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Nobles at the Court of Shah Abbas เห็นถึงการเอียงหวัที่สงา่ มืองาม แสดงออกใบหนา้ที่สงบนิง่ ทา่ทางที่ผอ่น

คลาย หนุม่สาวคู่นีแ้สดงถึงอดุมคตใินชว่งวยัเยาวข์องชาวเปอรเ์ซียตน้ศตวรรษที่ 17



สะทอ้นถึงสภาพสังคมการเมืองคือรปูป้ัน

คร่ึงตัวของราชินีอิยิปตล์ักษณะเฉพาะแต่

รวมถึงการท าใหเ้ป็นอดุมคติ ดว้ยใบหนา้

สมมาตรสมบูรณ์แสดงออกในเร่ืองของ

วิถีชีวิต และเนน้ความเคลื่อนไหว คล้าย

จริงและมีเสน้โคง้มากขึ้นท าใหด้ ูนุ่มนวล 

(สดัสว่นแบบ Armana) Nefertiti



ตัวกระตุน้เชิงจิตวทิยา ผลงานหนา้กากคู่ The Double Mask (Fig. 12.29), จากชาวอีจ๊ักแฮมของ

บริเวณ Cross River ประเทศแคมเมอลูน เป็นตัวอย่างหลายๆหนา้กากในวัฒนธรรมแอฟริกันที่ ตั้งใจใช้

ศักยภาพเชิงจิตวทิยา โดยทัง้ใหผู้ส้วมใส่มีพลังพเิศษหรือสรา้งความกลัวแกผู่ช้มขณะท าการแสดงดว้ย

หนา้กาก 



Okakura Tenshin
การรวมกนัระหว่างความทนัสมยัและประเพณีท า

ใหเ้กิดความกา้วหนา้ในศิลปะ 

Dr. Gachet มุง่เนน้เร่ืองภาวะภายในจิตใจและอารมณ ์และยงัรวมถึงมิติ

ทางสงัคม นกัคิดเสรี หนงัสือคือความมีอตัตาที่อยู่ในตวัหมอรกัษาโรค 

ดอกไมห้มายถึงอาชพี



Chuck Close รายละเอียดที่นา่ทึ่งของ

โครงสร้าง ร้ิวรอย รขูมุขนของศีรษะ

หญิงวัยสงูอายุ ดวงตาของเธอที่มอง

มายังกลอ้งถ่ายรปูที่ใกลก้ับจมกูของเธอ

และเธอดเูหมือนทั้งก าลังอดทนและสบ

ประมาทกบัหนา้กลอ้งไปพรอ้มกนั



Nancy Burson เปิด

โอกาสให้เราสงสัยกับ

ใบหน้าคนอ่ืน ใช ้กล้อง

ถ่ายรปูพลาสตกิราคาถกู

เพื่อท าให้เกิดเม็ดเกรน 

คลุมเครือบนภาพถ่าย

ของ เ ด็กที่ มี ใบหน้า ไม่

ป ก ติ จ า กพั น ธุก ร รม 

ความบัง เ อิญหรือโรค

รา้ย เลนสก์ลอ้งคณุภาพ

แย่ไดผ้ลิตภาพที่สวยงาม

อย่างนา่ทึ่ง ดว้ยเสน้ขอบ

ที่ดเูบลอ 

photography a2, 2015

Untitled, 1990-91

Untitled, 1991-93



Bill Viola: Dolorosa

การเคลื่อนไหวที่แทบจะดไูมเ่ห็น เพียงไมก่ี่วินาทีเมือ่ดงูานชิน้นีเ้ราเห็นใบหนา้ของพวกเขามกีารเปลี่ยน

อย่างละเอียดออ่น แสดงออกอารมณท์ี่ลึกลบั เกือบเป็นความเศรา้ที่เหลืออด 



Frida Kahlo, Self-Portrait with Thorn 
Necklace and Hummingbird

Rembrandt van Rijn, Self-Portrait 

แสดงถึงตวัตนขา้งในที่เป็นเอกลกัษณ ์ความรูส้ึกทางอารมณท์ี่ล ุม่ลึก



The Morgue (Hacked to Death II), ปี 1992 (Fig. 

