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สตัว์ถกูนําเสนอในผลงานทศันศลิป์เป็นจํานวนมาก แตท่วา่ยงัไมมี่ผู้ใดให้ความสนใจ
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อารมณ์ความรู้สกึน้อยที6สดุ 
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 PAWEENA  UANOMJITKUL : ANIMALS IN THAI VISUAL ART : 1934 - 2007. THESIS 
ADVISOR :  ASST.PROF.NARIN RUTTANACHUN, Ph.D.  440 pp. 

Animals are presented in many visual artworks, but no one has been studied on 
this topic. The purposes of this thesis are study creative motivation and classify styles and 
contents of animal images in Thai visual artworks from 1934 – 2007, as well as to build up 
basic understanding for cognitive processes and artists’ behavioral reactions. This thesis will 
also be useful for further studies on art theory.  Amount of 30 artists were selected from their 
qualification in their expertise in art field.  In order to implement the thesis, researcher chose 
the qualitative approach by gathering information from documents, pictures, and individual 
interviews, and synthesizing that valuable information. After that, the results from the analysis 
were demonstrated in the descriptive explanation by presenting artworks with their varieties. 
The conclusion illustrate as follows: 

1. Intrinsic motivation is the main force coming from behaviors to create animal 
pictures in visual arts, by urging from Extrinsic Motivation to increase degree of reinforcement. 

2. Animals in visual arts were presented in four styles; i) the style of fantasy and 
symbol, ii) the style of formal order, iii) the style of objective accuracy, and iv) the style of 
emotion. These four styles have different ratio in artwork presentations based on artists’ 
inspiration and interesting. The result also showed that the style of fantasy and symbol in 
artworks reached the highest degree of artists’ interesting, while the style of emotion was the 
lowest one. 
 3. Artists presented both personal function and social function of animals in visual 
arts in similar proportion which connected to personal lifestyle and Thai culture. Moreover, 
every artist tended to present animal pictures in symbolical way, representing the artist 
himself, other interesting things, or other attracting persons in society. 
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บทที� 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ผลงานทศันศิลป์ของไทยปรากฏรูปสตัว์มากมาย ศิลปินทั �งอดีตและปัจจุบันต่าง
สร้างสรรค์และแสดงเรื'องราวของสตัว์ผ่านสื'อหลากชนิดมากด้วยกระบวนแบบ และเนื �อหาหลาย
ประเภท การศกึษาวิจยัครั �งนี �เป็นการรวบรวมผลงานทศันศลิป์ของศลิปินไทยที'นําเสนอรูปสตัว์
ตั �งแตปี่ พ.ศ.2477-2550 เพื'อศกึษาแนวความคดิและแรงจงูใจของศลิปิน พร้อมกบัจําแนก
กระบวนแบบ และเนื �อหาในการนําเสนอ 

มนษุย์และสตัว์มีความสมัพนัธ์กนัมาช้านาน สตัว์ไมเ่พียงมีความสําคญัอย่างมากตอ่
ระบบนิเวศวิทยาแตย่งัมีประโยชน์ตอ่มนษุย์นานปัการ ตั �งแตส่มยับรรพกาลจนถึงปัจจบุนัสตัว์ถกู
นํามาสนองตอบตอ่ความต้องการขั �นพื �นฐานของมนษุย์ 4 ประการ ได้แก่ ประการที'หนึ'ง ความ
ต้องการทางด้านชีวภาพคือความต้องการมีชีวิตรอด อาหารและยารักษาโรคถือเป็นสิ'งจําเป็นของ
มนษุย์ในการดํารงชีวิต ในยคุก่อนประวตัิศาสตร์มนษุย์และสตัว์ตา่งฝ่ายตา่งสลบักนัมีบทบาทเป็น
ผู้ลา่และผู้ถกูลา่ โดยมีจดุมุง่หมายให้ได้มาในสิ'งเดียวกนัคืออาหารเพื'อการดํารงอยูข่องชีวิต ซึ'งการ
ลา่สตัว์เพื'อนํามาเป็นอาหารดําเนินตอ่เนื'องเรื'อยมาจนกระทั'งถึงปัจจบุนั อีกทั �งทางด้านการแพทย์
ยงัได้ใช้ประโยชน์จากสตัว์ชนิดตา่งๆเพื'อผลิตยารักษาโรค และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์มากมาย 
ประการที'สองคือ ความต้องการทางด้านกายภาพ เป็นความต้องการสิ'งอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินชีวิต เมื'อมนษุย์มีวิวฒันาการทั �งด้านร่างกายและสตปัิญญา จงึก่อให้เกิดพฒันาการด้าน
เครื'องมือเครื'องใช้ รวมทั �งอาวธุเพื'อสนองตอบตอ่ความต้องการทางด้านประโยชน์ใช้สอย นํามาซึ'ง
ความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตของมนษุย์มากยิ'งขึ �น ในอดีตหลงัจากบริโภคเนื �อสตัว์ กระดกู
จะถกูนําไปประดษิฐ์เป็นเครื'องมือเครื'องใช้และอาวธุ สว่นหนงัและขนสตัว์ถกูนํามาทําเป็นเครื'อง 
นุง่หม่สําหรับปกปิดร่างกายและให้ความอบอุน่ ทั �งนี �บางวฒันธรรมมีการใช้หนงัสตัว์สร้างกระโจม
เพื'อเป็นที'อยูอ่าศยั ตอ่มาหนงัสตัว์ได้ถกูนํามาแปรรูปทําเป็นเครื'องเรือนตา่งๆมากมาย นอกจากนี �
ยงัรวมไปถึงการนําสตัว์มาเลี �ยง และใช้ประโยชน์จากพละกําลงัของสตัว์เหลา่นั �น เช่น เลี �ยงควาย
เพื'อเอาไว้ไถนา เลี �ยงช้างเพื'อเอาไว้ลากซุง และเลี �ยงม้าเพื'อเป็นพาหนะสําหรับเดนิทาง เป็นต้น
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ประการที'สามคือ ความต้องการทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นความต้องการด้านการ
ตดิตอ่สื'อสาร และการอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่เป็นสงัคม ซึ'งในอดีตมนษุย์ใช้สตัว์เพื'อเป็นเครื'องมือใน
การรับสง่ข้อมลูขา่วสารซึ'งกนัและกนั เชน่ การใช้นกพิราบสื'อสาร อีกทั �งในบางสงัคมยงัมีการนํา
สตัว์มาเลี �ยงเพื'อเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงบารมี และชว่ยสง่เสริมสถานภาพทางสงัคม อาทิ ช้างเผือก
ตั �งแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัเป็นสตัว์คูบ่ารมีของพระมหากษัตริย์ไทย หรือในสมยัโรมนัสนุขัขนาดเล็ก
เป็นที'นิยมนํามาเลี �ยงอยา่งมากในกลุม่สตรีและสงัคมชั �นสงู โดยมกัจงูสนุขัออกไปเดินเลน่ตามท้อง
ถนน1 สะท้อนให้เห็นคา่นิยมและความต้องการเป็นที'ยอมรับในสงัคมอีกประการหนึ'ง ซึ'งความ
ต้องการด้านสงัคมนี �ยงัหมายความรวมไปถึงการเลี �ยงและลา่สตัว์เพื'อทําการติดตอ่ค้าขาย หรือเจริญ 
สมัพนัธไมตรีกบันานาประเทศ เพราะถือเป็นการเชื'อมโยงความสมัพนัธ์จากสงัคมหนึ'งไปสูอี่กสงัคม
หนึ'งด้วยการแลกเปลี'ยนผลประโยชน์ซึ'งกนัและกนั นอกจากนี �มนษุย์ยงัใช้สตัว์ในการทําสงคราม
เพื'อให้ได้มาซึ'งอํานาจ รวมทั �งอาณาเขตอนัแสดงถึงสงัคมและความเป็นชาต ิ เชน่ สงครามในสมยั
กรีกมีการใช้รถศกึเทียมม้า หรือในสมยัโรมนัสนุขัจะถกูใสเ่กราะและติดอาวธุที'แหลมคม พร้อมกบั
ใสป่ลอกคอเหล็กที'มีเดือยแหลมในยามออกรบ2 สว่นในประเทศไทยมีการใช้ช้างในการทําสงคราม
ยทุธหตัถี เป็นต้น ประการที'สี'คือ ความต้องการทางด้านจิตใจ มนษุย์เริ'มรู้จกัการเพาะปลกูและนํา
สตัว์มาเลี �ยง เริ'มต้นจากการจบัสตัว์ป่ามากกัขงัไว้ซึ'งมีจดุประสงค์เพียงเพื'อเป็นเสบียงอาหาร ตอ่มา
สตัว์เหลา่นั �นได้ออกลกูเพิ'มจํานวนมากขึ �น ทําให้มนษุย์เรียนรู้วา่สามารถมีอาหารได้โดยไมต้่องออก
ลา่ ด้วยเหตนีุ �มนษุย์จงึคอ่ยๆเปลี'ยนแปลงจากสงัคมลา่สตัว์ก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมเกษตรกรรมและ
เริ'มตั �งถิ'นฐานเป็นหลกัแหลง่ สตัว์จากที'เคยดรุ้ายถกูนํามาเลี �ยงให้เชื'องจนกลายเป็นสตัว์เลี �ยง 
ความสมัพนัธ์ได้พฒันาจนทําให้สตัว์กลายมาเป็นเพื'อนแท้ของมนษุย์ในที'สดุ บอ่ยครั �งที'สตัว์เลี �ยง
สามารถชว่ยเหลือชีวิตมนษุย์ผู้ เป็นเจ้าของเมื'อยามที'ต้องเผชิญกบัภยัอนัตราย หรืออาจทําหน้าที'
ชว่ยเยียวยาฟื�นฟสูภาพจิตใจของผู้ ป่วย ทั �งทางร่างกายและจิตใจจนมีแนวโน้มที'นําไปสูค่วามเป็น
ปกตไิด้ในที'สดุ อยา่งไรก็ตามสตัว์ไมไ่ด้อยูใ่นฐานะเพื'อนของมนษุย์เพียงอยา่งเดียวเทา่นั �น จาก
อดีตจนถึงปัจจบุนัสตัว์มีความเกี'ยวข้องกบัความเชื'ออยา่งมาก ดงัที'ปรากฏอยูใ่นผลงานศิลปกรรม
ตา่งๆ เชน่ สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ก่อนการออกล่าสตัว์มนษุย์จะทําพิธีกรรมด้วยการวาดรูปสตัว์ 
และใช้อาวธุตา่งๆทิ'มแทง เปรียบได้กบัการได้ฆ่าสตัว์ชนิดนั �นเป็นที'เรียบร้อยแล้ว ทั �งนี �เพื'อเป็นการ
ชว่ยเสริมสร้างความมั'นใจในการออกลา่ พร้อมกนันั �นได้มีการนําสตัว์มาเชื'อมโยงกบัปรากฏการณ์
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ทางธรรมชาตซิึ'งในขณะนั �นถือเป็นสิ'งลี �ลบัที'ไมส่ามารถหาคําตอบได้ เป็นผลทําให้สตัว์ตา่งๆถกู
ยกระดบักลายเป็นตวัแทนของเทพเจ้า ก่อให้เกิดคตคิวามเชื'อเรื'องการบชูาและศรัทธาสตัว์ที'มี
ประโยชน์อยา่งแพร่หลาย ซึ'งความเชื'อเกี'ยวกบัสตัว์ที'เป็นตวัแทนของสิ'งศกัดิdสิทธิdสามารถพบเห็น
ได้ในหลายวฒันธรรม ความต้องการพื �นฐานทางด้านจิตใจนี �ยงัรวมไปถึงความพงึพอใจในสิ'ง
สวยงามก่อให้เกิดการประดบัตกแตง่เรือนร่างและเคหะสถานขึ �น เป็นเหตใุห้อวยัวะสว่นตา่งๆของ
สตัว์กลายมาเป็นวตัถดุิบในการทําเครื'องประดบันั �นๆ เชน่ ขนและหนงัสตัว์ กระดองของเตา่กระ 
งาช้าง เขาหรือเขี �ยวของสตัว์ชนิดตา่งๆ เป็นต้น ไมเ่พียงเทา่นั �นสตัว์ยงัถกูนํามาใช้สร้างความบนัเทิง
ให้กบัมนษุย์ เป็นสว่นหนึ'งของเกมกีฬา และกิจกรรมสนัทนาการตา่งๆเพื'อสร้างความผอ่นคลาย
และความสนกุสนาน เช่น การตีไก่ วิ'งควาย หรือละครสตัว์ เป็นต้น  

จากวิวฒันาการของมนษุย์ที'เริ'มเรียนรู้การขีดเขียน วาดภาพ ประดษิฐ์ตวัอกัษร และ
ประดษิฐ์เครื'องมือเครื'องใช้ กอปรกบัคติความเชื'อตา่งๆได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางศลิปะซึ'งเป็น
หลกัฐานทางอารยธรรมมากมายที'แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสตัว์ เชน่ ในสมยัก่อน
ประวตัิศาสตร์มนษุย์ถํ �าได้วาดภาพสตัว์นานาชนิดที'ถํ �าลาสโกซ์ (Lascaux Cave) บริเวณตอนใต้
ของประเทศฝรั'งเศส และถํ �าอลัตามิรา (Altamira Cave) บริเวณภาคเหนือของประเทศสเปน ฯลฯ 
มนษุย์ถํ �าวาดภาพสตัว์เหล่านี �ขึ �นเพื'อใช้ประกอบพิธีกรรมเรียกขวญัเสริมสร้างกําลงัใจในการออกลา่ 
หรืออาจใช้ภาพเหล่านี �เพื'อเรียนรู้ตําแหนง่ในการโจมตีสตัว์ ผู้วาดภาพในสมยันั �นพยายามลอกเลียน 
แบบจากธรรมชาติ มีความจําเป็นต้องอาศยัทกัษะและการจดจําภาพลกัษณ์ของสตัว์ เพื'อนํามา
ถ่ายทอดให้เหมือนจริงมากที'สดุ  

ในอารยธรรมแถบลุม่แมนํ่ �าไนล์ ชาวอียิปต์มีความเชื'อในเรื'องของการเวียนว่ายตายเกิด 
เทพเจ้ามกัสิงสถิตอยูใ่นร่างของสตัว์ เชน่ ววั จระเข้ นกเหยี'ยว แกะ แพะ แมว สนุขั แมลงปีกแข็ง 
ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ'งววัเพศผู้และเพศเมียจะได้รับการยกย่องอย่างสงู ชาวอียิปต์เชื'อวา่เทพเจ้า
โอซิริส (Osiris) ซึ'งเป็นเทพสําคญัได้สถิตอยูใ่นร่างววัตวัผู้  สว่นไอซิส (Isis) สถิตอยูใ่นร่างววัตวัเมีย 
ดงันั �นววัจงึกลายเป็นสตัว์ศกัดิdสิทธิdให้มนษุย์เคารพสกัการะ3 เชน่เดียวกนักบัชาวอินเดียที'นบัถือ
ศาสนาพราหมณ์มีความเชื'อวา่ ววัเป็นสญัลกัษณ์ของความดีและเป็นพาหะนะของพระศวิะ ลทัธิ
การบชูาววัในอินเดียยงัคงยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดยาวนานจวบจนกระทั'งปัจจบุนั4 ไมเ่พียงเทา่นั �น
ชาวเปอร์เซียโบราณ และกรีกโบราณยงัยอมรับนบัถือสตัว์ศกัดิdสิทธ์ชนิดนี �เชน่เดียวกนั ด้วยเหตนีุ �

                                                           

3
 ยริู ดมิตริเยฟ, มนษุย์กบัสตัว์, แปลโดย ทองสกุ เกตโุรจน์ (กรุงเทพ: กระทรวงศกึษาธิการ, 2534), 32. 

4
 เรื'องเดยีวกนั, 37. 
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งานศลิปกรรมของอารยธรรมตา่งๆโดยทั'วไปจงึมกัปรากฏรูปสตัว์ตามธรรมชาต ิ หรือมีการผสม 
ผสานรูปร่างระหวา่งมนษุย์และสตัว์ชนิดตา่งๆมากมาย ซึ'งการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานศลิปกรรม
ของศลิปินทั �งตะวนัตก และตะวนัออกนั �นยงัคงมีตอ่เนื'องเรื'อยมาจนกระทั'งถึงปัจจบุนั หากแตมี่
ความเชื'อ รวมทั �งแนวทางการแสดงออกที'เปลี'ยนแปลง และมีความหลากหลายมากยิ'งขึ �น 

ด้วยความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์และสตัว์ที'ยาวนานนี �เป็นผลทําให้สตัว์มีความเกี'ยวข้อง
และใกล้ชิดกบัทกุวฒันธรรม รวมถึงประเทศไทยที'ผลงานศลิปกรรมทกุแขนงทกุระดบั ตั �งแตอ่ดีต
จนถึงปัจจบุนั สตัว์มกัเข้าไปมีสว่นเกี'ยวข้องหรือเป็นสว่นหนึ'งของผลงานในทกุประเภท เชน่ ผลงาน
ด้านวรรณกรรมที'มีการประพนัธ์เนื �อหาเรื'องราวที'แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์และสตัว์ ด้าน
ดนตรีและนาฏกรรมมีการสร้างเครื'องดนตรี ประพนัธ์เนื �อร้อง รวมทั �งออกแบบเครื'องแตง่กายและ
ทว่งทา่การร่ายรําที'เลียนแบบภาพลกัษณ์หรือทา่ทางของสตัว์ อีกทั �งในด้านงานชา่ง ข้าวของ
เครื'องใช้ ของเลน่พื �นบ้าน เหรียญและธนบตัร ตราสญัลกัษณ์ประจําหนว่ยงาน สถาบนั จงัหวดั 
กระทรวง รวมถึงธงชาต ิและพระราชลญัจกรสําหรับพระเจ้าแผน่ดนิตั �งแตอ่ดีตจนกระทั'งถึงปัจจบุนั
ก็มกัปรากฏภาพลกัษณ์ของสตัว์ชนิดตา่งๆ ร่วมด้วยเสมอ 

จากประวตัิความเป็นมาอนัยาวนานของศลิปะในประเทศไทย สามารถพบการสร้างสรรค์
ภาพสตัว์ชนิดตา่งๆอยา่งแพร่หลาย เชน่ ภาพเขียนสตัว์นานาชนิดบนผนงัถํ �าหรือเพิงผา หรือ
ประตมิากรรมรูปสตัว์ที'ถกูสร้างขึ �นเพื'อใช้ในการเลา่เรื'องและประดบัตกแตง่โบราณสถาน รวมทั �ง
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงเรื'องราวที'เกี'ยวเนื'องกบัพทุธประวตั ิ พทุธชาดก ตํานานไตรภมูิ และ
ศลิปวตัถทีุ'เกี'ยวข้องกบัคตคิวามเชื'อตา่งๆ เมื'อลว่งเข้าสูผ่ลงานศลิปะสมยัใหม่5 ถึงปัจจบุนัการ
แสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์ยงัคงปรากฏให้เห็นอยูเ่สมอ ทั �งในผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ์ สื'อผสม ฯลฯ จากการเปลี'ยนแปลงของสภาพสงัคมได้นํามาซึ'งความแตกตา่งทางด้านการ
นําเสนอผลงาน การสร้างสรรค์ขึ �นอยูก่บับริบทตา่งๆ เชน่ สภาพการณ์ของแตล่ะยคุสมยั ความเชื'อ 
ความศรัทธา กระแสความนิยมในสงัคม ความเป็นปัจเจกทางด้านอารมณ์ แนวคดิ กระบวนแบบ 
และแนวทางในการแสดงออกสว่นตวัของศลิปิน เป็นต้น 
                                                           

5
 วิบลูย์ ลี �สวุรรณ, ศิลปะในประเทศไทย: จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมยัใหม ่ (กรุงเทพ: 

ศนูย์หนงัสอืลาดพร้าว), 15. วิบลูย์ได้ให้ความหมายคําวา่ ศิลปะสมยัใหมใ่นประเทศไทย หมายถงึ ศิลปะอยา่ง
ใหมห่รือแบบใหมที่'เกิดขึ �นในประเทศไทย วิวฒันาการเป็นลาํดบัทั �งรูปแบบและแนวคดิ โดยได้รับแบบอยา่งมา
จากศิลปะตะวนัตกอยา่งจริงจงัเมื'อนายคอร์ราโดเฟโรซีนําการสอนศิลปะตะวนัตกมาสอนในโรงเรียนประณีต
ศิลปกรรม กรมศิลปากร ซึ'งเป็นจดุเริ'มต้นในการวางรากฐานของศิลปะสมยัใหม ่จนเกิดจิตรกร ประติมากร สร้าง
งานศิลปะมีลกัษณะสากลอยา่งที'ปรากฏอยูใ่นปัจจบุนั 
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การศกึษาผลงานศลิปะจําเป็นต้องอาศยัปัจจยัหลายด้าน ทั �งด้านการศกึษาแรงจงูใจที'มี
ผลผลกัดนัให้ศิลปินเกิดความต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และด้านแนวความคิดอนัแสดงออกมา
ในเนื �อหาเรื'องราวของผลงาน รวมทั �งกระบวนแบบในการนําเสนอ เพื'อให้เกิดความเข้าใจถึงแหล่งที'มา
ทางความคิด ทศันคตทีิ'มีตอ่สตัว์ ตอ่ตนเอง หรือตอ่สภาพสงัคม รวมทั �งวิธีการถ่ายทอดของศลิปิน  

พฤตกิรรมของมนษุย์ทกุรูปแบบเกิดจากแรงจงูใจของตนเอง แรงจงูใจที'ตา่งกนัจงึทําให้
บคุคลมีบคุลิกภาพไมเ่หมือนกนั6 แรงจงูใจหมายถึงสภาวะที'สิ'งมีชีวิตถกูกระตุ้นจากความต้องการ
ตา่งๆ จนเกิดแรงขบัภายใน ทําให้มนษุย์เกิดการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมออกมาเพื'อให้บรรลุ
จดุมุง่หมายตามความต้องการที'มีอยู่ ซึ'งประเสริฐ ศีลรัตนา ได้กล่าวถึงแรงจงูใจวา่เป็นสิ'งที'คอย
ผลกัดนัให้ศลิปินแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิ'งเร้า โดยเกิดขึ �นจากแรงจงูใจภายในของตวัศลิปิน
เอง เรียกวา่แรงจงูใจภายใน (Intrinsic motive) เชน่ ความต้องการ ความสนใจ และทศันคต ิหรือ
อาจเกิดจากภายนอกเรียกว่า แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic motive) เชน่ การให้รางวลั การแขง่ขนั 
และการชมเชย7 อาจกลา่วได้วา่แรงจงูใจเป็นสิ'งสําคญัที'ทําให้ศลิปินเกิดพฤตกิรรมการถ่ายทอด
ผลงานศลิปะเพื'อให้บรรลถึุงจดุมุง่หมายและความต้องการของตนเอง  

ทางด้านกระบวนแบบในการแสดงออกนั �น เอ็ดมนัด์ เบร์ิก เฟลด์แมน (Edmund Burke 
Feldman) นกัวิชาการศลิปะแหง่มหาวิทยาลยัจอร์เจีย (University of Georgia) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้แบง่ประเภทกระบวนแบบเฉพาะของงานศลิปะออกเป็น 4 ลกัษณะคือ กระบวน
แบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง8 (The style of objective accuracy) กระบวน
แบบเชิงรูปแบบนิยม (The style of formal order) กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ9 
(The style of emotion) กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (The style of fantasy)10 ซึ'งการแบง่ประเภท
ของกระบวนแบบในลกัษณะนี �มีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันกัวิชาการศลิปะ
อีกหลายทา่น ดงันี �คือ      ลอร่า เอช แช็พแมน (Laura H. Chapman) ได้แบง่ประเภทของกระบวน
แบบออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่กระบวนแบบเชิงเหมือนจริง (Realistic work) กระบวนแบบเชิง

                                                           

6
 ศรีเรือน แก้วกงัวาล, ทฤษฎีจิตวทิยา, พิมพ์ครั �งที' 12 (กรุงเทพ: หมอชาวบ้าน, 2548), 103. 

7
 ประเสริฐ ศีลรัตนา, จิตรกรรม (กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์, 2528), 28. 

8
 ให้คํานิยามศพัท์เป็นภาษาไทยโดย ศาสตราจารย์กําจร สนุพงษ์ศรี 

9
 ให้คํานิยามศพัท์เป็นภาษาไทยโดย ศาสตราจารย์กําจร สนุพงษ์ศรี 

10
 Edmund Burke Feldman, Varieties of Visual Experience , 2nd ed. (New York: Harry N. 

Abrams,Inc, 1981), 143. 
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รูปแบบนิยม (Formalistic work) กระบวนแบบเชิงการแสดงออกทางอารมณ์ (Expressionistic 
work) กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (Fantastic work)11 เช่นเดียวกนักบัซานโดร โบโคลา (Sandro 
Bocola) ศลิปินและนกัวิชาการศลิปะร่วมสมยัชาวอิตาลีที'ได้จดัแบง่กระบวนแบบของผลงานศลิปะ
ตามลกัษณะการแสดงออกทางกายภาพเป็น 4 กระบวนแบบคือ กระบวนแบบเชิงเหมือนจริง 
(Realistic) กระบวนแบบเชิงแสดงโครงสร้าง (Structural) กระบวนแบบเชิงอารมณ์ความรู้สกึ 
(Romantic) กระบวนแบบเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolist)12 รวมทั �ง  วิรุณ ตั �งเจริญ ได้กลา่วถึงกระบวน
แบบของงานศลิปะสมยัใหม่ดงันี �คือ รูปแบบสจันิยม (Realism) รูปแบบนิยม (Formalism) รูปแบบ
อารมณ์นิยม (Emotionalism) และรูปแบบสญัลกัษณ์นิยม (Symbolism)13  

ดงันั �นแนวทางการสร้างสรรค์ของศลิปินจงึประกอบด้วยกระบวนแบบ 4 ประเภท ได้แก่ 
กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง (The style of objective accuracy) 
กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (The style of formal order) กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์
ความรู้สกึ (The style of emotion) กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสญัลกัษณ์ (The style of 
fantasy and Symbols)  

ทางด้านเนื �อหาเรื'องราวนั �น อารี สทุธิพนัธุ์ ได้จดัหมวดหมูข่องเรื'องราวที'ปรากฏใน
ผลงานศลิปะออกเป็น 4 ลกัษณะคือ 1.เรื'องราวที'เกี'ยวกบัมนษุย์และธรรมชาติของมนษุย์ ได้แก่ 
ความรัก ความกลวั ความทระนงหยิ'งผยอง ความโศกเศร้า และความทะเยอทะยาน 2.เรื'องราวที'
เกี'ยวกบัมนษุย์และบคุคลอื'น ได้แก่ เรื'องราวที'เกี'ยวกบัครอบครัว การแสดงความสนกุสนาน การ
กีฬา ความต้องการทํางาน การสร้างความรุนแรง สงคราม ความหลอกลวง ความเจริญ หรือความ
เสื'อม 3.เรื'องราวที'เกี'ยวกบัสิ'งแวดล้อมที'มนษุย์สร้างและไมไ่ด้สร้าง ได้แก่ เรื'องราวทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสมยัใหม ่ เครื'องจกัรกล และเรื'องราวเกี'ยวกบัธรรมชาต ิ สภาพแวดล้อม 4.เรื'องราว
เกี'ยวกบัความเชื'อของมนษุย์ ได้แก่ เรื'องราวทางศาสนา จริยธรรม ศีลธรรม ความงาม ความคิด 
ทศันคต ิจินตนาการและความเพ้อฝัน14 เมื'อพิจารณาเรื'องราวข้างต้นสามารถแบง่เรื'องราวออกเป็น 
2 ลกัษณะคือ เรื'องราวที'มีความเกี'ยวข้องกบัตวับคุคล และเรื'องราวที'เกี'ยวข้องกบับคุคลอื'นหรือสิ'ง

                                                           

11
 Laura H. Chapman, Approaches to Art in Education (New York: Harcourt Brace 

Jovanovich, Inc, 1978), 41-42. 
12

 Sandro Bocola, Timelines: The Art of Modernism 1870-2000 (Italy: Taschen,2001), 9. 
13

 วิรุณ ตั �งเจริญ, ทศันศิลป์ (กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์, 2536), 58. 
14

 อารี สทุธิพนัธุ์, ประสบการณ์สนุทรียะ (กรุงเทพ: ต้นอ้อ, 2533), 185-187. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7 
 

 

อื'น ซึ'งสอดคล้องกบัวิรุณ ตั �งเจริญที'ได้แบง่ประเภทเนื �อหาในงานศลิปะออกเป็น 2 ประเภท คือ 
เนื �อหาสว่นตวั (Personal Functions) เชน่ ความรัก ความตาย ความศรัทธา และเนื �อหาสงัคม 
(Social Function) เชน่ การเมือง บรรยายสภาพสงัคม วิจารณ์สภาพสงัคม15 

สิ'งมีชีวิตตา่งๆที'อยูร่่วมกนับนโลกใบนี �ประกอบไปด้วยมนษุย์ พืช และสตัว์ซึ'งมีวงจรชีวิต
ที'คล้ายคลงึกนั มีจดุเริ'มต้นจากการเกิด แก่ เจ็บ และในท้ายที'สดุต้องพบกบัความตาย สตัว์หลาย
ชนิดมีความสวยงาม นา่รัก เป็นเพื'อนที'ซื'อสตัย์ สตัว์บางชนิดอาจสกปรก นา่รังเกียจ มีพิษ และแฝง
เร้นไปด้วยอนัตรายสารพดั บางชนิดมีขนาดใหญ่กวา่ร่างกายของมนษุย์มาก แตบ่างชนิดก็มีขนาด
เล็กจนเกินขีดความสามารถที'สายตาปกตขิองมนษุย์จะมองเห็นได้ สตัว์บางชนิดมีทั �งประโยชน์และ
ในขณะเดียวกนับางชนิดก็ให้โทษ มนษุย์เป็นสิ'งมีชีวิตที'มีสติปัญญา มีระบบทางความคดิที'
สลบัซบัซ้อน มีสงัคม วฒันธรรม ความเชื'อ และมีทศันะที'หลากหลาย ซึ'งสิ'งตา่งๆ ที'ได้กลา่วถึงใน
ข้างต้นล้วนเป็นแรงจงูใจให้ศิลปินนําเสนอภาพลกัษณ์ และเรื'องราวเนื �อหารวมทั �งกระบวนแบบใน
การแสดงออกที'แตกตา่งกนั ศลิปินบางทา่นอาจแสดงภาพลกัษณ์ด้านความงดงามด้วยการนําเสนอ
ภาพความรักความผกูพนัระหวา่งมนษุย์และสตัว์ บางท่านอาจนําเสนอภาพแหง่ความเลวร้ายของ
สตัว์ที'น่าสะพรึงกลวั หรือนา่รังเกียจ 

เมื'อสํารวจผลงานทศันศลิป์ของไทยพบวา่มีการนําเสนอภาพลกัษณ์ของสตัว์ปรากฏใน
ผลงานศลิปกรรมเป็นจํานวนมาก ซึ'งการสร้างสรรค์นี �ยงัคงเกิดขึ �นอยา่งตอ่เนื'องเรื'อยมาจากอดีต
จนถึงปัจจบุนั แม้วา่ภาพสตัว์อาจเป็นสิ'งมีชีวิตชนิดแรกที'มนษุย์วาดขึ �น16 แตแ่นวความคิด 
แรงจงูใจ กระบวนแบบ และเนื �อหาเรื'องราวในการนําเสนอของศลิปินไทยยงัไมมี่การหยิบยกขึ �นมา
เพื'อศกึษาอยา่งจริงจงั ผู้ วิจยัจงึเล็งเห็นความสําคญัตอ่การศกึษาสตัว์ในงานทศันศลิป์ไทย โดยมี
ความต้องการศกึษาแรงจงูใจของศลิปินในการหยิบยกเอาภาพลกัษณ์ของสตัว์มานําเสนอในผลงาน
รวมทั �งจดัแยกประเภทของเนื �อหาเรื'องราว และกระบวนแบบในการนําเสนอ ทั �งนี �เพื'อเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ ที'ต้องการศกึษา หรือทําให้ผู้ ที'มีความสนใจสามารถเข้าใจเจตจํานงของศลิปินผู้สร้างสรรค์สตัว์
ในผลงานทศันศลิป์ได้ 

 

                                                           

15
 วิรุณ ตั �งเจริญ, ทศันศิลป์ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2536), 62. 

16
 Bryan Holme, Creatures of Paradise: Animals in Art (London: Thames and Hudson, 

1980), 11. 
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วัตถุประสงค์ของการทาํวิทยานิพนธ์ 

1. ศึกษาแนวความคิดและแรงจูงใจของศิลปินในการนําเสนอภาพสัตว์ในงาน
ทศันศลิป์ไทย ตั �งแต ่ปีพ.ศ.2477-2550 

2. จําแนกประเภทผลงานที'นําเสนอภาพสัตว์ในงานทัศนศิลป์ไทยตั �งแต่ ปีพ.ศ.
2477-2550 ตามรูปแบบในการนําเสนอ 

3. จําแนกประเภทผลงานที'นําเสนอภาพสัตว์ในงานทัศนศิลป์ไทยตั �งแต่ ปีพ.ศ.
2477-2550 ตามเนื �อหาในการนําเสนอ 

ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ 

1. ศึกษาผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทยที'มีการนําเสนอภาพสัตว์ตั �งแต่ปี พ.ศ. 
2477– 2550 

2. ศกึษาเฉพาะผลงานของศลิปินไทยที'ได้รับคดัเลือกเข้าร่วมแสดง  และได้รับรางวลั
จากเวทีการประกวดที'ได้รับการยอมรับ รวมทั �งศลิปินที'สร้างสรรค์ และแสดงผลงานอยา่งตอ่เนื'อง
แม้ไมไ่ด้รับรางวลัจากเวทีการประกวดศลิปกรรม 

3. ศกึษาเฉพาะผลงานที'มีการแสดงภาพสตัว์ที'เดน่ชดัเป็นประธานของภาพ หรือเป็น
องค์ประกอบที'สําคญัภายในภาพ 

4. การศกึษาวิจยัครั �งนี �ไมร่วมศิลปะแนวประเพณี  

คาํจาํกัดความที�ใช้ในการศึกษา 

1. สตัว์ หมายถึง สิ'งมีชีวิตที'ไมใ่ชพื่ช และมนษุย์ ประกอบด้วยสตัว์เลี �ยงลกูด้วยนม 
สตัว์เลื �อยคลาน สตัว์สะเทิ �นนํ �าสะเทิ �นบก สตัว์ปีก ปลา แมลง ซึ'งมีลกัษณะตามธรรมชาต ิตลอดจน
สตัว์ที'เกิดจากการจินตนาการโดยศลิปิน 

2. ทศันศลิป์ (Visual Art) หมายถึง แนวทางผลงานศิลปะที'มุง่เน้นการรับรู้ด้วย
ประสาทสมัผสัทางตา โดยมีจดุประสงค์ในการสร้างสรรค์ขึ �นเพื'อเพื'อยกระดบัจิตใจของผู้ชมมากกวา่
หน้าที'ใช้สอยอื'น ได้แก่ ผลงานจิตรกรรม ประตมิากรรม ภาพพิมพ์ สื'อผสม  

3. ศลิปะสมยัใหมใ่นประเทศไทย หมายถึง ศลิปะอยา่งใหม่หรือแบบใหมที่'เกิดขึ �นใน
ประเทศไทย ซึ'งได้รับแบบอยา่งมาจากศลิปะตะวนัตก เมื'อศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรีนําหลกัสตูร
การสอนศลิปะตามหลกัวิชา (Academy art) ของตะวนัตกมาสอนในโรงเรียนประณีตศลิปกรรม 
กรมศลิปากร ถือเป็นต้นกําเนิดของการสร้างสรรค์ศลิปะสมยัใหมใ่นประเทศไทย 
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4. แรงจงูใจ (Motivation) หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาที'กระตุ้น มีทิศทางและ
นําพฤตกิรรมไปสูเ่ป้าหมาย 

5. รูปแบบหรือกระบวนแบบ (Style) หมายถึง ปรากฏการณ์เชิงรูปธรรม เป็นการ
แสดงรูปลกัษณ์ หรือกลวิธีทางการสร้างสรรค์ที'ใช้นําเสนอ ซึ'งมีลกัษณะเฉพาะของศลิปิน กลุม่ หรือ
ชนชาตทีิ'มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

6. เนื �อหา (Content) หมายถึง ปรากฏการณ์ในเชิงสาระที'ใช้การแสดงออกเป็น
เรื'องราว ในลกัษณะพรรณนา หรือภาพที'สื'อสารออกไป ซึ'งอาจเกี'ยวข้องโดยตรงตอ่ตวัศลิปินเอง 
หรืออาจเกี'ยวข้องกบับคุคลอื'น เชน่ สภาพแวดล้อม ธรรมชาต ิกิจกรรมของมนษุย์ ความรู้สกึสมัผสั 
และความรู้สกึนกึคดิอยา่งใดอยา่งหนึ'ง 

7. แนวความคิด (Concept) หมายถึง ความคิดที'ศลิปินใช้ในการสร้างสรรค์ มี
ความหมายเดียวกบัคําวา่ มโนทศัน์ 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

การศกึษาครั �งนี �เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใช้การศกึษาวิเคราะห์จากผลงานศลิปะ 
เอกสาร การสมัภาษณ์ศลิปิน และผู้ ที'เกี'ยวข้องใกล้ชิดกบัศลิปิน หรือผู้ เชี'ยวชาญเฉพาะ โดยมี
ขั �นตอนดงัตอ่ไปนี � 

1. การวิจยัโดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
1.1. รวบรวมเอกสารทั'วไปที'มีความเกี'ยวข้องกบัประวตัคิวามเป็นมาด้าน

สมัพนัธภาพระหวา่งมนษุย์และสตัว์  
1.2. รวบรวมและบนัทกึภาพผลงานศลิปะที'อยู่ในขอบเขตของการศกึษาจาก 

เอกสารตา่งๆ พร้อมทั �งจดบนัทกึรายละเอียดเกี'ยวกบัผลงาน เชน่ ชื'อผลงาน ปีที'สร้าง 
ขนาด และเทคนิค เป็นต้น 

1.3. รวบรวมทฤษฎีตา่งๆเพื'อใช้ประกอบการวิเคราะห์ เชน่ ทฤษฎีเกี'ยวกบั 
แรงจงูใจ เนื �อหา และกระบวนแบบในงานศลิปะจากเอกสารตา่งๆ 

1.4. รวบรวมประวตัชีิวิต การแสดงผลงาน และแนวความคิดของศลิปิน ที' 
ได้รับการบนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. การวิจยัภาคสนาม ผู้ วิจยัสมัภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมลูจากศลิปิน ผู้ใกล้ชิดศลิปิน 

และผู้ เชี'ยวชาญเฉพาะด้าน เพื'อใช้ประกอบการวิเคราะห์ โดยมีการสมัภาษณ์ในรูปแบบกึ'งโครงสร้าง 
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(semi structured conversation) ซึ'งผู้ วิจยัได้สร้างขึ �นเอง และใช้วิธีการสงัเกตแบบมีสว่นร่วมคือ 
การสงัเกต การซกัถาม และการจดบนัทกึ 

3. วิเคราะห์ข้อมลู เมื'อได้รวบรวมข้อมลูตา่งๆอย่างครบถ้วน จงึดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยมีขั �นตอนดงัตอ่ไปนี � 

3.1. ขั �นตรวจสอบข้อมลู ความถกูต้องและความครบถ้วนตามกรอบความคิดใน
การวิจยั 

3.2. ขั �นจดัระเบียบข้อมลู โดยนําข้อมลูทั �งภาคเอกสารและภาคสนามนํามาแยก
เพื'อวิเคราะห์ตามกรอบความคดิในการวิจยัตอ่ไป 

3.3. ขั �นวิเคราะห์ข้อมลู ตามกรอบความคิดในการวิจยั 
4. สรุปผลการศกึษา 
5. เขียนรายงานการวิจยั โดยนําเสนอในรูปของความเรียง ตาราง และภาพถ่าย 
6. จดัทําเอกสารต้นฉบบัเป็นรูปเลม่ 

 
เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

ในการศกึษาวิจยัเรื'องสตัว์ในงานทศันศิลป์ไทย ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2477-2550 ได้แบง่ประเด็น
ของการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ซึ'งมีสาระเกี'ยวข้องกบัการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงาน
ทศันศิลป์ไทย แรงจงูใจ กระบวนแบบ และเนื �อหาโดยมีประเดน็ที'สามารถกล่าวถึงดงันี � 

ประเดน็เรื'องผลงานทศันศลิป์ที'ปรากฏในประเทศไทยนั �นได้เริ'มก้าวเข้าสู่ความเป็น
สากลตั �งแตรั่ชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ดงัที' วิโชค มกุดามณี และคนอื'นๆ
ได้กลา่วไว้ในหนงัสือชื'อ “ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที' 1-8” ซึ'งตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ. 2541วา่ภาพ
จิตรกรรมมีการแสดงออกด้วย 2 แนวทาง คือ แนวขนบนิยม และแนวสากลนิยม โดยมีรายละเอียด
ดงันี � 

จิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลที' 4 สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ แบบ
ไทยแท้ที'เขียนตามขนบนิยมอนัมีแบบอย่างมาจากจิตรกรรมในสมยัรัชกาลที' 3... และแบบ
นิยมตะวนัตก มีลกัษณะที'แสดงให้เหน็ถงึความพยายามเปลี'ยนแปลงไปสูแ่นวทางตาม
แบบอย่างสากลนิยม คือ เลียนแบบธรรมชาติ มีการสร้างบรรยากาศ แสงเงา และเขียนตาม
หลกัทศันียวิทยา...17  

                                                           

17 วิโชค มกุดามณี และคนอื'น, ศิลปะรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที' 1-8 (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2541), 75. 
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จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้วา่การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ในประเทศไทย 
เริ'มปรากฏความนิยมสร้างสรรค์ผลงานตามแบบอย่างตะวนัตกในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่วั คือเริ'มสนใจศกึษาเลียนแบบความสมจริงตามธรรมชาติ โดยที'แนวทางเช่นนี �เริ'ม
เดน่ชดัยิ'งขึ �นในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึ'งเป็นยคุการลา่อาณานิคม
ของชาติตะวนัตก ด้วยเหตทีุ'ศิลปะเปรียบได้กบัภาพสะท้อนทางวฒันธรรมและความมีอารยะของ
ประเทศ ดงันั �นผลงานการสร้างสรรค์ในสมยัรัชกาลที' 5 จงึมีการปรับเปลี'ยนกระบวนแบบในการ
แสดงออกเพื'อให้ทนัตอ่ยคุสมยั ได้ปรับตวัเท่าทนักบัอารยประเทศตา่งๆ สง่ผลทําให้ผลงานทศันศลิป์
ก้าวเข้าสูก่ารนําเสนอแนวทางแบบเหมือนจริงตามธรรมชาตมิากยิ'งขึ �น ดงัที' วิโชค มกุดามณีและคน
อื'นๆ ได้กลา่วถึงดงันี � 

รัชกาลที' 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นยคุแห่งการตอบรับพระราชประสงค์ของ
สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที' 4 ในการทํานบํุารุงบ้านเมืองไปพร้อมกบัวิเทโศบายใน
การหลีกเลี'ยงการตกเป็นเมืองขึ �นของประเทศนกัลา่อาณานิคมของซีกโลกตะวนัตก... การ
ปรับตวัสูค่วามเท่าทนักบัอารยประเทศ เป็นสว่นหนึ'งที'มีความสําคญัตอ่การพฒันาศิลปกรรม
ให้มีภาพลกัษณ์ที'เปลี'ยนไปจากขนบเดิม... การยอมรับวฒันธรรมและศิลปะคือหาทางหนึ'งของ

การดํารงอยู่ได้ของประเทศ18 

ดงันั �นในสมยัรัชกาลที' 5 จงึปรากฏการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ที'แสดงออกด้วย
กระบวนแบบตามแบบอยา่งสากล ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้รับ
นายคอร์ราโด เฟโรซี (Corrado Feroci) เข้ารับราชการในตําแหนง่ชา่งปั �นในกรมศลิปากร ซึ'งตอ่มา
เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการก่อตั �งโรงเรียนประณีตศลิปกรรมอนัเป็นต้นกําเนิดของการสร้างสรรค์
ผลงานทศันศลิป์ด้วยกระบวนแบบใหมคื่อ มุง่ศกึษาจากธรรมชาต ิ เน้นการแสดงออกอยา่งเหมือน
จริง ดงัที'วิบลูย์ ลี �สวุรรณได้กลา่วถึงในหนงัสือชื'อ “ศลิปะในประเทศไทย: จากศิลปะโบราณในสยาม
ถึงศลิปะสมยัใหม”่ ซึ'งตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ. 2548 ดงันี � 

ศาสตาราจารย์ศิลป์ พีระศรี เดิมชื'อ นายคอร์ราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) เป็น
ประติมากรชาวอิตาเลียน เข้ามารับราชกรในตําแหน่งช่างปั �นในกรมศิลปากร ปี พ.ศ. 2466 
ตอ่มาร่วมกบัผู้ เชี'ยวชาญด้านศิลปะในกรมศิลปากรก่อตั �งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ �นใน ปี 
พ.ศ. 2477 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยัศิลปากรใน ปี พ.ศ. 2486 ช่วงเวลาดงักลา่วเป็นหวั
เลี �ยวหวัตอ่ในการเปลี'ยนแปลงการศกึษาศิลปะจากระบบช่าง ที'ถ่ายทอดกนัในสกลุช่างมา

                                                           

18 เรื'องเดยีวกนั, 81. 
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เป็นการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบในสถาบนั และพฒันาตอ่มาเป็นสถาบนัการศกึษาที'มี
หลกัสตูรเชน่เดียวกบัสถาบนัศิลปะในประเทศตะวนัตก ซึ'งเป็นปฐมบทของการศกึษาศิลปะ
ตามแบบอย่างศิลปะตามหลกัวิชา (Academy art) ของตะวนัตกเป็นต้นกําเนิดของการ

สร้างสรรค์ศิลปะสมยัใหมใ่นประเทศไทย19 

จากประเดน็ที'กล่าวถึงข้างต้นเป็นผลทําให้ผลงานทศันศิลป์ภายหลงัจากนี �มีความ
เปลี'ยนแปลง โดยสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจนําเสนอผลงานอยา่งถกูต้องเหมือนจริงอนัเป็นผลสืบ
เนื'องมาจากกระบวนการศกึษาตามหลกัวิชา จงึก่อให้เกิดกระบวนแบบในการแสดงออกที'แตกตา่ง
จากอดีต ตลอดจนเนื �อหาที'ศิลปินให้ความสนใจนําเสนอซึ'งเป็นการแสดงสาระตามความสนใจสว่น
บคุคล ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัแรงจงูใจของศลิปินที'มีแหลง่ที'มาจากสิ'งเร้าที'ตา่งกนั 

แรงจงูใจ คือ ประเดน็สําคญัในการศกึษาครั �งนี � เนื'องจากแรงจงูใจเป็นกระบวนการทาง
จิตวิทยา เป็นสภาวะที'บคุคลถกูกระตุ้นจากความต้องการจนเกิดแรงขบั ทําให้เกิดพฤตกิรรม
ตอบสนอง ดงันั �นแรงจงูใจจงึเป็นพลงัพื �นฐานของมนษุย์ที'มีความสําคญัในการกระตุ้นให้บคุคล
กระทําพฤติกรรมตา่งๆ โดยสามารถแบง่ประเภทของแรงจงูใจออกเป็น 2 ประเภทคือ แรงจงูใจ
ภายใน และแรงจงูใจภายนอก ดงัที' ชตุมิา เวทการ ได้กลา่วถึงแรงจงูใจทั �ง 2 ประเภท ในหนงัสือ 
“การจดัการเรียนรู้สาระทศันศลิป์บนพื �นฐานวฒันธรรมชมุชน” ซึ'งตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ. 2551 ดงันี � 

1. แรงจงูใจภายใน หมายถงึ แรงจงูใจที'มาจากภายในตวับคุคล และเป็นแรงขบั
ให้บคุคลนั �นแสดงพฤติกรรมโดยไมห่วงัรางวลั หรือแรงเสริมภายนอก... ต้องการจะเป็นผู้ มี
สมรรถภาพ ...ต้องการจะเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเองหรือเป็นผู้ ริเริ'มกิจกรรมของตนเอง และ
ต้องการที'จะมีความสมัพนัธ์เอื �ออาทรตอ่ผู้ อื'น… 

2. แรงจงูใจภายนอก หมายถงึ แรงจงูใจที'ได้รับจากภายนอก ได้แก่ แรงเสริมชนิด
ตา่งๆ คือ คําชม รางวลั และตวัแปรที'มาจากบคุคลหรือสิ'งแวดล้อมภายนอก...20  

ดงันั �นจงึสามารถสรุปได้ว่าแรงจงูใจภายในคือ สภาวะของบคุคลที'มีความต้องการ
กระทํา เรียนรู้หรือแสวงหาบางอยา่งด้วยตนเองโดยมิต้องให้ผู้ อื'นมาเกี'ยวข้อง  ซึ'งแรงจงูใจประเภท

                                                           

19 วิบลูย์ ลี �สวุรรณ,ศิลปะในประเทศไทย: จากศิลปะโบราณในสยามถงึศิลปะสมยัใหม ่ (กรุงเทพ: 

ศนูย์หนงัสอืลาดพร้าว, 2548), 188. 
20 ชตุิมา เวทการ, การจดัการเรียนรู้สาระทศันศิลป์บนพื �นฐานวฒันธรรมชมุชน (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2551), 25-26. 
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นี �ได้แก่ เจตคต ิ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั �งใจ การมองเห็นคณุคา่ ความพอใจ การแสดง
ศกัยภาพที'สามารถควบคมุได้ ฯลฯ สว่นแรงจงูใจภายนอก หมายถึง สภาวะของบคุคลที'ได้รับแรง
กระตุ้นมาจากภายนอกให้มองเห็นจดุหมายปลายทาง ได้แก่ ความรู้เกี'ยวกบัความก้าวหน้า การ
ได้รับรางวลั เกียรตยิศ ชื'อเสียง คําชม การได้รับการยอมรับยกยอ่ง รวมทั �งเครื'องลอ่ใจอื'น 

แรงจงูใจถือเป็นพื �นฐานของพฤตกิรรมตา่งๆ รวมไปถึงการสร้างสรรค์ของศลิปิน โดย
สมัพนัธ์กบัการแสดงออกด้านกระบวนแบบ และแนวความคดิที'ปรากฏเป็นสว่นหนึ'งของเนื �อหา ซึ'ง
สามารถกลา่วถึงประเดน็เรื'องกระบวนแบบและเนื �อหา ดงันี � 

นกัวิชาการศลิปะ เอ็ดมนัด์ เบร์ิก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman) ได้กล่าวถึง
การจําแนกกระบวนแบบในงานทศันศลิป์ในหนงัสือชื'อ “Varieties of Visual Experience” ซึ'ง
ตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ. 2524 โดยแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความ
ถกูต้องเหมือนจริง (The style of objective accuracy) กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (The style 
of formal order) กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ (The style of emotion) และ
กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (The style of fantasy)21 สอดคล้องกบั นกัวิชาการศลิปะ ลอร่า เอช 
แช็พแมน (Laura H. Chapman) ได้แบง่กระบวนแบบทางศลิปะไว้ในหนงัสือชื'อ “Approaches to 
Art in Education” ตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ. 2521 โดยออกเป็น 4 ประเภทเชน่กนั คือ กระบวนแบบเชิง
แสดงความเหมือนจริง (Realistic work) กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (Formalistic work) 
กระบวนแบบเชิงสําแดงพลงัอารมณ์ (Expressionistic work) กระบวนแบบเชิงจินตนาการ 
(Fantastic work) 22 

จงึสามารถสรุปได้วา่กระบวนแบบในงานทศันศลิป์สามารถจําแนกออกเป็น 4 ประเภท 
กลา่วคือ กระบวนแบบที' 1. กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง เป็นการ
สร้างสรรค์โดยการเลียนแบบสิ'งที'ปรากฏตามวตัถทีุ'ตาสามารถมองเห็นได้ มีตรรกะความเป็นแหตุ
เป็นผล กระบวนแบบที' 2. กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม มุง่เน้นแสดงความงามของสว่นมลูฐาน 
การจดัการทางโครงสร้าง มกัมีการนําเสนอรูปทรงที'ถกูสกดัตดัทอน และแสดงออกอยา่งเรียบง่าย 
กระบวนแบบที' 3. กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็นแนวทางที'ศลิปินมุง่เน้นแสดง
                                                           

21 Edmund Burke Feldman, Varieties of Visual Experience, 2nd ed. (New York: Harry N. 

Abrams, Incorporated, 1981), 147-215. 
22 Laura H. Chapman, Approaches to Art in Education (New York: Harcourt Brace 

Jovanovich,Inc, 1978), 41-42. 
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พลงัทางความรู้สกึ โดยบดิเบือนรูปทรงให้ผิดปกต ิ หรือการใช้คณุสมบตัิของสี ผลงานเมื'อปรากฏ
ออกมาแล้วมีผลตอ่การเร้าความรู้สกึ กระบวนแบบที' 4. กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และ
สญัลกัษณ์ ผลงานมกัขาดเหตผุล เป็นจินตนาการที'สร้างขึ �นโดยศลิปิน หรือการแสดงสญัลกัษณ์ 

ประเดน็เรื'องเนื �อหา Robert Bersson ได้อธิบายความหมายของเนื �อหาไว้ในหนงัสือชื'อ 
“Responding to Art: Form Content and Context” ซึ'งตีพิมพ์เมื'อ ปี พ.ศ. 2547 วา่ หมายถึง พลงั
ที'ขบัเคลื'อนเป็นมลูเหตทีุ'อยูเ่บื �องหลงัของรูปลกัษณ์ในงานศลิปะ อาจเป็นเรื'องอารมณ์ความรู้สกึ 
ความคดิ หรือความหมายของรูปลกัษณ์ที'ปรากฏในผลงาน23 นอกจากนี � วิรุณ ตั �งเจริญ ได้กลา่วถึง
ประเภทของเนื �อหาในผลงานทศันศลิป์ไว้ในหนงัสือชื'อ “มนษุย์กบัความงาม” ตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ. 
2537 โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ เนื �อหาสว่นตวั (Personal Function) และเนื �อหาสงัคม (Social 

Function) 24 โดยที'เนื �อหาสว่นตวัมีความเกี'ยวข้องกบัการแสดงออกด้านจิตวิทยาสว่นบคุคล เชน่ 
ความเหงา จิตใต้สํานกึเป็นต้น ความรัก ความตาย ความเชื'อความศรัทธา เป็นต้น สว่นเนื �อหา
สงัคม เป็นเรื'องระหวา่งมนษุย์ในสงัคม หรือมนษุย์กบัสิ'งอื'น อาทิ การบรรยายสภาพสงัคม 
การเมือง และสิ'งแวดล้อมอื'นๆ 

 

 

                                                           

23 Robert Bersson, Responding to Art: Form Content and Context (New York: McGraw-Hill 

Companies,Inc, 2004), n. pag. 
24 วิรุณ ตั �งเจริญ, มนษุย์กบัความงาม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2537), 125-131. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11 
 

บทที� 2 

ปริทัศน์เนื �อความทางประวัตศิาสตร์ศิลป์ และทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

สาระสําคญัในบทนี �เป็นการศกึษาทบทวนเนื �อความเกี�ยวกบัสตัว์ในศลิปกรรมที�ปรากฏ
ในวฒันธรรมตะวนัตก ตะวนัออก และศลิปะในประเทศไทยซึ�งได้รับรับอิทธิพลการสร้างสรรค์จาก
ตะวนัตก เพื�อพิจารณาพื �นฐานการสร้างสรรค์ที�สมัพนัธ์กนัระหวา่งแรงจงูใจ กระบวนแบบและ
เนื �อหา โดยมีประเดน็ของการศกึษาทบทวนดงัตอ่ไปนี � 

1. ประวตัแิละความเป็นมาของสตัว์ในงานทศันศลิป์ 
1.1. ประวตัิความเป็นมาของสตัว์ในงานทศันศลิป์ตะวนัตก 
1.2. ประวตัิความเป็นมาของสตัว์ในงานทศันศลิป์ตะวนัออก 

2. แรงจงูใจ 
3. กระบวนแบบ 
4. เนื �อหา 

1. ประวัตแิละความเป็นมาของสัตว์ในงานทัศนศิลป์ 

ประวตัิศาสตร์ศลิป์คือพื �นฐานความรู้แขนงหนึ�งที�มีความสําคญัตอ่กระบวนการศกึษา
สามารถชว่ยสง่เสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศลิปะได้ดียิ�งขึ �น เนื�องจากประวตัศิาสตร์ศลิป์เป็น
ศาสตร์ที�วา่ด้วยเรื�องราวในอดีตจนถึงปัจจบุนัซึ�งมีความเกี�ยวพนักบัการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
ของมนษุย์แตล่ะยคุสมยั โดยสะท้อนให้เห็นถึงพฒันาการด้านความคดิ การสร้างสรรค์ของมนษุย์ 
ตลอดจนบริบทแวดล้อมจากสงัคม ดงันั �นประวตัิความเป็นมาของงานทศันศลิป์จงึดําเนินควบคูก่บั
ประวตัแิหง่วิวฒันาการของมนษุยชาต ิ ดงันั �นการศกึษาวิจยัเกี�ยวกบัสตัว์ในงานทศันศิลป์จงึควรทํา
ความเข้าใจถึงประวตัคิวามเป็นมาและความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ และสตัว์ ตลอดจนแนวทางใน
การสร้างสรรค์ของแตล่ะชนชาตใินยคุสมยัตา่งๆ กลา่วได้วา่ไมว่า่มนษุย์ชาติใดในโลกยอ่มล้วนมี
ความเกี�ยวข้องสมัพนัธ์กบัสตัว์ ได้รับประโยชน์จากสตัว์ทั �งทางตรงและทางอ้อม และจาก
ความสมัพนัธ์นี �ถือเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะซึ�งแสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์
ที�ทรงคณุคา่สามารถพบเห็นได้ในหลายอารยธรรม ทั �งศลิปะตะวนัตกและศลิปะตะวนัออก โดย
สามารถกลา่วถึงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

 

15 
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1.1 ประวัตแิละความเป็นมาของสัตว์ในงานทัศนศิลป์ตะวันตก 

ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์มนษุย์ยงัไมรู้่จกักรรมวิธีการเพาะปลกูและเลี �ยงสตัว์ เวลา
สว่นใหญ่ถกูใช้ไปกบัการลา่สตัว์และการระแวดระวงัภยัจากสตัว์ที�ดรุ้าย ตลอดจนภยัจากธรรมชาต ิ
ความต้องการอยู่รอดเป็นแรงผลกัดนัพื �นฐานด้านร่างกายที�ทําให้มนษุย์ออกล่าสตัว์เพื�อนํามาเป็น
อาหาร โดยนิยมลา่สตัว์ขนาดใหญ่เนื�องจากสามารถเก็บเนื �อเอาไว้รับประทานได้นาน อยา่งไรก็
ตามการล่าสตัว์ใหญ่เชน่นี �ต้องเสี�ยงตอ่อนัตรายอย่างมาก เพราะอาวธุที�ใช้ล่าเพียงแตถ่กูประดิษฐ์
ขึ �นอยา่งง่ายด้วยวสัดทีุ�หาได้จากธรรมชาต ิ เช่น ไม้ หิน และกระดกูสตัว์ ดงันั �นอาวธุที�มีอยูเ่มื�อ
เทียบกบัพละกําลงัอนัมหาศาลของสตัว์ยอ่มเสี�ยงตอ่การได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

มนษุย์มีความต้องการด้านร่างกาย คือ ความต้องการอาหาร และความต้องการด้าน
จิตใจ คือ ความเชื�อ จงึก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพสตัว์ขึ �น โดยถ่ายทอดลงบนผนงั
ถํ �าที�มนษุย์ใช้เป็นที�พกัอาศยั ซึ�งความคิดแรกเริ�มในการวาดภาพนั �นอาจสนันิษฐานได้วา่ เกิดจาก
การเห็นร่องรอยพื �นผิวของผนงัถํ �าและเกิดจินตนาการเป็นรูปร่างสตัว์ที�ตนคุ้นเคย จากนั �นจงึเริ�มใช้
ไม้ที�ไหม้ไฟลากเป็นเส้นแล้วเตมิสว่นที�วา่งเปลา่เพื�อให้เกิดภาพสตัว์ที�สมบรูณ์ขึ �น นอกจากนี �
นกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นเรื�องจดุประสงค์ในการวาดภาพสตัว์ของมนษุย์ถํ �าดงันี � 

ภาพเขียนสตัว์ไม่เพียงแตใ่ช้เฉพาะในการประกอบพิธีกรรมเท่านั �น แตอ่าจใช้เพื�อ
เป็นการแสดงฝีมือหรือการฝึกลา่สตัว์ หรืออาจเป็นการบนัทกึเหตกุารณ์ ตลอดจนอาจวาด
ภาพขึ �นเพื�อประดบัตกแตง่ถํ �าให้สวยงาม โดยภาพเหลา่นี �เป็นการลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ
ยงัไมมี่การประดิษฐ์หรือจินตนาการที�บิดผนัไปจากความเป็นจริง... สทีี�นํามาใช้วาดภาพสตัว์
ทํามาจากหินหรือดิน บดให้ละเอียดแล้วผสมกบัเลือดกระตา่ยหรือเลือดของสตัว์ชนิดอื�นๆ 
และยางจากต้นไม้ สว่นเครื�องมืออาจใช้ไม้ทบุปลาย หรือใช้ขนนกแทนพู่กนั1  

หากมนษุย์ถํ �าวาดภาพสตัว์เพื�อความบนัเทิงบริเวณปากถํ �ายอ่มเป็นสว่นที�มีความ
เหมาะสมมากที�สดุ เนื�องจากมีแสงสวา่งเพียงพอตอ่การมองเห็น แตท่วา่มนษุย์ถํ �ากลบัเลือก
สร้างสรรค์ในบริเวณที�มิดชิด ประกอบกบัเมื�อศกึษารูปสตัว์บางตวัพบวา่มีร่องรอยของธนหูรือหอก 
จงึสนันิษฐานได้ว่ามนษุย์ถํ �าวาดภาพสตัว์เหลา่นี �เพื�อลดความเกรงกลวั หรืออาจใช้รูปสตัว์เป็นเป้า
เพื�อศกึษา และฝึกฝนศาสตร์ในการโจมตีสตัว์ 2 

                                                           

1
 วนิดา ขาํเขยีว, ประวตัศิาสตร์ศลิป์ (กรุงเทพ: โรงพิมพ์พรานนกการพิมพ์, 2543), 10. 

2
 กิตตมิา อมรทตั, ประวตัิจิตรกรรม (กรุงเทพ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, 2533), 12. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สิ�งมีชีวิตชนิดแรกที�มนษุย์วาดขึ �น
มากในถํ �าที�มีชื�อเสียงหลายแหง่
ฝรั�งเศส ถํ �าอลัตามิลา (Ultamira Cave
ประตมิากรรมรูปสตัว์ขนาดเล็กเป็นจํานวนมาก 

ภาพที� 1 จิตรกรรมภาพสตัว์ที�ถํ �าลาสโกซ์ ประเทศฝรั�งเศส
ที�มา : Fred S. Kleiner, Gardner's art through the ages: a global history
Mass : Thomson/Wadsworth, 2009

ในสว่นของการแสดงออกนั �น กําจร สนุพงษ์ศรี ได้อธิบายเนื �อหา ลกัษณะ
รวมทั �งกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานในยคุก่อนประวตัิศาสตร์เอาไว้ดงันี �

...เนื �อหาเรื�องราวของภาพวาด สว่นมากโดยทั�วไปเป็นสตัว์แทบทั �งหมด ซึ�งยงัคง
ลกัษณะแข็งทื�อ เป็นภาพที�มองเห็นด้านข้าง เห็นขาหน้าและหลงัอย่างละข้าง สว่นหวัและ
เขาสตัว์กลบัมองเห็นด้า
Perspective) ลายเส้นรอบนอกรูปสตัว์มีทั �งขดูขีดเป็นร่องลกึ หรือไมก่็ใช้สี
ระบายอย่างกล้าหาญ
ราบ พู่กนัคงทําจากต้นไม้เลก็ๆหรือกิ�
ด้วยต้นอ้อ ขนนก หรือขนสตัว์ นอกจากนี �ยงัพบหลกัฐานเป็นท่อนกระดกูสตัว์ตรงกลางเป็นรู
กลวงคล้ายกบัหลอด พวกเขาคงนํากรรมวิธีการเป่าพ่นมาใช้ในการระบายสีควบคูก่บัการ
ระบายด้วยมือและพู่กนั สีที�นํามาระบายเป็นสีวตัถธุาตทีุ�ห
ดินสีนํ �าตาล ดินสีเหลือง และสดํีาจากถ่านไม้ หรือหินแร่เหลก็ หรือจากเขมา่
มีสภาพเป็นฝุ่ นเก็บไว้ในเขาสตัว์

                                                          

3 Bryan Holme, 

Hudson,1980),11. 

สิ�งมีชีวิตชนิดแรกที�มนษุย์วาดขึ �นคือภาพสตัว์ชนิดตา่งๆ3 โดยปรากฏหลกัฐาน
ในถํ �าที�มีชื�อเสียงหลายแหง่ เช่น ถํ �าลาสโกซ์ (Lascaux Cave) (ภาพที� 1

Ultamira Cave) ภาคเหนือของประเทศสเปน ฯลฯ นอกจากนี �ยงัค้นพบ
ประตมิากรรมรูปสตัว์ขนาดเล็กเป็นจํานวนมาก  

จิตรกรรมภาพสตัว์ที�ถํ �าลาสโกซ์ ประเทศฝรั�งเศส 
Gardner's art through the ages: a global history

Mass : Thomson/Wadsworth, 2009), 21. 

ในสว่นของการแสดงออกนั �น กําจร สนุพงษ์ศรี ได้อธิบายเนื �อหา ลกัษณะ
รวมทั �งกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานในยคุก่อนประวตัิศาสตร์เอาไว้ดงันี � 

เนื �อหาเรื�องราวของภาพวาด สว่นมากโดยทั�วไปเป็นสตัว์แทบทั �งหมด ซึ�งยงัคง
ลกัษณะแข็งทื�อ เป็นภาพที�มองเห็นด้านข้าง เห็นขาหน้าและหลงัอย่างละข้าง สว่นหวัและ
เขาสตัว์กลบัมองเห็นด้านหน้า วิธีการมองเช่นนี �เรียกวา่ ทศันียภาพที�บิดเบี �ยว 

ลายเส้นรอบนอกรูปสตัว์มีทั �งขดูขีดเป็นร่องลกึ หรือไมก่็ใช้สี
ระบายอย่างกล้าหาญ... จานผสมสีคงทําจากแผ่นหินบางๆ หรือไมก่็จากกระดกูสตัว์ที�แบน
ราบ พู่กนัคงทําจากต้นไม้เลก็ๆหรือกิ�งไม้ โดยนํามาทบุปลายให้แตกเป็นฝอย หรือไมก่็ทํา
ด้วยต้นอ้อ ขนนก หรือขนสตัว์ นอกจากนี �ยงัพบหลกัฐานเป็นท่อนกระดกูสตัว์ตรงกลางเป็นรู
กลวงคล้ายกบัหลอด พวกเขาคงนํากรรมวิธีการเป่าพ่นมาใช้ในการระบายสีควบคูก่บัการ
ระบายด้วยมือและพู่กนั สีที�นํามาระบายเป็นสีวตัถธุาตทีุ�หาได้ตามธรรมชาติ เช่น ดินสีแดง 
ดินสีนํ �าตาล ดินสีเหลือง และสดํีาจากถ่านไม้ หรือหินแร่เหลก็ หรือจากเขมา่

สภาพเป็นฝุ่ นเก็บไว้ในเขาสตัว์ เวลาต้องการใช้ระบายก็เทออกผสมกบัไขมนัสตัว์หรือยางไม้

                   

Bryan Holme, Creatures of Paradise: Animals in Art  (London: Thames and 
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ปรากฏหลกัฐานจํานวน
1) ตอนใต้ของประเทศ

ฯลฯ นอกจากนี �ยงัค้นพบ

 

Gardner's art through the ages: a global history, 13th ed. (Boston, 

ในสว่นของการแสดงออกนั �น กําจร สนุพงษ์ศรี ได้อธิบายเนื �อหา ลกัษณะกระบวนแบบ 

เนื �อหาเรื�องราวของภาพวาด สว่นมากโดยทั�วไปเป็นสตัว์แทบทั �งหมด ซึ�งยงัคง
ลกัษณะแข็งทื�อ เป็นภาพที�มองเห็นด้านข้าง เห็นขาหน้าและหลงัอย่างละข้าง สว่นหวัและ

นหน้า วิธีการมองเช่นนี �เรียกวา่ ทศันียภาพที�บิดเบี �ยว (Twist 
ลายเส้นรอบนอกรูปสตัว์มีทั �งขดูขีดเป็นร่องลกึ หรือไมก่็ใช้สดํีากบัสีแดงวาด

จานผสมสีคงทําจากแผ่นหินบางๆ หรือไมก่็จากกระดกูสตัว์ที�แบน
งไม้ โดยนํามาทบุปลายให้แตกเป็นฝอย หรือไมก่็ทํา

ด้วยต้นอ้อ ขนนก หรือขนสตัว์ นอกจากนี �ยงัพบหลกัฐานเป็นท่อนกระดกูสตัว์ตรงกลางเป็นรู
กลวงคล้ายกบัหลอด พวกเขาคงนํากรรมวิธีการเป่าพ่นมาใช้ในการระบายสีควบคูก่บัการ

าได้ตามธรรมชาติ เช่น ดินสีแดง 
ดินสีนํ �าตาล ดินสีเหลือง และสดํีาจากถ่านไม้ หรือหินแร่เหลก็ หรือจากเขมา่... สีตา่งๆเหลา่นี �

เวลาต้องการใช้ระบายก็เทออกผสมกบัไขมนัสตัว์หรือยางไม้ 

London: Thames and 
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...ภาพสตัว์ตา่งๆมีรูปร่างเป็นไปตามธรรมชาติ ศิลปินพยายามถ่ายทอดภาพที�เห็น
ออกมาอย่างซื�อสตัย์ และเต็มไปด้วยความมั�นใจไมว่า่จะเป็นกิริยาท่าทาง รูปร่าง สดัสว่น หรือ
กายวิภาพของสตัว์ชนิดต่างๆ แตล่ะภาพได้แสดงให้เห็นความเฉลียวฉลาดในความช่างสงัเกต
และความทรงจําที�ดีเยี�ยม พวกเขาเข้าใจจบัลกัษณะพิเศษของสตัว์แตล่ะชนิด เป็นต้นว่า 
ท่าทางอนัสง่างาม ปราดเปรียว หรืองุ่มง่าม ท่าทางระแวงภยัตื�นกลวั หรือดรุ้าย...  

