในจินตนาการ และตัวตนที่ปรารถนา ซึ่งเป็น

สภาวะหนึ่งทางจิตวิทยาที่มนุษย์ทุกคนมีโอกาศที่จะเผชิญดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความฝันและ

ภวังค์เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตจริง 

 ดังที่ได้พรรณนาและพิจารณาจากผลงานรวมทั้งพื้นฐานทางการศึกษาศิลปะ  อัน

อาจมีอิทธิพลต่อลักษณะงาน  ผู้ศึกษาได้เลือกหัวข้อที่น่าสนใจมาประกอบการวิเคราะห์ผลงาน

ศิลปกรรมร่างผสมของ ช่วง มูลพินิจ จึงได้อธิบายความหมายและรายละเอียดของหัวข้อต่างๆ ไว้

พอสังเขป เพื่อเป็นประโยชย์ในการสืบค้นส่วนประกอบเล็กๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี ้

1. ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบหมือนจริง หรือ เรียลลิสต์ (Realistic Art) 

2. ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบนวศิลป์ หรือ อาร์ต นูโว (Art Nouveau) 

3. ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบเหนือจริง หรือ เซอเรียลลิสต์ (Surrealistic Art) 

4. ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบแฟนตาซี (Fantasy Art) และวิจิตรจินตนาการ 

หรือแฟนตาสติก (Fantastic Art) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. ความเชื่อมโยงทางสุนทรียะ (Aesthetic) :ความน่าเกลียดน่ากลัว (Ugliness) 

6. ความเชื่อมโยงกับลักษณะเชิงเส้น (Linear) 

7. ความเชื่อมโยงกับความขัดแย้ง (Contrast)  

8. ความเชื่อมโยงกับภาพจิตรกรรมไทย และลายไทย  

9. ความเชื่อมโยงกับสัตว์หิมพานต์ 

10. ความเชื่อมโยงกับสัตว์แสดงอากัปกิริยาแบบมนุษย์ (Animals acting as Human) 

11. ความเชื่อมโยงกับรอยสักและการเขียนลวดลายบนผิวหนัง  (Tattoo and Body 

Paint) 

12. ความเชื่อมโยงกับความรัก กามวิสัย หรืออีโรติก (Erotic) และการวิเคราะห์ทาง

จิตวิทยา 

13. ความเชื่อมโยงกับมายาคติ (Myth)  สัญญะ (Sign)  และ รหัส (Code) 

 

1. ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบหมือนจริง หรือ เรียลลิสต์ติก (Realistic Art) และสังเขป

ศิลปกรรมแบบเหมือนจริง 

1.1 สังเขปศิลปกรรมแบบเหมือนจริง หรือ เรียลลิสต์ติก (Realistic Art) 

1.1.1 ศิลปกรรมคลาสสิค (Classic Art) 

 ในทางประวัติศาสตร์ศิลป์การสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่มีลักษณะเหมือนจริง  

ได้ปรากฏหลักฐานชัดเจนในอารยธรรมกรีกโบราณ  ซึ่งผลงานศิลปกรรมเหมือนจริงส่วนใหญ่ได้

ถูกถ่ายทอดลงในงานประติมากรรมมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นงานหล่อโลหะหรือสลักหิน  รวมทั้งปูนปั้น  

ต่างได้รับการสร้างสรรค์ให้งดงามมีชีวิตชีวา สัดส่วนใบหน้า ร่างกาย กล้ามเนื้อ เส้นเลือด ล้วนถูก

แสดงให้เห็นราวกับประติมากรรมนั้นมีชีวิตและหายใจได้  ความเหมือนจริงในอารยธรรมนี้เน้น

ความสมบูรณ์แบบ ความสมจริงและงดงามอย่างไร้ที่ตินี้เป็นคตินิยมของกรีก  เป็นต้นก าเนิดวิธีการ

สร้างสรรค์งานศิลปะตามหลักวิชา (Academic Art) ที่ รู้จักกันในนามของศิลปกรรมคลาสสิค 

(Classic Art) 
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เทพเจ้าของกรีกมีความสมบูรณ์แบบงดงามและมีความเป็นอมตะ แต่มีอารมณ์และกิเลส

คล้ายมนุษย์ชาวกรีกจึงมิได้สร้างสรรค์รูปเคารพของเทพเจ้าในแบบประดิษฐ์หรือแบบประเพณี แต่

สร้างสรรค์ให้มีลักษณะเหมือนธรรมชาติมนุษย์  ทั้งสรีระท่าทาง อาภรภัณฑ์ต่างๆ ล้วนจ าลองจาก

การสังเกตพฤติกรรมและชิวิตประจ าวันของมนุษย์  แต่ได้ปรับให้เหมาะสมกับความเป็นเทพและไร้

ร่องรอยของความเสื่อมแห่งสังขาร  เป็นความงามแบบอุดมคติ และเป็นหนุ่มสาวที่สุขภาพดีงดงาม

สมบูรณ์แบบ 

การแสวงหาและศึกษาความจริง  การหาเหตุผลและมีความสนใจในเร่ืองของจิต  จิต

สร้างความคิดและเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการคิด  ศิลปินกรีกใช้หลักเหตุผลในการ

สร้างสรรค์งานศิลปกรรมและคิดค้นหลักสมดุล (Symmetry) สัดส่วน (Proportion) เอกภาพ (Unity)  

ดุลยภาพ (Balance) ความกลมกลืน (Harmony) คุณค่าที่กระจ่างชัดในงาน (Clarity) ความบริสุทธิ์

เรียบง่าย (Simplicity) กฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ศิลปินกรีกวางไว้ กลายเป็นพื้นฐานทางวิชาการศิลปกรรม

ของยุโรปและของโลกตราบจนทุกวันนี้1 

 ในส่วนของจิตรกรรมคลาสสิคนั้น ถึงแม้ว่าจะหลงเหลือหลักฐานไม่มากนัก  แต่นัก

ประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานว่าได้พัฒนาไปถึงการวาดภาพทิวทัศน์ 2และการวาดรูปมนุษย์ให้มี

ปริมาตรกลมกลึง  มีความช านาญในการใช้เส้น ท าให้เส้นสามารถสร้างมิติได้ประกอบกับ

ประสบการณ์ในการมองเห็นของมนุษย์จึงสามารถสร้างความเข้าใจและแยกชั้นของมิติในทาง

วิทยาศาสตร์สมองของมนุษย์มีวงจรการรับรู้เร่ืองมิติ  คนที่สายตาปกติจะสามารถแยกแยะระยะใกล้

ไกล 

นอกจากนั้นลีลาท่าทางและการแสดงออกรวมทั้งรูปทรงมนุษย์ในศิลปกรรมคลาสสิค   

ยังมีความสง่างาม ใบหน้านิ่ง แต่มุ่งมั่นภาคภูมิ ทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรม ข้อน่าสังเกต

ประการหนึ่งของรูปทรงมนุษย์ในศิลปกรรมคลาสสิคกล่าวคือบางคร้ังไม่สวมเสื้อผ้า หรือสวมน้อย

ชิ้น  และมีการจัดให้อาภรณ์เคลื่อนคลายออก  เป็นลีลาความงามแบบหนึ่งของศิลปกรรมคลาสสิค   

ซึ่งเน้นความงามตามธรรมชาติของเรือนร่างมากกว่าการประดับตกแต่ง 

 

                                                           
1ก าจร  สุนพงษ์ศร,ีประวัติศาสตรศ์ิลปะตะวนัตก 1, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2552, 130. 
2เรื่องเดียวกัน, 161.  
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ลักษณะเด่นของศิลปกรรมคลาสสิค 

1 เหมือนจริงตามหลักกายวิภาค 

2 สง่างาม  และงดงามตามแบบอุดมคติ 

3 ไม่นิยมตกแต่งประดับประดามากเกินไป 

4 เน้นธรรมชาติของร่างกายอันเปลือยเปล่า 

5 เรียบง่าย 

6 สงบสถิตย์นิ่ง 

7 สง่างาม 

8 เป็นเรื่องของเทพในศาสนนิยาย วีรบุรุษ วีรสตรี และการรับใช้เทพเจ้า 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 66    Praxiteles: Mercury ระหว่าง 320-310 ปี ก่อนคริสต์กาล 
     วัสดุ: หินอ่อน  
     สูง 2.16 เมตร (สร้างเลียนแบบผลงานจริงที่หล่อด้วยส าริด) 

ที่มา:  กฤษณา หงษ์อุเทน, ศิลปะคลาสสิก (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งฯ, 2549), 45. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

71 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 67   Polycletus: Doryphoros ระหว่าง 450-440 ปี ก่อนคริสต์กาล  
                  วัสดุ: หินอ่อน  
                  สูง 2 เมตร (สร้างเลียนแบบผลงานจริงที่หล่อด้วยส าริด) 
ที่มา:  Fred S. Kleiner and Christin J. Mamiya, Gardner’s Art Through The Ages (US: Thomson   

Wadsworth, 2005), 132. 

 

ภาพที่ 68   Phidias: ประติมากรรมจากหน้าจั่วด้านทิศตะวันออกของวิหาร Parthenon 
   ระหว่าง 440- 430 ปี ก่อนคริสต์กาล 
   วัสดุ: หินอ่อน 
    สูง: 1.14 เมตร 

ที่มา:  กฤษณา หงษ์อุเทน, ศิลปะคลาสสิก (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งฯ, 2549), 47. 
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1.1.2 ศิลปกรรมเฮลเลนิสติก (Hellenistic Art)   

เมื่อสังคมกรีกเกิดการเปลี่ยนแปลง  มีการศึกษาวิชาการต่างๆ เพิ่มขึ้น

ประกอบกับการท าสงครามระหว่างนครรัฐต่างๆ ของกรีกด้วยกันเอง การแผ่ขยายอ านาจของกรีก

โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great, 356-323 BC.) ซึ่งเป็นการท าสงคราม

เชื่อมโลกตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกัน  ศิลปวิทยาการได้รับการถ่ายเทแลกเปลี่ยน ผสมผสาน

เกิดลักษณะรูปแบบใหม่ๆ และลักษณะที่เปลี่ยนไปจากอุดมคติเดิม  ความเรียบง่ายบริสุทธิ์ของ

ศิลปกรรมคลาสสิคอันมีลักษณะงามเหนือธรรมชาติ ความสุภาพ สุขุม นุ่มนวลอ่อนโยน อาการ

เยือกเย็นและสถิตย์นิ่ง  เร่ิมเปลี่ยนเป็นแสดงอารมณ์อย่างรุนแรง กระตุ้นเร้าโสตประสาทอย่าง

ฉับพลัน  มีองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวอย่างสับสนวุ่นวายและบิดเอ้ียวดิ้นรนมากยิ่งขึ้นเร่ือยๆ การ

ตกแต่งเกินพอดี และช่วงเวลานี้เองที่ศิลปกรรมกรีกได้แพร่กระจายสู่แว่นแคว้นและภูมิภาคอ่ืนๆ 

ของโลกอย่างกว้างขวาง  สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งได้แก่ ศิลปินกรีกได้ประสบความส าเร็จอย่างสูง

ในการสร้างอุดมคติของพวกตนให้ขึ้นถึงความงานสากล 3  จนกลายเป็นงานศิลปกรรมที่มนุษย์ทุก

เชื้อชาติภาษาสามารถมองเห็นและชื่นชมความงามได้  จากแนวคิดดังกล่าวกรีกได้วางรากฐานอัน

มั่นคงแก่ศิลปกรรมของโลกผ่านการติดต่อค้าขาย การเดินทัพ และที่ส าคัญผ่านอ านาจจักรวรรดิ

โรมันอันเกรียงไกรในเวลาต่อมา 

 

ลักษณะเด่นของศิลปกรรมเฮลเลนิสติก  

1 มีการเคลื่อนไหวที่สับสนวุ่นวาย 

2 รูปทรงมนุษย์มีการบิดเอ้ียวร่างกายเกินพอดีจากธรรมชาติ 

3 แสดงอาการดิ้นรนและทุกข์ทรมาน 

4 รับใช้ชนชั้นสูง ชนชั้นปกครอง 

5 สะท้อนชีวิตที่หรูหรา 

6 สะท้อนชีวิตจริง 

 

 

                                                           
3ก าจร สุนพงษ์ศร,ี สุนทรียศาสตร์, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 155. 
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ภาพที่ 69   Athena และ Alcyoneus 
 ประติมากรรมนูนสูงจากแท่นบูชา ระหว่าง 166-156 ปี ก่อนคริสต์กาล  

  วัสดุ: หินอ่อน 
  สูง:2.29 เมตร 
ที่มา:  กฤษณา หงษ์อุเทน, ศิลปะคลาสสิก (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งฯ, 2549), 51. 

 

ภาพที่ 70    Laocoon ราวศตวรรษที่ 2 หรือ 1 ก่อนคริสตก์าล 
  วัสดุ: หินอ่อน 
  สูง:1.85 เมตร 

ที่มา:  กฤษณา หงษ์อุเทน, ศิลปะคลาสสิก (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งฯ, 2549), 51. 
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1.1.3 ศิลปกรรมเรอเนสซองส์ (Renaissance) 

ค าว่า “Renaissance”  เป็นภาษาฝร่ังเศศหมายถึง  “Rebirth”หรือการเกิดใหม่4ตรง

กับค าว่า “Rinacimento” ในภาษาอิตาลีการเกิดใหม่นี้หมายถึงการกลับไปฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

คลาสสิคของกรีกรวมทั้งโรมันด้วย โดยเร่ิมขึ้นที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence)  เป็นแห่งแรกเมื่อ

ประมาณต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15  แล้วแพร่หลายไปทั่วทั้งอิตาลีและยุโรปในที่สุดและได้พัฒนารูป

แบบอย่างสมบูรณ์  

ลักษณะเด่นของศิลปกรรมเรอเนสซองส์ 

1 รูปทรงมนุษย์และสัตว์เหมือนจริงตามกายวิภาค (Anatomy) 

2 ใช้การค านวนสัดส่วน 

3 มีการใช้หลักทัศนียวิทยา (Perspective) มาใช้ในการสร้างศิลปกรรม 

4 มีมวลปริมาตร 

5 ใช้แสงเงา 

6 รับใช้คริสต์ศาสนา 

7 รับใช้ผู้อุปถัมภ์ 

8 สร้างตามความต้องการของศิลปินเอง 

9 การเคลื่อนไหวแบบนาฎลักษณ์(ลีลาประดิษฐ์ และลีลาในนาฏศิลป์ ซึ่งไม่ใช่ลลีา

ตามธรรมชาติ) 

10 ภาพเหมือนบุคคล 

11 ภาพความรื่นรมย์ สง่างาม 

12 ภาพชีวิตจริง 

13 รูปทรงน่าเกลียดน่ากลัว 

14 สนใจวิทยาศาสตร์  และความรู้แขนงต่างๆ 

15 การออกแบบสถาปัตยกรรมได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมกรีกโรมัน 

                                                           
4กริฟฟิท และ แมร,ี นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล, เปิดโลกศิลปะ (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2551), 38. 
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ตัวอย่างร่างผสมที่ปรากฏในศิลปกรรมเรอเนสซองส์ได้แก่ทูตสวรรค์ในคริสต์ศาสนา 

ร่างผสมที่เกิดจากจินตนาการของ ฮิเอโรนิบุส บอช (Hieronymus Bosh)  หรือในภาพพิมพ์ของ 

ซอนเกาเออร์ (Matim Schongauer) 

นอกจากความเหมือนจริงแบบศิลปกรรมคลาสสิค เฮเลนิสติก และเรอเนสซองส์แล้ว  

ยังมีศิลปกรรมเหมือนจริงที่สร้างสรรค์ตามหลักวิชาอีก ได้แก่ 

1.1.4 ศิลปกรรมแบบแมนเนอริสม์(Mannerism) 

1.1.5 ศิลปกรรมบาโรก (Baroque) 

1.1.6 ศิลปกรรมโรโกโก (Rococo) 

1.1.7 ศิลปกรรมแบบนีโอคลาสสิค (Neo-Classicism) 

1.1.8 ศิลปกรรมโรแมนติก (Romanticism) 

1.1.9 ศิลปกรรมแบบสัจจนิยม (Realism) 

1.2 ร่างผสมในศิลปกรรมเหมือนจริง 

ร่างผสมที่ปรากฏในงานศิลปกรรมกรีก  จะคงลักษณะส าคัญเฉพาะตัวไว้เพื่อให้ทราบ

ว่าป็นร่างของสัตว์ในต านานชนิดใด  แต่จะมีความแตกต่างไม่เป็นพิมพ์เดียวกันขึ้นอยู่กับผู้สร้าง

สรรค์และสกุลช่าง  ในงานจิตรกรรมประดับผนังที่ขุดค้นพบในเมืองปอมเปอี (Pompeii) และเมือง

เฮอร์คูลาเนียม (Herculanium) เผยให้เห็นร่างผสมที่เขียนขึ้นตามหลักกายวิภาคเป็นส่วนประดับ

ตกแต่งบนจิตรกรรมฝาผนัง  ส่วนในประติมากรรมร่างผสมมีที่สร้างตามกายวิภาค เช่น เทพีไนกี 

นางไซเรน  แต่ถ้าเป็นร่างผสมอื่นๆ โดยเฉพาะอสุรกายตัวร้ายจะไม่ค่อยเน้นความเหมือนจริง 

ร่างผสมที่ปรากฏในศิลปกรรมรูปแบบต่างๆ ของยุโรปมีแบบอย่างมาจากร่างผสมใน

ศิลปกรรมคลาสสิค  และยังเป็นส่วนประกอบของเนื้อเร่ือง ยังมิได้เป็นรูปทรงหลักของผลงานนั้น  

ส่วนใหญ่ร่างผสมจะมีความเกี่ยวข้องกับเร่ืองราวความเชื่อ  ในสมัยเรอเนสซองส์ได้มีการสร้างร่าง

ผสมแบบถูกต้องตามหลักกายวิภาคไว้ในลวดลายประดับต่างๆ ร่างผสมร่วมอยู่ในการผูกลวดลาย

และมีพัฒนาการเร่ือยมา  ในสมัยนี้ได้ปรากฏร่างผสมที่น่าเกลียดน่ากลัวและอิงหลักกายวิภาค  จิตร

กรผู้มีความโดดเด่นในการสร้างจิตรกรรมร่างผสมคนหนึ่งได้แก่ ฮิเอโรนิมุส บอช (Hieronymus 

Bosh, 1450-1516) จิตรกรชาวเฟลมิช แคว้นฟลานเดอร์ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณประเทศเนเธอแลนด์  

เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก  นักวิชาการทางศิลปะบางกลุ่มจัดว่าผลงานของบอชเป็นงานศิลปกรรม
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แนวเซอเรียลริสต์ (Surrealist)  แต่ละภาพแฝงรายละเอียดที่ดูแปลกประหลาดพิศดาร5เช่น ภาพคน

ซึ่งมีรูปร่างกึ่งคนกึ่งสัตว์  ภาพของบอชมีจุดน่าสนใจกระจายอยู่ทั่วภาพ  นอกจากนั้นยังปรากฏร่าง

ผสมในผลงานภาพพิมพ์ของ มาร์ติน โชนเกาเออร์ (Martim Schongauer, 1448-1491)  ศิลปินชาว

เยอรมณี  ซึ่งได้สร้างผลงานที่เกี่ยวกับศาสนา และมักสอดแทรกทัศนคติที่เกี่ยวกับความลี้ลับลงใน

ผลงาน 

 

 

 

  

                                                           
5ก าจร สุนพงษ์ศรี,ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2552), 311. 

ภาพที่ 71   ภาพจิตรกรรมฝาผนังจากเมืองปอมเปอี (Pompeii) 
                  จ าลองภาพ และ แสดงร่างผสมแบบกายวิภาค 
ที่มา:  A. Racinet & M. Dupont-Auberville, The World of Ornament, (Paris: Taschen, 2009), 35. 
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ภาพที่ 72   ลวดลายประดับสมัยเรอเนสซองส์   
      จ าลองภาพ  แสดงร่างผสมแบบกายวิภาค 

ที่มา:  A. Racinet & M. Dupont-Auberville, The World of Ornament (Paris: Taschen, 2009), 275. 
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ภาพที่ 73   Hieronymus Bosch, Garden of Earthly Delights (center panel 
    Creation of Eve (left wing), Hell (right wing), 1505-1510 
    Oil on wood, center panel 7.3’ x 6.5’, Museo del Prado, Madrid. 

ที่มา:  Fred S. Kleiner and Christin J. Mamiya, Gardner’s Art Through The Ages (US: Thomson 

Wadsworth, 2005), 564. 

 

ภาพที่ 74   Martin Schongauer, Saint Anthony Tormented by Demons, ca. 1480-1490. 
  Engraving. Approx 1’1’’ x 11’’, Metropolitan Museum of Art, New York. 