12.27), เป็นผลงานภาพถ่ายขนาดใหญ่ 20 ชิ้น

ของ Andres Serrano แสดภาพถึงการขยาย

รายละเอียดของร่างผูค้นในเมือง Morgue ผูท้ี่ ตาย

จากอบัุติเหตุ ความรุนแรงและโรคภัย สถานที่ ไม่ได้

ส าคัญอย่างไรก็ตาม ภาพของศิลปินไดบ้ดบังส่ิงที่

อยู่รอบนอก ในบางภาพ ไม่ค่อยชัดถ้าคนที่ นอน

ขา้งถนนหรือหลับในเตียง ไม่มีร่างกายแสดงใหเ้ห็น

ทุกส่วน ดังน้ันความเป็นปัจเจกไม่จ าเป็นต้องมีอัต

ลักษณ์ แต่เป็นส่ิงที่ เขา้มาใกลแ้ละคุน้เคยแกผู่ช้ม



Tomika Te Mutu  ลายปักที่ ท าใหเ้กิดความโคง้ชว่ยเนน้ถึงความดุดัน ลมหายใจรอ้นระอ ุประเพณีการสัก

เผ่าเมารีเกิดขึ้นดว้ยส่ิวที่ ท าให้เกิดรอยสักสร้างเป็นร่องลึกบนผิว เสน้โค้ง และลายกน้หอยคล้ายกับ

ลวดลายการแกะไมเ้ผ่าเมารี



Doryphoros by Polykleitos
สตูร Canon การผสมผสานความสมดลุ สดัสว่น 

และการเก็บอารมณ ์และบคุลิกแบบวีรชน

คนกรีกในยคุนัน้เชือ่ว่าสดัสว่นคณิตศาสตรท์ าใหเ้กิด

ความกลมกลืนของรปูทรงที่เป็นเร่ืองดงีามทางใจ

และสนุทรียภาพที่ดี



the Male Torso หุ่นบรรพชนคอ

เหยียดตรงและหลังได ้ขัดกับความ

เป็นเสน้โคง้ ส่วนใบหนา้ที่เป็นเงาด า

ของ ศีรษ ะ เ ป็ นจุด เด่น ในตัวง าน

ทั้งหมด ประติมากรรมชิ้นนี้เล่าถึง

บรรพบรุษุ ของประเพณีแอฟริกา หัว

และคอมองว่ า เ ป็นส่วนส าคัญใน

ร่างกายดังนั้นจึงสรา้งมาให้มีความ

ยาวหนึ่งในสามของตัวงานทั้งหมด

ล าตวัมสีดัสว่นหนึง่ และขาก็อีกหนึง่



Torso by Harappan แปรสภาพสู่อดุมคติ

ของร่างกายมนษุย์เสน้รอบนอกและรปูทรง

คือความเนียน โค้ง  ชวนให้คิดถึงความ

นุม่นวล ยืดหยุ่น โลกีย ์และความเปราะบาง



Yakshi (นางยักษิณี) จากศตวรรษแรก BCE ใน

อินเดีย(Fig.12.17) ยังคงใชรู้ปทรงกลมกลึงและ

โลกีย์มาจากผลงาน Torso ยักษิณีคือวญิญาณที่ สิง

สถิตในธรรมชาติเป็นตัวแทนความอดุมสมบูรณ์



Laocoon and His Sons

ศิลปะซึ่ งมีเน้ือหาความบาปมนุษย์ ดู

เหมือนจะเหมาะกับประเภทศิลปะที่

แสดงถึงร่างกายมนุษย์ที่ ถูกแปร

สภาพ สู่อุดมคติ  มนุษ ย์ กับกา ร

กระท ารุนแรง เปราะบางกับอายุ 

ความเจ็บไข ้โรคภัย และความรู้สึก

เจ็บป่วย ความกลัว ความส้ินหวัง 

สองลัทธิ น้ีส่ ง อิทธิพลมา สู่ ยุค น้ี

เรียกวา่ ยุคกรีกเฮเลนิสติค

“ความเปราะบางของมนุษย์และการ

ไมส่ามารถควบคมุโชคชะตา”