...หลายถํ �าผลงานเขียนทบัซ้อนกนัโดยจิตรกรตา่งระยะเวลากนั หรือบางครั �งก็ใน
เวลาใกล้เคียงกนั... แสดงให้เห็นหลกัสนุทรียศาสตร์อย่างหนึ�งวา่ พวกเขายงัไมมี่ความเข้าใจ
การค้นหาวิธีจดัองค์ประกอบภาพ... ถงึกระนั �นมนษุย์ถํ �าก็ยงัคงแก้ปัญหาวิธีการวาดภาพบน
พื �นผนงัขรุขระ เว้าแหวง่ โป่งนนูด้วยการสร้างรูปทรงให้ลวงตา บริเวณนนูของผนงัมกัใช้วาด
ภาพววัป่าหรือสตัว์ใหญ่ให้ดมีูปริมาตรใหญ่โตสมกบัร่างของสตัว์ หรือบางครั �งใช้รอยจดุด่าง
ดําของผนงัตามธรรมชาติให้เป็นลวดลายตวัสตัว์ เท่ากบัพวกเขาเข้าใจใช้สิ�งลวงตาให้ได้ผล

เกิดความเหมือนของจริง (realistic) อย่างสมัฤทธิผล 4 

สรุปได้วา่นอกจากจะมีการแสดงออกด้วยรูปสตัว์แล้วนั �น เลือด ขน และกระดกูยงัถกู
นํามาทําเป็นเครื�องมือในการใช้ถ่ายทอดที�สําคญั อีกทั �งมนษุย์ถํ �าวาดภาพสตัว์ขึ �นเพื�อสนองตอบ
ตามความเชื�อในลทัธิวิญาณนิยมอย่างแนบแน่น ผลงานแสดงออกโดยพยายามลอกเลียนถ่ายทอด
มาจากธรรมชาตดิงัที�ตาเห็น ซึ�งตอ่มาคอ่ย ๆ ถกูตดัทอนยน่ยอ่เหลือเป็นเพียงภาพสญัลกัษณ์ โดย
ซอ่นเร้นเนื �อหาความต้องการไว้เบื �องหลงัภาพ5 และได้ถกูพฒันาจนกลายเป็นภาษาของมนษุย์ที�ใช้
ในการสื�อสารกนัในที�สดุ ดงัที�วนิดา ขําเขียวได้กล่าวถึงที�มาของอกัษรภาพไว้ดงันี � 

การเขียนภาพสตัว์ในศิลปะยคุหินกลาง ศิลปินเริ�มมีความคิดทางศิลปะที�ซบัซ้อน
มากขึ �น คือ มีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สกึอย่างรุนแรง เช่น ภาพววัที�มีลกัษณะปราด
เปรียว แสดงให้เห็นกล้ามเนื �ออนัทรงพลงัที�เคลื�อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา ซึ�งภาพเขียนเหล่านี �เป็น
พื �นฐานไปสูก่ารเขียนอกัษรภาพในสมยัต่อมา6 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามนษุย์ได้พฒันาการสื�อสารโดยเริ�มต้นจากภาษาภาพ
พฒันาปรับปรุงไปสูร่ะบบตวัอกัษรซึ�งสอดคล้องกบั ดร. ซาเวียร์ เปอร์เรต์ ชาวฝรั�งเศส ที�เสนอวา่ 

                                                           

4
 กําจร สนุพงษ์ศรี, ประวตัิศาสตร์ศิลปะตะวนัตก 1 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2552), 9. 
5
 เรื�องเดียวกนั, 21-22. 

6 วนิดา ขาํเขยีว, ประวตัิศาสตร์ศลิป์, 11. 
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“เมื�อ 35,000 มาแล้วมนษุย์ก่อนประวตัศิาสตร์เขียนภาพบนผนงัถํ �าตอ่มาอีกนานระบบการเขียน
แรกสดุใช้สญัลกัษณ์จงึกําเนิดขึ �นในเมโสโปเตเมีย และอียิปต์...”7 ดงันั �นระบบของการเขียนจงึเริ�มมี
แหลง่ที�มาจากการสื�อสารกนัด้วยภาษาภาพ  

อารยธรรมอียิปต์มีการประดิษฐ์อกัษรภาพศกัดิwสิทธิwเรียก เฮียโรกลีฟิค (Hieroglyphics) 
มกัประกอบด้วยภาพสตัว์หลากหลายชนิด เป็นรูปภาพที�ใช้เป็นตวัอกัษรมิได้มีความหมายตามรูปภาพ
ที�แสดงออก เชน่ รูปนกไมไ่ด้หมายความถึงนกแตเ่ป็นตวัอกัษร A และรูปสิงโตหมอบเป็นสญัลกัษณ์
แทนตวัอกัษร L หรือ R ในอกัษรโรมนั เป็นต้น8 ซึ�งสามารถพบเห็นอกัษรเหลา่นี �ได้ตาม
สถาปัตยกรรมตา่งๆ สืบเนื�องจากความเชื�อของชาวอียิปต์โบราณที�เชื�อวา่วิญญาณที�ออกจากร่างต้อง
ได้รับการพิพากษาจากยมเทพ บคุคลที�กระทําความดีจะได้รางวลัแตห่ากทําชั�วต้องถกูลงโทษ เพื�อ
เป็นหลกัประกนัที�แน่นอน ชาวอียิปต์จงึเขียนอกัษรเฮียโรกลีฟิคบนัทึกความดีของผู้ตายอาจอยู่บน 
ฝาผนงั และบางครั �งอาจบนัทกึใสก่ระดาษปาปิรุส (Papyrus) แล้วม้วนไว้ที�ข้างตวัของผู้ตายนิยม
เรียกว่าคมัภีร์มรณะ (Book of the dead) ซึ�งอกัษรภาพเหลา่นี �ยงัคงประกอบไปด้วยสญัลกัษณ์และ
ภาพสตัว์ชนิดตา่งๆเพื�อใช้สื�อความ นอกจากนี �ภาพสตัว์ยงัปรากฏอยูใ่นผลงานศิลปะประเภทตา่งๆ ทั �ง
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประตมิากรรม และข้าวของเครื�องใช้ในชีวิตประจําวนั เป็นต้น 

เนื�องจากผลงานศลิปกรรมตลอดจนการดําเนินชีวิตของชาวอียิปต์ยงัคงได้รับอิทธิพล
จากความเชื�อเกี�ยวกบัสตัว์เทพเจ้าอยูม่าก โดยในระยะแรกชาวอียิปต์ยกยอ่งสตัว์ดรุ้าย เชน่ ง ูสิงโต 
นกอินทรีย์ เหยี�ยว สนุขัจิ �งจอก และววั ตอ่มาจงึหนัมาเคารพสตัว์มีประโยชน์เพิ�มขึ �น เชน่ แมว 
เพราะสามารถจบัหนจํูานวนมากจากเอเชียที�บกุรุกอียิปต์ได้ดี หรือการบชูาลิงบาบนูเพราะมีความ
เชื�อวา่สิงโต เสือดาว หรือสตัว์ประเภทเดียวกนันี �จะไมเ่ข้ามาในเขตแดนของลิงบาบนู อีกทั �งลิง
บาบนูยงัมีความสามารถในการค้นหาแหลง่นํ �า ซึ�งถือเป็นสิ�งสําคญัอยา่งมากของชาวอียิปต์9 ซึ�ง 
ตอ่มาการเคารพบชูาสตัว์ได้กลายเป็นศาสนา นอกจากมีความเชื�อเรื�องสตัว์เทพเจ้า ชาวอียิปต์ยงัมี
ความเชื�อเกี�ยวกบัชีวิตหลงัความตาย ทําให้เกิดการสร้างศลิปกรรมเพื�อให้คงอยู่อย่างถาวรถึงโลก
หน้า และเกิดความต้องการเก็บรักษาศพไมใ่ห้เนา่เปื� อยด้วยวิธีการทํามมัมี� โดยได้นําเอาอวยัวะ
สําคญัเก็บรักษาไว้ในภาชนะทั �ง 4 ดงันี � คือ ไหอิมเซตี (Imsety) รูปศีรษะมนษุย์สําหรับเก็บรักษา

                                                           

7 นิคม มสูกิะคามะ, สนุทรียศาสตร์ : ทฤษฎีแหง่วิจิตรศิลปาการ, เลม่ 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

2547), 151. 
8
 หลวงวิจิตรวาทการ, ประวตัิศาสตร์สากล, พิมพ์ครั �งที� 2 (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2547), 29-30. 

9
 ยริู ดมิตริเยฟ, มนษุย์กบัสตัว์ แปลโดย ทองสกุ เกตโุรจน์ (กรุงเทพ: กระทรวงศกึษาธิการ, 2534), 33. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตบั ไหควีเบคฮ์เซนนเูอฟ 
รูปศีรษะลิงบาบนูสําหรับเก็บปอด และไหดอูามเูตฟ 
กระเพาะอาหาร ตามความเชื�อของชาวอียิปต์เทพทั �ง 
พิทกัษ์รักษาอวยัวะในไหทั �ง 

ภาพที� 2 ภาชนะสําหรับเก็บอวยัวะผู้ เสียชีวิตของชาวอียิปต์โบราณ
ที�มา : Phillip Wilkinson. Ancient Egypt

กลา่วโดยสรุปคือภาพลกัษณ์ของสตัว์ในงานศลิปกรรมของอียิปต์นั �นขึ �นอยู่กบัพื �นฐาน
ทางด้านความเชื�อในสตัว์เทพเจ้าเป็นหลกั ผลงานที�สร้างสรรค์ขึ �นโดยมากมีจดุมุง่หมายเพื�อประกอบ
พิธีกรรมทางความเชื�อคือ 
ความเชื�อวา่ฟาโรห์ที�เปรียบเสมือนสมมตเิทพ ด้วยเหตนีุ �ผลงานศลิปะส่วนใหญ่จงึถกูสร้างขึ �นเพื�อ
สนองตอบตอ่ผู้ มีอํานาจคือ เทพเจ้า

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
พระราชวงัคอร์ซาแบต (Khorsabad
ใหญ่ตั �งตระหง่านสงูประมาณ 
แผน่ดนิ ปีกหมายถึงท้องฟ้า ศีรษะคนหมายถึงกษัตริย์ผู้ มีฐานะสงูสุ
รองรับนํ �าหนกัอิฐที�ก่อเป็นรูปวงโค้งบริเวณประตพูระราชวงั 
รวมทั �งแสดงถึงพระราชอํานาจ
กบัพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ เชน่ การสงคราม 
(ภาพที� 3) ที�มีความพยายาม
ถ่ายทอดความสมจริงด้านอารมณ์ความรู้สึก

                                                          

10
 เรื�องเดียวกนั, 249

ตบั ไหควีเบคฮ์เซนนเูอฟ (Qebekh-Sennuef) รูปศีรษะนกเหยี�ยวสําหรับเก็บลําไส้ ไหฮาปี 
รูปศีรษะลิงบาบนูสําหรับเก็บปอด และไหดอูามเูตฟ (Duamutef) ไหรูปศีรษะสนุขัป่าสําห
กระเพาะอาหาร ตามความเชื�อของชาวอียิปต์เทพทั �ง 4 คือบตุรของเทพโฮรุส 
พิทกัษ์รักษาอวยัวะในไหทั �ง 4 ใบ10 (ภาพที� 2) 

 

ภาชนะสําหรับเก็บอวยัวะผู้ เสียชีวิตของชาวอียิปต์โบราณ 
Ancient Egypt, 4th ed. (London: Dorling Kindersley Limited, 1995

กลา่วโดยสรุปคือภาพลกัษณ์ของสตัว์ในงานศลิปกรรมของอียิปต์นั �นขึ �นอยู่กบัพื �นฐาน
ทางด้านความเชื�อในสตัว์เทพเจ้าเป็นหลกั ผลงานที�สร้างสรรค์ขึ �นโดยมากมีจดุมุง่หมายเพื�อประกอบ
พิธีกรรมทางความเชื�อคือ เชื�อวา่เทพเจ้าทั �งปวงมกัสิงสถิตอยูใ่นร่างของสตัว์นานาชนิด รวมทั �งให้
ความเชื�อวา่ฟาโรห์ที�เปรียบเสมือนสมมตเิทพ ด้วยเหตนีุ �ผลงานศลิปะส่วนใหญ่จงึถกูสร้างขึ �นเพื�อ
สนองตอบตอ่ผู้ มีอํานาจคือ เทพเจ้า และฟาโรห์เป็นสําคญั  

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ในดนิแดนของอาณาจกัรอสัซิเรีย (Assyria
Khorsabad) ปรากฏประตมิากรรมสลกัรูปววัมีปีกศีรษะเป็นมนษุย์ขนาด

ใหญ่ตั �งตระหง่านสงูประมาณ 16 ฟตุ ทําหน้าที�ประดจุดั�งยามเฝ้าประต ู โดยรูปววัหมายถึงผืน
แผน่ดนิ ปีกหมายถึงท้องฟ้า ศีรษะคนหมายถึงกษัตริย์ผู้ มีฐานะสงูสดุดจุเทพเจ้า รูปสลกันี �ทําหน้าที�

รับนํ �าหนกัอิฐที�ก่อเป็นรูปวงโค้งบริเวณประตพูระราชวงั และสร้างความนา่เกรงขามแก่ศตัรู 
รวมทั �งแสดงถึงพระราชอํานาจของกษัตริย์ นอกจากนี �ยงัปรากฏภาพสลกัแสดงเรื�องราวเกี�ยว

พระราชกรณียกิจของกษัตริย์ เชน่ การสงคราม และการไลล่า่สิงโต โดยเฉพาะรูปสิงโตบาดเจ็บ 
มีความพยายามเลียนแบบธรรมชาติโดยแสดงความเหมือนจริง

ถ่ายทอดความสมจริงด้านอารมณ์ความรู้สึก ดงัที�กําจร สนุพงษ์ศรีได้กลา่วถึงรูปสิงโตบาดเจ็บ

                   

249. 
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รูปศีรษะนกเหยี�ยวสําหรับเก็บลําไส้ ไหฮาปี (Hapy) 
ไหรูปศีรษะสนุขัป่าสําหรับเก็บ

คือบตุรของเทพโฮรุส (Horus) มีหน้าที�

 

Dorling Kindersley Limited, 1995), 15. 

กลา่วโดยสรุปคือภาพลกัษณ์ของสตัว์ในงานศลิปกรรมของอียิปต์นั �นขึ �นอยู่กบัพื �นฐาน
ทางด้านความเชื�อในสตัว์เทพเจ้าเป็นหลกั ผลงานที�สร้างสรรค์ขึ �นโดยมากมีจดุมุง่หมายเพื�อประกอบ

เชื�อวา่เทพเจ้าทั �งปวงมกัสิงสถิตอยูใ่นร่างของสตัว์นานาชนิด รวมทั �งให้
ความเชื�อวา่ฟาโรห์ที�เปรียบเสมือนสมมตเิทพ ด้วยเหตนีุ �ผลงานศลิปะส่วนใหญ่จงึถกูสร้างขึ �นเพื�อ

Assyria) บริเวณทางเข้า
ประตมิากรรมสลกัรูปววัมีปีกศีรษะเป็นมนษุย์ขนาด

ฟตุ ทําหน้าที�ประดจุดั�งยามเฝ้าประต ู โดยรูปววัหมายถึงผืน
ดดจุเทพเจ้า รูปสลกันี �ทําหน้าที�
สร้างความนา่เกรงขามแก่ศตัรู 

ภาพสลกัแสดงเรื�องราวเกี�ยวข้อง
าสิงโต โดยเฉพาะรูปสิงโตบาดเจ็บ 

แสดงความเหมือนจริงทั �งกายวิภาค และ
ได้กลา่วถึงรูปสิงโตบาดเจ็บดงันี � 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
รูปสลกัในสมยัพระเจ้าอสัสรุะบานีปาลซึ�งขุดค้นพบที�กรุง

(A Wounded Lion)... 
ที�ร้องอย่างโหยหวนเจ็บปวด และเลือดที�ไหลหลั�งออกมา สร้
นอกจากแสดงให้เห็นถงึความช่างสงัเกตในกายวิภาคสตัว์

ความเป็นราชาของมนษุย์ สามารถสงัหารและเอาชนะต่อราชาของสตัว์ร้ายเช่นสิงโตอีกด้วย

จากข้อความข้างต้นทําให้สามารถสรุปได้วา่
โดยเฉพาะภาพสลกันนูตํ�าที�แสดงอาการบาดเจ็บของสิงโตนี � 
เฝ้าสงัเกตกายวิภาค อิริยาบถของสตัว์ และถ่ายทอดออกมาโดยพยายามให้มีความเหมือนจริง
ธรรมชาตมิากที�สดุ ซึ�งเกมการไลล่า่สิงโตราชาแหง่สตัว์ทั �งมวลเป็นสิ�งสะท้อนถึงความสง่างามผา่
เผย และนา่เกรงขามของกษัตริย์อสัซิเรียได้เป็นอยา่งดี

ภาพที� 3 ภาพสลกัรูปสิงโตบาดเจ็บสมยัพระเจ้าอสัสรุะบานีปาลขดุค้นพบที�กรุงนิเนเวห์
ที�มา : Hugh Honour and John Fleming, 
King Publishing, 2005), 99.

ในสมยัอาณาจกัรคลัเดีย
สถาปัตยกรรมที�โดดเดน่คือ 
เคลือบสีนํ �าเงินเข้มและเหลืองทอง ตกแตง่ด้วย
วา่สิงโตคือราชาของเหลา่สตัว์ และเป็นสญัลกัษณ์ของ
สมบรูณ์12 นอกจากนี �ยงัปรากฏรูปสตัว์ตา่งๆ
(Marduk) ววัเป็นตวัแทนของเทพเจ้าอะดาด 
                                                          

11
 กําจร สนุพงษ์ศรี

12
 เรื�องเดียวกนั, 

รูปสลกัในสมยัพระเจ้าอสัสรุะบานีปาลซึ�งขุดค้นพบที�กรุงนิเนเวห์... 
... ภาพสิงโตถกูลกูธนยิูงติดเต็มร่างจนขาหลงัทั �งสองข้างใช้การไมไ่ด้ ท่าทาง

ที�ร้องอย่างโหยหวนเจ็บปวด และเลือดที�ไหลหลั�งออกมา สร้างอารมณ์สะเทือนใจได้อย่างดียิ�ง
นอกจากแสดงให้เห็นถงึความช่างสงัเกตในกายวิภาคสตัว์ ยงัแสดงความหมายเป็นนยัให้เห็นถึง

ความเป็นราชาของมนษุย์ สามารถสงัหารและเอาชนะต่อราชาของสตัว์ร้ายเช่นสิงโตอีกด้วย

จากข้อความข้างต้นทําให้สามารถสรุปได้วา่ศลิปะที�แสดงภาพสตัว์ในอสัซิเรีย 
โดยเฉพาะภาพสลกันนูตํ�าที�แสดงอาการบาดเจ็บของสิงโตนี � ศลิปินหรือชา่งมีความพยายามในการ
เฝ้าสงัเกตกายวิภาค อิริยาบถของสตัว์ และถ่ายทอดออกมาโดยพยายามให้มีความเหมือนจริง

ซึ�งเกมการไลล่า่สิงโตราชาแหง่สตัว์ทั �งมวลเป็นสิ�งสะท้อนถึงความสง่างามผา่
เผย และนา่เกรงขามของกษัตริย์อสัซิเรียได้เป็นอยา่งดี 

 

ภาพสลกัรูปสิงโตบาดเจ็บสมยัพระเจ้าอสัสรุะบานีปาลขดุค้นพบที�กรุงนิเนเวห์
Hugh Honour and John Fleming, A World History of Art, 17th ed. 

99. 

ในสมยัอาณาจกัรคลัเดีย หรือบาบิโลเนียใหม ่ (Caldia or Neo
สถาปัตยกรรมที�โดดเดน่คือ ประตอิูชทาร์ (Ishtar Gate) ประตวูงโค้งถกู

หลืองทอง ตกแตง่ด้วยรูปสิงโตถือเป็นความนิยมในสมยันี � โดยมีความเชื�อ
วา่สิงโตคือราชาของเหลา่สตัว์ และเป็นสญัลกัษณ์ของเทพีอิชทาร์ (Ishtar) เทพธิดาแหง่ความมั�งคั�ง

นอกจากนี �ยงัปรากฏรูปสตัว์ตา่งๆ เชน่ มงักรเป็นสญัลกัษณ์ของเทพเจ้ามาร์ดคุ 
ววัเป็นตวัแทนของเทพเจ้าอะดาด (Adad) เป็นต้น 

                   

กําจร สนุพงษ์ศรี, ประวตัศิาสตร์ศิลปะตะวนัตก 1, 75-76. 

, 78. 
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... รูปสิงโตบาดเจ็บ  
ภาพสิงโตถกูลกูธนยิูงติดเต็มร่างจนขาหลงัทั �งสองข้างใช้การไมไ่ด้ ท่าทาง

างอารมณ์สะเทือนใจได้อย่างดียิ�ง... 
ยงัแสดงความหมายเป็นนยัให้เห็นถึง

ความเป็นราชาของมนษุย์ สามารถสงัหารและเอาชนะต่อราชาของสตัว์ร้ายเช่นสิงโตอีกด้วย11 

ศลิปะที�แสดงภาพสตัว์ในอสัซิเรีย 
ศลิปินหรือชา่งมีความพยายามในการ

เฝ้าสงัเกตกายวิภาค อิริยาบถของสตัว์ และถ่ายทอดออกมาโดยพยายามให้มีความเหมือนจริงตาม
ซึ�งเกมการไลล่า่สิงโตราชาแหง่สตัว์ทั �งมวลเป็นสิ�งสะท้อนถึงความสง่างามผา่

ภาพสลกัรูปสิงโตบาดเจ็บสมยัพระเจ้าอสัสรุะบานีปาลขดุค้นพบที�กรุงนิเนเวห์ ศลิปะอสัซิเรีย 
, 17th ed. (London: Laurence 

Caldia or Neo-Babylonia) มี
ถกูประดบัด้วยกระเบื �อง

รูปสิงโตถือเป็นความนิยมในสมยันี � โดยมีความเชื�อ
เทพธิดาแหง่ความมั�งคั�ง

เชน่ มงักรเป็นสญัลกัษณ์ของเทพเจ้ามาร์ดคุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

อาณาจกัรเปอร์เซีย
จินตนาการมากมาย เชน่ หวัเสา
ประตมิากรรมนนูกลาง (Messo
ในพระราชพิธีที�ประกอบไปด้วยทหารองครักษ์ยืนถืออาวธุ รูปประมขุของประเทศราช และเหลา่ข้า
ราชบริพารที�กําลงัประคองเครื�องราชบรรณาการมาถวายแดอ่งค์จกัรพรรด ิ
สลกัรูปววั อฐู ฯลฯ ที�มีการแสดงภาพลกัษณ์ตามธรรมชาต ิอีกทั �งในสมยันี �ยงัพบ
สร้างด้วยอิฐเคลือบสี หรือรูปสฟิงซ์มีปีก

ภาพที� 4 หวัเสารูปววัที�พระราชวงัเปอร์ซีโพลิส ศลิปะเปอร์เซีย
ที�มา : Hugh Honour and John Fleming, 
King Publishing, 2005), 105.

ดนิแดนแถบเมโสโปเตเมียมีวฒันธรรมที�
พฒันามาจากยคุหินใหม ่ เมื�อการเมืองและระบบการปกครองเปลี�ยนแปลงกลายเป็นระบบนายกบั
ทาส พิธีกรรมตา่ง ๆ จงึเกิดขึ �นโดยยดึผู้ มีอํานาจ
ถึงความยิ�งใหญ่ ศลิปะสว่นใหญ่จงึถกูสร้างขึ �นโดยมีมลูเหตจุากความหวาดกลวั ความศรัทธา 
ความหวั�นเกรงในอํานาจของชนชั �นปกครอง อยา่งไรก็ตามภาพลกัษณ์ของเทพเจ้าในดนิแดน
เมโสโปเตเมียนั �นมีความแตกตา่งไป
สตัว์13 ดงันั �นภาพลกัษณ์ของสตัว์ที�ปรากฏนั �น
เป็นสญัลกัษณ์ที�แสดงให้เห็นอํานาจของกษัตริย์ที�
                                                          

13
 หลวงวิจิตรวาทการ

อาณาจกัรเปอร์เซีย (Persia) ปรากฏภาพสตัว์ที�มีทั �งลกัษณะตามธรรมชาติ
รมากมาย เชน่ หวัเสารูปววั ที�พระราชวงัเปอร์ซีโพลิส (Persepolis

Messo-relief) ที�ใช้ตกแตง่บนัได ฝาผนงัของพระราชวงั
ในพระราชพิธีที�ประกอบไปด้วยทหารองครักษ์ยืนถืออาวธุ รูปประมขุของประเทศราช และเหลา่ข้า

กําลงัประคองเครื�องราชบรรณาการมาถวายแดอ่งค์จกัรพรรด ิ
ฯลฯ ที�มีการแสดงภาพลกัษณ์ตามธรรมชาต ิอีกทั �งในสมยันี �ยงัพบ

สร้างด้วยอิฐเคลือบสี หรือรูปสฟิงซ์มีปีกเป็นสตัว์ในจินตนาการที�เมืองซูซา่ เป็นต้น

 

หวัเสารูปววัที�พระราชวงัเปอร์ซีโพลิส ศลิปะเปอร์เซีย 
Hugh Honour and John Fleming, A World History of Art, 17th ed. 

105. 

ดนิแดนแถบเมโสโปเตเมียมีวฒันธรรมที�คล้ายคลงึกบัชาวอียิปต์ ศลิปะมี
มาจากยคุหินใหม ่ เมื�อการเมืองและระบบการปกครองเปลี�ยนแปลงกลายเป็นระบบนายกบั

จงึเกิดขึ �นโดยยดึผู้ มีอํานาจ คือ ฟาโรห์ หรือกษัตริย์เป็นหลกั ซึ�งต้องแสดงออก
ถึงความยิ�งใหญ่ ศลิปะสว่นใหญ่จงึถกูสร้างขึ �นโดยมีมลูเหตจุากความหวาดกลวั ความศรัทธา 

วั�นเกรงในอํานาจของชนชั �นปกครอง อยา่งไรก็ตามภาพลกัษณ์ของเทพเจ้าในดนิแดน
เมโสโปเตเมียนั �นมีความแตกตา่งไปจากอียิปต์คือ เทพจ้ามีรูปลกัษณ์เป็นมนษุย์ไมมี่สว่นใดเป็น

ภาพลกัษณ์ของสตัว์ที�ปรากฏนั �นจงึเป็นเพียงสตัว์สญัลกัษณ์ประจําองค์เทพเจ้า 
เป็นสญัลกัษณ์ที�แสดงให้เห็นอํานาจของกษัตริย์ที�อยูใ่นชนชั �นปกครองเทา่นั �น

                   

หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล, เลม่ 1 (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2546
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ปรากฏภาพสตัว์ที�มีทั �งลกัษณะตามธรรมชาต ิ และ
Persepolis) (ภาพที� 4) และ

ฝาผนงัของพระราชวงัสลกัรูปขบวนแถว
ในพระราชพิธีที�ประกอบไปด้วยทหารองครักษ์ยืนถืออาวธุ รูปประมขุของประเทศราช และเหลา่ข้า

กําลงัประคองเครื�องราชบรรณาการมาถวายแดอ่งค์จกัรพรรด ิ ซึ�งในที�นี �ปรากฏภาพ
ฯลฯ ที�มีการแสดงภาพลกัษณ์ตามธรรมชาต ิอีกทั �งในสมยันี �ยงัพบสิงโตมีปีกมีเขาซึ�ง

ที�เมืองซูซา่ เป็นต้น 

, 17th ed. (London: Laurence 

คล้ายคลงึกบัชาวอียิปต์ ศลิปะมีจดุเริ�มต้นและ
มาจากยคุหินใหม ่ เมื�อการเมืองและระบบการปกครองเปลี�ยนแปลงกลายเป็นระบบนายกบั

หรือกษัตริย์เป็นหลกั ซึ�งต้องแสดงออก
ถึงความยิ�งใหญ่ ศลิปะสว่นใหญ่จงึถกูสร้างขึ �นโดยมีมลูเหตจุากความหวาดกลวั ความศรัทธา 

วั�นเกรงในอํานาจของชนชั �นปกครอง อยา่งไรก็ตามภาพลกัษณ์ของเทพเจ้าในดนิแดน 
คือ เทพจ้ามีรูปลกัษณ์เป็นมนษุย์ไมมี่สว่นใดเป็น

เป็นเพียงสตัว์สญัลกัษณ์ประจําองค์เทพเจ้า หรือ
เทา่นั �น 

2546), 52. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ศลิปกรรมมโินอนั
พระราชวงัคนอสซุส (Knossus
แมลง การชนววั การเล่นก
หวาดกลวัในอํานาจหรือสิ�งลี �ลบัแตก่ลบัแสดงให้เห็นถึงความมีเสรีภาพอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม
ความเชื�อเกี�ยวกบัสตัว์ของเทพเจ้ายงัคงปรากฏให้เห็น แตไ่มม่ากเทา่กบัอารยธรรมอียิปต์ เชน่ เทพี
ง ู เป็นรูปผู้หญิงมีลกัษณะแข็
คนอสซุส เป็นต้น ด้านภาชนะที�โดดเดน่ในสมยันี � คือ 
ลวดลายรูปปลาหมกึที�ดมีูชีวิต

ภาพที� 5 จิตรกรรมฝาผนงัรูปการเลน่กายกรรมบนหลงัววั พระราชวงัคนอสซุส ศลิปะมิโนอนั
ที�มา : Elke Linda Buchholz and others, 

ศลิปกรรมรูปสตัว์ที�พบใน
ธรรมชาต ิเชื�อวา่พลงัที�ลี �ลบันี �เกิดจากอํานาจของเทพเจ้า ที�มีลกัษณะทางกายภาพเหมือนดั�งมนษุย์
ทกุประการ หากแตมี่ความสมบรูณ์ และมีอํานาจที�เหนือกวา่ ซึ�งศาสนาของกรีกได้เสริมแ
เรื�องราวจนกลายเป็นศาสนนิยาย ที�ตอ่ไปจะสง่อิทธิพลทางความเชื�อให้แก่

ในระยะเริ�มต้น
สดุ กายวิภาคทั �งมนษุย์และสตัว์ยงัแสดงออกได้ไมเ่หมือนจริงเทา่ใดนกั ดงัจะเห็นได้จากภาพเขียน
ลวดลายรูปมนษุย์และสตัว์
สมยัคลาสสิก (Classic Period
เชน่ ประตมิากรรมนนูตํ�าประดบั
กบัคนเลี �ยงม้า หรือรูปนายทหารและเดก็หนุม่บงัคบัม้า
มนษุย์และม้าได้อยา่งงดงาม 

โนอนั (Minoan) เป็นแหลง่อารยธรรมที�เก่าแก่อีกแหง่หนึ�งของโลก ที�
Knossus) ภายในมีการตกแตง่ด้วยจิตรกรรมฝาผนงัรูปสตัว์ตา่งๆ เชน่ นก 

แมลง การชนววั การเล่นกายกรรมบนหลงัววั (ภาพที� 5) และปลาโลมา โดยไมแ่สดงความ
หวาดกลวัในอํานาจหรือสิ�งลี �ลบัแตก่ลบัแสดงให้เห็นถึงความมีเสรีภาพอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม
ความเชื�อเกี�ยวกบัสตัว์ของเทพเจ้ายงัคงปรากฏให้เห็น แตไ่มม่ากเทา่กบัอารยธรรมอียิปต์ เชน่ เทพี
ง ู เป็นรูปผู้หญิงมีลกัษณะแขง็ทื�อ มือกางออกจบังเูอาไว้ทั �งสองข้าง พบที�ห้องบชูาในพระราชวงั

ภาชนะที�โดดเดน่ในสมยันี � คือ  ภาชนะเหยือกแอมโฟรา
รูปปลาหมกึที�ดมีูชีวิตซึ�งสอดคล้องกบัรู้ทรงของภาชนะได้เป็นอยา่งดี

 

จิตรกรรมฝาผนงัรูปการเลน่กายกรรมบนหลงัววั พระราชวงัคนอสซุส ศลิปะมิโนอนั
Elke Linda Buchholz and others, Art: A World History (New York: Abrams, 2007

ศลิปกรรมรูปสตัว์ที�พบในศลิปะกรีก (Greek Art) นั �นสืบเนื�องมาจากความนบัถือ
ที�ลี �ลบันี �เกิดจากอํานาจของเทพเจ้า ที�มีลกัษณะทางกายภาพเหมือนดั�งมนษุย์

ทกุประการ หากแตมี่ความสมบรูณ์ และมีอํานาจที�เหนือกวา่ ซึ�งศาสนาของกรีกได้เสริมแ
เป็นศาสนนิยาย ที�ตอ่ไปจะสง่อิทธิพลทางความเชื�อให้แก่ชาว

ในระยะเริ�มต้น (Primitive Period) ของศลิปะกรีกยงัไมไ่ด้รับการพฒันา
สดุ กายวิภาคทั �งมนษุย์และสตัว์ยงัแสดงออกได้ไมเ่หมือนจริงเทา่ใดนกั ดงัจะเห็นได้จากภาพเขียน
ลวดลายรูปมนษุย์และสตัว์ ที�ใช้ตกแตง่ภาชนะแสดงออกอยา่งง่าย แข็งทื�อ จนกระทั�งในศลิปกรรม

Period) จงึสามารถพฒันาการสร้างสรรค์ให้ถ่ายทอด
เชน่ ประตมิากรรมนนูตํ�าประดบัชายหลงัคาเทวาลยัพาร์เธนอน (Parthenon

หรือรูปนายทหารและเดก็หนุม่บงัคบัม้า (ภาพที� 6) ซึ�งสามารถแสดงกายวิภาคทั �ง
มนษุย์และม้าได้อยา่งงดงาม เป็นต้น 
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เป็นแหลง่อารยธรรมที�เก่าแก่อีกแหง่หนึ�งของโลก ที�
ภายในมีการตกแตง่ด้วยจิตรกรรมฝาผนงัรูปสตัว์ตา่งๆ เชน่ นก 

และปลาโลมา โดยไมแ่สดงความ
หวาดกลวัในอํานาจหรือสิ�งลี �ลบัแตก่ลบัแสดงให้เห็นถึงความมีเสรีภาพอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม
ความเชื�อเกี�ยวกบัสตัว์ของเทพเจ้ายงัคงปรากฏให้เห็น แตไ่มม่ากเทา่กบัอารยธรรมอียิปต์ เชน่ เทพี

มือกางออกจบังเูอาไว้ทั �งสองข้าง พบที�ห้องบชูาในพระราชวงั
ภาชนะเหยือกแอมโฟราที�ได้รับการออกแบบ

ซึ�งสอดคล้องกบัรู้ทรงของภาชนะได้เป็นอยา่งดี 

จิตรกรรมฝาผนงัรูปการเลน่กายกรรมบนหลงัววั พระราชวงัคนอสซุส ศลิปะมิโนอนั 
New York: Abrams, 2007), 34. 

นั �นสืบเนื�องมาจากความนบัถือ
ที�ลี �ลบันี �เกิดจากอํานาจของเทพเจ้า ที�มีลกัษณะทางกายภาพเหมือนดั�งมนษุย์

ทกุประการ หากแตมี่ความสมบรูณ์ และมีอํานาจที�เหนือกวา่ ซึ�งศาสนาของกรีกได้เสริมแตง่
ชาวโรมนั 

ของศลิปะกรีกยงัไมไ่ด้รับการพฒันาฝีมือจนถึงขีด
สดุ กายวิภาคทั �งมนษุย์และสตัว์ยงัแสดงออกได้ไมเ่หมือนจริงเทา่ใดนกั ดงัจะเห็นได้จากภาพเขียน

จนกระทั�งในศลิปกรรม
สามารถพฒันาการสร้างสรรค์ให้ถ่ายทอดได้อยา่งสมบรูณ์แบบ 

Parthenon) ปรากฏรูปเดก็หนุม่
สามารถแสดงกายวิภาคทั �ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 6 ประตมิากรรมสลกัภาพนายทหารและเดก็หนุ่มบงัคบัม้าประดบัวิหารพาร์เธนอน ศิลปะกรีก
ที�มา : Fred S. Kleiner, Gardner's art through the ages: a global history
Mass : Thomson/Wadsworth, 2009

ศลิปินกรีกมีทศันะตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ
(Imitate) เป็นการเลียนจากสิ�งที�ตาเห็น
นอกเหนือจากความจริงที�ปรากฏ
อดุมคตนีิ � ดงัที� พาร์ราซิอสุ จิตรกรในสมยัคลาสสิกได้กล่าวดงันี � คือ 
สว่นของแตล่ะคนนํามาผสมรวมกนัเข้า สร้างให้เป็นเอกภาพในรูปร่างที�งดงามมากที�สดุ
จงึอาจกลา่วได้วา่ศลิปะภาพสตัว์ที�แสดงออกสว่นใหญ่ตา่งอยูภ่ายใต้แนวคดิลทัธิอดุมคตนีิ �ด้วย ซึ�ง
มุง่เน้นแสดงความสมบรูณ์ของ

ในสมยันี �สตัว์ถกูนํามาใช้
รูปลกัษณ์เป็นมนษุย์ ดงั
สญัลกัษณ์ของเทพีเฮร่า (
สญัลกัษณ์ของเทพีวีนสั (Venus
สญัลกัษณ์ของเทพีอเธนา 
แนวทางในการสร้างสรรค์งานศลิปะ
เชื�อและแนวทางของกรีก หากแตเ่ปลี�ยนนามของเหลา่เทพเจ้าเทา่นั �น

ครั �นเมื�อศาสนาคริสต์เริ�มได้รับความนิยม ผลงานศลิปะของชาวคริสเตียนสมยัแรก
ปรากฏภาพสตัว์ตา่งๆ มีบทบาทในฐานะเป็นสญัลกัษณ์ที�ใช้สื�อแทนฉากตอนของเนื �อหาเรื�องราว 
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 กําจร สนุพงษ์ศรี

ประตมิากรรมสลกัภาพนายทหารและเดก็หนุ่มบงัคบัม้าประดบัวิหารพาร์เธนอน ศิลปะกรีก
Gardner's art through the ages: a global history

Mass : Thomson/Wadsworth, 2009), 130. 

ศลิปินกรีกมีทศันะตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะสองแนวทาง คือ
การเลียนจากสิ�งที�ตาเห็นตามธรรมชาต ิและลทัธิอดุมคต ิเกิดจากจินตนาการขึ �นใหม่

ที�ปรากฏในธรรมชาติ ซึ�งศลิปินทกุสาขาตา่งมีความ
พาร์ราซิอสุ จิตรกรในสมยัคลาสสิกได้กล่าวดงันี � คือ “จงนําค

สว่นของแตล่ะคนนํามาผสมรวมกนัเข้า สร้างให้เป็นเอกภาพในรูปร่างที�งดงามมากที�สดุ
จงึอาจกลา่วได้วา่ศลิปะภาพสตัว์ที�แสดงออกสว่นใหญ่ตา่งอยูภ่ายใต้แนวคดิลทัธิอดุมคตนีิ �ด้วย ซึ�ง
มุง่เน้นแสดงความสมบรูณ์ของเรือนร่าง สดัสว่น และกล้ามเนื �อโดยแสดงความงดงามตามอดุมคติ

ในสมยันี �สตัว์ถกูนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์ หรือเป็นสตัว์บริวารของ
ดงัเชน่ นกอินทรีย์คือสตัว์ประจําพระองค์ของเทพซุส 

(Hera) กวางเป็นสญัลกัษณ์ของเทพีอาร์ทิมิส (Artemis
Venus) ม้าเป็นสญัลกัษณ์ของเทพโพไซดอน (Poseidon

สญัลกัษณ์ของเทพีอเธนา (Athena) เป็นต้น ตอ่มาชาวโรมนัได้รับเอาทั �งความเชื�อ
แนวทางในการสร้างสรรค์งานศลิปะมาจากชาวกรีก รูปสตัว์ตา่งๆจงึถกูสร้างสรรค์ขึ �น

หากแตเ่ปลี�ยนนามของเหลา่เทพเจ้าเทา่นั �น 

ครั �นเมื�อศาสนาคริสต์เริ�มได้รับความนิยม ผลงานศลิปะของชาวคริสเตียนสมยัแรก
มีบทบาทในฐานะเป็นสญัลกัษณ์ที�ใช้สื�อแทนฉากตอนของเนื �อหาเรื�องราว 

                   

กําจร สนุพงษ์ศรี, ประวตัศิาสตร์ศิลปะตะวนัตก 1, 151. 
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ประตมิากรรมสลกัภาพนายทหารและเดก็หนุ่มบงัคบัม้าประดบัวิหารพาร์เธนอน ศิลปะกรีก 
Gardner's art through the ages: a global history, 13th ed. (Boston, 

สองแนวทาง คือ การลอกเลียนแบบ 
เกิดจากจินตนาการขึ �นใหม่

มีความนิยมในแนวทางลทัธิ
จงนําความงามที�สดุในแตล่ะ

สว่นของแตล่ะคนนํามาผสมรวมกนัเข้า สร้างให้เป็นเอกภาพในรูปร่างที�งดงามมากที�สดุ”14 ดงันั �น
จงึอาจกลา่วได้วา่ศลิปะภาพสตัว์ที�แสดงออกสว่นใหญ่ตา่งอยูภ่ายใต้แนวคดิลทัธิอดุมคตนีิ �ด้วย ซึ�ง

ยแสดงความงดงามตามอดุมคต ิ

เป็นสญัลกัษณ์ หรือเป็นสตัว์บริวารของเหลา่เทพเจ้าที�มี
เชน่ นกอินทรีย์คือสตัว์ประจําพระองค์ของเทพซุส (Zeus) นกยงูเป็น

Artemis) นกเขาเป็นสตัว์
Poseidon) นกฮกูเป็นสตัว์

รมนัได้รับเอาทั �งความเชื�อและรูปแบบ
งสรรค์ขึ �นภายใต้ความ

ครั �นเมื�อศาสนาคริสต์เริ�มได้รับความนิยม ผลงานศลิปะของชาวคริสเตียนสมยัแรก
มีบทบาทในฐานะเป็นสญัลกัษณ์ที�ใช้สื�อแทนฉากตอนของเนื �อหาเรื�องราว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25 
 

พระเยซู นกับญุ เหลา่สาวก ฯลฯ ดงัที� กําจร สนุพงษ์ศรี กลา่วถึงสญัลกัษณ์ที�ปรากฏในผลงาน
ศลิปกรรมของชาวคริสเตียนเอาไว้ดงันี �คือ 

โดยทั�วไปจิตรกรรมของศิลปะคริสเตียนสมยัแรกเป็นไปในแนวทางแบบสญัลกัษณ์
นิยม หรือไอโคโนกราฟี (Iconography) คือ สร้างภาพให้มีความหมายเป็นสญัลกัษณ์
มากกวา่จะแสดงให้เห็นจริง มีจดุประสงค์เป็นที�กราบไหว้บชูา ดงัเช่น รูปของเดก็เลี �ยงแกะมี
ความหมายถงึพระเยซู รูปนกเขามีความหมายถงึพระจิต และรูปนกยงูมีความหมายถงึความ
อมตะ เป็นต้น15 

การใช้ภาพลกัษณ์ของสตัว์เพื�อเป็นสญัลกัษณ์ปรากฏในผลงานศลิปะที�เกี�ยวข้องกบั
ศาสนามากมาย อาจกล่าวได้วา่ภาพสตัว์ในสมยักลาง (Middle-Age Arts) มีจดุมุง่หมายของการ
ทําขึ �นเพื�อศาสนา โดยมุง่ให้ความสําคญักบัการใช้ภาพลกัษณ์ของสตัว์เพื�อเป็นตวัแทนถึงบคุคล 
และเรื�องราวตา่ง ๆ ทางศาสนาคริสต์ ดงัที�วนิดา ขําเขียวได้กลา่วถึงลกัษณะแนวทางของการ
แสดงออก ดงันี � 

จากความเชื�อในศาสนานี �ทําให้เกิดความนิยมในการสร้างรูปเคารพของพระเยซู 
แมพ่ระ และนกับญุตา่ง ๆ มากมาย แตผ่ลงานเหลา่นี �หาชิ �นที�ทดัเทียมกรีก และโรมนัได้ยากใน
ด้านการใช้ฝีมือ เพราะศิลปินในสมยันี �ไมต้่องการเน้นความงาม แตจ่ะเน้นเฉพาะเนื �อหา
เท่านั �น ประกอบกบัความเชื�อที�วา่กายมนษุย์เป็นบาปที�ชั�วร้ายเป็นบ่อเกิดของกิเลส เป้าหมาย
ในการสร้างศิลปกรรมจงึไมใ่ช่ความงดงาม แตเ่ป็นศิลปะเพื�อเตือนใจ และสอนให้มนษุย์หยดุ
ความชั�วร้าย กระทําแต่ความดีงามเพื�อชีวิตที�ดีในโลกหน้า ศิลปะในสมยันี �จงึเปรียบเสมือน

สาวใช้ของศาสนา กล่าวคือ เป็นเครื�องมือที�จะทําให้มนษุย์เข้าใจศาสนามากยิ�งขึ �น16 

อาจกลา่วได้ว่าภาพสตัว์ที�ปรากฏในศลิปะในสมยักลางมีจดุมุง่หมายเพื�อเป็นสญัลกัษณ์
ที�ใช้สื�อความทางศาสนา ซึ�งไมไ่ด้มุง่เน้นที�การแสดงความงดงามของรูปทรงอย่างเชน่ที�ปรากฏใน
ศลิปะกรีก และโรมนั 

ในสมยัเรอเนสซองส์ (Renaissance) มีพฒันาการทางด้านการศกึษา และทกัษะฝีมือ 
เป็นเหตใุห้ภาพลกัษณ์ของสตัว์ที�ปรากฏมีการแสดงออกอยา่งเหมือนจริง ศลิปินมีความปรารถนา
จะแสดงภาพสตัว์โดยอ้างอิงโลกในธรรมชาต ิ ซึ�งตา่งจากสมยักลางที�รูปแบบผลงานศลิปะอยู่

                                                           

15
 เรื�องเดยีวกนั, 224. 

16
 วนิดา ขาํเขียว ประวตัิศาสตร์ศิลป์, 58. 
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ภายใต้อิทธิพลของศาสนา ดงัที�วนิดา ขําเขียวได้อธิบายลกัษณะการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะใน
สมยัเรอนาซองส์ ดงันี � “ศลิปะแบบเรอนาซองส์มีเอกลกัษณ์อยูที่�ความพยายามสร้างสรรค์ศลิปะให้
เหมือนธรรมชาตมิากที�สดุ...การสร้างงานศลิปะในสมยันี �เป็นการแสดงออกซึ�งคณุคา่ของความเป็น
มนษุย์”17 

ศลิปะเรอเนสซองส์มีความมุง่หมายสะท้อนวตัถสุภาพตามความเป็นจริงดงัที�ตาสามารถ
มองเห็นได้จากธรรมชาต ิ อยา่งไรก็ตามเนื �อหาสาระที�เกิดขึ �นภายในผลงานศลิปกรรมยคุนี �ยงัคงมี
เนื �อหาสาระที�เกี�ยวข้องกบัศาสนา เทพปกรณมัซึ�งเป็นเรื�องราวที�เหนือจริงอยูบ้่าง นอกจากนี �ยงัมี
การให้ความสําคญักบัหลกัปรัชญาที�นอกเหนือไปจากคริสต์ศาสนาด้วย คือ ลทัธิมนษุยนิยม 
(Humanism) ซึ�งเป็นหลกัปรัชญาที�สําคญัของกรีก และโรมนั กลา่วคือ การถือเอามนษุย์เป็นจดุ
ศนูย์กลางที�สําคญัที�สดุ แตกตา่งไปจากสมยักลางที�ถือเอาพระเจ้าเป็นศนูย์กลาง ส่วนมนษุย์เป็น
สิ�งไร้คา่ จากแนวคิดนี �ทําให้มนษุย์ใฝ่หาความรู้ซึ�งมิได้มีเพียงในโลกของศาสนา มุง่ให้ความสนใจ
งานด้านศลิปกรรมจนเกิดการค้นคว้าวิธีการสร้างสรรค์มากขึ �น 

เนื �อหาในผลงานจิตรกรรมสมยัเรอเนสซองส์ที�ปรากฏภาพลกัษณ์ของสตัว์ซึ�งมีความ
เกี�ยวเนื�องกบัเทพปรณมัของกรีก โรมนั เชน่ ผลงานจิตรกรรมชื�อ “The Birth of Venus” ของ 
บอตตเิชลลี (Sandro Botticelli) แสดงภาพเทพีวีนสัยืนอยูบ่นเปลือกหอย และจิตรกรรมชื�อ “Leda 
and the Swan” ของเลโอนาโด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) แสดงภาพเทพเจ้าซุสแปลงกายเป็น
หงส์ขาว ฯลฯ นอกจากนี �ยงัปรากฏผลงานที�นอกเหนือไปจากเรื�องราวทางศาสนาและความเชื�อ คือ 
ประตมิากรรมบคุคลสําคญัอาทิ ประตมิากรรมโลหะรูปคนขี�ม้า “นายพลอีราสโมดา นาร์นี” หรือ
รู้จกัในนามของ “กตัตาเมลาตา” (Gattamelata) ของประตมิากรโดนาเตลโล (Donatello) และ
ประตมิากรรม “นายพลบาร์โตโลมิโอ คอลเลโอนี” (Bartolomeo Colleoni) ของประตมิากร 
แวร์รอคคิโอ (Andrea del Verrocchio) ฯลฯ รวมทั �งเรื�องราวที�แสดงความสนใจในสตัว์สว่นบคุคล 
เชน่ ศลิปินลีโอนาโดได้ร่างภาพด้วยลายเส้นเพื�อบนัทกึอากปักิริยาของสตัว์จําพวกนก ม้า และแมว
เอาไว้มากมาย หรือ ผลงานสีนํ �าแสดงภาพกระตา่ยป่าของ อลัเบรคท์ ดเูรอร์ (Albrecht Durer) 
(ภาพที� 7) เป็นต้น  

                                                           

17
 เรื�องเดยีวกนั, 61. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 7 อลัเบรคท์ ดเูรอร์
ที�มา : Stephen Farthing, 
Cassell Illustrated, 2007

เนื �อหาที�ปรากฏในงานศลิปะที�ได้ยกตวัอยา่งไปแล้วในข้างต้น
ความเชื�อ เทพปกรณมั หรือบคุคลสําคญัแหง่ยคุ ทั �งหมด
แสดงออกในผลงานศลิปะอยา่งตอ่เนื�อง 
แวดล้อมในแตล่ะยคุสมยั 
จิตรกรในราชสํานกัสเปนวาดภาพเจ้าหญิงน้อยมาร์การริต้า
ผลงานชื�อ “Las Meninas
รูปสตัว์ที�เกี�ยวเนื�องกบัเรื�องเทพปกรณมั ในผลงานชื�อ 
แปลงกายเป็นววัลกัพาตวันางยโูรปา หรือ
มกัมีสตัว์เลี �ยงในภาพ โดยเฉพาะสนุขัเพื�อ
ในขณะนั �นอยา่งยิ�ง18 ดงันั �นจึงปรากฏจิตรกรรมภาพเหมือนบคุคล
ของทอมสั เกนสโบโร (Thomas Gainsborough
แลนด์เซีย (Edwin Landseer
ประเภทอื�น เชน่ ภาพกวางในผลงาน ชื�อ 
ศลิปินชาวองักฤษ จอร์จ สตบัส์ 
จนกระทั�งกลายมาเป็นตํารา
(ภาพที� 9) เป็นต้น อาจกลา่วได้วา่ จดุประสงค์ของการแสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์มุง่ไปยงัเรื�องของ
ความสนใจส่วนตวั และถอยหา่งออกจากศาสนาหรือความเชื�อมากขึ �นเรื�อยๆตามลําดบั
                                                          

18
 Tamsin Pickeral, 

19
 Ibid., 7. 

 

อลัเบรคท์ ดเูรอร์ ผลงานชื�อ Hare พ.ศ.2045 สีนํ �าบนกระดาษ ขนาด 
: Stephen Farthing, 1001 Paintings You Must See Before You Die

Cassell Illustrated, 2007), 134. 

เนื �อหาที�ปรากฏในงานศลิปะที�ได้ยกตวัอยา่งไปแล้วในข้างต้น ทั �ง
ความเชื�อ เทพปกรณมั หรือบคุคลสําคญัแหง่ยคุ ทั �งหมดยงัคงเป็นสว่นหนึ�ง
แสดงออกในผลงานศลิปะอยา่งตอ่เนื�อง หากแตส่ดัสว่นของเนื �อหาที�ปรากฏนั �นขึ �นอยูก่บั

มในแตล่ะยคุสมยั  เชน่ ในสมยับาโรก (Baroque) ดเิอโก เวลาสเกซ 
จิตรกรในราชสํานกัสเปนวาดภาพเจ้าหญิงน้อยมาร์การริต้าที�ด้านหน้าปรากฏภาพสนุขัหมอบใน

Las Meninas” และ จิตรกรรูเบนส์ (Peter Paul Rubens) สร้างสรรค์จิตรกรรมที�แสดง
สตัว์ที�เกี�ยวเนื�องกบัเรื�องเทพปกรณมั ในผลงานชื�อ “The Rape of Europa

ลกัพาตวันางยโูรปา หรือสมยัโรโกโก (Rococo) ศลิปินวาดภาพบคุคล
โดยเฉพาะสนุขัเพื�อเป็นการสง่เสริมภาพลกัษณ์ที�ดี นบั
ดงันั �นจึงปรากฏจิตรกรรมภาพเหมือนบคุคลโดยมีสนุขัข้างกาย เชน่ ผลงาน
Thomas Gainsborough) ชื�อ “The Morning Walk” 

Edwin Landseer) กบัผลงานจิตรกรรมภาพสตัว์จํานวนมาก ทั �งสนุขั และสตัว์ป่
ประเภทอื�น เชน่ ภาพกวางในผลงาน ชื�อ “Monarch of the Glen” รวมทั �ง

จอร์จ สตบัส์ (George Stubbs) ผู้ เฝ้าศกึษา และสร้างสรรค์ผลงานรูปม้า
มาเป็นตําราและต้นแบบของการเขียนภาพม้า19 เชน่ ผลงานชื�อ 

เป็นต้น อาจกลา่วได้วา่ จดุประสงค์ของการแสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์มุง่ไปยงัเรื�องของ
ความสนใจส่วนตวั และถอยหา่งออกจากศาสนาหรือความเชื�อมากขึ �นเรื�อยๆตามลําดบั

                   

Tamsin Pickeral, The Dog: 5,000 Years the dog in art (London: Merrell,

27 

สีนํ �าบนกระดาษ ขนาด 25 x 23 ซม. 
1001 Paintings You Must See Before You Die, 2nd ed. (London: 

ทั �งเรื�องราวทางศาสนา 
ยงัคงเป็นสว่นหนึ�งที�ศลิปินหยิบยกนํามา

หากแตส่ดัสว่นของเนื �อหาที�ปรากฏนั �นขึ �นอยูก่บับริบท
ดเิอโก เวลาสเกซ (Diego Velasques) 

ด้านหน้าปรากฏภาพสนุขัหมอบใน
สร้างสรรค์จิตรกรรมที�แสดง

The Rape of Europa” เทพเจ้าซุสทรง
ศลิปินวาดภาพบคุคลสงูศกัดิwและ

นบัเป็นกระแสความนิยม
สนุขัข้างกาย เชน่ ผลงาน

” (ภาพที� 8) และเอ็ดวิน 
กบัผลงานจิตรกรรมภาพสตัว์จํานวนมาก ทั �งสนุขั และสตัว์ป่า

รวมทั �งผลงานที�โดดเดน่ของ
และสร้างสรรค์ผลงานรูปม้า

เชน่ ผลงานชื�อ “Rubbing Down” 
เป็นต้น อาจกลา่วได้วา่ จดุประสงค์ของการแสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์มุง่ไปยงัเรื�องของ

ความสนใจส่วนตวั และถอยหา่งออกจากศาสนาหรือความเชื�อมากขึ �นเรื�อยๆตามลําดบั 

Merrell, 2008) 18-19. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 8 ธอมสั เกนส์โบโร ผลงานชื�อ 
ที�มา : Stephen Farthing, 
Cassell Illustrated, 2007

ภาพที� 9 จอร์จ สตบัส์ ผลงานชื�อ 
ที�มา: Stephen Farthing, 
Cassell Illustrated, 2007

ในชว่งศตวรรษที�
เนื �อหาที�นํามาสร้างสรรค์ใน
และความเปลี�ยนแปลงตา่ง
และภาวะอารมณ์ที�แตกตา่งกนั กลา่วคือ ผลงาน
(Impressionism) หลายทา่นตา่งวาดภาพสตัว์เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในฉากชีวิตประจําวนั
ของศลิปิน ปิแอร์ ออกสุต์ 
ของศลิปิน เอ็ดการ์ เดอกาส์ 
ในลทัธิโฟวิสม์ (Fauvism

  

ธอมสั เกนส์โบโร ผลงานชื�อ Morning Walk พ.ศ.2303  สีนํ �ามนับนผ้าใบ ขนาด 
: Stephen Farthing, 1001 Paintings You Must See Before You Die

Cassell Illustrated, 2007), 134. 

 

จอร์จ สตบัส์ ผลงานชื�อ Rubbing Down พ.ศ.2343 สีนํ �ามนับนผ้าใบ ขนาด 
: Stephen Farthing, 1001 Paintings You Must See Before You Die

Cassell Illustrated, 2007), 349. 

ในชว่งศตวรรษที� 19 เป็นต้นมา ถือเป็นยคุแหง่การแสดงออกทางศลิปะที�หลากหลาย 
ในผลงานนั �นเกี�ยวข้องกบัการดําเนินชีวิตประจําวนั เครื�องจกัรกล 

และความเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ศลิปินที�มีชื�อเสียงจํานวนมากสร้างสรรค์ภาพสตัว์ขึ �นภายใต้รูปแบบ
และภาวะอารมณ์ที�แตกตา่งกนั กลา่วคือ ผลงานจิตรกรรมของศลิปินยคุอิมเพรสชนันิสม์ 

หลายทา่นตา่งวาดภาพสตัว์เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในฉากชีวิตประจําวนั
ของศลิปิน ปิแอร์ ออกสุต์ เรอนวัร์ (Pierre-Auguste Renoir) ชื�อ “Sleeping Girl with Cat

กาส์ (Edgar Degas) ซึ�งปรากฏภาพนกัขี�ม้าหลายชิ �น เชน่เดียวกบัศลิปิน
Fauvism) อองรี มาตีสส์ (Henri Matisse) ที�วาดภาพชดุปลาทองไว้เป็นจํานวน
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สีนํ �ามนับนผ้าใบ ขนาด 236 x 179 ซม. 
1001 Paintings You Must See Before You Die, 2nd ed. (London: 

สีนํ �ามนับนผ้าใบ ขนาด 209 x 367.5 ซม. 
See Before You Die, 2nd ed. (London: 

ทางศลิปะที�หลากหลาย 
ผลงานนั �นเกี�ยวข้องกบัการดําเนินชีวิตประจําวนั เครื�องจกัรกล สงัคม 

จํานวนมากสร้างสรรค์ภาพสตัว์ขึ �นภายใต้รูปแบบ
จิตรกรรมของศลิปินยคุอิมเพรสชนันิสม์ 

หลายทา่นตา่งวาดภาพสตัว์เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในฉากชีวิตประจําวนั เชน่ ผลงาน
Sleeping Girl with Cat” ผลงาน

ซึ�งปรากฏภาพนกัขี�ม้าหลายชิ �น เชน่เดียวกบัศลิปิน
ที�วาดภาพชดุปลาทองไว้เป็นจํานวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

มาก นอกจากนี �ศลิปินในลทัธิเอ็กเพรสชนันิสม์ 
ในศลิปินคนสําคญัของกลุม่คนขี�ม้าสีนํ �าเงิน 
โดยเฉพาะม้า เชน่ ผลงานชื�อ 
Rousseau) ศลิปินกลุม่นาอีฟ 
เร้นลบั และศลิปินปาโบล ปิกาสโซ 
ชื�อเสียงชื�อ “เกอนิแค” (Guernica
ม้า ววั มิโนทอร์ (ครึ�งคนครึ�งกระทิง

ภาพที� 10 ฟรันซ์ มาร์ค ผลงานชื�อ 
ที�มา : Stephen Farthing, 
Cassell Illustrated, 2007

นอกจากนี �ศลิปินลทัธิฟิวเจอร์ริสม์ 
แสดงภาพสนุขักําลงัวิ�ง อย่างรวดเร็ว ในผลงานชื�อ 
(ภาพที� 11) หรือภาพนกกําลงัโผบนิเคลื�อนที�อยา่งตอ่เนื�อง 
(Surrealism) เชน่ มาร์ค ชากาล 
ผกูพนัในบ้านเกิด โดยนําววัมาเป็นสญัลกัษณ์แทนความเป็นชนบท ศลิปินซลัวาดอร์ ดาลี 
(Salvador Dali) สร้างบรรยากาศในภาพให้รู้สกึแปลกประหลาดนา่พิศวง เหนือไปจากความเ
จริงทั�วไป อาทิ ช้างและม้าขายาว  ศลิปิน มกัซ์ แอร์นส์ 
เป็นนกสวมใสเ่สื �อคลมุขนนกสีแดง ในผลงานชื�อ 
ที�สร้างความแปลกประหลาด ในทํานองเดียวกนัศลิปิน เรเน มากริตต์ 
สตัว์มาเป็นสญัลกัษณ์ เช่น ในผลงานชื�อ 

นในลทัธิเอ็กเพรสชนันิสม์ (Expressionism) ฟรันซ์ มาร์ค 
ในศลิปินคนสําคญัของกลุม่คนขี�ม้าสีนํ �าเงิน (The Blue Rider) มีความชื�นชอบวาดภาพสตัว์
โดยเฉพาะม้า เชน่ ผลงานชื�อ “Blue Horse II” (ภาพที� 10) เป็นต้น หรือองัรี รุสโซ 

ศลิปินกลุม่นาอีฟ (Naive) แสดงภาพสตัว์ อาทิ เสือ ช้าง นก ทา่มกลางสภาพป่าอนั
เร้นลบั และศลิปินปาโบล ปิกาสโซ (Pablo Picasso) ผู้ นําลทัธิควิบสิม์ (Cubism

Guernica) เรื�องราวสะท้อนผลกระทบอนัเกิดจากสงคราม โดยแสดงภาพ
ครึ�งคนครึ�งกระทิง) รวมทั �งผลงานชิ �นอื�นๆที�แสดงภาพสตัว์อีกมากมาย 

 

ฟรันซ์ มาร์ค ผลงานชื�อ Blue Horse II พ.ศ.2454 สีนํ �ามนับนผ้าใบ ขนาด 
: Stephen Farthing, 1001 Paintings You Must See Before You Die

Cassell Illustrated, 2007), 594. 

นอกจากนี �ศลิปินลทัธิฟิวเจอร์ริสม์ (Futurism) จิอาโคโม บอลลา 
แสดงภาพสนุขักําลงัวิ�ง อย่างรวดเร็ว ในผลงานชื�อ “Dynamism of a Dog

หรือภาพนกกําลงัโผบนิเคลื�อนที�อยา่งตอ่เนื�อง อีกทั �งศลิปิ
เชน่ มาร์ค ชากาล (Marc Chagall) สร้างโลกแหง่จินตนาการสะท้อนภาพความ

ผกูพนัในบ้านเกิด โดยนําววัมาเป็นสญัลกัษณ์แทนความเป็นชนบท ศลิปินซลัวาดอร์ ดาลี 
สร้างบรรยากาศในภาพให้รู้สกึแปลกประหลาดนา่พิศวง เหนือไปจากความเ

จริงทั�วไป อาทิ ช้างและม้าขายาว  ศลิปิน มกัซ์ แอร์นส์ (Max Ernst) วาดภาพหญิงสาวซึ�งมีศีรษะ
เป็นนกสวมใสเ่สื �อคลมุขนนกสีแดง ในผลงานชื�อ “Attirement of the Bride” 
ที�สร้างความแปลกประหลาด ในทํานองเดียวกนัศลิปิน เรเน มากริตต์ (Rene Magritte
สตัว์มาเป็นสญัลกัษณ์ เช่น ในผลงานชื�อ “The Flavour of Tears” (ภาพที� 12
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ฟรันซ์ มาร์ค (Franz Marc) หนึ�ง
มีความชื�นชอบวาดภาพสตัว์

เป็นต้น หรือองัรี รุสโซ (Henri 
แสดงภาพสตัว์ อาทิ เสือ ช้าง นก ทา่มกลางสภาพป่าอนั

Cubism) สร้างผลงานที�มี
เรื�องราวสะท้อนผลกระทบอนัเกิดจากสงคราม โดยแสดงภาพ
รวมทั �งผลงานชิ �นอื�นๆที�แสดงภาพสตัว์อีกมากมาย  

สีนํ �ามนับนผ้าใบ ขนาด 112 x 86 ซม. 
1001 Paintings You Must See Before You Die, 2nd ed. (London: 

จิอาโคโม บอลลา (Giocomo Balla) 
Dynamism of a Dog on a Leash”  

นในลทัธิเซอเรียลลิสม์ 
สร้างโลกแหง่จินตนาการสะท้อนภาพความ

ผกูพนัในบ้านเกิด โดยนําววัมาเป็นสญัลกัษณ์แทนความเป็นชนบท ศลิปินซลัวาดอร์ ดาลี 
สร้างบรรยากาศในภาพให้รู้สกึแปลกประหลาดนา่พิศวง เหนือไปจากความเป็น

วาดภาพหญิงสาวซึ�งมีศีรษะ
” ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์

Rene Magritte) ใช้ภาพ
12) แสดงภาพใบไม้ที�มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

รูปร่างเป็นนก เป็นสญัลกัษณ์ของสนัตภิาพ ความสงบสขุ และหนอนที�กําลงักดักินใบไม้ดงักลา่ว
แทนสญัลกัษณ์ของความเลวร้ายของสงครามที�บั�นทอนความสงบสขุ เป็นต้น ในสมยัตอ่มา
ศลิปินป๊อบอาร์ต (Pop Art
วิคเตอร์ วาซาร์ลี (Victor Vasarely
โจเซฟ บอยส์ (Joseph Beuys
กระตา่ย หรือศลิปินเดเมียน เฮิร์สท์ 
กลอ่ง (ภาพที� 13) เป็นต้น 

ภาพที� 11 จิอาโคโม บอลลา ผลงานชื�อ 
                ผ้าใบ ขนาด 89 x 109 
ที�มา: Stephen Farthing, 
Cassell Illustrated, 2007

ภาพที� 12 เรเน มากริตต์ ผลงานชื�อ 
ที�มา : Simon Willson, Surrealist 

รูปร่างเป็นนก เป็นสญัลกัษณ์ของสนัตภิาพ ความสงบสขุ และหนอนที�กําลงักดักินใบไม้ดงักลา่ว
แทนสญัลกัษณ์ของความเลวร้ายของสงครามที�บั�นทอนความสงบสขุ เป็นต้น ในสมยัตอ่มา

Pop Art) เจฟฟ์ คนูส์ (Jeff Koon) ตดัแตง่ต้นไม้ ดอกไม้เป็นรูปสนุขั ศลิปิน
Victor Vasarely) สร้างผลงานภาพม้าลายตามคต ิ อ็อพ อาร์ต 

Joseph Beuys) สร้างสรรค์งานศลิปะโดยอาศยัสตัว์จริง เชน่ หมาป่าโค
กระตา่ย หรือศลิปินเดเมียน เฮิร์สท์ (Damien Hirst) ที�นําเอาววั ม้าลาย และปลาฉลามมาบรรจใุน

  

 

จิอาโคโม บอลลา ผลงานชื�อ Dynamism of a Dog on a Leash พ
89 x 109 ซม. 

: Stephen Farthing, 1001 Paintings You Must See Before You Die
Cassell Illustrated, 2007), 600. 