ที่มา: Fred S. Kleiner and Christin J. Mamiya, Gardner’s Art Through The Ages,(US: Thomson   

Wadsworth, 2005), 569. 
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ในสมัยบาโรก และโรโกโก มีการสร้างร่างผสมเพื่อผูกลวดลายประดับเช่นเดียวกับ

สมัยเรอเนสซองส์ซึ่งเป็นร่างผสมตามหลักกายวิภาคเช่นเดียวกัน และได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลาย  สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของศิลกรรมกรีกโรมันที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นภายหลังยุคกลาง  

หากแต่มีการดัดแปลงเพิ่มเติมจากสัตว์ในต านาน  โดยที่บางคร้ังก็ปรากฏร่างกายมนุษย์ผสมกับ เถา

ไม้เลื้อย เป็นต้น 

ร่างผสมแบบศิลปกรรมคลาสสิคกลับมาอีกครั้งในศิลปกรรมแบบนีโอคลาสสิค แต่ที่

เด่นชัดเป็นรูปทรงหลักไม่ค่อยปรากฏ อาจมีคิวปิด ไนกี สฟิงซ์กรีก  ปรากฏเป็นรูปทรงหลักบ้างแต่

จะเน้นในเร่ืองต านานวีรบุรุษ กษัตริย์ และชัยชนะที่สง่างามมากกว่า 

ส่วนใหญ่แล้วร่างผสมในอดีตจะมีลักษณะที่มีหน้าที่เฉพาะ และมีต าแหน่งแห่งที่ มิได้

มีอิสระที่จะด าเนินเรื่องราวไปตามแต่ใจผู้สร้างสรรค์ 

 1.3 ลักษณะเหมือนจริง (Realistic)  ในศิลปกรรมร่างผสมของ  ช่วง มูลพินิจ 

  1 เมื่อพิจารณารูปทรงในงานศิลปกรรมของช่วงแล้วอาจแบ่งได้เป็น 

  2 รูปทรงของร่างผสม 

  3 รูปทรงของมนุษย์ 

  4 รูปทรงของสัตว์  และ  แมลง 

  5 รูปทรงของพืช 

  6 ลวดลาย 

  7 รูปทรงอ่ืนๆ เช่น ภูเขา พื้นน้ า พื้นดิน ท้องฟ้า อาภรณ์ สิ่งของ สถาปัตยกรรม ฯลฯ 

 

การสร้างรูปทรงในศิลปกรรมของช่วง ถึงแม้จะมีลักษณะผสมผสานระหว่างรูปทรงที่

ต่างกันจนกลายเป็นรูปทรงที่ไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติ แต่ลักษณะรูปทรงเหล่านั้นล้วนสร้างตามหลัก

กายวิภาค  กล่าวคือเป็นแบบเหมือนจริงตามหลักวิชา (Academic) แต่ไม่เน้นเร่ืองการสร้างมวล

ปริมาตรด้วยแสงเงา มวลของรูปทรงไม่หนาหนัก  แต่จะให้ความส าคัญกับการใช้เส้นสร้างมิติ

มากกว่า  นอกจากนั้นการใช้สีดูเรียบเนียน  ไม่ทิ้งฝีแปรงหรือแสดงออกอย่างฉับพลัน แต่เป็นการลง

สีอย่างประณีตเรียบเสมอกัน สะอาดและคมชัดทุกรายละเอียด จุดสนใจและรูปทรงหลักมักจะถูกจัด

วางไว้กึ่งกลางของผลงานและมีลักษณะลอย ถึงแม้ว่ารูปทรงจะถูกตกแต่งด้วยลาดลาย และเส้น
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จ านวนมากท าให้ดูมีความเคลื่อนไหว แต่การที่รูปทรงหลักถูกวางไว้กลางผลงานช่วยให้รูปทรง

หลักดูสงบและนิ่ง  เนื่องจากรอบๆรูปทรงมักเป็นพื้นที่ว่างซึ่งถูกตัดจากความต่อเนื่องกับเส้นของ

รูปทรงอ่ืนๆ การจัดองค์ประกอบไม่รกรุงรังแม้จะมีรายละเอียดกระจายในหลายส่วน  ความ

เคลื่อนไหวในผลงานไม่สับสนวุ่นวายรูปทรงมนุษย์มีลีลาท่าทางสง่างาม ใบหน้าไม่แสดงอารมณ์

และอมยิ้มน้อยๆ มีการบิดเอ้ียวกายไม่มาก ลีลาของมือและแขนคล้ายนาฏลักษณ์นอกจากนั้นยัง

คล้ายลีลาของรูปทรงมนุษย์ในศิลปกรรมคลาสสิคความคล้ายอีกประการหนึ่งคือความสง่างามและ

สถิตย์นิ่ง หรือเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย เหมือนการจ าลองประติมากรรมลงบนจิตรกรรม มีความ

อ่อนช้อยและมีมวลบางเบาเหมือนผลงานของบอตตีเชลลี จิตกรสมัยเรอเนสซองส์ (Alessandro di 

Mariano di Vanni Filipepi ro Sandro Botticelli, 1444-1510)  โดยเฉพาะภาพก าเนิดวีนัส ซึ่งเขียน

ขึ้นในปี ค.ศ. 1482 ด้วยสีฝุ่น  ถึงแม้ว่ารูปทรงมนุษย์ที่บอตตีเชลลีสร้างจะไม่ถูกต้องตามหลักกาย

วิภาคทั้งหมด กล่าวคือ อวัยวะบางส่วนดูคล้ายไม่มีกระดูก หรือยืดยาวออกเกินจริง แต่ลีลาและ

บรรยากาศโดยรวมก็มีคลามคล้ายคลึงกัน   รวมทั้งลักษณะความใสสะอาดของการลงสีและการ

สร้างมวลกลมกลึงด้วยการใช้เส้นที่อ่อนช้อย 

การกระจายแสงในภาพเป็นไปอย่างสม่ าเสมอเช่นเดียวกับผลงานของช่วงที่ตัวรูปทรง

หลักจะมีความสว่างที่สุด ไม่มีลักษณะของเงาหรือตามภาษาพูดที่เรียกว่าการตกไฟเหมือนมีแสง

สาดมาทางด้านหน้าด้วยแสไม่มีเงาด า  ฉากหลังมีสีที่ทึมกว่า และมีการไล่ค่าความอ่อนแก่ที่ต่างกัน

ไม่มากช่วยสร้างมิติและการผลักระยะ  สถานที่ในภาพมิใช่สถานที่จริง เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นตาม

จินตนาการ  ในผลงานจิตรกรรมของช่วงส่วนใหญ่จะมีบริเวณเรืองแสงอยู่ในภาพ  สะท้อนให้เห็น

ว่าเวลาในภาพมิใช่ยามสว่างที่สุดของวัน และช่วยสร้างสภาวะแห่งความเป็นทิพย์ 

ร่างผสมของช่วง มูลพินิจ มิได้มีหน้าที่ประกอบลวดลายแต่สร้างเป็นรูปทรงหลัก และ

แสดงลีลาแบบศิลปกรรมคลาสสิคดังที่ได้พรรณนาไว้ข้างต้น ไม่เพียงลีลาแบบคลาสสิค ร่างผสม

บางส่วนโดยเฉพาะที่น่าเกลียดน่ากลัวจะแสดงอาการเคลื่อนไหวและบิดเอ้ียวมากขึ้น คล้ายลีลาใน

ศิลปกรรมเฮเลนิสติก  นอกจากนั้นยังสอดแทรกอารมณ์โรแมนติก เร่ืองราวความรักและกามวิสัย  

ความสะเทือนอารมณ์ จนถึงความปั่นป่วน 
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ลีลาของร่างผสมในภาพแมงดาของช่วง  คล้ายกับลีลาของประติมากรรมคลาสสิกรูป

เทพเจ้า “Mercury”โดยประติมากรกรีกนาม Praxiteles (อ้างอิงภาพที่ 66) เรียกลีลาท่าทางนี้ว่า 

“Praxiteles” ตามนามจิตรกรผู้นี ้

ในธรรมชาติของมนุษย์อาจปรากฏลีลาท่าทางแบบนี้ได้  แต่ไม่สามารถฝืนอยู่ในท่านี้

ได้นานต้องเปลี่ยนอิริยาบท  ดังนั้นลีลาท่าทางที่ปรากฏในงานประติมากรรมกรีกและจิตรกรรมร่าง

ผสมของช่วงมีลักษณะคล้ายการถ่ายแบบมากกว่าการจับภาพอิริยาบทโดยฉับพลัน  เนื่องจากตั้งใจ

สร้างใบหน้าให้สง่างามต่างจากใบหน้าที่ถูกจับภาพโดยไม่รู้ตัว 

ภาพที่ 75    แมงดา (Horseshoe), ช่วง มูลพินิจ  
                   เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                   ขนาด: 90 x 120 ซม., 2534.  
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้ง, 2546), 53. 
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ลีลาท่าทางของหญิงสาวในภาพทะเลของช่วง มีลีลาท่าทางคล้ายท่าเอนกายเหยียดขา

ของประติมากรรมหมู่ประดับหน้าจั่วด้านทิศตะวันออกของวิหาร  Parthenon (อ้างอิงภาพที่ 68)  

ลีลาท่าทางเอนกายเป็นอิริยาบทให้ชีวิตประจ าวัน  แต่เมื่อหญิงสาวในภาพของช่วงเอนกายในท่านี้

ประกอบกับอาภรณ์น้อยชิ้นท่านี้ได้สร้างสุนทรียภาพแบบอีโรติก (Erotic)  กล่าวคือเป็นการสร้าง

ท่าทางที่ดูเย้ายวน  ในประติมากรรมหมู่ของกรีก อาภรณ์ของสตรีในท่าเอนเคลื่อนคล้อยลงจากไหล่

เผยให้เห็นต้นแขนและเนินอก สะท้อนทัศนคติที่มีต่อเรือนร่าง การเปิดเผย  หรือปกปิด ลีลาท่าทาง

ในลักษณะนี้แสดงอารมณ์เป็นสุข ไร้ความกังวล และมีอ านาจในระดับหนึ่ง  เป็นบุคคลที่มี

ความส าคัญ ณ ที่แห่งนั้น 

  

ภาพที่ 76   ทะเล (The Sea), ช่วง มูลพินิจ, 2529. 
                  เทคนิค:สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                  ขนาด: 98 x 130 เซนติเมตร 
ที่มา:   ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้ง, 2546), 46. 
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ภาพที่ 77   Birth of Venus, Sandro Botticelli, ca. 1482. 
                  เทคนิค: สีฝุ่นบนผ้าใบ 
                  ขนาด 5’8’’ x 9’1’ นิ้ว 
ที่มา: Fred S. Kleiner and Christin J. Mamiya, Gardner’s Art Through The Ages (US: Thomson   

Wadsworth, 2005), 595. 

 

ภาพที่ 78   กินร ี(รายละเอียดบางส่วน), ช่วง มูลพินิจ, 2527. 
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                  ขนาด: 143 x 175 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้ง, 2546), 46. 

45. 
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ภาพที่ 80   เทวดากับอัปสร, ช่วง มูลพินิจ, 2530. 
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 

                  ขนาด:140x120 ซม. 
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้ง, 2546), 46. 

91. 

 

ภาพที่ 79    Zephyrus and Chloris, รายละเอียดจากภาพ, Birth of Venus, ca. 1482. 
                   เทคนิค: สีฝุ่นบนผ้าใบ 
                   ขนาด: 5’8’’ x 9’1’’ 
                   Galleria degli Uffizi, Florence. 
ที่มา:  Fred S. Kleiner and Christin J. Mamiya, Gardner’s Art Through The Ages (US: Thomson 

Wadsworth, 2005), 595. 
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จากภาพที่ 78  รูปทรงของใบพฤกษาที่รองรับร่างกินรีนั้นผายออกคล้ายเปลือกหอยที่

รองรับร่างวีนัสในภาพก าเนินวีนัสของบอตติเชลลี (ภาพที่ 77)  อีกทั้งต าแหน่งการยืนของวีนัสและ

กินรีบนรูปทรงรองรับได้สร้างความโดดเด่น  ความส าคัญ  คล้ายการขีดเส้นใต้ข้อความส าคัญ  

ความคล้ายคลึงในลักษณะรูปทรงสตรีที่อ่อนช้อย อ่อนหวาน  การลงสีที่สะอาดเรียบเนียน  มวล

ปริมาตรไม่หนาหนัก และมีบรรยากาศอันเป็นสุขในภาพ  ความคล้ายกันของผลงานอาจเกิดจาก

ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพคล้ายกัน  โดยปกติช่วงนิยมสร้างรูปทรงเบาลอยอยู่กลางอากาศ  ใน

ภาพที่ 84 ครุฑ กากี มีลักษณะการลอยแบบเกาะเกี่ยวกัน ครุฑอุ้มกากีบินไปตามเนื้อเร่ืองใน

วรรณกรรม  ซึ่งคล้ายกับรายละเอียดส่วนหนึ่งของภาพก าเนิดวีนัส กล่าวคือเทพเซฟเฟอรัส 

(Zephyrus) เทพเจ้าแห่งลมตะวันตกอุ้มพระชายาโคลริส (Chloris)  การสร้างรูปทรงลอยอยู่กลาง

อากาศของช่วงก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงจินตนาการ และบรรยากาศในดินแดนแห่งความฝัน ซึ่งลักษณะ

เบาลอยในผลงานศิลปกรรมหากมิใช่เคร่ืองบินหรือนกแล้ว ล้วนแสดงถึงสภาวะนอกเหนือ

ธรรมชาติ ดินแดน และบรรยากาศในจินตนาการทั้งสิ้น  ส่วนการรับอิทธิพลทางรูปแบบนั้นอาจเกิด

เกิดจากความประทับใจในสุนทรียภาพทางกายภาพ  หรือเกิดจากความประทับใจในแนวคิด   มี

ความสนใจในเทคนิกการสร้างงาน  ซึ่งเป็นการเรียนรู้และซึมซับตลอดช่วงชีวิตการท างานศิลปะ  

และคลี่คลายออกเป็นผลงานของตน และเป็นเช่นนี้กับทุกผู้คนทุกสายอาชีพมิใช่เพียงผู้ท างานศิลปะ 

 

 

 

  

ภาพที่ 81    ข้ามนทีสีทันดร, ช่วง มูลพินิจ, 2533. 
                    เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                    ขนาด:140x150 ซม. 

ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546  (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้งเฮ้าส์, 2546), 90. 
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  ภาพที่ 81  ข้ามนทีสีทันดร ร่างผสมแสดงอาการบิดเอ้ียวร่างกายมากขึ้น พญานาค

บิดพันร่างกายคล้ายประติมากรรมเฮเลนิสติก Laocoom (อ้างอิงภาพที่ 70) ส่วนภาพที่ 82  ไตรภูมิ 3

ร่างผสมมีอาการเกี้ยวกราดบิดเอ้ียวกาย อาการสถิตย์นิ่งหายไป มีความเคลื่อนไหวเข้ามาแทน  คล้าย

ลีลาในศิลปะเฮเลนิสติก รูปร่างรูปทรงร่างผสมที่บิดเอ้ียวและเกี้ยวกราดมิได้เกิดจากพัฒนาการ

ตามล าดับเวลา  หากแต่เกิดจากการเลือกสร้างตามจินตนาการ ประสบการณ์ และพื้นฐานความรู้ทาง

ศิลปะ 

นอกจากร่างผสมของช่วงจะแสดงลีลาแบบคลาสสิค เฮเลนิสติก และงานของบอตติเช

ลีแล้ว ในภาพพระผู้พิชิตช านะมารมีบรรยากาศคล้ายภาพ “The Last Judgment” หรือ ภาพ“การ

ภาพที่ 82   ไตรภูมิ 3, ช่วง มูลพินิจ, 2547.  
  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 

  ขนาด: 115x137 ซม. 

ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ,ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2546), 90. 
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ตัดสินคร้ังสุดท้าย”ในหอเจิมน้ ามนต์ซิสทีน (Sistine Chapel, Vatican City)  ซึ่งวาดโดย มิเกลันเจโล 

(Michelangelo, 1536-1541) 

 

 

 

  

ภาพที่ 83    การตัดสินคร้ังสุดท้าย (The Last Judgment 1534-1541), มิเกลันเจโล (Michelangelo) 
  เทคนิค: สีฝุ่นบนปูนเปียก 
  ขนาด: 1,370 x 1,200 ซม. 
  นครรัฐวาติกัน 

ที่มา:    อินเทอร์เน็ต เมื่อ 25 ก.ค. 57, เข้าถึงได้จาก http://wikipedia.org/The Last Judgment, 
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http://mrvop.files.wordpress.com/2010/07/534px-michelangelo_-_fresco_of_the_last_judgement.jpg
http://wikipedia.org/The
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ภาพที่ 84   พระผู้พิชิตช านะมาร (The Buddha’s Victory Over Mara), ช่วง มูลพินิจ, 2535. 
 เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
 ขนาด: 100 x 120 ซม. 

ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546 (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2546), 152. 
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ภาพที่ 83 การตัดสินคร้ังสุดท้าย (The Last Judgment) ผลงานของมิเกลันเจโล 

(Michelangelo)  มีการจัดองค์ประกอบที่แน่น เต็มภาพ รูปร่างรูปทรงมนุษย์มีมวลหนาหนัก บิด

เอ้ียวกาย เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรังกัน แสดงอาการดิ้นรน ภาพมีความเคลื่อนไหวสูง  ในภาพเป็นฉากการ

ตัดสินความดีความชั่วตามหลักศาสนาคริสต์ ส่วนในภาพที่ 84 พระผู้พิชิตช านะมารของช่วงมีการ

จัดองค์ประกอบเป็นชั้นของระดับความดีตามความเชื่อทางศาสนาเช่นเดียวกัน รูปร่างรูปทรงมนุษย์

ต่างกันตรงมวลปริมาตร  และมนุษย์ของช่วงเป็นร่างผสมจ านวนหนึ่ง การบิดเอ่ียวกายไม่มากเท่า

ภาพการตัดสินคร้ังสุดท้าย  แต่มีการเกาะเกี่ยวพัวพันเช่นเดียวกันและมองเห็นเค้าโครงบางประการ

ที่คล้ายคลึงกัน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้างต้น แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงทางรูปแบบ  

ระหว่างศิลปกรรมร่างผสมของช่วง มูลพินิจ กับศิลปกรรมแบบเหมือนจริง (Realistic) ซึ่งเป็น

พื้นฐานการศึกษาในชั้นเรียนศิลปะของไทยและนานาประเทศ และเนื่องจากศิลปกรรมแบบเหมือน

จริงนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จึงมีผลงานที่สร้างสรรค์ไว้เป็นจ านวน

มาก  รวมทั้งต าราที่เกี่ยวข้องได้มีผู้แต่ไว้มากมาย จึงเป็นเร่ืองง่ายที่ช่วง  มูลพินิจและศิลปินอ่ืนๆ จะ

สามารถเข้าถึงผลงานและความรู้เหล่านั้นเป็นการซึมซับและคลี่คลายออกเป็นรูปแบบผลงานของ

ตนเองดังลักษณะต่างๆ ที่ได้พรรณาไว้ข้างต้น 

 

2. ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบอาร์ต นูโว (Art Nouveau)   

อาร์ต นูโว (Art Nouveau) หรือนวศิลป์ เป็นลักษณะศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และ

ศิลปะประยุกต์6ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงค.ศ. 1880-1914  มีจุดเด่นคือการใช้รูปทรง

ธรรมชาติ  โดยเฉพาะดอกไม้และพืชมาท าเป็นลวดลาย เส้นโค้งที่อ่อนช้อย การลดทอนรูปแบบจา

กรุขชาติ แมลง เปลือกหอย ฯลฯ  น ามาเป็นลวดลายประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ตลอดจน

เคร่ืองใช้ของตกแต่งบ้าน เคร่ืองประดับและเครื่องแต่งกาย 

ชื่ออาร์ต นูโว มาจากชื่อร้านของเอส บิง (S. Bing)7ในปารีสเมื่อ ค.ศ. 1895 ร้านนี้ชื่อ 

“ลา นูโว” (L’ Art Nouveau) แปลความหมายได้ว่าศิลปะใหม่ (New Art) และชื่อนี้ได้กลายมาเป็น

                                                           
6ก าจร  สุนพงษ์ศร,ีศิลปะสมัยใหม,่ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2554, 281. 
7เรื่องเดียวกัน, 281. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

90 

 

 

ชื่อส าหรับเรียกรูปแบบศิลปกรรมในแบบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงเวลานั้นในเยอรมนี

เรียกว่า “Jugendstill” แปลว่า “เยาว์”  (young)8 “Stile Liberty”ในอิตาลี “Modernista” ในสเปนและ  

Sezessionstil ในออสเตรีย 

อาร์ต นูโว ปฏิเสธการท างานศิลปกรรมตามหลักวิชาหรือที่เรียกว่า “Academic Art” 

ซึ่งมีสุนทรียภาพแบบเหมือนจริง รูปทรงถูกต้องตามหลักกายวิภาค แสดงแสงเงาที่ตกกระทบ  

รวมถึงการใช้หลักทัศนียวิทยา  ซึ่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 กระแสศิลปะตามหลักวิชานี้ควบคุม

วงการศิลปกรรมยุโรป รวมทั้งสถาบันการศึกษาศิลปะด้วย 

ในช่วงเวลานั้นมีความเคลื่อนไหวของรูปแบบงานศิลปะหลายกลุ่มที่สนับสนุน

พัฒนาการของศิลปกรรมแบบอาร์ต นูโว เช่นกลุ่ม อาร์ต แอนด์ คราฟท์ มูฟเมนต์ (Art and Crafts 

Movement) ในอังกฤษและกลุ่มซิมโบลิสม์ (Symbolism) กระแสความนิยมและความสนใจใน

ศิลปกรรมและวัฒนธรรมของประเทศทางตะวันออกไกล  เช่น  ประเทศญ่ีปุ่น  นอกจากนั้นยังมี

รูปแบบของศิลปกรรมอียิปต์โบราณที่แพร่เข้ามาตั้งแต่สมัยจักรพรรดินโปเลียนหรือศิลปกรรม

แบบนีโอกคลาสสิค  รวมทั้งรูปแบบศิลปกรรมโรโกโกในคริสต์ศตวรรษที่ 18 

 เร่ืองราวที่น าเสนอผ่านศิลปกรรม  อาร์ต นูโว  มีความสัมพันธ์กับเร่ืองของความรัก  การ

เสพสังวาส กามวิสัย หรือเร่ืองอีโรติก (Erotic)  เร่ืองราวของหญิงสาวและอารมณ์อ่อนไหว  อารมณ์

ลี้ลับ  ซ่อนเร้น  ตามธรรมชาติของผู้หญิงการแสดงออกผ่านสัญญาลักษณ์ที่บ่งถึงความเป็นสตรีเพศ  

เช่น  ดอกไม้  ผีเสื้อ แมลงปอ ดวงตา  เส้นสายอ่อนช้อยเลื่อนไหล  สะท้อนอารมณ์อันเลื่อนลอยไป  

ซึ่งรูปแบบของอาร์ต นูโว  นี้สะท้อนความเป็นหญิงมากกว่าชาย   

 ภาพจิตรกรรมแบบอาร์ต นูโว  ก็เป็นเช่นเดียวกับภาพจิตรกรรมกรีกบนภาชนะต่างๆ ที่มี

ลักษณะของการใช้หลักกายวิภาค  แต่ไม่เน้นการสร้างมวลปริมาตรหรือแสงเงาที่ช่วยให้มวลหนา

หนัก  แต่เน้นที่การใช้เส้นสร้างรูปทรง  คล้ายกับงานกราฟฟิก (Graphic) ไม่เน้นหลักทัศนียวิทยา

และการผลักระยะฉากหลัง  สนใจการให้สีสันที่งดงาม  แต่ก็มีไม่น้อยที่นิยมสร้างเป็นงานลายเส้น  

นอกจากนั้นงานประดับตกแต่งต่างๆ ยั งได้ รับการพัฒนาในรูปแบบศิลปกรรมนี้   เช่น  

สถาปัตยกรรม  โมเสก  เหล็กดัด  งานกระจกสี  เคร่ืองประดับ  ฯลฯ 

                                                           
8ก าจร  สุนพงษ์ศร,ีศิลปะสมัยใหม,่ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2554, 281. 
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 ผลงานร่างผสมบางชิ้นของช่วงมีลักษณะการใช้เส้นที่เลื้อนไหลเช่นเดียวกับรูปแบบการใช้

เส้นของ อาร์ต นูโว  ลีลาของเส้นสาย  ความลื่นไหล  การสะบัด  และโค้งวน  การใช้รูปทรงพรรณ

พฤกษาต่างๆ เข้ามาประกอบในการสร้างรูปทรง  ใช้สัตว์หรือแมลงที่มีความสัมพันธ์กับเร่ืองราว

ของสตรี  เช่น  ปีกผีเสื้อ  อารมณ์แห่งความรัก  การสังวาส  กามวิสัย หรือ อีโรติก (Erotic)  เป็นต้น  

ไม่เน้นมวลปริมาตรและการผลักระยะฉากหลังเช่นเดียวกันกับศิลปกรรมแบบ อาร์ต นูโว 

จิตรกรรมร่างผสมของช่วงมีการถ่ายทอดอารมณ์ของเพศหญิงค่อนข้างมาก  โดยมีดอกไม้  

ใบไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นสื่อถ่ายทอดอารมณ์และความเปล่งปลั่งของหญิงสาว  ถึงแม้จะมีความ

เชือ่มโยงทางลีลาและรูปแบบของอาร์ต นูโวอยู่บ้าง  แต่ผลงานของช่วงก็มีเอกลักษณ์การสร้างสรรค์

เป็นของตนเอง ได้แก่ความคมชัดของเส้นขอบและเส้นในรูปทรง การลงสีที่เรียบเสมอพรรณ

พฤกษาที่คมชัดการวางลวดลายบนรูปทรงเส้นของช่วงมีลักษณะเป็นเส้นประดิษฐ์อันมีพื้นฐานจาก

เส้นในภาพไทย  ส่วนเส้นสายในอาร์ต นูโว มีความเป็นอิสระผลงานในอาร์ นูโวบางคร้ังมีการตัด

เส้นเน้นขอบ  ลงสีเสมอขอบ แต่ปล่อยให้เส้นภายในเลือนลางบางคร้ังไม่สนใจเส้นขอบ  และปล่อย

ให้สีกลืนกันบริเวณรอยต่อของขอบต่างๆ  และเช่นเดียวกับช่วงที่งานหลายชิ้นเป็นงานลายเส้นแต่

ทั้งอาร์ต นูโว และงานของช่วงต่างแสดงออกผ่านเส้น  สตรี  พฤกษา  และความรักเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 85    Warrior taking leave of his wife (Attic white-ground lekythos), Achilles Painter, from 
Eretria, Greece, ca. 440 BCE. Approx. 1’5’’high. National Archaeological Museum, 
Athens. 