The Last Judgment (ป้ันในสไตล์โรมาเนสท์) สร้างเมื่ อ 1130 (Fig.12.19), จากประตูทางเขา้ St. 

Lazare เป็นอีกตัวอย่างหน่ึงของศิลปะที่ เล่าถึงมลทินความเป็นมนุษย์ ไม่เหมือนกับร่างกายกลา้มเน้ือของ

เลาคูน ร่างกายคนในภาพบอกถึงความทุกขย์าก เปราะบาง น่าสังเวท ฉากเป็นเร่ืองของจุดส้ินสุดเวลา 



“ไม่มีอะไรมหัศจรรย์กว่ามนุษย์ ” สะท้อนถึงความคิด

คล้ายคลึงกับกรีกอีกคร้ัง Michelangelo Buonarroti 

อารมณ์ขา้งในตัวเดวิดก าลังบอกถึงหัวใจของการมีอยู่ จิต

วญิญาณ ที่ แยกจากร่างกาย ร่างกายถูกท าใหดู้สง่างามและ

เน้นส าคัญ แต่ส่ิงน้ีเป็นเพียงแค่พาหะเพื่ อส่ือสารถึงจิต

วญิญาณ



“ภาพประกอบการศึกษากายวิภาคชาว

เปอร์เซีย” (The Persian Anatomical Illustration) 

(Fig. 12.22) จากอิหร่านหรือปากีสถานราว 

ปี1680–1750 แสดงถึงหญิงตั้งครรภ์ เธอ

แบะอกของเธอให้เห็นอวัยวะภายในทั้งหัวใจ

กระเพาะ กระเพาะปัสสาวะ ล้อมรอบตัวเธอมี

รายละเอียดการวาดภาพอวัยวะส่วนอ่ืน ทั้ง

สองส่วนหัวใจและปอด เธอถือพืชอยู่ในมืออาจ

เป็นสัญลักษณ์แห่งความอดุมสมบูรณ์



Richard Hamilton: 1956

Just What Is It That Makes Today’s 

Homes So Different, So Appealing? 

(อะไรแค่ท าให้บ้านทุกวันน้ีต่างออกไป 

น่ า ส น ใ จ จ ริ ง ห รื อ )  ก า ร จั ด ว า ง

องค์ประกอบที่ ยุ่งเหยิงดว้ยส่ิงต่างๆ ที่

เป็นของใหม่และทันสมัยท าให้ทุกส่ิงดูไร้

เหตุผลและเห่อตามกระแส การถากถาง

วัฒนธรรมบริโภคนิยมสมัยใหม่ของ 

Hamilton ปรากฏใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพ

และความไร้สาระของโฆษณาเพราะวา่มัน

ฉายใหเ้ห็นภาพร่างกายอดุมคติที่ สุดโต่ง  



Lucean Freud: Leigh under the Skyligh

แบบไมไ่ดต้ัง้ใจจะเผยนยัความคุน้เคยชินผา่นท่าทาง

และการแสดงออกท่าสีหน ้า  ตัวแบบดูแล้วมี

ปริมาตรชัดเจน จากมุมมองที่อยู่ดา้นล่างของ

ศิลปินท าใหเ้ขาดเูหมอืนยกัษ ์พื้นผวิที่พิเศษนีช้ว่ยให้

เกิดความแปลกใจและนา่รงัเกียจ 



Muybridge, มองว่าแนวคิดร่างกายมนุษย์มีการเปล่ียนแปลงและถูกบันทึกดว้ยการมีอยู่ของเวลาและ