 

เรเน มากริตต์ ผลงานชื�อ The Flavour of Tear. พ.ศ.2491  สีนํ �ามนับนผ้าใบ ขนาด 
Surrealist Painting (Oxford: Phaidon Press, 1982
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รูปร่างเป็นนก เป็นสญัลกัษณ์ของสนัตภิาพ ความสงบสขุ และหนอนที�กําลงักดักินใบไม้ดงักลา่ว
แทนสญัลกัษณ์ของความเลวร้ายของสงครามที�บั�นทอนความสงบสขุ เป็นต้น ในสมยัตอ่มา

ตดัแตง่ต้นไม้ ดอกไม้เป็นรูปสนุขั ศลิปิน 
สร้างผลงานภาพม้าลายตามคต ิ อ็อพ อาร์ต (Op Art) ศลิปิน

สร้างสรรค์งานศลิปะโดยอาศยัสตัว์จริง เชน่ หมาป่าโคโยต์ และ
ที�นําเอาววั ม้าลาย และปลาฉลามมาบรรจใุน

พ.ศ.2455 สีนํ �ามนับน  

1001 Paintings You Must See Before You Die, 2nd ed. (London: 

สีนํ �ามนับนผ้าใบ ขนาด 75 x 116 ซม. 
Oxford: Phaidon Press, 1982), 39. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 13 เดเมียน เฮิร์สท์ ผลงานชื�อ 
                Someone Living.
ที�มา : Hugh Honour and John Fleming, 
King Publishing, 2005), 926.

อยา่งไรก็ตามศลิปวตัถแุละผลงานรูปสตัว์ของศลิปินที�กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงสว่น
หนึ�งของผลงานจํานวนมากในงานทศันศลิป์ตะวนัตก 
แสดงออกด้วยรูปสตัว์ได้ถกูนําเสนออยา่งตอ่เนื�องไมว่า่ยคุสมยัใด หากแตมี่จดุประสงค์ของการ
สร้างสรรค์ รวมทั �งแรงจงูใจ กระบวนแบบ และเนื �อหาในการสร้างสรรค์ที�แตกตา่งกนั กลา่วคือ 
มนษุย์ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ตา่งสร้างสรรค์ผลงานรู
ความเชื�อ ตลอดจนฝึกฝนทกัษะในการลา่ กลา่วได้วา่เป็นปฏิกิริยาทางความคดิและการกระทําที�
ถกูผลกัดนัมาจากความต้องการด้านร่างกายและจิตใจทั �งนี �เพื�อความต้องการอยูร่อด โดยมีการ
นําเสนอภาพสตัว์ที�เกิดจากความพยายามเลียนแบบจากธรรม
ดํารงชีวิตของมนษุย์และสตัว์ ตอ่มาในสมยัอียิปต์โบราณ ความเชื�อในชีวิตหลงัความตาย และสตัว์
มีประโยชน์ ผกูพนัเหนียวแนน่ประสานเป็นหนึ�งเดียวกบัศาสนาของชาวอียิปต์ สตัว์หลากหลาย
ประเภทถกูยกยอ่งให้มีความสําคญัประดจุเทพเจ้า เป็นเหตใุห้ผลงาน
ด้วยรูปสตัว์เป็นจํานวนมาก โดยที�ศลิปกรรมทั �งมวลตา่งสร้างขึ �นเพื�อสรรเสริญตอ่เทพเจ้าและ
ฟาโรห์ผู้ซึ�งมีความสําคญัเปรียบดั�งสมมตุเิทพ รูปลกัษณ์ที�ปรากฏเป็นการผสมผสานจินตนาการ 
โดยมีเจตจํานงในการสื�อสารเชิงสญัลกัษณ์ ภายใต้เนื �อหาเรื�องราวที�เกี�
และผู้ มีอํานาจในสงัคม เชน่เดียวกนักบัอารยธรรมเมโสโปเตเมีย มีการแสดงรูปสตัว์เพื�อตอบสนอง
ตอ่ความเชื�อ และกษัตริย์หรือผู้ มีอํานาจ โดยที�ผลงานมีทั �งแสดงรูปสตัว์ที�เกิดจากจินตนาการ และ
รูปสตัว์ที�สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามถ่ายทอดความเหมื
หรือการลา่สิงโตของกษัตริย์ ตอ่มาในอารยธรรมกรีกและโรมนัตา่งให้ความสําคญักบัการนําเสนอ
รูปสตัว์เพื�อสนองตอบตอ่ความเชื�อ และคําสั�งของกษัตริย์ สตัว์ปรากฏขึ �นเป็นจํานวนมากตาม

เดเมียน เฮิร์สท์ ผลงานชื�อ The Physical Impossibility of Death in the Mind of 
Someone Living. พ.ศ.2534 ขนาด 275 x 80 x 275 ซม. 

: Hugh Honour and John Fleming, A World History of Art, 17th ed. 
926. 

อยา่งไรก็ตามศลิปวตัถแุละผลงานรูปสตัว์ของศลิปินที�กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงสว่น
หนึ�งของผลงานจํานวนมากในงานทศันศลิป์ตะวนัตก อาจกลา่วได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�
แสดงออกด้วยรูปสตัว์ได้ถกูนําเสนออยา่งตอ่เนื�องไมว่า่ยคุสมยัใด หากแตมี่จดุประสงค์ของการ
สร้างสรรค์ รวมทั �งแรงจงูใจ กระบวนแบบ และเนื �อหาในการสร้างสรรค์ที�แตกตา่งกนั กลา่วคือ 
มนษุย์ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ตา่งสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์เพื�อเสริมสร้างกําลงัใจ ตอบสนองตอ่
ความเชื�อ ตลอดจนฝึกฝนทกัษะในการลา่ กลา่วได้วา่เป็นปฏิกิริยาทางความคดิและการกระทําที�
ถกูผลกัดนัมาจากความต้องการด้านร่างกายและจิตใจทั �งนี �เพื�อความต้องการอยูร่อด โดยมีการ
นําเสนอภาพสตัว์ที�เกิดจากความพยายามเลียนแบบจากธรรมชาต ิ แสดงเนื �อหาเกี�ยวกบัการ
ดํารงชีวิตของมนษุย์และสตัว์ ตอ่มาในสมยัอียิปต์โบราณ ความเชื�อในชีวิตหลงัความตาย และสตัว์
มีประโยชน์ ผกูพนัเหนียวแนน่ประสานเป็นหนึ�งเดียวกบัศาสนาของชาวอียิปต์ สตัว์หลากหลาย
ประเภทถกูยกยอ่งให้มีความสําคญัประดจุเทพเจ้า เป็นเหตใุห้ผลงานศลิปกรรมมีการแสดงออก
ด้วยรูปสตัว์เป็นจํานวนมาก โดยที�ศลิปกรรมทั �งมวลตา่งสร้างขึ �นเพื�อสรรเสริญตอ่เทพเจ้าและ
ฟาโรห์ผู้ซึ�งมีความสําคญัเปรียบดั�งสมมตุเิทพ รูปลกัษณ์ที�ปรากฏเป็นการผสมผสานจินตนาการ 
โดยมีเจตจํานงในการสื�อสารเชิงสญัลกัษณ์ ภายใต้เนื �อหาเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัความเชื�อ ฟาโรห์ 
และผู้ มีอํานาจในสงัคม เชน่เดียวกนักบัอารยธรรมเมโสโปเตเมีย มีการแสดงรูปสตัว์เพื�อตอบสนอง
ตอ่ความเชื�อ และกษัตริย์หรือผู้ มีอํานาจ โดยที�ผลงานมีทั �งแสดงรูปสตัว์ที�เกิดจากจินตนาการ และ
รูปสตัว์ที�สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามถ่ายทอดความเหมือนจริง ซึ�งมีเนื �อหาเกี�ยวกบัเทพเจ้า 
หรือการลา่สิงโตของกษัตริย์ ตอ่มาในอารยธรรมกรีกและโรมนัตา่งให้ความสําคญักบัการนําเสนอ
รูปสตัว์เพื�อสนองตอบตอ่ความเชื�อ และคําสั�งของกษัตริย์ สตัว์ปรากฏขึ �นเป็นจํานวนมากตาม
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อยา่งไรก็ตามศลิปวตัถแุละผลงานรูปสตัว์ของศลิปินที�กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงสว่น
อาจกลา่วได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�

แสดงออกด้วยรูปสตัว์ได้ถกูนําเสนออยา่งตอ่เนื�องไมว่า่ยคุสมยัใด หากแตมี่จดุประสงค์ของการ
สร้างสรรค์ รวมทั �งแรงจงูใจ กระบวนแบบ และเนื �อหาในการสร้างสรรค์ที�แตกตา่งกนั กลา่วคือ 

ปสตัว์เพื�อเสริมสร้างกําลงัใจ ตอบสนองตอ่
ความเชื�อ ตลอดจนฝึกฝนทกัษะในการลา่ กลา่วได้วา่เป็นปฏิกิริยาทางความคดิและการกระทําที�
ถกูผลกัดนัมาจากความต้องการด้านร่างกายและจิตใจทั �งนี �เพื�อความต้องการอยูร่อด โดยมีการ

ชาต ิ แสดงเนื �อหาเกี�ยวกบัการ
ดํารงชีวิตของมนษุย์และสตัว์ ตอ่มาในสมยัอียิปต์โบราณ ความเชื�อในชีวิตหลงัความตาย และสตัว์
มีประโยชน์ ผกูพนัเหนียวแนน่ประสานเป็นหนึ�งเดียวกบัศาสนาของชาวอียิปต์ สตัว์หลากหลาย

ศลิปกรรมมีการแสดงออก
ด้วยรูปสตัว์เป็นจํานวนมาก โดยที�ศลิปกรรมทั �งมวลตา่งสร้างขึ �นเพื�อสรรเสริญตอ่เทพเจ้าและ
ฟาโรห์ผู้ซึ�งมีความสําคญัเปรียบดั�งสมมตุเิทพ รูปลกัษณ์ที�ปรากฏเป็นการผสมผสานจินตนาการ 

ยวข้องกบัความเชื�อ ฟาโรห์ 
และผู้ มีอํานาจในสงัคม เชน่เดียวกนักบัอารยธรรมเมโสโปเตเมีย มีการแสดงรูปสตัว์เพื�อตอบสนอง
ตอ่ความเชื�อ และกษัตริย์หรือผู้ มีอํานาจ โดยที�ผลงานมีทั �งแสดงรูปสตัว์ที�เกิดจากจินตนาการ และ

อนจริง ซึ�งมีเนื �อหาเกี�ยวกบัเทพเจ้า 
หรือการลา่สิงโตของกษัตริย์ ตอ่มาในอารยธรรมกรีกและโรมนัตา่งให้ความสําคญักบัการนําเสนอ
รูปสตัว์เพื�อสนองตอบตอ่ความเชื�อ และคําสั�งของกษัตริย์ สตัว์ปรากฏขึ �นเป็นจํานวนมากตาม
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ตํานานเทพปกรณมั แม้รูปลกัษณ์ของเทพเจ้าจะมิได้เกิดจากการผสมผสานร่างระหว่างมนษุย์และ
สตัว์ แตไ่ด้มีการนําสตัว์ชนิดตา่งๆมาใช้เป็นสญัลกัษณ์ประจําเทพเจ้าองค์ตา่งๆ หรืออาจสร้างขึ �น
เพื�อสรรเสริญตอ่องค์กษัตริย์ โดยถ่ายทอดออกมาด้วยกระบวนแบบถกูต้องเหมือนจริง ผสานความ
งามตามจินตนาการ แสดงภาพในโลกอดุมคติ  

ศลิปะที�เกี�ยวเนื�องกบัคริสต์ศาสนาตั �งแตแ่รกเริ�มมีการนํารูปสตัว์มาสื�อเชิงสญัลกัษณ์ 
ในเบื �องต้นอาจเกิดจากความเชื�อและความศรัทธา ตอ่มาเกิดมีการวา่จ้างให้สร้างสรรค์ผลงาน 
ดงันั �นมลูเหตทีุ�จงูใจศลิปินจงึมีทั �งเพื�อตอบสนองตอ่ความเชื�อของตน และเพื�อผลตอบแทนที�ได้รับ
จากผู้อปุถมัภ์ อาทิ ในสมยัเรอเนสซองส์ศลิปินจํานวนมากได้รับการวา่จ้างให้สร้างสรรค์ผลงาน 
โดยมีกระบวนแบบเหมือนจริงผสานกบัการใช้สญัลกัษณ์ ไมเ่พียงปรากฏเนื �อหาทางศาสนาคริสต์
เทา่นั �น ยงัปรากฏเรื�องราวในศาสนนิยายของกรีกและโรมนัด้วย อยา่งไรก็ตามในสมยันี �ศลิปิน
หลายทา่นให้ความสนใจศกึษาและนําเสนอรูปสตัว์โดยมิได้แสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์ทางศาสนา 
หากแตมุ่ง่ศกึษาและแสดงออกตามความเป็นจริงในธรรมชาตอิยา่งจริงจงัมากยิ�งขึ �น เชน่เดียวกบั
สมยับาโรก ที�ศลิปินให้ความสนใจนําเสนอรูปสตัว์โดยมีเนื �อหาเรื�องราวเกี�ยวข้องกบัศาสนา ทั �งนี �
เพื�อสนองตอบตอ่ความเชื�อ และตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้อปุถมัภ์ ในทํานองเดียวกนักบั
สมยัโรโกโกที�ทิศทางของการสร้างสรรค์ถกูกําหนดโดยผู้อปุถมัภ์ โดยเริ�มแสดงถึงเรื�องราวของชนใน
สงัคมชั �นสงู และตํานานเทพปกรณมั รูปสตัว์ตา่งๆถกูนําเสนอแบบเหมือนจริง มีทั �งมีทั �งเชิง
สญัลกัษณ์ และการแสดงความจริงตามธรรมชาติ 

ศลิปะตั �งแตร่าวพทุธศตวรรษที� 25 (คริสต์ศตวรรษที� 19) เป็นต้นมา ศลิปินมีอิสระใน
การนําเสนอผลงานศลิปะ โดยเป็นผู้ กําหนดกระบวนแบบและเนื �อหาในการสร้างสรรค์ของตน จงึ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ด้วยแนวทางที�หลากหลาย ศิลปินแตล่ะท่านตา่งสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความปรารถนาของตนเอง เป็นอิสระจากศาสนาและผู้อปุถมัภ์ ซึ�งรูปสตัว์ที�ปรากฏมีทั �งการนําเสนอ
ด้วยกระบวนแบบที�เหมือนจริงตามธรรมชาติ การลดทอนรูปทรงให้เกิดความเรียบง่าย การระบาย
ออกซึ�งอารมณ์ความรู้สกึ การถ่ายทอดจินตนาการ และการแสดงสญัลกัษณ์ ในขณะที�เนื �อหาใน
การแสดงออกนั �นแตกตา่งไปตามสิ�งเร้าที�ศลิปินได้รับรู้ และให้ความสนใจ ประกอบด้วยเนื �อหาที�
เกี�ยวข้องกบัตนเอง และผู้ อื�น 
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1.2 ประวัตคิวามเป็นมาของสัตว์ในงานทัศนศิลป์ตะวันออก 

อารยธรรมของชนชาตติะวนัออกที�มีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งมากคือ จีน และอินเดีย ทั �ง
สองอารยธรรมล้วนมีประวตัิความเป็นมาที�ยาวนาน และสง่อิทธิพลทางความคดิ ความเชื�อ รวมทั �ง
วฒันธรรมประเพณี ตลอดจนกระบวนแบบของการสร้างสรรค์ให้แก่ชนชาตใิกล้เคียง ซึ�งรวมถึง
ประเทศไทยที�ได้รับเอาทั �งความเชื�อและกระบวนแบบในการสร้างสรรค์เอาไว้ไมน้่อย  

ชาวตะวนัออกยงัมีความเชื�อเกี�ยวกบัสตัว์อย่างแนบแนน่จนก่อให้เกิดพิธีกรรมตา่งๆ
กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที�ยดึถือปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาจนกระทั�งถึงปัจจบุนั โดยมีศลิปวตัถุ
อนัทรงคณุคา่หลายตอ่หลายชิ �นเป็นประจกัษ์พยานที�สะท้อนให้เห็นความผกูพนัทางความเชื�อ
เกี�ยวกบัสตัว์ ซึ�งสามารถกลา่วถึงรายละเอียด ดงันี � 

1.2.1 สัตว์ในงานทัศนศิลป์ของจีน 

สตัว์มงคลอยู่คูก่บัความเชื�อของชาวจีนมาช้านาน ซึ�งในขั �นต้นสามารถพบเห็นได้จาก
การนําเอาภาพลกัษณ์ของสตัว์มาเป็นสญัลกัษณ์ของชนเผา่ ตอ่มาเกิดการรวมเผา่จงึมีการนําเอา
สตัว์สญัลกัษณ์ของแตล่ะเผ่ามารวมกนัทําให้เกิดความเชื�อเรื�องมงักรขึ �น มงักรเป็นสตัว์มงคลที�มีหวั
เป็นววั ลําตวัเป็นงู เกล็ดและหางเป็นปลา มีเขาเป็นกวาง เท้าเป็นนก20 คติความเชื�อของชาวจีนตาม
หลกัทวิภาค หรือ หยิน-หยาง มงักรมีลกัษณะเป็นหยาง คือ เป็นเพศชาย หมายรวมถึงบารมี ความ
รุ่งเรือง และความกล้าหาญ ซึ�งตอ่มาในสมยัราชวงศ์ฮั�น มงักรได้กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของฮอ่งเต้
และเป็นจารีตที�ยึดถือตลอดมาในสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย์อนัยาวนานของจีน สว่นพระบรม 
วงศานวุงศ์ฝ่ายหญิงใช้เพียงพญานกสวรรค์หรือเฟิ� งฮวา๋งเทา่นั �น21 นอกจากมงักรยงัมีสตัว์มงคลอีก
เป็นจํานวนมากในคติความเชื�อของชาวจีน ซึ�งถาวร สิกขโกศลได้ยกตวัอยา่งสตัว์มงคลของจีนดงันี � 

เสือ ถือเป็นราชาของสตัว์ทั �งหลาย เมื�อมีอายุมากที�หน้าผากจะปรากฏภาพคล้าย
อกัษรรูปตวั “หวาง” ในภาษาจีน ซึ�งหมายถงึ กษัตริย์ หรือราชา  

ค้างคาว ในภาษาจีนตรงกบัคําวา่ “เทียนฝ”ู คําวา่ “เทียน” หมายถงึ สวรรค์ สว่นคํา
วา่ “ฝ”ู หมายถงึ บุญวาสนา ดงันั �นค้างคาวจงึเป็นสญัลกัษณ์ของบญุวาสนาที�ได้รับจากสวรรค์ 

ม้า เป็นสญัลกัษณ์ของเพศชาย ดวงอาทิตย์ ความเข้มแข็ง และการตอ่สู้  

                                                           

20
 สมัภาษณ์ ถาวร สกิขโกศล, ผู้ เชี�ยวชาญด้านศิลปะและวฒันธรรมไทย-จีน, 20 มิถนุายน 2552. 

21
 กิตติ วฒันะมหาตม์, สตัว์มงคล เครื�องราง ของขลงั (กรุงเทพ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2547), 4-5. 
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ววั มีประโยชน์จงึเป็นสญัลกัษณ์ของเพศหญิง สขุมุหนกัแน่น และอดุมสมบรูณ์  

แพะ ในภาษาจีนพ้องเสียงกบัคําวา่ “หยาง” หมายถงึ ดวงอาทิตย์ เท่ากบัเป็น
สญัลกัษณ์ของการเกิด ความเจริญรุ่งเรือง 

หม ู ในภาษาจีนออกเสียงวา่ “จ”ู พ้องเสียงกบัคําวา่สีแดงสีแห่งความเป็นสิริมงคล 
อีกทั �งลกัษณะเฉพาะของสตัว์ประเภทนี �ยงัอ้วนท้วนสมบรูณ์ จงึเป็นสญัลกัษณ์ของความมั�งคั�ง 

ไก่ (ตวัผู้ ) เป็นสญัลกัษณ์ของคณุธรรม 5 ประการ คือ ประการที�หนึ�ง หงอนไก่
เปรียบได้กบัความเป็นบุ๋น คือ ความงดงามมีอารยะ ประการที�สอง ขาทั �งสองข้างเปรียบได้
กบั บู๊  คือ เท้าที�ใหญ่เดือยที�แหลมถกูสร้างมาเพื�อการตอ่สู้  ประการที�สาม คือ ความกล้าหาญ
ไมก่ลวัเกรงตอ่ศตัรู ประการที�สี� คือ ความกรุณา เมื�อพบแหลง่อาหารจะเรียกตวัอื�นมาร่วมกิน
ด้วย และประการที�ห้า คือ ความเที�ยงตรง เป็นผู้ ที�เรียกให้ดวงอาทิตย์ขึ �น เท่ากบัเป็นการ
นําเอาความเจริญรุ่งเรืองมาสูช่าวจีน22 

ความเชื�อเรื�องสตัว์มงคลของชาวจีนมีที�มาจากการออกเสียงชื�อสตัว์แล้วเกิดพ้องเสียง
กบัคําที�มีความหมายเป็นสิริมงคล  และเกิดจากรูปลกัษณ์หรือลกัษณะนิสยัของสตัว์ที�มีความเป็น
มงคล อยา่งไรก็ตามความเชื�อเรื�องสตัว์มงคลตา่งๆยงัสมัพนัธ์กบัผลงานประพนัธ์ หรือเรื�องราวที�
เลา่สืบตอ่กนัมา เชน่ นกกระเรียนเป็นพาหนะของเทพแหง่ความยั�งยืน หรือเทพโซว่ (ซิ�วในสําเนียง
แต้จิ�ว) ดงันั �นจงึใช้เป็นสญัลกัษณ์ของความยั�งยืน...23 และ เทพไทซ่า่งเหลา่จวินหรือเล่าจื�อ ศาสดา
แหง่ลทัธิเตา๋ มกัขี�ควายเป็นสญัลกัษณ์24 เป็นต้น 

อารยธรรมจีนมีประวตัคิวามเป็นมาที�ยาวนาน มีศลิปะและวฒันธรรมประเพณีอนัเป็น
เอกลกัษณ์ โดยสามารถพบเห็นศลิปกรรมรูปสตัว์ได้ตั �งแตส่มยัยคุก่อนประวตัศิาสตร์คือ ใน
วฒันธรรมหยางเซา (Yangshao period) มีการขดุค้นพบภาชนะดนิเผาระบายสี โดยใช้สีขาว แดง 
ดํา และนํ �าตาล ระบายเป็นลวดลายเรขาคณิต พืช นก สตัว์ตา่งๆ รวมทั �งภาพคนบนภาชนะ
เหลา่นั �น25  

                                                           

22
 สมัภาษณ์ ถาวร สกิขโกศล, ผู้ เชี�ยวชาญด้านศิลปะและวฒันธรรมไทย-จีน, 20 มิถนุายน 2552. 

23
 กิตติ วฒันะมหาตม์, สตัว์มงคล เครื�องราง ของขลงั, 213. 

24
 เรื�องเดียวกนั, 215. 

25
 กําจร สนุพงษ์ศรี, ประวตัิศาสตร์ศิลปะจีน, พิมพ์ครั �งที� 3 (กรุงเทพ: สาํนกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2551), 15. 
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ตอ่มาในสมยัราชวงศ์ซาง (Shang Dynasty) มีการค้นพบกระดกู และกระดองเตา่ซึ�งมี
อกัษรจารึกเป็นจํานวนมาก ทําขึ �นเพื�อใช้เป็นเครื�องมือในการทํานาย มกัเกี�ยวข้องกบัเรื�องการออก
ลา่สตัว์ การทํามาหากิน และการสงคราม นอกจากนี �ยงัพบประตมิากรรมลอยตวัถกูสร้างขึ �นจาก
หินออ่นสลกัเป็นรูปนกฮกูมีการตกแตง่ลวดลายที�ได้อิทธิพลมาจากเครื�องสําริด คือ มีการเซาะร่อง
เป็นลวดลายบนหลงัของนกฮกู ซึ�งตอ่มาเส้นที�แข็งทื�อของลวดลายเหลา่นี �ได้พฒันาสูล่ายง ู ลาย
หน้ากาก ลายก้อนเมฆ และลายมงักร26 ซึ�ง หลี�ชิ นกัโบราณคดีชาวจีน ผู้ควบคมุการขดุค้นสสุาน
หลวงที�เมืองอนัหยาง (Anyang) ครั �งแรกได้ให้ข้อคิดเรื�องเครื�องสําริดในสมยัราชวงศ์ซาง ดงันี � 

ต้นเค้าแบบคงสร้างหรือวาดบนเครื�องไม้ก่อน  ตอ่มาจงึนํามาใช้กบัเครื�องสําริด 
ดงันั �น ลายประดบับนเครื�องสําริดจงึเป็นลายนนูสงู  มีทั �งลายพื �นฐาน คือลายประแจจีน หรือ
ลายตาเหยี�ยว ลายหน้าสตัว์ (T’ao-Tien) ลายมงักร (K’uei Dragon) ทําเป็นหน้าสตัว์ 
ด้านข้าง หวัโต ลําตวับอบบาง ซึ�งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะเอเชียกลาง ลายก้อนเมฆ 

(Lei-wen) ลายนกหงส์ (K’uei Phoenix) และลายจั�กจั�น เป็นต้น27 

ลวดลายที�ใช้ตกแตง่อาคารสถาปัตยกรรม หรือข้าวของเครื�องใช้ รวมทั �งภาชนะสําริด 
ถกูดดัแปลงมาจากรูปทรงทางธรรมชาต ิโดยมากมกัประกอบด้วยลวดลายสตัว์มงคล ภาชนะสําริด
ที�มีชื�อเสียงในสมยันี � คือ ภาชนะสําหรับประกอบพิธีกรรม (Yu) รูปคนกําลงัถกูหมีหรือเสือกลืนกิน 
(ภาพที� 14) มีความแตกตา่งไปจากรูปแบบแรกเริ�มในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์  เนื�องจากมีกรรมวิธี
ในการทําและการแสดงออกที�ทวีความซบัซ้อนมากยิ�งขึ �น28 กลา่วคือ สําริดแสดงภาพลกัษณ์ของ
สตัว์คล้ายหมีหรือเสืออยูใ่นท่านั�ง หหิู �วภาชนะปรากฏศีรษะสตัว์ทั �งสองด้าน ที�ส่วนหวัมีสตัว์ยืนอยู่
ซึ�งบริเวณนี �เองคือฝาของภาชนะที�ถกูสร้างขึ �นอยา่งกลมกลืนไปกบัสว่นศีรษะของหมีหรือเสือ สว่น
หางนั �นได้ถกูออกแบบให้เป็นขาที�สามเพื�อรองรับนํ �าหนกั มือทั �งสองของหมีหรือเสือจบัอยูที่�ร่างของ
ชายซึ�งกําลงัถกูกลืนกิน ภาชนะสําริดนี �มีการประดบัลวดลายมงักร (K’uei Dragon) ที�สีข้างหมี 
และลวดลายงทีู�บริเวณขาของชายดงักลา่ว29 นบัเป็นวิธีการผสมผสานรูปสตัว์หลากชนิดเข้าใน
รูปทรงหนึ�ง ซึ�งถือเป็นประดษิฐ์กรรมและการสร้างสรรค์อนัมีลกัษณะเฉพาะที�เกิดขึ �นในงานสําริด

                                                           

26
 Sherman E. Lee, A History of Far Eastern Art, 4th ed. (London: Thames and Hudson, 1988), 30. 

27
 กําจร สนุพงษ์ศรี, ประวตัศิาสตร์ศิลปะจีน, 3. 

28
 Sherman E. Lee, A History of Far Eastern Art, 35. 

29
 The Great Treasury of Chinese Fine Art (Beijing : Cultural Relich Publishing House, 1987), 38. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สมยัราชวงศ์ซาง30 การผสมสานสตัว์หลายชนิดเข้าไว้ในหนึ�งเดียวไมไ่ด้
เทา่นั �น ในสมยัเดียวกนันี �พบหยกที�ถกูแกะสลกัให้สว่นหวัเป็นรูปเสือแตที่�บริเวณสว่นหน้ามีลกัษณะ
คล้ายงวงช้างและมีเขาคล้ายววั ส่วนประกอบของสตัว์ทั �งสามชนิดถกูทําให้กลมกลืนกนัภายใน
ผลงานขนาดไมเ่กิน 2 นิ �ว31

ภาพที� 14 ภาชนะสําริดรูปคนกําลงัถกูหมีหรือเสือกลืนกิน สมยัราชวงศ์ซาง
ที�มา : The Great Treasury of Chinese Fine Art
1987), 100. 

ในสมยัราชวงศ์โจว 
เชน่ ประตมิากรรมสําริดรูปเสือ
เพื�อเป็นสว่นหนึ�งของเสาบลัลงัก์หรือปะรํา ตอ่มาในช่วงกลางของสมยัราชวงศ์โจวมีการนําเสนอ
ประตมิากรรมรูปสตัว์เป็นอนัดบัต้นๆของการสร้างสรรค์ ผลงานบางชิ �นอาจไมป่รากฏวตัถปุระสงค์
ด้านประโยชน์ใช้สอยที�ชดัเจน เชน่ ประตมิากรรมสําริดรูปควายอาจเป็นสว่นหนึ�งในการประกอบ
พิธีกรรม อาจใช้เป็นเครื�องสกัการบชูาหรืออาจใช้เป็นตวัแทนในการเซน่สงัเวย
ประตมิากรรมสําริดรูปสมเสร็จ และประตมิากรรมสําริดฝังทองรูปแรดที�มีการฝังกระจกสีดําที�
นยัน์ตาของสตัว์ ผลงานข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นถึงความพยายามสงัเกตรูปร่างลกัษณะของ
สตัว์ รวมทั �งรูปแบบในการแสดงออกเริ�มมีแนวโน้มที�มุง่ไปสูก่ารแสดงรูปทรงตามความเป็น

                                                          

30
 Sherman E. Lee, 

31 Ibid, 30. 
32 Ibid, 40. 

การผสมสานสตัว์หลายชนิดเข้าไว้ในหนึ�งเดียวไมไ่ด้จํากดัอยูเ่พียงวสัดสํุาริด
เทา่นั �น ในสมยัเดียวกนันี �พบหยกที�ถกูแกะสลกัให้สว่นหวัเป็นรูปเสือแตที่�บริเวณสว่นหน้ามีลกัษณะ
คล้ายงวงช้างและมีเขาคล้ายววั ส่วนประกอบของสตัว์ทั �งสามชนิดถกูทําให้กลมกลืนกนัภายใน

31  

 

ภาชนะสําริดรูปคนกําลงัถกูหมีหรือเสือกลืนกิน สมยัราชวงศ์ซาง 
The Great Treasury of Chinese Fine Art (Beijing: Cultural Relich Publishing House, 

ในสมยัราชวงศ์โจว (Zhou Dynasty) มีการสร้างประติมากรรมลอยตวัเพิ�มมากยิ�งขึ �น 
ดรูปเสือ (ภาพที� 15) ที�สว่นหลงัของเสือทั �งสองถกูเจาะเป็นรูอาจถกูสร้างขึ �น

เพื�อเป็นสว่นหนึ�งของเสาบลัลงัก์หรือปะรํา ตอ่มาในช่วงกลางของสมยัราชวงศ์โจวมีการนําเสนอ
ประตมิากรรมรูปสตัว์เป็นอนัดบัต้นๆของการสร้างสรรค์ ผลงานบางชิ �นอาจไมป่รากฏวตัถปุระสงค์

ใช้สอยที�ชดัเจน เชน่ ประตมิากรรมสําริดรูปควายอาจเป็นสว่นหนึ�งในการประกอบ
เป็นเครื�องสกัการบชูาหรืออาจใช้เป็นตวัแทนในการเซน่สงัเวย

ประตมิากรรมสําริดรูปสมเสร็จ และประตมิากรรมสําริดฝังทองรูปแรดที�มีการฝังกระจกสีดําที�
นยัน์ตาของสตัว์ ผลงานข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นถึงความพยายามสงัเกตรูปร่างลกัษณะของ
สตัว์ รวมทั �งรูปแบบในการแสดงออกเริ�มมีแนวโน้มที�มุง่ไปสูก่ารแสดงรูปทรงตามความเป็น

                   

Sherman E. Lee, A History of Far Eastern Art, 35. 
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จํากดัอยูเ่พียงวสัดสํุาริด
เทา่นั �น ในสมยัเดียวกนันี �พบหยกที�ถกูแกะสลกัให้สว่นหวัเป็นรูปเสือแตที่�บริเวณสว่นหน้ามีลกัษณะ
คล้ายงวงช้างและมีเขาคล้ายววั ส่วนประกอบของสตัว์ทั �งสามชนิดถกูทําให้กลมกลืนกนัภายใน

Beijing: Cultural Relich Publishing House, 

มีการสร้างประติมากรรมลอยตวัเพิ�มมากยิ�งขึ �น 
ที�สว่นหลงัของเสือทั �งสองถกูเจาะเป็นรูอาจถกูสร้างขึ �น

เพื�อเป็นสว่นหนึ�งของเสาบลัลงัก์หรือปะรํา ตอ่มาในช่วงกลางของสมยัราชวงศ์โจวมีการนําเสนอ
ประตมิากรรมรูปสตัว์เป็นอนัดบัต้นๆของการสร้างสรรค์ ผลงานบางชิ �นอาจไมป่รากฏวตัถปุระสงค์

ใช้สอยที�ชดัเจน เชน่ ประตมิากรรมสําริดรูปควายอาจเป็นสว่นหนึ�งในการประกอบ
เป็นเครื�องสกัการบชูาหรืออาจใช้เป็นตวัแทนในการเซน่สงัเวย32  อีกทั �งยงัพบ

ประตมิากรรมสําริดรูปสมเสร็จ และประตมิากรรมสําริดฝังทองรูปแรดที�มีการฝังกระจกสีดําที�
นยัน์ตาของสตัว์ ผลงานข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นถึงความพยายามสงัเกตรูปร่างลกัษณะของ
สตัว์ รวมทั �งรูปแบบในการแสดงออกเริ�มมีแนวโน้มที�มุง่ไปสูก่ารแสดงรูปทรงตามความเป็นจริงใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ธรรมชาตมิากยิ�งขึ �น ในชว่งปลายสมยัราชวงศ์โจวการใช้นํ �ามนัชกัเงาทาลงบนไม้แกะสลกัรูปสตัว์
ถือเป็นนวตักรรมแบบใหม ่ เชน่
เคลือบด้วยนํ �ามนัชกัเงา ซึ�งวตัถปุระสงค์ของการสร้างนั �นยงัไมมี่ข้อสรุปที�ชดัเจน อาจถู
เพื�อเป็นขาตั �งกลอง หรืออาจ
ความงาม33 ด้านภาชนะสําริดในสมยันี � ส่วนมากแสดงเป็นรูปสตัว์ เชน่ ปลา นก แพะ ววั ช้าง และ
อื�นๆมากมาย34 จากผลงานข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นว่าในสมยันี �มีการใช้วสัดทีุ�
ยิ�งขึ �น 

ภาพที� 15 ประตมิากรรมโลหะสําริดรูปเสือ สมยัราชวงศ์โจว
ที�มา : The Great Treasury of Chinese Fine Art
1987), 224. 

 ภายใต้การปกครองอนัเข้มงวดของจกัรพรรดฉิินสื�อหวง 
สร้างสรรค์ศลิปกรรมสําคญัที�ต้องจารึกไว้ในประวตัิศาสตร์ ซึ�งนอกจากกําแพงเมืองจีน 
Wall) ที�ยิ�งใหญ่ ภายในพื �นที�อนัเป็นอาณาเขตของสสุานจกัรพรรดฉิินสื�อหวง
ดนิเผารูปทหารอยูใ่นทา่ทา
นอกจากนี �ยงัพบประตมิากรรมรูปม้าจํานวนมากถึง 
เหลา่นี �คือกองทพัของจกัรพรรดฉิินสื�อหวง มีการจดัวางเชน่เดียวกบัการจดัทพัตามตําราพิชยั
สงคราม ด้านกรรมวิธีในการปั �นม้านั �นจะแยกทําเป็นสว่น จากนั �นจงึนํามาประก
ที�ลําตวัของม้าจะกลวง แตส่่วนอื�นจะมีความทึบตนั 

                                                          

33 Ibid, 53. 
34 Li Xueqin, Imperial China: The Art of the Horse in Chinese History

Languages Press, 1980), 96.

ธรรมชาตมิากยิ�งขึ �น ในชว่งปลายสมยัราชวงศ์โจวการใช้นํ �ามนัชกัเงาทาลงบนไม้แกะสลกัรูปสตัว์
ถือเป็นนวตักรรมแบบใหม ่ เชน่ ในผลงานการแกะสลกัไม้เป็นรูปนกยงูกบัง ู มีการระบายสีและ
เคลือบด้วยนํ �ามนัชกัเงา ซึ�งวตัถปุระสงค์ของการสร้างนั �นยงัไมมี่ข้อสรุปที�ชดัเจน อาจถู

หรืออาจถกูสร้างขึ �นโดยมิได้หวงัถึงเรื�องประโยชน์ใช้สอยอนัใด
ด้านภาชนะสําริดในสมยันี � ส่วนมากแสดงเป็นรูปสตัว์ เชน่ ปลา นก แพะ ววั ช้าง และ

จากผลงานข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นว่าในสมยันี �มีการใช้วสัดทีุ�

ประตมิากรรมโลหะสําริดรูปเสือ สมยัราชวงศ์โจว 
The Great Treasury of Chinese Fine Art (Beijing: Cultural Relich Publishing House, 

ภายใต้การปกครองอนัเข้มงวดของจกัรพรรดฉิินสื�อหวง (Qin Shi huang
สร้างสรรค์ศลิปกรรมสําคญัที�ต้องจารึกไว้ในประวตัิศาสตร์ ซึ�งนอกจากกําแพงเมืองจีน 

ที�ยิ�งใหญ่ ภายในพื �นที�อนัเป็นอาณาเขตของสสุานจกัรพรรดฉิินสื�อหวงได้ขดุ
ดนิเผารูปทหารอยูใ่นทา่ทางตา่งๆ โดยมากมกัอยูใ่นทา่ยืนตรงมีลกัษณะ
นอกจากนี �ยงัพบประตมิากรรมรูปม้าจํานวนมากถึง 600 ตวั (ภาพที� 16) โดยทหารและม้าดนิเผา
เหลา่นี �คือกองทพัของจกัรพรรดฉิินสื�อหวง มีการจดัวางเชน่เดียวกบัการจดัทพัตามตําราพิชยั
สงคราม ด้านกรรมวิธีในการปั �นม้านั �นจะแยกทําเป็นสว่น จากนั �นจงึนํามาประก
ที�ลําตวัของม้าจะกลวง แตส่่วนอื�นจะมีความทึบตนั  
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, 96. 
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ธรรมชาตมิากยิ�งขึ �น ในชว่งปลายสมยัราชวงศ์โจวการใช้นํ �ามนัชกัเงาทาลงบนไม้แกะสลกัรูปสตัว์
ในผลงานการแกะสลกัไม้เป็นรูปนกยงูกบัง ู มีการระบายสีและ

เคลือบด้วยนํ �ามนัชกัเงา ซึ�งวตัถปุระสงค์ของการสร้างนั �นยงัไมมี่ข้อสรุปที�ชดัเจน อาจถกูสร้างขึ �น
ประโยชน์ใช้สอยอนัใดนอกจากแสดง

ด้านภาชนะสําริดในสมยันี � ส่วนมากแสดงเป็นรูปสตัว์ เชน่ ปลา นก แพะ ววั ช้าง และ
จากผลงานข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นว่าในสมยันี �มีการใช้วสัดทีุ�หลากหลายมาก

 

Beijing: Cultural Relich Publishing House, 

Qin Shi huang) ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ศลิปกรรมสําคญัที�ต้องจารึกไว้ในประวตัิศาสตร์ ซึ�งนอกจากกําแพงเมืองจีน (The Great 

ได้ขดุพบประตมิากรรม
มีลกัษณะคอ่นข้างแข็งกระด้าง  

โดยทหารและม้าดนิเผา
เหลา่นี �คือกองทพัของจกัรพรรดฉิินสื�อหวง มีการจดัวางเชน่เดียวกบัการจดัทพัตามตําราพิชยั
สงคราม ด้านกรรมวิธีในการปั �นม้านั �นจะแยกทําเป็นสว่น จากนั �นจงึนํามาประกอบเข้าด้วยกนั โดย
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ภาพที� 16 ประตมิากรรมดนิเผากองทพัทหารและม้าศกึของจกัรพรรดฉิินสื�อหวง สมยัราชวงศ์ฉิน
ที�มา : Li Xueqin, Imperial China: The Art of the Horse in Chinese History
Languages Press, 1980

สมยัราชวงศ์ฮั�น 
ประดบัหลมุฝังศพมีเครื�องหมายแสดงถึงทิศทั �ง 
สําหรับทิศใต้ นกัรบผิวดําแสดงโดยเตา่สําหรับทิศเหนือ และเสือขาวสําหรับทิศตะวนัตก 
“ประตมิากรรมที�นา่แปลกประหลาดใจที�สดุก็คือ นกแดงสําหรับทิศใต้
ชีวิตจิตใจ แตส่ลกัขึ �นอยา่งคร่าวๆ แสดงความสง่าและความนา่ดขูองเส้นโค้ง
นําหินมาสลกัเป็นประตมิากรรมมีทั �งแบบลอยตวัและนนูตํ�า ประตมิากรรมแบบลอยตวัโดยมากมั
สร้างขึ �นเพื�อใช้ประดบัตามสองข้างทางของถนนแหง่วิญญาณที�นําไปสูส่สุาน เป็นรูปสตัว์และคนมี
ขนาดใหญ่ฝีมือคอ่นข้างหยาบ
กําลงัเหยียบชนชาตป่ิาเถื�อน แม้จะแสดงออกอยา่งง่ายๆแตผ่ลงานได้สะท้อนให้เห็นถึงคว
ในแนวทางที�มุง่สูค่วามเหมือนจริงมากขึ �น กลา่วคือ ชา่งได้พยายามแสดงกล้ามเนื �อ รวมทั �งสรีระ
โครงสร้างเลียนแบบธรรมชาต ิ มีการทําโหนกแก้มที�บริเวณใบหน้าและกล้ามเนื �อที�บริเวณขา
เป็นต้น ซึ�งความต้องการแสดงความเหมือนจริงปรากฏอยา่งเดน่ชดัในเวลาตอ่มา 
ประตมิากรรมสําริดรูปม้าบิน 
ของม้า โดยแสดงความปราดเปรียวและความเหมือนจริงอยา่งดีเลิศ ที�เท้าขวาของม้าเหยียบอยู่บน
                                                          

35 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดศิกลุ

2507), 7. 
36

 กําจร สนุพงษ์ศรี
37

 Sherman E. Lee, 

 

ประตมิากรรมดนิเผากองทพัทหารและม้าศกึของจกัรพรรดฉิินสื�อหวง สมยัราชวงศ์ฉิน
Imperial China: The Art of the Horse in Chinese History

Press, 1980), 125. 

สมยัราชวงศ์ฮั�น (Han Dynasty) ประตมิากรรมที�งดงามที�สดุ คือ ภาพสลกับนเสา
ประดบัหลมุฝังศพมีเครื�องหมายแสดงถึงทิศทั �ง 4 ได้แก่ มงักรเขียวสําหรับทิศตะวนัออก นกแดง
สําหรับทิศใต้ นกัรบผิวดําแสดงโดยเตา่สําหรับทิศเหนือ และเสือขาวสําหรับทิศตะวนัตก 
ประตมิากรรมที�นา่แปลกประหลาดใจที�สดุก็คือ นกแดงสําหรับทิศใต้...รูปนกนี �คล้ายของจริง มี

ชีวิตจิตใจ แตส่ลกัขึ �นอยา่งคร่าวๆ แสดงความสง่าและความนา่ดขูองเส้นโค้ง
นําหินมาสลกัเป็นประตมิากรรมมีทั �งแบบลอยตวัและนนูตํ�า ประตมิากรรมแบบลอยตวัโดยมากมั
สร้างขึ �นเพื�อใช้ประดบัตามสองข้างทางของถนนแหง่วิญญาณที�นําไปสูส่สุาน เป็นรูปสตัว์และคนมี
ขนาดใหญ่ฝีมือคอ่นข้างหยาบ36 เชน่ ที�หลมุฝังศพของ โฮฉปิูง (Ho Ch’u-ping
กําลงัเหยียบชนชาตป่ิาเถื�อน แม้จะแสดงออกอยา่งง่ายๆแตผ่ลงานได้สะท้อนให้เห็นถึงคว
ในแนวทางที�มุง่สูค่วามเหมือนจริงมากขึ �น กลา่วคือ ชา่งได้พยายามแสดงกล้ามเนื �อ รวมทั �งสรีระ
โครงสร้างเลียนแบบธรรมชาต ิ มีการทําโหนกแก้มที�บริเวณใบหน้าและกล้ามเนื �อที�บริเวณขา
เป็นต้น ซึ�งความต้องการแสดงความเหมือนจริงปรากฏอยา่งเดน่ชดัในเวลาตอ่มา 
ประตมิากรรมสําริดรูปม้าบิน (ภาพที� 17) ประตมิากรมีความชํ�าชองในการจดัทา่ทางความเคลื�อนไหว

โดยแสดงความปราดเปรียวและความเหมือนจริงอยา่งดีเลิศ ที�เท้าขวาของม้าเหยียบอยู่บน
                   

หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดศิกลุ, ศิลปะจีนและญี�ปุ่ น (พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

กําจร สนุพงษ์ศรี, ประวตัศิาสตร์ศิลปะจีน, 69. 

Sherman E. Lee, A History of Far Eastern Art, 64. 
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Imperial China: The Art of the Horse in Chinese History (Beijing: Foreign 

ประตมิากรรมที�งดงามที�สดุ คือ ภาพสลกับนเสา
ได้แก่ มงักรเขียวสําหรับทิศตะวนัออก นกแดง

สําหรับทิศใต้ นกัรบผิวดําแสดงโดยเตา่สําหรับทิศเหนือ และเสือขาวสําหรับทิศตะวนัตก 
รูปนกนี �คล้ายของจริง มี

ชีวิตจิตใจ แตส่ลกัขึ �นอยา่งคร่าวๆ แสดงความสง่าและความนา่ดขูองเส้นโค้ง”35 ในสมยันี �เริ�มมีการ
นําหินมาสลกัเป็นประตมิากรรมมีทั �งแบบลอยตวัและนนูตํ�า ประตมิากรรมแบบลอยตวัโดยมากมกั
สร้างขึ �นเพื�อใช้ประดบัตามสองข้างทางของถนนแหง่วิญญาณที�นําไปสูส่สุาน เป็นรูปสตัว์และคนมี

ping) มีรูปม้ารูปร่างหนกั
กําลงัเหยียบชนชาตป่ิาเถื�อน แม้จะแสดงออกอยา่งง่ายๆแตผ่ลงานได้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ
ในแนวทางที�มุง่สูค่วามเหมือนจริงมากขึ �น กลา่วคือ ชา่งได้พยายามแสดงกล้ามเนื �อ รวมทั �งสรีระ
โครงสร้างเลียนแบบธรรมชาต ิ มีการทําโหนกแก้มที�บริเวณใบหน้าและกล้ามเนื �อที�บริเวณขา37 
เป็นต้น ซึ�งความต้องการแสดงความเหมือนจริงปรากฏอยา่งเดน่ชดัในเวลาตอ่มา ดงัเชน่ในผลงาน

ประตมิากรมีความชํ�าชองในการจดัทา่ทางความเคลื�อนไหว
โดยแสดงความปราดเปรียวและความเหมือนจริงอยา่งดีเลิศ ที�เท้าขวาของม้าเหยียบอยู่บน

โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

นกนางแอ่น ซึ�งมีที�มาจากเรื�องราวในบทกวีที�ได้กลา่วถึงม้าบนิวิเศษซึ�งส
ความรวดเร็วจนวิ�งเหยียบบนนกนางแอน่ได้ นอกจากนี �พบประตมิากรรมดนิเผาขนาดเล็กจํานวน
มากภายในสสุานสมยัราชวงศ์ฮั�น เชน่ สนุขัสายพนัธุ์มาสทิฟ 
นอกจากนี �ยงัมีรูปม้า หม ูและไก่ เป็นต้น

ภาพที� 17 ประตมิากรรมสํา
ที�มา : Li Xueqin, Imperial China: The Art of the Horse in Chinese History
Languages Press, 1980

สสุานของพระจกัรพรรดิถงัไท
ประตมิากรรมนนูตํ�าประดบัหลมุฝังพระศพทําเป็นรูปม้าศกึและนายอศัวรักษ์ พยายามสร้าง
เลียนแบบให้เหมือนจริงตามธรรมชาต ิ นอกจากนี �ยงัปรากฏประตมิากรรมทําด้วยดนิเผาสําหรับบรรจุ
ลงในหลมุศพ ทําเป็นรูปสตัว์โดยเฉพาะอย่างยิ�งรูปม้าที�มีความสวยงาม และอฐูอีกเป็นจํานวนมาก

ม้าเป็นสตัว์มีที�ความสมัพนัธ์กบัแสนยานภุาพของจกัรวรรดจีินมาแตโ่บราณ อีกทั �งม้า
ยงัเป็นเครื�องวดัความมั�งคั�งและความมีเกียรต ิ ใช้สําหรับขบัขี�เลน่กีฬาโปโล
กิจกรรมที�นิยมในหมูช่นชั �นสงูสมยัราชวงศ์ถงั จิตรกรมกัได้รับบญัชาจากองค์จกัรพรรดใิห้วาดหรือ
ปั �นม้าทรงตวัโปรดอยูเ่สมอ ม้าจงึเป็นเนื �อหาสําคญัที�ศลิปินนํามาสร้างงานมากยิ�งกว่ายคุสมยัใด
อยา่งไรก็ตามตั �งแตส่มยัราชวงศ์ถงัเป็นต้นมา ประตมิากรรมจีนตกลงสูค่วามเสื�อมอยา่งรวดเร็ว
สว่นผลงานด้านจิตรกรรมนั �น มีจิตรกรที�มีความเชี�ยวชาญในการวาดภาพม้าชื�อหนัก้าน 
ภาพม้าที�มีชื�อเสียงอย่างมาก
                                                          

38 กําจร สนุพงษ์ศรี
39 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ

นกนางแอ่น ซึ�งมีที�มาจากเรื�องราวในบทกวีที�ได้กลา่วถึงม้าบนิวิเศษซึ�งสามารถเคลื�อนไหวด้วย
ความรวดเร็วจนวิ�งเหยียบบนนกนางแอน่ได้ นอกจากนี �พบประตมิากรรมดนิเผาขนาดเล็กจํานวน
มากภายในสสุานสมยัราชวงศ์ฮั�น เชน่ สนุขัสายพนัธุ์มาสทิฟ (Mastiff) ถกูสร้างขึ �นอย่างเหมือนจริง 
นอกจากนี �ยงัมีรูปม้า หม ูและไก่ เป็นต้น 

 

ประตมิากรรมสําริดรูปม้าบนิ สมยัราชวงศ์ฮั�นตะวนัออก 
Imperial China: The Art of the Horse in Chinese History

Languages Press, 1980), 111. 

สสุานของพระจกัรพรรดิถงัไทจง (Tang Taizong) แหง่ราชวงศ์ถงั 
ประตมิากรรมนนูตํ�าประดบัหลมุฝังพระศพทําเป็นรูปม้าศกึและนายอศัวรักษ์ พยายามสร้าง
เลียนแบบให้เหมือนจริงตามธรรมชาต ิ นอกจากนี �ยงัปรากฏประตมิากรรมทําด้วยดนิเผาสําหรับบรรจุ
ลงในหลมุศพ ทําเป็นรูปสตัว์โดยเฉพาะอย่างยิ�งรูปม้าที�มีความสวยงาม และอฐูอีกเป็นจํานวนมาก

สตัว์มีที�ความสมัพนัธ์กบัแสนยานภุาพของจกัรวรรดจีินมาแตโ่บราณ อีกทั �งม้า
ยงัเป็นเครื�องวดัความมั�งคั�งและความมีเกียรต ิ ใช้สําหรับขบัขี�เลน่กีฬาโปโล
กิจกรรมที�นิยมในหมูช่นชั �นสงูสมยัราชวงศ์ถงั จิตรกรมกัได้รับบญัชาจากองค์จกัรพรรดใิห้วาดหรือ

นม้าทรงตวัโปรดอยูเ่สมอ ม้าจงึเป็นเนื �อหาสําคญัที�ศลิปินนํามาสร้างงานมากยิ�งกว่ายคุสมยัใด
อยา่งไรก็ตามตั �งแตส่มยัราชวงศ์ถงัเป็นต้นมา ประตมิากรรมจีนตกลงสูค่วามเสื�อมอยา่งรวดเร็ว
สว่นผลงานด้านจิตรกรรมนั �น มีจิตรกรที�มีความเชี�ยวชาญในการวาดภาพม้าชื�อหนัก้าน 
ภาพม้าที�มีชื�อเสียงอย่างมากคือ “ภาพแสงสว่างยามราตรี” (Shining Light of the Night

                   

กําจร สนุพงษ์ศรี, ประวตัิศาสตร์ศิลปะจีน, 158. 

หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะจีนและญี�ปุ่ น, 15. 
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ามารถเคลื�อนไหวด้วย
ความรวดเร็วจนวิ�งเหยียบบนนกนางแอน่ได้ นอกจากนี �พบประตมิากรรมดนิเผาขนาดเล็กจํานวน

ถกูสร้างขึ �นอย่างเหมือนจริง 

Imperial China: The Art of the Horse in Chinese History (Beijing: Foreign 

แหง่ราชวงศ์ถงั (Tang Dynasty) มี
ประตมิากรรมนนูตํ�าประดบัหลมุฝังพระศพทําเป็นรูปม้าศกึและนายอศัวรักษ์ พยายามสร้าง
เลียนแบบให้เหมือนจริงตามธรรมชาต ิ นอกจากนี �ยงัปรากฏประตมิากรรมทําด้วยดนิเผาสําหรับบรรจุ
ลงในหลมุศพ ทําเป็นรูปสตัว์โดยเฉพาะอย่างยิ�งรูปม้าที�มีความสวยงาม และอฐูอีกเป็นจํานวนมาก 

สตัว์มีที�ความสมัพนัธ์กบัแสนยานภุาพของจกัรวรรดจีินมาแตโ่บราณ อีกทั �งม้า
ยงัเป็นเครื�องวดัความมั�งคั�งและความมีเกียรต ิ ใช้สําหรับขบัขี�เลน่กีฬาโปโล และล่าสตัว์อนัเป็น
กิจกรรมที�นิยมในหมูช่นชั �นสงูสมยัราชวงศ์ถงั จิตรกรมกัได้รับบญัชาจากองค์จกัรพรรดใิห้วาดหรือ

นม้าทรงตวัโปรดอยูเ่สมอ ม้าจงึเป็นเนื �อหาสําคญัที�ศลิปินนํามาสร้างงานมากยิ�งกว่ายคุสมยัใด38 
อยา่งไรก็ตามตั �งแตส่มยัราชวงศ์ถงัเป็นต้นมา ประตมิากรรมจีนตกลงสูค่วามเสื�อมอยา่งรวดเร็ว39 
สว่นผลงานด้านจิตรกรรมนั �น มีจิตรกรที�มีความเชี�ยวชาญในการวาดภาพม้าชื�อหนัก้าน (Han Kan) 

Shining Light of the Night) (ภาพที� 18)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพม้วนแบบคลี�ด ู (Hand scroll
ได้กลา่วถึงการวาดภาพม้าของหนัก้านไว้ดงันี �

จิตรกรสมยัถงัผู้ได้รับการยกยอ่งวา่วาดภาพม้าได้ดีที�สดุ คือ หนัก้าน
ความเฉลียวฉลาดในการวาดอาการตา่งๆของม้าด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ไมว่า่จะเป็น
ท่าทาง แววตา และสีหน้า เขาวาดระบายเงาอย่างเจือจางผสมเข้ากบัการใช้เส้นอย่าง
แมน่ยํา และมีชีวิตชีวายิ�ง ทําให้ภ
ได้กลายเป็นแบบอย่างในการวาดภาพสตัว์ของจิตรกรในสมยัตอ่มา จนกระทั�งกลายเป็น

วิธีการวาดแบบประเพณีไปในที�สดุ

ภาพที� 18 หนัก้าน ผลงานชื�อ แสงสวา่งในยามราตรี ภาพม้วนแบบคลี�ด ูสมยัราชวงศ์ถงั
ที�มา : Met Museum, Work 
from http://www.metmuseum.org

ชาวจีนผกูพนักบัสตัว์ประเภทม้าอยา่งมาก เนื�องจากม้าเป็นสตัว์มงคล เป็นพาหนะใน
การเดนิทาง และการสงคราม อีกทั �งยงัสามารถเป็นสิ�งบง่ชี �ถึงฐานะทางสงัคม 
หนึ�งของเกมกีฬา ดงันั �นการวาดภาพม้าจงึดําเนินควบคูม่ากบัวฒันธรรมของชาวจีน และหนัก้าน
คือจิตรกรผู้ มีบทบาทสําคญัเป็นอนัดบัต้นๆทางประวตัิศาสตร์การวาดภาพม้าของจีน

นอกเหนือไปจากสตัว์ประเภทม้า องค์จกัรพรรดซิง่ฮุย่จง 
สดุท้ายแหง่ราชวงศ์ซง่เหนือ 
ภาพนก-ดอกไม้ได้ดีที�สดุของวงการจิตรกรรมจีน ซึ�งเป็นเนื �อหาที�ได้รับความนิยมในสมยัของ
พระองค์อย่างมาก ผลงานที�อยูใ่นความครอบครองขององค์จกัรพรรดฮิุ่ยจงเองทั �งหมด
                                                          

40 กําจร สนุพงษ์ศรี

Hand scroll) และ ผลงานชื�อ “นายอศัวรักษ์กําลงัจงูม้า
ได้กลา่วถึงการวาดภาพม้าของหนัก้านไว้ดงันี � 

จิตรกรสมยัถงัผู้ได้รับการยกยอ่งวา่วาดภาพม้าได้ดีที�สดุ คือ หนัก้าน
ความเฉลียวฉลาดในการวาดอาการตา่งๆของม้าด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ไมว่า่จะเป็น
ท่าทาง แววตา และสีหน้า เขาวาดระบายเงาอย่างเจือจางผสมเข้ากบัการใช้เส้นอย่าง
แมน่ยํา และมีชีวิตชีวายิ�ง ทําให้ภาพม้าดรูาวกบัของจริง วิธีการวาดภาพของหนัก้าน
ได้กลายเป็นแบบอย่างในการวาดภาพสตัว์ของจิตรกรในสมยัตอ่มา จนกระทั�งกลายเป็น

วิธีการวาดแบบประเพณีไปในที�สดุ40 

 

หนัก้าน ผลงานชื�อ แสงสวา่งในยามราตรี ภาพม้วนแบบคลี�ด ูสมยัราชวงศ์ถงั
Work of Art: Asian Art [online], accessed 6 August 2010. Available 

from http://www.metmuseum.org 

ชาวจีนผกูพนักบัสตัว์ประเภทม้าอยา่งมาก เนื�องจากม้าเป็นสตัว์มงคล เป็นพาหนะใน
และการสงคราม อีกทั �งยงัสามารถเป็นสิ�งบง่ชี �ถึงฐานะทางสงัคม 

หนึ�งของเกมกีฬา ดงันั �นการวาดภาพม้าจงึดําเนินควบคูม่ากบัวฒันธรรมของชาวจีน และหนัก้าน
คือจิตรกรผู้ มีบทบาทสําคญัเป็นอนัดบัต้นๆทางประวตัิศาสตร์การวาดภาพม้าของจีน

นอกเหนือไปจากสตัว์ประเภทม้า องค์จกัรพรรดซิง่ฮุย่จง (Hui Tsung
งราชวงศ์ซง่เหนือ (Song Dynasty) ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นหนึ�งในสี�จิตรกรเอกที�วาด

ดอกไม้ได้ดีที�สดุของวงการจิตรกรรมจีน ซึ�งเป็นเนื �อหาที�ได้รับความนิยมในสมยัของ
พระองค์อย่างมาก ผลงานที�อยูใ่นความครอบครองขององค์จกัรพรรดฮิุ่ยจงเองทั �งหมด

                   

กําจร สนุพงษ์ศรี, ประวตัิศาสตร์ศิลปะจีน, 158. 

40 

จงูม้า” ซึ�งกําจร สนุพงษ์ศรี 

จิตรกรสมยัถงัผู้ได้รับการยกยอ่งวา่วาดภาพม้าได้ดีที�สดุ คือ หนัก้าน...แสดง
ความเฉลียวฉลาดในการวาดอาการตา่งๆของม้าด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ไมว่า่จะเป็น
ท่าทาง แววตา และสีหน้า เขาวาดระบายเงาอย่างเจือจางผสมเข้ากบัการใช้เส้นอย่าง

าพม้าดรูาวกบัของจริง วิธีการวาดภาพของหนัก้าน 
ได้กลายเป็นแบบอย่างในการวาดภาพสตัว์ของจิตรกรในสมยัตอ่มา จนกระทั�งกลายเป็น

หนัก้าน ผลงานชื�อ แสงสวา่งในยามราตรี ภาพม้วนแบบคลี�ด ูสมยัราชวงศ์ถงั 
[online], accessed 6 August 2010. Available 

ชาวจีนผกูพนักบัสตัว์ประเภทม้าอยา่งมาก เนื�องจากม้าเป็นสตัว์มงคล เป็นพาหนะใน
และการสงคราม อีกทั �งยงัสามารถเป็นสิ�งบง่ชี �ถึงฐานะทางสงัคม ตลอดจนเป็นส่วน

หนึ�งของเกมกีฬา ดงันั �นการวาดภาพม้าจงึดําเนินควบคูม่ากบัวฒันธรรมของชาวจีน และหนัก้าน
คือจิตรกรผู้ มีบทบาทสําคญัเป็นอนัดบัต้นๆทางประวตัิศาสตร์การวาดภาพม้าของจีน 

Hui Tsung) จกัรพรรดิองค์
ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นหนึ�งในสี�จิตรกรเอกที�วาด

ดอกไม้ได้ดีที�สดุของวงการจิตรกรรมจีน ซึ�งเป็นเนื �อหาที�ได้รับความนิยมในสมยัของ
พระองค์อย่างมาก ผลงานที�อยูใ่นความครอบครองขององค์จกัรพรรดฮิุ่ยจงเองทั �งหมด 8 ใน 10 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เป็นภาพวาดเกี�ยวกบันกและดอกไม้
“นกพาราคีทห้าสีบนกิ�งแอพริคอตซึ�งกําลงัออกดอกบานสะพรั�ง
Apricot Blossom) และภาพ 
พระองค์ทรงก่อตั �งสถาบนัจิตรกรรม และอปุถมัภ์จิตรกรมากมาย ผลงานทกุชิ �นได้รับการจดบนัทกึ
ลงในบญัชี เนื �อหาเรื�องราวที�แสดงออกแบง่เป็น 
เกี�ยวกบัสตัว์ คือ มงักรและปลา สตัว์สี�เท้า นกและดอกไม้ แสดงให้เห็นถึงความชื�นชอบแล
สนใจในสตัว์อย่างมาก  

ภาพที� 19 จกัรพรรดซิง่ฮุย่จง ผลงานชื�อ นกกระเรียน ภาพม้วนแบบคลี�ด ูสมยัราชวงศ์ซง่
ที�มา : Fred S. Kleiner, Gardner's art through the ages: a global history
Mass : Thomson/Wadsworth, 2009

นอกจากนี �ยงัมีจิตรกรอีกหลายทา่นที�
หรือ หลี�กงหลิน (Lo Lung
ม้าห้าตวั (The Five Horses
อาทิ ภาพ “ขี�ควายฝ่าหิมะ
หรือที�รู้จกัโดยทั�วไปในนาม มูช่ิ 
รวมไปถึงภาพสตัว์ชนิดตา่งๆที�แสดงความอ่อนหวานอยา่งมีชีวิตจิตใจ เชน่ เสือ นกกระเรียน แมล่ิง
กบัลกู นอกจากนี �ยงัปรากฏผลงานจิตรกรรมภาพสตัว์
“กระตา่ยดํากบัดอกไม้ป่า
and Brood) เป็นต้น 

                                                          

41 เรื�องเดยีวกนั, 

เกี�ยวกบันกและดอกไม้41 ผลงานที�มีชื�อเสียงอยา่งมากของพระองค์คือผลงานชื�อ
นกพาราคีทห้าสีบนกิ�งแอพริคอตซึ�งกําลงัออกดอกบานสะพรั�ง” (Five Parakeet on a Branch of 

และภาพ “นกกระเรียน” (Auspicious Cranes) (ภาพที� 
พระองค์ทรงก่อตั �งสถาบนัจิตรกรรม และอปุถมัภ์จิตรกรมากมาย ผลงานทกุชิ �นได้รับการจดบนัทกึ
ลงในบญัชี เนื �อหาเรื�องราวที�แสดงออกแบง่เป็น 10 ประเภท ซึ�ง 3 ใน 10 
เกี�ยวกบัสตัว์ คือ มงักรและปลา สตัว์สี�เท้า นกและดอกไม้ แสดงให้เห็นถึงความชื�นชอบแล

 

จกัรพรรดซิง่ฮุย่จง ผลงานชื�อ นกกระเรียน ภาพม้วนแบบคลี�ด ูสมยัราชวงศ์ซง่
Gardner's art through the ages: a global history

Mass : Thomson/Wadsworth, 2009), 198. 