ที่มา  :  Fred S. Kleiner and Christin J. Mamiya, Gardner’s Art Through The Ages, (US : Thomson  

Wadsworth), 2005, 143. 
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 ภาพบนภาชนะกรีกซึ่งถ่ายทอดเร่ืองราวของนักรบที่ก าลังจะจากภรรยาเพื่อไปราชการ

ทหาร  เป็นการเขียนเส้นลงบนพื้นสีขาว  เส้นแสดงโครงร่างมนุษย์ชายหญิง   ร่างกายสมส่วนแต่ไม่

เน้นแสงเงาในการสร้างมวลปริมาตร  สร้างความรู้สึกโปร่งเบา  การเขียนภาพเชิงเส้นเช่นนี้ปรากฏ

เป็นรูปแบบหนึ่งในจิตรกรรมแบบอาร์ต นูโว ซึ่งได้เพิ่มความอ่อนช้อยของเส้นมากขึ้นดังภาพ

ข้างล่าง 

  

ภาพที่  86   Lilies of the Vale 
                   from Flora’s Peast, 1889-1901 

     Walter Crane, Private Collecton/The Stapleton Collection 
     The Bridgeman Art Library. 

ที่มา:  Rosalind Ormiston & Michael Robinson, Art Nouveau,(London : Flame Tree Publishig, 

2009), p.56. 
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ภาพที่  87  Poster for Monaco-Monte-Carlo, 1897 
                  Alphones Mucha, Mucha Trust 2009. 
ที่มา:  Rosalind Ormiston & Michael Robinson, Art Nouveau,(London: Flame Tree 

Publishig, 2009), p.92. 

ภาพที่ 88   ผีเสื้อ (Butterfly), ช่วง มูลพินิจ, 2549. 
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                  ขนาด: 120 x 160 ซม.  
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2556), 9. 
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ภาพที่ 89   แผลเก่า (The Old Trauma), ช่วง มูลพินิจ, 2520.                  
                  เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
                  ขนาด: 52 x 78 ซม. 
ที่มา:   ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2546), 188. 

 

ภาพที่ 90   ภาพเหมือนตนเอง  (Self Portrait), ช่วง มูลพินิจ, 2516.  
                  เทคนิค: หมึกบนกระดาษ, 
                  ขนาด: 19 x 24 ซม. 
ที่มา:   ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2546), 184. 
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 ทั้งอาร์ต นูโว  และผลงานร่างผสมของช่วงเป็นผลงานที่ให้ความส าคัญกับการตกแต่งด้วย

เส้น  ซึ่งการใช้เส้นสร้างสรรค์ความงามให้กับผลงานศิลปะเป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณรวมทั้ง

เอเซีย  และสุนทรียะแบบเอเซียได้ให้อิทธิพลต่อศิลปกรรมแบบอาร์ต นูโว  เมื่อได้คลี่คลายเป็น

รูปแบบของอาร์ต นูโวแล้ว  จากนั้นได้ย้อนกลับมาส่งอิทธิพลให้กับศิลปกรรมตะวันออกอีกคร้ัง  

และเกิดการคลี่คลายรูปแบบใหม่ เช่นเดียวกับผลงานศิลปกรรมร่างผสมของช่วงที่ได้ซึมซับลักษณะ

บางประการของอาร์ต นูโว  และน ามาปรับในการสร้างผลงาน 

 

3.  ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมเซอร์เรียลลิสต์ (Surrealistic Art)  

 เซอร์เรียลลิสต์เป็นขบวนการหรือลัทธิทางศิลปกรรมที่แยกตัวออกมาจากลัทธิดาดา9ก าเนิด

ในกรุงปารีสหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1  เมื่อปี ค.ศ. 1924  น าโดย  อองเดร เบรอตง (Andre Breton, 

1896-1966)  กวีชาวฝร่ังเศส  สมาชิกของกลุ่มมีทั้งศิลปินและกวีที่มีชื่อเสียงจากหลายประเทศใน

ยุโรปและสหรัฐอเมริกา  ขบวนการนี้เป็นที่สนใจมากในช่วงทศวรรษแรกและระหว่างสงครามโลก

คร้ังที่ 2  อย่างไรก็ดี  ขบวนการเซอร์เรียลลิสต์เร่ิมเสื่อมสลายลงประมาณปี ค.ศ. 1969  อุดมการณ์

ของลัทธินี้คือขบถต่อขนบกฎเกณฑ์  เหตุผล  ค่านิยม  ศิลธรรม  จริยธรรม  และหลักสุนทรียภาพที่

คนส่วนใหญ่ยอมรับกัน  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานแนวใหม่ด้วยการแสดงออกซึ่งความจริงสูงสูด  อัน

ได้แก่พลังของจิตที่ถูกเก็บกด  นั่นคือความฝัน  จิตใต้ส านึกตามหลักการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาของฟ

รอยด์  มีความเสรี  ฉับพลัน  โดยปราศจากการควบคุม  มีพลังแข็งแกร่ง  รุนแรง   

 ศิลปกรรมแบบเซอร์เรียลลิสต์เร่ิมเข้ามามีบทบาทในวงการศิลปกรรมของไทยเมื่อประมาณ  

พ.ศ. 2492โดยท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ได้น าความรู้มาเผยแพร่  และเซอร์เรียลลิสต์ได้แพร่

ขยายอิทธิพลสู่วงการวรรณกรรมด้วย  เซอร์เรียลลิสต์ในประเทศไทยผ่านการพัฒนาให้เข้ากับ

บริบททางวัฒนธรรม  สังคม  การเมืองที่แตกต่างจากเซอร์เรียลลิสต์เดิม 

 ลักษณะที่ปรากฏในศิลปกรรมเซอร์เรียลลิสต์ และมีอิทธิพลต่อรูปแบบศิลปกรรมเซอร์

เรียลลิสต์ในประเทศไทย10ศิลปินเซอร์เรียลลิสต์ที่มีชื่อเสียง  เช่น ซาลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali, 

1904-1989),  เรเน่ ฟรองซัว ชีแลน มากริตต์ (Rene Francois Ghislain Magritte,1898-1967),   
                                                           

9สดชื่น  ชัยประสาธน์,จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลลิสต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527,(กรุงเทพฯ : สยาม
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์), 2539, บรรณาธิการแถลง. 

10เรื่องเดียวกัน, 153. 
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เดอ คิริโก (Chirico, Giorgio de, 1888-1978) ฯลฯ 

ลักษณะเด่นของศิลปกรรมเซอร์เรียลลิสต์  เช่น 

-วิธีเกลี่ยระบายสีพื้นหลังแบบไล่น้ าหนักเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูมีมิติลึก และการเปลี่ยน

น้ าหนักแสงเงาแลดูบางและนุ่มนวล11 

-พื้นระนาบเลี่ยนโล่ง  เห็นท้องฟ้าไกลลิบ 

-ให้พื้นที่ท้องฟ้ามากกว่าพื้นดิน 

-วิธีการแต่งตัวที่แปลกแหวกแนวท้าทาย 

-การให้นัยทางเพศแก่วัตถุโดยใช้สัญลักษณ์ หรือ อุปมา 

-การเสนอภาพหลายนัย 

-การเจาะ figure  หลักให้เป็นช่องว่าง  มองเห็นลึกเข้าไป 

-การผสมผสานอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

-การวาดทะเลเป็นแผ่น 

-การแปรสภาพคนเป็นผ้า 

-ล าตัวกลวง  บางส่วนคล้ายผ้า ยืดยาน  หรือ  ขาดวิ่น 

-คน (ทั้งตัวหรือบางส่วน)  ผสมพืชหรือสัตว์ 

-การท าให้วัสดุแข็งกลายเป็นอ่อนนุ่ม 

-วัตถุหรือสิ่งอ่อนตัวพาดห้อยอยู่ 

-รูปทรงหลักตั้งอยู่อย่างไม่มั่นคง 

-การใช้ผ้ากั้น 

-การห่อวัตถุหรือหัวคนด้วยผ้า 

-การเสนอวัตถุผิดบริบท 

-ความขัดแย้งของพื้นผิวกับรูปทรง 

-การจัดวางรูปทรงในที่ว่าง 

 -การใช้เสื้อกางเกงแทนคนโดยไม่แสดงหน้าตาหรือร่างกายให้ครบส่วน 
                                                           

11สดชื่น  ชัยประสาธน์,ศ.ดร.,จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลลิสต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-
2527, (กรุงเทพฯ : สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์), 2539,153. 
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 -การน าวัตถุที่พบเห็นในชิวิตประจ าวันมาน าเสนออย่างผิดที่ผิดทาง 

 -การเสนอนัยทางเพศอย่างท้าทายชวนให้ตกตะลึง 

 -การต่ออวัยวะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันโดยปกติ 

 -การผสมผสานอวัยวะกับวัตถุ 

 -การผสมผสานคนกับสัตว์และพืช12 

 -การท าส่วนหน้าให้เลือนอย่างจงใจ 

 -การซ้อนมิติ 

 -ตาหลายๆ ดวงแทรกอยู่ในรูปทรง 

 -การปะติดปะต่อรูปทรงอย่างเสรี 

 -พืชพันธุ์ไม้ที่แฝงเร้นความน่ากลัว 

 -การเสนอทัศนียภาพแบบเกินจริง 

 -แสงเงาก ากวมไม่บ่งบอกเวลา  หรือ แย้งกันเอง 

 -การจัดวางวัตถุเป็นจังหวะเท่าๆ กัน  เข้าไปตามแนวทัศนียภาพ 

-การใช้สีฟ้าสลัวระบายไล่น้ าหนักอ่อนแก่บริเวณท้องฟ้า  เพื่อสร้างบรรยากาศเวิ้งว้างเร้น

ลับ 

 -ผม ใบไม้ 

 -วาดภาพแบบอัตโนมัติ  รูปทรงคล้ายเด็กวาด 

 -วาดภาพอย่างอิสระฉับพลันคล้ายอัตโนมัติ 

 -การสร้างบรรยากาศที่เวิ้งว้าง  และการออกแบบรูปทรงคร่ึงฝัน  คร่ึงจริง 

-วิธีการดัดแปรงรูปทรงจากธรรมชาติให้มีลักษณะเรี ยบง่ายคล้ายการ์ตูน  มีความ

เคลื่อนไหวและระบายสีให้ดูแบน 2 มิติ  แล้วตัดเส้น   

- ฯลฯ 

 เมื่อพิจารณาผลงานของ ช่วง มูลพินิจ  มีลักษณะร่วมกับผลงานเซอร์เรียลลิสต์ตาม

รายละเอียดข้างต้นหลายประการ  เช่นวัสดุ หรือ รูปทรงที่มีน้ าหนัก  ลอยได้การผสมรูปทรงมนุษย์
                                                           

12สดชื่น  ชัยประสาธน์,จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลลิสต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527, 
(กรุงเทพฯ : สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์), 2539,153. 
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กับพืช หรือสัตว์ ปะติดปะต่อรูปทรงเสรีไม่บ่งบอกเวลาบรรยากาศที่เร้นลับเวิ้งว้างการระบายพื้น

หลังแบบไล่ค่าน้ าหนักเพื่อสร้างบรรยากาศให้ลึกมีมิติ   การแสดงภาพหลายนัยดวงตาที่ซ่อนอยู่ใน

รูปทรงฯลฯ 

 ศิลปกรรมร่างผสมของ ช่วง มูลพินิจ  มีลักษณะร่วมหลายประการกับรายละเอียดข้างต้น  มี

ลักษณะเหนือเหตุผล  เหนือความจริง  ไร้กาลเวลา  แต่รูปทรงเป็นแบบเหมือนจริงด้วยวิธีสร้างตาม

หลักวิชา  (Academic)อาจกล่าวได้ว่าผลงานของ ช่วง มีลักษณะของเซอร์เรียลลิสต์ที่ได้รับการปรับ

ให้มีลักษณะเฉพาะตน  เป็นแนวเหนือจริงที่ได้รับอิทธิพลจากการเรียนรู้รูปแบบมากกว่าคตินิยม

เดิมที่ให้ความส าคัญกับจิตใต้ส านึกอันถูกกดดัน บีบคั้น ถูกกระท าจนต้องปลดปล่อยออกมา  คล้าย

พลังของภูเขาไฟใต้บาดาล ส่วนงานของช่วงมีลักษณะของจินตนาการและความฝันอันโลดแล่น  

วิจิตรพิศดาร  คล้ายความฝันในงานศิลปกรรมแนวแฟนตาซี (Fantasy)  และแฟนตาสติก (Fantastic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 91   Helena Rubinstein’s Head Emerging from Rocky Cliff. (c.1942), 
                  Salvador Dali 
ที่มา:  สดชื่น  ชัยประสาธน์, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527, 

(กรุงเทพฯ :  สยามสมาคม, 2539), 67. 
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ภาพที่ 92   The Castle of the Pyrenees (1959), Rene Magritte 
ที่มา:   สดชื่น  ชัยประสาธน์, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย 

พ.ศ. 2507-2527, (กรุงเทพฯ :  สยามสมาคม, 2539),103. 
 

ภาพที่ 93  The Natural Graces (1963 ), Rene Magritte   

ที่มา  :   สดชื่น  ชัยประสาธน์, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์

ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527, (กรุงเทพฯ :  สยามสมาคม, 2539), 69. 
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พิจารณาจากภาพจิตรกรรมแนวเซอร์เรียลลิสต์ที่น ามาเป็นตัวอย่าง  จะพบความเชื่อมโยง

ในรูปแบบ  เช่น  การสร้างบรรยากาศและการสร้างรูปทรงที่มีการผสมผสานขึ้นใหม่   รูปทรงลอย

กลางอากาศ  ความไม่เป็นธรรมชาติของรูปทรงธรรมชาติ  ดังปรากฏในภาพจิตรกรรมของช่วงที่

แสดงไว้ในหน้าถัดไป 

 

  

ภาพที่ 95  เกาะตะรุเตา(Koh Tarutao), ช่วง มูลพินิจ, 2553. 
                 เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                 ขนาด: 135 x 90 ซม.   
ที่มา:  ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา, (กรุงทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงฯ,2556), 34. 
 

ภาพที่ 94   หน้าผาแห่งความฝัน (The cliff in a Dream),ช่วง มูลพินิจ, 2509. 
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ  
                  ขนาด: 75 x 90 ซม. 
ที่มา :  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นต้ิง เฮาส์, 2546), 107. 
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 ภาพหน้าผาแห่งความฝัน  แสะภาพเกาะตะรุเตามีลักษณะคล้ายภาพที่ 91  “Helena 

Rubinstein’s Head Emerging from Rocky Cliff ”  ของ ซาลวาดอร์ ดาลีซึ่งเป็นการน าอวัยวะของ

มนุษย์มาต่อเข้ากับวัตถุต่างชนิด  ภาพหน้าผาแห่งความฝันมีลักษณะเป็นภาพสองนัย  กล่าวคือ

สามารถมองเป็นภาพใบหน้ามนุษย์เทินอยู่บนแขนคล้ายคนนอนหลับฝัน  และสามารถมองเป็นเนิน

ทรายที่ถูกแสงกระทบ  ความสว่างท าให้เส้นขอบระหว่างเนินทรายและอากาศพร่าเลือนไป   ส่วน

ภาพเกาะตะลุเตานั้น  เป็นภาพชายหาดที่มีเนินเขาหินและมีพืชขึ้นแซมตรงบริเวณไหล่เขามีถ้ ารอด  

ช่วงได้สร้างให้มีลักษณะคล้ายนิ้วมือที่สวมแหวนทรงเจดีย์ทั้ง  4  นิ้ว  รูปทรงได้รับการตกแต่งด้วย

ลายไทย  ผลงานทั้งสองชิ้นของช่วงมีบรรยากาศที่ลึกลับ  มีการผสมรูปทรงอิสระ และเป็นไปตาม

จินตนาการของช่วง   

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 96   ปีก (The Wings), ช่วง มูลพินิจ, 2520. 
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                  ขนาด: 100 x 120 ซม. 
ที่มา:   ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นต้ิง, 2546), 41. 
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 ร่างผสมจากภาพที่ 96  ปีก  มีลักษณะลอยซึ่งเป็นลักษณะวัตถุมีน้ าหนักลอยได้  และการ

ผสมผสานรูปทรงเสรี   เป็นมนุษย์ผสมกับนกลอยตัวอยู่เหนือท้องทะเลอันปราศจากคลื่นลม  การ

ลอยตัวของร่างนี้เป็นไปโดยอ านาจเหนือธรรมชาติ  เนื่องจากการลอยนั้นไม่ต้องอาศัยลมใน

ธรรมชาติช่วยพยุงตัว  โขดหินกลางทะเลได้รับการตกแต่งด้วยลวดลายอิสระ 

 จากการศึกษาในชั้นเรียนศิลปะของช่วง  และประสบการณ์ทางศิลปะที่ได้สั่งสมมาตลอด

ระยะเวลาของการสร้างสรรค์งาน  ช่วง มูลพินิจ  ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างบรรยากาศให้เร้น

ลับแบบเซอร์เรียลลิสต์13  เซอร์เรียลลิสต์ได้แทรกซึมเข้ามามีอิทธิพลในงานของช่วง  แต่อาจมีความ

แตกต่างในด้านอารมณ์และการแสดงออก  ซึ่งมิได้มาจากความกดดันทางจิตใจ  หากแต่มาจาก

จินตนาการอันอิสระ   

4. ความเชื่อมโยงกับศิลกรรมแบบแฟนตาซี (Fantasy Art) และ แฟนตาสติก (Fantastic Art) 

ค าว่า “แฟนตาซี” (Fantasy) มาจากภาษากรีก14ความหมายที่แท้จริงคือ “ท าให้มองเห็นได้”  

ต่อมาค านี้ถูกใช้ในความหมายของการมองเห็นในจิตใจ  ได้แก่จินตนาการและมีความหมายโน้ม

เอียงไปในทางเพ้อฝัน  ฝันเฟื่อง  ในที่สุด  ปัจจุบันยังมีการให้ความหมายที่กว้างออกไปอีก  เช่น  

“ไม่ถูกจ ากัดด้วยกรอบของความเป็นจริง”15นอกจากนั้นยังใช้อธิบายผลผลิตอันงดงามวิเศษ  แปลก

ตา  มหัสจรรย์  อันเกิดจากจินตนาการ   
 

ค าว่า “วิจิตรจินตนาการ หรือ แฟนตาสติก (Fantastic)”ใช้อธิบายสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วย

จินตนาการอันวิจิตร  น่าอัศจรรย์ใจ  อาจหมายถึงสิ่งของ  เสื้อผ้า  การตกแต่ง  สถาปัตยกรรม  แม้

กระทั้งอาหารและขนม   วรรณกรรมหลายชิ้นมีความสัมพันธ์กับความเป็นแฟนตาสติกเป็นอย่าง

มาก    แฟนตาสติกเกี่ยวข้องกับจินตภาพทั้งแบบกระจ่างชัด  และแบบคลุมเครือของมนุษย์  หรืออีก

นัยหนึ่งเป็นการน าเสนอภาพมนุษย์ทั้งในแบบที่เห็นภายนอกทั่วไป  ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงแง่มุม 

                                                           
13สดชื่น  ชัยประสาธน์, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลลสิต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527, 

(กรุงเทพฯ : สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์), 2539,105. 
14ซูเรียน วอลเตอร,์ เมธาวี เครืออ่อน แปล,ศิลปะแฟนตาสติก,(กรุงเทพฯ: ไฟน์อาร์ต ทาชเช่น),2547, 13. 
15เรื่องเดียวกัน, 13.  
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เร้นลับของบุคคลนั้น 16 พฤตกิรรมที่แปลกประหลาดหรือกลับไปกลับมา  แหวกแนว  ความฝัน  

ความปรารถนา  เป็นเร่ืองของสภาวะจิตที่แฝงเร้นอยู่ในผลงาน  ภาพสะท้อนของความต้องการ

เสรีภาพในด้านต่างๆ  เร่ืองของค าถาม  ปริศนา  ความสงสัยในจิตใจ อย่างไรก็ตาม  ระหว่าง เซอร์

เรียลลิสต์ (Surrealist)  แฟนตาซี (Fantasy)  และ แฟนตาสติก (Fantastic)  มีแง่มุมบางอย่างที่คาบ

เกี่ยวกันอยู่  อันได้แก่เร่ืองของจินตนาการฟุ้งฟัน  ความฝัน  จิตใต้ส านึก  ปริศนา  และ  การตีความ 

นอกจากนั้นยังมีชื่อเรียกศิลปกรรมในกลุ่มนี้อย่างไม่เป็นทางการ  เช่น  แมจิกเรียลลิสต์ 

(Magic Realist)  ศิลปะไร้สาระ  ศิลปะวิกลจริต  ความเป็นแฟนตาซี  และ  แฟนตาสติก  ในงาน

ศิลปกรรมมีความยืดหยุ่นและก้าวข้ามประเภทของงานศิลปะและไร้กาลเวลา  ดังเช่นที่เคยปรากฏ

ในศิลปะยุคดึกด าบรรพ ภาพร่างผสมตามผนังถ้ า  และศิลปกรรมในอารยธรรมโบราณ  เช่น  ภาพ

คนกึ่งสัตว์ในศิลปกรรมอียิปต์โบราณ  หรือภาพสัตว์หิมพานต์ในศิลปกรรมไทยและศิลปกรรมของ

กลุ่มประเทศที่ได้รับอิทธิพลของศาสนาฮินดูและพุทธเหล่านี้จัดเป็นศิลปกรรมแบบแฟนตาสติก

ด้วยเช่นกัน  และตลอดเวลาที่มนุษย์ด ารงอยู่  ความเป็นแฟนตาสติกได้เข้ามาเกี่ยวข้องแทรกซึมอยู่

ในงานศิลปะและวรรณกรรมตลอดเวลา   

  งานศิลปกรรมของช่วงส่วนใหญ่ประกอบด้วยร่างผสมที่ตกแต่งอย่างวิจิตร  บรรยากาศใน

ผลงานให้อารมณ์ในแบบโรแมนติกฟุ้งฝันแบบแฟนตาซีและแฟนตาสติก 

  วิจิตรจินตนาการหรือแฟนตาสติกยังสะท้อนลักษณะการประดิดประดอยที่สวยงาม  เช่น 

เมื่อชาวต่างชาติได้เห็นงานแกะสลักผักผลไม้และขนมลูกชุบของไทย  แล้วอุทานว่า  “It’s 

Fantastic”  ผลงานในแนวนี้จะมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีต  มีรายละเอียดมาก  แฝง

ลักษณะของความขยันและใส่ใจ  ความอดทนที่จะท าให้มากและสวยงามประณีตทั้งหมด  และ

บางคร้ังแฟนตาสติกยังมักคู่กับความหรูเลิศอลังการหรือแปลกมหัสจรรย์  น่าทึ่ง  น่าฉงนเร่ืองราวที่

เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริง  เหตุการณ์แปลกๆ ผิดที่ผิดทาง  เร่ืองราวของอาณาจักร  หรือดินแดนอ่ืน

อันลึกลับต่างมิติ  รวมทั้งดินแดนในเทพนิยาย  รูปทรงประหลาดๆดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 

   

                                                           
16เร่ืองเดียวกัน, 16. 
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ภาพที่ 97   ความฝัน (The Dream), Henri Rousseau 
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ  
                  ขนาด: 204.5 x 298.5 ซม. 
ที่มา :   วอลเตอร์ ชูเรียน,เมธาวี เครืออ่อน แปล, ศิลปะแฟนตาสติก, (กรุงเทพฯ : Fine Art 

Taschen), 2552. 