สถานที่  ยังศึกษาส่ิงที่ คล้ายคลึงกันของการเคล่ือนไหวมนุษย์และสัตว์ เขาได้พัฒนาเคร่ืองมือ

ทรงกระบอกที่ ท าใหภ้าพของเขาสามารถตั้งได ้หมุน และมองแล้วลวงตาเคล่ือนไหว เป็นที่ ยอมรับว่า

ผลงานเขาเป็นการบกุเบิกของภาพยนตร์



The Scream (Fig. 12.28), เขียนโดย

ศิลปินชาวนอร์เวย์ Edvard Munch ในปี

1893 ในผลงาน น้ี ร่ า งกายที่ ถู ก

ล ด ท อ น เ ป็ น พ า ห ะ ส า ห รั บ ก า ร

แสดงออกของความกลัวภายในความ

วติกและความกดดัน ความเหมือนจริง

ไดล้ะทิ้งไปเพื่ อให้เกิดรูปทรงสู่อารมณ์

ภายใน ในช่วงน้ี     ซิกมุนด์ ฟรอยด ์

ไดเ้ผยแพร่ทฤษฎีของความเก็บกดและ

โรคประสาทในฐานะความเจ็บป่วยทาง

สังคมและส่วนตัวซึ่ งไดรั้บอิทธิพลจาก 

Munch กับศิลปินคนอ่ืนๆ







Cindy Sherman, 1980 : ตวัตนในวฒันธรรมและบทบาทในสงัคม 



Mariko Mori ,  Birth of a Star 
อะไรคือตัวตน? ผลงานของ Mori เป็นการสลายเสน้แบ่ง

ระหว่างศิลปะ ของเล่น แฟชัน่ คิช ความตลก และการศึกษา

อย่างจริงจงั



Hannah Wilke :Intra-Venus ศิลปินท าท่าสามท่าที่ ไดจ้ากภาพโป้ที่ ย่ัวยวนจากภาพวาดและ

นิตยสาร เช่น หนังสือเพลย์บอย สายตาช าเลืองมองของเธอแสดงนัยถึงคู่นอนของเธอ โดยที่

เธอวางท่าตัวเองใหเ้หมือนวัตถุของการจอ้งมอง การวางท่าของเธอพูดถึงความชื่ มชมหลงใหล

ตัวเอง เธอเป็นวนัีสเทพีแห่งความรักและความงาน แมว้า่จะถูกรุมเร้าดว้ยโรคภัยไข้เจ็บและการ

รักษา ศิลปินกล่าวถึงเร่ืองทางเพศส าหรับตัวเธอในฐานะความเจบ็ป่วย 



-ธรรมเนียมทางเพศที่ ผูช้ายอยู่เหนือกวา่ผูห้ญิง 

-การแสดงของร่างกายส าหรับการจอ้งมอง   

ส าหรับการบริโภคที่ มีความรุนแรงและเกินควบคมุ 

-การกวาดตอ้นชี้น าจิตใจมนุษย์



Kara Walker: ตอ่ตา้นการเหยียดสีผวิ เรียกรอ้งพื้นที่การแสดงออกของความเทา่เทียม



Carolee schneemann, 1970:  happenings, 

วตัถมุชีวิีตที่เปลา่เปลือยและไมแ่ตง่เตมิเสริมแตง่



Nancy Spero

พื้นที่ทางศิลปะที่มคีวามพอดอียา่งอิสระ

ของเพศสภาพ



แนวโนม้ของการใชร้ปูทรงคน ในแตล่ะยคุสมยัจะมี

ความแตกตา่งกนัออกไป จากกรีกถึงศตวรรษที่

18 พฒันาจากอดุมคตมิาสูค่วามเหมอืนจริงมาก

ที่สดุ ศตวรรษที่ 19 สลายรปูทรงเหมอืนจริง และ

กลบัมาสูค่วามเป็นจริงที่สดุอีกครัง้