ยงัมีจิตรกรอีกหลายทา่นที�ให้ความสนใจวาดภาพสตัว์ เชน่ 
Lo Lung-mien or Li Kunglin) จิตรกรในราชสํานกั ผลงานที�มีชื�อเสียง คือ ภาพ

The Five Horses) จิตรกรหลี�ตี � (Li Ti) ผู้ มีฝีมือในการวาดสตัว์สี�เท้า เชน่ ควาย และแมว 
ขี�ควายฝ่าหิมะ” (Man Riding a Buffalo in the Snow) จิตรกรฟาจาง 

หรือที�รู้จกัโดยทั�วไปในนาม มูช่ิ (Mu-ch’i) เป็นพระภิกษุนิกายเซน มีผลงานที�โดดเดน่มากมาย ซึ�ง
รวมไปถึงภาพสตัว์ชนิดตา่งๆที�แสดงความอ่อนหวานอยา่งมีชีวิตจิตใจ เชน่ เสือ นกกระเรียน แมล่ิง
กบัลกู นอกจากนี �ยงัปรากฏผลงานจิตรกรรมภาพสตัว์ที�วาดโดยจิตรกรนิรนามอีกหลายทา่น เชน่ 
กระตา่ยดํากบัดอกไม้ป่า” (Wild Flowers and Black Rabbit) “แมไ่ก่กบัลกูไก่

                   

, 194-196. 
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มีชื�อเสียงอยา่งมากของพระองค์คือผลงานชื�อ  
Five Parakeet on a Branch of 

ภาพที� 19) ฯลฯ นอกจากนี �
พระองค์ทรงก่อตั �งสถาบนัจิตรกรรม และอปุถมัภ์จิตรกรมากมาย ผลงานทกุชิ �นได้รับการจดบนัทกึ

10 ประเภทนี �มีเรื�องราว
เกี�ยวกบัสตัว์ คือ มงักรและปลา สตัว์สี�เท้า นกและดอกไม้ แสดงให้เห็นถึงความชื�นชอบและความ

 

จกัรพรรดซิง่ฮุย่จง ผลงานชื�อ นกกระเรียน ภาพม้วนแบบคลี�ด ูสมยัราชวงศ์ซง่ 
Gardner's art through the ages: a global history, 13th ed. (Boston, 

วาดภาพสตัว์ เชน่ หลี�หลงเหมียน 
ผลงานที�มีชื�อเสียง คือ ภาพ

ผู้ มีฝีมือในการวาดสตัว์สี�เท้า เชน่ ควาย และแมว 
จิตรกรฟาจาง (Fa Chang) 

เป็นพระภิกษุนิกายเซน มีผลงานที�โดดเดน่มากมาย ซึ�ง
รวมไปถึงภาพสตัว์ชนิดตา่งๆที�แสดงความอ่อนหวานอยา่งมีชีวิตจิตใจ เชน่ เสือ นกกระเรียน แมล่ิง

ที�วาดโดยจิตรกรนิรนามอีกหลายทา่น เชน่ 
แมไ่ก่กบัลกูไก่” (Mother Hen 
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ตอ่มาเมื�อกองทพัมองโกลเข้ารุกรานแผ่นดนิราชวงศ์ซง่ และสถาปนาราชวงศ์หยวน 
(Yuan Dynasty) จิตรกรรมภาพม้าจํานวนมากจงึถกูสร้างสรรค์ขึ �น ในสมยันี �การวาดภาพม้า 
ถือเป็นเนื �อหาที�ได้รับความนิยมขององค์จกัรพรรด ิ เนื�องจากชาวมองโกลเดมิประกอบอาชีพเลี �ยง
ม้า และเป็นนกัรบที�มีความชํานาญบนหลงัม้ามาก่อน ดงันั �นม้าจงึกลายเป็นที�สนใจและถกูให้
ความสําคญัมากเป็นพิเศษ จิตรกรที�สําคญัในสมยันี � ได้แก่ เฉียนส้วน (Ch’ien Hsuan) เคยรับ
ราชการในราชสํานกัซง่ใต้ มกัวาดภาพเกี�ยวกบัความรุ่งโรจน์ในอดีต ผลงานที�มีชื�อเสียง คือ ภาพ
“องค์จกัรพรรดหิมิงหวงกบันางสนมหยางกยุเฟยขี�ม้าลา่สตัว์” (Yang Huei-fei Mounting a 
Horse) โดยมีรูปแบบคอ่นข้างแข็งและใช้สีหลายสีอยา่งสดใส...ภาพม้าเป็นแบบของหนัก้าน42 
นอกจากนี �ยงัวาดภาพนกเขาสองตวับนต้นแพร์ และชายหนุม่ขี�ม้า จิตรกรเจ้าเมิ�งฟ ุ (Zhao Meng-
fu) ศษิย์ของเฉินส้วนได้วาดภาพสตัว์ที�มีชื�อว่า “แพะกบัแกะ” (Sheep and Goat) และ “ชายหนุม่
และม้าของเขาทา่มกลางกระแสลม” (A Man and his Horse in the Wind) ที�งดงามยิ�ง 

ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ของจีนถกูสร้างขึ �นโดยอาศยัแรงผลกัดนัมาจากความเชื�อและ
ความศรัทธาในศาสนา ตลอดจนองค์จกัรพรรดิ ดงันั �นจงึมีเนื �อหาที�เกี�ยวข้องกบัศาสนา ตํานาน 
และความยิ�งใหญ่ขององค์จกัรพรรดิ โดยที�ผลงานมีแนวทางในการแสดงออกทั �งจินตนาการ 
สญัลกัษณ์ และการพยายามลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ  

สตัว์ที�ปรากฏในผลงานจิตรกรรม ประตมิากรรม รวมทั �งเป็นสว่นหนึ�งของอาคาร
สถาปัตยกรรม ตลอดจนงานด้านประยกุต์ศลิป์ของจีนยงัคงได้รับความนิยม และได้รับความสนใจ
จากชา่งหรือศลิปินเรื�อยมาจนกระทั�งถึงปัจจบุนั อาจกล่าวได้วา่การแสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์ชนิด
ตา่งๆสามารถพบเห็นได้ในการสร้างสรรค์ศลิปะทกุประเภท ดงันั �นศลิปะที�แสดงภาพลกัษณ์ของ
สตัว์จงึถือเป็นสว่นหนึ�งของอารยธรรมอนัยิ�งใหญ่ของประเทศจีนที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตน ซึ�งผลงาน
ข้างต้นเป็นเพียงตวัอยา่งบางสว่นของการสร้างสรรค์ในงานทศันศลิป์ของจีนยงัมีผลงานที�นา่สนใจ
อีกมากที�ไมไ่ด้ถกูกล่าวถึงในงานวิจยันี � 

12.2 สัตว์ในงานทัศนศิลป์ของอินเดีย 

อารยธรรมของชาวอินเดียแถบลุม่แมนํ่ �าสินธุ (Indus River) ก่อกําเนิดขึ �นมาหลายพนัปี 
ศลิปะอินเดียคงเป็นเฉกเชน่เดียวกนักบัศลิปะของชนชาติอื�น ที�สตัว์มกัเข้ามาเป็นสว่นหนึ�งของการ
สร้างสรรค์อยูเ่สมอๆ ซึ�งศลิปวตัถตุา่งๆถือเป็นประจกัษ์พยานที�สะท้อนความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์

                                                           

42 เรื�องเดยีวกนั, 246-247. 
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กบัสตัว์ได้เป็นอย่างดี ดงัเชน่ การค้นพบตราประทบัรูปสตัว์จํานวนมากจากเมืองโมเอนโจ-ดาโร 
(Mohenjo-daro) ตราประทบัรูปสตัว์นานาชนิด (ภาพที� 20) ซึ�งสว่นใหญ่ทําเป็นรูปสตัว์มองเห็น
ด้านข้าง... แสดงให้เห็นถึงความงามตามแบบธรรมชาติ43 นอกจากนี �ที�เมืองฮารับปา (Harappa) 
ยงัพบประตมิากรรมดนิเผารูปคนและสตัว์ขนาดเล็ก ได้แก่ เตา่ ปลา กระตา่ย นก แกะ ลิง แมว 
สนุขั กวาง ควาย แรด หมี ช้าง และสตัว์ที�ไมส่ามารถระบชุนิดได้ เป็นต้น ทั �งหมดมีขนาดความ
กว้างยาว ไมเ่กิน 10 เซนตเิมตร ถกูสร้างขึ �นอยา่งง่ายๆ 

 

ภาพที� 20 ตราประทบัรูปยนิูคอร์น พบที�เมืองฮารัปปา อารยธรรมแถบลุม่แม่นํ �าสินธุ 
ที�มา : Omar Khan, The Indus Civilization [online], accessed 6 August 2010. Available 
from http://www.harappa.com/indus2/gif/75.jpg 

ในสมยัอินเดียโบราณ ซึ�งตรงกบัรัชสมยัของพระจ้าอโศกมหาราช (Ashoka the Great) 
แหง่ราชวงศ์โมริยะ (Maurya Dynasty) พระพทุธศาสนาได้เจริญขึ �น ศลิปกรรมตา่งๆอนัเกี�ยวเนื�อง
กบัศาสนาและความเชื�อปรากฏขึ �นเป็นจํานวนมาก การสร้างสรรค์ประตมิากรรมที�นําเสนอรูปสตัว์
ในระยะต้นคงได้รับอิทธิพลมาจากตา่งชาติ ดงัเชน่ หวัเสาพระเจ้าอโศกมหาราช (ภาพที� 21) ซึ�ง 
หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดศิกลุ ได้กลา่วถึงเสาดงักล่าว ดงันี � 

เสาเหลา่นี �สว่นใหญ่สลกัจากหิน และคงใช้เป็นอนสุาวรีย์ตั �งอยู่ใกล้พระราชวงั 
ใกล้สถปู หรือสถานที�ศกัดิwสิทธิw และมีขนาดใกล้เคียงกบัเสาที�เมืองเปอร์เซโปลิสในประเทศ
อิหร่าน ทั �งในด้านบวัหวัเสารูปดอกบวั และในด้านการขดัจนขึ �นเงา บวัหวัเสามกัรองรับกลุม่
รูปสตัว์ลอยตวัเป็นต้นวา่ สิงห์กําลงัทนูธรรมจกัร เสาเหลา่นี �อาจสร้างขึ �นก่อนพระเจ้าอโศก
หรือสมยัเดียวกบัพระองค์ และเดิมคงใช้เป็นเสามีความหมายวา่รองรับพระอาทิตย์ คือ เป็น

                                                           

43 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะอินเดีย (กรุงเทพ: องค์การค้าของครุุสภา, 2534), 38-39. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
เสาศนูย์กลางของโลก

ของเสาเหลา่นี �บ่งถงึอิ

หวัเสาพระเจ้าอโศกที�สารนาถประกอบด้วยสิงโตทั �งสี�ตวัหนัหลงัชนกนั 
บริเวณปากบน และแผงคอมีการจดัวางจงัหวะอย่างเป็นระเบียบ ขาหน้ามีร่องรอยของเส้นเอ็นที�แข็ง
เกร็ง แสดงรอยแยกของอุ้งเท้าชดัเจน ซึ�งลกัษณะดงักลา่วสามารถพบเห็นได้ในเปอร์เซีย ที�
ฐานรองรับประตมิากรรมรูปสิงโตดงักล่าวมีการแกะสลกัภาพนนูตํ�าเป็นรูปสตัว์ 
ช้าง ม้า ววั ที�มีรูปทรงใกล้เคียงกบัธรรมชาตอิยา่งมาก สตัว์เหล่านี �ถือเป็นสญัลกัษณ์ที�สําคญั เช่น 
สิงโต เป็นสตัว์สญัลกัษณ์ของกษัตริย์ และพระพทุธเจ้า
หลงัชนกนัอยู่ข้างบนเหล่านี �ในไมช้่าก็ไมไ่ด้รองรับขื�อ
หลวงเก่าของประเทศอิหร่านแตก่ลบักลายเป็นลวดลายเครื�องตกแตง่ชนิดหนึ�งไป
เสาที�รองรับประตมิากรรมลอยตวัรูปววั
ทั �งสี� และอวยัวะสืบพนัธุ์เทา่นั �น ลั

ภาพที� 21 หวัเสารูปสิงโตสมยัพระเจ้าอโศก ที�เมืองสารนาถ สมยัอินเดียโบราณ
ที�มา : Fred S. Kleiner, Gardner's art through the ages: a global history
Mass : Thomson/Wadsworth, 2009
                                                          

44 เรื�องเดยีวกนั, 
45 Sherman E. Lee, 
46 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ
47 Sherman E. Lee, 

เสาศนูย์กลางของโลก คือ เป็นรัตนะประการหนึ�งของพระองค์ ด้วยลกัษณะลวด

ของเสาเหลา่นี �บ่งถงึอิทธิของศิลปะสมยัราชวงศ์อาเคเมนีดในประเทศอิหร่าน

หวัเสาพระเจ้าอโศกที�สารนาถประกอบด้วยสิงโตทั �งสี�ตวัหนัหลงัชนกนั 
บริเวณปากบน และแผงคอมีการจดัวางจงัหวะอย่างเป็นระเบียบ ขาหน้ามีร่องรอยของเส้นเอ็นที�แข็ง
เกร็ง แสดงรอยแยกของอุ้งเท้าชดัเจน ซึ�งลกัษณะดงักลา่วสามารถพบเห็นได้ในเปอร์เซีย ที�
ฐานรองรับประตมิากรรมรูปสิงโตดงักล่าวมีการแกะสลกัภาพนนูตํ�าเป็นรูปสตัว์ 
ช้าง ม้า ววั ที�มีรูปทรงใกล้เคียงกบัธรรมชาตอิยา่งมาก สตัว์เหล่านี �ถือเป็นสญัลกัษณ์ที�สําคญั เช่น 
สิงโต เป็นสตัว์สญัลกัษณ์ของกษัตริย์ และพระพทุธเจ้า45 อยา่งไรก็ตามบวัหวัเสารูประฆงัมีสตัว์หนั
หลงัชนกนัอยู่ข้างบนเหล่านี �ในไมช้่าก็ไมไ่ด้รองรับขื�อเหมือนเชน่ที�เมืองเปอร์เซโปลิส
หลวงเก่าของประเทศอิหร่านแตก่ลบักลายเป็นลวดลายเครื�องตกแตง่ชนิดหนึ�งไป
เสาที�รองรับประตมิากรรมลอยตวัรูปววั ที�บริเวณขายงัคงตดิอยู่ในแทง่หิน เพียงแตส่กดัขึ �นเป็นรูปขา
ทั �งสี� และอวยัวะสืบพนัธุ์เทา่นั �น ลกัษณะเช่นนี �ทําให้นึกถึงประติมากรรมของเปอร์เซียเชน่กนั

 

หวัเสารูปสิงโตสมยัพระเจ้าอโศก ที�เมืองสารนาถ สมยัอินเดียโบราณ
Gardner's art through the ages: a global history

Mass : Thomson/Wadsworth, 2009), 162. 
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ด้วยลกัษณะลวดลายละเอียด

ในประเทศอิหร่าน44 

หวัเสาพระเจ้าอโศกที�สารนาถประกอบด้วยสิงโตทั �งสี�ตวัหนัหลงัชนกนั ที�จมกู ร่องหนวด
บริเวณปากบน และแผงคอมีการจดัวางจงัหวะอย่างเป็นระเบียบ ขาหน้ามีร่องรอยของเส้นเอ็นที�แข็ง
เกร็ง แสดงรอยแยกของอุ้งเท้าชดัเจน ซึ�งลกัษณะดงักลา่วสามารถพบเห็นได้ในเปอร์เซีย ที�
ฐานรองรับประตมิากรรมรูปสิงโตดงักล่าวมีการแกะสลกัภาพนนูตํ�าเป็นรูปสตัว์ 4 ชนิด คือ รูปสิงโต 
ช้าง ม้า ววั ที�มีรูปทรงใกล้เคียงกบัธรรมชาตอิยา่งมาก สตัว์เหล่านี �ถือเป็นสญัลกัษณ์ที�สําคญั เช่น 

บวัหวัเสารูประฆงัมีสตัว์หนั
เหมือนเชน่ที�เมืองเปอร์เซโปลิส ซึ�งเป็นเมือง

หลวงเก่าของประเทศอิหร่านแตก่ลบักลายเป็นลวดลายเครื�องตกแตง่ชนิดหนึ�งไป46 นอกจากนี �พบ
ที�บริเวณขายงัคงตดิอยู่ในแทง่หิน เพียงแตส่กดัขึ �นเป็นรูปขา

นี �ทําให้นึกถึงประติมากรรมของเปอร์เซียเชน่กนั47
 

หวัเสารูปสิงโตสมยัพระเจ้าอโศก ที�เมืองสารนาถ สมยัอินเดียโบราณ 
Gardner's art through the ages: a global history, 13th ed. (Boston, 

New York: Henry N Abrams, 1982), 77-78. 
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เมื�อกลา่วถึงประติมากรรมของอินเดียสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประติมากรรม
ลอยตวั และภาพสลกัเลา่เรื�อง มกัสลกับนผนงั รั �ว ฐานอาคาร และตอ่มาสลกับนหลงัคา 
ประตมิากรรมที�แสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์ในศลิปะอินเดีย ได้แก่ ประติมากรรมที�เธาลิ (Dhauli) แคว้น
โอริสสา (Orissa) สลกัเป็นรูปช้างบนหินขนาดใหญ่ ชาวอินเดียสร้างประตมิากรรมสตัว์จํานวนมาก
และยิ�งมากขึ �นในช่วงปลายสมยัของราชวงศ์โมริยะ ดงัปรากฏที�ภารหตุ (Bharhut) และสาญจี 
(Sanchi) ซึ�งได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการแสดงภาพสตัว์เพื�อเป็นภาพประกอบการบรรยาย
เรื�องราวและสื�อแสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์ ซึ�งชา่งมีความจดัเจนด้านทกัษะฝีมือการแสดง
อากปักิริยารวมทั �งอารมณ์ความรู้สึก48ของสตัว์ได้เป็นอย่างดี 

ชาวอินเดียมีรสนิยมในการเลา่เรื�อง ต้องการอธิบายออกมาเป็นภาษาภาพ แตเ่นื�องจาก
ในสมยัอินเดียโบราณยงัไมป่รากฏการสร้างรูปพระพทุธเจ้าที�เป็นมนษุย์ มีเพียงการสื�อความด้วย
ภาพเชิงสญัลกัษณ์ จงึปรากฏรูปสตัว์ที�มีความเกี�ยวข้องกบัเนื �อหาที�ต้องการนําเสนอ เชน่ พระนาง
สิริมหามายาบรรทมฝันเห็นช้างเผือกเข้าไปในอทุรช้างเผือกจงึเป็นสญัลกัษณ์แทนการประสตูขิอง
พระพทุธเจ้า ซึ�งสามารถเห็นได้ในภาพสลกัเลา่เรื�องตกแตง่ลกูกรงตั �งที�ภารหตุ ภายในรูปทรง
วงกลม ดอกบวัถกูล้อมรอบด้วยช้าง 4 เชือก หรือภาพสลกัเลา่เรื�องแสดงภาพพระมารดาบรรทมที�
กึ�งกลางของภาพ ที�สว่นบนสดุของภาพมีรูปช้างหมอบ อีกทั �งยงัมีการใช้ม้าเป็นสญัลกัษณ์แทน
พระพทุธเจ้าปางเสดจ็มหาภิเนษกรมณ์ ปรากฏเพียงม้ามีฉตัรอยูบ่นหลงัไมมี่ผู้ ขี� เป็นต้น นอกจากนี �
ภาพสลกัเลา่เรื�องที�ภารหตุและสาญจียงัปรากฏภาพสตัว์อีกมากมายคือ ที�บริเวณโตรณะ (Torana) 
หรือประตทูางเข้าสถปูด้านทิศใต้ (ภาพที� 22) เป็นตวัอยา่งที�ดีเลิศของประตมิากรรมเลา่เรื�องใน
สมยันี � โดยแสดงเรื�องราวตอนหนึ�งเมื�อครั �งที�พระสมัมาสมัพธุเจ้าจตุลิงมาเกิดเป็นพญาช้าง ภายใน
ภาพสลกัประกอบด้วยมวลปริมาตรที�เตม็เปี� ยมไปด้วยความรู้สกึถึงพลงัชีวิต รายละเอียดตา่งๆถกู
จดัวางอยา่งเฉลียวฉลาดโดยสลกัเป็นรูปทรงสตัว์ และพืชพนัธุ์จํานวนมากเตม็พื �นที�แสดงถึงความ
อดุมสมบรูณ์49 อาจกล่าวได้ว่าประตมิากรรมที�ภาระหตุ และสาญจี เป็นศลิปะที�เชื�อมั�นในตวัเอง 
และได้รับความอ่อนหวานจากพทุธศาสนามาประกอบภาพธรรมชาต ิ ภาพสิ�งมีชีวิตมิได้ทําขึ �นตาม
อดุมคติ ภาพสตัว์สามารถสลกัได้อย่างนา่ชมแสดงทั �งความสง่า และความมีชีวิตจิตใจ50 

                                                           

48K. Bharatha Iyer, Animals in Indian Sculpture (Bombay: Taraporevala, 1977), 48. 
49 Anil de Silva, Otto von Simon and Roger Hinks, Man and Animal, Man Through His Art, 

volume 3 (London: New York Graphic Society,1965), 32. 
50 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, คําบรรยายเรื�องศิลปในประเทศอินเดยี, 10. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 22 ภาพสลกับริเวณโตรณะด้านทิศใต้ของสถปูที�สาญจี สมยัอินเดียโบราณ
ที�มา : Anil de Silva, Otto von Simon and Roger Hinks, 
Art, volume 3 (London: New York Graphic Society,1965

ภาพสลกัสมยัอมราวดีในกรอบรูปวงกลม แสดงภาพพระพทุธเจ้าปราบช้างบ้าคลั�ง
ที� 23) มีวิธีการเล่าเรื�องด้วยการสร้างภาพอย่
ซ้ายและขวา ซึ�งช้างด้านซ้ายแสดงช่วงเวลาขณะกําลงับ้าคลั�งไลเ่ขน่ฆา่พลเมือง ถดัมาทางด้านขวา
แสดงช่วงเวลาที�พระพทุธเจ้า
เคารพพระพทุธเจ้าที�ยืนอยูเ่บื �องหลงั 
ด้วยปริมาตรความกลมนนูของรูปทรง ทกุสิ�งดรูาวกบัมีชีวิตเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก

ภาพที� 23 ภาพสลกัแสดงเรื�องพระพทุธเจ้าทรงปราบช้างบ้าคลั�ง สมยัอมารวดี
ที�มา : Roy C. Craven, Indian Art: A Concise 

สมยัคปุตะ (Gupta Dynasty
ศาสนาฮินดมีูการสร้างสรรค์
ภาพพระวิษณหุรือพระนารายณ์ หนึ�งในมหาเทพของชาวฮินดกํูา
                                                          

51 Sherman E. Lee, 
 

ภาพสลกับริเวณโตรณะด้านทิศใต้ของสถปูที�สาญจี สมยัอินเดียโบราณ
: Anil de Silva, Otto von Simon and Roger Hinks, Man and Animal: Man Through His 

London: New York Graphic Society,1965), 32. 

ภาพสลกัสมยัอมราวดีในกรอบรูปวงกลม แสดงภาพพระพทุธเจ้าปราบช้างบ้าคลั�ง
มีวิธีการเล่าเรื�องด้วยการสร้างภาพอยา่งตอ่เนื�อง ภายในกรอบรูปวงกลมปรากฏช้างที�ด้าน

และขวา ซึ�งช้างด้านซ้ายแสดงช่วงเวลาขณะกําลงับ้าคลั�งไลเ่ขน่ฆา่พลเมือง ถดัมาทางด้านขวา
แสดงช่วงเวลาที�พระพทุธเจ้าได้ปราบช้างบ้าคลั�งให้สงบลง โดยปรากฏภาพช้างหมอบ ถวายความ
เคารพพระพทุธเจ้าที�ยืนอยูเ่บื �องหลงั การนําเสนอภาพสลกัเลา่เรื�องนี �ประกอบด้วยเส้นโค้ง เตม็ไป
ด้วยปริมาตรความกลมนนูของรูปทรง ทกุสิ�งดรูาวกบัมีชีวิตเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก

 

ภาพสลกัแสดงเรื�องพระพทุธเจ้าทรงปราบช้างบ้าคลั�ง สมยัอมารวดี
Indian Art: A Concise History (London: Thames and Hudson, 1995

Gupta Dynasty) คือ ยคุที�ศลิปะมีความเจริญสงูสดุ ประตมิากรรมเนื�องใน
ศาสนาฮินดมีูการสร้างสรรค์ภาพสลกันารายณ์บรรทมสินธุ์ ที�เทวสถานคฤหะ 
ภาพพระวิษณหุรือพระนารายณ์ หนึ�งในมหาเทพของชาวฮินดกํูาลงับรรทมอยูก่ลางมหาสมทุร 

                   

Sherman E. Lee, A History of Far Eastern Art, 93. 

46 

 

ภาพสลกับริเวณโตรณะด้านทิศใต้ของสถปูที�สาญจี สมยัอินเดียโบราณ 
Man and Animal: Man Through His 

ภาพสลกัสมยัอมราวดีในกรอบรูปวงกลม แสดงภาพพระพทุธเจ้าปราบช้างบ้าคลั�ง (ภาพ
างตอ่เนื�อง ภายในกรอบรูปวงกลมปรากฏช้างที�ด้าน 

และขวา ซึ�งช้างด้านซ้ายแสดงช่วงเวลาขณะกําลงับ้าคลั�งไลเ่ขน่ฆา่พลเมือง ถดัมาทางด้านขวา
โดยปรากฏภาพช้างหมอบ ถวายความ

การนําเสนอภาพสลกัเลา่เรื�องนี �ประกอบด้วยเส้นโค้ง เตม็ไป
ด้วยปริมาตรความกลมนนูของรูปทรง ทกุสิ�งดรูาวกบัมีชีวิตเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก51 

ภาพสลกัแสดงเรื�องพระพทุธเจ้าทรงปราบช้างบ้าคลั�ง สมยัอมารวดี 
London: Thames and Hudson, 1995), 78. 

คือ ยคุที�ศลิปะมีความเจริญสงูสดุ ประตมิากรรมเนื�องใน
นารายณ์บรรทมสินธุ์ ที�เทวสถานคฤหะ (Deogarh) แสดง

ลงับรรทมอยูก่ลางมหาสมทุร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เหนือพระยาอนตันาคราช ซึ�งตอ่มาศลิปะสมยัหลงัคปุตะได้ปรากฏเนื �อหาเรื�องราวเชน่เดียวกนันี �
ที�มาวลีปรัุม (Mavalipuram
รูปร่างคอ่นข้างหนกั  

เรื�องราวเกี�ยวกบัการอวตารของพระนารายณ์ถกูนํามาสร้างสรรค์ พบเห็นได้ในงาน
ประตมิากรรมสมยัคปุตะและหลงัคปุตะ กลา่วคือในสมยัคปุตะ พบประตมิากรรมสลกัแสดงการ
อวตารของพระวิษณ ุ ในปางที�
เป็นหมปู่ามีเขี �ยวเพชร เพื�
ตบะบชูาพระอิศวรทําให้กลายเป็นที�
ปราบได้ทั�วจกัรวาล พญาอสรูจงึฮกึเหิมอหงัการม้วนแผน่ดนิ
บาดาล ในที�สดุพระนารายณ์ต้อง
ถึงหนึ�งพนัปีจงึสามารถฆา่
นํ �าตามเดมิ จากภาพสลกัที�บริเวณบา่ของพระนารายณ์อวตารนั �นรองรับประตมิากรรมขนาดเล็ก
รูปพระแมธ่รณี52 เรื�องราวการอวตารในลกัษณะเชน่นี �ยงัปรากฏที�มาวลีปรัุม หากแตมี่ความ
แตกตา่งกนั คือ ในสมยันี �พระแมธ่รณีถกูสร้างให้มีขนาดเทา่จริง พบประตมิากรรมแสดงการอวตาร
ของพระวิษณปุางนรสิงหาวตาร
ร่างกายเป็นมนษุย์มีหลายกร 
สตัว์ชนิดอื�น ได้แก่ ปลา คือ ปางมั

ภาพที� 24 ภาพสลกัพระนารายณ์อวตารปางวราหาวตาร อทุยัคีรี ถํ �าที� 
ที�มา : Fred S. Kleiner, Gardner's art through the ages: a global history
Mass : Thomson/Wadsworth, 2009
                                                          

52 Ibid.,171. 

เหนือพระยาอนตันาคราช ซึ�งตอ่มาศลิปะสมยัหลงัคปุตะได้ปรากฏเนื �อหาเรื�องราวเชน่เดียวกนันี �
Mavalipuram) เป็นประตมิากรรมสลกัรูปพระนารายณ์อยูใ่นทา่

เรื�องราวเกี�ยวกบัการอวตารของพระนารายณ์ถกูนํามาสร้างสรรค์ พบเห็นได้ในงาน
ประตมิากรรมสมยัคปุตะและหลงัคปุตะ กลา่วคือในสมยัคปุตะ พบประตมิากรรมสลกัแสดงการ
อวตารของพระวิษณ ุ ในปางที� 1 คือ วราหาวตาร (ภาพที� 24) พระนารายณ์ทรงอวตารโดยมีศีรษะ

เพื�อปราบปรามยกัษ์หิรัณยากษะ (ผู้ซึ�งมีนยัน์ตาทอง)
กลายเป็นที�โปรดปราน พระอิศวรจงึประทานให้อสู

พญาอสรูจงึฮกึเหิมอหงัการม้วนแผน่ดนิและหนีบไว้ที�ใต้รักแร้
ารายณ์ต้องอวตารเป็นหมปู่า (วราห์) ลงไปตอ่สู้กบัพญาอสรู

พนัปีจงึสามารถฆา่อสรูได้สําเร็จ หลงัจากนั �นได้ใช้เขี �ยวเพชรงดัเอาแผน่ดนิขึ �นมาไว้บนผืน
จากภาพสลกัที�บริเวณบา่ของพระนารายณ์อวตารนั �นรองรับประตมิากรรมขนาดเล็ก

เรื�องราวการอวตารในลกัษณะเชน่นี �ยงัปรากฏที�มาวลีปรัุม หากแตมี่ความ
แตกตา่งกนั คือ ในสมยันี �พระแมธ่รณีถกูสร้างให้มีขนาดเทา่จริง พบประตมิากรรมแสดงการอวตาร
ของพระวิษณปุางนรสิงหาวตารที�ถํ �าเอลโลรา (Ellora) ที� 15 แสดงภาพบคุคลมีศีรษะเป็นสิงห์

ายกร นอกจากนี �การอวตารของพระนารายณ์ยงัปรากฏการแปลงกายเป็น
อื�น ได้แก่ ปลา คือ ปางมตัสยาอวตาร  

 

ภาพสลกัพระนารายณ์อวตารปางวราหาวตาร อทุยัคีรี ถํ �าที� 5 ศลิปะสมยัคปุตะ
Gardner's art through the ages: a global history

Mass : Thomson/Wadsworth, 2009), 168. 
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เหนือพระยาอนตันาคราช ซึ�งตอ่มาศลิปะสมยัหลงัคปุตะได้ปรากฏเนื �อหาเรื�องราวเชน่เดียวกนันี � 
อยูใ่นทา่บรรทมเหยียดยาว มี

เรื�องราวเกี�ยวกบัการอวตารของพระนารายณ์ถกูนํามาสร้างสรรค์ พบเห็นได้ในงาน
ประตมิากรรมสมยัคปุตะและหลงัคปุตะ กลา่วคือในสมยัคปุตะ พบประตมิากรรมสลกัแสดงการ

พระนารายณ์ทรงอวตารโดยมีศีรษะ
) เดมิอสรูตนนี �บําเพ็ญ

จงึประทานให้อสรูตนนี �มีฤทธิwสามารถ
ใต้รักแร้หนีลงไปอยูใ่น

ลงไปตอ่สู้กบัพญาอสรูจนเวลาลว่งเลย
งดัเอาแผน่ดนิขึ �นมาไว้บนผืน

จากภาพสลกัที�บริเวณบา่ของพระนารายณ์อวตารนั �นรองรับประตมิากรรมขนาดเล็ก
เรื�องราวการอวตารในลกัษณะเชน่นี �ยงัปรากฏที�มาวลีปรัุม หากแตมี่ความ

แตกตา่งกนั คือ ในสมยันี �พระแมธ่รณีถกูสร้างให้มีขนาดเทา่จริง พบประตมิากรรมแสดงการอวตาร
แสดงภาพบคุคลมีศีรษะเป็นสิงห์

ยงัปรากฏการแปลงกายเป็น

ศลิปะสมยัคปุตะ 
Gardner's art through the ages: a global history, 13th ed. (Boston, 
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ณ มาวลีปรัุม (Mavalipuram)  ปรากฏหลกัฐานอนัแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการ
นําเสนอภาพลกัษณ์ของสตัว์อยา่งมากคือ ภาพสลกับนหินขนาดใหญ่ (ภาพที� 25) ซึ�งบริเวณ
กึ�งกลางของหินนั �นปรากฏร่องที�เกิดจากการกดัเซาะของนํ �าจนก่อให้เกิดรอยแยก แบง่พื �นที�ของหิน
ออกเป็นสองด้านคือ ด้านซ้ายและด้านขวา ช่างชาวอินเดียได้ใช้ประโยชน์จากรอยแยกนี �โดยนําเอา
เรื�องราวที�มีความสอดคล้องมาแกะสลกั กลา่วคือ ประติมากรรมแสดงเรื�องราวเกี�ยวกบัแมนํ่ �าคงคา
ไหลลงสูพื่ �นโลก สนันิษฐานวา่ในอดีตอาจเคยมีนํ �าไหลผ่านร่องนํ �าอยูจ่ริง ภาพสลกัประกอบด้วย
พญานาค และเหลา่บริวาร พระศวิะประทานพรแก่ผู้ บําเพ็ญตบะ เหลา่เทวดานางฟ้า ประชาชนทกุ
ชนชั �น ตลอดจนสตัว์ชนิดตา่งๆ ได้แก่ ช้าง หมี สิงโต กวาง แมว หน ูและเตา่ทั �งหมดตา่งมุง่หน้าเข้า
สูจ่ดุศนูย์กลางเพื�อมาสกัการะร่องนํ �าศกัดิwสิทธิwแหง่นี �  ด้วยมวลของกลุม่ช้างขนาดใหญ่ทางด้านขวา
ได้สร้างความโดดเดน่อยา่งมากแก่ภาพสลกั ความแตกตา่งด้านขนาดของช้างเพศผู้  ช้างเพศเมีย 
และลกูช้าง รวมทั �งการจบัอากปักิริยาทว่งทา่ที�เคลื�อนไหวได้แสดงให้เห็นถึงความช่างสงัเกตของผู้
สร้างสรรค์ได้เป็นอยา่งดี นอกจากนี �ที�บริเวณด้านหน้าของช้างเพศผู้ มีการสลกัเป็นรูปแมวและกลุม่
หนตูวัเล็กๆจํานวนหนึ�ง โดยแมวกําลงัยืนด้วยขาหลงัทั �งสองพร้อมกบัยกขาหน้าทั �งสองขึ �นอยูใ่น 
ทา่บําเพ็ญตบะจนที�ทรวงอกเผยให้เห็นโครงสร้างของกระดกูซี�โครง ภาพสลกัรูปแมวและหนนีู �มี
เนื �อหามาจากเรื�องเลา่เกี�ยวกบัแมนํ่ �าคงคาคือ มีแมวตวัหนึ�งแสร้งทําเป็นวา่ตนเองกําลงับําเพ็ญ
ตบะโดยมายืนใกล้กบัแมนํ่ �าคงคาสายตาของมนัจบัจ้องไปยงัดวงอาทิตย์เป็นเวลานาน จนกระทั�ง
เหลา่หนมูาพบเห็นและเกิดความศรัทธามาเคารพสกัการะให้การยกยอ่งสรรเสริญแมวราวกบัเป็น
ผู้ วิเศษ พร้อมกนันั �นก็นําอาหารมามอบให้แก่แมวโดยที�มนัไมต้่องออกหาอาหารเอง53 อีกทั �งยงั
ปรากฏการสลกัรูปกวางใช้เท้าเกาจมกูของตนเอง ประตมิากรรมสลกับนหินขนาดใหญ่นี �เป็นสิ�ง
ยืนยนัได้ถึงความสนใจของช่างชาวอินเดียในการนําเสนอภาพลกัษณ์ของสตัว์โดยมุง่แสดงความ
งดงามอยา่งเป็นธรรมชาติ นอกจากนี �ที�ด้านนอกของเทวาลยัริมฝั�งทะเล ณ มาวลีปรัุม พบ
ประตมิากรรมรูปโคนนทิพาหนะของพระศวิะจํานวนมาก ถกูจดัวางเรียงรายเป็นแถวอยูร่อบๆ
ด้านบนของกําแพง อีกทั �งยงัปรากฏประตมิากรรมลอยตวัสลกัเป็นรูปสิงโตขนาดใหญ่ และมีพลธนู
อยูที่�บริเวณสีข้างของสิงโตอีกด้วย 

                                                           

53 lbid.,183-184. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 25 ภาพสลกัหินขนาดใหญ่ที�มาวลีปรัุม ศลิปะสมยัหลงัคปุตะ
ที�มา : Wikipedia, Mahabalipuram
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mahabalipuram

ถํ �าไกรลาส (
ด้านบน ลงสูด้่านลา่ง ซึ�งสถานที�แหง่นี �พบประตมิากรรมลอยตวัรูปช้างและสิงโตขนาดเทา่จริงหรือ
อาจใหญ่กวา่ประดบัอยู่ที�บริเวณฐานซึ�งมกัมีทา่ทางแข็งทื�อ อยูใ่นท่าคํ �ายนัอาคารโครงสร้างที�อยู่
ด้านบน  

อาจกลา่วได้ว่
ความเกี�ยวเนื�องกบัศาสนาพทุธหรือพราหมณ์ นอกจากถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์เพื�อสื�อความให้เข้าใจ
ตรงกนั ยงัมีหน้าที�ใช้สอยโดยใช้เป็นสว่นหนึ�งในการประดบัอาคารสถาปัตยกรรม โดยที�ชา่งชาว
อินเดียมีความรู้ ความเข้
สามารถนํามาถ่ายทอดได้อย่างงดงาม โดยที�ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของชา่งชาวอินเดียนิยม
แสดงรูปแบบเรียบง่าย และมีความเป็นระเบียบ

สามารถสรุปได้วา่รูปสตัว์ที�ปรากฏในศลิปกรรมอินเดียทั �งหมดล้วนเกี�ยวข้องกั
ดงันั �นความเชื�อและความศรัทธาจงึเป็นแรงผลกัดนัให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานขึ �น โดยที�รูปสตัว์
ตา่งๆถกูใช้ในการสื�อความเชิงสญัลกัษณ์ และการพรรณนาเลา่เรื�อง

 

 

                                                          

54 Ibid.,78. 

ภาพสลกัหินขนาดใหญ่ที�มาวลีปรัุม ศลิปะสมยัหลงัคปุตะ 
Mahabalipuram [online], accessed 6 August 2010. Available from 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mahabalipuram  

(Kailasnatha) เป็นสถาปัตยกรรมที�ขดุภเูขาทั �งลกู โดยเริ�มขดุเจาะจาก
ด้านบน ลงสูด้่านลา่ง ซึ�งสถานที�แหง่นี �พบประตมิากรรมลอยตวัรูปช้างและสิงโตขนาดเทา่จริงหรือ
อาจใหญ่กวา่ประดบัอยู่ที�บริเวณฐานซึ�งมกัมีทา่ทางแข็งทื�อ อยูใ่นท่าคํ �ายนัอาคารโครงสร้างที�อยู่

อาจกลา่วได้วา่ประตมิากรรมที�แสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์ในศลิปะอินเดียสว่นใหญ่มี
ความเกี�ยวเนื�องกบัศาสนาพทุธหรือพราหมณ์ นอกจากถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์เพื�อสื�อความให้เข้าใจ
ตรงกนั ยงัมีหน้าที�ใช้สอยโดยใช้เป็นสว่นหนึ�งในการประดบัอาคารสถาปัตยกรรม โดยที�ชา่งชาว
อินเดียมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีความพยามยามสงัเกตอากปักิริยาทา่ทางของสตัว์ และ
สามารถนํามาถ่ายทอดได้อย่างงดงาม โดยที�ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของชา่งชาวอินเดียนิยม
แสดงรูปแบบเรียบง่าย และมีความเป็นระเบียบ54  

สามารถสรุปได้วา่รูปสตัว์ที�ปรากฏในศลิปกรรมอินเดียทั �งหมดล้วนเกี�ยวข้องกั
ดงันั �นความเชื�อและความศรัทธาจงึเป็นแรงผลกัดนัให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานขึ �น โดยที�รูปสตัว์
ตา่งๆถกูใช้ในการสื�อความเชิงสญัลกัษณ์ และการพรรณนาเลา่เรื�อง 
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[online], accessed 6 August 2010. Available from 

เป็นสถาปัตยกรรมที�ขดุภเูขาทั �งลกู โดยเริ�มขดุเจาะจาก
ด้านบน ลงสูด้่านลา่ง ซึ�งสถานที�แหง่นี �พบประตมิากรรมลอยตวัรูปช้างและสิงโตขนาดเทา่จริงหรือ
อาจใหญ่กวา่ประดบัอยู่ที�บริเวณฐานซึ�งมกัมีทา่ทางแข็งทื�อ อยูใ่นท่าคํ �ายนัอาคารโครงสร้างที�อยู่

าประตมิากรรมที�แสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์ในศลิปะอินเดียสว่นใหญ่มี
ความเกี�ยวเนื�องกบัศาสนาพทุธหรือพราหมณ์ นอกจากถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์เพื�อสื�อความให้เข้าใจ
ตรงกนั ยงัมีหน้าที�ใช้สอยโดยใช้เป็นสว่นหนึ�งในการประดบัอาคารสถาปัตยกรรม โดยที�ชา่งชาว

าใจ ตลอดจนมีความพยามยามสงัเกตอากปักิริยาทา่ทางของสตัว์ และ
สามารถนํามาถ่ายทอดได้อย่างงดงาม โดยที�ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของชา่งชาวอินเดียนิยม

สามารถสรุปได้วา่รูปสตัว์ที�ปรากฏในศลิปกรรมอินเดียทั �งหมดล้วนเกี�ยวข้องกบัศาสนา
ดงันั �นความเชื�อและความศรัทธาจงึเป็นแรงผลกัดนัให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานขึ �น โดยที�รูปสตัว์
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1.2.3  สัตว์ในงานทัศนศิลป์ของไทย 

ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์มนษุย์อาศยัอยู่ในถํ �าหรือเพิงผา มีความใกล้ชิดกบัธรรมชาติ
จนกลายมาเป็นสิ�งเร้าที�กระตุ้นให้มนษุย์เกิดความต้องการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะแขนงตา่งๆขึ �น 
ในชว่งเริ�มต้นมีมลูเหตมุาจากการที�มนษุย์ต้องออกล่าสตัว์เพื�อนํามาเป็นอาหาร และความเกรงกลวั
ตอ่ภยัอนัตรายที�จะได้รับจากสตัว์ดรุ้าย ดงัที� ชิน อยู่ดี ได้กลา่วถึงการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะรูป
สตัว์ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ของไทยไว้ดงันี �  

รูปสตัว์เริ�มเขียนตั �งแตส่มยัก่อนประวติัศาสตร์ยคุหินเก่าตอนปลาย งานศิลปกรรม
ของคนก่อนประวติัศาสตร์ที�พบในถํ �าสว่นมากเป็นเรื�องเกี�ยวกบัสตัว์ บางท่านจงึกลา่ววา่
ศิลปกรรมในถํ �า คือ ศิลปะที�ได้รับการดลใจจากสตัว์ที�คนก่อนประวติัศาสตร์ติดหติูดตา และ
มีความสําคญัตอ่พวกเขา เช่น เขียนรูปม้าหรือววั เพราะสตัว์พวกนี �เป็นอาหารอนัวิเศษ เขียน

รูปสิงโต รูปววักระทิง ก็เพราะเป็นสตัว์ที�น่ากลวัมากและจะต้องฆ่าให้ได้55 

นอกจากความต้องการอาหารเพื�อการดํารงอยูแ่ล้วนั �น ตั �งแตค่รั �งโบราณกาลสิ�งสําคญัที�
กระตุ้นพฤตกิรรมตา่งๆของมนษุย์ คือ ความเชื�อ ก่อให้เกิดพิธีกรรม รวมทั �งการสร้างสรรค์ผลงาน
ศลิปะตามมาอยา่งมากมาย ดงัที� อรไท ผลดี ได้กลา่วถึงคตคิวามเชื�อของชนเผ่าไทที�มีความ
เกี�ยวข้องกบัสตัว์จนนํามาซึ�งการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ผลงานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี �คือ 

...ภาพคนสกัการะงหูรือนาค สะท้อนคติความเชื�อของบรรพชนเผ่าไทในเรื�องการ
นบัถือสตัว์คือ งหูรือนาควา่เป็นบรรพบรุุษหรือเทพเจ้า (Totemism) อนัเป็นคติที�เกิดก่อนที�
คติทางอินเดียจะเข้ามาในสวุรรณภมิู... นอกจากประเพณีการนบัถืองหูรือนาค บรรพชนเผา่
ไทในยคุหินใหมย่งันิยมประกอบพิธีกรรมเกี�ยวกบัการบชูาสตัว์ตระกลูนก วา่เป็นบรรพบรุุษ
ของเผ่าพนัธุ์ ดงัปรากฏหลกัฐานบนภาพเขียนสสีมยัก่อนประวติัศาสตร์หลายแห่ง เช่น ที�เขา
จนัทร์งาม จ.นครราชสีมา หรือที�ภปูลามร้า จ.อทุยัธานี หรือสําริดเป็นรูปหงส์ นกยงู และไก่
หรือนกที�บ้านดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ  

...อีกทั �งสตัว์ตระกลูกบยงัปรากฏบนภาพเขียนสีที�ภปูลาร้า อ.หนองฉาง จ.อทุยัธานี 
หลกัฐานที�สะท้อนให้เห็นพิธีกรรมการนบัถือกบในพิธีขอฝน คือปรากฏรูปกบอยู่ 4 ทิศที�หน้า
กลองมโหระทกึหลอ่ด้วยสําริดหลายแห่งในสมยัเหลก็ ดงัเช่นบนกลองมโหระทกึสําริดแบบ
เตียน พบที� จ.เชียงใหม ่อายรุาว 2,400 ปี มีกบทิศละตวัที�หน้ากลอง... บรรพชนเผ่าไทเชื�อวา่
เมื�อกบร้องจะทําให้ฝนตก เพราะฉะนั �นเมื�อตีกลองที�มีกบอยูห่น้ากลอง จงึเปรียบเสมือนกบ

                                                           

55 ชิน อยูด่ี, สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในประเทศไทย (กรุงเทพ: กรมศลิปากร, 2529), 119. 
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ร้องขอฝน เสียงของกลองเมื�อได้ยินไปถงึเทพเจ้าแห่งฝน ย่อมจะโปรดประธานสายฝนลงมา
บนพื �นภมิูภาคที�แห้งแล้ง... 

...ภาพช้าง สตัว์มงคลของไทยพบหลกัฐานภาพเขียนสีสมยักอ่นประวติัศาสตร์ยคุ
หินใหมอ่าทิ ที�ถํ �ารูป อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ ที�ถํ �าผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อบุลราชธานี รวมทั �ง
พบหลกัฐานรูปช้างบนพาหนะดินเผาลายเขียนสี อายรุาว 2,300 ปี ที�บ้านเชียง จ.อดุรธานี 
ช้างเป็นรูปสตัว์ที�เป็นสญัลกัษณ์แทนสถาบนักษัตริย์ เป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นใหญ่ และ

ความเจริญรุ่งเรื�อง...56 

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ การที�มนษุย์ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์สร้าง
ผลงานศลิปะขึ �นนั �น มีความบนัดาลใจมาจากคติความเชื�อที�ได้รับการหลอ่หลอมจนกลายเป็น
ขนบประเพณี ซึ�งมีความสอดคล้องกบั นพวฒัน์ สมพื �น ที�ได้กลา่วถึงสิ�งบนัดาลใจ 4 ประการที�ทํา
ให้มนษุย์ในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ต้องสร้างสรรค์ผลงานศลิปะถํ �าขึ �น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี �  

1. เกิดจากความเชื�อ กล่าวคือมนษุย์มีความเชื�ออยู่ในตวัและแสดงออกทาง
ความคิดทางโชคลาง หรือเขียนภาพผนงัเป็นเหลี�ยมเป็นจดุลายเรขาคณิต เส้นโค้ง เส้นคด 
และภาพที�ต้องแปลความตา่งๆ เพื�อเป็นสญัลกัษณ์ใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื�อ
ก็มี ดงันั �นความเชื�อจงึเป็นแรงบนัดาลใจอย่างหนึ�งที�เป็นแรงขบัภายในให้มนษุย์สร้างงาน
จิตรกรรมผนงัถํ �าขึ �น 

2. เกิดจากการสร้างแบบอย่างการสอนเพื�อการหาเลี �ยงชีพ วิธีนี �จะมีภาพเขียน
เป็นรูปสตัว์ที�มีคนล้อมอยู่ การโก่งธนยิูงสตัว์ หรือภาพสตัว์ที�มีหอก ฉมวกปักติดอยู่ เพื�อเป็น
ภาพนิทรรศการถาวรตลอดกาลให้สมาชิกของเผ่าได้เห็นวิธีการลา่สตัว์ เอาชนะ หรือการหา
อาหารจากสตัว์ตา่งๆ เป็นการเรียนการสอนสมาชิกของตน จงึเป็นวิธีการหรือแรงจงูใจอย่าง
หนึ�งของมนษุย์ให้มีการเขียนภาพผนงัถํ �าขึ �น 

3. เกิดจากาการเลา่เรื�องหรือเหตกุารณ์ให้สมาชิกรับรู้ บางครั �งถ้าหวัหน้าหรือ
ผู้ นําได้ไปทํากิจกรรมภายนอก เช่น อาจจะเป็นการลา่สตัว์ ไปร่วมพิธีกรรม มีการเดินเป็น
ขบวน หามกลองเดินเป็นแถว เป็นต้น ก็เป็นเหตกุารณ์อีกอยา่งหนึ�งที�ต้องการแสดงออกเพื�อ
เป็นการเลา่เรื�องให้เกิดการรับรู้ตอ่กนั และด้วยเหตดุงักลา่วจงึเป็นแรงบนัดาลใจให้สร้างงาน
จิตรกรรมผนงัถํ �าขึ �นได้ 

                                                           

56 อรไท ผลดี, “ลวดลายรูปสตัว์ในผ้าไทโบราณกบัความเชื�อของชนเผา่ไท,” ซิลค์แมกะซีน 4,23 

(สงิหาคม 2539): 74-79. 
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4. เกิดเพราะอยากสร้างงานศิลปกรรมให้เกิดขึ �น มนษุย์เป็นผู้ มีความคิดเป็นนกั
สร้างสรรค์ และมีความรู้สกึนกึคิด และสนุทรียรสรับรู้เกี�ยวกบัความสวยงามตา่งๆได้ มนษุย์
จงึเป็นสตัว์โลกประเภทเดียวที�รู้จกังานศิลปกรรม และสร้างงานศิลปกรรมได้จงึเป็นเหตใุห้

เขียนภาพผนงัถํ �าขึ �นมา57 

ดงันั �นสามารถสรุปได้วา่สาเหตทีุ�ทําให้มนษุย์ถํ �าสร้างสรรค์ผลงานศลิปะขึ �นนั �นเกิดจาก
ความต้องการแสดงออกเกี�ยวกบัความเชื�อ ความต้องการสื�อสารพรรณนาความถึงยทุธวิธีในการลา่
สตัว์ การบนัทกึเรื�องราวที�เป็นประวตัิศาสตร์ ตลอดจนความต้องการถ่ายทอดความงามและ
ความรู้สกึ ซึ�งในสมยัที�ยงัไมมี่การประดษิฐ์ตวัอกัษรขึ �นใช้ ศลิปะถือเป็นภาษาหนึ�งในการใช้บอกเลา่
ให้คนในกลุม่เกิดมีความเข้าใจตรงกนั รวมทั �งยงัเป็นสื�อในการตดิตอ่กบัพลงัอํานาจเหนือธรรมชาติ
อีกประการหนึ�งด้วย 

ด้านรูปแบบในการเขียนภาพสตัว์นั �น สว่นมากมกัเขียนให้เห็นด้านข้าง เพราะมีพื �นที�ให้
รายละเอียดของสรีระและลกัษณะบางอยา่งได้ชดัเจนกวา่การเขียนให้เห็นด้านหน้าตรง (ยกเว้น
สตัว์ประเภท เตา่ ตะพาบนํ �า และกบ) ซึ�งการเขียนภาพสตัว์ทั�วไปเกือบทกุชนิดมกัใช้วิธีเขียนแบบ
เงาทบึ58  

รูปแบบงานจิตรกรรมผนงัถํ �าเขียนสีตามที�ตา่งๆของประเทศไทยอาจแบง่ลกัษณะ
รูปแบบได้ 2 ลกัษณะ ได้แก่ งานจิตรกรรมภาพจากของจริง และงานจิตรกรรมที�แสดงสญัลกัษณ์59 
ผลงานภาพเขียนที�ปรากฏภาพสตัว์นั �นส่วนมากจะเป็นไปในลกัษณะแรกคือ เป็นงานจิตรกรรมที�
อ้างอิงจากสิ�งที�มีอยูจ่ริงในธรรมชาต ิ เชน่ ภาพคนเป่าลกูดอกลา่สตัว์ปรากฏอยู่ที�ผนงัถํ �าศลิป 
อําเภอเมือง จงัหวดัยะลา และภาพการทําเกษตรกรรม (ภาพที� 26) ซึ�งพบได้ที�ผาหมอนน้อย 
บริเวณผาแต้ม อําเภอโขงเจียม จงัหวดัอบุลราชธานี มีคน สตัว์ และพืชเกษตร (อาจเป็นต้นข้าว) 
อีกทั �งพบภาพคนเลี �ยงววั และคนจงูววัที�ถํ �าเขาภปูลาร้า จงัหวดัอทุยัธานี เป็นต้น60

 

                                                           

57 นพวฒัน์ สมพื �น, ภาพเขยีนสผีนงัถํ �ายคุโบราณในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และ

การพิมพ์จํากดั, 2545), 18-20. 
58 สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ศิลปะถํ �าในประเทศไทย (กรุงเทพ : บริษัทวคิตอรี�

เพาเวอร์พอยท์ จํากดั, 2531), 42-43. 
59 นพวฒัน์ สมพื �น, ภาพเขียนสผีนงัถํ �ายคุโบราณในประเทศไทย, 21. 
60 สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ศิลปะถํ �าในประเทศไทย, 4. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 26 จิตรกรรมภาพสตัว์คล้ายววัสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ อ
(จิตรกรรมเพิงผา อ

นอกจากภาพจิตรกรรมถํ �าแล้ว ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ยงัพบประตมิากรรมดินเผา
ทําเป็นรูปสตัว์ชนิดตา่งๆมากมาย เชน่ ช้าง ควาย หมี  ยีราฟ นก และอื�นๆ ในหลาย
อาทิ บ้านปรึกกีล อําเภอทา่หลวง จงัหวดั
จงัหวดัอดุรธานี เป็นต้น 

เมื�อลว่งเข้าสูส่มยัประวตัิศาสตร์ของไทย สตัว์มกัปรากฏเป็นสว่นหนึ�งในการแสดงออก
ของชา่งสมยัโบราณอยูเ่สมอๆ ซึ�งสว่นใหญ่มีความเกี�ยวข้องกบัความเชื�อและศาสนา โดยสามารถ
ยกตวัอย่างผลงานศลิปะที�แสดงภาพลกัษณ์สตัว์ในสมยัตา่งๆ ดงันี �

ในศลิปะสมยัทวาราวดีพบพระพทุธรูปศลิาประทบันั�งเหนือสตัว์ที�เรียกวา่พนสับดี
ที� 27) ซึ�งหมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดศิกลุได้กลา่วถึงพระพทุธรูปศลิาและพนสับดี ดงันี �

สตัว์ที�เรียกว่าพนสับดีนั �น สงัเกตดจูะเห็นปากเป็นครุฑ แต่มีหแูละเขาอย่างโค มีปีก
อย่างหงส์ น่าสนันิษฐานว่าครุฑคือพาหนะของพระนารายณ์ โคเป็นพาหนะของพระอิศวร และ
หงส์เป็นพาหนะของพระพรหม เหตทีุ�สลกัพระพทุธรูปขึ �นประดิษฐานเหนือหลงัสตัว์พนสับดี 
อาจเป็นความคิดของพวกพทุธศาสนิกชนในประเทศนี �ทําขึ �น

อํานาจยิ�งใหญ่กว่าศาสนาพราหมณ์ก็ได้

                                                          

61 หมอ่มเจ้าสุ

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550)

จิตรกรรมภาพสตัว์คล้ายววัสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ อ.ผาแต้ม จ.อบุลราชธานี
จิตรกรรมเพิงผา อ. ผาแต้ม, พ.ศ.2552, ภาพสว่นบคุคล, ปวีณา เอื �อน้อมจิตต์กุ

นอกจากภาพจิตรกรรมถํ �าแล้ว ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ยงัพบประตมิากรรมดินเผา
ทําเป็นรูปสตัว์ชนิดตา่งๆมากมาย เชน่ ช้าง ควาย หมี  ยีราฟ นก และอื�นๆ ในหลาย

บ้านปรึกกีล อําเภอทา่หลวง จงัหวดัลพบรีุ เมืองโบราณจนัเสน จงัหวดั

เมื�อลว่งเข้าสูส่มยัประวตัิศาสตร์ของไทย สตัว์มกัปรากฏเป็นสว่นหนึ�งในการแสดงออก
ของชา่งสมยัโบราณอยูเ่สมอๆ ซึ�งสว่นใหญ่มีความเกี�ยวข้องกบัความเชื�อและศาสนา โดยสามารถ
ยกตวัอย่างผลงานศลิปะที�แสดงภาพลกัษณ์สตัว์ในสมยัตา่งๆ ดงันี � 

ในศลิปะสมยัทวาราวดีพบพระพทุธรูปศลิาประทบันั�งเหนือสตัว์ที�เรียกวา่พนสับดี
ซึ�งหมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดศิกลุได้กลา่วถึงพระพทุธรูปศลิาและพนสับดี ดงันี �

สตัว์ที�เรียกว่าพนสับดีนั �น สงัเกตดจูะเห็นปากเป็นครุฑ แต่มีหแูละเขาอย่างโค มีปีก
ษฐานว่าครุฑคือพาหนะของพระนารายณ์ โคเป็นพาหนะของพระอิศวร และ

หงส์เป็นพาหนะของพระพรหม เหตทีุ�สลกัพระพทุธรูปขึ �นประดิษฐานเหนือหลงัสตัว์พนสับดี 
อาจเป็นความคิดของพวกพทุธศาสนิกชนในประเทศนี �ทําขึ �น เพื�อแสดงว่าพระพทุธศาสนามี

อํานาจยิ�งใหญ่กว่าศาสนาพราหมณ์ก็ได้...61 

                   

หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครั �งที� 13

), 34. 
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อบุลราชธานี 
ปวีณา เอื �อน้อมจิตต์กลุ) 

นอกจากภาพจิตรกรรมถํ �าแล้ว ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ยงัพบประตมิากรรมดินเผา
ทําเป็นรูปสตัว์ชนิดตา่งๆมากมาย เชน่ ช้าง ควาย หมี  ยีราฟ นก และอื�นๆ ในหลายท้องถิ�นของไทย 

เมืองโบราณจนัเสน จงัหวดัลพบรีุ และบ้านเชียง 

เมื�อลว่งเข้าสูส่มยัประวตัิศาสตร์ของไทย สตัว์มกัปรากฏเป็นสว่นหนึ�งในการแสดงออก
ของชา่งสมยัโบราณอยูเ่สมอๆ ซึ�งสว่นใหญ่มีความเกี�ยวข้องกบัความเชื�อและศาสนา โดยสามารถ

ในศลิปะสมยัทวาราวดีพบพระพทุธรูปศลิาประทบันั�งเหนือสตัว์ที�เรียกวา่พนสับดี (ภาพ
ซึ�งหมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดศิกลุได้กลา่วถึงพระพทุธรูปศลิาและพนสับดี ดงันี � 

สตัว์ที�เรียกว่าพนสับดีนั �น สงัเกตดจูะเห็นปากเป็นครุฑ แต่มีหแูละเขาอย่างโค มีปีก
ษฐานว่าครุฑคือพาหนะของพระนารายณ์ โคเป็นพาหนะของพระอิศวร และ

หงส์เป็นพาหนะของพระพรหม เหตทีุ�สลกัพระพทุธรูปขึ �นประดิษฐานเหนือหลงัสตัว์พนสับดี 
เพื�อแสดงว่าพระพทุธศาสนามี

13 (กรุงเทพ: สาํนกัพิมพ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 27 พระพทุธรูปประทบัเหนือพนสับดี ศลิปะสมยัทวาราวดีตอนกลาง
ที�มา : สรุศกัดิw ศรีสําอาง และคน
(กรุงเทพ: กรมศลิปากร, 2552

ศลิปะในสมยันี �นอกจากจะพบการแสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์
ชนิดมาผสมกนั ยงัพบประตมิากรรมที�มีภาพลกัษณ์ของสตัว์โดยพยายามแสดงความเหมือนจริง
ตามธรรมชาต ิ เชน่ ประตมิากรรมรูปหวัอฐู ขดุพบที�เขาคลงัใน จงัหวดัเพชรบรูณ์ แสดงให้เห็นมโน
ทศัน์เกี�ยวกบัเส้นทางสายไหมทางบกในดนิแดนสยามยคุโบราณ
พบในแหลง่อารยธรรมร่วมสมยัแหง่อื�น เนื�องจากประตมิากรรมเหลา่นี �สว่นใหญ่ไมมี่ศีรษะ 
นกัวิชาการบางท่านสนันิษฐานวา่
นอกจากนี �พบศลิาสลกัเป็นรูปธรรมจกัรกบักวางหมอบ ซึ�งรูปสลกัเหลา่นี �หมายถึง พระพทุธเจ้าปาง
ประทานปฐมเทศนา ณ อิสิปตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี ทําตามคตแิบบเก่าก่อนที�จะนิยมสร้าง
พระพทุธรูป64 อีกทั �งพบฐานธรรมจกัร เป็นแทง่หินรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า ตกแตง่ด้วยการจําหลกัลายนู
ตํ�าทั �งสี�ด้านเป็นรูปนรสิงห์นั�งชนัเขา่ มือทั �งสองข้างเกาะบนเขา่
โค้งตอ่กนัเป็นรูปปีกกา จมกูแบนโต ปากกว้างแยกเขี �ยว
ศลิปะอินเดียแบบคปุตะจงึอาจกําหนดอายฐุานธรรมจกัรนี �ไว้ราวพทุธศตวรรษที�

                                                          

62 วินยั ผู้ นําพล, 
63 สรุศกัดิw ศรีสาํอาง และคนอื�นๆ

กรมศิลปากร, 2552), 37. 
64 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ
65 สรุศกัดิw ศรีสาํอาง และคนอื�นๆ

 

พระพทุธรูปประทบัเหนือพนสับดี ศลิปะสมยัทวาราวดีตอนกลาง 
สรุศกัดิw ศรีสําอาง และคนอื�นๆ, ศลิปะทวารวดี: ต้นกําเนิดพทุธศลิป์ในประเทศไทย

2552), 157. 

ศลิปะในสมยันี �นอกจากจะพบการแสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์โดยการนําเอาสตัว์หลาย
ชนิดมาผสมกนั ยงัพบประตมิากรรมที�มีภาพลกัษณ์ของสตัว์โดยพยายามแสดงความเหมือนจริง
ตามธรรมชาต ิ เชน่ ประตมิากรรมรูปหวัอฐู ขดุพบที�เขาคลงัใน จงัหวดัเพชรบรูณ์ แสดงให้เห็นมโน
ทศัน์เกี�ยวกบัเส้นทางสายไหมทางบกในดนิแดนสยามยคุโบราณ62 หรือรูปบคุคลกําลงั
พบในแหลง่อารยธรรมร่วมสมยัแหง่อื�น เนื�องจากประตมิากรรมเหลา่นี �สว่นใหญ่ไมมี่ศีรษะ 
นกัวิชาการบางท่านสนันิษฐานวา่ อาจสร้างขึ �นเพื�อการสะเดาะเคราะห์เชน่เดียวกบัตุ๊กตาเสียกบาล
นอกจากนี �พบศลิาสลกัเป็นรูปธรรมจกัรกบักวางหมอบ ซึ�งรูปสลกัเหลา่นี �หมายถึง พระพทุธเจ้าปาง
ประทานปฐมเทศนา ณ อิสิปตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี ทําตามคตแิบบเก่าก่อนที�จะนิยมสร้าง

อีกทั �งพบฐานธรรมจกัร เป็นแทง่หินรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า ตกแตง่ด้วยการจําหลกัลายนู
ตํ�าทั �งสี�ด้านเป็นรูปนรสิงห์นั�งชนัเขา่ มือทั �งสองข้างเกาะบนเขา่...มีผมหยิก นยัน์ตาพองโปน คิ �วนนู
โค้งตอ่กนัเป็นรูปปีกกา จมกูแบนโต ปากกว้างแยกเขี �ยว...ลวดลายที�ใช้ตกแตง่ได้รับอิทธิพลจาก
ศลิปะอินเดียแบบคปุตะจงึอาจกําหนดอายฐุานธรรมจกัรนี �ไว้ราวพทุธศตวรรษที�

                   

, วฒันธรรมผสมในศิลปกรรมสยาม (กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์การพิมพ์

สรุศกัดิw ศรีสาํอาง และคนอื�นๆ, ศิลปะทวารวด:ี ต้นกําเนิดพทุธศลิป์ในประเทศไทย

หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, 34-35. 

สรุศกัดิw ศรีสาํอาง และคนอื�นๆ, ศิลปะทวารวด:ี ต้นกําเนิดพทุธศลิป์ในประเทศไทย
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ต้นกําเนิดพทุธศลิป์ในประเทศไทย 

โดยการนําเอาสตัว์หลาย
ชนิดมาผสมกนั ยงัพบประตมิากรรมที�มีภาพลกัษณ์ของสตัว์โดยพยายามแสดงความเหมือนจริง
ตามธรรมชาต ิ เชน่ ประตมิากรรมรูปหวัอฐู ขดุพบที�เขาคลงัใน จงัหวดัเพชรบรูณ์ แสดงให้เห็นมโน

หรือรูปบคุคลกําลงัจงูลิงไมเ่คย
พบในแหลง่อารยธรรมร่วมสมยัแหง่อื�น เนื�องจากประตมิากรรมเหลา่นี �สว่นใหญ่ไมมี่ศีรษะ 

อาจสร้างขึ �นเพื�อการสะเดาะเคราะห์เชน่เดียวกบัตุ๊กตาเสียกบาล63 
นอกจากนี �พบศลิาสลกัเป็นรูปธรรมจกัรกบักวางหมอบ ซึ�งรูปสลกัเหลา่นี �หมายถึง พระพทุธเจ้าปาง
ประทานปฐมเทศนา ณ อิสิปตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี ทําตามคตแิบบเก่าก่อนที�จะนิยมสร้าง

อีกทั �งพบฐานธรรมจกัร เป็นแทง่หินรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า ตกแตง่ด้วยการจําหลกัลายนนู
มีผมหยิก นยัน์ตาพองโปน คิ �วนนู

ลวดลายที�ใช้ตกแตง่ได้รับอิทธิพลจาก
ศลิปะอินเดียแบบคปุตะจงึอาจกําหนดอายฐุานธรรมจกัรนี �ไว้ราวพทุธศตวรรษที�12-1365  

รุ่งศลิป์การพิมพ์, 2552), 223. 

ต้นกําเนิดพทุธศลิป์ในประเทศไทย (กรุงเทพ: 

ต้นกําเนิดพทุธศลิป์ในประเทศไทย, 129. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ด้านสถาปัตยกรรมที�สว่นฐานของโบราณสถานสมยัทวารวดีมกัประดบัปนูปั �นเป็นรูป
คนแคระแบก แตที่�โบราณสถานเขาคลงัใน จงัหวดัเพชรบรูณ์ ปรากฏคนแคระแบกที�แตกตา่ง
ออกไปจากแหลง่อื�น คือ มีศีรษะเป็นสิงห์ ช้าง ลิง และควาย รวมทั �งมีการแสดงสีหน้า และมีบางตน
แสดงอาการเหาะ66 หรือที�เจดีย์จลุปะโทน จงัหวดันครปฐม 
28) ซึ�งสว่นมากเป็นปนูปั �นประดบัส่วนฐานของโบราณสถานคงเคยเป็นเครื�องประดบัตกแตง่
ศาสนาสถานตามความหมายของผู้ปกปักรักษา คํ �าจนุศาสนสถาน อนัเป็นคตเิดียวกนักบัการทํา
ประตมิากรรมรูปคนแคระประดบัที�

ภาพที� 28 หวัสิงห์ ได้จากเจดีย์จลุประโทน จ
ที�มา : สรุศกัดิw ศรีสําอาง และคน
กรมศลิปากร, 2552), 190.

ศลิปะสมยัเทวรูปรุ่น
ตอนต้นและตอนกลาง การสร้างรูปเคารพที�แสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์ตามคตขิองศาสนาพราหมณ์
นั �นปรากฏที�เมืองศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุ ทําเป็นรูปพระคเณศประทบันั�งแสดงอํานาจอย่าง
งดงาม ในขณะเดียวกนัภาพลกัษณ์ของสตัว์ที�
พทุธ ได้แก่ การสร้างพระพทุธรูปปางนาคปรก ซึ�งพระพทุธรูปนาคปรกสามารถพบเห็นได้ในศลิปะ
หลายยคุหลายสมยัจนกระทั�งถึงปัจจบุนั เชน่ พระพทุธรูปนาคปรกสลกัจากศลิาพบที�จงัหวดั
ปราจีนบรีุศลิปะสมยัทวาราวดี พระพทุธรูปนาคปรกปางมา
อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีศลิปะสมยัศรีวิชยั และพระพทุธรูปทรงเครื�องนาคปรกสลกัจาก
ศลิาพบที�วดัหน้าพระเมรุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ศลิปะสมยัลพบรีุ
                                                          

66 เรื�องเดยีวกนั,
67 เรื�องเดยีวกนั, 

ด้านสถาปัตยกรรมที�สว่นฐานของโบราณสถานสมยัทวารวดีมกัประดบัปนูปั �นเป็นรูป
คนแคระแบก แตที่�โบราณสถานเขาคลงัใน จงัหวดัเพชรบรูณ์ ปรากฏคนแคระแบกที�แตกตา่ง
ออกไปจากแหลง่อื�น คือ มีศีรษะเป็นสิงห์ ช้าง ลิง และควาย รวมทั �งมีการแสดงสีหน้า และมีบางตน

หรือที�เจดีย์จลุปะโทน จงัหวดันครปฐม พบประตมิากรรมรูปหวัสิงห์
ซึ�งสว่นมากเป็นปนูปั �นประดบัส่วนฐานของโบราณสถานคงเคยเป็นเครื�องประดบัตกแตง่

ศาสนาสถานตามความหมายของผู้ปกปักรักษา คํ �าจนุศาสนสถาน อนัเป็นคตเิดียวกนักบัการทํา
ประตมิากรรมรูปคนแคระประดบัที�ฐานอาคาร67  

 

หวัสิงห์ ได้จากเจดีย์จลุประโทน จ.นครปฐม ศิลปะสมยัทวาราวดีตอนกลาง
สรุศกัดิw ศรีสําอาง และคนอื�นๆ, ศลิปะทวารวดี: ต้นกําเนิดพทุธศลิป์ในประเทศไทย

, 190. 

ศลิปะสมยัเทวรูปรุ่นเก่าในประเทศไทยนั �นส่วนใหญ่มีอายรุ่วมสมยักบัศลิปะทวาราวดี
ตอนต้นและตอนกลาง การสร้างรูปเคารพที�แสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์ตามคตขิองศาสนาพราหมณ์
นั �นปรากฏที�เมืองศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุ ทําเป็นรูปพระคเณศประทบันั�งแสดงอํานาจอย่าง
งดงาม ในขณะเดียวกนัภาพลกัษณ์ของสตัว์ที�เข้าไปมีสว่นร่วมในการสร้างพระพทุธรูปในศาสนา
พทุธ ได้แก่ การสร้างพระพทุธรูปปางนาคปรก ซึ�งพระพทุธรูปนาคปรกสามารถพบเห็นได้ในศลิปะ
หลายยคุหลายสมยัจนกระทั�งถึงปัจจบุนั เชน่ พระพทุธรูปนาคปรกสลกัจากศลิาพบที�จงัหวดั
ปราจีนบรีุศลิปะสมยัทวาราวดี พระพทุธรูปนาคปรกปางมารวิชยัสร้างขึ �นจากสมัฤทธิwพบที�วดัเวียง 
อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีศลิปะสมยัศรีวิชยั และพระพทุธรูปทรงเครื�องนาคปรกสลกัจาก
ศลิาพบที�วดัหน้าพระเมรุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ศลิปะสมยัลพบรีุ เป็นต้น 

                   

, 89. 