ภาพที่  98    ปีกผีเสื้อ (Butterfly’s Wings),ช่วง มูลพินิจ, 2520.  
                    เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                    ขนาด: 100 x 140 ซม. 
ที่มา :  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์), 2546, 40. 
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ภาพที่ 97  ความฝัน (The Dream) ของ อองรี รุซโซ (Henri Rousseau)  ภาพนี้อยู่ในผลงานชุดป่าดง
ดิบ  ภาพแสดงผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ร่มรื่น  มีความนัยซ่อนเร้นที่ไม่อาจตีความซ่อนอยู่17  เช่น  แสง
คนผิวด าเป่าขลุ่ยท่ามกลางผืนป่า  ลักษณะคล้ายชนเผ่าในแอฟริกาที่เข้ามาอยู่ในป่าดิงดิบซึ่งแตกแต่ง
จากทุ่งหญ้าและทะเลทราย  เบื้องหน้ามีสิงโตซ่อนอยู่  ตัวหนึ่งมองมาทางผู้ชม  อีกตัวมองหญิงสาว
ร่างเปลือยเปล่าผู้ เอนกายบนโซฟากลางป่า   ทอดอารมณ์อย่างไร้กังวลสิงโตทั้งสองฉงนกับ
สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย   ภาพแสดงลักษณะผิดที่ผิดทางอันเป็นลักษณะหนึ่งของภาพแนวแฟน
ตาสติก 

 ส่วนภาพที่ 98  ปีกผีเสื้อ  หญิงสาวนอนทอดกายอยู่บนปีกแมลงซึ่งลอยอยู่เหนือพื้น

ทะเลทราย  ในภาพปรากฏสัตว์น้ าเช่นหอยและปู   ซึ่งไม่ควรมีชีวิตรอดในภูมิประเทศเช่นนี้   ใต้

เปลือกหอยตัวหนึ่งมีนาฬิกาฝังอยู่  อีกด้านหนึ่งของภาพมีปูแบกนาฬิกาดอกไม้  ด้านบนสุดตรง

กึ่งกลางภาพมีนาฬิกาปีกลอยอยู่ นาฬิกาทั้ง 3 เรือนแสดงเวลาที่แตกต่างกัน  เร่ืองราวในภาพมี

ความผิดที่ผิดทาง  และแสดงลักษณะของแฟนตาสติกเช่นเดียวกับภาพความฝันด้านบนภาพแนว

แฟนตาสติกเช่นภาพทั้ง 2  อาจท าให้ผู้ชมตีความได้หลากนัย 

 

 

 

  

   

  

                                                           
17ซูเรียน วอลเตอร์, เมธาวี เครืออ่อน แปล, ศิลปะแฟนตาสติก, (กรุงเทพฯ : ไฟน์อาร์ต ทาชเช่น), 2547,44. 

 

ภาพที่ 99   นารีผล (Mythical Fruit), ช่วง มูลพินิจ2544.  
                  เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ  
                  ขนาด: 70 x 90 ซม.  
ที่มา : ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้ง เฮ้าส์),2546, หน้า 63. 
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 ภาพที่ 99  นารีผล ได้รับการตกแต่งอย่างประณีตงดงาม  ช่วงได้ออกแบบรูปทรงของกรอบ

ที่ล้อมรอบกายหญิงสาวและมีขั้วห้อยลงมาจากต้น  ช่วงได้ใช้ลายไทยตกแต่งกรอบและใบไม้  และ

ตกแต่งปีกของช้างที่ลอยอยู่รอบๆ นารีผล ช่วงได้ออกแบบนารีผลให้แตกต่างไปจากอดีต  ที่กล่าวว่า

นารีผลเป็นผลไม้ในป่าหิมพานต์  มีลักษณะเหมือนเรือนร่างสตรีที่มีขั้วที่หัวห้อยทิ้งตัวตรงจากต้น  

ความเป็นแฟนตาซีและแฟนตาสติกของภาพนี้คือการออกแบบและตกแต่งที่วิจิตรงดงาม  และ

บรรยากาศในมิติเร้นลับของป่าหิมพานต์  ร่างผสมของมนุษย์กับพืช  และช้างกับผีเสื้อ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

  

 
  
  ภาพที่ 100 พ่อแม่ลูก  มีรูปทรงของมนุษย์ผสมกับพืช  เป็นครอบครัวที่หลอมรวมกันเป็น
หนึ่ง  อยู่ในล าต้นและรากเดียวกัน  การที่มนุษย์ผสมร่างกับต้นไม้เป็นสิ่งที่เกิดจากจินตนาการ  และ
การที่พ่อแม่ลูกผสมอยู่ในต้นไม้ต้นเดียวกัน  สะท้อนความผูกพันและความส าคัญของสายเลือด   
ลักษณะใบหน้ามนุษย์เป็นภาพเหมือนของช่วงและครอบครัว  ส่วนรูปทรงอ่ืนๆ เป็นรูปทรง
ประดิษฐ์  ล าต้นก่อขึ้นจากลายไทย  การตกแต่งที่วิจิตร   

ภาพที่ 100   พ่อแม่ลูก (Family), ช่วง มูลพินิจ, 2550.   
                    เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                    ขนาด: 80 x 100 ซม.   
ที่มา :   ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นต้ิงฯ), 2556, หน้า 21. 
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  ศิลปกรรมร่างผสมของช่วงมีลักษณะเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแฟนตาซีและแฟนตาสติก  

กล่าวคือมีการใช้จินตนาการในการสร้างรูปร่างรูปทรงและองค์ประกอบภาพ  รวมทั้งบรรยากาศใน

ภาพต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่จริง  เช่น  ร่างผสม  การประดิษฐ์ตกแต่งอย่างวิจิตร  ความผิดที่ผิดทาง   ไม่

อาจอธิบายความหมายได้ชัดเจน  จากการศึกษาพบว่าจินตนาการในแนวแฟนตาซีและแฟนตาสติก

ของช่วง  อาจได้รับอิทธิพลเร่ิมแรกจากภาพไทยและวรรณคดีไทย  เช่น  จินตนาการในเร่ืองที่

เกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์  สิ่งเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานร่างผสมของช่วง  และ

คลี่คลายออกเป็นผลงานศิลปกรรมร่างผสมในแบบของช่วง 
 

5. ความเชื่อมโยงกับสุนทรียะ (Aesthetic) : ลักษณะความน่าเกลียดน่ากลัว(Ugliness)18 

  ลักษณะน่าเกลียดน่ากลัว (Ugliness) เป็นสุนทรียธาตุอย่างหนึ่งที่ใช้ในงานศิลปะ  มี

ลักษณะตรงข้ามกับสวยงาม  น่ารัก  ลักษณะน่าเกลียดน่ากลัวท าให้รู้สึกถึงความน่าเกลียดน่ากลั ว  

อันอาจน าไปสู่การเชื่อมโยงกับสิ่งชั่วร้าย  และพฤติกรรมอันขัดต่อคุณงามความดีตามศีลธรรม  

อกุศลบาปชั่วร้าย  สิ่งชั่ว  ความชั่วร้าย (evil, badness, worse)19 

  ในทางปรัชญาศิลปะ  มีการน าเนื้อเร่ืองหรือเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาความดีความชั่วมาใช้ใน

การสร้างงานกันมาก20 เมื่อศิลปินสร้างรูปทรงที่น่าเกลียดน่ากลัวขึ้น  อาจเพื่อแฝงนัยความหมาย

บางอย่างไว้  รวมทั้งการประชดประชัน  ทั้งนี้เพื่อให้กระทบโสตประสาทอันน าไปสู่การกระตุ้น

ทางความคิดและจิตส านึกบางประการ  หรืออาจถึงระดับส านึกทางศีลธรรม  รูปร่างรูปทรงอัน

อัปลักษณ์  อากัปกิริยาอันเกร้ียวกราด  น่ารังเกียจ  และรูปทรงทั้งหลายในกลุ่มนี้ได้ถูกใช้ในการฝึก

เอาชนะจิตใจ  ชนะความกลัว  และการมองเห็นความไร้ประโยชน์ของการกระท าเหล่านั้น  รวมถึง

ความเป็นอนิจจัง  โดยเฉพาะการฝึกจิตในแนวพุทธ  ความน่าเกลียดน่ากลัวไม่เป็นที่พึงปรารถนา  

แต่เป็นเคร่ืองมือที่ดีส าหรับใช้แยกสิ่งที่อยู่ตรงข้ามให้มีความชัดเจนขึ้นอันได้แก่ความสวยงามน่ารัก 

ความดี  ศีลธรรมและคุณธรรมทั้งหลาย  ลักษณะน่าเกลียดน่ากลัวอาจถ่ายทอดสภาวะอันน่าเห็นใจ

ด้วยเช่นกัน   

     

                                                           
18ก าจร สุนพงษ์ศรี, สุนทรียศาสตร,์ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2555, 155. 
19เรื่องเดียวกัน, 155. 
20เรื่องเดียวกัน, 155. 
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 ช่วงได้ใช้หลักสุนทรียภาพแบบน่าเกลียดน่ากลัว (Ugliness) สร้างร่างผสมในภาพไตรภูมิ 1  

สะท้อนลักษณะของสัตว์นรกผู้ก่อกรรมท าเข็ญ  เพื่อแสดงธาตุแท้ของร่างนั้นซึ่ งมิได้มีใจและการ

กระท าเยี่ยงมนุษย์ 

6. ความเชื่อมโยงกับการสร้างความขัดแย้ง (Contrast)  

  ความขัดแย้ง (Contrast)หมายถึงสภาพความขัดแย้งกัน  ตัดกัน  ไม่ลงรอยกัน (Discord)21

ความขัดแย้งอยู่ตรงข้ามกับความเหมือนกัน (Monotony)  ความขัดแย้งสร้างความวุ่นวาย  ความ

เคลื่อนไหว  และสร้างความน่าสนใจได้ดี   เราสามารถสังเกตเห็นความขัดแย้งได้ตลอดเวลาใน

ชีวิตประจ าวัน  เช่น  ความขัดแย้งของลมหายใจเข้าออก  ในการเดินจ าเป็นจะต้องก้าวเท้าทั้งสองไป

ในทิศทางตรงข้าม ความขัดแย้งของรูปทรงในธรรมชาติกับรูปทรงประดิษฐ์  ความขัดแย้งของความ
                                                           

21สมชาย พรหมสุวรรณ,หลักการทัศนศิลป,์ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2548,201. 

ภาพที่  101   ไตรภูมิ 1 (Tri Phoom 1), ช่วง มูลพินิจ, 2547.  
                      เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                      ขนาด: 113 x 141 ซม.    
ที่มา :   ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นต้ิงฯ),2556, หน้า 10. 
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จริงกับจินตนาการ ฯลฯ  เมื่อพิจารณาจะพบว่าความขัดแย้งมีความส าคัญในการด า เนิน

ชีวิตประจ าวัน  และเพื่อใช้ในการสร้างความหมายของสิ่งต่างๆ ส าหรับการรับรู้ของมนุษย์และสัตว์  

ความขัดแย้งมีพลังในการหยุดหรือกระตุ้นประสาทสัมผัส  กระตุ้นอารมณ์  และความคิด  ความ

ขัดแย้งจ านวนมากเกิดเป็นความหลากหลาย   

  ในธรรมชาติอาจพบสัตว์หรือพืชที่มีลักษณะขัดแย้งในร่างเดียวกัน  คล้ายร่างผสม  

กล่าวคือ  มีลักษณะผสมระหว่างสัตว์และพืชหลายชนิด  เช่น  ตุนปากเป็ด  ปลาจระเข้  ปูเสฉวน  

ค้างคาว  เน้ือของผลแก้วมังกร  ต้นปาล์มพัด  หรือ กล้วยพัด  ฯลฯ    

  ร่างผสมในอารยธรรมต่างๆ  ในต านาน  วรรณกรรม  และในงานศิลปกรรม  เป็นรูปร่าง

รูปทรงที่มีความขัดแย้งกับที่มีจริงในธรรมชาติ  เป็นความขัดแย้งระหว่างความจริงกับจินตนาการ 

  ผลงานร่างผสมของ ช่วง มูลพินิจ  เป็นการสร้างความขัดแย้งในลักษณะการผสมผสาน

รูปทรงต่างชนิดเข้าด้วยกัน  เป็นความขัดแย้งระหว่างความจริงกับจินตนาการ  ความขัดแย้งของ

รูปทรงธรรมชาติกับรูปทรงประดิษฐ์  ดังนั้นความขัดแย้งในผลงานศิลปกรรมร่างผสมของช่วงจึงมี

พลังกระตุ้นประสาทสัมผัสทางตา  เป็นผลให้ เกิดการรับรู้ความหมาย  และตีความตาม

ประสบการณ์ของผู้ชม 

 

7. ความเชื่อมโยงกับลักษณะเชิงเส้น (Linear) 

 7.1 เส้น (Line)  มีความหมายเป็น  3  นัย22  คือ 

  7.1.1 เส้นที่เกิดขึ้นจริง (actual line)  มีความยาวมากกว่าความกว้าง  เป็นเส้นที่ถูกสร้าง

ขึ้นด้วยการเขียน 

  7.1.2 เส้นแสดงนัย (implied line)  เป็นเส้นที่ไม่ปรากฏให้เห็น  แต่สามารถแสดงทิศทาง  

เช่น  เส้นจากสายตาไปยังวัตถุที่มอง  เส้นจากปลายนิ้วชี้ไปถึงจุดที่ชี้   

  7.1.3 เส้นขอบ (line form by edge)  เป็นเส้นแสดงรูปร่างรูปทรง  และขอบเขตของ

รูปร่างรูปทรง  ไม่มีความกว้าง  เป็นเส้นแยกรูปร่างรูปทรงออกจากอากาศหรือพื้นที่ว่าง     

 7.2 ประเภทของเส้นและอารมณ์ของเส้น (Type and Expressive Qualities of Line)23 

                                                           
22ก าจร สุนพงษ์ศร,ี สุนทรียศาสตร,์ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2555, 210. 
23สมชาย พรหมสุวรรณ,รศ, หลักการทัศนศิลป,์ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),2548, 13. 
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  เส้นในงานศิลปะสามารถสร้างความรู้สึกเคลื่อนไหว  บอกทิศทาง  ซ้าย  ขวา  ช้า  เร็ว  

นอกจากนี้เส้นยังให้อารมณ์และความรู้สึกได้ 24 เส้นบางลักษณะช่วยสร้างความสงบ  ตื่นเต้น 

อ่อนแอ  ยโส  ร่าเริง  เศร้า  สดชื่น  เส้นที่แสดงออกในงานศิลปะเป็นผลมาจากอารมณ์ของศิลปิน  

ทัศนคติ  และความรู้สึก25ศิลปินยังสามารถเลือกชนิดของเส้นเพื่อแสดงอารมณ์ของรูปร่างรูปทรงใน

งานศิลปะโดยใช้ความรู้สึก  เช่น  คนที่มีความสุขจะยืนตัวตรง  เมื่อมีความทุกข์จะก้มหัวและ

เคลื่อนไหวน้อย  ความสามารถนี้เกิดจากการหยั่งรู้ (Empathy)26เส้นจากการเขียนด้วยมือจะให้

อารมณ์อิสระมากกว่าเส้นที่ใช้เขียนโดยอาศัยเคร่ืองมือเรขาคณิต  แต่ เส้นจากเคร่ืองมือเรขาคณิตจะ

หนักแน่นและมีเหตุผล     

 7.3 ลักษณะเชิงเส้น (Linear)   

  ลักษณะเชิงเส้นหรือแบบเส้น  ค านี้ใช้ในสุนทรียศาสตร์ของงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  

และสถาปัตยกรรม  เพื่อชี้ให้เห็นถึงความงดงามอันโดดเด่นในผลงานนั้นๆ เกิดขึ้นจากสุนทรียภาพ

เชิงเส้น27ตัวอย่างของงานศิลปกรรมเชิงเส้นได้แก่  จิตรกรรมไทยประเพณี  พระพุทธปฏิมา  และ

โบสถ์วิหารของไทย  ล้วนเป็นศิลปกรรมที่มีหลักสุทรียภาพเชิ งเส้นทั้งสิ้น  งานศิลปกรรมบาง

ประเภทของกรีก  โดยเฉพาะจิตรกรรมบนภาชนะ  ผลงานจิตรกรรมของบอตติเชลลี่ (Alessandro di 

Mariano di Vanni Filipepi ro Sandro Botticelli, 1444-1510)จิตรกรยุคเรอเนสซองส์ (Renaissance)  

ศิลปกรรมแบบอาร์ต นูโว(Art Nouveau)  เป็นต้น    

  รูปทรงร่างผสมในงานของช่วงมีลักษณะเหมือนจริง  แต่ไม่เน้นมวลปริมาตร  ดังนั้นเส้นจึง

มีความเด่นชัดขึ้น  การประดับตกแต่งรูปทรงด้วยลวดลาย  และการดัดแปลงบางส่วนของร่างกาย

เช่นเส้นผม  หรือขนสัตว์ให้มีการสะบัด  มีการก่อตัวของเส้นเป็นลวดลายผูกขึ้นเองบ้าง  และลาย

ไทย  ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับภาพไทยและลายไทย   นอกจากนั้นช่วง

ยังได้สร้างสรรค์ภาพเชิงเส้นไว้อีกจ านวนมาก 

                                                           
24เรื่องเดียวกัน, 15.  
25สมชาย พรหมสุวรรณ, หลักการทัศนศิลป,์ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),2548, 15. 
26เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 
27ก าจร สุนพงษ์ศร,ีสุนทรียศาสตร,์ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2555, 211. 
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 จากภาพที่ 102  นางไม้จะเห็นได้ว่ามีเส้นจ านวนมาก  ทั้งเส้นที่ลากขึ้นเป็นกรอบขอบ

รูปร่างล าต้น  และกิ่งก้านของต้นไม้  เส้นของเรือนร่างสตรี  และเส้นแสดงเคร่ืองหน้าของสตรีที่

คมชัด  การตกแต่งล าต้นไม้ตรงบริเวณร่างสตรีมีลักษณะของลายไทยซึ่งมีปริมาณความถี่ ของเส้น

มากที่สุด ดคูล้ายเปลือกไม้ที่แตกออก  เผยให้เห็นนางไม้ผู้สถิตย์ในล าต้น  ไม่เน้นมวลปริมาตร  เมื่อ

ภาพที่ 102   นางไม้ (Dryad), ช่วง มูลพินิจ, 2546.  
                    เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ  
                    ขนาด: 90 x 120 ซม. 
ที่มา :  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546,(กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้ง
เฮ้าส์), 2546, หน้า 67. 
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มองรวมทั้งภาพแล้ว  เส้นเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการสร้างความหมายและเป็นสื่อส าหรับสร้างการ

รับรู้ทาง 

 

 

 

  

ภาพที่ 103   นางในวรรณคดี (Magic Lady), ช่วง มูลพินิจ, 2510.  
                    เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
                    ขนาด: 19 x  24 ซม. 
ที่มา :   ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546,(กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้ง เฮ้าส์),2546,  
หน้า 177. 
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 จากภาพที่ 103  นางในวรรณคดีเป็นอีกภาพหนึ่งที่สร้างสรรค์ด้วยเส้น  มีความเป็นอิสระ  

ช่วงใช้เส้นสร้างร่างผสมของนางในวรรณคดี  โดยถ่ายทอดลักษณะตามคติความงามและค่านิยม

ของสังคมไทยในช่วงหนึ่ง  ที่กล่าวว่านางที่งามต้องมีล าแขนกลมกลึงคล้ายงวงช้าง  เมื่อใช้เส้นสร้าง

ลักษณะดังกล่าว  ท าให้เกิดเป็นภาพที่น่าฉงน  แต่ความช านาญในการใช้เส้นสร้างรูปทรงและ

องค์ประกอบ  สร้างให้ลายเส้นในภาพนี้มีพลังดึงดูดสายตา 

 การใช้เส้นสร้างรูปร่างรูปทรงของช่วงได้รับอิทธิพลจากภาพไทย และจากการศึกษาผลงาน

ศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆ  จากนั้นได้น าประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมาคลี่คลายออกเป็นผลงาน

ร่างผสมที่มีลักษณะเฉพาะตัว  เป็นสุนทรียภาพเชิงเส้นเช่นเดียวกับภาพไทย  จิตรกรรมบนแจกัน

กรีก  และศิลปกรรมแบบอาร์ต นูโว   

 