, 191. 
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ด้านสถาปัตยกรรมที�สว่นฐานของโบราณสถานสมยัทวารวดีมกัประดบัปนูปั �นเป็นรูป
คนแคระแบก แตที่�โบราณสถานเขาคลงัใน จงัหวดัเพชรบรูณ์ ปรากฏคนแคระแบกที�แตกตา่ง
ออกไปจากแหลง่อื�น คือ มีศีรษะเป็นสิงห์ ช้าง ลิง และควาย รวมทั �งมีการแสดงสีหน้า และมีบางตน

ประตมิากรรมรูปหวัสิงห์ (ภาพที� 
ซึ�งสว่นมากเป็นปนูปั �นประดบัส่วนฐานของโบราณสถานคงเคยเป็นเครื�องประดบัตกแตง่

ศาสนาสถานตามความหมายของผู้ปกปักรักษา คํ �าจนุศาสนสถาน อนัเป็นคตเิดียวกนักบัการทํา

นครปฐม ศิลปะสมยัทวาราวดีตอนกลาง 
ต้นกําเนิดพทุธศลิป์ในประเทศไทย (กรุงเทพ: 

เก่าในประเทศไทยนั �นส่วนใหญ่มีอายรุ่วมสมยักบัศลิปะทวาราวดี
ตอนต้นและตอนกลาง การสร้างรูปเคารพที�แสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์ตามคตขิองศาสนาพราหมณ์
นั �นปรากฏที�เมืองศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุ ทําเป็นรูปพระคเณศประทบันั�งแสดงอํานาจอย่าง

เข้าไปมีสว่นร่วมในการสร้างพระพทุธรูปในศาสนา
พทุธ ได้แก่ การสร้างพระพทุธรูปปางนาคปรก ซึ�งพระพทุธรูปนาคปรกสามารถพบเห็นได้ในศลิปะ
หลายยคุหลายสมยัจนกระทั�งถึงปัจจบุนั เชน่ พระพทุธรูปนาคปรกสลกัจากศลิาพบที�จงัหวดั

รวิชยัสร้างขึ �นจากสมัฤทธิwพบที�วดัเวียง 
อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีศลิปะสมยัศรีวิชยั และพระพทุธรูปทรงเครื�องนาคปรกสลกัจาก

เป็นต้น  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ศลิปะสมยัลพบรีุ ประตมิากรรมรูปสตัว์มกัถกูใช้เป็นส่วนประกอบของ
เป็นต้นวา่รูปนาค ครุฑ เกียรตมิขุ และมกร 
(ภาพที� 29) มีรูปพระอินทร์ปรากฏอยูที่�ปลายวงโค้ง
ขาเพียงคูเ่ดียว กําลงัหนัหน้าเข้าหากนัและอมวงโค้งนั �น 
ด้วย68  ประตมิากรรมภาพสลกันนูตํ�าที�ผนงัถํ �าววัแดง อําเภอครบรีุ จงัหวดันครราชสีมา สลกัเป็นภาพ
พระอิศวรกบัพระอมุาทรงโคอสุภุราช 
มาอยู่บนโคนนทิ นอกจากนี �ยงัพบเครื�องสําริด
สร้างเป็นรูปครุฑยดุนาค (ภาพที� 

ภาพที� 29 หน้าบนัแสดงภาพมกรอมวงโค้ง วดัทองทั�วจงัหวดัจนัทบรีุ ศลิปะสมยัลพบรีุตอนต้น
ที�มา : หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550

ภาพที� 30 ครุฑยดุนาค เครื�องประดบัหน้าราชรถ สําริด ศิลปะสมยัลพบรีุ
ที�มา : หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550
                                                          

68 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ

ศลิปะสมยัลพบรีุ ประตมิากรรมรูปสตัว์มกัถกูใช้เป็นส่วนประกอบของ
เป็นต้นวา่รูปนาค ครุฑ เกียรตมิขุ และมกร เชน่ ทบัหลงัศลิาที�ได้มาจากวดัทองทั�ว จงัหวดัจนัทบรีุ

มีรูปพระอินทร์ปรากฏอยูที่�ปลายวงโค้ง มีรูปมกรหรือเหรา 2 ตวั แลเห็นหมดทั �งตวั และมี
ขาเพียงคูเ่ดียว กําลงัหนัหน้าเข้าหากนัและอมวงโค้งนั �น มกรนี �บางครั �งก็มีคนขี�และยงัคายสิงห์ออกมา

ประตมิากรรมภาพสลกันนูตํ�าที�ผนงัถํ �าววัแดง อําเภอครบรีุ จงัหวดันครราชสีมา สลกัเป็นภาพ
พระอิศวรกบัพระอมุาทรงโคอสุภุราช (โคนนทิ) แสดงภาพพระอิศวรประทบันั�งชนัเข่าโอบกอดพระอุ
มาอยู่บนโคนนทิ นอกจากนี �ยงัพบเครื�องสําริดที�หล่อขึ �นอยา่งระมดัระวงัเพื�อใช้ประดบัหน้าราชรถ 

ภาพที� 30) และไหรูปช้าง รูปกระตา่ย รูปหมี ทําจากดินเผาเคลือบ

 

หน้าบนัแสดงภาพมกรอมวงโค้ง วดัทองทั�วจงัหวดัจนัทบรีุ ศลิปะสมยัลพบรีุตอนต้น
หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศลิปะในประเทศไทย, พิมพ์ครั �งที� 13 (กรุงเทพ

2550), 116. 

 

ครุฑยดุนาค เครื�องประดบัหน้าราชรถ สําริด ศิลปะสมยัลพบรีุ 
หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศลิปะในประเทศไทย, พิมพ์ครั �งที� 13 (กรุงเทพ

2550), 114. 
                   

สภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะสมยัลพบรีุ (กรุงเทพ: มหาวิทยาลยัศิลปากร
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ศลิปะสมยัลพบรีุ ประตมิากรรมรูปสตัว์มกัถกูใช้เป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม 
ทบัหลงัศลิาที�ได้มาจากวดัทองทั�ว จงัหวดัจนัทบรีุ 

ตวั แลเห็นหมดทั �งตวั และมี
มกรนี �บางครั �งก็มีคนขี�และยงัคายสิงห์ออกมา

ประตมิากรรมภาพสลกันนูตํ�าที�ผนงัถํ �าววัแดง อําเภอครบรีุ จงัหวดันครราชสีมา สลกัเป็นภาพ
แสดงภาพพระอิศวรประทบันั�งชนัเข่าโอบกอดพระอุ
ที�หล่อขึ �นอยา่งระมดัระวงัเพื�อใช้ประดบัหน้าราชรถ 

และไหรูปช้าง รูปกระตา่ย รูปหมี ทําจากดินเผาเคลือบ 

หน้าบนัแสดงภาพมกรอมวงโค้ง วดัทองทั�วจงัหวดัจนัทบรีุ ศลิปะสมยัลพบรีุตอนต้น 
กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์

กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 3. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ชว่งปลายของศลิปะเชียงแสน หรือล้านนารุ่นหลงันั �น พระพธุรูปสว่นใหญ่เป็น
พระพทุธรูปตั �งอยู่บนฐานสงูมีรูปเทวดาและสตัว์ประกอบ
พญานาคปนูปั �นประดบัราวบนัไดที�วดัพระธาตลํุาปางหลวง จงัหวดัลําปาง  และลวดลายปนูปั �น
ประดบัหน้าบนัวิหารหลวง วดัพระธาตแุชแ่ห้ง จงัหวดัน่าน เป็นต้น

ในสมยัสโุขทยัเครื�องสงัคโลกได้รับแบบอยา่งมาจากชา่งจีน และชา่งขอม เป็นสินค้า
สง่ออกไปจําหนา่ยยงัเมืองใกล้เคียง และตา่งประเทศ มีหลายรูปแบบ หลายขนาด ทั �งโอง่ ไห ถ้วย 
จาน รวมทั �งวตัถเุนื�องในพระพทุธศาสนา เชน่ เศียรนาคประดบัอาคาร ใช้ตกแตง่สถาปัตยกรรม 
รวมทั �ง ตุ๊กตาเสียกบาล และรูปสตัว์ตา่งๆ เชน่ คนขี�ช้าง 

ภาพที� 31 เครื�องสงัคโลกทําเป็นรูปช้าง ศลิปะสมยัสโุขทยั
ที�มา : หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550

พญานาคถือเป็นเครื�องตกแตง่สถาปัตยกรรมที�ได้รับความนิยม โดยเฉพาะประดบัอยู่
ตามบนัไดทางขึ �นศาสนสถานตา่งๆ ในสมยัศลิปะอูท่องพบพญานาคบริเวณบนัไดทางขึ �นวดั
ธรรมิกราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ล้อมรอบองค์พระเจดีย์ (ภาพที� 
สถาปัตยกรรมสยามสมยัอูท่อง

                                                          

69 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ
70 วินยั ผู้ นําพล, 

ชว่งปลายของศลิปะเชียงแสน หรือล้านนารุ่นหลงันั �น พระพธุรูปสว่นใหญ่เป็น
พระพทุธรูปตั �งอยู่บนฐานสงูมีรูปเทวดาและสตัว์ประกอบ69 ด้านสถาปัตยกรรมนั �นมีการสร้างรูป
พญานาคปนูปั �นประดบัราวบนัไดที�วดัพระธาตลํุาปางหลวง จงัหวดัลําปาง  และลวดลายปนูปั �น
ประดบัหน้าบนัวิหารหลวง วดัพระธาตแุชแ่ห้ง จงัหวดัน่าน เป็นต้น 

ในสมยัสโุขทยัเครื�องสงัคโลกได้รับแบบอยา่งมาจากชา่งจีน และชา่งขอม เป็นสินค้า
ปจําหนา่ยยงัเมืองใกล้เคียง และตา่งประเทศ มีหลายรูปแบบ หลายขนาด ทั �งโอง่ ไห ถ้วย 

จาน รวมทั �งวตัถเุนื�องในพระพทุธศาสนา เชน่ เศียรนาคประดบัอาคาร ใช้ตกแตง่สถาปัตยกรรม 
รวมทั �ง ตุ๊กตาเสียกบาล และรูปสตัว์ตา่งๆ เชน่ คนขี�ช้าง (ภาพที� 31) เป็นต้น 

 

สงัคโลกทําเป็นรูปช้าง ศลิปะสมยัสโุขทยั 
หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศลิปะในประเทศไทย, พิมพ์ครั �งที� 13 (กรุงเทพ

2550), 157 

พญานาคถือเป็นเครื�องตกแตง่สถาปัตยกรรมที�ได้รับความนิยม โดยเฉพาะประดบัอยู่
สนสถานตา่งๆ ในสมยัศลิปะอูท่องพบพญานาคบริเวณบนัไดทางขึ �นวดั

ธรรมิกราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ภาพที� 32) ภายในวดัเดียวกนันี �ยงัพบสิงห์ที�เรียงราย
ภาพที� 33) เป็นโบราณสถานที�มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยา ถือเป็น

สถาปัตยกรรมสยามสมยัอูท่องที�สืบทอดมาจากยคุทวาราวดี70  

                   

หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, 127. 

, วฒันธรรมผสมในศิลปกรรมสยาม, 138. 
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ชว่งปลายของศลิปะเชียงแสน หรือล้านนารุ่นหลงันั �น พระพธุรูปสว่นใหญ่เป็น
ด้านสถาปัตยกรรมนั �นมีการสร้างรูป

พญานาคปนูปั �นประดบัราวบนัไดที�วดัพระธาตลํุาปางหลวง จงัหวดัลําปาง  และลวดลายปนูปั �น

ในสมยัสโุขทยัเครื�องสงัคโลกได้รับแบบอยา่งมาจากชา่งจีน และชา่งขอม เป็นสินค้า
ปจําหนา่ยยงัเมืองใกล้เคียง และตา่งประเทศ มีหลายรูปแบบ หลายขนาด ทั �งโอง่ ไห ถ้วย 

จาน รวมทั �งวตัถเุนื�องในพระพทุธศาสนา เชน่ เศียรนาคประดบัอาคาร ใช้ตกแตง่สถาปัตยกรรม 
 

กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์

พญานาคถือเป็นเครื�องตกแตง่สถาปัตยกรรมที�ได้รับความนิยม โดยเฉพาะประดบัอยู่
สนสถานตา่งๆ ในสมยัศลิปะอูท่องพบพญานาคบริเวณบนัไดทางขึ �นวดั 

ภายในวดัเดียวกนันี �ยงัพบสิงห์ที�เรียงราย
เป็นโบราณสถานที�มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยา ถือเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 32 ปนูปั �นรูปพญานาคประดบับนัไดวดัธรรมิกราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ที�มา : สรุพล ดําหริห์กลุ, มรดกชา่งศลิป์ไทย
2542), 63 

ภาพที� 33 เจดีย์สิงห์ล้อมภายในวดัธรรมิกราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ที�มา : สรุพล ดําหริห์กลุ, มรดกชา่งศลิป์ไทย
2542), 63 

ในสมยัอยธุยาปรากฏศลิปะอนัทรงคณุคา่มากมายที�แสดงรูปสตัว์ เชน่ 
ยคุต้นพบวา่มีเจดีย์ซึ�งมีช้างจํานวนมากล้อมรอบที�วดัมเหยงค์ นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา
ด้านทิศตะวนัตก หรือเขตเมืองอโยธยาเดมิ ศลิปะสมยัอยธุยาตอนกลาง ประมาณแผน่ดนิสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช พบศลิปวตัถทีุ�สว่นฐานของธรรมาสน์ทําเป็นรูปสิงห์อยูต่รงกลาง ตรงมุ
ครุฑ แสดงลกัษณะเข้มแข็งดดุนันา่เกรงขาม
ขึ �นมณฑปพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรีุ เป็นศลิปะสมยัสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม เศียรทั �งเจ็ดของ

 

ปนูปั �นรูปพญานาคประดบับนัไดวดัธรรมิกราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
มรดกชา่งศลิป์ไทย, (กรุงเทพ: โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย

 

เจดีย์สิงห์ล้อมภายในวดัธรรมิกราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ศลิปะสมยัอู่ทอง
มรดกชา่งศลิป์ไทย, (กรุงเทพ: โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย

ในสมยัอยธุยาปรากฏศลิปะอนัทรงคณุคา่มากมายที�แสดงรูปสตัว์ เชน่ 
ยคุต้นพบวา่มีเจดีย์ซึ�งมีช้างจํานวนมากล้อมรอบที�วดัมเหยงค์ นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา
ด้านทิศตะวนัตก หรือเขตเมืองอโยธยาเดมิ ศลิปะสมยัอยธุยาตอนกลาง ประมาณแผน่ดนิสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช พบศลิปวตัถทีุ�สว่นฐานของธรรมาสน์ทําเป็นรูปสิงห์อยูต่รงกลาง ตรงมุ
ครุฑ แสดงลกัษณะเข้มแข็งดดุนันา่เกรงขาม และเศียรนาคหล่อด้วยสําริดประดบัอีกทั �งบนัไดทาง
ขึ �นมณฑปพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรีุ เป็นศลิปะสมยัสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม เศียรทั �งเจ็ดของ
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ปนูปั �นรูปพญานาคประดบับนัไดวดัธรรมิกราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ศิลปะสมยัอู่ทอง 
โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย, 

 

ศลิปะสมยัอู่ทอง 
โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย, 

ในสมยัอยธุยาปรากฏศลิปะอนัทรงคณุคา่มากมายที�แสดงรูปสตัว์ เชน่ ในสมยัอยธุยา
ยคุต้นพบวา่มีเจดีย์ซึ�งมีช้างจํานวนมากล้อมรอบที�วดัมเหยงค์ นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา
ด้านทิศตะวนัตก หรือเขตเมืองอโยธยาเดมิ ศลิปะสมยัอยธุยาตอนกลาง ประมาณแผน่ดนิสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช พบศลิปวตัถทีุ�สว่นฐานของธรรมาสน์ทําเป็นรูปสิงห์อยูต่รงกลาง ตรงมมุเป็น

และเศียรนาคหล่อด้วยสําริดประดบัอีกทั �งบนัไดทาง
ขึ �นมณฑปพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรีุ เป็นศลิปะสมยัสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม เศียรทั �งเจ็ดของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

พญานาคสวมมงกฎุยอดแหลม ตามแบบนิยมของศลิปะอยธุยาสมยักลาง
จากกรุวดัราชบรูณะยงัปรากฏวา่มีการทําเป็นรูปสตัว์มงคลของไทย เชน่ หงส์ และช้าง เป็นต้น สว่น
งานด้านการลงรักปิดทองนั �นปรากฏวา่มีการนําเอาภาพลกัษณ์ของสตัว์มาแสดงได้อย่างงดงาม 
เชน่ ด้านหนึ�งของตู้พระไตรปิฎกสมยัอยธุยาตอนปลายที�วดัอนงคาราม ธนบรีุ เรื�องพระมโหสถ
แสดงภาพการสปัระยทุธ์ 
ตู้พระไตรปิฎกดงันี � 

แมท่พัฝ่ายศตัรูขี�ช้างพระหตัถ์ถือขอช้าง ช้างของแมท่พัสามเชือกเขียนด้วยเส้น
อนัสง่างามยากที�จะหาลายเส้นรูปช้างทรงแห่งใดมาเทียบได้
เรียกวา่แบบแผนครู รูปทหารฝรั�งใสห่มวกหนงัปีกกว้างแบบวิลนัดาขี�ม้าผกเผินขบัไลศ่ตัรูซึ�ง

ชกัม้าหนี...72 

ภาพที� 34 พระมโหสถ จากตู้พระไตรปิฎกวดัอนงคาราม ธนบรีุ ศลิปะสมยัอยธุยา
ที�มา : ประยรู อลุชุาฎะ, ศลิปะวิเศษ

ในสมยัอยธุยาตอนปลายที�วดัศาลาปนู จงัหวดัระนครศรีอยธุยา ยงัปรากฏตู้ลายทองที�
เขียนลวดลายแสดงความงามของพืชพนัธุ์และสตัว์น้อยใหญ่ได้อย่างงดงามลงตวัไมแ่พ้ตู้ลายทองที�
วดัอนงคาราม ซึ�งประยรู อลุชุาฎะได้กลา่วถึงดงันี �

                                                          

71 ประยรู อลุชุาฎะ

(กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2543
72 เรื�องเดยีวกนั, 

พญานาคสวมมงกฎุยอดแหลม ตามแบบนิยมของศลิปะอยธุยาสมยักลาง71 
ดราชบรูณะยงัปรากฏวา่มีการทําเป็นรูปสตัว์มงคลของไทย เชน่ หงส์ และช้าง เป็นต้น สว่น

งานด้านการลงรักปิดทองนั �นปรากฏวา่มีการนําเอาภาพลกัษณ์ของสตัว์มาแสดงได้อย่างงดงาม 
เชน่ ด้านหนึ�งของตู้พระไตรปิฎกสมยัอยธุยาตอนปลายที�วดัอนงคาราม ธนบรีุ เรื�องพระมโหสถ

 (ภาพที� 34) ซึ�งประยรู อลุชุาฎะได้กลา่วถึงลวดลายที�เกี�ยวข้องกบัสตัว์บน

แมท่พัฝ่ายศตัรูขี�ช้างพระหตัถ์ถือขอช้าง ช้างของแมท่พัสามเชือกเขียนด้วยเส้น
อนัสง่างามยากที�จะหาลายเส้นรูปช้างทรงแห่งใดมาเทียบได้... เบื �องลา่งขวามือเป็นภาพที�
เรียกวา่แบบแผนครู รูปทหารฝรั�งใสห่มวกหนงัปีกกว้างแบบวิลนัดาขี�ม้าผกเผินขบัไลศ่ตัรูซึ�ง

 

พระมโหสถ จากตู้พระไตรปิฎกวดัอนงคาราม ธนบรีุ ศลิปะสมยัอยธุยา
ศลิปะวิเศษ, พิมพ์ครั �งที� 13 (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2536

ในสมยัอยธุยาตอนปลายที�วดัศาลาปนู จงัหวดัระนครศรีอยธุยา ยงัปรากฏตู้ลายทองที�
เขียนลวดลายแสดงความงามของพืชพนัธุ์และสตัว์น้อยใหญ่ได้อย่างงดงามลงตวัไมแ่พ้ตู้ลายทองที�
วดัอนงคาราม ซึ�งประยรู อลุชุาฎะได้กลา่วถึงดงันี � 

                   

ประยรู อลุชุาฎะ, สมดุภาพประวตัิศาสตร์ศิลปะสยามประเทศ: ศิลปะสมยักรุงศรีอยธุยา

2543), 95. 

, 43. 
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 นอกจากนี � เครื�องทอง
ดราชบรูณะยงัปรากฏวา่มีการทําเป็นรูปสตัว์มงคลของไทย เชน่ หงส์ และช้าง เป็นต้น สว่น

งานด้านการลงรักปิดทองนั �นปรากฏวา่มีการนําเอาภาพลกัษณ์ของสตัว์มาแสดงได้อย่างงดงาม 
เชน่ ด้านหนึ�งของตู้พระไตรปิฎกสมยัอยธุยาตอนปลายที�วดัอนงคาราม ธนบรีุ เรื�องพระมโหสถ

ซึ�งประยรู อลุชุาฎะได้กลา่วถึงลวดลายที�เกี�ยวข้องกบัสตัว์บน

แมท่พัฝ่ายศตัรูขี�ช้างพระหตัถ์ถือขอช้าง ช้างของแมท่พัสามเชือกเขียนด้วยเส้น
เบื �องลา่งขวามือเป็นภาพที�

เรียกวา่แบบแผนครู รูปทหารฝรั�งใสห่มวกหนงัปีกกว้างแบบวิลนัดาขี�ม้าผกเผินขบัไลศ่ตัรูซึ�ง

พระมโหสถ จากตู้พระไตรปิฎกวดัอนงคาราม ธนบรีุ ศลิปะสมยัอยธุยา 
2536), 25. 

ในสมยัอยธุยาตอนปลายที�วดัศาลาปนู จงัหวดัระนครศรีอยธุยา ยงัปรากฏตู้ลายทองที�
เขียนลวดลายแสดงความงามของพืชพนัธุ์และสตัว์น้อยใหญ่ได้อย่างงดงามลงตวัไมแ่พ้ตู้ลายทองที�

ศิลปะสมยักรุงศรีอยธุยา 
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ลายทองบนตู้พระไตรปิฎก วดัศาลาปนู อยธุยา ศิลปะอยธุยาตอนปลาย เป็นลาย
ป่าเขียนเป็นพุ่มไม้กอใหญ่ กิ�งก้านพุ่งกระจายเป็นไฟพะเนียง มีลายช่อหางไหล กระหนกนก
คาบ สตัว์จตบุาท ทวิบาทตวัน้อยๆ ไตเ่ต้นไปตามกิ�งก้านสาขา นกหก ไก่ฟ้าพญาลอ ช่อหาง
โต กระจงัตาอ้อย นกกระเรียน เนื �อสมนั กระตา่ย และเสือโคร่งที�คอยซุม่อยู่หลงัโขดหินคอย

จ้องตะครุบเหยื�อ73  

จากลวดลายนั �นสะท้อนให้เห็นความบนัดาลใจที�ได้รับจากธรรมชาต ิ รวมทั �งทกัษะฝีมือ
ในการแสดงอากปักิริยาอาการตา่งๆของสตัว์นานาชนิด ซึ�งชา่งสามารถถ่ายทอดออกมาได้อยา่งมี
ชีวิตจิตใจ เชน่เดียวกบัลายทองบนตู้พระไตรปิฎกฝีมือช่างวดัเซิงหวาย จงัหวดันนทบรีุ ในสมยั
อยธุยาตอนปลายเชน่กนั ดงัที� ฉลอง ฉัตรมงคล ได้กลา่วถึงตู้พระไตรปิฎกวดัเซิงหวายดงันี � 

ลายรดนํ �าที�ใช้ตกแตง่บนตู้พระธรรมครูวดัเซิงหวายนี �เขียนขึ �นโดยให้มีสภาพ
เหมือนป่าในเมืองร้อนทั�วไปในลกัษณะครึ�งจริงครึ�งประดิษฐ์ มีสตัว์และแมลงตวัเลก็ๆ รูปร่าง
น่ารักน่าเอน็ดแูทรกอยู่ทั�วไป เช่น กระรอก นก ลิง กิ �งก่า ผีเสื �อ ตรงกลางเป็นกระหนกเปลว
สะบดัไหวไปมาดงัต้องลม ลกัษณะลายเขียนขึ �นอย่างวิจิตรบรรจง ตรงที�เป็นสมุทมุพุ่มไม้

ตอนกลางของภาพ มีภาพสตัว์หิมพานต์ขนาดใหญ่เขียนขึ �นตามประเพณีแบบไทยๆ...74 

ตู้พระไตรปิฎกฝีมือครูวดัเซิงหวายนี �ปรากฏรูปสตัว์ที�เกิดจากการการอ้างอิงจากรูปทรง
ของสตัว์ที�มีอยูจ่ริงในธรรมชาตแิละสตัว์ที�เกิดจากจินตนาการของชา่งหรือสตัว์หิมพานต์ ดงันั �นจงึ
รูปสตัว์ที�ปรากฏในงานจิตรกรรมแบบขนบนิยม หรือที�รู้จกักนัในนามภาพจิตรกรรมไทยประเพณีจงึ
ประกอบไปด้วยภาพสตัว์ 2 ลกัษณะคือ สตัว์สามญั และสตัว์หิมพานต์75 ซึ�งในหนงัสือชื�อ 
“จิตรกรรมไทยประเพณี” ได้กลา่วถึงสตัว์หิมพานต์ ดงันี � 

สตัว์หิมพานต์เป็นสตัว์สวยงามชนิดตา่งๆอยู่ในป่าหิมพานต์ ชา่งเขียนไทยโบราณ
นิยมเขียนภาพสตัว์ประกอบงานศิลป์ตา่งๆทั �งในรูปแบบงานประติมากรรม และจิตรกรรม 
ภาพสตัว์หิมพานต์เหลา่นี �เกิดจากความบนัดาลใจของช่างที�พยายามสร้างสรรค์รูปสตัว์ โดย
ได้แบบมาจากรูปสตัว์ที�มีอยู่ในธรรมชาติ หรือได้ความบนัดาลใจมาจากชื�อสตัว์ที�ปรากฏใน
วรรณกรรมและประดิษฐ์ขึ �น โดยมีลวดลายอนังดงามประกอบด้วย ภาพสตัว์หิมพานต์

                                                           

73 เรื�องเดยีวกนั, 133. 

74 ฉลอง ฉตัรมงคล, ช่างศิลป์ไทย, ชดุที� 1, เลม่ 2 (กรุงเทพ: อมรินทร์พริ �นติ �งแอนด์พบัลชิชิ�ง, 2537), 51. 
75

 จลุทรรศน์ พยาฆรานนท์, ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั �งที� 14 สาระสาํคญัในงานจิตรกรรมไทย

ประเพณี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 23. 
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ทั �งหลายเหลา่นั �นจงึมีความวิจิตรประณีต เป็นศิลปกรรมที�งดงามแปลกตากว่าภาพสตัว์

ตา่งๆที�มาอยู่ในธรรมชาติ76 

การนําเสนอภาพลกัษณ์สตัว์ของชา่งสมยัโบราณตามรูปแบบขนบนิยมหรือไทย
ประเพณีสามารถสงัเกตได้ว่ามีการสร้างภาพลกัษณ์ในมมุมองใหมซ่ึ�งโดยมากปรากฏให้เห็นเฉพาะ
ด้านข้าง การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีได้รับการสืบสาน และสร้างสรรค์อยา่ง
ตอ่เนื�องมาจนกระทั�งสมยัรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งจิตรกรรมในรัชกาลที� 3 นบัวา่มีความ
รุ่งเรืองอยา่งมาก ภาพเขียนภายในพระวิหารวดัสทุศันเทพวรารามแสดงภาพเลา่เรื�องปัจเจกพทุธ
เจ้าโดยมีภาพช้างมากมาย และภายในพระอโุบสถวดัสวุรรณาราม แสดงภาพมารผจญ โดยมีเหลา่
สตัว์ร้ายนานาชนิดปรากฏอยูใ่นภาพ สดุแตช่่างจะสามารถจินตนาการออกมาเพื�อเป็นตวัแทน
กิเลสตณัหาความชั�วร้ายตา่งๆ77 อาจกลา่วได้วา่จิตรกรรมในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ มีรูปแบบและ
วิธีการที�สืบเนื�องมาจากสมยัอยธุยาตอนปลาย แตมี่การใช้ลวดลายและการตกแตง่มากขึ �น รูปทรง
และสีสนัมีความเข้มหนกัมากขึ �น...78

  

ตั �งแตส่มยัรัชกาลที� 4 เป็นต้นมาไทยมีการติดตอ่กบัชาตติะวนัตก เป็นผลให้เกิดการ
ผสมผสานจิตรกรรมตะวนัตกเข้ากบักบัจิตรกรรมฝาผนงัของไทย ดงัเชน่ จิตรกรรมฝาผนงัสีฝุ่ นใน
พระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ เป็นภาพปริศนาธรรมรูปสนามม้า วาดขึ �น
โดยขรัวอินโขง่ มีการแสดงรูปแบบใหมใ่นงานจิตรกรรมคือ การเขียนภาพที�ใช้หลกัทศันียวิทยา ทํา
ให้ภาพมีความลวงตาวา่มีมิตคิวามลกึที�สมจริงด้วยการระบายสีภาพคนและวตัถตุา่งๆให้มีแสงเงา 
และมีขนาดใหญ่เล็กตา่งกนัตามระยะไกลใกล้ของวตัถนุั �นๆ มีการสนันิษฐานวา่ขรัวอินโขง่คงจะได้
อาศยัการสงัเกตจากภาพพิมพ์ที�สง่มาขายในบางกอก ประกอบกบัความใกล้ชิดพระบาทสมเดจ็
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึมีโอกาสได้เห็นภาพทิวทศัน์ในเมืองสหรัฐอเมริกาที�ประธานาธิบดีแหง่
สหรัฐฯทลูเกล้าฯถวาย ขรัวอินโขง่จงึได้อาศยัภาพเหลา่นั �นเป็นต้นแบบในการเขียนภาพ79 ดงันั �น
อาจกลา่วได้วา่ผลงานจิตรกรรมเริ�มเข้าสูก่ารเขียนภาพซึ�งแสดงความเหมือนจริงมากยิ�งขึ �น อย่างไร
ก็ตามจิตรกรรมแบบขนบนิยมยงัคงได้รับการสืบทอดปฏิบตัิตอ่มา  

                                                           

76 วรรณิภา ณ สงขลา,จิตรกรรมไทยประเพณี, ชดุที�1, เลม่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), 107. 
77 มลฤดี สายสงิห์, บทบาทของรามเกียรติwในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น 

(กรุงเทพ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 74. 
78 สธีุ คณุาวิชายานนท์, จากสยามเก่าสูไ่ทยใหม,่ (กรุงเทพ: มหาวิทยาลยัศิลปากร), 2545, 4. 
79 เรื�องเดยีวกนั, 14-15. 
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อาจสรุปได้วา่จิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลที� 4 สามารถแบง่ออกเป็น 2 แนวทาง คือ 
แบบไทยแท้ที�เขียนตามขนบนิยมอนัมีแบบอยา่งมาจากจิตรกรรมในสมยัรัชกาลที� 3 แตไ่ด้มีการใช้
สีที�สดใสมากขึ �นเนื�องจากเริ�มมีการนําเข้ามีสีฝุ่ นจากจีนและยโุรป และแบบนิยมตะวนัตก มี
ลกัษณะที�แสดงให้เห็นถึงความพยายามเปลี�ยนแปลงไปสูแ่นวทางตามแบบอย่างสากลนิยม คือ 
เลียนแบบธรรมชาติ มีการสร้างบรรยากาศ แสงเงา และเขียนตามหลกัทศันียวิทยา โดยมีผู้บกุเบกิ
แนวทางการเขียนภาพในรูปแบบนี �คือ พระอาจารย์อินหรือขรัวอินโขง่ ศลิปิน-พระสงฆ์ฝีมือเยี�ยม
แหง่วดัราชบรูณะ ซึ�งทา่นมีความสามารถเขียนภาพได้ทั �งในแบบขนบนิยม และแบบสากลนิยม80 

ความนิยมในแบบอยา่งตะวนัตกมีความโดดเดน่มากยิ�งขึ �นในสมยัรัชกาลที� 5 ซึ�งสาเหตุ
ที�มาของสร้างสรรค์ตามรูปแบบสากลนิยมปรากฏในหนงัสือในชื�อ “ศลิปะรัตนโกสินทร์” ดงันี � 

รัชกาลที� 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นยคุแห่งการตอบรับพระราชประสงค์ของ
สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที� 4 ในการทํานบํุารุงบ้านเมืองไปพร้อมกบัวิเทโศบายใน
การหลีกเลี�ยงการตกเป็นเมืองขึ �นของประเทศนกัลา่อาณานิคมของซีกโลกตะวนัตก ที�ยิ�งทวี
ความพากเพียรที�จะแผ่ขยายอิทธิพลทั �งการเมืองการปกครองและผลประโยชน์จากทรัพยากรที�
มีอยู่ในภาคพื �นเอเชีย การปรับตวัสูค่วามเท่าทนักบัอารยประเทศ เป็นสว่นหนึ�งที�มีความสําคญั
ตอ่การพฒันาศิลปกรรมให้มีภาพลกัษณ์ที�เปลี�ยนไปจากขนบเดิม การเจริญสมัพนัธไมตรีกบั
ประเทศยุโรปอื�น การยอมรับวฒันธรรมและศิลปะคือหาทางหนึ�งของการดํารงอยู่ได้ของ

ประเทศ81 

จากสภาพการณ์ทางการเมืองการปกครองสง่ผลโดยตรงสู่การสร้างสรรค์ ด้วยเหตทีุ�
ศลิปะเปรียบได้กบัภาพสะท้อนทางวฒันธรรมและความมีอารยะของประเทศ ดงันั �นผลงานการ
สร้างสรรค์ในสมยัรัชกาลที� 5 จงึมีการปรับเปลี�ยนรูปแบบเพื�อให้ทนัตอ่ยคุสมยั ผลงานที�แสดง
ภาพลกัษณ์ของสตัว์ในสมยันี �จงึแสดงออกอยา่งเหมือนจริงตามธรรมชาตมิากยิ�งขึ �น โดยได้มีการ
วา่จ้างศลิปินชาวตา่งชาตใิห้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะทั �งด้านสถาปัตยกรรม ประตมิากรรม 
จิตรกรรม และงานประณีตศลิป์ตา่งๆมากมาย ซึ�งผลงานที�แสดงภาพลกัษณ์ของสตัว์ในสมยันี � 
ได้แก่ พระบรมรูปทรงม้า เกิดจากในปี พ.ศ.2449 ระหวา่งที�รัชกาลที� 5 เสดจ็ประพาสยโุรปเป็นครั �ง
ที� 2  พระองค์ทรงโปรดพระบรมรูปพระเจ้าหลยุส์ที� 14 ทรงม้า ณ พระราชวงัแวร์ซายส์ ในประเทศ
ฝรั�งเศส จนตอ่มาได้กลายเป็นต้นแบบพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที�นั�งอนนัตสมาคมโดยฝีมือการ

                                                           

80 วิโชค มกุดามณี และคนอื�น, ศิลปะรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที� 1-8 (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2541), 75. 
81 เรื�องเดยีวกนั, 81. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ปั �นหลอ่ของ จอร์จ เออร์เนสต์ ซอลโล 
พิเศษของประตมิากรรมชิ �นนี �คือ การปั �นภาพเหมือนจริงทั �งพระ
ประทบั อีกทั �งฉลองพระองค์ที�เป็นเครื�องแบบสมยัใหม่

ด้านงานจิตรกรรมแบบ
เชน่ ภาพจิตรกรรมสีปนูแห้งบนผนงัเพดานโดมในพระที�นั�งอนนัตสมาคม ฝีมือการวาดภาพของ
จิตรกรชาวอิตาเลียน อีกทั �งในสมยันี �มี
แตง่โคลงในปี พ.ศ.2430 
คว้ารางวลัที� 1 ซึ�งเป็นภาพจากพระราชพง
อปุราชแทงช้างพระที�นั�ง สีฝุ่ นบ
ตอนพระสริุโยทยัขาดคอช้าง
และให้คาร์โล ริโกลี (Carlo Rigoli
จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
สญัลกัษณ์ประจําจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ
สตัว์มีลกัษณะการสร้างสรรค์ที�แสดงความสมจริงของกล้ามเนื �อและสดัส่วนมากยิ�งขึ �น

ภาพที� 35 พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั
ที�มา: มหาวิทยาลยัศลิปากร
2541), 225. 
                                                          

82 สธีุ คณุาวิชายานนท์
83 เรื�องเดยีวกนั,

ปั �นหลอ่ของ จอร์จ เออร์เนสต์ ซอลโล (Georges Ernest Saulo) ประตมิากรชาวฝรั�งเศส ลกัษณะ
พิเศษของประตมิากรรมชิ �นนี �คือ การปั �นภาพเหมือนจริงทั �งพระพกัตร์ พระวรกาย และม้าที�

ระทบั อีกทั �งฉลองพระองค์ที�เป็นเครื�องแบบสมยัใหม่82  

ด้านงานจิตรกรรมแบบสากลนิยมในรัชกาลที� 5 โดยมากอยูใ่นพระราชวงั
จิตรกรรมสีปนูแห้งบนผนงัเพดานโดมในพระที�นั�งอนนัตสมาคม ฝีมือการวาดภาพของ

อีกทั �งในสมยันี �มีการจดัประกวดวาดภาพพระราชพงศาวดารประกอบการ
2430 สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุตัวิงศ์ทรงฉายแววอจัฉริยะด้วยการ

ซึ�งเป็นภาพจากพระราชพงศาวดารแผ่นดนิพระเจ้าท้ายสระ ตอน
อปุราชแทงช้างพระที�นั�ง สีฝุ่ นบนผ้าใบ รวมทั �งภาพพระราชพงศาวดารแผน่ดนิพระมหาจกัรพรรด ิ
ตอนพระสริุโยทยัขาดคอช้าง นอกจากนี �ในปี พ.ศ.2460 ทรงออกแบบร่าง

Carlo Rigoli) ศลิปินคูพ่ระทยัชาวอิตาเลียนเป็นผู้ลงสีที�พระที�นั�งบรมพิมาน 
 ตอ่มาในปี พ.ศ.2466 ทรงออกแบบพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั 

สญัลกัษณ์ประจําจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ) (ภาพที� 35) และให้คาร์โล ริโกลีลงสีนํ �าอีกเชน่กนั
สตัว์มีลกัษณะการสร้างสรรค์ที�แสดงความสมจริงของกล้ามเนื �อและสดัส่วนมากยิ�งขึ �น

 

พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ออกแบบโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุตัวิงศ์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, ศลิปะรัตนโกสินทร์รัชกาลที� 1-8 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร

                   

สธีุ คณุาวิชายานนท์, จากสยามเก่าสูไ่ทยใหม,่ 18-19. 

, 28. 
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ประตมิากรชาวฝรั�งเศส ลกัษณะ
พกัตร์ พระวรกาย และม้าที�ทรง

โดยมากอยูใ่นพระราชวงัหรือวดัทั �งสิ �น 
จิตรกรรมสีปนูแห้งบนผนงัเพดานโดมในพระที�นั�งอนนัตสมาคม ฝีมือการวาดภาพของ

ชพงศาวดารประกอบการ
ทรงฉายแววอจัฉริยะด้วยการ

าวดารแผ่นดนิพระเจ้าท้ายสระ ตอนช้างทรงพระมหา
าวดารแผน่ดนิพระมหาจกัรพรรด ิ

ทรงออกแบบร่างภาพพระอาทิตย์ชกัรถ 
ศลิปินคูพ่ระทยัชาวอิตาเลียนเป็นผู้ลงสีที�พระที�นั�งบรมพิมาน 

ทรงออกแบบพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั (ตรา
และให้คาร์โล ริโกลีลงสีนํ �าอีกเชน่กนั83 ซึ�ง

สตัว์มีลกัษณะการสร้างสรรค์ที�แสดงความสมจริงของกล้ามเนื �อและสดัส่วนมากยิ�งขึ �น  

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุตัวิงศ์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
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ในสมยัรัชกาลที� 6 ทรงสนพระทยัและสนบัสนนุการอนรัุกษ์ศลิปะไทย รวมทั �งให้
ความสําคญักบัศลิปะตะวนัตกไปพร้อมกนั โดยได้รับนายคอร์ราโด เฟโรซี (Corrado Feroci) เข้า
รับราชการในตําแหนง่ชา่งปั �นในกรมศลิปากร ซึ�งตอ่มาเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการก่อตั �งโรงเรียน
ประณีตศลิปกรรมขึ �น ดงัที�วิบลูย์ ลี �สวุรรณได้กล่าวถึงดงันี � 

ศาสตาราจารย์ศิลป์ พีระศรี เดิมชื�อ นายคอร์ราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) เป็น
ประติมากรชาวอิตาเลียน เข้ามารับราชกรในตําแหน่งช่างปั �นในกรมศิลปากร ปี พ.ศ. 2466 
ตอ่มาร่วมกบัผู้ เชี�ยวชาญด้านศิลปะในกรมศิลปากรก่อตั �งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ �นใน ปี 
พ.ศ. 2477 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยัศิลปากรใน ปี พ.ศ. 2486 ช่วงเวลาดงักลา่วเป็นหวั
เลี �ยวหวัตอ่ในการเปลี�ยนแปลงการศกึษาศิลปะจากระบบช่าง ที�ถ่ายทอดกนัในสกลุช่างมา
เป็นการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบในสถาบนั และพฒันาตอ่มาเป็นสถาบนัการศกึษาที�มี
หลกัสตูรเชน่เดียวกบัสถาบนัศิลปะในประเทศตะวนัตก ซึ�งเป็นปฐมบทของการศกึษาศิลปะ
ตามแบบอย่างศิลปะตามหลกัวิชา (Academy art) ของตะวนัตกเป็นต้นกําเนิดของการ

สร้างสรรค์ศิลปะสมยัใหมใ่นประเทศไทย84 

โรงเรียนประณีตศลิปกรรมได้รับการก่อตั �งอยา่งเป็นทางการเมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ.
2477 ตรงกบัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล รัชกาลที� 8 (พระบาท 
สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที� 7 ทรงสละราชสมบตัิวนัที� 2 มีนาคม พ.ศ.2477) ซึ�ง
ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี และผู้ มีความรู้ในกรมศลิปากรชว่ยกนัสอนวิชาศลิปะโดยใช้หลกัสตูรตาม
แบบอยา่งการเรียนการสอนของตะวนัตก ดงันั �นภาพลกัษณ์ของสตัว์ที�ปรากฏในผลงานภาย
หลงัจากนี �จงึมีความเปลี�ยนแปลงไปสู่การศกึษาตามหลกัวิชา มุง่เน้นกระบวนแบบที�แสดงความ
ถกูต้องเหมือนจริง ดงัปรากฏเป็นส่วนหนึ�งในผลงานของศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรีในการสร้าง
อนสุาวรีย์บคุคลสําคญัทางประวตัิศาสตร์ชาตไิทย อาทิ การสร้างอนสุาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช 
และพระบรมราชานสุรณ์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช อําเภอดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ ปรากฏม้า
และช้างเป็นสว่นหนึ�งของอนสุาวรีย์ นอกจากนี �ยงัพบวา่มีการสร้างสรรค์ผลงานสว่นตวัโดยได้
นําเสนอรูปแพะ (ภาพที� 36) และช้าง (ภาพที� 37) ขึ �น ซึ�งนิพนธ์ ขําวิไลได้กล่าวว่า “แพะ คงปั �นไว้เอง 
เห็นสวยเลยปั �นเอาไว้... ท่านคงปั �นเพื�อฝึกมือ... เคยรู้วา่ทา่นปั �นหมาเป็นของขวญัให้ลกูสาวด้วย.... 
สว่นช้างนั �นทา่นนา่จะปั �นเป็นแบบเพื�อทําอนสุาวรีย์... งานอาจารย์ศลิป์ แสดงออกเพื�อเป็นต้นแบบ

                                                           

84 วิบลูย์ ลี �สวุรรณ,ศิลปะในประเทศไทย: จากศิลปะโบราณในสยามถงึศิลปะสมยัใหม ่ (กรุงเทพ: 

ศนูย์หนงัสอืลาดพร้าว, 2548), 188. 
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อนสุาวรีย์ กบัสองปั �นเพื�อความต้องการอยากทํางาน... ปั �นแบบเรียลลิสตกิ”85 ทําให้สามารถสรุปได้
วา่ทั �งผลงานที�ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการ และผลงานสว่นตวัตา่งถกูถ่ายทอดด้วย
กระบวนแบบที�แสดงความถกูต้องเหมือนจริง 

 

ภาพที� 36 ประตมิากรรมรูปแพะโดยศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี 
ที�มา: ศลิป์ พีระศรี “แพะ” ปลาสเตอร์, 2498, พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิศลิป์ พีระศรีอนสุรณ์ 

 

ภาพที� 37 ประตมิากรรมรูปช้าง โดยศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี 
ที�มา: ศลิป์ พีระศรี “ช้าง” ปลาสเตอร์,2502, พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิศลิป์ พีระศรีอนสุรณ์ 

ดงันั �นจงึกลา่วได้วา่สภาพการณ์ทั�วไปของศลิปกรรมในมยัรัชกาลที� 8 เป็นต้นมา มีการ
แสดงออกตามกระบวนแบบสากลมากยิ�งขึ �น ซึ�งกําจร สนุพงษ์ศรีได้กล่าววา่ “ตั �งแต ่ พ.ศ.2477 
ศลิปะมีแนวทางที�หลากหลาย สามารถแบง่ออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ แนวการสืบสาน
ประเพณีที�มีการพฒันาใหม่ และแนวสากล”86 ศลิปินหลายทา่นจงึมีแนวทางของการแสดงออกที�
                                                           

85 สมัภาษณ์ นิพนธ์ ขําวิไล, ผู้จดัการสาํนกัวจิยัศิลป์ พีระศรี, 4 มีนาคม 2553. 
86 สมัภาษณ์ กําจร สนุพงษ์ศรี, ศาสตราจารย์, 1 สงิหาคม 2553. 
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แตกตา่งกนัไปตามทศันะและความชื�นชอบสว่นตน ซึ�งศลิปินคนสําคญัหลายทา่นให้ความสนใจ
ศกึษาและแสดงรูปสตัว์ในผลงานของตน เปรียบเสมือนเป็นผู้บกุเบกิการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงาน
ทศันศลิป์สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ศลิปินรุ่นถดัมา เชน่ เฟื�อ หริพิทกัษ์ สิทธิเดช แสงหิรัญ  
สนั�น ศลิากร ชิต เหรียญประชา ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ เรืองสขุ อรุณเวช มานิตย์ ภู่อารีย์ องัคาร 
กลัยานพงษ์ และถวลัย์ ดชันี ฯลฯ  

การสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ระหวา่งปี พ.ศ.2477-2486 ถือเป็นชว่งเวลาเริ�มต้นของ
การสร้างสรรค์รูปสตัว์แนวสากลในงานทศันศลิป์ไทย ซึ�งยงัมิได้มีศลิปินท่านใดให้ความสนใจ
นําเสนอรูปสตัว์อย่างจริงจงัและตอ่เนื�อง จนกระทั�งปี พ.ศ. 2487 จงึเริ�มมีศลิปินให้ความสนใน
สร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ และนําเสนออยา่งเดน่ชดัมากยิ�งขึ �นในปี พ.ศ.2492 เรื�อยมาจนถึงปัจจบุนั 
ผู้ วิจยัจงึได้ทําการคดัเลือกศิลปินที�ให้ความสนใจนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานของตนในช่วงเวลา
ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2487-2550 จํานวน 30 ทา่น (ดตูารางที� 1 หน้า 101) เพื�อทําการวิเคราะห์ถึง
แรงจงูใจ กระบวนแบบ และเนื �อหา 

รูปสตัว์ที�ปรากฏในผลงานศิลปะของไทยตั �งแตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์เรื�อยมา
จนกระทั�งถึงปัจจบุนัมีการแสดงออกด้วยเนื �อหาที�เกี�ยวข้องกบัศาสนาและความเชื�อ ตลอดจน
กษัตริย์หรือผู้ มีอํานาจในสงัคมเป็นหลกั โดยมีกระบวนแบบในการแสดงออกตามจินตนาการ และ
สื�อสารในเชิงสญัลกัษณ์ จนกระทั�งเกิดการรับเอาอิทธิพลทางศลิปะจากชาตติะวนัตกเข้ามา
ผสมผสานจงึก่อให้เกิดกระบวนแบบในการถ่ายทอดแบบใหม ่ โดยมีทิศทางที�มุง่สูเ่สรีทางความคดิ
และการแสดงออกของศลิปินมากขึ �น และเริ�มชดัเจนเมื�อมีการก่อตั �งโรงเรียนประณีตศลิปกรรม จงึ
ทําให้ศลิปินแสดงเนื �อหาและกระบวนแบบหลากหลายมากยิ�งขึ �น ซึ�งเริ�มต้นจากการแสดงความ
เหมือนจริง และตอ่มามีทั �งการแสดงความงามเชิงลดทอน การแสดงออกซึ�งภาวะภายในของตวั
ศลิปิน รวมทั �งการแสดงจินตนาการและสญัลกัษณ์ตามแตค่วามปรารถนาของศลิปิน 

ศลิปะทั �งชาตติะวนัตกและชาตติะวนัออกตา่งแสดงรูปสตัว์ในผลงานศลิปะด้วยกนั
ทั �งสิ �น อาจมีมลูเหตขุองแรงจงูใจ กระบวนแบบในการสร้างสรรค์ ตลอดจนเนื �อหาในการแสดงออก
ที�แตกตา่งกนั ซึ�งขึ �นอยูก่บัปัจจยัด้านวฒันธรรม ศาสนา ความเชื�อ สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
และความนิยมเฉพาะของชา่งหรือศลิปินแตล่ะคน ในบางครั �งสตัว์อาจถกูใช้เพื�อสง่เสริมฐานะแสดง
ถึงอํานาจบารมีอํานาจ หรือเกี�ยวข้องกบัเรื�องราวทางศาสนาและความเชื�อ สภาวการณ์ทางสงัคม 
การเมือง ความก้าวลํ �าทางสื�อเทคโนโลยี ความรักความผกูพนัสว่นตน ตลอดจนการแสดงออกใน
เชิงสญัลกัษณ์ทางสภาวะจิตของศลิปิน ฯลฯ อาจกลา่วได้วา่รูปสตัว์ชนิดตา่งๆปรากฏในผลงาน
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ศลิปะของชา่งหรือศลิปินทั�วโลกอยา่งตอ่เนื�องนบัตั �งแตส่มยัก่อนประวตัศิาสตร์เรื�อยมาจนกระทั�งถึง
ปัจจบุนั 

2. แรงจูงใจ 

แรงจงูใจ เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที�เป็นปัจจยัสําคญัในการควบคมุและกระตุ้น
เร้าตอ่การแสดงพฤติกรรมของมนษุย์ให้กระทําสิ�งใดสิ�งหนึ�งไปยงัจดุหมายปลายทางของเป้าหมาย
ที�คาดหวงัเอาไว้ ซึ�งสามารถกลา่วถึงแรงจงูใจโดยสงัเขปได้ดงันี � 

2.1 ความหมายของแรงจูงใจ 

คําวา่ แรงจงูใจ (Motives) มาจากภาษาละติน คือ Movere หมายถึง เคลื�อนที�  
(to move)87 นกัจิตวิทยาได้ให้ความสนใจเรื�องแรงจงูใจอยา่งมาก เพราะแรงจงูใจทําให้บคุคลมี
กําลงัในการทํางานให้สําเร็จลลุว่งไปได้ ในทางจิตวิทยาการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึ�งของมนษุย์
ต้องเกิดขึ �นจากแรงจงูใจเป็นตวัผลกัดนัให้แสดงพฤติกรรมทั �งสิ �น ดงันั �นการศกึษาเกี�ยวกบัแรงจงูใจ
จงึเป็นการศกึษาถึงมลูเหตทีุ�มาของการกระทํา ซึ�งมีผู้ นิยามความหมายของแรงจงูใจไว้ดงันี �คือ 

Sdorow และ Rickabaugh ให้ความหมายของแรงจงูใจวา่ หมายถึง กระบวนการทาง
จิตวิทยาที�กระตุ้น มีทิศทางและนําพฤตกิรรมไปสูเ่ป้าหมาย 

Westen ให้ความหมายของแรงจงูใจวา่ หมายถึง แรงขบัที�อยูเ่บื �องหลงัพฤตกิรรมที�นํา
บคุคลไปสูเ่ป้าหมายบางอยา่ง และหลีกเลี�ยงจากบางอย่าง 

วิไลวรรณ ศรีสงคราม ให้ความหมายของแรงจงูใจวา่ หมายถึง สิ�งเร้าหรือกระตุ้น
อินทรีย์ให้มีพฤติกรรมไปสูเ่ป้าหมาย88 

สวุรี ศวิะแพทย์ ให้ความหมายของแรงจงูใจวา่ หมายถึง เงื�อนไขใดของอินทรีย์ที�มีผล
ตอ่ความพร้อมที�จะก่อให้เกิดพฤตกิรรมหรือทําให้พฤติกรรมดําเนินตอ่ไป ดงันั �นเมื�อเราพบวา่อะไร
ทําให้บคุคลทําสิ�งนั �น เราถามเกี�ยวกบัแรงจงูใจของเขา89 

ดงันั �นสามารถสรุปได้วา่ แรงจงูใจ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยา เป็นสภาวะที�ถกู
                                                           

87 วิไลวรรณ ศรีสงครามและคนอื�นๆ, จิตวิทยาทั�วไป (กรุงเทพฯ: ทริบเพิ �ลกรุ๊ปจํากดั, 2549), 167. 
88 เรื�องเดยีวกนั. 
89 สวุรี ศิวะแพทย์, จิตวิทยาทั�วไป(กรุงเทพ: โอ เอส พริ �นติ �ง เฮาส์, 2549), 127. 
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กระตุ้นจากความต้องการจนเกิดแรงขบัจากภายในที�ทําให้เกิดพฤตกิรรมตอบสนอง ซึ�งนอกจาก
แรงจงูใจจะเป็นสิ�งที�กําหนดทิศทางของพฤตกิรรมเพื�อมุง่ไปสูเ่ป้าหมายแล้ว แรงจงูใจยงัเป็นสิ�งที�
กําหนดความเข้มและความคงทนของพฤตกิรรมด้วย แรงจงูใจมีลกัษณะสําคญั 3 ประการ คือ มี
ทิศทาง มีความพยายาม และมีความตอ่เนื�องดงัที� วิไลวรรณ ศรีสงคราม และคนอื�นๆ ได้กลา่วถึง
ลกัษณะสําคญัของแรงจงูใจ ดงันี � 

1. มีทิศทาง (Direction) คือ วิธีการที�บคุคลได้พยายามที�จะกระทําเพื�อไปสู่
เป้าหมาย 

2.  มีความพยายาม (Effort) คือ บคุคลได้พยายามอย่างหนกัมากน้อยเพียงใด
เพื�อให้บรรลเุป้าหมาย 

3. มีความตอ่เนื�อง (Persistence) หมายความว่า บุคคลได้ใช่เวลาในการ

พยายามอย่างไมล่ดละ เพื�อไปสูเ่ป้าหมายยาวนานเพียงใด90 

แรงจงูใจเป็นสิ�งที�มาเร้าและกระตุ้นตอ่พฤตกิรรมของมนษุย์ให้พยายามกระทําบางสิ�ง
เพื�อมุง่ไปสูเ่ป้าหมายอยา่งมีทิศทาง อีกทั �งยงัเป็นสิ�งที�บง่ชี �ถึงความคงทนของพฤติกรรมที�เกิดขึ �น
ของมนษุย์ ดงันั �นนกัจิตวิทยาจงึวดัแรงจงูใจโดยการสงัเกตพฤติกรรมขณะที�บคุคลเริ�มต้นกระทําคือ 
มีการเลือกกระทําอยา่งไร (ทิศทาง) บคุคลมีความเข้มแข็งในพฤตกิรรมที�กระทํานั �นเพียงไร (ความ
พยายาม) และบคุคลจะกระทําพฤตกิรรมนั �นๆยาวนานมากน้อยเพียงใด (ความตอ่เนื�อง) อาจกลา่ว
ได้วา่ แรงจงูใจคือมลูเหตพืุ �นฐานทางพฤตกิรรมของมนษุย์ เริ�มตั �งแตก่ระบวนการทางความคิด
ตลอดจนการแสดงออกด้านพฤตกิรรมที�นําไปสูเ่ป้าหมายตามที�ปรารถนา 

2.2 ที�มาของแรงจูงใจ 

แรงจงูใจต้องอ้างอิงจากพฤติกรรมของบคุคลที�ปรากฏออกมา นกัจิตวิทยาหลายทา่น
เชื�อวา่แรงจงูใจเกิดจากความต้องการซึ�งความต้องการของมนษุย์มีอยูม่ากมาย  ดงันั �นแรงจงูใจจงึ
มีรากฐานมาจากความต้องการไมส่ามารถเกิดขึ �นเองโดยลําพงักลา่วคือ ทกุแรงจงูใจจะต้องมีความ
สอดคล้องกบัความต้องการทั �งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นตวักําหนดทิศทางของพฤตกิรรมการ
แสดงออกของมนษุย์ ซึ�งนอกจากธรรมชาตขิองแรงจงูใจจะประกอบด้วยความต้องการแล้วนั �น ยงั

                                                           

90 วิไลวรรณ ศรีสงครามและคนอื�นๆ, จิตวิทยาทั�วไป, 168. 
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ประกอบด้วยแรงขบั สิ�งลอ่ใจ การตื�นตวั การคาดหวงั การตั �งเป้าหมาย ซึ�งสามารถกลา่วถึง
รายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี � 

2.2.1. ความต้องการ (needs) คือ สภาพที�บคุคลขาดสมดลุ จนเกิดแรงผลกัดนัให้แสดง
พฤตกิรรมเพื�อสร้างสมดลุให้ตนเอง และเพื�อบรรลสุูจ่ดุหมายปลายทางตามที�คาดหวงั ซึ�งความ
ต้องการในคนเรามีหลายประเภท นกัจิตวิทยาแตล่ะท่านจะอธิบายเรื�องความต้องการในรูปแบบ
ตา่งๆกนั แตโ่ดยทั�วไปแล้วเราอาจแบง่ความต้องการพื �นฐานของมนษุย์ได้เป็น 2 ประเภท ดงันี � 

2.2.1.1 ความต้องการทางกาย (physical needs) เป็นความต้องการที�เกิด
จากธรรมชาตขิองร่างกาย เชน่ ต้องการกินอาหาร หายใจ ขบัถ่ายของเสีย การ
เคลื�อนไหว พกัผ่อน และความต้องการทางเพศ ความต้องการทางกายก่อให้เกิด
แรงจงูใจผลกัดนัให้บคุคลกระทําพฤตกิรรมเพื�อสนองความต้องการดงักลา่ว เรียก
แรงจงูใจที�เกิดจากความต้องการทางกายนี �ว่า แรงจงูใจทางชีวภาพ หรือทางสรีระ 
(biological motives)  

2.2.1.2 ความต้องการทางสงัคม หรือ ความต้องการทางจิตใจ (social or 
psychological needs) เป็นความต้องการที�เกิดจาก การเรียนรู้ทางสงัคม เชน่ 
ต้องการความรัก ความมั�นคง ความปลอดภยั การเป็นที�ยอมรับในสงัคม ต้องการ
อิสรภาพ ความสําเร็จในชีวิต และตําแหนง่ทางสงัคม ความต้องการทางสงัคมหรือทาง
จิตใจดงักล่าวนี �เป็นเหตใุห้มนษุย์แสดงพฤติกรรม เพื�อไปสูจ่ดุหมายปลายทางได้ ซึ�งความ
ต้องการดงักลา่วทําให้เกิดแรงจงูใจที�เรียกว่า แรงจงูใจทางสงัคม (social motives)91 

2.2.2. แรงขบั (drives) ถกูนํามาใช้ครั �งแรกโดยวดูเวิร์ธ (Woodworth) หมายถึง สิ�ง
กระตุ้นภายในที�ผลกัดนัให้บคุคลกระทําพฤตกิรรม92 เป็นแรงผลกัดนัที�เกิดจากความต้องการทาง
กายและสิ�งเร้าจากภายในตวับคุคล ความต้องการและแรงขบัมกัเกิดควบคูก่นั เมื�อบคุคลเกิดความ
ต้องการขึ �นจะก่อให้เกิดแรงผลกัดนัให้เกิดพฤตกิรรม ซึ�งแรงขบัสามารถจําแนกแรงขบัออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

                                                           

91 พฤติกรรมมนษุย์ ปัจจยัพื �นฐานด้านจิตวิทยา [ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 8 สงิหาคม 2552. เข้าถงึได้

จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Factor_Psyco.htm 
92 วิไลวรรณ ศรีสงครามและคนอื�นๆ, จิตวิทยาทั�วไป, 177. 
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2.2.2.1 แรงขบัปฐมภมูิ (Primary drives) เป็นแรงขบัที�กําเนิดมาจากความ
ต้องการทางด้านร่างกาย และไมต้่องอาศยัการเรียนรู้ (unlearned) เชน่ ความหิว
กระหาย มกัเรียกวา่แรงขบัด้านสรีรวิทยา 

2.2.2.2 แรงขบัทตุิยภมูิ (secondary drives) เป็นแรงขบัที�สลบัซบัซ้อน
มากกวา่แรงขบัปฐมภมูิ สว่นใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ เชน่ ความรักและมีความเกี�ยวพนั
กบับคุคลอื�น การได้รับการยอมรับในสงัคม บางครั �งเรียกแรงขบัทางจิตใจ93 

2.2.3. สิ�งจงูใจ (incentives) เป็นสิ�งเร้าจากภายนอกที�ชกันําบคุคลให้กระทําการอย่างใด
อย่างหนึ�งไปสูจ่ดุมุง่หมายที�ตั �งไว้ กลา่วคืออินทรีย์ไม่เพียงถกูผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมตา่งๆด้วยแรงขบั
ภายในเทา่นั �น เหตกุระตุ้นหรือเครื�องชวนใจบางอย่างก็มีความสําคญัตอ่การยั�วยพุฤตกิรรม ก่อนที�จะ
กระทําสิ�งใดสิ�งหนึ�งมนษุย์เรามีความคาดหวงั (Expectancy) ว่าจะได้รับผลตอบแทนการกระทํา 
ความคาดหวงันี �จงึเป็นเหตขุองการกระทําได้94  

2.2.4. การตื�นตวั (arousal) เป็นภาวะที�บคุคลพร้อมที�จะแสดงพฤตกิรรม สมองพร้อมที�
จะคดิ กล้ามเนื �อพร้อมจะเคลื�อนไหว จากการศกึษาพบวา่ปัจจยัที�ทําให้บคุคลตื�นตวัมีทั �งสิ�งเร้า
ภายนอกและภายใน เป็นผลสืบเนื�องมาจากแรงขบัทําให้มนษุย์เกิดการกระทํา และควบคมุกิริยา
อาการให้มีทิศทางไปสูเ่ป้าหมาย 

2.2.5. ความคาดหวงั (expectancy) เป็นการตั �งความปรารถนา หรือการพยากรณ์
ลว่งหน้าของบคุคลในสิ�งที�จะเกิดขึ �น การคาดหวงัก่อให้เกิดแรงผลกัดนั หรือเป็นสว่นหนึ�งของ
แรงจงูใจที�สําคญัตอ่การเกิดพฤตกิรรม 

2.2.6. การตั �งเป้าหมาย (goal settings) เป็นการกําหนดทิศทาง และจดุมุง่หมาย
ปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ�งของบคุคล จดัเป็นแรงจงูใจจากภายในของบคุคล
ผู้นั �น เป็นปัจจยัที�มีความสําคญั และมีอิทธิพลมากตอ่การประสบความสําเร็จ95 

                                                           

93 พฤติกรรมมนษุย์ ปัจจยัพื �นฐานด้านจิตวิทยา [ออนไลน์], เข้าถงึเมื�อ 8 สงิหาคม 2552. เข้าถึงได้

จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Factor_Psyco.htm 
94 ชยัพร วิชชาวธุ, มลูสารจิตวิทยา (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2525), 138. 
95 พฤติกรรมมนษุย์ ปัจจยัพื �นฐานด้านจิตวิทยา [ออนไลน์], เข้าถงึเมื�อ 8 สงิหาคม 2552. เข้าถึงได้

จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Factor_Psyco.htm 
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กระบวนการทางความคดิและพฤตกิรรมของมนษุย์นั �นมีความเชื�อมโยงสมัพนัธ์กนั
ตลอดจนมีความสลบัซบัซ้อน เมื�อเกิดภาวะที�ร่างกายขาดความสมดลุ หรือเกิดความต้องการในสิ�ง
ลอ่ใจใดจะก่อให้เกิดแรงขบัที�ผลกัดนัพฤตกิรรมให้ไปสูเ่ป้าหมายตามที�คาดหวงัไว้ ดงันั �นจงึเป็นการ
ยากที�จะอธิบายแตล่ะเรื�องแยกออกจากกนัโดยเอกเทศ ทั �งความต้องการ แรงขบั สิ�งลอ่ใจ การ
ตื�นตวั การคาดหวงั และการตั �งเป้าหมายเป็นปัจจยัที�มีความผสานสมัพนัธ์เป็นห่วงโซ่ทางความคดิ
และพฤตกิรรมของมนษุย์ที�เรียกวา่ แรงจงูใจ 

2.3 กระบวนการของการเกิดแรงจูงใจ  

กระบวนการเกิดแรงจงูใจเริ�มต้นจากความต้องการทางกาย เชน่ ความหิว ความกระหาย 
ความต้องการแสดงศกัยภาพ หรืออาจเกิดจากปัจจยัภายนอก เชน่ ความต้องการมีชื�อเสียง ต้องการ
ประสบความสําเร็จในชีวิต ซึ�งกระบวนการเกิดแรงจงูใจมีรายละเอียดพอสงัเขปดงันี �  

2.3.1. ขั �นความต้องการ (Need Stage) ความต้องการเป็นภาวะขาดสมดลุที�เกิดขึ �น
ทางร่างกายหรือจิตใจ กลา่วคือ เป็นภาวะของบคุคลขาดสิ�งที�จะทําให้ส่วนตา่งๆภายในร่างกาย
ดําเนินหน้าที�ไปตามปกติ ซึ�งสิ�งที�ขาดนั �นอาจเป็นสิ�งจําเป็นตอ่ชีวิตอยา่งมหนัต์ เชน่ อาหาร นํ �า ฯลฯ 
หรืออาจเป็นสิ�งสําคญัตอ่ความสขุ และความทกุข์ของจิตใจ 

 2.3.2. ขั �นแรงขบั (Drive Stage) แรงขบั เกิดขึ �นภายหลงัจากที�ความต้องการในขั �นแรก
นั �นได้กระตุ้นให้เกิดแรงขบั กลา่วคือ เมื�อเกิดความต้องการแล้ว บคุคลไมอ่าจสามารถนิ�งเฉยอยูไ่ด้ 
อาจมีความกระวนกระวายไมเ่ป็นสขุเรียกวา่เกิดแรงขบั ซึ�งระดบัความกระวนกระวายจะมีมากน้อย
เพียงใดนั �นขึ �นอยูก่บัระดบัความต้องการด้วย 

2.3.3. ขั �นพฤตกิรรม (Behavior Stage) แรงขบัในขั �นที�สองนั �นจะผลกัดนัให้บคุคล
แสดงพฤตกิรรมออกมา ซึ�งแรงขบัจะเป็นพลงัที�ทําให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมได้รุนแรงหรือมากน้อย
แตกตา่งกนัออกไปตามความเข้มของแรงขบันั �น 

2.3.4. ขั �นลดแรงขบั (Drive Reduction Stage) เป็นขั �นสดุท้าย กล่าวคือ แรงขบัจะ
ลดลงภายหลงัการเกิดพฤตกิรรมที�ตอบสนองความต้องการแล้ว96 

                                                           

96 แนวคดิจิตวิทยาเกี�ยวกบัแรงจงูใจ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 16 สงิหาคม 2552. เข้าถงึได้จาก 

http://www.krirk.ac.th/education/article10.htm 
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อาจกลา่วได้วา่เมื�อบคุคลเกิดแรงขบั แรงขบันี �จะมีผลให้บคุคลกระทําพฤติกรรมตา่งๆ 
เพื�อให้ได้ในสิ�งที�ต้องการ และเมื�อได้ในสิ�งที�ต้องการแล้วจะก่อให้เกิดความพงึพอใจ ซึ�งทําให้แรงขบั
ของบคุคลลดลง อยา่งไรก็ตามบคุคลจะมีการเสียสมดลุหรือความต้องการด้านอื�นขึ �นมาอีก และ
กระบวนการเกิดแรงจงูใจจะเกิดขึ �นเป็นวงจรซํ �าๆตลอดชว่งชีวิตของบคุคล ซึ�งวิไลวรรณ ศรีสงคราม
ได้อธิบายกระบวนการเกิดแรงจงูใจด้วยภาพดงัตอ่ไปนี � 

 

 

 

 

แผนภมูิที� 1 กระบวนการเกิดแรงจงูใจ 
ที�มา: วิไลวรรณ ศรีสงครามและคนอื�นๆ, จิตวิทยาทั�วไป (กรุงเทพฯ: ทริบเพิ �ลกรุ๊ปจํากดั, 2549), 175. 

ความต้องการทําให้เกิดแรงขบั มนษุย์จะเสาะหาสิ�งที�สามารถตอบสนองความต้องการ
ที�เกิดขึ �น ซึ�งสิ�งที�สามารถตอบสนองความต้องการเรียกว่าสิ�งจงูใจ เพราะเป็นสิ�งที�ชกัจงูให้มนษุย์ดิ �น
รนไปหาเป็นสิ�งเร้าให้เกิดพฤตกิรรม เมื�อใดที�ความต้องการได้รับการตอบสนองแรงขบัดงักล่าวจะ
ลดกําลงัลง ในขณะเดียวกนัหากมีสิ�งเร้ามากระตุ้นให้เกิดความต้องการทั �งจากทางกายหรือทางใจ 
ขั �นตอนเหลา่นี �จะเกิดขึ �นและหมนุเวียนตอ่ไป อยา่งไรก็ตามมนษุย์มิใชท่าสของแรงผลกัดนั เชน่ 
ความหิว ความกระหาย หรือความต้องการทางเพศเท่านั �น แตม่นษุย์ยงัเกิดมาพร้อมกบัความ
ต้องการมีศกัยภาพของความเป็นมนษุย์ อาทิ ความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการสร้างสรรค์ 
และความต้องการที�จะพฒันาตนเองอยา่งเตม็ขีดความสามารถ ดงัที�อบัราฮมั มาสโลว์ (Abraham 
Maslow) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัได้อธิบายทฤษฎีลําดบัขั �นของแรงจงูใจ (Maslow’s hierarchical 
theory of motivation) โดยกลา่วว่า แรงจงูใจมีลําดบัขั �นตอน ตั �งแตตํ่�าจนถึงขั �นสงู ทั �งหมด 5 
ขั �นตอนด้วยกนั โดยที�แรงจงูใจลําดบัต้นต้องได้รับการตอบสนองก่อน แรงจงูใจลําดบัสงูจงึพฒันา
ตามลําดบั โดยมีลําดบัขั �นดงันี � 

แรงจงูใจลําดบัที�หนึ�ง : ความต้องการทางสรีรวิยา (Physiological needs)  
มาสโลว์อธิบายว่ามนษุย์ต้องได้รับการตอบสนองทางสรีรวิทยาเป็นปฐมฐานก่อน เชน่ มี
อาหารรับประทานไมหิ่วโหย มีที�อยู่อาศยั มียารักษาโรค มีเครื�องนุ่งห่มกนัร้อนกนัหนาว ฯลฯ 
จงึพฒันาความต้องการประเภทอื�นๆตามมาได้... 