8.  ความเชื่อมโยงกับภาพจิตรกรรมไทย และลายไทย   

8.1     ภาพจิตรกรรมไทย 

ภาพจิตรกรรมไทยหรือการเขียนภาพแบบจิตรกรรมไทยประเพณีนั้น  มีลักษณะส าคัญอัน

เป็นเอกลักษณ์ที่พึงสังเกตได้ดังน้ี 

-เป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยเส้น 

-การสร้างรูปลักษณ์เป็นรูปภาพมนุษย์  รูปภาพสัตว์  รูปภาพบ้านเรือน  หรือ  อ่ืนๆ แม้จะดู

ไม่เหมือนจริงตามธรรมชาติ  แต่บรรดารูปลักษณ์ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณีก็ยัง

อาศัยโครงสร้างของรูปร่างจากสรรพสิ่งจริง 28ในธรรมชาติเป็นพื้นฐานเบื้องต้น  แล้วลด  ตัด  

ทอน  ให้เกิดลักษณะ “นวลักษณ์”29คือรูปใหม่ที่มีความเรียบง่าย  คติด้านสุนทรียรูปมาจาก

วรรณกรรม  เช่น  ความงามของสตรีที่พรรณนาไว้ในบทกวี  และวรรณคดี  ซึ่งเป็นคติความงาม

ที่สมมติขึ้น  เป็นความงามในอุดมคตเิช่น  คิ้วโก่งดั่งคันศร  คิ้วต่อคอปล้อง ฯลฯ 

 -รูปภาพจะถูกสร้างให้เป็นแบบพิมพ์เดียวกัน  เช่น  ภาพมนุษย์  ยักษ์  อมนุษย์  สัตว์สามัญ  

สัตว์หิมพานต์  จะมีแบบอย่างที่ก าหนดไว้ส าหรับการเขียนภาพ  การแสดงอารมณ์บนใบหน้าหาก

                                                           
28จุลทัศน์  พยาฆรานนท์, สาระส าคัญในงานจิตร, ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครัง้ที่ 15 ประจ าปี 2552, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พ

ริ้นต้ิง แอนด์ พับลชิชิง่), 2552, 22.  
29เรื่องเดียวกัน, 22. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

114 

 

 

เป็นใบหน้ามนุษย์มักจะแสดงอาการยิ้มแย้มอยู่บนใบหน้าเสมอ  ส่วนใบหน้าของยักษ์หรืออมนุษย์

จะแสดงลักษณะโกรธกร้ิวอยู่บนใบหน้า 

 -บิดผันอวัยวะส่วนที่ส าคัญๆ เช่น  ใบหน้า  ล าตัว  แขน ขา  ให้ขนานไปกับระนาบของพื้น

ภาพ30ของสัตว์ต่างๆ จะมีภาพที่ปรากฏให้เห็นด้านข้างเท่านั้น   

 -การเขียนรูปด้วยวิธีที่เรียกว่า “จิตรเลขา”31อันได้แก่การสร้างเส้นรอบให้เป็นโครงรูปแล้ว

เขียนลายและตกแต่งให้เกิดความหมายตามลักษณะตัวตนของภาพที่ก าหนดไว้ 

 -ขนาดของรูปภาพมนุษย์ไม่สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมกล่าวคือ   

 -เขียนภาพในลักษณะเชิงสัญลักษณ์  เช่น  ภูเขา  ป่า  สถาปัตยกรรม  เพียงเน้นให้เข้าใจว่า

คือสิ่งไหน  และย่อส่วนตัดทอน   

 - มองเห็นทุกรายละเอียด  คล้ายการมองทิวทัศน์จากมุมสูง หรือเรียกว่ามุมมองแบบตานก 

(bird eyes view) 

 8.2 ลายไทย 

  ลวดลายเกือบทั้งหมดของไทยนั้น  มีรูปลักษณ์ที่ เกิดจากธรรมชาติ32มีพัฒนาการอัน

ยาวนานในดินแดนอันเป็นประเทศไทยในปัจจุบันการประดิษฐ์ลวดลายนั้นช่างไทยเรียกว่าการ “ผูก

ลาย”33ลายเล็กๆ ที่ส าคัญและมักใช้ในการผูกลายไทยได้แก่กระหนก 

  ลักษณะของกระหนกไทยคล้ายเลขหนึ่งไทย  และมียอดสามเหลี่ยมทางด้านขวา  เมื่อตี

กรอบจะเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายชายธง  แต่สามารถกลับด้านและหมุนได้ตามแต่การผูกลายของ

ช่าง  กระหนกไทยได้รับการพัฒนารูปแบบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะ  กล่าวคือ  เมื่อผูกลาย  กระหนก

ไทยจะมีความพลิ้วไหวและอ่อนช้อยงามระหง  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะโย้สะบัดคล้ายลีลาการ

เขียนอักษรไทย  และภาษาท่าทางในภาพไทย  ลีลาในนาฏศิลป์ไทย  ซึ่งลีลาเหล่านี้ เป็น

ลักษณะเฉพาะของไทยอันประกอบไปด้วยมัททวะ (ความอ่อนน้อมอ่อนโยน) และสง่างาม   

 

                                                           
30จุลทศัน์  พยาฆรานนท,์ สาระส าคัญในงานจิตร, ปาฐกถาศิลป์ พรีะศรี ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2552, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติง้ แอนด์ พับลิชช่ิง), 2552, 24. 
31เรื่องเดียวกัน,26. 
32เศรษฐมันต์ กาญจนกุล,เส้นสายลายไทย : ชุดลายไทยฉบับสมบูรณ,์ (กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป)์,2547, 4.  
33สันติ  เล็กสุขุม,กระหนกในดินแดนไทย, (กรุงเทพฯ : มติชน),2539, 9.    
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  ประเภทของลายไทย เช่น 
  -ลายช่อ                                      -ลายประจ ายามก้ามปู 

  -ลายดอกลอย                            -ลายดอกซีกดอกซ้อน 

  -บัวปลายเสา                             -ลายรักร้อย     

               -ลวดบัว                                    -กลีบบัว ฯลฯ 

  งานศิลปกรรมร่างผสมของ ช่วง มูลพินิจ  ได้รับอิทธิพลจากภาพไทยและลายไทย  โดย

พิจารณาจากผลงานและบทสัมภาษณ์ในนิตยสารไฟน์อาร์ต (Fine Art)34ความว่า 

  “ผมเป็นคนติดรูปไทย  คือหน้าตาจะเหมือนกันหมด  ปากก็ยิ้มเหมือนกัน  แขนขาก็อ่อน
ช้อยเหมือนกันหมด  ถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่มีนม  เป็นผู้หญิงก็มีนมใส่ชฎาเข้าไปหน่อย  อันนี้คงติดมา
นั้นเอง” 
  จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวอธิบายความเชื่อมโยงผลงานของช่วงกับภาพไทย  การเขียนลาย

ไทยลงในตัวภาพของช่วงเป็นลักษณะคล้ายการเขียนภาพแบบ  “จิตรเลขา”  คือการร่างตัวภาพด้วย

เส้นแล้วตกแต่งลวดลายลงไปในตัวภาพ  แต่ลวดลายที่เขียนแบบจิตรเลขานั้นเน้นการตกแต่งใน

ส่วนของเคร่ืองประดับและอาภรณ์ของตัวภาพ  ส่วนในงานของช่วงมีการดัดแปลงเพิ่มเติม  

กล่าวคือ  เขียนลวดลายบนอวัยวะหรือเรือนร่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34Master of Thailand, ไฟน์อาร์ต, ปีที่ 2, ฉบับที่ 14 (พ.ค.-มิ.ย. 48). 32-45. 

ภาพที่ 104   อิเหนาลาบุษบาจากถ้ าทอง, จักรพันธ์ โปษยกฤต 
ที่มา :  http : //www.clipmass.com เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2557. 
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  จากภาพที่ 104  อิเหนาลาบุษบาจากถ้ าทอง  และภาพที่ 105  ลายกระหนก  แสดงลักษณะ

ภาพจิตรกรรมไทยประเพณีดังที่ได้พรรณาไว้ข้างต้น    

  

ภาพที่ 105   ลายกระหนก 
ที่มา :  http : //www.wikipedia.org/กระหนก  พ.ค. 2557. 

 

ภาพที่  106   ทะเล (The Sea), ช่วง มูลพินิจ, 2529. 
                     เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                     ขนาด: 98 x 130 ซม. 
ที่มา :   ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์),2546, 46. 
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 ในภาพที่ 106  ทะเล  ใบหน้าหญิงสาวเขียนแบบหน้านางในภาพไทยซึ่งจะอมยิ้มน้อยๆ     

หน้าอกประดับด้วยดอกลอยซึ่งเป็นลายที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเค้าโครงของดอกไม้ในธรรมชาติ  ดอก

ลอยมีหลายแบบ  และน าไปผูกเป็นลวดลายได้  ที่เปลือกหอยประดับด้วยลายไทย  เช่น  ลายกาบ

และลายกระหนก  ลายกลีบบวั  ฯลฯ   มีรูปปลาที่เขียนแบบภาพไทยแทรกอยู่ ฯลฯ  ภาพของช่วง

ส่วนใหญ่จะได้รับการตกแต่งด้วยลายไทย  บางภาพหญิงสาวมีเท้าบิดผัน และนิ้วเท้ามีลักษณะ

เดียวกับนิ้วเท้าของรูปมนุษย์ในภาพไทย  เว้นแต่อากัปกิริยามิใช่เป็นของภาพไทย 

 ในผลงานร่างผสมของช่วงจะมีลักษณะภาพไทย  และลายไทยแทรกประกอบอยู่ด้วยเสมอ  

เน่ืองจากภาพไทย  เน่ืองจากภาพไทยและศิลปไทยประเพณี  เป็นศิลปะรูปแบบแรกที่ซึมซับในการ

เรียนรู้ของช่วงตั้งแต่เด็ก  และได้สร้างความประทับใจแก่ช่วง  อีกทั้งครอบครัวของช่วงมีความ

ใกล้ชิดและช านาญในเชิงช่างไทยมาแต่เดิม  จึงกล่าวได้ว่าภาพไทย  ลายไทย  ศิลปไทย  เป็นทักษะ

แรกของช่วง  และมีอิทธิพลทางรูปแบบในงานศิลปกรรมร่างผสมของช่วงตลอดมา 

9. ความเชื่อมโยงกับสัตว์หิมพานต์ 

  ค าว่า “หิมพานต์”  คือค าว่า “หิมวันต์”  หรือ  “หิมาลัย”  ทั้งหิมพานต์และหิมาลัย  มี

ความหมายว่า “มีหิมะปกคลุม”35สันนิษฐานว่าคือดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของ

อินเดีย  สัตว์หิมพานต์อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์อันเป็นดินแดนทิพย์ที่สร้างขึ้นจากจินตนาการมีความ

เกี่ยวข้องกับศาสนนิยายของฮินดู  และคติความเชื่อในพุทธศาสนา  ดังนั้นสัตว์ในป่าแห่งนี้จึงมี

สภาวะทิพย์และมีรูปร่างต่างจากความเป็นจริง  โดยอิงลักษณะของสัตว์ในธรรมชาติและผสมผสาน

รูปทรงสัตว์ขึ้นใหม่ 

  อิทธิพลเร่ืองป่าหิมพานต์กระจายไปในประเทศแถบเอเชียอาคเนย์   อาทิ  อินเดีย  จีน  พม่า  

อินโดนีเซีย  กัมพูชา  ลาว  และไทย36นอกจากนั้นยังแพร่ผ่านประเทศทางตอนเหนือของเทืองเขา

หิมาลัย  แยกเป็นสองสาย  สายหนึ่งเข้าสู่จีน เกาหลี  ญ่ีปุ่น  เวียดนาม  อีกสายหนึ่งเข้าสู่เอเชียกลาง  

และยุโรปบางประเทศ37และจะได้รับการสร้างสรรค์ให้มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ

เร่ืองราวของสัตว์หิมพานต์มักปรากฏในงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  และนาฏศิลป์
                                                           

35ว.วชิรเมธี, ภิกษุ, ค านิยม,สัตว์หิมพานต:์จินตนาการแห่งแดนทิพย,์ (กรุงเทพฯ : เทนเดอร์ทัช),2556, 3. 
36สุวัฒน์  แสงขัติยรัตน,์ สัตว์หิมพานต์ : จินตนาการแห่งแดนทิพย,์ (กรุงเทพฯ : เทนเดอร์ทัช), 2556, 8. 
37เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 
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ในอดีตสัตว์หิมพานต์ยังท าหน้าที่เป็นหุ่นน าร้ิวขบวนแห่พระบรมศพพระมหากษัตริย์ไทยและพระ

บรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง  ไปสู่พระเมรุ  อย่างไรก็ดีสัตว์หิมพานต์ในประเทศไทยได้รับการสร้างสรรค์

เพิ่มเติมให้มากชนิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์สัตว์หิมพานต์ในศิลปะไทย เช่น กินรี กิเลน นาค ฯลฯ 

 

 

  

ภาพที่  107    กินรี (Kinnaree), ช่วง มูลพินิจ, 2534.  
                      เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                      ขนาด: 90 x 120 ซม. 
ที่มา :  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546,(กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้ง เฮ้าส์),2546, 56. 
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จากภาพที่ 107  กินรี  ช่วงได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์หิมพานต์ที่ปรากฏในศิลปะไทย  

และวรรณคดี  กินรีในภาพมีร่างกายที่สร้างขึ้นตามหลักกายวิภาค  มือและเท้ามีลักษณะของภาพ

ไทย  กินรีในศิลปไทยประเพณีมีขาและเท้าแบบนก  ช่วงตกแต่งปีกด้วยลายไทยและสร้างรูปทรง

ปีกให้ดูอลังการ  ส่วนภาพที่  108  ครุฑ กากี  นั้น  ครุฑซึ่งเป็นมนุษย์ผสมนก  ช่วงได้ดัดแปลง

ลักษณะครุฑให้มีร่างกายเป็นมนุษย์มีปีก  ปกติครุฑมีปากแบบนก  ช่วงได้ย้ายหน้าของนกขึ้นไป

เป็นเคร่ืองประดับศรีษะแทน   

ภาพที่  108   ครุฑ กากี (Garuda & Kaki), ช่วง มูลพินิ, 2533. 
                     เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                     ขนาด: 80 x 100 ซม. 
ที่มา :  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์), 
2546, 94. 
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นอกจากภาพที่น ามาเป็นตัวอย่างแล้ว  ยังมีสัตว์หิมพานต์อ่ืนๆ ในงานของช่วงอีก  เช่น  

นาค  อัปสราก าพู (นางอัปสรในเปลือกหอย)  สิงโต นาค นารีผล  ฯลฯ  และช่วงได้ดัดแปลง

รูปลักษณ์ของสัตว์หิมพานต์ใหม่ตามจินตนาการ  และหลักสุนทรียะของตน  ภาพของสัตว์หิม

พานต์เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งในการสร้างศิลปกรรมร่างผสมของช่วง  

10. ความเชื่อมโยงกับภาพสัตว์แสดงอากัปกิริยาแบบมนุษย์ (Animals Acting as Human) 

  นักโบราณคดีได้ค้นพบรูปแกะสลักด้วยงาช้างแมมมอธ (Mammoth)  เป็นรูปมนุษย์มีหัวเป็น

สัตว์ตระกูลแมว  (อาจเป็นแมวป่าหรือเสือ ดูภาพที่ 109)  สูงประมาณเกือบ 1 ฟุต อายุประมาณ  

30,000-28,000 ปี ก่อนคริสต์กาล  อยู่ในราวยุคหินเก่า  พบที่ถ้ าในแถบฮอเลนสเตน -สตาเดล 

(Hohlenstein-Stadel) ประเทศเยอรมนี  สันนิษฐานว่าเป็นรูปจ าลองของพ่อมดหรือผู้น าทางจิต

วิญญาณ (Sorcerer)38ที่สวมหน้ากากหัวสัตว์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ  นอกจากนั้นยังพบ

ภาพเขียนผนังถ้ าเป็นรูปมนุษย์หัวนก  อายุราว  15,000-13,000  ก่อนคริสต์กาล พบที่ถ้ าในประเทศ

ฝร่ังเศส ขนาดประมาณ 3 ฟุต 8  นิ้ว  อยู่ในยุคหินเก่าเช่นกัน ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าการสวม

หน้ากากหรือหัวสัตว์เป็นประโยชน์ในการเข้าใกล้สัตว์ที่ต้องการล่า   ในอารยธรรมโบราณ  เช่น  

อียิปต์  และ  บริเวณเอเซียใกล้  มีการสร้างเทพเจ้าที่มีหัวเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ  

   จากสิ่งที่ปรากฏข้างด้าน  นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์  และ

ย้อนขึ้นไปถึงรากของพฤติกรรมต่างๆ  มีพฤติกรรมหนึ่งที่ปรากฏในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุก

ชนิด  น่ันคือการเล่น   การเล่นของลูกสัตว์  เช่น การกระโดด  ขุดคุ้ยดิน  แกล้งกัด  ดึง  ดีด  การต่อสู่

กันเล่นๆ  ซึ่งการเล่นต่อสู้เป็นการเลียนแบบบทบาทของสัตว์ที่โตเต็มที่  เป็นการเล่นเลียนแบบชีวิต

จริง  เพื่อฝึกทักษะการอยู่รอดในลูกสัตว์39 ฝึกการใช้อวัยวะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  และพฤติกรรม

นี้ได้ถ่ายทอดผ่านวิวัฒนาการมาสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างมนุษย  ุ ์40  การเล่นในลูกมนุษย์หรือในเด็ก

จะมีการจ าลองชีวิตจริง  เช่น  เล่นเป็นพ่อแม่  เล่นเลี้ยงลูก  เล่นท าอาหาร  เป็นครู  เล่นต่อสู่  เล่ น

เลียนแบบบุคคลคนในอุดมคติ  เช่น ดารา นักร้อง นางแบบ ซุบเปอร์ฮีโร่ ซึ่งการเล่นเลียนแบบฮีโร่

                                                           
38 Fred S. Kleiner and Christin J. Mamiya, Gradner’s Art through the Ages,twelfth Edition, (USA : 

Thomson Wadsworth),2004, 17. 
39ชัชพล เกียรติขจรธาดา, 500 ล้านปีของความรกั 2, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง),2557,240.  
40เรื่องเดียวกัน,240. 
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หรือบุคคลในอุดมคตินี้ยังคงมีบทบาทมากในช่วงวัย รุ่น  และยังคงอยู่ตลอดทั้งช่วงชีวิต  

นอกจากนั้นเด็กๆ ยังชอบเล่นเลียนแบบท่าทางสัตว์  เช่น  เด็กผู้หญิงเล่นเป็นกระต่าย  นก  แมว  

เด็กผู้ชายเล่นเป็นเสือ  จระเข้  ม้า  และสัตว์ที่ดูมีอ านาจ  เป็นต้น  แต่เมื่อสมมติตัวเองเป็นสัตว์  สัตว์

นั้นก็จะพูดได้เหมือนมนุษย์  อากัปกิริยาของเด็กจะผสมกับอากัปกิริยาของสัตว์  การเล่นเลียนแบบ

สัตว์สะท้อนความเป็นนักประดิษฐ์  ซึ่งความสามารถนี้มีเพียงมนุษย์ที่สามารถท าได้  การเล่น

เลียนแบบจะมีการประดิษฐ์โครงเร่ือง (Plot) ในการเล่นสมมุติแต่ละคร้ังของเด็กจะต้องมีการสร้าง

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาขึ้น  และเด็กๆ จะหาวิธีแก้ปัญหานั้น  เช่น  ถ้าสัตว์ร้ายมาจะสู้หรือหลบด้วย

วิธีไหน  หรือ เล่นหาของ  ซ่อนของ  นอกจากนั้นเด็กๆ ยังแบ่งหน้าที่กันในบทบาทสมมตินั้น  

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเล่นเหล่านี้เป็นการจ าลองการแก้ปัญหาส าหรับเด็ก  นอกจากนั้นยังพบว่า  

เร่ืองเล่า  ต านาน  นิทาน  นิยาย  วรรณกรรม  ภาพวาด ฯลฯ  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็จัดเป็นเคร่ืองมือ

จ าลองเหตุการณ์  และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ฝึกแก้ปัญหาของมนุษย์เช่นกัน  พร้อมกันนั้นยังเป็น

เคร่ืองบันทึกข้อความผ่านการเล่าเร่ือง  และเป็นช่องทางถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นในเร่ืองแต่ง

จะต้องมีจุดผลิกผัน  อุปสรรค  ปัญหา  หรือ  เหตุการณ์ไม่คาดคิด  ปริศนาลึกลับ  มีลักษณะของ

จินตนาการ  เหนือจริง  หรือ  อาจมีตัวละครที่นิสัยชั่วร้ายปรากฏอยู่   เกือบทุกเร่ืองจะต้องด าเนินไป

ในลักษณะนี้   และเป็นลักษณะเดียวกันกับเกมต่างๆ กล่าวคือมีการแก้ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรค 

   เด็กๆ ชอบเล่นสมมติให้ตัวเองเป็นสัตว์ต่างๆ  แม้ในนิทานและเร่ืองเล่าส าหรับเด็ก  รวมทั้ง

การ์ตูนและแอนนิเมชั่น (Animation)  มักจะแต่งหรือสร้างให้ตัวละครเป็นสัตว์   สัตว์จะพูดได้  ท า

กิริยาอาการของมนุษย์  แต่งกายแบบมนุษย์  และอาศัยในบ้าน  หรือชุมชน  พร้อมทั้งมีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้แบบมนุษย์  นิทานในร้านหนังสือส่วนใหญ่มีลักษณะนี้นอกจากนั้นเด็กผู้หญิงยังชอบ

นิทานที่มีเจ้าหญิงแสนสวยด้วย  แต่เด็กๆ ไม่ค่อยเลือกนิทานที่เนื้อเร่ืองมีแต่มนุษย์  ไม่ว่าจะเป็น

นิทานเร่ืองสโนไวท์  เจ้าหญิงนิทรา  ซินเดอร์เรลล่า  หนูน้อยหมวกแดง  ล้วนมีตัวละครที่เป็นสัตว์

เข้ามาเกี่ยวข้อง  เมื่อเด็กๆ เลือกนิทานก็มักจะเลือกนิทานประเภทนี้  โดยเฉพาะเด็กในวัยอนุบาล  

และมักขอให้เล่าหรืออ่านให้ฟังหลายคร้ัง  จากนั้นจะเล่าเอง  ในเด็กบางรายจะวาดภาพที่มี

ความสัมพันธ์กับตัวละครในนิทานหรือวาดตามจินตนาการของตัวเองแล้วเล่าเร่ืองจากภาพนั้น  อาจ

เล่าเป็นค าพูดสั้นๆ ตามแต่ใจของเด็กที่คิดจะเล่าหรือบอกให้ผู้อ่ืนฟัง  โดยที่บางคร้ังจะเป็นเร่ืองใหม่  

แต่จะมีชิ้นส่วนเล็กๆ จากประสบการณ์เดิม  นิทานจะสะท้อนความดี  ความชั่ว  พ่อมด แม่มด 
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อุปสรรค และผลกรรม  ตัวละครที่ดีจะได้รับความสุขในที่สุด  นิทานเหล่านี้มีลักษณะของปริศนา  

จินตนาการเหนือจริง  และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเร่ืองแต่งทั้งหลายดังกล่าวข้างต้น  นอกจากนั้น

เด็กๆ ยังชอบเล่นตุ๊กตาสัตว์และน าตุ๊กตาเหล่านั้นมาเล่นสมมติให้พูดหรือกินอาหาร  ให้เป็น

นักเรียน  หรือเป็นคนไข้ ฯลฯ   

   เป็นที่น่าสังเกตว่าเร่ืองเล่าหรือต านานโบราณมักเสนอภาพสัตว์ที่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้  

เหตุที่สัตว์พูดได้มิใช่สัตว์ที่เลือกเลียนแบบมนุษย์อย่างแน่นอน  แต่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์สัตว์ที่พูด

ได้ขึ้นมา  สิ่งประดิษฐ์นั้นจะมีพลังดึงดูดประสาทสัมผัสมากกว่า  สิ่งปกติตามธรรมชาติในโลกยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีซุปเปอร์ฮีโร่  นอกจาก  สัตว์ที่ทรงอ านาจมีพละก าลังและดุร้าย  ท าให้

มนุษย์หวาดกลัวสัตว์เหล่านั้น   และก่อนที่จะมีเทพเจ้าผู้ทรงเทพฤทธิ์   พ่อมดหมอผี  รวมทั้งภูติผี

ปีศาจ  อาจเป็นไปได้ที่ เด็กๆ หรือผู้ใหญ่  เลือกที่จะเลียนแบบสิ่งที่ผู้คนเกรงกลัวมากที่สุดใน

ขณะนั้นจึงสร้างหน้ากากจ าลองใบหน้าสัตว์ดุร้ายนั้นขึ้น  หรืออาจหน้ากากหัวสัตว์เพื่อประโยชน์

ในการล่าสัตว์  และกลายเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจ   

   จากที่พรรณนาข้างต้นได้แสดงภาพของสัตว์ที่แสดงอากัปกิริยาแบบมนุษย์  และการเล่น

เลียนแบบสัตว์ อันเป็นสิ่งที่อยู่คู่มากับวิวัฒนาการมนุษย์ตั้งแต่แรกเร่ิม  เป็นรากทางวัฒนธรรมและ

ศิลปกรรมชนิดหนึ่ง  และยังคงได้รับความสนใจตลาดมา จากการวิเคราะห์ท าให้เห็นภาพร่างของ

มนุษย์ผสมกับสัตว์  ที่ได้รับการพัฒนา  ตัดทอน  ต่อเติม  มาตลอดช่วงเวลาของวิวัฒนาการมนุษย์  

จึงอาจเป็นไปได้ที่ระหว่างการเดินทางอันยาวนานของการเล่นเลียนแบบนี้  จะมีการผสมผสานและ

สร้างสรรค์รูปแบบเพิ่มขึ้น  เช่นเดียวกับที่ปัจจุบันมนุษย์มีรายการอาหารที่หลากหลายมากกว่ายุค

หินเป็นจ านวนมาก  เพราะมนุษย์คิดค้นผสมผสานและประดิษฐ์ตลอดเวลาจากพื้นความรู้เดิมโดย

ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่  หยิบใช้ของในคลังได้ไม่อ้ัน  นอกจากนั้นยังมีจินตนาการที่กว้างไกลมากขึ้น

กว่าเดิม  เพราะความหลากหลายของข้อมูลความรู้และความคิดที่เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 

  ปัจจุบันร่างผสมที่เป็นขวัญใจเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง  เช่น  นางฟ้ามีปีก  นางเงือก  ม้าโพ

นี่มีปีก ฯลฯ (และทั้ง 3 มีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์)  เหล่านี้ได้สร้างเป็นการ์ตูนและแอนนิเมชั่น  

รวมทั้งท าเป็นตุ๊กตาของเล่นออกจ าหน่าย   

 ร่างผสมที่เด็กผู้ชายสนใจ  เช่น  ร่างผสมจากภาพยนต์แอกซ์เมน (X-Men) ซึ่งเป็นมนุษย์กลาย

พันธุ์หลายตน  บางตนมีร่างกายมนุษย์ผสมเหล็ก  บางตนผสมกับปลา  บางตนมีลิ้นยาวเหมือนกิ้งก่า
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และมือเท้าเหนียวยึดกับพนังได้  นอกจากนั้นยังมีไอ้แมงมุมซึ่งเป็นมนุษย์ที่พ่นใยได้เหมือนแมงมุม  

ฯลฯ   

 ร่างผสมอาจถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีข้างต้น  เป็นร่างที่ใช้ฝึกให้ค้นหาค าตอบจากภาพปริศนา  ไม่

มีใครรู้ก าเนิด  ภพภูมิ  หรือความเป็นอยู่ที่แท้จริงของร่างผสม  มีเพียงต านานเร่ืองเล่า  วรรณกรรม  

ภาพเขียน เป็นที่อาศัย  แต่นานๆ คร้ัง  ร่างผสมจะสร้างความตื่นเต้นให้มนุษย์เกือบทั้งโลก  เช่น  

เมื่อมีข่าว หรือ คลิปนางเงือก  มนุษย์จะเล่าเร่ืองนี้กันหลายวัน  ยอดชมคลิปเป็นหลักล้าน  แสดงว่า

ร่างผสมมีพลังดึงดูดประสาทสัมผัส 

 ที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นเค้าลางของก าเนิดร่างผสม  ซึ่งก าเนิดมาพร้อมกับเร่ืองลี้ลับ

เกี่ยวกับ  วิญญาณ  เวทมนต์  ล่องหนหายตัว  จุดเร่ิมต้นของเร่ืองลี้ลับส่วนหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ

เล่นของเด็กๆ กับเพื่อนในจินตนาการ (Imaginary Friends)  ซึ่งความลี้ลับอาจสะท้อนผ่านการรับรู้

ของผู้ใหญ่ในสังคมบรรพกาลซึ่งไม่อาจอธิบายความไม่มีตัวตนของเพื่อนล่องหนน้ีได้ 

  นักวิจัยจาก  Institute of Education of London  กล่าวไว้ว่า “เพื่อนในจินตนากาลของเด็ก หรือ 

Imaginary Friends”  จะเกิดขึ้นในช่วงวัย  3-6  ปี  อาจเร็วกว่านั้นในบางราย   และเป็นได้หลายรูป

แบบ  ุ41เช่นเป็นขบวนการซุปเปอร์ฮีโร่  เป็นเด็กด้วยกัน  สัตว์ชนิดต่างๆ  บุคคลในครอบครัวที่

ล่วงลับไปแล้ว  หรือชื่อบุคคลอ่ืนๆ ที่สมมติขึ้นมา  ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต

และจิตใจมั่นคง  เพื่อนในจินตนาการจะมีพฤติกรรมที่เด็กต้องการในชีวิตจริงและให้ความอบอุ่น

กับเด็ก  เป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดท าให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่เพียงล าพัง (Companionship)42เด็กๆ จะพูดถึงสิ่ง

ที่ตนเองคิด  และต้องการโดยกล่าวอ้างชื่อเพื่อนในจินตนาการว่าเป็นคนพูด  และอธิบายผลของการ

กระท าบางอย่างว่าเกิดจากเพื่อนในจินตนาการของตนเป็นผู้กระท า   ซึ่งเป็นลักษณะของ “แพะ” 

(Scapegoat)   เพื่อนจินตนาการจะหายไปเองเมื่อเด็กๆ เติบโตมีวุฒิภาวะมากขึ้น  เช่น  เมื่อเด็กๆ ไป

โรงเรียนและได้เล่นกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน  หรือเมื่อเด็กๆเร่ิมมีความสามารถแยกความจริงออกจาก

จินตนาการ  และสมองมีพัฒนาการด้านเหตุผลมากขึ้น 

  ร่างผสมในงานศิลปกรรมของช่วง  มูลพินิจ  ก็เช่นเดียวกับการต่อยอดการเล่นเลียนแบบ  

จนถึงการเล่าเร่ืองด้วยภาพ   ร่างผสมของช่วงเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีชิ้นส่วนเล็กๆ จากอดีต  เป็น

                                                           
41http://www.toycute.com, อย่าละเลยเพื่อนในจินตนาการของลูก, เขา้ถึงเมื่อ 19 พ.ค. 57. 
42เรื่องเดียวกัน 
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การเล่าเร่ืองด้วยภาพที่มีเนื้อเร่ืองเป็นปริศนาอันเกิดจากร่างผสม  เป็นภาพที่เล่าเร่ืองแนวแฟนตาซี 

(Fantasy)เส้นสายอ่อนช้อยสวยงามมีปมน่าสงสัย  มีเร่ืองความรัก  เล่าเร่ืองเชิงกามวิสัยโดยจ าลอง

ภาพพฤติกรรมจริงของมนุษย์  ด้วยลีลาประดิษฐ์ที่สวยงาม   นอกจากนั้นร่างผสมบางร่างยังคล้าย

ภาพสัตว์แสดงอากัปกิริยาแบบมนุษย์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 109   รูปแกะสลักมนุษย์ที่มีหัวเป็นสัตว์ตระกูลแมว 
ที่มา :   Fred S. Kleiner Christin J. Mamiy,Gardner’s Art Through the Ages, (USA : 

Thomson 

            Wadsworth,p.17.  

ภาพที่  110   Beatrix Potter : Peter Rabbit 
ที่มา  :   http : //www.wikipedia.org/Peter Rabbit  พ.ค. 2557. 
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ภาพที่  111   นกกระจาบ (Rice Bird), ช่วง มูลพินิจ, 2510. 
                     เทคนิค: หมึกบนกระดาษ 
                     ขนาด: 19 x 24 ซม. 
ที่มา :   ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์), 2546, 179. 
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ภาพที่  112   ดวงตาเห็นธรรม (Dhamma and Perceptive eyes), ช่วง มูลพินิจ, 2535. 
                     เทคนิค: หมึกบนผ้าใบ 
                     ขนาด: 140 x 150 ซม. 
ที่มา :   ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์),2546, 207. 
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  ในภาพที่ 111   นกกระจาบ  รปูทรงหลักมีลักษณะเป็นมนุษย์หัวนก  คล้ายสวมหน้ากากหัว

นก  เช่นเดียวกับการสวมหน้ากากหัวสัตว์ในสังคมบรรพกาล  ร่างผสมนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของ

ช่วงซึ่งมีชิ้นส่วนเล็กๆ จากอดีตปรากฏอยู่  นั่นคือเร่ืองราวในชาดกเร่ืองนกกระจาบ  และลักษณะตก

ทอดของร่างผสมจากสังคมบรรพกาล  ส่วนภาพที่  112  ดวงตาเห็นธรรมเป็นภาพที่ช่วงได้ประดิษฐ์

โครงเร่ือง (Plot)  ในภาพ  โดยสร้างดวงตาอยู่ในเปลือกหอย  ท าให้รู้สึกถึงความรู้คิดของหอย  หอย

มีอากัปกิริยาแบบมนุษย์  หอยสื่อสารด้วยดวงตามนุษย์ 

   ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นความสัมพันระหว่างร่างผสมในผลงานศิลปกรรมของ

ช่วงกับลักษณะของสัตว์ที่แสดงอากัปกิริยาแบบมนุษย์ (Animals Acting as Human)  ซึ่งมี

พัฒนาการยาวนาน  และเป็นรากของศิลปกรรมร่างผสมในงานของช่วง 

 

11.  ความเชื่อมโยงกับรอยสักและการเขียนลวดลายบนผิวหนัง (Tattoo and Body Paint) 

   ในสังคมบรรพกาลหรือในยุคก่อนประวัติศาสตร์  มนุษย์ต้องด ารงชีวิตอย่างระมัดระวัง  

เนื่องจากมีอันตรายจากสัตว์ร้าย  ภัยธรรมชาติ   โรคภัยไข้เจ็บ  ภัยจากความอดอยากเนื่องจากขาด

แคลนอาหาร  เมื่อมนุษย์เร่ิมแก้ปัญหาด้วยการหันมาร่วมมือกัน  ไว้ใจ  และอยู่กันเป็นกลุ่ม  ช่วยกัน

หาอาหาร  แบ่งหน้าที่กันท า  ระวังภัยให้กัน  และคอยดูแลลูกๆ ของพวกตน  ในที่สุดการร่วมมือกัน

ท าให้เกิดสังคมเผ่าขึ้น  เมื่อสมาชิกมากขึ้นจึงมีความคิดแยกตัวไปตั้งรกรากที่อ่ืน  สร้างเผ่าใหม่  ซึ่ง

อาจไม่ไกลกัน  และพวกเขายังคงเป็นญาติกัน  มนุษย์ในยุคนั้นคิดหาวิธีแสดงและยืนยันความเป็น

พวกเดียวกันด้วยการสร้างสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเหมือนกัน  เป็นเอกลักษณ์ประจ าเผ่า  เช่น  การ

ตกแต่งร่างกายให้เหมือนกัน  การเขียนสีตามร่างกาย43ด้วยสีจากพืช  ยางไม้  ดินการเจาะหูร้อยห่วง  

หรือ  ตกแต่งด้วยกระดูกสัตว์ที่ท าให้มีรูปทรงเหมือนกัน  ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักการใช้เข็ม  พวกเขา

จึงเร่ิมสักบนใบหน้าและร่างกาย44ลวดลายที่ใช้จะเหมือนกัน  แสดงความเป็นเผ่าเดียวกัน  พวก

เดียวกัน  แสดงความเป็นผู้ใหญ่  ชายชาตรี  เกียรติยศ  และเพื่อสร้างความแตกต่างๆ จากเผ่าอ่ืนๆ

ช่วยให้สังเกตและป้องกันตัวได้ทันท่วงที  เพราะการมีเผ่าอ่ืนในยุคล่าสัตว์หาของป่าหมายถึงการ

แย่งชิงอาหารและทรัพยากร  อาจเกิดสงครามเผ่าเพื่อป้องกันและแก่งแย่ง  ยังมีการท าสัญลักษณ์ใน

                                                           
43ชัชพล  เกียรติขจรธาดา, 500 ล้านปีของความรกั 2, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง),2557,238. 
44เรื่องเดียวกัน,238. 
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ลักษณะอ่ืนๆ อีกมาก  เช่น  สวมห่วงที่คอมากขึ้นๆ  ใส่จานที่ปาก  เจาะจมูก  ฯลฯ  ซึ่งยังคงปรากฏ

อยู่ในปัจจุบัน  ส่วนการสักและการเขียนลวดลายได้ รับการพัฒนาให้เกี่ยวข้องกับเร่ืองราวทาง

พิธีกรรมความเชื่อ  เช่น  สักเพื่อความอยู่ยงคงกระพันของชายไทย  การเขียนลวดลายบนผิวหนัง

ด้วยยางไม้ (เฮนน่า) ของหญิงพรหมจรรย์ชาวอินเดียในวันแต่งงาน การเขียนลวดลายด้วยน้ ามันบน

ผิวของนางห้ามในอารยธรรมอียิปต์โบราณเพื่อสังเกตรอยสัมผัสจากชายอ่ืนนอกเหนือจากฟาร์โร  

ในปัจจุบันการสักและการเขียนลวดลายเพื่อความเชื่อยังคงมีอยู่  นอกจากนั้นยังมีจุดประสงค์เพื่อ

สร้างความสวยงามและความพึงพอใจให้กับเจ้าของเรือนร่าง   

 

 

 

 

 

  

ภาพที่  113   รอยสักของชนเผ่า 
ที่มา :  Fred S. Kleiner Christin J. Mamiy,Gardner’s Art Through the Ages, (USA :  

Thomson Wadsworth,p.934. 
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ภาพที่  114   การเขียนลวดลายบนผิวหนังด้วยยางไม้ (เฮนน่า) 
ที่มา :  http : //www.wikipedia.org/เฮนน่า,  พ.ค. 2557. 
 

ภาพที่ 115   กินรี (Kinnaree), ช่วง มูลพินิจ, 2534. 
                    เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ  
                    ขนาด: 90 x 120 ซม. 
ที่มา :  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นต้ิง 

เฮ้าส์),2546, 52. 
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  จากภาพที่  115 กินรี  ช่วงได้ตกแต่งลวดลายลงบนแขนของรูปทรงสตรี  ซึ่งลวดลายบน

แขนน้ันลักษณะคล้ายรอยสักและการเขียนลวดลายบนผิวหนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 116  เกิดจากทะเล  ช่วงได้ตกแต่งลวดลายบนเรือนร่างสตรี  ซึ่งมีลักษณะคล้ายการ

เขียนลวดลายบนผิวหนัง  การตกแต่งรูปร่างรูปทรงมนุษย์ด้วยลวดลายนั้น  ช่วงอาจได้รับแรง

บันดาลใจจากรอยสัก  การเขียนลวดลายบนผิวหนัง  และการเขียนภาพไทยแบบจิตรเลขา  ซึ่งมีการ

ตกแต่งลายไทยลงบนตัวภาพบริเวณเคร่ืองประดับและอาภรณ์  แต่ช่วงได้ดัดแปลงโดยประดับลาย

ไทยลงบนรูปทรงโดยตรง 

ภาพที่  116   เกิดจากทะเล (From the Sea), ช่วง มูลพินิจ, 2544. 
                     เทคนิค: หมึกบนผ้าใบ   
                     ขนาด: 110 x 100 ซม. 2544. 
ที่มา :   ช่วง มูลพินิจ, แดนสนธยา, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นต้ิงฯ),2556, 45. 
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12.  ความเชื่อมโยงกับความรัก  กามวิสัย  หรือ  อีโรติก (Erotic) และการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา 

  ความรักคือความรู้สึกที่เป็นสากล ตัวอย่างเช่น  ผู้ชมละครหรือภาพยนต์จากบทประพันธ์

ของเช็คสเปียร์ (William Shakespeare,1564-1616)  อาจไม่ทราบว่าเช็คสเปียร์เป็นใคร  หรือเป็นชาว

อะไร  แต่ผู้ชมสามารถเข้าใจความปวดร้าวเพราะรักที่โดนขัดขวางของโรมิโอกับจูเลียตได้จับจิต45

และเมื่อพูดถึงความรักส่วนใหญ่ที่ปรากฏในต านาน  วรรณกรรม  ละครโทรทัศน์  ภาพยนต์   งาน

ศิลปกรรม  ในการสนทนาเร่ืองความรักนั้นมักเป็นเร่ืองความรักระหว่างชายหญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่

เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน  ความรักจึงเป็นค าถาม  เป็นปริศนาตลอดมาว่าคืออะไร   เกิดขึ้นได้

อย่างไร  และก าหนดไม่ได้ว่าจะรักหรือไม่รัก  ดังบทพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ. 

2459เร่ือง “เวนิสวาณิช”46  ซึ่งทรงแปลและเรียบเรียงขึ้นจากเค้าโครงบทประพันธ์เร่ือง “The 

Merchant of Venice” ของ  วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์  ซึ่งแต่ขึ้นราวปี ค.ศ. 1596-1598  ความว่า 

 

   “ความเอ๋ยความรัก       เร่ิมสมัครชั้นต้น ณ หนไหน 

  เร่ิมเพาะเหมาะกลางหว่างหัวใจ  หรือเร่ิมในสมองตรองจงดี 

  แรกจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้าง  อย่าอ าพรางตอบส านวนให้ควรที่ 

  ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรตี    ผู้ใดมีค าตอบขอบใจเอย” 

        พระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 

 

  จากที่ได้พรรณนาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความรักเป็นปริศนา  มีพลังอ านาจที่ยากจะขัดขืน  

นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษากระบวนการเกิดความรักให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด  ในชั้น

แรกสันนิษฐานว่าความรักมีความส าคัญต่อการด ารงเผ่าพันธ์มนุษย์และเป็นตัวการส าคัญที่ผลักดัน

ให้การส่งต่อพันธุกรรมมีความหลากหลายมากขึ้น47   

  ตามปกติมนุษย์จะมองความรักเป็นเร่ืองของอารมณ์  ความรู้สึก  แม้การถ่ายทอดสู่บทกวี  

วรรณกรรม  หรือ  ผลงานศิลปะ  ก็ได้รับการถ่ายทอดผ่านอารมณ์ความรู้สึกผสมกับจินตนาการภาพ

                                                           
45ชัชพล  เกียรติขจรธาดา, นพ., 500 ล้านปขีองความรกั 2, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติ้ง),2557,249. 
46พระบาทสมเดจ็พระมงกฎเกล้าเจา้อยู่หัว , เวนิสวานิช, http://www.wikipedia.org/เวนิสวานิช, เม.ย. 57 
47ชัชพล  เกียรติขจรธาดา, นพ., 500 ล้านปขีองความรกั 2, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติ้ง),2557,316.  
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ความรักในบทกวีหรือวรรณกรรมจะมีการบรรยายถึงการสัมผัส  อาจสัมผัสด้วยสายตา  จมูก  หรือ  

มือ  ขึ้นอยู่กับกลวิธีการถ่ายทอดของผู้ประพันธ์  เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าการบรรยายถึงความรักใน

เชิงอารมณ์นี้อาจมีเร่ืองของสัมผัสทางกายเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นเป็นมโนภาพของความรักที่

แจ่มชัดขึ้นในใจและเชื่อในอารมณ์รักของบทกวี  หรือซึมซับความรู้สึกของตัวละคร ดังตัวอย่างบท

กลอนตอนพระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวง48 ซึ่งประพันธ์โดยสุนทรภู่  ความว่า 
 

   “ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร  ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน 

  แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร    ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา 

  แม้เน้ือเย็นเป็นห้วงมหรรณพ   พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา 

  แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา    เชยผกาโกสุมปทุมทอง 

  เจ้าเป็นถ้ าอ าไพขอให้พี่    เป็นราชสีห์สิงสู่เป็นคู่สอง 

  จะติดตามทรามสงวนนวลละออง   เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป” 

           สุนทรภู่ 
  

  จากกลอนความรักบทนี้ได้สอดแทรกการแสดงความรักผ่านการสัมผัส  เช่น ปลาได้สัมผัส

กับน้ า  ผึ้งสัมผัสกับดอกไม้   ราชสีห์แอบอิงในถ้ า  และได้เสนอขั้นของความสัมพันธ์ที่มากกว่าคู่รัก  

แต่เป็นคู่ครองพิศวาสที่มีความสัมพันธ์ทางกายความรักกับการสัมผัสเป็นสิ่งที่แยกจากกันได้ยาก  

แม้ในความรักของแม่กับลูก  ความรักระหว่างศิษย์กับอาจารย์  ความรักระหว่างเพื่อน  ล้วนมีการ

สัมผัสต่อกันเข้ามาเกี่ยวข้อง  เช่น  จูบหน้าผาก  กอด  อุ้มชู   ลูบหัว  ตบหลังตบไหล่   ในสัตว์ต่างๆ 