แรงขบั ร่างกายมคีวาม
ต้องการ 

การกระทําเพื�อให้ได้ 

สิ�งที�ตนเองต้องการ 

แรงขบัลดลง 
เกิดความพงึ

พอใจ 
ความต้องการได้ 

รับการตอบสนอง 
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แรงจงูใจลําดบัที�สอง : ความต้องการความมั�นคงปลอดภยั (Safety needs) คือ
แรงจงูใจเพื�อความปลอดภยัแห่งตนเองและทรัพย์สิน เมื�อความต้องการอนัดบัแรกได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ตอ่มาก็เกิดความต้องการที�จะรักษาชีวิตของตน ทรัพย์สินของตนเอง ฯลฯ ให้
มั�นคงปลอดภยั... 

แรงจงูใจลําดบัที�สาม : ความต้องการเป็นเจ้าของ ความต้องการที�จะได้รับรัก และ
รักผู้ อื�น (Belongingness and love needs) คือ แรงจงูใจเพื�อเป็นเจ้าของ มีสงักดั เช่น 
ความรู้สกึว่าตนมีชาติตระกลู มีครอบครัว มีสถาบนั...  กบัความต้องการถกูรักและได้รักผู้ อื�น... 

แรงจงูใจลําดบัที�สี� : ความต้องการมีศกัดิwศรีจากตนเอง และผู้ อื�น (Esteem 
needs from oneself and others) คือ แรงจงูใจแสวงหาและรักษาศกัดิwศรี เกียรติยศ ทั �งโดย
ตนเองสํานกึ และผู้ อื�นกลา่วขวญัยกย่องเชิดช ู เช่น ความต้องการมีเกียรติมีหน้ามีตา ความ
ต้องการมีชื�อเสียงเป็นที�ยกย่องนบัถือ ความรู้สกึนบัถือตนเองเชิดชตูนเอง... 

แรงจงูใจลําดบัที�ห้า : ความเป็นมนษุย์โดยสมบรูณ์ (Self actualized needs) คือ
แรงจงูใจเพื�อตระหนกัรู้ความสามารถของตนกบัประพฤติปฏิบติัตนตามความสามารถ และ

สดุความสามารถ โดยเพ่งเลง็ประโยชน์ของบคุคลอื�น และสงัคมสว่นรวมเป็นสําคญั97 

เมื�อความต้องการในลําดบัต้นบคุคลได้รับการตอบสนองจะก่อให้เกิดแรงจงูใจในลําดบั
ถดัไปได้ อยา่งไรก็ตามมาสโลว์ยอมรับว่า ทฤษฎีลําดบัขั �นตอนแรงจงูใจมีข้อยกเว้นในบางกรณี 
กลา่วคือ บคุคลที�มีบคุลิกภาพเข้มแข็ง มีคณุสมบตัสิร้างสรรค์สงู และมีแรงจงูใจใฝ่ความเป็นมนษุย์
โดยสมบรูณ์สงู แม้วา่จะได้รับการตอบสนองความพงึพอใจระดบัต้นไมค่อ่ยบริบรูณ์ เชน่ อาจต้อง
เผชิญกบัการดถูกูเหยียดหยาม ไมมี่ความมั�นคงปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน ฯลฯ ก็สามารถมี
แรงจงูใจลําดบัที�ห้าสงูได้ 

2.4 ประเภทของแรงจูงใจ 

แรงจงูใจเกิดจากความต้องการนํามาซึ�งแรงขบัผลกัดนัให้มนษุย์แสดงพฤตกิรรมอย่าง
มีทิศทางไปสูเ่ป้าหมาย ประเภทของแรงจงูใจสามารถจําแนกได้หลายวิธี เชน่ แรงจงูใจด้าน
ร่างกายและด้านจิตวิทยา ซึ�งมีรายละเอียดดงันี � 

                                                           

97
 ศรีเรือน แก้วกงัวาล, ทฤษฎีจิตวทิยา, พิมพ์ครั �งที� 12 (กรุงเทพ: หมอชาวบ้าน,2548), 104-105 
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แรงจงูใจด้านร่างกาย (Physiological motives) เป็นแรงจงูใจที�เกี�ยวกบัการทําหน้าที�
พื �นฐานของร่างกายด้านกายภาพ เชน่ ความหิว ความกระหาย และความสขุสบายทางร่างกาย  

แรงจงูใจด้านจิตวิทยา (Psychological motives) คือ แรงจงูใจทั �งหลายที�มีอยูใ่นจิตใจ 
เชน่ ความปลอดภยั ความรัก การบรรลคุวามปรารถนา ความภาคภมูิใจ การแสวงหาสถานภาพ  

สามารถสงัเกตได้วา่การแบง่ประเภทของแรงจงูใจนั �นตั �งอยูบ่นพื �นฐานของความต้องการ
ด้านร่างกาย และจิตใจ เมื�อร่างกายได้รับการตอบสนองในเบื �องต้น บคุคลจะมีความต้องการด้าน
จิตใจตามมาเป็นลําดบั ทําให้สามารถจําแนกประเภทของแรงจงูใจได้อีกลกัษณะหนึ�งคือ เป็นการ
จําแนกประเภทของแรงจงูใจที�ขึ �นอยู่กบัการให้ความสําคญัด้านความต้องการเป็นหลกั โดย
จําแนกเป็นแรงจงูใจลําดบัแรก (Primary motives) เป็นแรงจงูใจที�เกิดจากสิ�งที�ต้องการพื �นฐาน
ด้านร่างกาย เชน่ ความหิว ความกระหาย และแรงจงูใจลําดบัสอง (Secondary motives) เป็น
แรงจงูใจที�เกิดจากความต้องการด้านสงัคม และด้านจิตวิทยา เชน่ ความภาคภมูิใจ การตอ่สู้ เพื�อ
ดํารงชีพ ความรัก เป็นต้น98 โดยปกติแรงจงูใจลําดบัสองจะเกิดขึ �นเมื�อแรงจงูใจที�เกี�ยวกบัความ
ต้องการลําดบัแรกได้รับการตอบสนอง การจําแนกในลกัษณะนี �มีความคล้ายคลงึกบันกัจิตวิทยาที�
ได้จําแนกประเภทของแรงจงูใจออกเป็น 3 ประเภท คือ แรงจงูใจทางชีววิทยา (Biological 
motives) แรงจงูใจทางการกระตุ้น (Stimulus motives) และแรงจงูใจทางสงัคมที�เป็นการเรียนรู้ 
(Learned social motives) ดงัที� วิไลวรรณ ศรีสงคราม ได้กลา่วถึงแรงจงูใจทั �ง 3 ประเภทดงันี � 

1. แรงจงูใจทางชีววิทยา (Biological motives) เช่น ความหิว ความกระหาย 
ความต้องการความอบอุน่ และความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

2. แรงจงูใจทางการกระตุ้น (Stimulus motives) หรือสิ�งเร้าที�ก่อให้เกิดแรงจงูใจ เช่น 
การรับสมัผสั การสํารวจ ความอยากรู้อยากเห็น ความสนกุสนานหรือเพลิดเพลินในการกระทํา 
ความสขุสบาย และการมีศกัยภาพ ซึ�งมกัถือวา่เป็นแรงจงูใจภายใน (Intrinsic motivation) 

3. แรงจงูใจทางสงัคมที�เป็นการเรียนรู้ (Learned social motives) เช่น แรงจงูใจ
ใฝ่อํานาจ และแรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์ ซึ�งเป็นแรงจงูใจที�เกิดจากการเรียนรู้ และเน้นไปที�
ประสบการณ์ทางสงัคม ซึ�งมกัถือเป็นแรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation)99 

                                                           

98 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์, ความต้องการและแรงจงูใจ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 1 สงิหาคม 

2552. เข้าถึงได้จาก http://els.rink.ac.th/advertising/chapter3.html 
99 วิไลวรรณ ศรีสงครามและคนอื�นๆ, จิตวิทยาทั�วไป, 168-175. 
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แรงจงูใจทางชีววิทยาเป็นความต้องการพื �นฐานด้านร่างกาย ส่วนแรงจงูใจทางการ
กระตุ้นและแรงจงูใจทางสงัคมที�เป็นการเรียนรู้นั �นเป็นความต้องการด้านจิตใจ กลา่วคือ แรงจงูใจ
ทางการกระตุ้นความ ได้แก่ ความต้องการสมัผสั ความอยากรู้อยากเห็น และความต้องการมี
ศกัยภาพ ถือเป็นแรงจงูใจในการกระทําพฤติกรรมของมนษุย์เพื�อหวงัผลด้านความพงึพอใจและ
เพลิดเพลินของบคุคลนั �น สว่นแรงจงูใจทางสงัคมที�เป็นการเรียนรู้ ได้แก่ ความต้องการประสบ
ความสําเร็จหรือการได้รับการยอมรับ เป็นการหวงัผลด้านความพอพงึพอใจของตนเช่นกนั หากแต่
สิ�งที�คาดหวงันั �นต้องเกิดจากกการยอมรับจากบคุคลอื�นในสงัคม ดงันั �นจงึสามารถสรุปได้วา่
แรงจงูใจทางการกระตุ้นเป็นแรงจงูใจภายใน สว่นแรงจงูใจทางสงัคมที�เป็นการเรียนรู้เป็นแรงจงูใจ
ภายนอก ซึ�งลกัษณะการแบง่แรงจงูใจเชน่นี �มีความสอดคล้องกบั ชตุมิา เวทการ ที�ได้แบง่แรงจงูใจ
ออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจงูใจภายใน และแรงจงูใจภายนอกดงันี � 

1. แรงจงูใจภายใน หมายถงึ แรงจงูใจที�มาจากภายในตวับคุคล และเป็นแรงขบั
ให้บคุคลนั �นแสดงพฤติกรรมโดยไมห่วงัรางวลั หรือแรงเสริมภายนอก ซึ�งเดชิ (Dashi) และไร
อนั (Ryan) ได้แบ่งแรงจงูใจภายในเป็น 3 ชนิด คือ แรงจงูใจที�มาจากความต้องการทาง
จิตวิทยาที�ต้องการจะเป็นผู้ มีสมรรถภาพ แรงจงูใจภายในที�ต้องการจะเป็นอิสระเป็นตวัของ
ตวัเองหรือเป็นผู้ ริเริ�มกิจกรรมของตนเอง และแรงจงูใจภายในที�มาจากความต้องการที�จะมี
ความสมัพนัธ์เอื �ออาทรตอ่ผู้ อื�น… 

2. แรงจงูใจภายนอก หมายถงึ แรงจงูใจที�ได้รับจากภายนอก ได้แก่ แรงเสริมชนิด
ตา่งๆ คือ คําชม รางวลั และตวัแปรที�มาจากบคุคลหรือสิ�งแวดล้อมภายนอก...100  

มนษุย์ถกูจงูใจให้เกิดการกระทําพฤตกิรรมเพื�อสนองตอบตอ่ความต้องการทางกาย 
และจิตใจ แรงจงูใจจงึเกิดขึ �นได้จากปัจจยัภายในและภายนอก จากการแบง่ประเภทของแรงจงูใจ
ออกเป็นแรงจงูใจภายใน และแรงจงูใจภายนอกยงัมีความสอดคล้องกบันกัจิตวิยาอีกหลายทา่น 
ดงัที� ศกัดิwไทย สรุกิจบวร ได้กลา่วถึงการแบง่ประเภทแรงจงูใจโดยยึดถือจากสิ�งกระตุ้นซึ�งสามารถ
แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทดงันี � 

แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถงึ แรงจงูใจที�เกิดขึ �นภายในตนเอง 
มีผลทําให้คนเราแสดงพฤติกรรมออกไปเพราะรักหรือชอบที�จะทําอย่างนั �นจากใจจริง 

                                                           

100 ชตุิมา เวทการ, การจดัการเรียนรู้สาระทศันศิลป์บนพื �นฐานวฒันธรรมชมุชน (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2551), 25-26. 
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แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถงึ แรงจงูใจที�เกิดขึ �นจากได้รับ
สิ�งจงูใจภายนอกตวัเรา ด้วยความมุง่หมายสิ�งจงูใจทําให้เราทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ�ง 

นอกจากนี � สิทธิโชค วรานสุนัตกิลู ได้แบง่แรงจงูใจออกเป็น 2 ประเภทเชน่กนั โดยมี
รายละเอียดดงันี � 

แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นแรงจงูใจที�เกิดจากความต้องการของ
บคุคลที�จะกระทํากิจกรรมเพื�อให้ตนเองรู้สกึวา่มีความสามารถ และเป็นผู้ลิขิตชีวิตตนเอง
เมื�อใดที�สามารถทํางานประสบผลสําเร็จจะเกิดความพงึพอใจ 

แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นแรงจงูใจที�เกิดจากการได้รับการ

กระตุ้นจากสิ�งจงูใจนอกตวับคุคล เช่น เงิน การเลื�อนตําแหน่ง โลร่างวลั คําชม เป็นต้น101 

ดงันั �นสามารถสรุปได้วา่ แรงจงูใจภายใน หมายถึง สภาวะของบคุคลที�มีความต้องการ
กระทํา เรียนรู้หรือแสวงหาบางอยา่งด้วยตนเองโดยมิต้องให้ผู้ อื�นมาเกี�ยวข้อง กลา่วคือ เป็นความ
ปรารถนาที�มาจากภายในตวับคุคล และเป็นแรงขบัให้บคุคลนั �นแสดงพฤตกิรรมโดยไมห่วงัรางวลั
หรือแรงเสริมภายนอก ซึ�งแรงจงูใจประเภทนี �ได้แก่ เจตคต ิ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั �งใจ 
การมองเห็นคณุคา่ ความพอใจ ความต้องการ การแสดงศกัยภาพที�สามารถควบคมุได้ ฯลฯ บคุคล
จงึมีแนวโน้มกระทําพฤตกิรรมที�มีความสขุและเพลิดเพลินสิ�งที�ได้รับจงึเป็นความพงึพอใจในตนเอง
สว่นแรงจงูใจภายนอก หมายถึง สภาวะของบคุคลที�ได้รับแรงกระตุ้นมาจากภายนอกให้มองเห็น
จดุหมายปลายทาง นําไปสู่การเปลี�ยนแปลงหรือการแสดงพฤตกิรรมของบคุคล ได้แก่ เป้าหมาย
หรือความคาดหวงัของบคุคล ความรู้เกี�ยวกบัความก้าวหน้า การได้รับรางวลั เกียรตยิศ ชื�อเสียง 
คําชม การได้รับการยอมรับยกยอ่ง รวมทั �งเครื�องลอ่ใจอื�น  

แรงจงูใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ�งอาจเกิดจากสิ�งเร้าภายในตวับคุคลหรือสิ�ง
เร้าภายนอกตวับคุคลมาเป็นปัจจยัในการกระตุ้นให้บคุคลเกิดแรงจงูใจและกระทําพฤติกรรมขึ �น 
อยา่งไรก็ตามจากผลการทดลองของนกัจิตวิทยาได้ข้อสรุปวา่ แรงจงูใจภายนอกที�เกิดจากการให้
สิ�งจงูใจตา่งๆ หรือรางวลัที�บคุคลได้รับจะชว่ยให้บคุคลเชื�อวา่ตนเองมีศกัยภาพ และสามารถเพิ�ม
แรงจงูใจภายในได้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถลดระดบัของแรงจงูใจได้เชน่เดียวกนั 

 
                                                           

101 แนวคิดจิตวิทยาเกี�ยวกบัแรงจงูใจ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 16 สงิหาคม 2552. เข้าถึงได้จาก 

http://www.krirk.ac.th/education/article10.htm 
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2.5 แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

แรงจงูใจมีพื �นฐานจากความต้องการของบคุคล ประกอบด้วยความต้องการด้าน
ร่างกาย และความความต้องการด้านจิตใจ ศลิปินเป็นบคุคลหนึ�งที�มีความต้องการ เมื�อกลา่วถึง
การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะจงึเป็นการกล่าวถึงความต้องการด้านจิตใจ เนื�องจากผลงานศลิปะ
ล้วนเกิดขึ �นจากความต้องการด้านจิตใจเป็นหลกั โดยถกูกระตุ้นจากสิ�งเร้าภายใน หรือสิ�งเร้า
ภายนอก ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะศลิปินส่วนมากมกัมีการรับรู้ มีภาวะทางอารมณ์ 
ตลอดจนต้องการถ่ายทอดบางสิ�งบางอยา่งที�ปรากฏอยูภ่ายในมโนภาพทางความคดิออกมาเป็น
รูปลกัษณ์ทางศลิปะ ซึ�ง John A. Michael ได้กลา่วถึงมลูฐานแหง่การแสดงออกของศิลปิน ดงันี � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภมูิที� 2 มลูฐานแหง่การแสดงออกของศลิปิน 
ที�มา: John A. Mochael, Art and Adolescence: Teaching Art at the Secondary level  
(New York: Teachers College Press, 1983), 28. 

ศิลปวัตถุ 

หลกัฐานทางศลิปะ 
ที�เผยให้เหน็ถึงสนุทรียะ 
ของบคุคลที�มีตอ่บางสิ�ง 

กระบวนการทางศิลปะ 

การแสดงออกของบคุคล(ความคดิ ความรู้สกึ 
และการสมัผสัรู้) ซึ�งสมัพนัธ์กบัการจดัการทางศลิปะ  

(ความสมดลุ จงัหวะ ควากลมกลืน ความขดัแย้ง และเอกภาพ) 

อารมณ์ – มูลเหตุจูงใจ 

พื �นฐานแหง่การสร้างสรรค์ทางศลิปะ 

          ตนเอง ประสบการณ์  สิ�งแวดล้อม  สื�อ/ทกัษะ 
                      - เราคือใคร - เรารู้สิ�งใด   - เราอยู่ที�ใดและ - เราทํางาน 
                      - เราเชื�อใน - เกิดอะไรขึ �นกบัเรา    สิ�งใดอยู่รอบเรา   ศลิปะด้วยสิ�งใด 
        สิ�งใด    และเรารู้สกึอย่างไร  - ใครอยูก่บัเรา - เราจะใช้มนัอย่างไร 
   - ประสาทสมัผสัทั �ง 5 รับรู้สิ�งใด 
   - เราดําเนินชีวิตอย่างไร 
   - เรารู้อะไรเกี�ยวกบัศลิปะ 
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แผนภมูิข้างต้นแสดงจดุเริ�มต้นของการสร้างสรรค์ของศลิปิน อนัดบัแรกนั �นศลิปินเกิด
ภาวะที�ถกูกระตุ้นด้วยสิ�งเร้าก่อให้เกิดพฤตกิรรมการสร้างสรรค์ขึ �น โดยที�มลูเหตขุองแรงจงูใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะนั �นอาจเกิดขึ �นจากตนเอง หรือประสบการณ์ที�ได้รับจากการเรียนรู้ สมัผสัรู้ 
ตลอดจนจากสิ�งแวดล้อมที�อยูร่อบๆตวัศลิปิน ในขณะเดียวกนัอาจเกิดจากความชํานาญของศลิปิน
ด้านทกัษะฝีมือหรือสื�อที�ใช้นําเสนอ เป็นต้น ศลิปินบางทา่นอาจให้ความสนใจเรื�องสื�อก่อนใน
เบื �องต้นหลงัจากนั �นจงึจดัการความคดิให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสื�อนั �นๆ ในขณะที�ศิลปินบางท่าน
อาจได้รับสิ�งกระตุ้นเร้าความรู้สกึหรือมีเรื�องราวที�ต้องการถ่ายทอดนํามาซึ�งการมองหาสื�อในการใช้
แสดงออก ซึ�งล้วนขึ �นอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของศลิปินแตล่ะทา่น ลําดบัตอ่มาคือ กระบวน
สร้างสรรค์ตามความสนใจในกระบวนแบบของศลิปินแตล่ะทา่นจนสําเร็จเป็นผลงานศลิปะในที�สดุ 

อาจกลา่วได้วา่พฤตกิรรมใดๆก็ตามที�เกิดขึ �นนั �น ล้วนเกิดจากสิ�งเร้าหรือสิ�งที�มากระตุ้น
อินทรีย์ให้มีพฤติกรรมไปสูเ่ป้าหมาย ศลิปินคือมนษุย์ที�มีความต้องการเฉกเชน่เดียวกบับคุคลทั�วไป 
ดงันั �นความต้องการด้านจิตใจจงึกลายเป็นแรงผลกัดนัพฤตกิรรมให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ
ขึ �น ดงัที�พีระพงษ์ กลุพิศาลได้กลา่วถึงสาเหตทีุ�ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะไว้ดงันี �คือ 

1. ความต้องการและแรงขบัภายใน (unconscious need and drive) เช่น 
ความรู้สกึนกึคิด อารมณ์ และอื�นๆ 

2. แรงจงูใจภายนอก (conscious motives) เช่น ชื�อเสียง เงิน อํานาจ ความรัก
จากผู้ อื�น102 

สาเหตขุองการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะดงัที� พีระพงษ์ กลุพิศาล ได้กลา่วถึงนั �นเกิดจาก
สองสิ�งคือ สิ�งที�เป็นปัจจยักระตุ้นเร้าจากภายในตวัของศลิปิน ได้แก่ ความต้องการถ่ายทอด
ความคดิ ตลอดจนอารมณ์ความรู้สกึที�มีตอ่สิ�งเร้านั �นๆ และแรงจงูใจภายนอกที�เป็นปัจจยักระตุ้น
เร้า ได้แก่  ชื�อเสียง รางวลั การได้รับการยอมรับจากคนในสงัคม ซึ�งความคิดนี �ได้สอดคล้องกบั 
ประเสริฐ ศีลรัตนา ที�กลา่วถึงสาเหตทีุ�ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะขึ �น โดยมีรายละเอียด
ของกระบวนการสร้างสรรค์ดงันี � 

1. สิ�งเร้า (stimulus) เป็นตวักระตุ้น หรือจงูใจให้ศิลปินเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
จนกระทั�งสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ �น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

                                                           

102 พีระพงษ์ กลุพิศาล, มโนภาพและการรับรู้ทางศิลปะ (กรุงเทพ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2531), 96. 
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1.1 สิ�งเร้าภายนอก (external stimulus) ได้แก่สิ�งแวดล้อมภายนอก 
(explicit environment) ซึ�งอยู่นอกตวัศิลปิน อาจเป็นคน สิ�งของ สตัว์ วตัถุ 
ตลอดจนสิ�งที�ไมมี่ตวัตน เช่น หลกัศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม 
สิ�งเร้านี �ยงัผลให้งานศิลปะที�ปรากฏมกัเป็นเรื�องราวของมนษุย์ที�เกี�ยวข้องกบั
มนษุย์ หรือเรื�องราวมนษุย์ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อมตา่งๆ และเป็นเรื�องราวของ
มนษุย์ที�เกี�ยวข้องกบัความเชื�อ 

1.2 สิ�งเร้าภายใน (internal stimulus) ได้แก่ สิ�งแวดล้อมภายใน (implicit 
environment) คือ การกระทําของอวยัวะต่างๆภายในร่างกายของศิลปิน กระตุ้น
ให้แสดงพฤติกรรมออกมาและผลงานที�ปรากฏจากการกระตุ้นเร้ามกัเป็น
เรื�องราวของมนษุย์ที�เกี�ยวข้องกบัความคิด ซึ�งอาจได้รับการกระตุ้นให้เกิด
ความรู้สกึจากจิตใต้สํานกึ จินตนาการ อารมณ์ โดยศิลปินสามารถจบัประเดน็
ความรู้สกึนกึคิดแล้วถ่ายทอดบนัทกึแสดงออกมาด้วยการอาศยัความชํานาญ
ด้านเทคนิค วิธีการ และเครื�องมือเป็นสว่นประกอบ 

2. การประสานสมัพนัธ์ (integration) เป็นกระบวนการทางจิตใจ (mental 
processes) ที�เกิดขึ �นหลงัจากการได้รับการกระตุ้นจากสิ�งเร้า ทําให้ศิลปินเกิดจิตสํานกึ 
(consciousness) ซึ�งกระบวนการทางจิตใจนี �แบ่งออกเป็น 3 ขั �นตอนด้วยกนัคือ 

2.1 ขั �นรู้ (cognition หรือ know) เมื�อศิลปินได้รับการกระตุ้นเร้าไมว่า่จาก
สิ�งเร้าภายนอกหรือภายในก็ตาม จะก่อให้เกิดการรู้จากการสมัผสั (sensation) 
โดยอาศยัอวยัวะรับสมัผสัอย่างใดอย่างหนึ�ง ซึ�งสิ�งเร้าเมื�อกระทบกบัอวยัวะรับ
สมัผสักระแสสมัผสัจะวิ�งไปตามระบบประสาทสว่นกลางซึ�งมีจดุศนูย์กลางที�
สมอง จากนั �นมีการแปลความหมายออกมาเป็นการรับรู้ ความเข้าใจ โดยอาศยั
ความจําคือความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม ทําให้มีความรู้เกี�ยวกบัวตัถหุรือสิ�ง
เร้านั �นๆ เมื�อมีความรู้ในสิ�งเร้านั �นแล้วจะเกิดความรู้สกึขึ �นมา 

2.2 ขั �นความรู้สกึ (affection หรือ feeling) เป็นผลเกิดจากการรู้ เป็น
ลกัษณะของความรู้สกึแบบง่ายๆ ซึ�งโดยทั�วไปมกัเกิดจากการรับสมัผสั 
ความรู้สกึเป็นต้นเหตนํุาไปสูก่ารกระทํา 

2.3 ขั �นความตั �งใจ หรือจงใจที�จะกระทํา (willing) เป็นผลเกิดจาก
ความรู้สกึรู้ในสิ�งเร้าผนวกรวมเข้ากบั แรงจงูใจ (motivation) ซึ�งเป็นตวัการสําคญั
ที�คอยผลกัดนัให้ศิลปินแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิ�งเร้า แรงจงูใจอาจเกิดจาก
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ภายในตวัศิลปินเองเรียกวา่ “แรงจงูใจภายใน” (intrinsic motive) เป็นต้นวา่
ความสนใจ ทศันคติ และความต้องการ หรืออาจเกิดจากภายนอกเรียกวา่ 
“แรงจงูใจภายนอก” (extrinsic motive) ซึ�งบางคนถือวา่แรงจงูใจภายนอกนี �เป็น
แรงกระตุ้น (incentive) เช่น การให้รางวลั การแข่งขนั และการชมเชย เป็นต้น 

3. ปฏิกิริยาตอบสนอง (response) เมื�อศิลปินถกูเร้า ย่อมแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองตอ่สิ�งเร้าด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ�ง ซึ�งปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิ�งเร้านั �นมกั
เป็นไปโดยมีแบบแผนและมกัมีผลตอ่เนื�องกนัไปเรื�อยๆจนกวา่จะสมบรูณ์เป็นหน่วยหนึ�ง 
ลําดบัขั �นตอนการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองแบ่งเป็น 2 ขั �นตอน คือ 

3.1 ขั �นแรก ปฏิกิริยาตอบสนองที�เกิดขึ �นภายใน (internal response) 
ขั �นตอนนี �มีลกัษณะเป็นนามธรรมที�บคุคลภายนอกไมอ่าจรับรู้ขั �นตอนที�เกิดขึ �นได้ 
และศิลปินซึ�งเป็นเจ้าของความรู้สกึก็ไมอ่าจลําดบัแยกปฏิกิริยานี �อย่างชดัแจ้งได้ 
ได้แก่ สงักปั (concept) การคิด (thinking) และจินตนาการ (imagination) 

3.1.1 สงักปั (concept) เป็นความเข้าใจความคิดขั �นสดุท้ายของ
ศิลปินที�มีตอ่สิ�งหนึ�งสิ�งใดที�ได้รับรู้ เป็นข้อสรุปเกี�ยวกบัเรื�องหรือสิ�งนั �นใน
ระยะหนึ�ง ซึ�งแตล่ะคนย่อมมีสงักปัในเรื�องหรือสิ�งเดียวกนัและแตกตา่งกนั 
เช่น เรื�องการเมืองเรื�องความงาม ฯลฯ ทั �งนี �เนื�องจากสงักปัเป็นผลของการ
เรียนรู้ ใครมีประสบการณ์เกี�ยวกบัเรื�องใดมากคนนั �นก็มีสงักปัเกี�ยวกบั
เรื�องนั �นกว้างขวางสมบรูณ์มาก 

3.1.2 การคิด (thinking) เป็นพฤติกรรมทางจิตใจที�มีแนวทางอนั
แน่วแน่ พฤติกรรมเชน่นี �จะเกิดขึ �นจากปัญหาที�จะต้องแก้ การคิดมกัจบลง
ด้วยการสรุปผลในขั �นสดุท้าย และนําผลนั �นถ่ายทอดเป็นพฤติกรรมการ
กระทําตอ่ไป โดยทั�วไปการคิดที�มีผลตอ่การถ่ายทอดสร้างงานนั �น ได้แก่ 
ความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดหาเหตผุล 

3.2 ขั �นที�สอง ปฏิกิริยาตอบสนองที�แสดงออกภายนอก (external 
response) เป็นพฤติกรรมที�ตอ่เนื�องจากปฏิกิริยาตอบสนองที�เกิดขึ �นภายใน โดย
แสดงปรากฏให้เห็นในลกัษณะของการกระทํา โดยอาศยัสื�อ (media) เครื�องมือ 
(tool) มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้สกึให้เป็นผลงาน 

เมื�อศิลปินได้รับแรงกระตุ้นจากสิ�งเร้าจนเกิดเป็นกระบวนการทางจิตใจ มาถงึขั �น
ตั �งใจหรือจงใจกระทํา (willing) อนัเป็นผลมาจากความรู้สกึจากการรับรู้ในสิ�งเร้าผนวกรวมเข้า

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



81 
 

กบัแรงจงูใจ (motivation) เป็นตวัสําคญัที�คอยผลกัดนัให้ศิลปินแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ่
สิ�งเร้านั �นๆ ซึ�งแรงจงูใจอาจเกิดจากภายในตวัจิตรกรเอง เรียกวา่แรงจงูใจภายใน (intrinsic 
motive) เป็นต้นวา่ความต้องการ ความสนใจ และทศันคติ หรืออาจเกิดจากภายนอก 
(extrinsic motive) ซึ�งบางคนถือวา่แรงจงูใจภายนอกนี �เป็นแรงกระตุ้น (incentive) เช่น การ

ให้รางวลั การแข่งขนั และการชมเชย เป็นต้น103 

เมื�อศลิปินถกูกระตุ้นเร้าไมว่า่จากสิ�งเร้าภายใน เชน่ ความคดิ จิตใต้สํานึก จินตนาการ 
หรืออารมณ์ ฯลฯ หรือสิ�งเร้าภายนอก เชน่ สิ�งที�แวดล้อมศลิปิน หลกัศีลธรรม ขนบธรรมเนียมหรือ
ประเพณีตา่งๆ ฯลฯ ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคดิผนวกเข้ากบัแรงจงูใจจงึซึ�งนําสูพ่ฤตกิรรม
ที�ตอบสนองตอ่สิ�งเร้านั �นๆด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะในที�สดุ ทั �งแรงจงูใจภายใน และ
แรงจงูใจภายนอกล้วนมีความสําคญัอยา่งยิ�งในการกระตุ้นหรือกําหนดพฤติกรรมของศลิปินให้
ผลิตผลงานศลิปะ โดยอาจตั �งเป้าหมายถึงความต้องการภายในจิตใจของตนเอง มีแรงจงูใจภายใน
เป็นพลงัในการขบัเคลื�อนพฤตกิรรมการสร้างสรรค์เพื�อนําพาไปสูค่วามสขุ สนกุสนานเพลิดเพลิน 
ตลอดจนความภาคภมูิใจในศกัยภาพความสามารถของตน หรืออาจตั �งเป้าหมายที�มุง่ให้ความ 
สําคญัไปสู่ความต้องการสิ�งเสริมแรงจากภายนอก ได้แก่ ชื�อเสียง เกียรติยศ รางวลั เงินทอง รวมทั �ง
การได้รับการยอมรับ หรือการยกยอ่งสรรเสริญจากบคุคลอื�นในสงัคม ซึ�งศลิปินแตล่ะทา่นจะมี
ความต้องการแตกตา่งกนั 

3. กระบวนแบบในงานทัศนศิลป์ 

คําวา่ “กระบวนแบบ” ตรงกบัคําวา่ “Style” ในภาษาองักฤษ “Style” เป็นคํากว้างๆ มี
ที�มาจากภาษากรีกว่า “Styles”104 และมาจากภาษาละตนิวา่ “Stilus” หมายถึงสิ�งแหลมคม ซึ�ง
กลา่วถึงเครื�องมือที�ใช้ในการจารึกอกัษรลงบนดนิเหนียว105  

3.1 ความหมายของกระบวนแบบในงานทัศนศิลป์ 

คําว่า กระบวนแบบ (Style) ในผลงานทศันศลิป์ได้มีนกัวิชาการหลายทา่นให้คํานิยาม
ความหมายดงันี �  

                                                           

103 ประเสริฐ ศีลรัตนา, จิตรกรรม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2528), 16-28. 
104 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานกุรมศพัท์ศิลปะองักฤษ-ไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 214. 
105 Laura H. Chapman, Approaches to Art in Education (New York: Harcourt Brace 

Jovanovich, Inc, 1978), 41. 
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คําวา่ Style โดยทั�วไปหมายถึงลกัษณะที�เดน่เฉพาะของรูปแบบ และกลวิธีในการ
สร้างสรรค์ของศลิปิน หรือหมายถึงวิธีในการแสดงออกที�ศลิปินแตล่ะคน หรือแตล่ะกลุม่ใช้ในการ
สร้างสรรค์งาน อนัเป็นลกัษณะเฉพาะที�สงัเกตเห็นได้ชดัเจน การจําแนกกระบวนแบบเพื�อ
การศกึษาวิเคราะห์อาจจําแนกออกตามศลิปินเป็นรายบคุคล ตามสกลุศลิปะ ตามกลุม่ศลิปิน ตาม
ยคุสมยั ตามท้องถิ�น ตลอดจนตามเชื�อชาติ106  

Style หมายถึง แบบอยา่งศลิปะ เป็นหมวดของการแสดงออกที�ใช้ในการนําเสนอรูปแบบ
ของผลงานศลิปะหมวดหนึ�ง แบบอยา่งของศิลปะนั �นอาจจําแนกได้หลายหมวดหมู ่ เช่น จําแนกตาม
ยคุสมยัในประวตัิศาสตร์ จําแนกตามสกลุชา่ง ชนชาติ แหลง่ หรือกลุม่ศลิปิน แบบอย่างศลิปะนั �นยงั
หมายรวมไปถึงกลวิธีและลกัษณะเฉพาะตวัของผลงานของศลิปินแตล่ะคน107 

Style หมายถึง วิธีการดําเนินการในงานเขียน งานจิตรกรรม และงานศลิปะอื�นๆ... หรือ
อาจหมายถึงลกัษณะเฉพาะของผลงานศลิปะที�เกิดขึ �นในยคุหนึ�งๆ108 

Style หมายถึง การจดัประเภทหรือการแบง่ลกัษณะของงานศลิปะ โดยพิจารณาถึง
เกณฑ์ตา่งๆ เชน่ เวลา พื �นที� ลกัษณะของรูปลกัษณ์ที�ปรากฏ กรรมวิธี เรื�องราว และอื�นๆ109 

ดงันั �นสามารถสรุปได้วา่ กระบวนแบบในงานทศันศลิป์เป็นปรากฏการณ์เชิงรูปธรรม 
เป็นการแสดงรูปลกัษณ์ หรือกลวิธีทางการสร้างสรรค์ที�ใช้นําเสนอออกมาซึ�งมีลกัษณะเฉพาะของ
ศลิปิน กลุม่ หรือชนชาตทีิ�มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

3.2 ประเภทของกระบวนแบบในงานทัศนศิลป์ 

นกัวิชาการศลิปะหลายทา่นได้จําแนกประเภทกระบวนแบบในผลงานทศันศลิป์
ออกเป็นหลายลกัษณะ อาทิ การจําแนกกระบวนแบบออกเป็น 3 ประเภท คือ ลกัษณะที�เหมือน
จริงตามธรรมชาติ (Realistic) ลกัษณะกึ�งนามธรรม (Semi abstract) และลกัษณะนามธรรม 

                                                           

106 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานกุรมศพัท์ศิลปะองักฤษ-ไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 213. 
107 มะลฉิตัร เอื �ออานนัท์, ผู้แปล, พจนานกุรมศพัท์และเทคนิคทางศิลปะ, (กรุงเทพ: กรมวิชาการ 

กระทรวงศกึษาธิการ,2540), 891. 
108 Herbert Read, Dictionary of Art and Artist (London: Thames and Hudson Ltd, 1985), 314. 
109 Edmund Burke Feldman, Art as Image and Idea (New Jersey: Prentice-Hall, 1967), 137. 
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(Abstract)110 หรืออาจเรียกผลงานที�แสดงกระบวนแบบทั �ง 3 ได้วา่เป็นกระบวนแบบรูปธรรม กึ�ง
นามธรรม และนามธรรม ซึ�ง ชลดู นิ�มเสมอ ได้อธิบายถึงกระบวนแบบทั �ง 3 ดงันี �  

รูปธรรมในทางศิลปะ หมายถงึ งานศิลปะที�แสดงด้วยรูปทรงที�เหมือนหรือคล้าย
ของจริงในธรรมชาติ หรือใช้รูปทรงเหลา่นั �นเป็นสื�อในการแสดงออก แตอ่าจดดัแปลงหรือจดั
ระเบียบเสียใหมใ่ห้สอดคล้องกบัความคิดของศิลปิน รูปทรงที�ห่างจากความเป็นจริงเหลา่นั �น
จะเริ�มเป็นรูปทรงแบบนามธรรมขึ �นทีละน้อย ถ้ายิ�งดดัแปลงหรือตดัทอนสว่นที�เหมือนจริง
ออกมากเท่าไร รูปทรงนั �นก็ยิ�งมีลกัษณะเป็นนามธรรมมากขึ �นเท่านั �น จนกระทั�งจดุหนึ�งที�
มองดแูล้วไมรู้่วา่เป็นรูปทรงของอะไร งานนั �นก็จะเป็นแบบนามธรรมโดยสมบรูณ์... รูปธรรม
กบันามธรรมจงึอยู่บนเส้นทางเดียวกนั มีต้นทางข้างหนึ�งเป็นรูปธรรมอีกข้างหนึ�งเป็น
นามธรรม ระหวา่งกลางจะเป็นกึ�งนามธรรม ศิลปินสว่นมากจะเดินไปมาบนทางสายนี �เพื�อ

หาจดุที�เหมาะสมกบัความจําเป็นในการแสดงออกของตน111 

นอกจากการจําแนกประเภทกระบวนแบบในงานทศันศลิป์ออกเป็น 3 ประเภทข้างต้น 
เอ็ดมนัด์ เบร์ิก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman) นกัวิชาการศลิปะแหง่มหาวิทยาลยัจอร์เจีย 
(University of Georgia) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แบง่ประเภทกระบวนแบบออกเป็น 4 ลกัษณะ 
ได้แก่ กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง (The style of objective 
accuracy) กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (The style of formal order) กระบวนแบบอตันยันิยม
เชิงอารมณ์ความรู้สกึ (The style of emotion) และกระบวนแบบเชิงจินตนาการ (The style of 
fantasy)112 ดงัที� วิรุณ ตั �งเจริญได้อธิบายถึงลกัษณะของกระบวนแบบทั �ง 4 ประเภทโดยมี
รายละเอียดดงันี � 

1. กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง (The style of 
objective accuracy) เป็นรูปแบบที�ศิลปินพยายามเลียนแบบสภาพหรือปรากฏการณ์ที�
มองเห็นได้รอบๆตวั เป็นไปได้ทั �งสิ�งแวดล้อมที�มนษุย์สร้างขึ �น สิ�งแวดล้อมธรรมชาติ หรือ
ปรากฏการณ์ที�เกิดขึ �นจากสิ�งแวดล้อมนั �นๆ เป็นการยดึถือสภาพแวดล้อมเป็นเกณฑ์ แต่
ศิลปินบางคนอาจเห็นภาพลวงเพิ�มขึ �นจากที�มองเห็นได้ตามปกติธรรมดา เช่นรายละเอียด

                                                           

110 ประเสริฐ ศีลรัตนา, จิตรกรรม, 73-85. 
111 ชลดู นิ�มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, 311. 
112 Edmund Burke Feldman, Varieties of Visual Experience, 2nd ed. (New York:  

Harry N. Abrams, Incorporated, 1981), 147-215. 
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ข้อปลีกย่อยหรือความชดัเจนของวตัถ ุ แนวทางเช่นนี �อาจมีหลายลกัษณะ เช่น สจันิยม หรือ
ธรรมชาตินิยม เป็นต้น 

1.1 ลกัษณะเลียนแบบสิ�งที�ปรากฏ การเลียนแบบสิ�งแวดล้อมนบัเป็น
กระบวนแบบที�ประทบัใจได้ง่ายตอ่การมองเห็นทั�วๆไป เพราะคนเรามีประสบการณ์
ตอ่สภาพแวดล้อมด้วยกนัทกุคน และเมื�อพบงานศิลปะที�แสดงสภาพแวดล้อม
อย่างชดัเจนจนเป็นเรื�องปกติธรรมดาที�จะซาบซึ �งได้ตอ่ผลงานศิลปะนั �น ลกัษณะ
เลียนแบบสิ�งที�ปรากฏนี � เป็นการเน้นความชดัเจนตามที�ตาสามารถมองเห็นได้ 
และฝีมือทกัษะของผู้สร้างงานศิลปะจะต้องมีความประณีตในการพินิจพิจารณา
สิ�งที�ปรากฏ และประณีตที�จะบนัทกึภาพที�ตามองเห็นนั �น แตก็่อาจจะขยายความ
ชดัเจนเพิ�มมากกวา่ปกติธรรมดา  

1.2 ศิลปินคือผู้สงัเกตการณ์ ศิลปินบางคนอาจไมเ่ลียนแบบวตัถหุรือ
สิ�งแวดล้อมแตเ่พียงเท่าที�ตามองเห็นได้เท่านั �น แตพิ่จารณาถงึปรากฏการณที�
เป็นได้ นอกเหนือจากวตัถี�มองเห็น เช่น ปรากฏการณ์ของแสง บรรยากาศ พายุ
ฝน เป็นต้น แม้จะเน้นปรากฏการณ์อย่างไรก็ตาม ก็ยงัคงรักษาความถกูต้องของ
วตัถนุั �นอยู่ ศิลปินในแง่นี �อาจมีสภาพเป็นผู้ รู้จดัเลือกสิ�งตา่งๆที�จะแสดง รู้จกัจดั
และเสนอความจริงในแง่ตา่งๆ มิใช่เสนอแตเ่พียงรูปวตัถเุท่านั �น 

1.3 ศิลปินคือผู้ เลือกสรร งานศิลปะที�เกี�ยวพนักบัความแน่ชดัของวตัถุ 
มิได้หมายถงึความชดัเจนในแนวทางของกล้องถ่ายรูปเสมอไป บ่อยครั �งที�ศิลปิน
จะบนัทกึภาพลวงของวตัถุ โดยสร้างสรรค์แยกแยะรายละเอียดตา่งๆของวตัถุ
หรือสิ�งแวดล้อมเท่าที�ตาสามารถจะค้นหาได้ ศิลปินบางคนอาจจะเพิ�ม
รายละเอียดให้เดน่ชดัขึ �นเพื�อสร้างความประทบัใจตอ่รายละเอียดปลีกย่อยบน
วตัถ ุ หรือศิลปินบางคนอาจจะใช้เทคนิคบางอย่างเพื�อสร้างรูปวตัถ ุ ให้ได้สิ�ง
ปลีกย่อยหรือลกัษณะผิวเท่าที�จะเป็นไปได้ 

1.4 รูปแบบผนัแปร ในรูปแบบนี � แม้จะยดึถือความชดัเจนของวตัถอุยู่ แต่
ก็หนัไปเน้นบคุลิกเฉพาะตวัของศิลปินแตล่ะคนเป็นที�ตั �ง เป็นแนวทางธรรมชาติ
นิยมที�ยดึถือคณุภาพของมวลสารและปริมาตรอนัสมัผสัได้ของวตัถ ุ เช่น ผลงาน
ที�เรียกวา่ แมจิกเรียลิสม์ (Magic Realism) ซึ�งเน้นความชดัเจน ถกูต้องอย่าง
กล้องถ่ายรูป แตเ่ป็นเลนส์ที�มีคณุภาพสงูสามารถเก็บความชดัเจนได้อย่าง
มหศัจรรย์ยิ�ง และมีสิ�งพิเศษมากกวา่เลนส์จะบนัทกึได้คือ ปริมาตรอนัหนกัแนน่
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ของวตัถ ุ หรือภาพที�แสดงมวลปริมาตรเดน่ชดัแตล่ดรายละเอียดลงอย่างภาพ 
เขียนของเซซานน์ 

1.5 ความแน่ชดัของวตัถทีุ�แฝงด้วยกลอบุาย กระบวนแบบนี �เป็นความ
พยายามที�ศิลปินค้นหาคา่แปร (additional elements) แปรรูปวตัถทีุ�มองเห็นได้
ให้แปรเปลี�ยนออกไป แตก่็ยงัคงแสดงความแน่ชดัของวตัถอุยู่ด้วย คา่แปรในที�นี �
นบัเป็นกลอบุายของศิลปิน ที�จะเพิ�มคณุคา่อย่างใดอย่างหนึ�งลงไปในผลงาน
ศิลปะ คา่แปรเช่นนี �ก็เชน่พื �นผิว อย่างภาพเขียนของพวกอิมเพรสชนันิสม์ 
ประติมากรรมของโรแดง... คา่แปรสีบนความแน่ชดัของวตัถใุนภาพเขียนของ
มาเนท์ ภาพเขียนของจกัรพนัธ์ โปษยกฤต ที�ฉาบไปด้วยแสงสีอนัประหลาด...
เป็นต้น 

2. กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (The style of formal order) กระบวนแบบนี �นบัเป็น
ลกัษณะที�พฒันาสืบตอ่มาจากกระบวนแบบของกรีกโบราณ ที�ยดึถือแบบแผนสดัสว่นและทา่ทางที�
ยอมรับกนัวา่งาม มีลกัษณะความสมดลุ ความประสานกลมกลืน และความงดงามอย่างประณีต
เป็นแบบฉบบั ด้วยกรีกเชื�อวา่ความงามนั �นจะต้องมีมาตรฐานสงูสดุในตวัของมนัเอง เป็นมาตรฐาน
ที�วางไว้เฉพาะ เช่น ความถกูต้องของรูปทรงหรือกายวิภาค ท่ายืนเฉพาะของประติมากรรม 
(Policlitan Ideal) รูปทรงสี�เหลี�ยมผืนผ้าที�งดงาม (Golden Sections) เป็นต้น ศิลปะในรูปแบบนี �
เน้นความประณีตเรียบร้อย เป็นการแสดงความงดงามมากกวา่อารมณ์ความรู้สกึที�มีตอ่วตัถหุรือ
สภาพแวดล้อมใดๆ 

2.1 ความมั�นคงถาวร การที�ศิลปินสร้างสรรค์งานในลกัษณะความเป็น
ระเบียบแบบแผนนั �น ศิลปินจะมีความสนใจตอ่ความสวยงามที�ให้ความรู้สกึคงที� 
ไมเ่คลื�อนไหวเปลี�ยนแปลง พยายามเน้นความหนกัแน่นและความสงบเงียบ บน
รูปทรงที�ปรากฏมกัแสดงถงึแรงดงึดดูของโลกในทางดิ�ง และความรู้สกึมั�นคงสง่า
งาม งานในลกัษณะนี �ก็เช่น ภาพเขียนแสดงปริมาตรเหมือนเครื�องจกัรของเลเจร์ 
ประติมากรรมของมวัร์ หรือภาพเขียนของกําจร สนุพงษ์ศรี เป็นต้น 

2.2 กระบวนแบบที�แสดงระเบียบแบบแผน นอกจะระเบียบแบบแผนที�
แสดงถงึสภาพอนัมั�นคงถาวรโดยทั�วๆ ไปแล้ว ยงัมีลกัษณะแบบแผนอีกลกัษณะ
หนึ�งที�อาจจะแสดงความรู้สกึที�มั�นคงถาวร แตใ่ห้ความรู้สกึเรียบร้อย สงบ 
ประณีต คือพร้อมไปด้วยระเบียบวินยัซึ�งอาจแยกพิจารณาโดยเฉพาะได้อีกหลาย
รูปแบบคือ 
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2.2.1แบบแผนที�แสดงปัญญาความคิด เป็นผลงานศิลปะที�แสดง
ความคิดของตนอย่างเดน่ชดัมาก แตอ่ยู่ในขอบข่ายที�มีระเบียบแบบแผน 
เช่น ผลงานของมอนดริอนั งานช่วงวิเคราะห์ของปิคาสโซ (Analytical 
Period, 1910-1912) งานของเดอโลวเนย์ 

2.2.2 แบบแผนรูปทรงชีวรูป รูปทรงชีวรูป (biomorphic form) 
เป็นรูปทรงที�ศิลปินพฒันาขึ �นมาจากอินทรีย์รูป (organic form) หรือเซลล์
ที�มีชีวิตตา่งๆ เช่น ประติมากรรมที�แสดงระเบียบแบบแผนในรูปทรง 
ชีวรูปของมิโร เป็นต้น 

2.2.3 แบบแผนทางสนุทรียภาพ เป็นรูปแบบที�เน้นความสวยงาม
... อาจไมเ่กี�ยวข้องกบัวตัถ ุ ความหมาย หรือสญัลกัษณ์แตอ่ย่างใด อาจ
เหมือนกบัการทานอาหารที�ชื�นชมกบัรสอร่อย เชน่ งานกลุม่สนามสี (color 
field) เป็นต้น 

3. กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ (The style of emotion) แม้
ศิลปะจะเริ�มต้นด้วยความเชื�อทางด้านการลอกเลียนแบบธรรมชาติ การประดิษฐ์ สญัลกัษณ์ 
ความเป็นระเบียบแบบแผน หรืออื�นใดก็ตาม ท่าทีของศิลปะมิได้หยดุนิ�งเพียงเท่านั �น นบัแต่
คริสต์ศตวรรษที� 19 ศิลปะหลายกลุม่ได้เน้นแนวทางมาสูก่ารแสดงออกทางอารมณ์ของ
มนษุย์ ด้วยอาจจะมองว่าการดํารงชีวิตนั �นมิได้อยู่กบัเหตผุลหรือระเบียบแบบแผนเพียงด้าน
เดียว นอกจะอารมณ์จะเป็นสจัจะอย่างหนึ�งแล้ว อารมณ์ยงัเป็นพลงัผลกัดนัให้เกิดปฏิกิริยา 
เกิดผลผลิต และเกิดความต้องการนานาประการ ศิลปินกลุม่โรแมนติก เอกซ์เพรสชนันิสม์ 
หรือกลุม่อเมริกนัเอกซ์เพรสชนันิสม์ได้เสนอทศันะเช่นนี �ให้ปรากฏขึ �นมา 

3.1 รูปแบบโรแมนติกและอารมณ์สะเทือนใจ ในวิถีทางของการแสดง
อารมณ์ให้ปรากฏในผลงานศิลปะนั �น จริงอยู่ผลงานทกุรูปแบบย่อมสะท้อน
อารมณ์ของศิลปิน หรือสะท้อนอารมณ์ตอ่ผู้ชมไมท่างใดก็ทางหนึ�ง แตใ่น
กระบวนแบบเฉพาะนี �เน้นพลงัความรู้สกึหรืออารมณ์เป็นจดุสําคญัยิ�ง กระบวน
แบบนั �นอาจจะเน้นด้านใดด้านหนึ�งหรือหลายด้าน เช่น รอยแปรง สี หรือ
บรรยากาศ เน้นให้ได้ความรู้สกึเกินกวา่ที�ตารับรู้ได้ เพื�อให้ได้ความรู้สกึจริงจงั 
เก็บกด เร่าร้อน ฯลฯ  

3.2 บทบาทของการบิดเบือน การบิดเบือนในที�นี �มุง่ถงึการบิดเบือนที�
เปลี�ยนแปลงตดัทอนให้ผิดไปจากสิ�งแวดล้อมหรือธรรมชาติที�มองเห็นได้ อาจจะ
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เป็นการยืด บิด ขยาย หรือทําให้ผิดรูปร่างไปบ้างเพื�อเน้นอารมณ์ทางใดทางหนึ�ง 
และอาจรวมไปถงึคณุภาพของสีที�ใช้ ซึ�งมีลกัษณะเกินความจริง การตดักนัของ
แสงสวา่งและเงามืด หรือคณุภาพของผิวให้เดน่ขึ �น 

3.3 ความทกุข์ร้อนสิ �นหวงั สงัคมใหมที่�ผกูพนักบัเทคโนโลยี เป็นสงัคมที�ท้า
ทายให้ชีวิตต้องสู้อยู่ตลอดเวลา สงัคมมีสภาพบีบคั �นสงู ไมว่า่จะเป็นการเมือง 
สงคราม เศรษฐกิจ การดํารงชีวิต ผู้คนในสงัคมจํานวนมากมีความทกุข์ร้อนกงัวล
ใจเคลือบแฝงอยู่ ความเก็บกดในจิตสํานกึเป็นสิ�งที�หลีกเลี�ยงได้ยาก ผลงานใน
ลกัษณะนี �เหมือนช่วยชี �ให้เหน็ถงึสงัคมและสภาพแวดล้อมปัจจบุนัด้วย 

3.4 ความรื�นรมย์ตื�นเต้นเร้าใจ คนสว่นใหญ่จะไมพ่งึพอใจกบัความเหงา
หรือความเศร้าโศกใดๆ เพราะสิ�งเหลา่นี �เป็นอารมณ์สะเทือนใจที�ไมรื่�นรมย์ เรา
ตา่งปรารถนาความสขุสดชื�น ความสวยสดงดงาม และรื�นรมย์ ซึ�งเป็นสิ�งที�เรา
ตอบรับได้ง่าย ศิลปินมากมายเน้นการเสนอกระบวนแบบ (ไมใ่ช่เนื �อหา) ที�แสดง
ความรื�นรมย์ตื�นเต้น เร้าใจ และก็มกัได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  

4. กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (The style of fantasy) อารมณ์ของมนษุย์นั �น 
ฟรอยด์ได้เปรียบไว้กบัก้อนนํ �าแข็งที�ลอยนํ �า สว่นน้อยของก้อนนํ �าที�แข็งที�เห็นอยู่เหนือนํ �า 
เปรียบเสมือนอารมณ์ที�พบได้ภายนอกทั�วๆไป สว่นใหญ่ของก้อนนํ �าแข็งที�จมอยู่ใต้นํ �า
เปรียบเสมือนอารมณ์ของมนษุย์ที�ถกูเก็บกดไว้ในจิตใต้สํานกึ และสว่นที�ถกูเก็บกดนี �จะถกู
เปิดเผยออกมาในท่าทีของความฝัน การละเมอ หรือสร้างสรรค์อย่างอิสระ รูปแบบของ
ศิลปะที�แสดงความลกึลบัอศัจรรย์ ก็นบัวา่เป็นผลสืบทอดมาจากจิตใต้สํานกึของมนษุย์
ด้วย เป็นผลของจินตนาการที�เหมือนโลกของความฝัน เป็นเหตกุารณ์ สถานที� บรรยากาศ 
หรือวตัถทีุ�ตา่งไปจากสภาพความจริงของโลกภายนอกที�มองเห็นได้ เป็นภายในฝัน ภาพ
หลอน หรือภาพแห่งความฝันในสงัคมประหลาดๆ 

4.1 เรื�องราวอภินิหาร เมื�อเด็กได้ฟังเรื�องราวที�แสดงอภินิหารหรืออศัจรรย์
ประหลาดๆนั �น เดก็จะไมมี่ข้อข้องใจ ทั �งๆที�เรื�องนั �นไมไ่ด้เป็นเหตผุลอย่าง
วิทยาศาสตร์แตอ่ย่างใด ความตื�นเต้นอศัจรรย์ได้ปรากฏขึ �นอีกในศิลปะสมยัใหม ่
อาจจะไมเ่น้นไปทางด้านเรื�องราวที�เหมือนอภินิหารนกั แตก่ลบัเน้นอภินิหาร
เกี�ยวข้องกบัจิตเป็นสําคญั 

4.2 ความฝันและภาพหลอน จิตวิทยาสมยัใหมเ่น้นให้เหน็วา่ ความฝันนั �น
เป็นโลกของความอศัจรรย์และโลกของความจริงผสานกนัอยู่ เป็นปรากฏการณ์ที�
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อาจดขูาดเหตผุล แตม่นักลบัเป็นโลกของความจริงในขณะที�เรากําลงัหลบั เป็น
เสมือนภาพหลอนที�ว้าวุน่ชวนหวาดกลวั ชวนเคลิ �มฝัน ผลงานที�เราพบเห็นได้
โดยเฉพาะอย่างยิ�งคือ งานของกลุม่เซอร์เรียลิสม์ เช่น ภาพที�แสดงบรรยากาศ
ฝันๆของเกียรติศกัดิw ชานนนารถ เป็นต้น 

4.3 ภาพอศัจรรย์ในโลกวิทยาศาสตร์ ด้วยการเป็นอยู่ของมนษุย์โลก
ปัจจบุนั ดจูะเกี�ยวข้องกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างหลีกหนีไมพ้่น ศิลปิน
ในฐานะที�มีประสาทสมัผสัเฉียบคมตอ่สภาพแวดล้อม บางคนได้หนัมาใช้
สญัลกัษณ์บางอย่าง เพื�อสะท้อนให้เหน็ความรู้สกึที�มนษุย์มีตอ่สภาพสงัคม 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วงการวิทยาศาสตร์ได้เพิ�มปัญหาแปลกใหมแ่ละท้าทาย
ตอ่การรับรู้เป็นอย่างยิ�ง คือปัญหาธรรมชาติ อวกาศ โลก จากกล้องจลุทรรศน์ 
มิติใหมท่างอวกาศและกาลเวลา วตัถธุาต ุพลงังาน 

4.4 ภาพอศัจรรย์และภาพหลอน ในกลุม่นี �อาจจะนบัได้วา่เป็นผลมาจาก
การเขียนเลียนแบบวตัถอุย่างพวกสจันิยม หรือธรรมชาตินิยมที�เน้นธรรมชาติและ
คณุสมบติัของวตัถเุป็นจดุเดน่ กลุม่ใหมนี่ �แม้จะยงัมองเห็นความเชื�อเช่นนั �นอยู่ 
แตก่็ได้สร้างสรรค์ให้มีแนวโน้มไปสูล่กัษณะภาพหลอน เช่น งานของแทงกี � ที�
เตือนให้เรานกึถงึคณุสมบติัของวตัถบุนโลกใบนี � เป็นวตัถหุลายๆอย่างมารวมกนั
ไว้ เน้นแสงเงา และทศันียภาพชดัเจน แตก่ลบัสร้างสีและบรรยากาศอย่างชวน
อศัจรรย์ หรือภาพเขียนที�ดเูหมือนเครื�องจกัรกลทางชีววิทยาของดชูอง เป็นต้น 

จากการแบง่ประเภทกระบวนแบบทางศลิปะของ เอ็ดมนัด์ เบร์ิก เฟลด์แมน ดงัที� วิรุณ 
ตั �งเจริญ ได้อธิบายถึงนั �นมีความสอดคล้องกบันกัวิชาการศลิปะลอร่า เอช แช็พแมน (Laura H. 
Chapman) ได้แบง่กระบวนแบบทางศลิปะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ กระบวนแบบเชิงแสดงความ
เหมือนจริง (Realistic work) กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (Formalistic work) กระบวนแบบเชิง
สําแดงพลงัอารมณ์ (Expressionistic work) กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (Fantastic work) ซึ�งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี �คือ 

1. กระบวนแบบเชิงแสดงความเหมือนจริง (Realistic work) ผลงานศิลปะใน
ลกัษณะนี �แสดงให้เหน็ถงึความสนใจและความพิถีพิถนัของศิลปินในการสงัเกตโลกภายนอก 
ได้แก่ ผู้คน ธรรมชาติ และสิ�งปลกูสร้างที�แวดล้อมทั�วไป โดยมกัแสดงความถกูต้องแมน่ยํา 
รวมทั �งสามารถสมัผสัได้ถงึคณุภาพของการแสดงรายละเอียดของสรรพสิ�งซึ�งมีความสมัพนัธ์
กบัจิตใจ ผลงานบางชิ �นอาจตั �งอยู่บนพื �นฐานของการเฝ้าสงัเกตพลงัของธรรมชาติ วิธีการ
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สร้างสรรค์ของศิลปินเช่นนี �ราวกบัเป็นการพิสจูน์ถงึการรับรู้ของศิลปินที�มีตอ่สิ�งที�เกิดขึ �นใน
โลกภายนอกตามสภาพความเป็นจริง 

2. กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (Formalistic work) ศิลปะแนวทางนี �สะท้อน
ความเกี�ยวข้องกบัความสมบรูณ์ทางความคิด หรือสาระสําคญัของรูปทรง ซึ�งการแสดงออก
ในลกัษณะนี �ห่างไกลจากรูปลกัษณ์ของวตัถสุภาพที�ปรากฏอยู่ทั�วไป  โดยอาจแสดงรูปทรงที�
เรียบง่าย ซึ�งสะท้อนความเกี�ยวพนัระหวา่งรูปทรงกบัสตูรทางคณิตศาสตร์ ศิลปะลกัษณะนี �
เชื�อมโยงไปสูศิ่ลปะคลาสสิกของกรีกและโรมนัคือ มีความสมัพนัธ์กบัรูปทรงเรขาคณิต หน่วย
ของการวดั และโครงสร้างสดัสว่น ซึ�งกระบวนแบบนี �ยงัคงปรากฏให้เห็นในรูปแบบศิลปะ
สมยัตา่งๆ ผลงานในลกัษณะนี �เป็นการแสดงความจริงเกี�ยวกบัความปรารถนาด้านการ
แสดงออกทางปัญญา โดยเน้นไปที�ความสมบรูณ์แบบของรูปทรง ซึ�งเป็นระดบัที�ไมส่ามารถ
พบเห็นได้ในรูปลกัษณ์ของวตัถทีุ�ปรากฏทั�วไป 

3. กระบวนแบบเชิงสําแดงพลงัอารมณ์ (Expressionistic work) ผลงานศิลปะ
เช่นนี �มุง่สะท้อนภาวะทางอารมณ์เพื�ออธิบายความจริงที�เกิดขึ �น บ่อยครั �งที�แสดงออกด้วย
การใช้สญัลกัษณ์ซึ�งมีความเกี�ยวพนักบัความรู้สกึของศิลปิน ในบางกรณีอาจสร้างแรงปะทะ
ที�ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ โดยรวมมกัก่อให้เกิดความรู้สกึที�มากกวา่ปกติ หรือแสดงความ
รุนแรงเร่าร้อน ผลงานในรูปแบบนี �ได้ผลกัดนัเอาอารมณ์ความรู้สกึสว่นบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง
กบัพลงัของธรรมชาติและภาวะอารมณ์ของมนษุย์ มกัมีการแสดงออกที�เกินจริงของขนาด ส ี
และความเคลื�อนไหวของเส้นภายในรูปทรง ซึ�งมีพลงัผลกัดนัที�เข้มข้นในการสนองตอบภาวะ
ทางอารมณ์ของศิลปิน 

4. กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (Fantastic work) ผลงานในลกัษณะนี �เป็นผลมา
จากความสามารถของมนษุย์ในการใช้จินตนาการหรือคิดฝันในสิ�งที�เป็นไปไมไ่ด้ ดงัเช่นการ
นกึถงึนรกและสวรรค์ การเนรมิตภาพลกัษณ์และโครงสร้างหรือองค์ประกอบของสิ�งตา่งๆที�
ไมเ่คยพบเห็นได้ในความเป็นจริง ตั �งแตอ่ดีตผู้คนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้ความเชื�อ
ในอํานาจลกึลบั ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตา่งๆเป็นแรงผลกัดนั ซึ�งธรรมชาตินั �นเป็นทั �ง
มิตร และในขณะเดียวกนัก็เป็นทั �งศตัรู อาจกลา่วได้วา่กระบวนแบบนี �เป็นการบนัทกึความ 

สามารถด้านการใช้จินตนาการของมนษุย์113 

                                                           

113 Laura H. Chapman, Approaches to Art in Education (New York: Harcourt Brace 

Jovanovich,Inc, 1978), 41-42. 
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นอกจากการจําแนกประเภทกระบวนแบบในงานทศันศลิป์โดยนกัวิชาการศลิปะที�ได้
กลา่วถึงข้างต้นยงัมีความสอดคล้องกบั ซานโดร โบโคลา (Sandro Bocola) ศลิปินและนกัวิชาการ
ร่วมสมยัชาวอิตาลีที�ได้จดัแบง่กระบวนแบบในผลงานทศันศลิป์ออกเป็น 4 กระบวนแบบ คือ 
กระบวนแบบเชิงเหมือนจริง (Realistic) กระบวนแบบเชิงแสดงโครงสร้าง (Structural) กระบวน
แบบเชิงอารมณ์ความรู้สกึ (Romantic) กระบวนแบบเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolist) ซึ�งมีรายละเอียด
ของการจําแนกประเภทดงันี � 

1. กระบวนแบบเชิงเหมือนจริง (Realistic) เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ที�มุง่ไปสู่
การแสดงวตัถทีุ�สามารถพบเห็นได้จากสภาพความจริงทั�วไป โดยมีลกัษณะของความเป็น
รูปธรรม และความมีเหตผุล 

2. กระบวนแบบเชิงแสดงโครงสร้าง (Structural) เป็นแนวทางที�ตั �งอยู่บนพื �นฐาน
ของหลกัการจดัลําดบัทางสนุทรียศาสตร์ โดยนําเอาโครงสร้างของสว่นย่อยที�มีความสําคญั
มาประกอบรวมเข้าเป็นโครงสร้างโดยรวม ซึ�งมีคณุภาพมากกวา่ความเหมือนจริงธรรมดา  

3. กระบวนแบบเชิงอารมณ์ความรู้สกึ (Romantic) เป็นแนวทางที�เกี�ยวข้องกบั
การแสดงออกของสภาวะทางอารมณ์ความรู้สกึของบคุคล เป็นแสดงออกด้านประสบการณ์
ที�เกิดขึ �นจริง ซึ�งได้ถกูผลกัดนัออกมาจากอารมณ์ของบคุคลนั �นโดยตรง 

4. กระบวนแบบเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolist) แนวทางนี �เกี�ยวข้องกบัการมุง่
ไตร่ตรองปริศนาของการดํารงอยู่ในมนษุย์ รวมทั �งสิ�งที�อยู่เหนือไปจากความเป็นจริง ด้วย
วิธีการหยิบยืมความหมายจากภาพลกัษณ์ของบางสิ�งที�เมื�อแสดงออกแล้วจะก่อให้เกิดการ
ตีความในที�สดุ114  

นกัวิชาการศลิปะหลายทา่นมีทศันะเรื�องการจําแนกกระบวนแบบในผลงานทศันศลิป์ที�
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึ�งสามารถสรุปถึงลกัษณะของกระบวนแบบทั �ง 4 ประเภท
ได้ดงันี �  

1. กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง (The style of objective 
accuracy) เป็นการสร้างสรรค์โดยการเลียนแบบสิ�งที�ปรากฏตามวตัถทีุ�ตาสามารถมองเห็นได้ มี
ตรรกะความเป็นแหตเุป็นผล โดยยึดสภาพความเป็นจริงของสิ�งแวดล้อมตา่งๆ และยดึถือความ
ถกูต้องของวตัถเุป็นเกณฑ์ ในบางกรณีอาจแสดงความถกูต้องและรายละเอียดพื �นผิวได้อยา่งนา่

                                                           

114 Sandro Bocola, Timelines: The Art of Modernism 1870-2000 (Italy: Taschen, 2001), 9. 
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อศัจรรย์ อาจคล้ายเลนส์กล้องที�มีคณุภาพสงูเกินกว่าที�สายตาปกตจิะสามารถมองเห็นได้ และอาจ
ลดทอนรายละเอียดของมวล ปริมาตร หรืออาจมีพื �นผิวที�ผนัแปรไป แตย่งัคงยดึหลกัความถกูต้อง
ของวตัถแุละสภาพแวดล้อมเอาไว้  

2. กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (The style of formal order) ศลิปินมุง่เน้นแสดงความ
งามของสว่นมลูฐาน การจดัการทางโครงสร้าง ตลอดจนเห็นคณุคา่ของรูปทรงมากกวา่อารมณ์
ความรู้สกึที�มีตอ่วตัถหุรือสภาพแวดล้อมใดๆ กล่าวคือ ศลิปินมุง่ให้ความสําคญักบัเส้น สี รูปร่าง 
พื �นที�วา่ง พื �นผิว และเอกภาพทางโครงสร้างภายในผลงาน ผลงานมกัมีการนําเสนอรูปทรงที�ถกู
สกดัตดัทอน และแสดงออกอยา่งเรียบง่ายแตย่งัคงสาระสําคญัของรูปทรงเอาไว้ มีโครงสร้างและ
สดัสว่นที�งดงาม อาจสร้างสรรค์โดยยดึหลกัการประสานกลมกลืนกนัของธาตสุ่วนย่อยตา่งๆให้เกิด
เป็นความงามโดยรวม อาจแสดงรูปทรงที�สงบมั�นคงมีระบบระเบียบ เชน่ รูปทรงเรขาคณิต และ
รูปทรงชีวภาพ เป็นต้น 

3. กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ (The style of emotion) เป็นแนวทาง
ที�ศลิปินมุง่เน้นแสดงพลงัทางความรู้สกึ การสําแดงอารมณ์ภายในถือเป็นสิ�งสําคญัเหนือสิ�งอื�นใด 
โดยลกัษณะของผลงานศลิปะประเภทนี �จะให้ความรู้สกึเกินกวา่ความเป็นจริง ศลิปินอาจบิดเบือน
รูปทรงให้ผิดไปจากสภาพแวดล้อมที�มองเห็นได้ทั�วไป หรือการใช้คณุสมบตัขิองสี รวมทั �งการตดักนั
ของแสงสวา่งและเงามืด อาจสรุปได้วา่ศลิปินมุง่สะท้อนอารมณ์ซึ�งมีลกัษณะเป็นอตัวิสยั และ
แรงผลกัดนัภายในของศลิปินผู้สร้างสรรค์ โดยอาศยัสี เส้น รูปทรง และสว่นมลูฐานอื�นๆ ซึ�งเมื�อ
ปรากฏออกมาแล้วมีผลตอ่การเร้าความรู้สกึ อาจเป็นความรู้สกึรื�นรมย์ ตื�นเต้น เร้าใจ หรือ จริงจงั 
เก็บกด เร่าร้อน เป็นต้น 

4. กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสญัลกัษณ์ (The style of fantasy and Symbol) 
ผลงานในแนวทางนี �มกัขาดเหตผุลปราศจากพื �นฐานทางตรรกะ เป็นจินตนาการหรือมโนภาพที�
สร้างขึ �นโดยศลิปิน มีลกัษณะเป็นอตัวิสยั โดยมากผลงานประเภทนี �มกัแสดงภาพของวตัถหุรือ
เหตกุารณ์ที�ไมมี่อยูห่รือไมส่ามารถเกิดขึ �นได้ในโลกของความเป็นจริง อาจกล่าวได้ว่าเป็นโลกของ
ความฝันหรือภาพหลอน ในบางกรณีศลิปินอาจแสดงความจริงของวตัถแุตมี่การสร้างแสงสี
บรรยากาศ รวมทั �งสภาพแวดล้อมให้ผิดปกต ิ หรืออาจทิ �งปริศนาสร้างสญัลกัษณ์ที�แฝงนยัยะที�
ก่อให้เกิดการปลกุเร้าตอ่ภาวะทางอารมณ์หรือกระตุ้นความคดิ โดยอาจแสดงภาพวตัถหุนึ�งที�มีผล
ตอ่การทําให้เกิดการประหวดันกึถึงอีกสิ�งหนึ�งเป็นการแทนคา่ความหมาย ซึ�งแม้จะมีความกํากวม
แตก็่มีพลงักระตุ้นเร้าตอ่ความคดิและความรู้สึก 
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กระบวนแบบทั �ง 4 ประเภทได้รับความสนใจจากศลิปินและถกูเลือกนํามาใช้สร้างสรรค์
หลากหลาย ซึ�งศลิปินทา่นหนึ�งอาจไมนํ่าเสนอเพียงกระบวนแบบเดียว อาจมีการผสมผสาน
กระบวนแบบเพื�อให้สอดคล้องกบัความต้องการ ความคิด ความเหมาะสม เจตจํานง และทกัษะ
ความสามารถของศลิปิน ซึ�งการจําแนกกระบวนแบบต้องอาศยัการวิเคราะห์ถึงสดัสว่นของการ
แสดงออกที�ปรากฏในผลงานของศลิปินวา่มีคณุลกัษณะตามกระบวนแบบใด 

4. เนื �อหาในงานทัศนศิลป์ 

4.1  ความหมายของเนื �อหาในผลงานทัศนศิลป์ 

นอกเหนือจากกระบวนแบบซึ�งแสดงให้เห็นด้วยลกัษณะทางกายภาพแล้วนั �น ผลงาน
ทศันศลิป์สว่นใหญ่ยงัปรากฏสว่นเนื �อหา ซึ�งนกัวิชาการศิลปะหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของ
คําวา่ เนื �อหาดงัตอ่ไปนี � 

เนื �อหา หมายถึง เรื�องราวหรือสาระของผลงานศลิปะ ซึ�งหมายรวมถึงคณุคา่ทางภมูิ
ปัญญา สนุทรียภาพ อารมณ์ และปัจเจกภาพ ผลงานศลิปะทกุชิ �นอาจมีองค์ประกอบสําคญั 2 
สว่นคือ สว่นเนื �อหา และสว่นรูปแบบ115 

เนื �อหาคือ หนทางที�จะทําให้ผู้ ชื�นชมงานศลิปะสามารถเข้าใจถึงสิ�งที�ปรากฏในผลงาน
ศลิปะ อาจกลา่วได้วา่เป็นสาระที�ศลิปินแสดงออกซึ�งเป็นสว่นประกอบที�มีความสําคญัอยา่งมาก
ตอ่การสร้างสรรค์ ซึ�งความหมายของเนื �อหา (Content) ในผลงานศลิปะนั �นได้มีผู้ให้คํานิยามถึง
ความหมายไว้หลายทา่น ดงันี � 

Robert Bersson อธิบายเนื �อหาว่า หมายถึง พลงัที�ขบัเคลื�อนเป็นมลูเหตทีุ�อยูเ่บื �องหลงั
ของรูปลกัษณ์ในงานศลิปะ อาจเป็นเรื�องอารมณ์ความรู้สกึ ความคิด หรือความหมายของ
รูปลกัษณ์ที�ปรากฏในผลงาน116 

Ralph Mayer ได้ให้ความหมายของคําวา่เนื �อหาวา่ หมายถึง เรื�องราว หรือลวดลาย
แมบ่ทในงานศลิปะ รวมทั �งคณุคา่ในแง่ปัญญา สนุทรียภาพ จิตวิญญาณ และการดําเนินเรื�อง 

                                                           

115 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานกุรมศพัท์ศิลปะองักฤษ-ไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พิมพ์ครั �งที� 2 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2541), 81. 
116 Robert Bersson, Responding to Art: Form Content and Context (New York:  

McGraw-Hill Companies,Inc, 2004), n. pag. 
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นอกเหนือจากโครงสร้างของรูปแบบและวิธีในการทํางาน งานศลิปะนั �นจะต้องคํานงึถึงคณุสมบตัิ
ทั �งด้านโครงสร้างและเนื �อหาประกอบเข้าด้วยกนั117  

ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์ ได้กลา่วถึงความหมายของเนื �อหาในผลงานทศันศลิป์ (Visual Art 
Contents) วา่หมายถึง ปรากฏการณ์เชิงสาระหรือเรื�องราวที�ปรากฏในผลงานทศันศิลป์ทกุประเภท 
ทั �งทศันศลิป์ 2 มิต ิ3 มิติ118 

ชลดู นิ�มเสมอ ได้กลา่วถึง เนื �อหา คือ ความหมายของงานศลิปะที�แสดงออกผ่าน
รูปทรงทางศลิปะ (Artistic Form) เนื �อหาของงานศลิปะแบบรูปธรรมเกิดจากการประสานกนัอยา่ง
มีเอกภาพของเรื�อง แนวเรื�อง และรูปทรง เนื �อหางานแบบนามธรรมหรือแบบนอนออบเจคตีฟ เกิด
จากการประสานกนัอยา่งมีเอกภาพของรูปทรง เนื �อหาเป็นคณุลกัษณะฝ่ายนามธรรมของงาน
ศลิปะที�มองจากด้านการชื�นชมหรือจากผู้ดู119 

ดงันั �นอาจสรุปได้วา่เนื �อหาในงานศลิปะหมายถึง เรื�องราวหรือสิ�งที�ศลิปินต้องการ
แสดงออกผา่นรูปทรง และสว่นมลูฐาน (element) อื�นๆ ที�ประกอบกนัเป็นองค์ประกอบภายใน
ผลงานศลิปะ เนื �อหาจงึมีลกัษณะเป็นนามธรรม เป็นโครงสร้างทางจิต เชน่ อารมณ์ความรู้สกึ 
ความคดิ หรือความหมายที�ผู้ ชื�นชมได้รับรู้ผา่นรูปทรงและสว่นมลูฐานทางศลิปะนั �นๆ  

4.2 ประเภทของเนื �อหาในงานทัศนศิลป์ 

ประเภทของเนื �อหาที�ปรากฏในผลงานทศันศลิป์นั �นมีความเกี�ยวเนื�องทางความคิด 
ทศันะสว่นบคุคล วฒันธรรม สภาพการณ์ทางการเมือง ฯลฯ ศลิปินเป็นผู้หนึ�งที�ต้องการถ่ายทอด
ความคดิสร้างสรรค์ออกมาตามศกัยภาพความสามารถผ่านมมุมองหรือความคดิเห็นของตนเองที�มี
ตอ่สภาวการณ์ หรือสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�กระตุ้นเร้าจงูใจให้ศลิปินเกิดพฤตกิรรมการสร้างสรรค์ขึ �น 
อยา่งไรก็ตามมีนกัวิชาการศิลปะหลายท่านได้จําแนกประเภทเนื �อหาที�ปรากฏในงานศลิปะ อาทิ 
อารี สทุธิพนัธุ์ ได้กลา่วสรุปถึงการแสดงออกทางด้านเนื �อหาที�ปรากฏในผลงานศลิปะนั �น สามารถ
แบง่เรื�องราวออกเป็นหมวดหมูไ่ด้ 4 หมวด ดงันี � 

                                                           

117 มะลฉิตัร เอื �ออานนัท์, ผู้แปล, พจนานกุรมศพัท์และเทคนิคทางศิลปะ, (กรุงเทพ: กรมวิชาการ 

กระทรวงศกึษาธิการ, 2540), 210. 
118 ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์, ทศันศิลป์ปริทศัน์ (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ �นติ �งเฮาส์, 2546), 61. 
119 ชลดู นิ�มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั �งที� 3 (กรุงเทพ: ไทยวฒันาพานิช, 2538), 22. 
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1.  เรื�องราวที�เกี�ยวกบัมนษุย์และธรรมชาติของมนษุย์ได้แก่ 
1.1 ความรัก 
1.2 ความกลวั 
1.3 ความทระนง หยิ�งผยอง 
1.4 ความเปลา่เปลี�ยว โศกเศร้า 
1.5 ความทะเยอทะยาน 

เรื�องราวทั �ง 5 อย่างนี � ปรากฏเป็นรูปแบบตา่งกนัอาจจะเป็นภาพคนทั �งหมดหรือ
ภาพสญัลกัษณ์ตา่งๆที�สามารถสร้างสื�อร่วมกนัได้ 

2.  เนื �อหาที�เกี�ยวกบัความเชื�อของมนษุย์ ได้แก่ 
2.1 ศาสนาจริยธรรมและศีลธรรม 
2.2 การเพ้อฝัน ฟุ้ งเฟ้อ 
2.3 ความฉงนฉงายหลายแง่คิด 
2.4 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

3.  เนื �อหาที�เกี�ยวกบัมนษุย์และบคุคลอื�น ได้แก ่
3.1 ครอบครัว 
3.2 ความสนกุสนาน การกีฬา 
3.3 ความต้องการทํางาน 
3.4 ความก้าวร้าว รุกราน สงคราม 
3.5 ความหลอกลวง 
3.6 ความเจริญ หรือความเสื�อม 

4.  เนื �อหาที�เกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมที�มนษุย์สร้างและไมไ่ด้สร้าง ได้แก่ 
4.1 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมยัใหม ่และเครื�องจกัรกล 
4.2 ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม เมือง นคร ความหนาแน่นของป่าคอนกรีต 
4.3 การทดลองนวตักรรมใหม่ๆ  ปรมาณ ูยานอวกาศ จรวด 

เรื�องราวทั �ง 4 หมวดใหญ่ๆ ดงักลา่วนี �ได้รับความนิยมแตกตา่งกนั บางสมยันิยม
เรื�องหนึ�งและบางสมยัก็นิยมอีกเรื�องหนึ�ง ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัทิศทางของสงัคมนั �นๆ ตลอดจน

การเมือง และเศรษฐกิจด้วย120 

                                                           

120 อารี สทุธิพนัธุ์, ประสบการณ์สนุทรียะ (กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ, 2533), 47-48.  
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เมื�อพิจารณาจากการแบง่ประเภทของเนื �อหาทั �ง 4 หมวดของ อารี สทุธพนัธุ์   สามารถ
แบง่เนื �อหาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ เรื�องราวที�มีความเกี�ยวข้องกบัตวับคุคลเป็นเรื�องของความคิด 
คา่นิยม ทศันคตสิ่วนตน เชน่ ธรรมชาตขิองมนษุย์ที�ประกอบไปด้วยความรัก ความกลวั ความหยิ�ง
ทระนง ทะเยอทะยาน ความเศร้าโศก ความเชื�อ ตลอดจนจินตนาการและความคดิฝัน ฯลฯ เป็น
ปัจจยัที�เกิดขึ �นภายในความคดิความรู้สึกหรือภาวะทางอารมณ์ที�เป็นสว่นตวั และเรื�องราวที�เกี�ยว 
ข้องกบับคุคลอื�นหรือสิ�งอื�นเป็นปัจจยัที�แวดล้อม เชน่ ความเจริญ ความหลอกลวง การทําลายล้าง 
สงคราม เป็นต้น ซึ�งการแบง่เนื �อหาเชน่นี �มีความสอดคล้องกบั วิรุณ ตั �งเจริญ ที�ได้แบง่ประเภทของ
เนื �อหาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เนื �อหาส่วนตวั (Personal Function) และเนื �อหาเพื�อสงัคม 
(Social Function) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี �คือ 

1.  เนื �อหาสว่นตวั (Personal Function) เป็นเนื �อหาที�เริ�มต้นจากชีวิตเลือดเนื �อ
สว่นตวั ความรัก และความพอใจสว่นตน นกัคิดบางคนกลา่ววา่ คนเราต้องเริ�มจากการรัก
ตนเองก่อน และถ้าไมแ่คบหรือหยดุอยู่เพียงแคน่ั �นเราก็พร้อมที�จะก้าวไกลออกไปถงึสงัคมได้ 
ทกุคนตา่งมีชีวิตเลือดเนื �อ ความรัก ความชื�นชมเช่นกนั เมื�อมีใครสกัคนเปิดเผยสิ�งเหลา่นี �
ออกมา คนอื�นก็ย่อมจะสมัผสัหรือสื�อสารร่วมกนัได้ แตจ่ะมากหรือน้อยนั �นก็เป็นอีกเรื�องหนึ�ง 
บ่อยครั �งที�มีผู้ เกิดข้อสงสยัวา่ เนื �อหาเช่นนี �จะคบัแคบไปกระมงั ซึ�งจริงๆแล้วชีวิตที�สบัสน
วุน่วายในสงัคมก็ย่อมปรารถนาความงดงามอยู่ด้วยเช่นกนั 

1.1 การแสดงออกทางด้านจิตวิทยา เป็นการแสดงออกในอารมณ์สว่นตวัที�
สะท้อนให้เห็นถงึความเหงา ความเศร้าหมอง ความเจ็บปวดรวดร้าว หรือความ
คิดเห็นสว่นตน อนัเป็นผลมาจากความเก็บกดภายในจิตสํานกึ... 

1.2 ความรัก เพศ และชีวิตครอบครัว เป็นชีวิตสว่นตวัอีกแง่หนึ�ง...  

1.3 ความตาย และอารมณ์ที�น่าหวาดกลวั... 

1.4 ความศรัทธาสว่นตวั คนเรามีความศรัทธาอนัแรงกล้าตอ่การดํารงชีวิตที�
ผิดแผกแตกตา่งกนัออกไป บางคนศรัทธาในศาสนา อํานาจการเปลี�ยนแปลง 
เครื�องจกัรกล... เป็นเสมือนสิ�งที�ฝังแน่นในสว่นลกึของจิตใจตลอดช่วงเวลาในการ
ดํารงชีวิต ซึ�งศรัทธาสว่นตวันี �อาจเป็นผลมาจากครอบครัว สิ�งแวดล้อม หรือ
ประสบการณ์สว่นตวัหลอ่หลอมมา... 

1.5 การแสดงออกด้านประณีตงดงาม ส่วนใหญ่แล้วในวิถีทางนี �จะถือตนเอง
เป็นตวัการสําคญัที�ชื�นชอบต่อวตัถ ุ หรือรูปแบบที�สร้างขึ �นเองและเห็นวา่งดงาม คน
กลุม่นี �พยายามดงึวตัถทุกุชนิดทกุรูปแบบไปสูล่กัษณะที�ตนเองเชื�อว่างดงาม เป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96 
 

ความงามที�อาจจะไมเ่กี�ยวข้องกบัความเก็บกดหรือจิตสํานกึใดๆ งามเพียงเพื�องาม
เท่านั �น 

2.  เนื �อหาเพื�อสงัคม (Social Function) จริงอยู่ศิลปะของมนษุย์นั �นก็เพื�อมนษุย์
ผู้สร้างด้วยกนัทั �งสิ �น หรือศิลปะทกุชิ �นที�นําไปเปิดเผยในสงัคมก็น่าจะเป็นสมบติัของสงัคม
ด้วย คํากลา่วนี �นบัเป็นเหตผุลที�ปฏิเสธไมไ่ด้ แตใ่นแง่ของการแยกแยะออกเพื�อพิจารณานี � 
เป็นการแยกเพื�อชี �ให้เห็นข้อแตกตา่งที�วา่ อย่างน้อยก็มีศิลปะอยู่ลกัษณะหนึ�งที�มีสาระเน้นไป
ถงึความเกี�ยวพนักบัสงัคมโดยตรง และนกัคิดกลุม่หนึ�งก็พยายามชี �แนะวา่ ศิลปะที�มีสาระ
โดยตรงเพื�อสงัคมนี � น่าจะเกิดผลลพัธ์ทั �งสองด้านได้ดีกวา่ คือคณุคา่เพื�อสนุทรียภาพสว่นตน
และคณุคา่อนัสื�อสารไปถงึผู้คนในวงกว้างอีกด้วย  

2.1 การเมืองและลทัธิความเชื�อ... การเมืองเป็นเรื�องที�ทกุคนหลีกเลี�ยงไม่
พ้น ชีวิตจะเกี�ยวข้องกบัการเมืองตลอดเวลา ไมว่า่สินค้าจะแพง ฆาตกรจะดกดื�น
หรือนกัการเมืองจะเลวทรามก็ตาม เมื�อเราหลีกหนีระบบในสงัคมไมพ้่น ศิลปะก็
น่าจะสนองตอบตอ่ความจริงเหลา่นี �ด้วย 

2.2 บรรยายสงัคม... ศิลปินที�มีสํานกึทางด้านนี � อาจบรรยาย บนัทกึ หรือ
สะท้อนชีวิตในสงัคมให้ปรากฏเอเป็นการปลกุเร้าความคิด ความห่วงใย และ
คณุธรรมที�พงึมีตอ่กนั อาจเป็นการเสริมสร้างจิตสํานกึร่วม เพื�อให้เกิดการ
เกื �อหนนุตอ่ชีวิตในวงกว้างออกไป 

2.3 ถากถางสงัคม ในงานศิลปะนบัเป็นการชี �แนะ ตําหนิ หรือประณาม
สงัคมในด้านใดด้านหนึ�งโดยวิธีทางอ้อม จะด้วยผสมผสานกบัอารมณ์ขบขนัหรือ
เคร่งเครียดอย่างไรก็ย่อมได้ เป็นการเสนอความคิดให้ผู้ มีสว่นร่วมได้ตระหนกัถงึ

ความจริงโดยผ่านกระบวนการคิด121 

ดงันั �นสามารถสรุปได้วา่เนื �อหาในงานศลิปะแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือเนื �อหาส่วนตวั 
ได้แก่ เรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบับคุคล อาจเป็นภาวะทางอารมณ์ความรู้สกึภายในที�มีความเกี�ยวข้อง
กบัความคิด ความต้องการ ตลอดจนทศันคตสิว่นตวัตา่งๆ เชน่ ความต้องการแสดงออกด้านความ
งดงาม ความรัก ความสขุ ความหวาดกลวั ความเศร้าหมอง ความเก็บกด ความเชื�อและความ
ศรัทธาสว่นตน เป็นต้น  

                                                           

121 วิรุณ ตั �งเจริญ, มนษุย์กบัความงาม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2537), 125-131 
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เนื �อหาเพื�อสงัคม เป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัสมัพนัธ์ภาพอย่างใดอยา่งหนึ�งระหวา่งมนษุย์
ด้วยกนั เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลหนึ�งกบับคุคลอื�นๆซึ�งมีความเกี�ยวข้องกบัสงัคมโดยตรง 
อาจเป็นทศันะความคดิเห็นด้านมนษุยธรรม คณุธรรมที�ต้องการให้เกิดขึ �นหรือมีอยู่ในสงัคม เชน่ 
การสะท้อนสภาวการณ์ที�เกิดขึ �นในสงัคม เรื�องราวทางเศรษฐกิจ การเมือง อาจนําเสนอด้วยวิธีการ
บรรยาย ถากถาง วิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น 
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บทที� 3 

การวิเคราะห์ และอภปิรายผล 

การศกึษาวิเคราะห์ผลงานทศันศลิป์ที�แสดงรูปสตัว์ของศิลปินไทยในช่วงเวลา 63 ปี (พ.ศ.
2487-2550) ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาวิเคราะห์ถึงกระบวนการทางความคิด และกระบวนการ
แสดงออก ประกอบด้วยการวิเคราะห์แรงจงูใจอนันํามาซึ�งแนวความคิด ผลกัดนัให้เกิดการแสวงหา
กระบวนแบบในการถ่ายทอดตลอดจนเนื :อหาที�ปรากฏในผลงาน ด้วยการนําเสนอข้อมลูในลกัษณะ
ของการพรรณนาวิเคราะห์จากเอกสาร และการสมัภาษณ์นกัวิชาการ ศิลปินหรือผู้ ใกล้ชิดศลิปิน 
โดยมีการจําแนกประเดน็ในการวิเคราะห์ดงันี :  

1. การศกึษาวิเคราะห์แรงจงูใจ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงจงูใจ
ภายใน และแรงจงูใจภายนอก ซึ�งแรงจงูใจภายในประกอบด้วย ความต้องการแสดงออกซึ�ง
ความคดิ ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์ความรู้สึก และความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ 
สว่นแรงจงูใจภายนอกประกอบด้วย ความต้องการเงิน รางวลั เกียรตยิศ คําชื�นชมยกยอ่ง และการ
ยอมรับ (ดแูผนภมูิที� 3) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูิที� 3 แสดงการแบง่ประเภทของแรงจงูใจ 

 

98 

แรงจูงใจ (Motivation) 

แรงจูงใจภายใน 
 (Intrinsic Motivation) 

การแสดงออกซึ�งความอารมณ์ความรู้สกึ 

การแสดงออกซึ�งความคิด 

การแสดงออกซึ�งศกัยภาพ 

เงิน 

รางวลั เกียรตยิศ 

คําชม การยกยอ่ง การยอมรับ 

แรงจูงใจภายนอก 
 (Extrinsic Motivation) 
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2. การศกึษาวิเคราะห์กระบวนแบบ แบง่ออกเป็น 4 ประเภท  ได้แก่ กระบวนแบบ
ปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง ผลงานประเภทนี :มุง่แสดงความถกูต้องเหมือนจริงทั :ง
รูปทรงและสภาพแวดล้อมตา่งๆอยา่งมีเหตผุล กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม มุง่เน้นแสดง
สนุทรียภาพความงามทางรูปทรง โดยแสดงออกด้วยรูปทรงชีวภาพ หรือรูปทรงเรขาคณิต สะท้อน
ความเรียบง่าย ความสมดลุมั�นคง กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็นการถ่ายทอด
ภาวะทางความรู้สึกของศลิปินเป็นสําคญั โดยอาศยัรูปทรงที�บดิผนั หรือคณุสมบตัิของสีที�ตดักนั 
หรือพื :นผิวที�แสดงออกอยา่งรุนแรง ตลอดจนบรรยากาศที�มีผลโดยตรงตอ่การเร้าอารมณ์ความรู้สึก
ให้ปั�นป่วน หรือเร่าร้อน และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ ศลิปินมุง่สะท้อนภาพที�
เกิดจากจินตนาการ อาจแสดงรูปทรงในจินตนาการ หรือรูปทรงเหมือนจริงแตท่วา่อยูใ่น
สภาพแวดล้อมที�ผิดปกติวิสยั ขาดเหตผุล นอกจากนี :อาจแสดงรูปทรงเพื�อสื�อความเชิงสญัลกัษณ์
ร่วมด้วย (ดแูผนภมูิที� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภมูิที� 4 แสดงการแบง่ประเภทของกระบวนแบบ  

 

 

กระบวนแบบ (Style) 

กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง 
(The style of objective accuracy) 

กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงรูปแบบนิยม 
(The style of formal order) 

กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ 
(The style of emotion) 

กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 
(The style of fantasy and symbol) 
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3. การศกึษาวิเคราะห์เนื :อหา สามารถซึ�งแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เนื :อหา
สว่นตวั และเนื :อหาสงัคม ซึ�งเนื :อหาสว่นตวัเป็นการนําเสนอเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัการแสดงออก
ด้านจิตวิทยาสว่นบคุคล อาทิ ความรัก ความงาม ความประทบัใจ ความกลวั ความเหงา ความ
กดดนั ความเชื�อ ความศรัทธาสว่นตวั และเนื :อหาสงัคมเป็นการแสดงเรื�องราวที�เกี�ยวข้องระหว่าง
มนษุย์ด้วยกนั หรือมนษุย์และสิ�งอื�นในสงัคม อาทิ เรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
และสิ�งแวดล้อมตา่งๆ การดํารงชีวิตของมนษุย์ในสงัคม ตลอดจนเรื�องราวทางการเมืองการ
ปกครอง เป็นต้น (ดแูผนภมูิที� 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที� 5 แสดงการแบง่ประเภทของเนื :อหา 

ปัจจยัเหล่านี :แม้เป็นขั :นพื :นฐาน แตท่วา่สง่อิทธิพลโดยตรงตอ่กระบวนการสร้างสรรค์ของ
ศลิปิน ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจจํานวนศลิปินที�สร้างสรรค์รูปสตัว์ในผลงานทศันศิลป์ตั :งแตปี่ พ.ศ.
2487-2550 พบวา่มีศลิปินให้ความสนใจนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานสว่นตวัประมาณ 200 ท่าน แต่
ทวา่ในจํานวนนี : สว่นหนึ�งประกอบด้วยศลิปินรุ่นใหมที่�สร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์เพียงชว่งเวลาหนึ�ง 
อีกสว่นหนึ�งคือศลิปินที�มีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกัประมาณ 60 ทา่น จากจํานวนของศลิปินที�มีชื�อเสียง

เนื +อหา (Content) 

ความรัก ความประทบัใจ 

เนื +อหาส่วนตัว 
(Personal Function) 

เนื +อหาสังคม 
(Social Function) 

การแสดงออกด้านจิตวิทยา ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลหรือสิ�งอื�น 

ความตาย ความเก็บกด 

ความเชื�อ ความศรัทธา 

ทรัพยากร/ สิ�งแวดล้อม 

การดํารงชีวิตของบคุคลในสงัคม 

การเมือง การปกครอง 
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ผู้ วิจยัได้คดัเลือกศิลปินจํานวน 30 ทา่น ซึ�งมีคณุสมบตัิเดน่ชดัในแตล่ะประเภทของการแสดงออก
ตรงตามเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในขอบเขตของการทําวิทยานิพนธ์ เพื�อทําการวิเคราะห์เป็นกลุม่ตวัแทน
ของศลิปินทั :งหมด โดยมีรายชื�อดงัตอ่ไปนี : 

ตารางที� 1 รายชื�อศลิปิน 30 ทา่นที�ใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ 

ลําดบัที� รายชื�อศลิปิน ลําดบัที� รายชื�อศลิปิน 
1 ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ 16 สมวงศ์ ทพัพรัตน์ 
2 มาโนช กงกะนนัทน์ 17 รสลิน กาสต์ 
3 สนัต์ สารากรบริรักษ์ 18 วสนัต์ สิทธิเขตต์ 
4 ทวี รัชนีกร 19 ประทีป คชบวั 
5 ประหยดั พงษ์ดํา 20 วิจิตร อภิชาตเิกรียงไกร 
6 สมโภชน์ อปุอินทร์ 21 อภิชยั ภิรมย์รักษ์ 
7 พิชยั นิรันต์ 22 สธีุ คณุาวิชยานนท์ 
8 กําจร สนุพงษ์ศรี 23 ถนอมจิตร์ ชุม่วงศ์ 
9 ประพนัธ์ ศรีสตุา 24 อริยะ กิตตเิจริญวิวฒัน์ 
10 ชว่ง มลูพินิจ 25 ประดษิฐ์ ตั :งประสาทวงศ์ 
11 พิทกัษ์ ปิยะพงษ์ 26 อดเิรก โลหะกลุ 
12 ชิน ประสงค์ 27 เบญจรงค์ โควาพิทกัษ์เทศ 
13 เกียรติศกัดิd ชานนนารถ 28 แดง บวัแสน 
14 กญัญา เจริญศภุกลุ 29 ชวนชม บญุมีเกิดทรัพย์ 
15 สมพงษ์ อดลุสารพนัธ์ 30 อนพุงษ์ จนัทร 

ผู้ วิจยัได้นําเสนอข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา บรรยายประกอบภาพผลงาน 
โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกผลงานของศลิปินแตล่ะทา่นจากผลงานที�แสดงความเดน่ชดั ทั :งด้าน
แรงจงูใจ กระบวนแบบ และเนื :อหาเพื�อเป็นตวัแทนของผลงานรูปสตัว์ของศลิปินทั :งหมด ซึ�ง
สามารถกลา่วถึงรายละเอียดการวิเคราะห์ผลงานของศลิปิน 30 ทา่น ดงัตอ่ไปนี : 
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ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ 

ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ เกิดเมื�อวนัที� 17 กนัยายน พ.ศ.2465 ที�จงัหวดัเพชรบรีุ ในปี พ.ศ.
2480 เข้าศกึษาศลิปะที�โรงเรียนเพาะชา่ง จากนั :นในปี พ.ศ.2483 ศกึษาตอ่ในโรงเรียนประณีต
ศลิปกรรม (ศลิปากร) และสําเร็จการศกึษาในปี พ.ศ.2486 ตามลําดบั ภายหลงัจากสําเร็จ
การศกึษาในปี พ.ศ. 2487 จงึเข้ารับราชการในแผนกหตัถศลิป์ กองสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร ใน
ปี พ.ศ.2500-2501 ได้รับทนุยเูนสโกเพื�อเดนิทางศกึษาดงูานศลิปะในยโุรปและอเมริกา ตอ่มาในปี 
พ.ศ.2508 ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัให้เข้าปฏิบตังิานสร้าง
ประตมิากรรมถวาย ณ พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน นอกจากการปฏิบตังิานตามหน้าที�รับผิดชอบ
ของทางราชการ ศลิปินได้สอนศลิปะในสถาบนัตา่งๆ เช่น คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร โรงเรียนชา่งศลิป์ และโรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั กระทั�งในปี พ.ศ.2525 
จงึเกษียณอายรุาชการ รวมทั :งได้รับปริญญาศลิปดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิd สาขาประยกุต์ศลิป์จาก
มหาวิทยาลยัศลิปากร และในปี พ.ศ.2541 ได้รับปริญญาศลิปดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิd สาขา
ประตมิากรรมจากมหาวิทยาลยัศลิปากรตามลําดบั 

แม้ต้องรับหน้าที�ทั :งงานราชการและงานสอน ศลิปินยงัคงสร้างสรรค์ผลงานสว่นตวั
อยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งสว่นใหญ่เป็นประตมิากรรมรูปสตัว์ เช่น ไก่ ม้า ววั ช้าง แพะ กวาง ยีราฟ จิงโจ้ 
สนุขั แมว ลิง และปลา เป็นต้น ผลงานของศลิปินได้รับรางวลัจากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติ
หลายครั :งสง่ผลให้ในปี พ.ศ.2529 ได้รับรางวลัศลิปินแหง่ชาตสิาขาทศันศลิป์ (ประตมิากรรม) 
ตลอดชีวิตการทํางานได้สร้างคณุปูการแก่วงการศลิปกรรมของไทยไว้มากมายจนกระทั�งถึงแก่
กรรมในปี พ.ศ.2542  

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 5 ชิ :น 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ลกูไก่” (ภาพที� 38) ผลงานชื�อ “ลกูแพะ” (ภาพที� 39) ผลงานชื�อ “ลกูม้า” (ภาพที� 
40) ผลงานชื�อ “ลกูววั”  (ภาพที� 41) และผลงานชื�อ “กวาง” (ภาพที� 42) ซึ�งมีภาพผลงาน และ
รายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 38 ลกูไก่, 2487 เทคนิค
ที�มา: เล็ก รวีวร, “ชีวิตและงานของอาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์
ภาคประยกุต์ศลิปศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร

ภาพที� 39 ลกูแพะ, 2488 
ที�มา: นิทรรศการพิเศษเชิดชเูกียรติศลิปินอาวโุส ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ ศลิปินแหง่ชาติปี 
(กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 
 
 

 

เทคนิค ปนูปลาสเตอร์ 
ชีวิตและงานของอาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์” (ศิลปนิพนธ์ปริญญา

ภาคประยกุต์ศลิปศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2527), 394.

 เทคนิค สําริด ขนาด 25 x 38 ซม. 
นิทรรศการพิเศษเชิดชเูกียรติศลิปินอาวโุส ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ ศลิปินแหง่ชาติปี 

, 2533), 55. 
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ศิลปนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
394. 

นิทรรศการพิเศษเชิดชเูกียรติศลิปินอาวโุส ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ ศลิปินแหง่ชาติปี 2529 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 40 ลกูม้า, 2493 เทคนิค
ที�มา: วิโชค มกุาดามณี, 6
ศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร

ภาพที� 41 ลกูววั, 2494 เทคนิค
ที�มา: เส้นสีทรงแสงและแรงสร้างสรรค์
 

เทคนิค ปนูปลาสเตอร์ ขนาด 72 x 100 x 52 ซม. 
6 ทศวรรษศลิปกรรมร่วมสมยัในประเทศไทย 2486-

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), 30.  

 

เทคนิค สําริด ขนาด 66 x 81 ซม. 
แสงและแรงสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง
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2546 (กรุงเทพฯ: หอ

บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง, 2540), 63. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 42 กวาง, 2496 เทคนิค
ที�มา: เส้นสีทรงแสงและแรงสร้างสรรค์

แรงจูงใจ 

ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของไพฑรูย์เกิดขึ :นภายใต้อิทธิพลของแรงจงูใจภายในที�มี
สว่นผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์ขึ :น ในขั :นต้นคือศลิปิ
มาตั :งแตว่ยัเยาว์ ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงความสนใจด้านศลิปะของตนเอง ดงันี :

ผมสนใจวาดๆเขียนๆมาตั :งแตเ่ดก็ๆครับ ผมเคยไปหดัเขียนลายไทย พวกกนก 
ตวั เริ�มจากการที�ผมได้ไปเห็นรูปเขียนหน้าร้านอาหารของเพื�อนพ่อของผมเอง 
ของอาจารย์ชื�อ ภิกษุเป้า ปัญญา ที�วดัพระทรงอยู่ตําบลท่าราษฎร์ในเมืองเพชรฯนี�แหละครับ 

ผมเห็นแล้วชอบมากก็รบเร้าให้พ่อของผมพาไปหาอาจารย์ท่านนี : และได้ฝึกเบื :องต้นกบัท่าน

ขณะอยูใ่นวยัเยาว์ศลิปินเริ�มสนใจศลิปะ 
ประเพณี และพฒันายิ�งขึ :นเมื�อเข้าศกึษาในโรงเรียนเพาะชา่ง ตอ่มาได้ศกึษาตอ่ในโรงเรียนประณีต
ศลิปกรรม ซึ�งการเรียนการสอนในขณะนั :นเป็นไปตามกระบวนแบบสากล ทําให้ศลิปินมีความรู้ทั :ง
ศลิปะแบบประเพณีที�ได้รับจากโรงเรียนเพาะช่าง และค
ศลิปกรรม โดยเฉพาะวิชาประตมิากรรมตามแบบสากลจากศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรีโดยตรง
                                                          

1 “ศิลปินแหง่ชาติ อาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์
2 วิบลูย์ ลี :สวุรรณ

(กรกฎาคม 2539), 122. 

เทคนิค ปนูปลาสเตอร์ ขนาด116 x 144 ซม. 
เส้นสีทรงแสงและแรงสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง

ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของไพฑรูย์เกิดขึ :นภายใต้อิทธิพลของแรงจงูใจภายในที�มี
สว่นผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์ขึ :น ในขั :นต้นคือศลิปินมีความรักในการทํางานศลิปะ
มาตั :งแตว่ยัเยาว์ ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงความสนใจด้านศลิปะของตนเอง ดงันี : 

ผมสนใจวาดๆเขียนๆมาตั :งแตเ่ดก็ๆครับ ผมเคยไปหดัเขียนลายไทย พวกกนก 
ตวั เริ�มจากการที�ผมได้ไปเห็นรูปเขียนหน้าร้านอาหารของเพื�อนพ่อของผมเอง 
ของอาจารย์ชื�อ ภิกษุเป้า ปัญญา ที�วดัพระทรงอยู่ตําบลท่าราษฎร์ในเมืองเพชรฯนี�แหละครับ 

ผมเห็นแล้วชอบมากก็รบเร้าให้พ่อของผมพาไปหาอาจารย์ท่านนี : และได้ฝึกเบื :องต้นกบัท่าน

ขณะอยูใ่นวยัเยาว์ศลิปินเริ�มสนใจศลิปะ โดยเริ�มจากการเรียนเขียนลายกนกแบบไทย
ประเพณี และพฒันายิ�งขึ :นเมื�อเข้าศกึษาในโรงเรียนเพาะชา่ง ตอ่มาได้ศกึษาตอ่ในโรงเรียนประณีต

ซึ�งการเรียนการสอนในขณะนั :นเป็นไปตามกระบวนแบบสากล ทําให้ศลิปินมีความรู้ทั :ง
ศลิปะแบบประเพณีที�ได้รับจากโรงเรียนเพาะช่าง และความรู้ด้านศลิปะแบบสากลจากโรงเรียนประณีต
ศลิปกรรม โดยเฉพาะวิชาประตมิากรรมตามแบบสากลจากศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรีโดยตรง

                   

ศิลปินแหง่ชาติ อาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์,” บ้านและสวน 11,129 (พฤษภาคม 

วิบลูย์ ลี :สวุรรณ, “ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ ศิลปินแหง่ชาติกบัประตมิากรรมรูปสตัว์

105 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง, 2540), 64.

ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของไพฑรูย์เกิดขึ :นภายใต้อิทธิพลของแรงจงูใจภายในที�มี
นมีความรักในการทํางานศลิปะ

ผมสนใจวาดๆเขียนๆมาตั :งแตเ่ดก็ๆครับ ผมเคยไปหดัเขียนลายไทย พวกกนก 3 
ตวั เริ�มจากการที�ผมได้ไปเห็นรูปเขียนหน้าร้านอาหารของเพื�อนพ่อของผมเอง เป็นงานเขียน
ของอาจารย์ชื�อ ภิกษุเป้า ปัญญา ที�วดัพระทรงอยู่ตําบลท่าราษฎร์ในเมืองเพชรฯนี�แหละครับ 

ผมเห็นแล้วชอบมากก็รบเร้าให้พ่อของผมพาไปหาอาจารย์ท่านนี : และได้ฝึกเบื :องต้นกบัท่าน1 

โดยเริ�มจากการเรียนเขียนลายกนกแบบไทย
ประเพณี และพฒันายิ�งขึ :นเมื�อเข้าศกึษาในโรงเรียนเพาะชา่ง ตอ่มาได้ศกึษาตอ่ในโรงเรียนประณีต

ซึ�งการเรียนการสอนในขณะนั :นเป็นไปตามกระบวนแบบสากล ทําให้ศลิปินมีความรู้ทั :ง
วามรู้ด้านศลิปะแบบสากลจากโรงเรียนประณีต

ศลิปกรรม โดยเฉพาะวิชาประตมิากรรมตามแบบสากลจากศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรีโดยตรง2  

พฤษภาคม 2530), 167. 

ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ ศิลปินแหง่ชาติกบัประตมิากรรมรูปสตัว์,” สารคดี 3,29 
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ด้วยความรักความสนใจในศิลปะได้กลายมาเป็นที�มาของการสร้างผลงานขึ :นเป็นจํานวน
มาก อีกทั :งมีความตอ่เนื�องและยาวนาน โดยศิลปินมกัได้รับแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติอยูเ่สมอ 
กลา่วคือ ผลงานประติมากรรมโดยมากมีการนําเสนอรูปสตัว์หลากหลายชนิด ซึ�งกลุพฒัน์  
เมืองสมบรูณ์ ได้กลา่วถึง ความชื�นชอบและลกัษณะการทํางานของบิดา ดงันี : 

คณุพ่อชอบปั :นรูปสตัว์พวกนี :มาตั :งแตส่มยัเรียนแล้ว ท่านมกัออกไปปั :นแบบร่าง
ท่าทางของสตัว์ตา่งๆที�ไปสงัเกตเห็น จากนั :นจะมาปรึกษา ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี วา่
แบบร่างไหนน่าสนใจ เหมาะจะทําเป็นชิ :นงานจริง แตล่ะผลงานมกัเป็นท่าทางของสตัว์ที�เป็น
ธรรมชาติมากๆ ตรงนี :เองที�ผมมองวา่เป็นเสน่ห์ทางศิลปะของคณุพ่อ ที�จบัความเคลื�อนไหว

ของสตัว์ในท่าทางที�แปลก เป็นธรรมชาติ...3 

 ศลิปินมีความสนใจในอากปักิริยาของสตัว์มากเป็นพิเศษ โดยมกัออกไปตามสถานที�
ตา่งๆเพื�อเฝ้าสงัเกตและบนัทึกอากปักิริยาเหลา่นั :นด้วยการปั :นรูปสตัว์ขนาดเล็ก เพื�อใช้เป็นแบบ
ร่างก่อนนํามาขยายเป็นผลงานจริง ความสนใจเชน่นี :สามารถสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมความชื�น
ชอบสว่นตนซึ�งเป็นผลสืบเนื�องมาจากชีวิตในวยัเยาว์ของศลิปินที�เกิดและเตบิโตในตา่งจงัหวดั ภาพ
ฉากธรรมชาติที�แวดล้อมไปด้วยป่าเขาและสตัว์น้อยใหญ่กลายเป็นภาพที�คุ้นเคยและชินตา ดงัที�
ศลิปินได้กลา่วถึงที�มาในการสร้างสรรค์ของตนตอนหนึ�งว่า “ความเป็นเดก็บ้านนอก เห็นธรรมชาติ
ท้องไร่ท้องนา เห็นววัมีลกูออ่นตวัเล็กนา่เอ็นด ู ทําให้อยากทํารูปปั :นรูปลกูววั... เราเมตตากรุณามนั 
เราเห็นมนัเป็นสตัว์ตวัเล็กๆไร้เดียงสาอยา่งเห็นเดก็ๆ”4  

อาจกลา่วได้วา่ปัจจยัที�ทําให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของศลิปิน
ในเบื :องต้นเกิดจากแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความรักในงานศลิปะ ประสบการณ์และทกัษะ
ความสามารถที�สั�งสม ตลอดจนความรู้สึกรักและให้ความเมตตาตอ่สตัว์ กล่าวคือ ศลิปินมีความรัก
ในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะตั :งแตว่ยัเยาว์ ได้ผา่นกระบวนการทางการศกึษาศลิปะจากสถาบนั
ตา่งๆ โดยเฉพาะโรงเรียนประณีตศลิปกรรมที�มุง่เน้นศกึษาวิชากายวิภาคจนทําให้ศลิปินเป็นผู้ มี
ทกัษะและพร้อมจะถ่ายทอดความสามารถของตนให้เป็นที�ประจกัษ์ นอกจากนี :ศิลปินเกิดและ
เตบิโตตา่งจงัหวดั ภาพฉากชีวิตของสตัว์ตามธรรมชาตจิึงเป็นสิ�งที�ศลิปินรู้จกัคุ้นเคย ยอ่มง่ายและ
เป็นประโยชน์ตอ่การสร้างสรรค์ ดงันั :นทั :งความรักความมุง่มั�นและประสบการณ์ที�ได้สั�งสมมาตั :งแต่

                                                           

3 สงิหนาท นาคพงศ์พนัธุ์, “สตัว์สาํริดชั :นครู,” บ้านและสวน 32,376 (ธนัวาคม 2550), 67. 
4 เลก็ รววีร, “ชีวิตและงานของอาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์” (ศิลปนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑติ 

ภาคประยกุต์ศิลปศกึษา บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2527), 150. 
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วยัเยาว์ ตลอดจนประสบการณ์ทางด้านการศกึษาที�ทําให้ศลิปินเป็นผู้ มีศกัยภาพ เมื�อผนวกเข้ากบั
ความรู้สกึรักและเอ็นดสูตัว์ จงึสง่ผลกระตุ้นเร้าให้ศิลปินเกิดความสนใจอนันําไปสูก่ระบวนการ
บนัทกึและสร้างผลงานประติมากรรมรูปสตัว์ชนิดตา่งๆขึ :นเป็นจํานวนมาก โดยสามารถกลา่วถึง
รายละเอียดเรื�องแรงจงูใจในการหยิบยกเอารูปสตัว์มานําเสนอในผลงานประตมิากรรมแตล่ะชิ :น
ดงันี : 

ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของศลิปินเริ�มต้นจากการนําเสนอผลงานชื�อ “ลกูไก่” (ภาพที� 
38) เป็นชิ :นแรก โดยสร้างขึ :นในปี พ.ศ.2487 ถือเป็นผลงานที�จดุประกายแนวคดิในการสร้างสรรค์
รูปสตัว์อีกหลายชิ :นในเวลาถดัมา ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรม
ลกูไก่วา่ 

วนันั :นผมพายเรือไปวาดรูปสนํี :ากบัสวสัดิd (ตนัติสขุ) เผอิญไปเห็นลกูไก่แรกรุ่นตวั
เลก็ๆ ขนยงัไมข่ึ :นเห็นแล้วน่าเอน็ด.ู..5 ก็เห็นวา่มนัแปลกดี หนงัแดง มีขนนิดๆ หน่อยๆ คิดวา่
ถ้าเอาไปปั :นเลน่ก็จะดี เลยขอยืมเขามา เอามาไว้ในห้องนอนซึ�งเป็นห้องทํางานในโรงหลอ่
เก่า เมื�อมีเสียงหวอเตือนภยัทางอากาศก็หนีไปสนามหลวง เมื�อหมดเสียงหวอ สิ :นภยัทาง

อากาศก็กลบั ปั :นอยู่ประมาณ 2 อาทิตย์ก็เสร็จ...6  

ภายหลงัจากได้พบเห็นลกูไก่ซึ�งถือเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�มีผลกระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สกึ
ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกเมตตาเอ็นด ู และความประทบัใจในรูปร่างที�มีลกัษณะพิเศษได้ก่อให้เกิด
แรงจงูใจผลกัดนัให้ศลิปินแสดงปฏิกิริยาเพื�อตอบสนองตอ่สิ�งเร้านั :น ด้วยการนําลกูไก่กลบัมาเป็น
แบบในการปั :น ซึ�งการให้ความเมตตาเอ็นดตูอ่สตัว์ตลอดจนการให้ความสนใจหรือความชื�นชอบใน
รูปร่างที�ดแูปลกตา และความต้องการแสดงศกัยภาพถือเป็นแรงจงูใจภายในที�มีผลกระตุ้นและ
ผลกัดนัพฤตกิรรมให้ศลิปินเริ�มสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์ขึ :นเป็นครั :งแรก และเนื�อง 
จากชว่งเวลาของการสร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :อยูใ่นระหวา่งสงครามโลกครั :งที� 2 ซึ�งภาวะสงครามที�
กําลงัดําเนินอยูใ่นขณะนั :นไมเ่อื :อตอ่ปฏิบตังิาน เมื�อใดที�ได้ยินเสียงสญัญาณเตือนภยัทางอากาศ
ศลิปินจําเป็นต้องหลบลงหลมุหลบภยัที�สนามหลวงหลายครั :ง แตท่วา่ศลิปินกลบัมีความมุง่มั�นและ
สามารถสร้างผลงานของตนจนสําเร็จลลุว่งได้ สิ�งนี :สามารถแสดงให้เห็นถึงพลงัผลกัดนัของ
แรงจงูใจภายใน ที�มีการตั :งเป้าหมายและมีความพยายามเพื�อบรรลตุอ่เป้าหมายนั :นแม้ต้องเผชิญ
ตอ่อปุสรรคใดๆก็ตาม 
                                                           

5 เส้นสทีรงแสงและแรงสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง, 2540), 67. 
6 เลก็ รวีวร, “ชีวติและงานของอาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์” 146. 
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แรงจงูใจภายในอาจจะทวีพลงัขึ :นได้หากได้รับการสง่เสริมจากแรงจงูใจภายนอก ดงัที�
ศลิปินได้กลา่วถึงในผลงานชื�อ “ลกูไก่” (ภาพที� 38) ขณะนําออกแสดงในงานศลิปวตัถขุองไทย ที�
ลอนดอน ประเทศองักฤษ ว่า “อาจารย์ศลิป์มาเห็นเข้าเกิดชอบใจเลยนําไปแสดงผลงานที�สถานทตู
องักฤษ ปรากฏวา่ชาวองักฤษชื�นชอบมาก เลยเป็นแรงบนัดาลใจอยา่งหนึ�งที�ทําให้ผมมีผลงานเป็น
รูปสตัว์ที�หลากหลาย7 อาจกลา่วได้วา่เมื�อได้รับความเห็นชอบ รวมทั :งคําชื�นชมจากศาสตราจารย์
ศลิป์ พีระศรี ซึ�งเป็นบคุคลสําคญัของวงการศลิปกรรมไทย และเป็นที�เคารพรักของศลิปิน รวมทั :ง
ได้รับการยอมรับในระดบัสากล จงึเป็นผลทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ประตมิากรรมโดยนําเสนอรูปสตัว์
ในเวลาตอ่มา  

สรุปได้วา่ผลงาน “ลกูไก่” (ภาพที� 38) เป็นผลงานชิ :นแรกของศลิปินที�สร้างขึ :นโดยอาศยั
แรงจงูใจภายในเป็นลําดบัแรก ได้แก่ ความรักในงานศลิปะ ความต้องการแสดงศกัยภาพของตน 
ความมีจิตใจที�เมตตาเอ็นดตูอ่สตัว์ ตลอดจนความสนใจหรือการมองเห็นคณุคา่ทางความงามของ
รูปร่าง และลกัษณะเฉพาะของสตัว์ ประกอบกบัความมุง่มั�นของศลิปินที�มีทิศทางดําเนินไปสู่
เป้าหมายในการสร้างสรรค์ ทําให้ศลิปินสามารถปฏิบตังิานให้สําเร็จลลุ่วงไปสูเ่ป้าหมายที�คาดการณ์
ไว้แม้จะมีอปุสรรคคือภาวะทางสงครามที�กําลงัดําเนินอยู่ก็ตาม ตอ่มาเมื�อสร้างผลงานสําเร็จจงึ
ได้รับอิทธิพลจากแรงจงูใจภายนอก ได้แก่ คําชม และการยอมรับจากบคุคลอื�น เป็นผลทําให้พลงั
ของแรงจงูใจภายในได้รับการสนบัสนนุให้มีระดบัที�สงูยิ�งขึ :น ดงันั :นจงึมีการสร้างประตมิากรรมรูป
สตัว์อยา่งตอ่เนื�อง อาทิ ผลงานชื�อ “ลกูแพะ” (ภาพที� 39) สร้างขึ :นในปี พ.ศ. 2488 ผลงานชื�อ  
“ลกูม้า” (ภาพที� 40) สร้างขึ :นในปี พ.ศ.2493 ผลงานชื�อ “ลกูววั” (ภาพที� 41) สร้างขึ :นใน 
ปี พ.ศ.2494 ซึ�งผลงานทั :งหมดล้วนเกิดขึ :นภายใต้ประสบการณ์ตรงที�ได้พบหรือสมัผสั ดงัที�ศลิปิน
ได้กลา่วถึงที�มาของการสร้างสรรค์ของผลงานทั :ง 3 ชิ :น ดงันี :  

(ลกูแพะ) แถบที�เป็นสถานีนางเลิ :งปัจจบุนั เดิมเป็นโรงแรมเรือนแถวไม้ ด้านหลงั
มีคอกแพะที�กรมวิทยาศาสตร์ทําไว้ เห็นวา่ลกูแพะมนัน่ารักดี... เผอิญผมชอบดื�มนมแพะ 
เมื�อมีโอกาสแวะเวียนไปเห็นเข้าก็เลยเกิดแรงบนัดาลใจอยากจะปั :นรูปแพะ โดยเริ�มปั :นเป็น
แบบเลก็ๆ หลายๆท่าทางก่อน สดุท้ายก็เลือกปั :นจริงตามแบบที�เห็น เพราะชอบแบบนี :ที�สดุ 

(ลกูม้า) พอดีมีเพื�อนๆกนัที�รู้วา่ผมชอบปั :นรูปสตัว์ มาบอกวา่แถวหลงัโรงเรียน
อํานวยศิลป์ ธนบรีุ มีลกูม้าอยู่ก็เลยไปด ูพอเห็นเข้าก็อดใจปั :นไมไ่ด้ 

                                                           

7 เส้นสทีรงแสงและแรงสร้างสรรค์, 67. 
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(ลกูววั) ชิ :นนี :ปั :นที�กรมการสตัว์พญาไท (ปัจจบุนัคือกรมการแพทย์ทหาร) ไปอุ้ม
ลกูววัออกมาจากคอก เห็นอากปักิริยาของมนัน่ารักเหมือนเดก็ๆ เลยปั :นออกมาเป็นท่าทางนี : 

ใช้เวลาในการปั :นประมาณสองอาทิตย์8 

จากข้อความข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นถึงแรงจงูใจภายในที�คล้ายคลงึกบัผลงานชื�อ 
“ลกูไก่” (ภาพที� 38) คือ ศลิปินมกัเกิดความรักและให้ความเอ็นดลูกูสตัว์ชนิดตา่งๆ จนกระทั�งนํามา
ถ่ายทอดในงานประตมิากรรมของตน โดยมุง่แสดงความเป็นธรรมชาต ิ และความน่ารักไร้เดียงสา
ของลกูสตัว์เหลา่นั :น นอกจากนี :กระบวนการทางการศกึษา และการเฝ้าสงัเกตสตัว์ทําให้ศลิปินเป็น
ผู้ มีความรอบรู้ในเรื�องกายวิภาค การดําเนินชีวิต และสญัชาตญาณของสตัว์ได้เป็นอยา่งดี ดงัที�
ศลิปินกลา่วถึงในผลงานชื�อ “กวาง” (ภาพที� 42) ที�สร้างขึ :นในปี พ.ศ.2496 ดงันี : 

(กวาง) ไมใ่ช่กวางดาว เป็นกวางใหญ่ เขาเรียกวา่สมนั ความเป็นอยู่ การเลม็
หญ้าของมนัดคูล้ายควาย ความดขุองมนัไมไ่ด้อยู่ที�ดวงตา แตอ่ยู่ที�หวัตาที�เปิดลกึยาวลง
มาถงึครึ�งของระยะจากหวัตากบัจมกู เวลามนัเข้าใกล้กวางคู่แข่ง หรือคน มนัจะกดัฟันกรอด 

ปากขบแน่น เสียงดงัเอีoยดๆ ไมใ่ช่อ้าปากร้อง ไมใ่ช่กิริยาที�เหน็ได้ง่ายๆ9 

ดงันั :นความรักและการได้สมัผสัใกล้ชิดสตัว์มีผลกระตุ้นเร้าให้ศลิปินเกิดความสนใจ 
และเข้าใจในอปุนิสยั ตลอดจนกายวิภาคสตัว์ จงึได้นําเอาความรู้ที�มีอยูม่าใช้สร้างสรรค์ผลงาน ถือ
เป็นแรงจงูใจภายในที�สําคญัอีกประการหนึ�ง ซึ�งมีสว่นชกันําให้ศลิปินขบัเคลื�อนกระบวนการ
สร้างสรรค์ทางศลิปะด้วยการแสดงทกัษะความชํานาญพิเศษ นอกจากนี :ศลิปินได้ให้เหตผุลที�นิยม
นําเสนอรูปสตัว์ในงานประติมากรรมของตนอยูเ่สมอดงันี : 

การปั :นรูปสตัว์ตั :งแตค่รั :งที�หนึ�งเป็นต้นมา การทํางานได้รับความสบายอกสบาย
ใจเป็นอย่างมาก... ไมใ่ช่วา่ชอบแตรู่ปสตัว์ไมช่อบรูปคน แตก่ารปั :นรูปคนนี :มีปัญหา บางวนั
เรามีอารมณ์อยากทํางานแตต่วัแบบไมพ่ร้อมมาเป็นแบบ เมื�อวนัหลงัเขามาเป็นแบบให้ เรา
ไมมี่อารมณ์อยากจะทําอีก อนันี :แหละยุ่งยาก เลยตดัปัญหา สมคัรใจที�จะรักทํางานรูปสตัว์ 

ไปเมื�อใดสตัว์มนัก็ไมบ่อกวา่วนันี :ฉนัมีธรุะ10 

                                                           

8 เรื�องเดยีวกนั, 63. 
9 เลก็ รวีวร, “ชีวติและงานของอาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์”, 151. 
10 เรื�องเดยีวกนั, 151. 
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ศลิปินพบวา่การสร้างประตมิากรรมรูปสตัว์มีความสะดวก สามารถตอบสนองความ
ต้องการทางการแสดงออกได้ทกุเวลาเพราะสามารถหาแบบได้จากธรรมชาตทิั�วไป จงึเป็นเหตใุห้
สนใจปั :นรูปสตัว์มาโดยตลอด อยา่งไรก็ตามศลิปินมิได้มีความชํานาญเพียงการสร้างประตมิากรรม
รูปสตัว์เทา่นั :น หากแตย่งัมีความสามารถในการปั :นประตมิากรรมรูปบคุคล และพระพทุธรูปด้วย 
แตเ่นื�องจากแรงจงูใจภายในด้านความรัก และความสนใจในการแสดงรูปสตัว์มีพลงักระตุ้นเร้ามาก 
กวา่จงึสง่ผลทําให้ศลิปินสร้างประตมิากรรมรูปสตัว์ขึ :นเป็นจํานวนมาก 

ดงันั :นในการปฏิบตังิานของศลิปินแตล่ะครั :งแรงจงูใจภายในคือสิ�งสําคญัที�สดุในการ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะ ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงแรงจงูใจในการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูป
สตัว์วา่ “ผมทํางานด้วยความตั :งอกตั :งใจจริงอยู่ตลอดเวลา ผมกล้าพดูได้วา่ผมทําด้วยใจสมคัร 
ทํางานไมไ่ด้หวงัผลประโยชน์อนัใด ทําด้วยความพอใจ สนกุกบังาน ผมมีความสขุทางใจเกี�ยวกบั
งานด้านนี :...”11 

จากข้อความข้างต้นสามารถยืนยนัให้เห็นถึงอิทธิพลของแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความ
รักและความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�นํามาซึ�งความสขุ ความพงึพอใจ และความ
สนกุสนานเพลิดเพลิน สว่นเรื�องแรงจงูใจภายนอกด้านรางวลั เงินทอง และเกียรตยิศจากการสง่ผล
งานประกวดนั :นศลิปินกลา่ววา่ 

ผมเองทํางานด้วยความสนกุ อยากทํางานเป็น อยากจะทํางานได้อย่างตั :งใจ 
และเมื�อมีผลงานแล้วก็มีโอกาสได้แสดง สว่นเรื�องรางวลัเป็นผลพลอยได้ ถ้าเราได้รางวลักดี็
ใจเป็นเกียรติที�วา่ เอ้อ งานชิ :นนี :เราได้มา แตถ้่าไมไ่ด้รางวลัก็ไมไ่ด้เป็นเหตใุห้ท้อ เพราะการ
สร้างงานนี :ผลพลอยได้ทกุอย่างที�เกิดขึ :น เงินก็ดีรางวลัก็ดีจะไปยดึถือไมไ่ด้ เมื�อเราทํางาน
อย่างเตม็ที�แล้วจะได้ผลพลอยได้ หรือไมไ่ด้แคไ่หนก็แล้วแต ่ไมไ่ด้หวงั  

ถงึแม้วา่ในระยะที�เป็นข้าราชการ ตําแหน่งหน้าที�จะขึ :นจะลงไมไ่ด้วา่ ให้ผมได้
ทํางานด้วยความสบายใจและมีเงินทองใช้จ่ายพอสมควร...ไอ้เงินนั :นเรามีพอใช้พอสมควร 
ไอ้งานที�เราทํานั :นเกิดความสขุ ผมถือวา่สําคญัมากกว่า... สําหรับตวัผมนะผมวา่ถ้าผมทํา
อะไรแล้วผมสบายใจ ได้ความพอใจกบังาน ผมรู้สกึวา่อิ�มมากวา่ที�จะได้เงินเยอะแยะจากการ

ที�ไปรับจ้างเขาทํางาน มนัให้ความสขุพอแล้วก็แล้วกนั...12 

                                                           

11 “ศิลปินแหง่ชาติ อาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์,” บ้านและสวน, 168 
12 เลก็ รวีวร, “ชีวติและงานของอาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์”, 179-180. 
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แรงจงูใจภายนอก ได้แก่ เงิน รางวลั และเกียรติยศเป็นเพียงผลพลอยได้ที�เกิดจาก
ทํางานอยา่งเตม็ความสามารถเทา่นั :น การให้ความสําคญัหรือการตั :งเป้าหมายในการสร้างสรรค์
ของศลิปินได้มุง่ไปสูป่ระโยชน์ด้านความสขุทางใจ มากกวา่ทรัพย์สิน เงินทอง หรือเกียรติยศ แต่
ทวา่แรงจงูใจภายนอกด้านการได้รับการยอมรับจากบคุคลอื�นถือเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับศลิปิน 
ดงัที�ศลิปินได้กล่าววา่...เมื�อเราทําออกไปแล้ว ไอ้ความรู้สกึทางด้านอารมณ์นั :นมนัเป็นสว่นที�ไปทํา
ให้คนอื�นเห็น และทําให้เกิดความพงึพอใจ เข้าใจในงานเรา มนัก็ทําให้เราสบายใจ เป็นกําลงัใจที�
จะสร้างงานอยา่งนั :นมากเข้า...13 

อาจกลา่วได้ว่าการได้รับการยอมรับจากผู้ ชื�นชมผลงานศิลปะได้กลายมาเป็นแรงเสริมที�
กําหนดทิศทางให้ศลิปินสร้างผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ตอ่มาอีกเป็นจํานวนมาก นอกเหนือจาก
การคาดหวงัผลด้านความสขุความพงึพอใจสว่นตนแล้วนั :น ความพงึพอใจของผู้ชมยอ่มมีผลตอ่
การเสริมสร้างกําลงัใจในการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของศลิปินด้วย เหตผุลสําคญั
สนบัสนนุอีกประการหนึ�งคือ ภายหลงัจากผลงานชื�อ “ลกูไก่” (ภาพที� 38) ประสบความสําเร็จเป็นที�
ยอมรับทําให้ศลิปินสร้างผลงานชิ :นตอ่มาและนําเข้าร่วมประกวดในศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 1 ซึ�ง
ได้แก่ ผลงานประตมิากรรม “ลกูแพะ” (ภาพที� 39) ที�สร้างในปี พ.ศ.2488 “ลิงตะกละ” และ “กีฬา
สมทุร” (รูปปลาฉลาม) สร้างขึ :นในปี พ.ศ.2491 ทกุชิ :นตา่งได้รับความสนใจตลอดจนได้รับรางวลั 
ตอ่มาศิลปินได้สง่ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์เข้าร่วมประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตอีิกหลายครั :ง อาทิ 
ในปี พ.ศ.2492 ประตมิากรรมรูปลกูแพะ (ภาพที� 39) ได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน 
จากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 1 ในปี พ.ศ.2493 ประตมิากรรมรูปลกูม้า (ภาพที� 40)
ได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง จากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 2 ในปี พ.ศ.
2494 ประตมิากรรมรูปลกูววั (ภาพที� 41) ได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง จากการ
ประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 3 และในปี พ.ศ.2496 ประตมิากรรมรูปกวาง ได้รับรางวลัเกียรติ
นิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั :งที� 4 เป็นผลทําให้ในปี พ.ศ.2529 
ได้รับรางวลัศลิปินแหง่ชาติสาขาทศันศลิป์ (ประตมิากรรม) ในที�สดุ  

จากรางวลัตา่งๆแสดงให้เห็นวา่ศลิปินได้รับการยอมรับวา่เป็นผู้ มีความสามารถเฉพาะ
ในด้านการสร้างประตมิากรรมรูปสตัว์ ดงัที� ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี กล่าววา่ “...ไพฑรูย์ เป็น
ศลิปินผู้ เกิดมาเพื�อปั :นรูปสตัว์แบบเหมือนจริง และในเส้นทางนี :เขาเป็นที�หนึ�ง”14 การได้รับรางวลั

                                                           

13 เรื�องเดยีวกนั, 171. 
14 เรื�องเดยีวกนั, 61. 
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จากการประกวดย่อมหมายถึงการได้รับการยอมรับจากสงัคม ผลตอบรับที�ดีในชว่งเริ�มต้นของการ
สร้างสรรค์เป็นปัจจยัเสริมที�ช่วยสร้างแรงจงูใจภายในด้านกําลงัใจให้ผลิตผลงานศลิปะรูปสตัว์
ออกมาเป็นจํานวนมากประการหนึ�ง แม้วา่ศลิปินจะกล่าวถึงแรงจงูใจภายนอกด้าน เงิน รางวลั 
เกียรติยศวา่เป็นเพียงผลพลอยได้ก็ตาม แตท่วา่ผลพลอยได้ดงักลา่วสามารถช่วยเสริมสร้าง
กําลงัใจซึ�งหมายถึงพลงัของแรงจงูใจภายในให้เข้มแข็ง ทําให้ศลิปินยืนหยดัที�จะนําเสนอในสิ�งที�ตน
รักและสนใจตอ่ไป  

ดงันั :นจงึสรุปได้วา่แรงจงูใจภายในเป็นพลงัสําคญัในการขบัเคลื�อนพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์ประตมิากรรมรูปสตัว์จนกระทั�งสมัฤทธิdผล โดยมีแรงเสริมมาจากแรงจงูใจภายนอกคอย
สนบัสนนุชว่ยเพิ�มพลงัให้แรงจงูใจภายในแข็งแกร่งมากยิ�งขึ :น ซึ�งกระบวนการเกิดแรงจงูใจภายใน
ของศลิปินเริ�มต้นจากความรักในงานศลิปะ และความเมตตาเอ็นดสูตัว์ โดยที�สตัว์ตา่งๆคือสิ�งเร้า
ภายนอกที�มีผลกระตุ้นเร้าตอ่การรับรู้ และความรู้สกึภายในของศลิปินอนันําไปสู่ปฏิกิริยาการตอบ 
สนองทางด้านความคิด ตลอดจนปฏิกิริยาตอบสนองด้านการกระทําคือ การสร้างประตมิากรรมรูป
สตัว์ขึ :นตามลําดบั ซึ�งกระบวนการทั :งหมดอาศยัความชา่งสงัเกตของศลิปิน และการสั�งสม
ประสบการณ์ทําให้รู้จกัคุ้นเคยกบัลกัษณะ การดํารงชีวิตของสตัว์ ประกอบกบัทกัษะความรู้ด้าน
กายวิภาคและการสร้างประตมิากรรมที�ได้รับจากกระบวนการทางการศกึษา สิ�งเหลา่นี :ล้วนเป็น
องค์ประกอบที�สําคญัที�ทําให้ศลิปินเกิดความสนใจและต้องการสร้างผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์
ขึ :น ผลที�ศลิปินได้รับคือ สามารถสนองตอบตอ่ความต้องการภายในด้านความสขุ ความสนกุสนาน
เพลิดเพลิน ตลอดจนได้แสดงศกัยภาพความสามารถของตนเองให้ปรากฏออกมาด้วยกรรมวิธีทาง
ศลิปะที�ตนมีความชื�นชอบ โดยมีแรงจงูใจภายนอกด้านการยอมรับจากบคุคลอื�นเป็นพลงัชว่ย
สนบัสนนุในด้านกําลงัใจ ดงันั :นจงึไมอ่าจปฏิเสธได้วา่แรงจงูใจภายนอกด้านรางวลัซึ�งหมายถึงการ
ได้รับการยอมรับจะไมมี่สว่นเกี�ยวข้องกบัการสร้างประตมิากรรมรูปสตัว์ของศลิปิน หากแตส่ดัสว่น
ความสําคญัของแรงจงูใจที�เกิดจากภายนอกเป็นเพียงแรงเสริมที�อาจไมเ่ทียบเทา่กบัแรงจงูใจที�เกิด
จากภายในของตวัศลิปินเอง 

กระบวนแบบ 

ศลิปินเป็นศิษย์ของ ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี ซึ�งเป็นผู้ ที�นําเอาแนวทางการสร้างสรรค์
ศลิปะแบบหลกัวิชา (Academy) เข้ามาสอนในประเทศไทย โดยมีลกัษณะแนวทางที�มุง่สูก่ารศกึษา
ธรรมชาตแิละการสร้างผลงานตามกระบวนแบบเหมือนจริงดงัที� ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี ได้
กลา่วถึงแนวทางการสร้างสรรค์ศลิปะวา่ “ทกุยคุทกุสมยั ธรรมชาตเิป็นที�มาแหง่ความบนัดาลใจทาง
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ศลิปะ ...หลกัการพื :นฐานของการศกึษาของเราก็คือ ธรรมชาติ...จนกว่าเขาจะเข้าใจธรรมชาตแิล้ว
เทา่นั :น เขาอาจแก้ไขหรือบิดเบือนรูปทรงให้เป็นไปตามความคิดเห็นที�ตนได้เคล็ดลบัแหง่การเนรมิต
จากธรรมชาต”ิ15 สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของการศกึษาที�มุง่ทําความเข้าใจธรรมชาติ โดยอาศยั
ธรรมชาตเิป็นแมแ่บบในการถ่ายทอด เมื�อทําความเข้าธรรมชาตไิด้อยา่งถ่องแท้จงึสามารถดดัแปลง
การสร้างสรรค์ไปในแนวทางอื�นได้ แนวคดินี :ย่อมสง่อิทธิพลตอ่ทศันะในการสร้างสรรค์รวมทั :งวิธีการ
สอนศลิปะของศลิปินเช่นกนั ดงัที�ศลิปินกล่าวถึงแนวทางการสอนศลิปะของตนเองวา่ “ปั :นจะต้องมี
ความแมน่ยําในการดรออิ :ง รู้จกัใช้เส้นดิ�ง เส้นระดบั และผู้สอนต้องทําให้ดดู้วย”16 ดงันั :นความถกู
ต้องแมน่ยําคือสิ�งที�ศลิปินให้ความสําคญัอยา่งมากในการสร้างประตมิากรรม และเมื�อพิจารณา
ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ทั :ง 5 ชิ :นของศลิปิน สามารถสรุปได้วา่มีการแสดงออกตามกระบวน
แบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง คือ มุง่สร้างผลงานโดยมีธรรมชาตเิป็นแมแ่บบ มี
การถ่ายทอดสดัส่วนโครงสร้างและกล้ามเนื :อของสตัว์ที�ถกูต้องแมน่ยํา รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อย 
เชน่ ริ :วรอยพื :นผิวของขนอยา่งสมจริง นอกจากนี :ยงัมุ่งถ่ายทอดอากปักิริยาทา่ทางของสตัว์ให้ดู
สมจริงเป็นธรรมชาตริาวกบัมีชีวิต ซึ�งเป็นผลสืบเนื�องมาจากความสนใจสว่นตนในการเฝ้าสงัเกต
ธรรมชาตคืิอ มกัออกไปปั :นแบบร่างรูปสตัว์เพื�อนํามาขยายเป็นผลงานจริง ตลอดจนการให้
ความสําคญักบัการศกึษาวิชากายวิภาคสตัว์ ดงัที�ศิลปินกล่าวถึงความสําคญัของการศกึษาวิชา
กายวิภาคในระหว่างที�ศกึษากบัศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี ตอนหนึ�งว่า “...แตก่่อนวิชาอนาโตมีถือ
วา่เป็นวิชาสําคญั แยกเป็นปี 1 เรียนโครงกระดกูของคน ปีที� 2 เรียนกล้ามเนื :อของคน ปีที� 3 เกี�ยวกบั
สตัว์ ปลายปี 4 เป็นการปฏิบตังิาน...”17 จากการศกึษาวิชากายวิภาคทั :งคนและสตัว์ทําให้ศลิปินมี
ทกัษะและสามารถในการถ่ายทอดผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ตามกระบวนแบบปรนยันิยมเชิง
แสดงความถกูต้องเหมือนจริงได้เป็นอย่างดี ซึ�งศลิปินกลา่วถึงกระบวนการสร้างสรรค์ของตนวา่ 

ก่อนที�ผมจะลงมือปั :น ผมต้องไปเฝ้ามองสตัว์พวกนี :จากตวัมนัจริงๆ... ผมไปดู
พร้อมทั :งปั :นแบบ จบัเอาลกัษณะพิเศษๆที�ดไูมเ่ป็นลกัษณะที�ธรรมดาๆจนเกินไป เหน็ท่าไหน

                                                           

15 ศิลป์ พีระศรี, Notes on The Establishment of The University of Fines Arts (พระนคร: ห้าง

หุ้นสว่นจํากดัศวิพร, 2506), ไมป่รากฏเลขหน้า, อ้างถึงใน เลก็ รวีวร, “ชีวิตและงานของอาจารย์ไพฑรูย์  
เมืองสมบรูณ์” (ศิลปนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาคประยกุต์ศิลปศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2527), 16. 