ก็มีการแสดงความผูกพันระหว่างคู่ผสมพันธุ์แม่ลูก  พวกหรือฝูงเดียวกัน   เช่น คลอเคลีย ถูหน้า ถู

ตัว ดมกลิ่น เลีย  เป็นต้น  ทั้งยังแสดงความเชื่องที่มีต่อมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของด้วยวิธีการเดียวกัน 

  จากค าพรรณาในบนกลอนข้างต้นได้กล่าวถึงค าว่าพิศวาส  ในพิจนานุกรมไทยได้ให้

ความหมายไว้ว่า  พิศวาส  หมายถึง  รักใคร่  สิเน่หา  หรือ  เสน่หา  และ  เสน่หา  หมายถึงความรัก 

  เสน่าหาเกี่ยวกับความรักใคร่  ในทางสังคมศาสตร์มีทรรศนะว่าเกี่ยวข้องกับเร่ืองทาง

กามารมณ์และอีโรติก (Erotic)หรือกามวิสัย  โดยอาจแสดงพฤติกรรมการเสพสังวาส  หรือ  

อากัปกิริยาที่คล้ายการเสพสังวาส  รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ศิวลึงค์และโยนีใน

                                                           

 48www.oknation.net. เข้าถึงเมื่อ 30 เม.ย. 57. 
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ศาสนาฮินดู49  สิ่งเหล่านี้เมื่อปรากฏในงานศิลปะจึงจัดเป็น Erotic Art  หรือ ศิลปะแนวกามวิสัย ใน

อดีตได้มีการสร้างผลงานศิลปกรรมแนวกามวิสัยนี้มาตลอดทั้งที่เปิดเผยโจ่งแจ้งถูกต้องตามหลัก

ศาสนา  หรือต้องหลบซ่อนเพราะเป็นสิ่งต้องห้าม  ตัวอย่างเช่น 

  -ภาพเชิงสังวาสในจิตรกรรมฝาผนังของไทย 

  -ภาพเชิงสังวาสบนผนังพบที่เมืองปอมเปอี  

  -ประติมากรรมหินสลักรูปชายหญิงในท่าร่วมเพศตามหลักกามสูตรของศาสนาฮินดู ที่

เทวาลัยขชุราโห (Khajuraho) รัฐมัธยมประเทศของอินเดีย สร้างขึ้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 10-

1350 

  -ภาพพิมพ์อูคิโย-เอะ (Ukiyo-e)สมัยเอโดะ (Edo, ค.ศ. 1600-1865)  ของญ่ีปุ่น  เป็นเร่ืองราว

เกี่ยวกับชายหญิงในท่าเริงสวาท51  ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นของต้องห้ามแต่ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของนัก

สะสม 

  -ประติมากรรมหินอ่อนสลัก  Psyche Revived by Cupid’s Kiss, 1787-1793  โดย อัน

โตนีโอ คาโนวา (Antonio Canova, 1757-1822) 

  -ประติมากรรมดินเผา Centaur Brabbing a Bacchante, group, 1775-1778  โดย โจฮัน โต

บิอัส เซอร์เกล (Johan Tobias Sergel, 1740-1814) 

  ในทางจิตวิทยาทฤษฎีที่ถูกน ามาอธิบายเร่ืองกามวิสัยหรืออีโรติกมากที่สุดได้แก่  ทฤษฎีจิต

วิเคราะห์ (psychoanalysis)  น าโดย  ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939) จิตวิเคราะห์เป็น

ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ  สมอง  หรือกระบวนการคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ 52มี

กระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเป็นทฤษฎีจิตวิทยาในยุคแรกๆ  จุดประสงค์ของการ

คิดค้นทฤษฎีเพื่อประโยชน์ในการบ าบัดรักษาอาการผิดปกติของพฤติกรรมอันเกิดจากสมอง  ระบบ

ประสาท  และจิตใจ  ความพยายามศึกษาค้นคว้าของฟรอยด์ท าให้ความลึกลับของจิตใจมนุษย์ถูก

วิเคราะห์แยกแยะออกเป็นส่วนๆ  อันได้แก่ตัวตนในระดับสัญชาติญาณดิบ  Id  ความเป็นตัวตนที่

เป็นอยู่และแสดงออกตามเหตุผลที่ควรจะเป็นคือ Ego  และตัวตนในอุดมคติอันมีแนวโน้มไป
                                                           

49ก าจร  สุนพงษ์ศร,ี ศ, สุนทรียศาสตร์, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),2555, 156. 
50เรื่องเดียวกัน, 156. 
51เรื่องเดียวกัน,156. 
52www.oknation.net/blog/print.php, กลุ่มจิตวิเคราะห-์ซิกมันต์ ฟรอยด์, เข้าถึงเมื่อ 30 เม.ย. 57  
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ในทางคนดีมีศีลธรรมคือ  Superego นอกจากนั้นยังแบ่งภาวะทางจิตใจออกเป็นสามระดับส าคัญอัน

ได้แก่  จิตรู้ส านึก (Conscious mind)  เป็นสภาวะจิตที่รู้ตัวและแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ

สภาวะความเป็นจริง53 จิตกึ่งส านึก (Subconscious mind)  หมายถึงสภาวะจิตที่ระลึกได้  แต่มิได้

แสดงพฤติกรรมออกมาตามที่ระลึก  แต่สามารถดึงออกมาใช้ได้ทุกเมื่อ เป็นความต้องการที่ถูกกัก

เก็บไว้อย่างรู้ตัว  จิตใต้ส านึก (Unconscious mind) เป็นจิตที่อยู่ในสภาวะที่ไม่รู้ตัวและระลึกถึง

ไม่ไดส้าระส าคัญของทฤษฎีเชื่อว่าจิตใต้ส านึกมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจกระท าพฤติกรรมต่างๆ  

นับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่ทฤษฎีจิตวิเคราะห์มีอิทธิพลต่อสังคมยุโรปและอเมริกาในด้านต่างๆ 

รวมทั้งศิลปกรรม   

   ทฤษฎีจิตวิเคราะห์มีอิทธิพลต่อการวิจารณ์งานศิลปะ  นอกจากนั้นยังเป็นแรงบันดาลใจ

ให้กับศิลปกรรมในลัทธิเหนือจริง (Surrealism)  ดาดา (Dada)  ศิลปะแบบฝันเฟื่องเพ้อฝัน (Fantasy 

Art)  และศิลปะแฟนตาสติก (Fantastic Art) ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับเร่ืองกามวิสัย หรือ อีโรติก  ซึ่ง

มีความเกี่ยวพันกับพฤติกรรมทางเพศและความปรารถนาทางเพศ  ฟรอยด์ได้มุ่งความสนใจไปที่Id

อันเป็นระดับจิตของสัญชาติญาณดิบ2  ชนิดเหมือนกับที่มีในสัตว์ได้แก่สัญชาติญาณมุ่งเป็น 

(Libido)  และสัญชาติญาณมุ่งตายหรือความโหดร้าย (Thanatos)โดยจัดให้เร่ืองความปรารถนาทาง

เพศมีความสัมพันธ์กับสัญชาติญาณมุ่งเป็น  ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีความสอดคล้องกับทฤษฏีเกี่ยวกับ

การส่งต่อพันธุกรรมซึ่งเป็นความมุ่งเป็นในระดับเผ่าพันธุ์   โดยฟรอยด์ได้กล่าวว่าเร่ืองเพศเป็นต้น

ก าเนิดของพลังงานทางจิตทั้งหมด54และเป็นแรงขับที่ผลักดันพฤติกรรมต่างๆฟลอยด์เชื่อว่าแรงขับ

ทางเพศนี้มีอยู่ในมนุษย์ตั้งแต่เกิด   

  ในสังคมที่มีกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเข้มงวด  และไม่ยอมรับการแสดงออกของความ

ปรารถนาทางเพศ  แรงขับตามสัญชาติญาณดิบจะถูกปิดกั้น  แต่เนื่องจากแรงขับนี้มีพลังมากตาม

ทฤษฎีของฟรอยด์  ดังนั้นจึงระเหิดออกมาในรูปของสัญลักษณ์ที่พอจะยอมรับแทนได้ 55 ตัวอย่าง

ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับการวิเคราะห์การระเหิดของความปรารถนาทางเพศ  ออกมาในรูป

สัญลักษณ์  ได้แก่ประติมากรรมทางศาสนาสมัยบาโรกซึ่งอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ชื่อผลงาน 
                                                           

53สมเกียรติ  ตั้งมโน, “วิเคราะห์งานศิลปะอีโรติกทีเ่กี่ยวกับศาสนาผา่นทฤษฎจีิตวิเคราะห์ ของ ฟรอยด์”,
สยามอารยะ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 48, (ก.พ. 2540) : หน้า  115-119. 

54เรื่องเดียวกัน. 
55เรื่องเดียวกัน. 
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St. Teresa in Ecstasyหรือ  Ecstasy of  St.  Tere (นักบุญเธเรซ่าในอาการที่เคลิบเคลิ้ม หรือ  

อารมณ์ปิติสานต์ิของนักบุญเธเร) สลักด้วยหินอ่อนขนาดเท่าคนจริง (Life-size figures) โดยแบรนีนี่ 

(Gian Lorenzo Bernini, 1598-1680)ออกแบบการสร้างจากบันทึกของนักบุญเทเรซ่า  ซึ่งเป็นสตรี

ลึกลับชาวสเปน  ผู้ได้ก่อตั้งกฏเกณฑ์ที่เข้มงวดอันหนึ่งขึ้นเป็นวัตรปฏิบัติส าหรับแม่ชี  โดยการ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายปีนี้  เธออ้างว่าท าให้เห็นภาพของสรวงสวรรค์และนรก  และได้

พบกับเหล่าทวยเทพ (บันทึกนี้ตัดตอนมาจากหนังสือ Living With  Art   เขียนโดย  Rita Gillbert 

และ Villiam McCarter (หน้า 401-402)56ความว่า 

  “นอกจากข้าพเจ้าแล้ว  ทางด้านซ้ายมือได้ปรากฏภาพของเทพองค์หนึ่งในรูปลักษณ์ที่เป็น

รูปธรรม…พระองค์นั้นไม่สูง  และมีความงดงามอย่างยิ่ง  พระพักตร์ของพระองค์ลุกเป็นไฟ  ซึ่ง

พระองค์ทรงปรากฏว่าเป็นหนึ่งในเทพชั้นสูงที่สุด  ผู้ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเทพแห่งไฟ…ในพระ

หัตถ์ของพระองค์  ข้าพเจ้าได้เห็นหลาวทองค าที่ยิ่งใหญ่  และที่ปลายแหลมเป็นเหล็ก  ที่นั่นปรากฏ

ว่ามีไฟอยู่  ด้วยหลาวอันนี้  พระองค์ทรงจ้วงแทงเข้าที่หัวใจของข้าพเจ้าหลายคร้ัง  เพื่อว่ามันจะได้

ทะลุเข้าไปยังอวัยวะภายในและไส้พุงของข้าพเจ้า  เมื่อพระองค์ทรงดึงหลาวออกมา  ข้าพเจ้ารู้สึกว่า

พระองค์ได้เอาอวัยวะพวกนั้นออกมากับหลาวนั้นด้วย และปล่อยให้ข้าพเจ้าบริโภคอย่างเต็มที่… 

ความเจ็บปวดรวดร้าวค่อนข้างที่จะรุนแรงมาก  ซึ่งมันท าให้ข้าพเจ้าเปล่งเสียงครวญครางออกมา

หลายคร้ัง  ความหวานที่มีมูลเหตุจากความเจ็บปวดที่รุนแรงนี้ค่อนข้างที่จะสุดขีด  ซึ่งเป็นไปได้ที่

ใครๆ ก็ไม่ปรารถนาให้มันยุติลง…” 

  ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ได้อธิบายนิมิตรข้างต้นว่าเป็นความฝันในแบบ Latent 

content  อันเป็นความฝันที่มีเนื้อหาที่ซ่อนเร้นหรือแอบแฝงอยู่ 57เนื่องจากนักบุญเทเรซ่ามีชีวิตอยู่ใน

กรอบของศีลธรรมและวัตรปฏิบัติทางศาสนาอันเคร่งครัด  ไม่สามารถปล่อยให้แรงกระตุ้นอันไม่

อาจยอมรับ (Unacceptable Impulse)  ผุดออกมาได้อย่างโจ่งแจ้ง  กลไกทางจิตจึงได้ปลอมแปลงให้

ออกมาในรูปแบบที่ยอมรับได้ (Acceptable Forms)  ฟรอยด์ได้วิเคราะห์สัญลักษณ์แฝงแทนเพศชาย

ได้แก่วัตถุที่ยื่นออกมาทุกชนิด  เช่น  ค้นไถ  ฆ้อน  ปืนยาว ปืนลูกโม่  กริช  ดาบ  ฯลฯ  ส่วน

สัญลักษณ์แทนเพศหญิงจะมีสัณฐานเป็นที่รองรับต่างๆ  ทิวทัศน์และฉากในความฝันก็สามารถ
                                                           

56สมเกียรติ  ตั้งมโน, “วิเคราะห์งานศิลปะอีโรติกที่เกี่ยวกับศาสนาผ่านทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของ ฟรอยด์” ,สยาม
อารยะ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 48, (ก.พ. 2540) : หน้า  115-119. 

57เรื่องเดียวกัน. 
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น ามาวิเคราะห์ความหมายแฝงเร่ืองความปรารถนานี้ได้เช่น หุบเขา  ป่า  สะพาน  อาจถูกผู้โยงเข้ากับ

การสืบพันธุ์  เร่ืองราวอีโรติกที่เกิดขึ้นในลักษณะความหมายแฝงนี้ จะเกิดขึ้นในภาวะจิตแบบ 

Trance (ภวังค์) ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคน  ในผู้ที่ฝึกปฏิบัติธรรมหรือสมาธิจิตมีโอกาสที่จะเกิดนิมิตร

แบบความหมายแฝงนี้  จัดเป็นปรากฏการณ์ก่อนการเลื่อนขึ้นสู่ภูมิธรรมที่สูงขึ้น  และก้าวข้ามบ่วง

แห่งตัณหาราคะไปได้โดยความเพิกเฉย  ไม่แสดงอาการยินดียินร้ายต่อนิมิตรเบื้องหน้าภาพเชิงกาม

วิสัย (Erotic)  ในผลงานศิลปกรรมอาจเกิดจากความรู้สึกทางสุนทรียะของศิลปิน  การสะท้อนภาวะ

ลึกลับของอารมณ์รัก  การแสดงความงดงามและความรู้สึกซาบซึ้งในธรรมชาติของความรักเพื่อ

ถ่ายทอดความรักที่มีต่อหญิงสาวเช่นเดียวกับบทกวีรักที่ประพันธ์ขึ้นเมื่อคิดถึงคนรัก  ความเศร้า

ผิดหวัง  โหยหา  หรือเพื่อสะท้อนความพิศวงสงสัยหรือความเป็นปริศนาของความรัก  นอกจากนั้น

การสร้างสรรค์ผลงานทางกามวิสัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น  อาจเกิดจากการปลอมแปลง  แรง

ปรารถนาให้ออกมาใสรูปแบบที่ยอมรับได้งานศิลปกรรมเชิงกามวิสัยหลายชิ้นถูกสร้างสรรค์ขึ้น

โดยศิลปินผู้มีความสนใจศึกษาค าสอนทางศาสนา  ศีลธรรม  อย่างลึกซึ้ง  การสร้างสรรค์เป็นไป

อย่างต่อเน่ืองคล้ายการเผชิญหน้าแทนการหลีกเลี่ยง  อาจเป็นการสอนตนเองโดยการพิจารณาความ

จริง  และคล้ายกับสภาวะของการก้าวข้ามหรือเลื่อนขึ้นสู่ภูมิธรรมที่สูงขึ้น  เป็นการต่อสู้กันระหว่าง

ความอยากและไม่อยาก  จิตใต้ส านึกที่ทวงถามว่าอยากละทิ้งไปจริงหรือไม่  อย่างไรก็ตามมิได้

หมายความว่าศิลปินทุกคนที่สร้างผลงานแนวกามวิสัยจะมีความรู้สึกเช่นนั้น  ดังที่ได้พรรณนาไว้

ข้างต้นถึงอารมณ์ที่หลากหลายในการสร้างผลงานเชิงกามวิสัยการสร้างตามความเชื่อ หรือเพื่อการ

สักการะ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่  117   จิตรกรรมร่างผสมเชิงกามวิสัย (Erotic), วัดคงคาราม, จังหวัดราชบุรี. 
ที่มา :   http : //www.wikipedia.org/จิตรกรรมเชิงสังวาส,  พ.ค. 2557. 
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ภาพที่  118   ภาพแกะสลักเชิงกามวิสัย ที่เทวาลัยขชุราโห (Khajuraho) อินเดีย 
http : //www.wikipedia.org/ขชุราโห,  พ.ค. 2557. 
 

ภาพที่ 119   พระอภัยมณีกับนางเงือก (Prince & Mermaid), ช่วง มูลพินิจ, 2523. 
                    เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ 
                    ขนาด: 75 x 110 ซม. 
ที่มา :  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพร้ินติ้ง เฮ้าส์), 

2546, 89. 
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  จากความสนใจในศิลปกรรมเชิงกามวิสัยที่มีมาแล้วจากอดีต  ช่วงได้น าความสนใจนี้

ถ่ายทอดลงในงานศิลปกรรมร่างผสมของตน  เป็นการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรี  มีเอกลักษณ์

เป็นของตนเอง  และได้ดัดแปลงอากัปกิริยาที่ควรปกปิดของกามวิสัย  เป็นการจัดท่าทางร่างกาย

คล้ายการจัดท่าทางเพื่อถ่ายภาพนิ่ง  รวมทั้ งใช้การตกแต่งองค์ประกอบให้ประณีตงดงาม  การ

ประดับตกแต่งนี้สามารถแบ่งความสนใจจากเร่ืองอีโรติกไปได้ส่วนหนึ่ง 

  ผลงานของช่วงเปิดเผยตัวตนและความคิดความรู้สึกของช่วง  สะท้อนความเป็นอิสระทาง

ความคิดผ่านผลงานศิลปกรรมร่างผสม  ลักษณะของงานเป็นผลสืบเนื่องจากความชอบและความ

ถนัดเชิงจิตรกรรมของช่วง  กล่าวคือช่วงมีความสนใจและชอบเขียนรูปเรือนร่างมนุษย์  โดยเฉพาะ

ภาพที่ 120   ปีกแห่งความรัก (Wing of Love),ช่วง มูลพินิจ, 2542. 
                    เทคนิค: สีน้ ามันบนผ้าใบ  
                    ขนาด: 110 x 130 ซม.  
ที่มา :  ช่วง มูลพินิจ, ผลงานศิลปะ พ.ศ. 2504-2546, (กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นต้ิง เฮ้าส์), 2546, 102. 
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สตรี  และมีความรู้สึกสุนทรียะจึงเขียนแนวนี้เร่ือยมา  และการเขียนภาพเรือนร่างได้พัฒนาเป็น

ลักษณะร่างผสมในเชิงกามวิสัยหรืออีโรติก (Erotic)  และกลายเป็นแนวคิดหลักทางด้านรูปแบบ

ของผลงาน   

  ดังความหมายและเหตุผลของอีโรติกดังกล่าวข้างต้น  อธิบายได้ว่ากามวิสัย หรือ อีโรติก

เกิดขึ้นมานานพอๆ กับก าเนิดมนุษย์  จึงปรากฏผลงานศิลปกรรมแบบกามวิสัยหรืออีโรติกมากมาย

หลายยุค  ผลงานได้รับความสนใจและเป็นชิ้นส่วนที่ถูกหยิบใช้ต่อยอดเร่ือยมา  เร่ืองราวกามวิสัย

หรืออีโรติกแทรกซึมอยู่ในทุกกลุ่มชน  ไม่เว้นแม้ในกลุ่มชนที่พยายามค้นหาสัจธรรมเพื่อละวิถีโลก  

ก็ยังได้น าเร่ืองราวแนวน้ีไปใช้ประโยชน์ 

 

13. ความเชื่อมโยงทางมายาคติ (Myth) สัญญะ (Sign) และรหัส (Code) 

มายาคติ (Myth)  หมายถึง  วิธีคิดของแต่ละสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อเร่ืองใดเร่ีองหนึ่งและเป็น 

“วิธีการสรุปแนวคิด”(Conceptualization)เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เป็นต้น58ผู้น าแนวคิดมายาคติ

ได้แก่  โรล็องด์ บาร์ต (Roland Barthes, 1915-1980) 

บาร์ตเป็นนักวิพากษ์วรรณกรรม  นักทฤษฎีวรรณกรรมและทฤษฏีสังคม  ปรัชญา  และสัญ

วิทยาชาวฝร่ังเศสเขาได้ตีพิมพ์หนังสือ  “Mythology”  ออกเผยแพร่ในปี 1957ซึ่งมีใจความส าคัญ

เกี่ยวกับสิ่งสามัญธรรมดาในชีวิตประจ าวันล้วนมีความหมายแฝงอยู่โดยที่ผู้ด าเนินชีวิตนั้นไม่เคยได้

สังเกตหรือรู้ตัว  บาร์ตศึกษาความหมายแฝงในทุกสิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์  มวยปล้ า  ไวน์  ผง

ซักฝอก  ฯลฯ  รวมทั้งภาพทางเพศ  และมีความเห็นว่าภาพโป๊เปลือยคือภาพอันไร้เดียงสา (Naïve)59

ส่วนภาพอีโรติก (Erotic) จะแฝงความคิดลงไปมากกว่าความเป็นภาพทางเพศในลักษณะโป๊เปลือย

อย่างเดียวภาพอีโรติกจะกระตุ้นการตีความและมักเป็นภาพที่สร้างสรรค์จากศิลปิน60เช่น  ภาพเขียน 

หรือ  ภาพถ่ายในแนวดังกล่าวตัวอย่างความหมายของภาพทางเพศประเภทต่างๆ เช่น  

                                                           
58 วิโรจน์สุทธิสีมา ,มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสารแนว อีโรติกไทย , (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2551, 9. 
59เรื่องเดียวกัน,5. 
60เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 
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 Pornography   มาจากค าภาษากรีก  แปลว่าการเขียนพรรณนาเกี่ยวกับเร่ืองราวของโสเภณี  

ปัจจุบันใช้อธิบายภาพทางเพศในแง่ลบ  เช่น  ภาพโป๊เปลือย  และภาพลามก  รวมถึง  ลักษณะและ

จุดประสงค์ในการเผยแพร่เพื่อการบันเทิงทางเพศและเพื่อธุรกิจ 

 Obscenity  เป็นค าภาษาละติน  อธิบายภาพทางเพศในลักษณะดูถูกดูแคลน  น่าละอาย  น่า

รังเกียจ  สกปรก  เป็นภาพที่มีความโป๊เปลือยและแสดงพฤติกรรม  หรือ  กิจกรรมทางเพศอย่าง

โจ่งแจ้ง 

 Erotic มีที่มาจากภาษากรีก  โดยมีรากศัพท์เดิมจากค าว่า อีรอส (Eros) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่ง

ความรักของกรีก ชาวโรมันได้รับเทพเจ้าองค์นี้มาเป็นของตนและขานนามว่า คิวปิด (Cupid)  อีโร

ติกมีความหมายเกี่ยวกับความรักที่มีความสัมพันธ์กับเร่ืองเพศสัมพันธ์  หรือ  กามวิสัย  ใช้มากใน

งานวรรณกรรมและศิลปะที่มีแนวคิดนี้เป็นแกนหลัก (Theme)จะเน้นลักษณะท่าทางที่งดงาม  และ

เป็นการจัดท่าทางที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ  หรือมีการบรรยายภาพพจน์อันวิจิตรเกินจริงชวนเคลิ้ม

ตามลักษณะค าประพันธ์ในบทกวีและวรรณกรรม   แฝงอารมณ์ปรารถนาแห่งความรักความพิศวาส  

เน่ืองจากมีที่มาจากเทพเจ้า  ค าว่าอีโรติกจึงได้รับการตีความในแง่บวกมากกว่าศัพท์สองค าข้างต้น 

สิ่งที่พบมากในภาพอีโรติกคือการนุ่งน้อยห่มน้อย  ค่อนข้างเปลือย  หรือการปกปิดร่างกาย

เพียงบางส่วน  เผยให้เห็นเรือนร่างของตัวภาพซึ่งอาจเป็นหญิงหรือชาย   เมื่อพิจารณาจะพบความ

คล้ายคลึงการนุ่งห่มในสังคมชนเผ่าซึ่งยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  อันเป็นการนุ่งห่มตามปกติของ

มนุษย์ในสังคมบรรพกาลที่อาศัยในเขตร้อน  ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าคร้ังหนึ่ งในอดีตอันไกลของ

มนุษย์ชาติภาพเหล่านี้อาจเป็นภาพในชีวิตประจ าวันแต่ภาพอีโรติกในงานศิลปะอาจไม่ได้มี

ความหมายแบบตรงไปตรงมาเท่านั้น  แต่อาจแฝงความคิดบางอย่างไว้  ดังนั้นหากศึกษาสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งในด้านที่เกี่ยวกับมายาคติ  จึงมักมีสัญญะเข้ามาเกี่ยวข้อง 

สัญญะ หรือ “Sign”ในภาษาอังกฤษ  มีรากศัพท์มาจากค าว่า “to semion”  ในภาษากรีกจะมี

ลักษณะของความหมายแฝงผู้น าแนวคิดสัญวิทยาได้แก่  แฟร์ดิน็องด์ เดอ โซชูร์ นักภาษาศาสตร์

ชาวสวิส (Ferdinand de Saussure, 1857-1913)และ ชาร์ลล์ เพียร์ซ (Charles Pierce, 1839-1914)  นัก

ปรัชญาสังคมชาวอเมริกัน งานของเขามีอิทธิพลต่อแนวคิดมายาคติของบาร์ตในเวลาต่อมา  สัญญะ
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วิทยาศึกษาสัญญะในภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาษาภาพ  และภาษาเสียง  และวิเคราะห์ถึงระดับอาการ

ของโรค61 สัญญะแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะได้แก่ 

1. Icon  มีลักษณะคล้ายหรือเหมือนวัตถุมากที่สุดและสามารถเข้าใจความหมายได้ทันที  เช่น  

รูปปั้น  ภาพเหมือน   

2. Index  เป็นสัญญะแบบชี้แนะ  เช่น  ควันไฟ  บ่งชี้ว่ามีการจุดไฟหรือไปลุก62มีความ

เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลกัน 

3. Symbol  เป็นสัญญะที่ต้องอาศัยข้อตกลงให้ใช้แทนความหมาย  อาจไม่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง

กับวัตถุ  เช่น  อักษร  ตัวเลข  ดอกไม้แทนสตรี  รูปหัวใจแทนความรักฯลฯ  ซึ่งต้องท า

ความเข้าใจด้วยการเรียนรู้สัญญะ 

รหัส (Code)  คือข้อความลับ  มีความเจาะจงส่งให้ผู้เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 

1. Code of Conduct  เป็นรหัสเรียกร้องให้ปฏิบัติ  เช่น  ห้องสมุดต้องการความเงียบ  ปิดมือ

ถือเมื่อชมภาพยนต์ในโรงหนัง 

2. Signifying Code  รหัสค าสั่ง  เช่น  ป้ายจราจรต่างๆ 

3. Arbitrary Code  รหัสแบบเข้าใจง่าย  เช่น  สัญญาณไฟจราจร  กร่ิงประตู  สัญญาณจาก

เคร่ืองไมโครเวฟ 

4. Conventional Codeรหัสในธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ  เช่น  การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ  

เหมาะสมกับงานและสถานที่   

5. Scientific Code  รหัสเฉพาะทาง  เช่น  สูตรเคมี  สูตรคณิตศาสตร์   

6. Aesthetic Code  รหัสทางอารมณ์  มีลักษณะส่วนบุคคล  เปลี่ยนแปลงได้  สัมพันธ์กับ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

7. Representational Code  เป็นรหัสของสิ่งทดแทน  เช่น  แหวนแทนใจ  ภาพถ่ายเพื่อเป็นที่

ระลึก  สิ่งของที่มอบให้เป็นของขวัญ 

                                                           
61วิโรจน์สุทธิสีมา , มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสารแนว อีโรติกไทย , (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2551, 30. 
62วิโรจน์สุทธิสีมา ,มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสารแนว อีโรติกไทย , (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2551, 9. 
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8. Presentational Code  รหัสบ่งชี้  เช่น  อากัปกิริยา  น้ าเสียง  ท่าทางของแต่ละบุคคล 

9. Elaborated Code  รหัสที่มีความซับซ้อนเข้าใจยาก 

10. Restricted Code  รหัสที่ซับซ้อนน้อย  ตรงไปตรงมา  เช่น  พูดซ้ าๆ เดาง่าย   

11. Analoque Code  รหัสแบบเรียงล าดับ  เช่น  1 2 3… 

12. Digital Code  รหัสที่แต่ละตัวมีอิสระต่อกัน  เช่น  ตัวเลขแบบดิจิตอล 

13. Broadcast Code  รหัสที่ส่งผู้รับสารจ านวนมาก  เช่น  ละครทีวี  ไม่ก าหนดว่าใครเป็นผู้รับ 

14. Narrowcast Code  เป็นรหัสที่ใช้เฉพาะกลุ่ม  เช่น  แฟนเพลง  แฟนคลับ   

รหัสต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้สอดแทรกอยู่ในการแปลความหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน  

โดยผู้ใช้ไม่รู้ตัวและมิได้ค านึงถึงความหมายของส่วนประกอบย่อยเหล่านี้   

มายาคติมีอ านาจอ าพราง  และสร้างลักษณะจริงๆ ลวงๆ ขึ้น ตามที่  โรล็องด์ บาร์ต  กล่าว

ไว้ว่า  “ความไม่จริงที่ดูเป็นจริง” (The Real Unrealisty)63  ถึงแม้ว่ามายาคติจะมีองค์ประกอบย่อยอยู่

มาก  แต่ในการวิเคราะห์ความหมายของสัญญะบาร์ตได้แบ่งการตีความหมายเป็น  2  ชนิด 

1. ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning)คือความหมายตรง  เช่น  ความหมาย

ในพจนานุกรม   

2. ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning)คือความหมายแฝง  ความหมายแฝงใน

ระดับบุคคล  เช่น  ชอบกินต้มข่าไก่  อาจไม่ได้หมายความว่าชอบเพราะอร่อยถูกใจ  แต่ชอบเพราะ

กินเมื่อไหร่ก็ท าให้รู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน  อยู่กับครอบครัว  เพราะต้มข่าไก่มีความสัมพันธ์กับ

เหตุการณ์ประทับใจในช่วงเวลาแห่งความสุขในระดับสังคมต้มข่าไก่อาจหมายถึงอาหารไทยที่

ได้รับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติ  เป็นเมนูแนะน าในร้านอาหารไทยและโรงแรมชั้นน า  มี

ความส าคัญระดับเศรษฐกิจ  สร้างชื่อเสียงให้อาหารไทยฯลฯ ซึ่งประเด็นสังคมของต้มข่าไก่สร้าง

คติให้กับการสั่งอาหารไทยของชาวต่างชาติ 

ดังตัวอย่างข้างต้นอาจพิจารณาได้ว่า  การให้ความหมายโดยนัยมีความเชื่อมโยงกับ

ประสบการณ์และความเชื่อในระดับสังคมนั่นแสดงว่าหากเปลี่ยนบุคคล  และเปลี่ยนสังคม  

ความหมายโดยนัยของต้มข่าไก่จะเปลี่ยนไป เช่น เปลี่ยนเป็นการให้ความหมายโดยนัยของต้มข่าไก่
                                                           

63วิโรจน์สุทธิสีมา ,มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสารแนว อีโรติกไทย , (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2551, 31. 
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จากบุคคลผู้มีไขมันในเลือดสูง  และ  ในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคไข้หวัดนก  อย่างไรก็ตาม

ไม่มีใครอธิบายคติที่แท้จริงของต้มข่าไก่ได้  ทั้งที่ต้มข่าไก่อยู่ในชีวิตประจ าวันทั้งในครัวเรือน  ร้าน

ข้าวแกงข้างถนน  ในร้านอาหารไทยและโรงแรมหรู  แต่ตัวอย่างที่ยกมามิได้มีความหมายโดยนัยที่

เป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางยาวนาน  หากแต่เพื่อแสดงลักษณะการให้ความหมายเท่านั้น   

ประเด็นของมายาคติสะท้อนความเป็นคติที่มีผลกระทบต่อความคิดวินิจฉัยของคนใน

สังคมเป็นวงกว้าง  มีความเกี่ยวพันกับการให้คุณค่า  เลือกหรือไม่เลือก  ในสังคมที่มีลักษณะปิด  

หรือมีขนาดเล็ก  เคร่งครัด หรือมีความหลากหลายน้อย  คติอาจด าเนินไปอย่างเข้มแข็งและเป็นไป

ในทางเดียวกัน   ส่วนในสังคมขนาดใหญ่  ซับซ้อนและมีความหลากหลายของประสบการณ์และ

คติความเชื่อ  มีความเสรี  คติบางอย่างอาจถูกสั่นคลอน 

ค าว่า  “มายาคติ”  หากต้องการอธิบายให้เข้าใจง่ายอาจใช้วิธีแยกค าศัพท์ออกเป็น  2  ค า  

ได้แก่  ค าว่า  “มายา”  ซึ่งแปลว่า  “ลวง”    ส่วน  “คต”ิ  หมายถึง  ความเชื่อที่ยึดถือหรือแนวทางและ

วิธีคิดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   ความคิดที่ถูกลวงว่าเป็นความคิดที่ถูก  หรือถูกลวงว่าเป็นความคิดที่ผิด  

และไม่อาจตัดสินให้เป็นเอกฉันท์ไปได้  เป็นที่ถกเถียง  และประเด็นหนึ่งซึ่งถกเถียงกันมายาวนาน

ได้แก่ประเด็นของเร่ืองอีโรติก  ดังที่กล่าวไว้ข้างตนถึงลักษณะของศิลปกรรมแนวอีโรติก  ซึ่ง

แสดงออกสู่สายตาของสาธารณะชน  สาระที่ถกเถียงกัน  เช่น 

 -อีโรติกเป็นศิลปะหรืออนาจาร 

 -ยอมรับหรือต่อต้าน 

 -ท าลายสังคมหรือประโลมโลก 

 -สะท้อนภาวะสังคมที่เสื่อมลง 

 -ต้องแก้ไข 

 -กดขี่ทางเพศ 

 -ความไม่เท่าเทียมทางเพศ 

 -มีผลกระทบต่อเยาวชน  ฯลฯ 

 ปัญหาที่เกิดกับประเด็นของเร่ืองอีโรติกค่อนข้างแปลก  เนื่องจากมีความก ากวม  เป็นความ

ขัดแย้งระหว่างความหมายโดยนัยของบุคคลกับความหมายโดยนัยระดับสังคม   ซึ่งในระดับสังคม

มักจะหยิบยกมาถกเถียงในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อภาพอีโรติกเหล่า
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นั้นได้ถูกน าเสนอสู่สายตาสาธารณะชน  การด ารงอยู่ของภาพอีโรติกจะราบร่ืนและเป็นที่ยอมรับ

มากกว่าเมื่อปรากฏตนอย่างลับๆในสถานที่ส่วนตัว  และกีดกันออกจากบุคคลบางกลุ่ม  เช่น  เด็กๆ 

และผู้ถือพรหมจรรย์ การน าภาพอีโรติกออกแสดงของศิลปินจึงเป็นการสวนกระแสความคิดของ

สังคมในระดับหนึ่ง   

 ช่วง มูลพินิจ  ได้สร้างสรรค์ศิลปกรรมแนวอีโรติกจ านวนมาก และได้น าออกแสดงหลาย

คร้ัง  ทั้งยังจัดแสดงในหอศิลป์ของตนเอง  การสร้างงานแนวอีโรติกและน าออกแสดงของช่วงอาจมี

ความหมายโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับรหัสดังต่อไปนี้ 

 Aesthetic Code  รหัสทางอารมณ์  เป็นความรู้สึกทางสุนทรียะส่วนบุคคล  และมี

ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม  เช่น  วัฒนธรรมที่เร่ืองอีโรติกมิได้เป็นประเด็นที่เคร่งเครียด  เช่น  

วัฒนธรรมชนเผ่าบางเผ่า   เร่ืองราวสมมติในภาพไทยเชิงสังวาส  และวรรณกรรมเชิงสังวาส  เป็น

ต้น   

 Representational Code  รหัสทดแทน  ภาพอีโรติกอาจมีความหมายโดยนัย  กล่าวคือเป็น

ตัวแทนธรรมชาติของมนุษย์  และสิ่งมีชีวิต  ตัวแทนการเวียนว่ายตายเกิดและแทนค าถามของศิลปิน

ต่อสิ่งที่ผู้ชมคิด 

 Broadcast Code  รหัสที่ส่งผู้รับสารจ านวนมาก  กล่าวคือภาพอีโรติกของช่วง  และการจัด

แสดงงานมีความหมายแฝงเกี่ยวกับการเลิกซ่อนเร้น  ปิดบังอ าพราง  การเผยความคิดออกสู่โลก  

เป็นความหมายโดยนัย   เปิดจิตผู้ชมในด้านจินตนาการและอิสรภาพ   
 

 จากหัวข้อต่างๆ ที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ในบทนี้  ได้พบส่วนประกอบที่เชื่อมโยงกับ

ผลงานของ ช่วง มูลพินิจ  ผลงานศิลปกรรมของเขาคล้ายบันทึกทางประวัติศาสตร์ศิลป์   เนื่องจาก

การศึกษาพบว่าผลงานมีความเชื่อมโยงทางรูปแบบของศิลปกรรมคลาสสิคของกรีก  เรอเนสซองส์  

และไทยประเพณี  มีแนวความคิดจินตนาการในลักษณะแฟนตาซี  และวิจิตรจินตนาการ หรือ แฟน

ตาสติก  นอกจากนั้นยังสะท้อนรากทางวิวัฒนาการและอารยธรรม  เช่น  การสร้างเอกลักษณ์ของ

ชนเผ่าบรรพกาล  และการสร้างร่างผสมผ่านการเล่นเลียนแบบและเล่าเร่ือง  เร่ืองราวอีโรติก หรือ 

กามวิสัยอันกลายเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน  โดยถ่ายทอดผ่านรูปทรงร่างผสมในลักษณะความงาม

เชิงเส้น   

 อย่างไรก็ตามจักได้ท าการสรุป อภิปรายผล และ เสนอแนะ  เป็นภาพรวมอีกคร้ังในบทที่  5 
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บทท่ี 5 

สรุปและเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาร่างผสมในงานศิลปกรรมของ ช่วง  มูลพินิจ  ตามหัวข้อที่เลือกมา
ทั้งหมด  13  หัวข้อด้านล่าง  ได้พบความเชื่อมโยงต่างๆ หัวข้อทั้ง13  ได้แก่ 
 

1. ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบหมือนจริง หรือ เรียลลิสต์ (Realistic Art)  

2. ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบนวศิลป์ หรือ อาร์ต นูโว (Art Nouveau) 

3. ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบเหนือจริง หรือ เซอเรียลลิสต์ (Surrealistic Art) 

4. ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมแบบแฟนตาซี (Fantasy Art) และวิจิตรจินตนาการ 

หรือ แฟนตาสติก (Fantastic Art) 

5. ความเชื่อมโยงทางสุนทรียะ (Aesthetic) : ความน่าเกลียดน่ากลัว (Ugliness) 

6. ความเชื่อมโยงกับลักษณะเชิงเส้น (Linear) 

7. ความเชื่อมโยงกับความขัดแย้ง (Contrast)  

8. ความเชื่อมโยงกับภาพจิตรกรรมไทย และลายไทย  

9. ความเชื่อมโยงกับสัตว์หิมพานต์ 

10. ความเชื่อมโยงกับสัตว์แสดงอากัปกิริยาแบบมนุษย์ (Animals Acting as Human) 

11. ความเชื่อมโยงกับรอยสักและการเขียนลวดลายบนผิวหนัง  (Tattoo and Body 

Paint) 

12. ความเชื่อมโยงกับความรัก กามวิสัย หรือ อีโรติก (erotic) และการวิเคราะห์ทาง

จิตวิทยา 

13. ความเชื่อมโยงกับมายาคติ (Myth)  สัญญะ (Sign)  และรหัส (Code)  

 
 รูปทรงของร่างผสมที่เป็นมนุษย์  คน  สิ่งของ  ได้ถูกสร้างขึ้นในลักษณะเหมือนจริง  
(Realistic)  แต่ไม่เน้นการสร้างมวลปริมาตร  การลงสีเรียบเนียน  มีการตัดเส้นที่ระเอียดและคม
ผสมผสานรูปทรงอย่างอิสระและมักเบาลอยอยู่กลางอากาศ  ซึ่งศิลปินต้องการให้มีลักษณะเหมือน
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ความฝันในโลกแห่งจินตนาการ  ส่วนรูปทรงของพรรณพฤกษาจะได้รับการประดิษฐ์ขึ้นผสมกับ
รูปทรงจริง  เน้นการตกแต่งรูปทรงทั้งหลายด้วยลวดลาย  โดยเฉพาะลายไทย  และเขียนลายลงบน
รูปทรงคล้ายลายสักหรือการเขียนลวดลายบนผิวหนัง  ซึ่งการใช้เส้นที่อ่อนช้อยสร้างลวดลายและ
รูปทรง  และการตัดเส้นถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งในงานของช่วง  เป็นความงามเชิงเส้นเช่นเดียวกับ
จิตรกรรมบนภาชนะของกรีก  ศิลปกรรมอาร์ต นูโว  งานจิตรกรรมของบอตติเชลลี  และภาพ
จิตรกรรมไทยประเพณี   นอกจากร่างผสมที่งดงามอ่อนช้อยแล้ว  ยังได้สร้างร่างผสมที่น่าเกลียดน่า
กลัว พิลึกพิลั่นขึ้นด้วย   ซึ่งเป็นการสร้างสุนทรียภาพแบบหนึ่งในงานศิลปกรรม 
 

 ความฟุ้งฝันตามจินตนาการเป็นสิ่งที่ศิลปินให้ความสนใจ  และใช้ในการสร้างงานมา
ตลอด  ความเหนือจริง  และเร่ืองราวจากวรรณกรรมที่ออกแนวแฟนตาซี  และวิจิตรจินตนาการ 
 

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  เร่ืองราวของความรักและภาพอีโรติก ยังเป็นอีกหนึ่ง
ลักษณะเด่นและเป็นแนวทางในการสร้างงานของเขา  โดยการยึดคติสร้างงานด้วยความจริงใจต่อ
ตัวเอง  เป็นการเปิดโลกที่ต้องซ่อนเร้นออกสู่สาธารณะ  เป็นการเสนอมุมมองที่ท้าทายต่อคติความ
เชื่อเดิมของเร่ืองราวทางเพศ  และองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นมักถูกประกอบกันขึ้นเป็นผลงาน
ศิลปกรรมของช่วง 

 

ถึงแม้ว่าผลงานของเขาจะมีเร่ืองอีโรติกเป็นแนวคิดหลัก  แต่ก็มักได้รับการติดต่อให้
สร้างงานศิลปกรรมเพื่อศาสนาไว้หลายชิ้น  สะท้อนให้เห็นความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
ในหลายรูปแบบ    ซึ่งศิลปินเองเน้นเร่ืองทักษะในเชิงช่าง  โดยเฉพาะช่างไทยซึ่งเป็นพื้นฐานของ
ครอบครัวมาแต่เดิม   

 

จากการศึกษาครั้งน้ีท าให้เห็นลักษณะต่างๆ  ที่แฝงในงาน  อันเกิดจากการเรียนรู้  และ
สะท้อนความหลากหลายของศิลปะวิทยาการที่หลั่งไหลเข้ามาในช่วงชีวิตของศิลปินได้เป็นอย่างดี  
ไม่ว่าจะเป็นวิชาการเรียนการสอนศิลปแบบอาคาดิมิค (Academic)  ซึ่งแพร่เข้ามาในช่วงประมาณ
พุทธศักราช  2400  เป็นต้นมา  และได้กลายเป็นรากฐานที่มีความส าคัญในชั้นเรียนศิลปะของไทย  
พื้นฐานดังกล่าวได้เขา้มาผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมายาวนานเช่นกัน  ส่วนการ
ผสมผสานรูปทรงอย่างอิสระสะท้อนรากวัฒนธรรมอันยาวนานจากยุคก่อนประวัตศาสตร์ที่ยัง
ได้รับการพัฒนามาถึงปัจจุบัน  และได้แพร่กระจายไปในทุกส่วนของโลก  ร่างผสมนับเป็น
ประดิษฐกรรมหนึ่งของมนุษย์ที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน  และได้รับการสร้างสรรค์ให้มีความ
หลากหลายมากขึ้นเร่ือยๆ  และก้าวผ่านหน้าที่เดิมที่เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของเร่ืองราว  มา
เป็นรูปทรงหลักในงานศิลปกรรมของช่วง  มูลพินิจ   
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป    
- ศึกษาพัฒนาการของประดิษฐกรรมสู่งานศิลปกรรม 
- ศึกษาปัจจัยซึ่งน าไปสู่ความหลากหลายทางศิลปกรรม 
- ศึกษาแนวโน้มศิลปกรรมเหนือจริง (Surrealistic Art) ในเด็ก 
- ศึกษาแนวโน้มศิลปกรรมแฟนตาซี (Fantasy Art) และ แฟนตาสติก (Fantastic 

Art) ในเด็ก 
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