16 เรื�องเดยีวกนั, 169. 
17 “ศิลปินแหง่ชาติ อาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์,” บ้านและสวน, 168. 
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ของมนัดแูปลกดีได้ความรู้สกึผมก็จะรีบปั :นแบบเอาไว้เลยทนัที เป็นตวัเลก็ๆ มองไปปั :นไป

หลายๆตวั เอามาเลือกที�ดีที�สดุ แล้วมาขยายเท่าตวัจริง18 

จากข้อความข้างต้นขั :นตอนการสร้างสรรค์ของศลิปินนั :น เริ�มต้นจากการสงัเกต
อากปักิริยาทา่ทาง รูปทรง โครงสร้าง กล้ามเนื :อ ตลอดจนรายละเอียดตา่งๆจากสตัว์ตามที�ปรากฏ
แก่สายตาของศลิปิน หลงัจากนั :นจงึปั :นแบบร่างรูปสตัว์ขนาดเล็กในทา่ทางตา่งๆ และจงึนํามา
เลือกเพื�อขยายเป็นผลงานจริง จากพื :นฐานการศกึษาวิชากายวิภาคที�ศลิปินให้ความสําคญัเมื�อ
ประกอบเข้ากบัธรรมชาตนิิสยัและความสามารถเฉพาะตน จงึสามารถจบัเอาลกัษณะอากปักิริยา
ของสตัว์มาแสดงออกได้อย่างสมจริงราวกบัมีชีวิต ดงัที�ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรีกลา่วชื�นชม
ศลิปินวา่ “นายไพฑรูย์ เป็นศลิปินซึ�งเกิดมาสําหรับปั :นภาพสตัว์เหมือนจริง และในงานประเภทนี :
แล้วนบัว่าหาตวัจบัยาก19

    

เนื +อหา 

ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ทั :ง 5 ชิ :นของศลิปินมีเนื :อหาสว่นตวั อนัเกิดจากความ
สนใจ และประทบัใจในกิริยาทา่ทางของสตัว์ ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “ความบนัดาลใจเกิดจากสิ�งที�เรา
มี... หรือเหตกุารณ์ที�เราเกิดพบเห็น ซึ�งอาจจะเป็นเรื�องปั :น เรื�องบดักรีก็ได้ มนัเกิดจากความรู้สกึ
จากเราเอง...”20  

ผลงานประตมิากรรมชื�อ “ลกูไก่” (ภาพที� 38) “ลกูแพะ” (ภาพที� 39) “ลกูม้า” (ภาพที� 
40) และ “ลกูววั” (ภาพที� 41) มุง่แสดงความงามของสตัว์ที�ดํารงชีวิตอยูต่ามธรรมชาต ิ โดยจบัเอา
อากปักิริยาความนา่เอ็นด ู หรือลกัษณะอิริยาบทที�ดแูปลกตาของสตัว์มานําเสนอ ซึ�งถือเป็นเนื :อหา
สว่นตวั เพราะเป็นทศันะสว่นตวัของศลิปินที�ได้สมัผสัรับรู้จากธรรมชาติ และเก็บเอาอารมณ์
ความรู้สกึนั :นมาถ่ายทอด โดยอาศยัความสนใจ และความประทบัใจของศลิปินเอง  

ในผลงานชื�อ “ลกูไก่” (ภาพที� 38) นอกจากศลิปินจะถ่ายทอดความนา่รัก ไร้เดียงสา 
และรูปร่างลกัษณะที�ดแูปลกตาจนทําให้ศลิปินเกิดประทบัใจแล้วนั :น ยงัปรากฏเนื :อหาที�ศลิปิน
กลา่วถึงวา่ “ไมใ่ชไ่ก่งามเพราะขนเสมอไป”21

 ดงันั :นรูปไก่ที�นํามาสร้างสรรค์นั :นแสดงให้เห็นถึง

                                                           

18 เรื�องเดยีวกนั. 
19 การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 11 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2503), 6 
20 เลก็ รวีวร, “ชีวติและงานของอาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์”, 171. 
21 เรื�องเดยีวกนั, 146. 
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แนวคิดที�สวนทางกบัสํานวนไทยที�วา่ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแตง่” เนื�องจากผลงาน
ดงักลา่วปรากฏความงามทางสนุทรียภาพด้วยการแสดงรูปทรง สดัสว่น และอิริยาบถของไก่ซึ�ง
ไมไ่ด้ขึ :นอยูก่บัขนที�ดสูวยเสมอไป อยา่งไรก็ดีความคิดเห็นเชน่นี :ของศลิปินเป็นมมุมองสว่นบคุคล
จงึจดัอยูใ่นประเภทเนื :อหาส่วนตวั 

นอกจากนี :ผลงานชื�อ “กวาง” (ภาพที� 41) ศลิปินได้นําเสนอเนื :อหาจากความสนใจสว่น
ตนเชน่กนั หากแตมุ่ง่แสดงความสมจริงตามธรรมชาตมิากยิ�งขึ :น โดยศลิปินกลา่ววา่ “ถ้าจะสงัเกต
ดดีูๆจะเห็นวา่ผิวของเนื :องานรูปกวางจะหยาบๆ เพราะอยากจะสื�อวา่ความเป็นธรรมชาตขิองสตัว์
นั :น ไมจํ่าเป็นต้องเนี :ยบเสมอไป เสนห์่ของความหยาบทําให้สื�อความเป็นธรรมชาติออกมาดีที�สดุ”22 

นอกเหนือไปจากการถ่ายทอดเอาสิ�งที�ปรากฏแก่สายตาออกมาให้เกิดความสมจริง
ถกูต้องและแมน่ยํา การนําเสนออารมณ์ความรู้สกึของความเป็นสิ�งมีชีวิตเป็นสิ�งสําคญัไมยิ่�งหยอ่น
ไปกวา่กนั ซึ�งศลิปินกลา่ววา่  

งานปั :นเหมือนจริงนั :นใครที�เรียนมาก็สามารถปั :นได้ เพราะการขึ :นรูปนั :นมีพื :นฐาน
เหมือนกนั แตร่ายละเอียดและการถ่ายทอดความรู้สกึที�มีตอ่สิ�งนั :น โดยเฉพาะรูปสตัว์ที�
นอกเหนือจะดไูมต่ายแล้ว ยงัต้องดมีูการเคลื�อนไหว ได้ความรู้สกึ ซึ�งอนันี :ทกุคนจะถ่ายทอด
ออกมาไมเ่หมือนกนั23

 

...ถ้าชิ :นงานใดผลิตออกมาแล้ว ผมไมเ่ห็นวา่มีความรู้สกึอะไรเลย มนัก็เป็นสิ�ง
ธรรมดา... งานประติมากรรม ดินมนัเป็นแตเ่พียงสื�อเพื�อเราจะทําให้คนเหน็แล้วมีความรู้สกึ
ตา่งๆ มนัมีคณุคา่ แตถ้่าดแูล้ว ไอ้ดินนี :ก็เป็นแตเ่พียงก้อนดินเหมือนกนั มนัก็ไมมี่คณุคา่อะไร

...24 

ดงันั :นเนื :อหาที�ศลิปินต้องการถ่ายทอดคือ ความงามที�สามารถพบเห็นได้จากธรรมชาติ
ของสตัว์ โดยมุง่แสดงความงามทางโครงสร้าง สดัสว่น กล้ามเนื :อ และลีลาท่าทางที�สง่ผลกระตุ้น
เร้าตอ่ความรู้สกึถึงความมีชีวิต เป็นการนําเสนอมมุมองด้านความงามสว่นตวัของศลิปินที�มีตอ่
สตัว์ตา่งๆ จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานทั :ง 5 ชิ :นของศลิปินมีการนําเสนอด้วยเนื :อหาสว่นตวั 

 

                                                           

22 เส้นสทีรงแสงและแรงสร้างสรรค์, 64. 
23 “ศิลปินแหง่ชาติ อาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์,” บ้านและสวน, 168. 
24 เลก็ รวีวร, “ชีวิตและงานของอาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์”, 171. 
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มาโนช กงกะนันทน์ 

มาโนช กงกะนนัทน์ เกิดเมื�อวนัที� 5 มิถนุายน ปี พ.ศ.2477 ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
ปัจจบุนัอาย ุ 76 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขามณัฑนศลิป์ จากมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร และในระดบัปริญญาโท 2 สาขา ได้แก่ สาขาศลิปกรรม M.A. (Art) จาก 
University of California และสาขาออกแบบสิ�งแวดล้อม M.F.A. (Environmental Design) จาก 
University of California ตลอดจนได้รับปริญญาศลิปดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิd (สาขาการออกแบบ
นิเทศศลิป์) จากมหาวิทยาลยัศลิปากรในปี พ.ศ.2545  

ศลิปินเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในคณะมณัฑนศลิป์มหาวิทยาลยัศลิปากร ตั :งแตปี่ 
พ.ศ. 2503 จนกระทั�งเกษียณอายรุาชการ เคยดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารคณะมณัฑนศิลป์ 
หวัหน้าภาควิชาตกแตง่ภายใน และภาควิชาออกแบบนิเทศศลิป์ ปัจจบุนัเป็นอาจารย์พิเศษใน
มหาวิทยาลยัดงักลา่ว เป็นศิลปินอิสระ ตลอดจนเป็นภาคีสมาชิกราชบณัฑิต ประเภทประยกุต์ศลิป์ 
ในขณะรับราชการแม้ศลิปินจะมีหน้าที�สอนศลิปะ เขียนหนงัสือวิชาการ รวมถึงงานบริหารตา่งๆ แต่
ศลิปินยงัคงสร้างสรรค์ผลงานสว่นตวัอย่างตอ่เนื�อง โดยนําเสนอรูปสตัว์หลายชนิด อาทิ นก ไก่ ววั 
สนุขั แมว ฯลฯ ซึ�งนกเป็นสตัว์ที�ถกูนําเสนอเป็นชนิดแรกในปี พ.ศ. 2502 ตลอดระยะเวลาจากปี พ.ศ.
2502-2550 เป็นระยะเวลาเกือบ 50 ปี ศิลปินยงัคงนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานของตนอย่างตอ่เนื�อง  

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 2 ชิ :น 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ววั” (ภาพที� 43) และผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 44) ซึ�งมีภาพผลงาน และ
รายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที�43 ววั, 2503 เทคนิค
(“ววั” พ.ศ. 2503

ภาพที� 44 ครอบครัว, 2516
(“ครอบครัว” พ.

แรงจูงใจ 

ศลิปินมีความใกล้ชิดผกูพนักบัสตัว์ตั :งแตว่ยัเยาว์ 
และความเอ็นดสูตัว์ 

 

เทคนิค สีนํ :ามนับนกระดาษ ขนาด 53 x 55 ซม. 
2503, ภาพถ่ายส่วนบคุคล, มาโนช กงกะนนัทน์)

 

2516 เทคนิค จิตรกรรมผสม 
.ศ. 2516 ภาพถ่ายสว่นบคุคล, มาโนช กงกะนนัทน์)

ศลิปินมีความใกล้ชิดผกูพนักบัสตัว์ตั :งแตว่ยัเยาว์ เป็นผู้ มีเมตตากรุณาและให้ความรัก
จากทศันะคตเิชิงบวกสง่ผลทําให้ศลิปินเกิดความสนใจนําเสนอรูปสตัว์ใน

117 

)

เมตตากรุณาและให้ความรัก
จากทศันะคตเิชิงบวกสง่ผลทําให้ศลิปินเกิดความสนใจนําเสนอรูปสตัว์ใน
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ผลงานของตนบอ่ยครั :ง ดงัที�ศลิปินได้กลา่ววา่ “เป็นเพราะเราชอบสตัว์ ถ้าพดูถึงจิตวิทยา ความรัก
ความเอ็นดสูตัว์น่าจะเป็นสว่นหนึ�งที�ทําให้อาจารย์ทํางานรูปสตัว์ สว่นแรงบนัดาลใจจะได้มาจาก
ประสบการณ์...”25 ซึ�งประสบการณ์ดงักลา่วเกิดขึ :นในแตล่ะชว่งเวลาของชีวิตภายหลงัจากการได้
สมัผสัรับรู้ถึงเรื�องราวความประทบัใจตา่งๆ อาทิ ในผลงานชื�อ “ววั” (ภาพที� 43) เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ระหวา่งกําลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรีเมื�อครั :งเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ
กบัศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี โดยศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการสร้างสรรค์ผลงานดงันี :  

เริ�มต้นจากศิลปะถํ :า มนัคอ่ยๆซมึซบัเข้ามาในความคิด คือมนัเป็นความ
ประทบัใจสมยัอยู่ปี 1 มณัฑนศิลป์ เวลาเรียนประวติัศาสตร์กบัอาจารย์ศิลป์ มีโอกาสเรียน
เรื�องจิตรกรรมถํ :า... ววัไมไ่ด้เอามาจากร่องรอยจิตรกรรมฝาผนงัโดยตรง รูปววัไมไ่ด้เจาะจง
วา่เอาววัของประเทศนั :นประเทศนี :ดีกวา่ มนัประทบัเข้าไปในความคิดในความรู้สกึ...อาจารย์
ชอบตดัสะสมภาพลงในสมดุ แบ่งเป็นเลม่สตัว์ แมลง ทิวทศัน์ก็ตดัติดเอาไว้ เวลาเพลินๆ
วา่งๆก็มาพลิกด ูก็ไปพลิกดเูอาสตัว์... ตอนนั :นการสร้างงานผสมผสานกบัการทดลอง เพราะ

สว่นตวัแล้วมนัสนกุมนัน่าสนใจวา่อะไรจะเกิดขึ :นถ้าทําอย่างนั :นอย่างนี :...26 

ศลิปินเกิดความประทบัใจในจิตรกรรมรูปววัที�ปรากฏในศิลปะถํ :า สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ 
ประกอบกบักิจกรรมยามวา่งของศลิปินชื�นชอบการตดัรูปภาพที�นา่สนใจปะติดลงในสมดุเพื�อเก็บ
เป็นของสะสม ตอ่มาเมื�อเปิดดสูมดุสะสมรูปภาพสตัว์ดงักลา่วจงึเกิดแรงกระตุ้นผลกัดนัให้เกิด
ความต้องการสร้างสรรค์ โดยได้นําเอาประสบการณ์ทางความรู้สกึประทบัใจในสตัว์ ตลอดจน
รูปทรงววัที�อยูใ่นความทรงจํามานําเสนอในผลงาน นอกจากนี :อปุนิสยัส่วนตวัของศลิปินยงัมีความ
ชื�นชอบการทดลอง สนกุกบัการได้แสดงออกด้วยกลวิธีที�หลากหลาย โดยอาศยัทกัษะทางศลิปะที�
ตนมีความสามารถ จงึสามารถสรุปได้วา่ ธรรมชาตนิิสยัรักและเอ็นดสูตัว์ ความประทบัใจรูปทรงววั
จากศลิปะถํ :า ความชื�นชอบสะสมรูปภาพตดัปะ ชื�นชอบทดลองค้นคว้า ความต้องการสร้างสรรค์
เพื�อตอบสนองด้านความสนกุ และความต้องการเป็นผู้ มีศกัยภาพ คือแรงจงูใจภายในที�มีพลงั
ผลกัดนัพฤตกิรรมของศลิปินไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ 

อาจกลา่วได้วา่ความรักสตัว์ ความประทบัใจในรูปทรงของสตัว์ ตลอดจนกิจกรรมยาม
วา่งของศลิปินที�มกัตดัรูปสตัว์ชนิดตา่งๆปะตดิลงในสมดุเพื�อเก็บสะสม เป็นสิ�งเร้าที�มีผลให้เกิดการ
สร้างผลงานรูปสตัว์ขึ :นเป็นจํานวนมาก นอกเหนือไปจากภาพผลงานชื�อ “ววั” (ภาพที� 43) ยงัมีสตัว์

                                                           

25 สมัภาษณ์ มาโนช กงกะนนนัทน์, ศิลปิน, 16 มิถนุายน 2553. 
26 เรื�องเดยีวกนั. 
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ชนิดอื�นๆ ที�ศลิปินให้ความสนใจ โดยเฉพาะนกซึ�งปรากฏในผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 44)
ศลิปินได้กลา่วถึงสาเหตขุองการสร้างสรรค์ดงันี : 

เหตทีุ�ทํานกเพราะความชอบ ชอบธรรมชาติ... โดยพื :นฐานชอบนก... ความคิดใน
เบื :องต้นสว่นตวัคิดวา่นกมนัน่ารัก มนัไมซ่ีเรียสเหมือนสตัว์สี�เท้า... งานอดิเรกที�ตดัรูปปะมี
คณุประโยชน์สําหรับอาจารย์มาก... แตจ่ะถามวา่นกตวัไหนก็ทํานองเดียวกบัววัมนัไมไ่ด้
เจาะจง มนัเข้ามาอยู่ในความรู้สกึ แล้วอยู่นาน เวลาเขียนนกระยะหลงัๆมนัก็มีรูปลกัษณะ

คล้ายๆกนั... นกมนัเป็นตวัแทนของพี�น้องของอาจารย์...27 

ศลิปินได้รับแรงกระตุ้นจากสิ�งเร้าภายนอกและสิ�งเร้าภายใน จนเกิดกระบวนการทาง
ความคดิ เมื�อผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายในจงึทําให้ศิลปินแสดงพฤตกิรรมที�ตอบสนองตอ่สิ�งเร้า
นั :นๆ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ กลา่วคือ การได้พบเห็นรูปนกที�ตนตดัเก็บสะสมในสมดุ ถือ
เป็นสิ�งเร้าภายนอก สว่นความประทบัใจชื�นชอบนก ความต้องการถ่ายทอดความคิดเชิงสญัลกัษณ์ 
และแสดงทกัษะความสามารถคือ สิ�งเร้าภายใน ความรู้สกึจากการรับรู้ในสิ�งเร้าดงักลา่วเมื�อผนวก
รวมเข้ากบัแรงจงูใจภายในด้านความต้องการได้แสดงอิสระทางความคดิ ตลอดจนความต้องการ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะ ผลกัดนัให้ศลิปินแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิ�งเร้านั :นๆด้วยการสร้าง
ผลงานศลิปะเพื�อให้สําเร็จลลุว่งตามความต้องการของศิลปิน สิ�งที�ได้รับคือความสขุ สนกุสนาน
เพลิดเพลิน ตลอดจนความภาคภมูิใจในศกัยภาพความสามารถของตน 

ดงันั :นการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปิน จงึเกิดจากสิ�งเร้าภาย 
นอกและภายในผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายใน ซึ�งเป็นปัจจยัสําคญัที�สง่ผลโดยตรงตอ่การขบัเคลื�อน
พฤตกิรรมไปสูเ่ป้าหมายของความสขุ ความสนกุ เพลิดเพลิน และยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
มีศกัยภาพความสามารถของศลิปินอีกประการหนึ�ง สว่นแรงจงูใจภายนอกเรื�องรางวลั ชื�อเสียง 
เกียรติยศ และเงินทองนั :นศลิปินได้กล่าววา่  

สง่แห่งชาติครั :งที� 8-9 ได้ร่วมแสดง ครั :งที� 10 เหรียญทองแดง ครั :งที� 11 เหรียญ
เงิน ครั :งที� 12 เหรียญทอง ประเภทมณัฑนศิลป์อย่างเดียว... ที�หนึ�งเป็นรูปสติลไลฟ์เป็นรูป
เครื�องเรือน... ที�สองเป็นสถาปัตยกรรม ที�สามเป็นสตัว์... ครั :งที� 13 อาจารย์ก็สง่ได้ร่วมแสดง
เท่านั :น สาเหตปีุนั :นเป็นปีที�อาจารย์ได้ทนุรัฐบาลไปเรียนอเมริกา จิตใจถกูแบ่งไปเอาใจใส่
เรื�องการสอบคดัเลือก ฉะนั :นการแสดงออกจงึไมเ่ตม็ที�... ตอ่มาอาจารย์ศิลป์ท่านเสยี... 
อาจารย์เดินทางไปอเมริกา พอครั :งที� 14 15 เขาก็เปลี�ยนแปลงระเบียบไมมี่มณัฑนศิลป์อยู่ใน

                                                           

27 เรื�องเดยีวกนั. 
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การประกวดอีกเลย... สง่ประกวดหมดไปเลยเพราะอาจารย์ให้เครดิตอาจารย์ศิลป์ท่านมาก
ในเรื�องความยติุธรรม... รางวลัมนัเป็นแรงจงูใจตั :งแตเ่หรียญทองแดงแล้ว คิดวา่รางวลั
สําหรับตวัอาจารย์อาจจะไมจํ่าเป็นถงึวา่ได้เงินรางวลัเท่าไหร่ แตตํ่าแหน่งได้ประกาศนียบตัร
เป็นแรงจงูใจสําหรับอาจารย์มาก... สว่นเงินมาทีหลงั มนัมาเหมือนกนั แตเ่กียรติยศ เกียรติ

บตัรมาก่อน... แตท่ั :งหมดเป็นผลตามมาจากความมุง่มั�น ความสจุริต ความบริสทุธิdใจ...28  

แรงจงูใจภายนอกด้านรางวลัจงึมีอิทธิพลจงูใจให้ศลิปินเกิดความต้องการ ในขณะนั :น
การประกวดศิลปกรรมแหง่ชาติคดัเลือกผลงานและตดัสินให้รางวลัโดย ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี 
บคุคลอนัเป็นที�เคารพรักของศลิปิน ตลอดจนเป็นผู้ซึ�งได้รับความยอมรับในระดบันานาชาต ิ ดงันั :น
หากได้รับรางวลั เท่ากบัผลงานได้ผ่านสายตาและได้รับความยอมรับจากศาสตราจารย์ศลิป์  สิ�งนี :
สามารถชว่ยเสริมสร้างความมั�นใจ ตลอดจนสามารถใช้เป็นสิ�งบง่ชี :ถึงความมีศกัยภาพด้านศลิปะ
ของตนได้ ตอ่มาความต้องการสง่ผลงานเข้าประกวดของศลิปินได้หมดลงพร้อมกบัการเสียชีวิตของ
ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี ระเบียบการประกวดเกิดเปลี�ยนแปลงมีการตดัผลงานประเภท
มณัฑนศิลป์ออกจากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ิ นอกจากนี :หากปราศจากซึ�งศาสตราจารย์ศลิป์ 
ศลิปินก็ขาดความมั�นใจในการตดัสินของคณะกรรมการ ประกอบกบัเป็นเวลาที�ศลิปินต้องเดนิทาง
เพื�อไปศกึษาตอ่ยงัประเทศสหรัฐอเมริกาจงึทําให้ขาดการสง่ผลงานเข้าร่วมประกวดตั :งแตบ่ดันั :นเป็น
ต้นมา อย่างไรก็ตามรางวลัเกียรตยิศดงักลา่วแม้จะมีสว่นผลกัดนัให้เกิดความต้องการ แตส่ิ�งเหลา่นี :
เป็นเพียงสิ�งเสริมแรงเท่านั :น กล่าวคือ ระหว่างการสร้างสรรค์ศลิปะผลงานทั :งหมดล้วนเกิดขึ :นจาก
แรงจงูใจภายในเป็นสําคญั ศลิปินได้กล่าวว่าแรงจงูใจภายนอกด้านรางวลัจะไมส่ามารถเกิดขึ :นได้
หากศลิปินผู้นั :นขาดความมุง่มั�น และความบริสทุธิdใจในการแสดงออก ดงันั :นแรงจงูใจภายนอกจงึมี
ผลเสริมแรง สร้างกําลงัใจและความเชื�อมั�นให้ศลิปินยืนหยดัสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�ตนรักตอ่ไป 

สําหรับผลงานรูปสตัว์นั :นมิได้มีอิทธิพลของแรงจงูใจภายนอกแตป่ระการใด เนื�องจาก 
เมื�อพิจารณาผลงานที�ได้รับรางวลัจากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตทิั :งหมด ศลิปินนําเสนอผลงาน
ด้วยรูปทรงที�หลากหลาย ไมจํ่าเพาะเจาะจงเพียงรูปสตัว์เทา่นั :น ซึ�งศลิปินได้กล่าวเสริมวา่ “การ
สร้างงานศลิปะจะมีรูป มีเนื :อหาอะไรก็ตามมนัช่วยทําให้อารมณ์สงบเยือกเย็น เหมือนการทําสมาธิ
... อาจารย์เน้นทํามากอยู่ 2 เรื�อง คือ สถาปัตยกรรม และเรื�องสตัว์ งานที�ทําเกิดขึ :นมาในแตล่ะชว่ง
ของความต้องการของเรา... การเลือกทําสตัว์คือความชอบสว่นตวั และมมุมองสว่นตวั...29  

                                                           

28 เรื�องเดยีวกนั. 
29 เรื�องเดยีวกนั. 
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ดงันั :นผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินจงึปราศจากอิทธิพลของแรงจงูใจภายนอก มี
เพียงแรงจงูใจภายในด้านความต้องการแสดงออกของศิลปินเท่านั :นที�เป็นพลงัสําคญัในการกําหนด
ทิศทางของรูปทรง เนื :อหา และกระบวนแบบในการแสดงออก 

กระบวนแบบ 

ผลงานชื�อ “ววั” (ภาพที� 43) และ “ครอบครัว” (ภาพที� 44)มีการแสดงออกในเชิง
ลดทอนรูปทรง แสดงความเรียบง่ายมีระเบียบอยา่งเดน่ชดั ซึ�งศลิปินได้กล่าวถึงที�มาของลกัษณะ
การแสดงออกดงักล่าววา่  

เริ�มต้นเกิดจากความเบื�อแบบเหมือนจริงเลยทํารูปแบบให้ง่าย เพราะอิทธิพลของ
ชาติใกล้เคียงคือญี�ปุ่ นเกิดถกูใจอาจารย์ เริ�มชอบตั :งแตต่อนสมยัเข้าเรียนปี 1... ดลูายเส้น
ผลงานศิลปะเดก็ของญี�ปุ่ น เวลาเขียนปลา เขียนนกมกัเขียนเป็นเส้นแลดงู่ายๆไมซ่บัซ้อน มนั
ก็ประทบัใจอาจารย์... อาจารย์ชอบตดัรูปแปะเก็บเอาไว้ แยกเป็นประเภท ตดัแปะ ภาพวิว 

ภาพสตัว์ การตดัแปะมนัมีอิทธิพลด้านความเรียบง่ายซึ�งมีลกัษณะท ูไดเมนชั�น ดีไซน์...30  

ดงันั :นการสร้างผลงานศลิปะของศลิปินจงึได้รับอิทธิพลจากภาพลายเส้นของเดก็ญี�ปุ่ น 
และการตดัปะภาพที�ตนสนใจลงในสมดุสะสม ซึ�งล้วนมีลกัษณะการแสดงออกแบบเรียบง่าย จงึเป็น
ผลทําให้การสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินมุง่เน้นแสดงการจดัการทางโครงสร้างของรูปสตัว์ ด้วยการ
ลดทอน และแสดงออกอยา่งเรียบง่าย แตย่งัคงสาระสําคญัของรูปทรงสตัว์เอาไว้ นอกจากนี :ศลิปิน
ได้ให้ความสําคญักบัสว่นประกอบอื�นๆ ยึดหลกัการประสานกลมกลืนกนัของธาตสุ่วนย่อยตา่งๆ 
ได้แก่ เส้น สี พื :นที�ว่าง พื :นผิว เพื�อก่อให้เกิดเอกภาพความงาม นอกจากนี :ศลิปินได้ให้ความสําคญั
กบัการแสดงสนุทรียภาพด้านความงามของรูปทรงมากกวา่ต้องการแสดงเนื :อหาสาระ ซึ�งศลิปินได้
กลา่วถึงลกัษณะการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองวา่ 

สว่นใหญ่เวลาสร้างงาน สร้างมนัขึ :นมาก่อนโดยไมไ่ด้คิดเนื :อหานํา หลายชิ :นมา
ให้ชื�อทีหลงัตามความรู้สกึสว่นตวัของอาจารย์... ผลงานของอาจารย์สว่นใหญ่ อาจารย์คิดถงึ
องค์ประกอบศิลป์ก่อน มนัก็มีหลกัเกณฑ์เช่นวา่ ต้องมีสว่นเอก สว่นรอง สว่นเสริม... งาน
ของอาจารย์จงึมีลกัษณะต้องคิดจดัวางคอมโพสต์ ซึ�งหลกัการเหลา่นี :อาจารย์ศิลป์เป็นผู้ให้ 

อาจารย์ได้รับจากท่านโดยตรง...31 

                                                           

30 เรื�องเดยีวกนั. 
31 เรื�องเดยีวกนั. 
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จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นวา่สิ�งที�ศลิปินคํานงึถึงเป็นอนัดบัแรกขณะสร้างสรรค์
คือ สนุทรียภาพความงามด้านการจดัวางตามหลกัองค์ประกอบศลิปะ การแสดงความเรียบง่าย
ของรูปทรง และการมุง่สร้างเอกภาพความงามภายในผลงานมากกว่าการแสดงออกด้านเนื :อหา
เรื�องราว หรืออารมณ์ความรู้สกึ  อยา่งไรก็ตามในผลงานชื�อ “ครอบครัว” ศลิปินได้กล่าววา่ “นกเป็น
สญัลกัษณ์แทนครอบครัวอาจารย์... การเจาะจงรูปต้นแบบมนัไมเ่ลื�อนไหลในความรู้สกึ หาเพียง
ตวัแทน ไมใ่ชน่กชนิดใดชนิดหนึ�งแตเ่ป็นนกที�เราคุ้นเคย..32. ดงันั :นนกจงึถกูนําเสนอเพื�อเป็น
สญัลกัษณ์สื�อแทนบคุคลในครอบครัว โดยภาพนกที�ปรากฏเกิดจากการจินตนาการขึ :นมิใชล่อกเลียน
จากต้นแบบ ทําให้ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ร่วม
ด้วย หากแตอ่ยูใ่นสดัส่วนที�น้อย จงึสรุปได้วา่ผลงานชื�อ “ววั” (ภาพที� 43) มีการแสดงออกด้วย
กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม และผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 44)มีการแสดงออกด้วยกระบวน
แบบเชิงรูปแบบนิยมเป็นหลกั และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง  

เนื +อหา 

การแสดงออกของศลิปินมุง่เน้นให้ความสําคญัไปที�การแสดงความงามเชิง
องค์ประกอบศลิป์เป็นหลกั โดยมีการแสดงเนื :อหาเป็นรอง อย่างไรก็ตาม ศลิปินได้กล่าวถึงเนื :อหาที�
ปรากฏในผลงานทั :ง 2 ชิ :นวา่  

อย่างววัมาจากศิลปะถํ :าที�เราเกิดประทบัใจ สว่นนกเป็นสญัลกัษณ์แทน
ครอบครัวอาจารย์...ความเป็นครอบครัวนี :ประทบัใจอยู่อย่างวา่ มนษุย์เรามีครอบครัว ก็เป็น
ลกัษณะที�ดีของคน อาจารย์เองสว่นตวัมีพี�น้องในครอบครัวอยู่สามคน อาจารย์เองเป็นลกู

คนสดุท้อง ... ไมใ่ชน่กชนิดใดชนิดหนึ�งแตเ่ป็นนกที�เราคุ้นเคย...33 

ดงันั :น ผลงานชื�อ “ววั” (ภาพที� 43) มีเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัความประทบัใจในภาพ
จิตรกรรมที�ปรากฏบนผนงัถํ :าในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ ซึ�งถือเป็นความสนใจส่วนตวัของศลิปิน 
และในผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 44) ศลิปินได้กลา่ววา่นกเป็นสญัลกัษณ์สื�อแทนบคุคลใน
ครอบครัว เป็นการแสดงความรู้สกึรักและความผกูพนัโดยสว่นตวั และรูปนกที�ปรากฏในภาพเกิด
จากการการคดิฝันซึ�งเกิดขึ :นภายใต้จินตนาการสว่นตวัของศลิปิน จงึสามารถสรุปได้ว่าผลงานทั :ง 2 
ชิ :นของศลิปินมีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสว่นตวั 

                                                           

32 เรื�องเดยีวกนั. 
33 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สันต์ สารากรบริรักษ์ 

สนัต์ สารากรบริรักษ์
ปัจจบุนัอาย ุ 76 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อดีตเคยรับราชการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยั
ศลิปากรเป็นเวลานาน 28 

ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานอย่างตอ่เนื�องจนเป็นที�ยอมรับ 
ศลิปกรรมแหง่ชาติหลายครั :ง และได้รับการเชิดชเูกียรตใิห้เป็นศลิปินแหง่ชาต ิ สาขาทศันศลิป์ 
(จิตรกรรม) ในปี พ.ศ.2547
สนุขัขึ :นเป็นชนิดแรกด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ประมาณปี พ
พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาของการสร้างสรรค์กวา่ 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “A Fighting
“จา่โขลง” (ภาพที� 47) และผลงานชื�อ 
รายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

ภาพที� 45  A Fighting, 2508
ที�มา: ศลิปินแหง่ชาต ิ[ออนไลน์
http://art.culture.go.th

สนัต์ สารากรบริรักษ์ เกิดเมื�อวนัที� 23 สิงหาคม พ.ศ.2477 ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อดีตเคยรับราชการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยั
28 ปี ตอ่มาได้ลาออกจากราชการเป็นศิลปินอิสระ  

ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานอย่างตอ่เนื�องจนเป็นที�ยอมรับ โดยได้รับรางวลัจากการแสดง
ศลิปกรรมแหง่ชาติหลายครั :ง และได้รับการเชิดชเูกียรตใิห้เป็นศลิปินแหง่ชาต ิ สาขาทศันศลิป์ 

2547 ผลงานศลิปะของศลิปินแสดงรูปสตัว์หลายประเภท
สนุขัขึ :นเป็นชนิดแรกด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ประมาณปี พ.ศ.2508 เรื�อยมาเป็นระยะๆ 

ของการสร้างสรรค์กวา่ 40 ปี มีผลงานจํานวนมาก  

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 
A Fighting” (ภาพที� 45) ผลงานชื�อ “A Fighting” (ภาพที� 

และผลงานชื�อ “A Fighting Cock” (ภาพที� 48) 
รายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 

2508 เทคนิค ภาพพิมพ์ไม้ 
ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 21 ธนัวาคม 2551. เข้าถึงได้จาก
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ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อดีตเคยรับราชการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยั

โดยได้รับรางวลัจากการแสดง
ศลิปกรรมแหง่ชาติหลายครั :ง และได้รับการเชิดชเูกียรตใิห้เป็นศลิปินแหง่ชาต ิ สาขาทศันศลิป์ 

ประเภท โดยเริ�มนําเสนอรูป
เป็นระยะๆ จนกระทั�งถึงปี 

 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 4 ชิ :น 
ภาพที� 46) ผลงานชื�อ  
 ซึ�งมีภาพผลงาน และ

เข้าถึงได้จาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 46   A Fighting, 
ที�มา: ศลิปินแหง่ชาต ิ[ออนไลน์
http://art.culture.go.th

ภาพที� 47  จา่โขลง,2539 
ที�มา: ศลิปินแหง่ชาต ิ[ออนไลน์
http://art.culture.go.th

 2538 
ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 21 ธนัวาคม 2551. เข้าถึงได้จาก

 เทคนิคสีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 149 x 188 ซม. 
ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 21 ธนัวาคม 2551. เข้าถึงได้จาก

124 

 

เข้าถึงได้จาก

 

เข้าถึงได้จาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที�48   A Fighting Cock
ที�มา: ศลิปินแหง่ชาต ิ[ออนไลน์
http://art.culture.go.th

แรงจูงใจ 

ศลิปินเป็นผู้ มีความสามารถรอบด้าน สร้างสรรค์ผลงานด้วยสื�อหลายประเภททั :ง
จิตรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ์ โดยผลงานทั :ง 
ได้แก่ สนุขั ช้าง และไก่ ซึ�งมลูเหตขุองการสร้างสรรค์เกิดจากความรัก ความใกล้ชิดผกูพนั และ
ความประทบัใจเป็นแรงกระตุ้นผลกัดนัให้เกิดการแสดงออก ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า 
สามารถตอบสนองความรู้สึกถึงความประทบัใจ เอ็นด ู ความรักที�มีตอ่สตัว์ นอกจากนี :มนัยงัชว่ย
กระตุ้นการเรียนรู้ด้านสรีระ กระตุ้นความสนใจที�มีตอ่กายวิภาคโครงสร้างของสตัว์ด้วย
มนัเป็นเพื�อนของเรา...”34 
กระตุ้นให้ศลิปินสนใจศกึษากายวิภาคสตัว์ จนกระทั�งนํามาแสดงออกในผลงานศลิปะของตนเป็น
จํานวนมาก โดยสามารถกล่าวถึงมลูเหตทีุ�จงูใจให้ศลิปินนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานแตล่ะชิ :นดงันี :

ผลงานชื�อ “A Fighting
สร้างขึ :นก่อนเป็นอนัดบัแรก ตอ่มาในปี พ

                                                          

34 สมัภาษณ์ สนัต์ สารากรบริรักษ์

 

A Fighting Cock, 2544 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 80 x 60
ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 21 ธนัวาคม 2551. เข้าถึงได้จาก

ศลิปินเป็นผู้ มีความสามารถรอบด้าน สร้างสรรค์ผลงานด้วยสื�อหลายประเภททั :ง
จิตรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ์ โดยผลงานทั :ง 3 ประเภทนี :มีการแสดงออกด้วยรูปสตัว์ 
ได้แก่ สนุขั ช้าง และไก่ ซึ�งมลูเหตขุองการสร้างสรรค์เกิดจากความรัก ความใกล้ชิดผกูพนั และ

แรงกระตุ้นผลกัดนัให้เกิดการแสดงออก ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า 
สามารถตอบสนองความรู้สึกถึงความประทบัใจ เอ็นด ู ความรักที�มีตอ่สตัว์ นอกจากนี :มนัยงัชว่ย
กระตุ้นการเรียนรู้ด้านสรีระ กระตุ้นความสนใจที�มีตอ่กายวิภาคโครงสร้างของสตัว์ด้วย

 ดงันั :นความใกล้ชิดและความคุ้นเคยนํามาซึ�งความประทบัใจ ได้เป็นแรง
กระตุ้นให้ศลิปินสนใจศกึษากายวิภาคสตัว์ จนกระทั�งนํามาแสดงออกในผลงานศลิปะของตนเป็น
จํานวนมาก โดยสามารถกล่าวถึงมลูเหตทีุ�จงูใจให้ศลิปินนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานแตล่ะชิ :นดงันี :

A Fighting” (ภาพที� 45) ที�สร้างขึ :นในปี พ.ศ.2508 ด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ถกู
สร้างขึ :นก่อนเป็นอนัดบัแรก ตอ่มาในปี พ.ศ.2538 ศลิปินจงึได้นําเอาภาพลกัษณ์ที�ปรากฏใน

                   

สมัภาษณ์ สนัต์ สารากรบริรักษ์, ศิลปิน, 22 มิถนุายน 2553. 

125 

80 x 60 ซม. 
เข้าถึงได้จาก 

ศลิปินเป็นผู้ มีความสามารถรอบด้าน สร้างสรรค์ผลงานด้วยสื�อหลายประเภททั :ง
ประเภทนี :มีการแสดงออกด้วยรูปสตัว์ 

ได้แก่ สนุขั ช้าง และไก่ ซึ�งมลูเหตขุองการสร้างสรรค์เกิดจากความรัก ความใกล้ชิดผกูพนั และ
แรงกระตุ้นผลกัดนัให้เกิดการแสดงออก ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า “การวาดภาพสตัว์

สามารถตอบสนองความรู้สึกถึงความประทบัใจ เอ็นด ู ความรักที�มีตอ่สตัว์ นอกจากนี :มนัยงัชว่ย
กระตุ้นการเรียนรู้ด้านสรีระ กระตุ้นความสนใจที�มีตอ่กายวิภาคโครงสร้างของสตัว์ด้วย ที�สําคญัคือ

ดงันั :นความใกล้ชิดและความคุ้นเคยนํามาซึ�งความประทบัใจ ได้เป็นแรง
กระตุ้นให้ศลิปินสนใจศกึษากายวิภาคสตัว์ จนกระทั�งนํามาแสดงออกในผลงานศลิปะของตนเป็น
จํานวนมาก โดยสามารถกล่าวถึงมลูเหตทีุ�จงูใจให้ศลิปินนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ถกู
ศลิปินจงึได้นําเอาภาพลกัษณ์ที�ปรากฏใน
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ผลงานภาพพิมพ์มาสร้างสรรค์ด้วยกลวิธีประตมิากรรม ซึ�งผลงานทั :ง 2 ชิ :นเกิดจากการถกูกระตุ้น
เร้าจากความต้องการภายในจิตใจของศลิปิน ดงัที�ได้กลา่วถึงดงันี :  

อาจารย์เติบโตมาพร้อมกบัสนุขั รักสนุขัมาก มนัซื�อสตัย์ จงรักภกัดีกบัเจ้านาย 
เป็นเพื�อนที�ตายแทนได้... ด้วยความคุ้นชินอยู่กบัสนุขั เลยเป็นเหตใุห้อาจารย์นําเอา
ความคุ้นเคยนี :มาสร้างสรรค์ในงานศิลปะ โดยเริ�มจากการทําภาพพิมพ์ไม้รูปสนุขักดักนัก่อน 

และตอ่มาทําเป็นประติมากรรม35  

ด้วยความรัก และความผกูพนัใกล้ชิดกบัสนุขัมาตั :งแตว่ยัเยาว์ ประกอบกบัธรรมชาติ
นิสยัของสนุขัซึ�งมีความซื�อสตัย์ มอบความรักและความภกัดีอย่างบริสทุธิdใจ ทําให้ศิลปินประทบัใจ
สตัว์ประเภทนี :มากเป็นพิเศษ จงึก่อให้เกิดความสนใจในพฤตกิรรมของสนุขั นอกจากนี :ศลิปินได้ถกู
กระตุ้นเร้าจากสิ�งเร้าภายใน ได้แก่ ความรู้เกี�ยวกบักายวิภาคสตัว์ เมื�อผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายใน
ด้านความต้องการนําเสนอภาพความประทบัใจ และความต้องการแสดงออกด้วยกลวิธีทางศลิปะ
ที�ตนรักและมีทกัษะ จงึก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�แสดงรูปสนุขัทั :ง 2 ชิ :นขึ :น 

นอกเหนือไปจากสนุขัที�ศลิปินผกูพนัรักใคร่ สตัว์ประเภทอื�นได้สร้างความสนใจให้แก่
ศลิปินไมน้่อย โดยเฉพาะไก่ซึ�งเป็นสตัว์ที�มีสีสนั รวมทั :งมีรูปร่างสง่างามศลิปินจงึให้ความสนใจเป็น
พิเศษ ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึงความชื�นชอบไก่จนนํามาสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานของตนดงันี : 

สมยัมธัยมเคยเลี :ยงไก่ ชอบไกม่าก ชอบซื :อลกูเจีoยบมาเลี :ยงให้มนัโต มีคณุลงุแถว
บ้านขอไก่อาจารย์ไปฝึกเป็นไกช่น แกไปฝึกจนมนัขึ :นสงัเวียนได้ แตน่ั :นมาเลยชอบไก่ชน คณุ
ตาผมก็ชอบ... การที�เขาเอาไปตีไก่นั :นน่าสงสาร... ที�เขียนคนอุ้มไก่แสดงให้เห็นวิธีการทะนุ

ถนอม ผมรักไก่ชนมาแตเ่ดก็ เราคุ้นลกัษณะไก่...36 

ดงันั :นมลูเหตทีุ�จงูใจให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :จงึมีความคล้ายคลงึกบัผลงานรูป
สนุขั กลา่วคือ ศลิปินได้รับแรงกระตุ้นเร้าจากภายใน ได้แก่ ความรัก และความประทบัใจที�มีตอ่ไก่ 
ทั :งธรรมชาตนิิสยั ความสง่างามทางโครงสร้าง และสีสนั ตลอดจนถกูกระตุ้นเร้าจากความต้องการ
ถ่ายทอดทกัษะความสามารถของตนให้ปรากฏด้วยกลวิธีทางศลิปะที�ตนรัก จงึสรุปได้วา่ผลงานชิ :น
นี :เกิดจากแรงผลกัดนัจากแรงจงูใจภายใน 

                                                           

35 เรื�องเดยีวกนั. 
36 เรื�องเดยีวกนั. 
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ผลงานทั :ง 3 ชิ :นของศลิปิน ได้แก่ “A Fighting” (ภาพที� 45) “A Fighting” (ภาพที� 46)
และ “A Fighting Cock” (ภาพที� 48) สะท้อนให้เห็นถึงความชื�นชอบเกี�ยวกบัสนัชาติญาณการตอ่สู้
ของสตัว์ ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

การแสดงอาการกดักนั หรือการตอ่สู้ของสตัว์ อาจารย์มองว่ามนัเป็นธรรมชาติดี
... ซึ�งอาจารย์ประทบัใจในอิริยาบถขณะสตัว์กําลงักดักนั โดยสว่นตวัอาจารย์คิดวา่หมามนัก็
เหมือนกบัมนษุย์เรามีรักโลภโกรธหลงเหมือนกนั นอกจากนี :มนัยงัมีโครงสร้างที�เราสามารถ
สร้างได้จากการจดจําของเรา... ประทบัใจในเส้นที�ขดัแย้งในตวัมนั มีทั :งเส้นตั :ง เส้นนอน... 
และอาจารย์มองวา่ไก่ที�มนัตีกนัเองมนัสวย มีลีลาการตอ่สู้ของสตัว์แตล่ะชนิด ซึ�งผมรู้สกึวา่

มนัเป็นธรรมชาติของสตัว์ตวัผู้ ที�ต้องเป็นนกัสู้  ต้องป้องกนัตวั...37 

ศลิปินมีความรักและเข้าใจในธรรมชาตขิองสตัว์ ในขณะเดียวกนัก็ประทบัใจในลีลา
การตอ่สู้  และด้วยสายตาของผู้ มีใจรักการสร้างสรรค์จงึทําให้ศลิปินเกิดประทบัใจในเส้นโครงสร้าง
ที�สวยงาม ประกอบกบัสตัว์ทั :ง 2 ชนิดเป็นสตัว์ที�ศลิปินมีความรู้จกัคุ้นเคยเป็นอย่างดี ดงันั :นเมื�อมี
ความสอดคล้องกบัความคิดและทกัษะ จงึได้นําเสนอรูปสตัว์ทั :ง 2 ชนิดในผลงานสร้างสรรค์ของตน  

นอกจากนี :ยงัปรากฏผลงานสร้างสรรค์ที�แสดงรูปช้าง ซึ�งศลิปินได้กลา่วว่า “ตอนนั :น
ได้รับเชิญให้ไปแสดงงานเนื�องในโอกาสที�พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัครองราชย์ครบ 50 ปี เลย
วาดช้าง เป็นเจตนารมณ์แท้ๆ เพราะช้างเป็นสตัว์คูบ่ารมีของกษัตริย์ เป็นผู้ นําโขลง”38 ดงันั :นการ
นําเสนอรูปช้างในผลงานของศลิปินจงึเกิดจากความสนใจนําช้างมาใช้ในเชิงสญัลกัษณ์ เพื�อสื�อ
แสดงถึงพระมหากษัตริย์ผู้ซึ�งเป็นเสมือนผู้ นําของปวงชนชาวไทย อาจกลา่วได้วา่การถกูเชิญให้ร่วม
แสดงผลงานคือ สิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นให้ศลิปินเกิดความคดิหาสญัลกัษณ์เพื�อสื�อสาระให้ตรง
ตามวตัถปุระสงค์ของการจดันิทรรศการ ซึ�งช้างเป็นสตัว์มงคลของไทย อีกทั :งยงัถกูนํามาใช้เป็น
สญัลกัษณ์แทนพระมหากษัตริย์มาแตโ่บราณ จงึทําให้ศิลปินนําเสนอรูปช้างในผลงานจิตรกรรมขึ :น 
แม้จะได้รับการกระตุ้นจากสิ�งเร้าภายนอกโดยมีเงื�อนไขของนิทรรศการเข้ามาเกี�ยวข้อง แตท่วา่
ศลิปินได้สร้างสรรค์ผลงานตามแรงปรารถนาภายในของตน ดงันั :นจงึถือเป็นแรงผลกัดนัมาจาก
แรงจงูใจภายใน 

                                                           

37 เรื�องเดยีวกนั. 
38 เรื�องเดยีวกนั. 
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จากความใกล้ชิด และความเข้าใจในพฤติกรรมทางธรรมชาตขิองสตัว์ ผสานกบัความ
ประทบัใจในโครงสร้างทางกายวิภาค และการได้มีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในสงัคมเป็นผลทําให้
ศลิปินเกิดความต้องการแสดงออกถึงความงามที�ตนเองสมัผสัและสนใจ จงึถือได้วา่เป็นแรงจงูใจ
ภายในที�ต้องการถ่ายทอดความคดิ ความรู้สึกออกมาในผลงานศลิปะ สว่นแรงจงูใจภายนอก 
ได้แก่ ชื�อเสียง เงินทอง รางวลั และเกียรตยิศตา่งๆ ศลิปินได้กลา่วถึง ดงันี : 

สง่แห่งชาติผมเห็นเขาสง่กนัได้เราก็อยากจะวดัดีกรีความสามารถของเรา ผมทําทั :ง
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ลองหยั�งเสียงของกรรมการวา่ผมเป็น (ศิลปิน) ได้เท่าไหร่
เขาจะยอมรับไหม เพราะมนัตั :ง 3 สาขา เขาก็ยอมรับหมด... อาจารย์ศิลป์ท่านก็บอกวา่ ผลงาน
ศิลปะเท่านั :นที�จะบอกได้วา่คณุเป็นศิลปินแคไ่หน ผลงานจะบ่งบอกถงึตวัของผู้ ทํา เพราะฉะนั :น
ศิลปะจงึยืนยง และบริสทุธิd... ตอนทําไมไ่ด้เหน็แก่เรื�องชื�อเสียงเกียรติยศ มนัเกิดขึ :นเอง ผมเหน็

ความงาม ความที�มนัเป็นธรรมชาติ เลยเกิดความประทบัใจ ผมนกึแตแ่บบนี :นะ...39 

แรงจงูใจภายในสามารถทําให้ศลิปินยืนหยดัสร้างสรรค์ผลงานอยา่งตอ่เนื�องเรื�อยมา 
ตามทศันะของศลิปิน การสง่ผลงานเข้าประกวดถือเป็นเพียงการวดัระดบัศกัยภาพความสามารถ
ของตนเอง แม้ศลิปินจะมีแรงจงูใจจากภายนอกคือ  ความคาดหวงัให้เกิดการยอมรับจาก
คณะกรรมการ เพราะการวดัระดบัความสามารถของศิลปินต้องขึ :นอยูก่บัการตดัสินและการยอมรับ
จากคณะกรรมการด้วย สิ�งนี :อาจเป็นแรงเสริมให้เกิดเป็นความต้องการสร้างสรรค์เพื�อสง่ผลงานเข้า
ประกวด อนันํามาซึ�งคําตอบภายในใจเรื�องความสามารถของตน ดงันั :นแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความ
ต้องการแสดงความสามารถเพื�อวดัระดบัศกัยภาพของตนจงึเชื�อมโยงเข้ากบัแรงจงูใจภายนอก ได้แก่ 
การยอมรับจากคณะกรรมการโดยปริยาย ซึ�งหากได้รับการยอมรับ รางวลัจะเป็นสิ�งที�ยืนยนัศกัยภาพ
ความสามารถตามที�ศลิปินต้องการค้นหาคําตอบ แตเ่หนือสิ�งอื�นใดสิ�งที�ศลิปินมุง่ให้ความสําคญั
อยา่งมากคือ ความจริงใจมุ่งมั�นแสดงความงามตามแรงปรารถนาของตนให้สดุความสามารถ หาก
ผลงานมีคณุภาพ ชื�อเสียงและเกียรตยิศตา่งๆ จะเกิดขึ :นตามลําดบั ส่วนเรื�องเงินนั :นไมมี่ผลกบัการ
แสดงออกของศลิปิน เพราะได้สร้างสรรค์ตามความรู้สกึของตน ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึงดงันี : 

ความอยากได้เงิน มนัเป็นลกัษณะกิเลส คือ ความโลภ ถ้าเราแสดงความบริสทุธิd

ใจ เราต้องการแสดงความงามจริงๆ ผมวา่เรื�องพวกนี :มาบั�นทอนความบริสทุธิdที�เราแสดงออก
... บางทีคนเราเหน็วา่ทําอย่างนี :แล้วจะต้องขาย หรือจะต้องได้รางวลั พอนกึไปอย่างนั :น ไอ้

                                                           

39 เรื�องเดยีวกนั. 
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กิเลสมนัก็มาบงัความรู้... ที�ทําสตัว์เราทําตอนที�เรารู้สกึแคน่ั :น และผมเปลี�ยนไปทําอย่างอื�น 

ทําอะไรสารพดัที�จะทํา เราไมใ่ช่เห็นวา่ทําอนันี :ดีแล้วก็ไปทํามนัอยู่อย่างเดียว...40 

ดงันั :นจงึสามารถสรุปได้ว่า การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที�แสดงออกด้วยรูปสตัว์ของ
ศลิปิน มีแรงจงูใจภายในเป็นหลกั ซึ�งมีพลงัในการขบัเคลื�อนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ
ของศลิปินอยา่งตอ่เนื�องและยาวนาน แม้จะมีแรงจงูใจจากภายนอกเข้ามาเกี�ยวข้องในชว่งต้นของ
การสร้างสรรค์ แตมี่ความเกี�ยวพนัเพียงสว่นน้อยเทา่นั :น เพราะเจตจํานงที�แท้จริงล้วนเกิดขึ :นจาก
ความต้องการแสดงออกซึ�งความคิด ภาพความประทบัใจในความงามของธรรมชาติ และได้แสดง
ศกัยภาพของตนอยา่งสดุความสามารถ 

กระบวนแบบ 

ศลิปินนําเสนอผลงานผา่นกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง 
เนื�องจากกระบวนการทางการศกึษา และบรรยากาศของการสร้างสรรค์ในขณะนั :นทําให้ศลิปินเกิด
ความสนใจแสดงออกด้วยกระบวนแบบดงักลา่ว ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

สมยัเรียนกบัอาจารย์ศิลป์ก็มีวิชาให้ออกไปวาดภาพสตัว์นอกสถานที� โดยมีการ
วางเงื�อนไขจากอาจารย์ เช่น วนันี :ให้วาดภาพนก วนันี :ให้ออกไปวาดสตัว์อะไรก็แล้วแต ่ มีทั :ง
แบบร่างภาพแบบรวดเร็ว และร่างภาพแบบเก็บรายละเอียด แตที่�สําคญัคือต้องยดึใน
พื :นฐานของความถกูต้อง เพราะอาจารย์เชื�อวา่ถ้าเรามีพื :นฐานที�ดีการเปลี�ยนไปทําเทคนิค

วิธีการอื�นใดจะทําได้ดีด้วย41 

ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี มุง่ให้ความสําคญัตอ่ศกึษาแบบจากธรรมชาต ิ และ
ความถกูต้องเป็นเสมือนหวัใจหลกัในการสร้างสรรค์ เมื�อนกัศกึษามีพื :นฐานทกัษะด้านกายวิภาค 
การดดัแปลง ลดทอน หรือสร้างสรรค์ใดๆย่อมเป็นสิ�งที�สามารถกระทําได้ ดงันั :นบรรยากาศทางการ
ศกึษาศลิปะในขณะนั :น จงึเตม็ไปด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง จงึ
เป็นสาเหตใุห้ศลิปินนําเสนอสดัสว่น โครงสร้าง และรายละเอียดตา่งๆโดยยึดเอาธรรมชาตเิป็น
แมแ่บบ อาจกลา่วได้วา่ศิลปินได้ผา่นกระบวนการศกึษาทําให้มีทกัษะด้านกายวิภาคสตัว์ เมื�อ
ผนวกกบัความประทบัใจในความงามทางโครงสร้าง และสดัสว่นของสตัว์ จงึนํามาซึ�งการ
แสดงออกในกระบวนแบบเชน่นี : ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า “สตัว์ชว่ยกระตุ้นการเรียนรู้ ด้านสรีระ ความ
                                                           

40 เรื�องเดยีวกนั. 
41 เรื�องเดยีวกนั. 
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สนใจที�มีตอ่กายวิภาค และโครงสร้างของสตัว์”42 แสดงให้เห็นวา่ สตัว์เป็นสิ�งเร้าที�สร้างแรงกระตุ้น
ให้ศลิปินถ่ายทอดความรู้เรื�องกายวิภาคสตัว์ผ่านผลงานศลิปะของตน ดงันั :นผลงานทั :ง 4 ชิ :นจงึมี
การแสดงออกโดยยึดหลกัความถกูต้องเหมือนจริง ซึ�งสามารถกลา่วถึงผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “A Fighting” ทั :งกลวิธีภาพพิมพ์ และประตมิากรรม มีการแสดงโครงสร้าง
สดัสว่นและกล้ามเนื :อที�มีการอ้างอิงจากรูปทรงและพฤตกิรรมของสนุขัในธรรมชาต ิ โดยศลิปินได้
กลา่วถึงผลงาน “A Fighting” (ภาพที� 46) ที�สร้างด้วยกลวิธีประตมิากรรมวา่ 

ปั :นนั :นต้องให้ความสําคญัรอบด้าน มีความงามรอบตวั ต้องคํานงึถงึความ
ถกูต้องทางกายวิภาคโครงสร้าง โดยมีรูปแบบเหมือนจริง... ต้องจําลกัษณะท่าทาง และร่าง
ภาพเอาไมไ่ด้ถ่ายรูป พอจะปั :นก็มานกึเอา ต้องจําตอนที�มนักดักนั จําอาการกลวั ตวัลา่งยอม

แพ้ ซึ�งความถกูต้องของโครงสร้างคือสิ�งที�สําคญัมาก43  

จากข้อความข้างต้นทําให้สามารถสรุปได้วา่ ศลิปินมุง่ให้ความสําคญักบัการนําเสนอ
รูปทรง โครงสร้าง สดัสว่น และอากปักิริยาของสตัว์อยา่งถกูต้องเหมือนจริง 

ผลงานชื�อ “จา่โขลง” (ภาพที� 47) รูปทรงของช้างและทศันียภาพแวดล้อมที�ศลิปิน
ถ่ายทอดคํานงึถึงการแสดงออกตามความเป็นจริงซึ�งสามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติ หากแตไ่ด้มี
การสอดแทรกเนื :อหาในเชิงสญัลกัษณ์คือ รูปช้างพลายที�ปรากฏในผลงานเป็นสญัลกัษณ์แทน
พระมหากษัตริย์ไทย เนื�องจากช้างเป็นสตัว์มงคลและเป็นสตัว์คูบ่ารมีของกษัตริย์ กลา่วได้ว่า
ภาพรวมของผลงานแสดงความถกูต้องเหมือนจริงอยา่งเดน่ชดั แตเ่มื�อผนวกกบับริบทของการจดั
แสดงจงึก่อให้เกิดการตีความในเชิงสญัลกัษณ์ กลา่วคือ เมื�อศลิปินนําผลงานติดตั :ง ณ ที�จดัแสดง 
ซึ�งเป็นนิทรรศการที�จดัขึ :นเนื�องในโอกาสที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัครองราชย์ครบ 50 ปี จงึ
ก่อให้เกิดการตีความในเชิงสญัลกัษณ์ ดงันั :นสถานที�กบัภาพผลงานจงึมีความเชื�อมโยงซึ�งกนัและกนั 

ผลงานชื�อ “A Fighting Cock” (ภาพที� 48) รูปทรงของสิ�งมีชีวิตทั :งมนษุย์และสตัว์ 
ตลอดจนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที�ศลิปินนําเสนอนั :นสามารถเกิดขึ :นได้ในโลกของความเป็น
จริง จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความ
ถกูต้องเหมือนจริง  

                                                           

42 เรื�องเดยีวกนั. 
43 เรื�องเดยีวกนั. 
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ศลิปินมีความประทบัใจในธรรมชาตขิองสตัว์ และนําเสนอออกมาโดยคํานงึถึงความ
ถกูต้องเหมือนจริงเป็นหลกั จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานทั :ง 3 ชิ :น ได้แก่ ผลงานชื�อ “A Fighting” 
(ภาพที� 45) ผลงานชื�อ “A Fighting” (ภาพที� 45) และผลงานชื�อ “A Fighting Cock” (ภาพที� 48) 
ได้แสดงออกด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง สว่นผลงานชื�อ “จา่
โขลง” (ภาพที� 47) แม้ภาพโดยรวมของผลงานจะมีการแสดงออกแบบเหมือนจริง แตศ่ลิปินยงัมี
เจตจํานงของการนําเสนอรูปช้างในเชิงสญัลกัษณ์ร่วมด้วย จงึสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :มีการแสดง 
ออกด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงเป็นหลกั และกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง 

เนื +อหา 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานของศลิปินทั :ง 4 ชิ :น ล้วนมีที�มาจากความสนใจ และ
ประทบัใจในธรรมชาติ โดยสามารถกลา่วถึงเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “A Fighting” (ภาพที� 46) ศลิปินได้กลา่ววา่ “งานชิ :นหมากดักนั อาจารย์ใช้
หมาไทยหลงัอานเป็นแบบในการปั :น ที�ทําภาพหมานั :นมีอะไรมากกวา่จะแสดงภาพหมาธรรมดา 
เพราะต้องการแสดงเรื�องเกี�ยวกบั รัก โลภ โกรธ หลง รู้สกึวา่หมาเป็นสตัว์ที�แสดงรักโลภโกรธหลง
เหมือนคน เลยมีความใกล้ชิดกบัคน44 เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานชื�อ “A Fighting” ทั :ง 2 ชิ :น เกิด
จากความรัก และความประทบัใจในธรรมชาตนิิสยัของสนุขั นอกจากนี :ยงัประทบัใจในความงาม
ของเส้นโครงสร้าง และสรีระร่างกายของสนุขั โดยมีเนื :อหาเกี�ยวข้องกบัพฤตกิรรมของสตัว์ที�มีรัก 
โลภ โกรธ หลงเชน่เดียวกนักบัมนษุย์ ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จึงเป็นการสะท้อนเอาภาพความประทบัใจ 
และความคดิเห็นของศลิปินที�มีตอ่สนุขัให้ปรากฏออกมาในงานศลิปะจงึสรุปได้ว่ามีเนื :อหาสว่นตวั 

ผลงานชื�อ “จ่าโขลง” (ภาพที� 47) ศลิปินได้กลา่ววา่ “ช้างเป็นสตัว์คูบ่ารมีของกษัตริย์ 
เป็นเสมือนผู้ นําของโขลง ในภาพมีแมก่บัลกูเดินตามมาด้านหลงั ที�ด้านหน้ามีดอกไม้ ทั :งดอก
กระเจียว ดอกไม้ป่า จินตนาการขึ :นมาให้เขาเป็นจ่าฝงูเดินนําหน้า ที�ขามีร่องรอยของคราบนํ :าที�เขา
เพิ�งเดนิข้ามมา...”45ช้างพลายที�ปรากฏในผลงานเป็นสญัลกัษณ์สื�อแสดงถึงพระมหากษัตริย์ ซึ�ง
ช้างพลายกําลงัทําหน้าที�นําพาครอบครัวของตนไปสู่ความสขุ และความอดุมสมบรูณ์ โดยสื�อแสดง
ผา่นความเขียวขจีของผืนป่า ซึ�งประกอบไปด้วยพืชพนัธุ์นานาชนิด ดงันั :นจงึหมายถึงพระมหากษัตริย์

                                                           

44 เรื�องเดยีวกนั. 
45 เรื�องเดยีวกนั. 
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ของไทยกําลงันําพาพสกนิกรไปสูค่วามสขุ และความเจริญรุ่งเรือง อาจสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :เป็น
การแสดงทศันะสว่นตวัที�มีตอ่องค์พระมหากษัตริย์ ตลอดจนแสดงมโนภาพของศลิปินเอง ดงันั :นจงึ
มีการแสดงออกด้วยเนื :อหาส่วนตวั 

ผลงานชื�อ “A Fighting Cock” (ภาพที� 48) ศลิปินได้กลา่ววา่ “งานไก่ชนนั :น คณุลงุที�อยู่
ในภาพคือ เราไปที�เขาตีไก่กนัแล้วได้เห็นภาพคนอุ้มไก่อย่างระมดัระวงัทะนถุนอมประคองมนัด้วยมือ
ทั :งสอง การอุ้มไก่มนัมีลีลาของการโอบอุ้ม ที�เขียนคนอุ้มไก่ก็เพื�อแสดงให้เห็นวิธีการทะนถุนอมของคน
ซึ�งอุ้มไก่มนัไมมี่อะไรมาก...”46 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีเนื :อหาเกี�ยวกบัการที�ศิลปินได้พบเห็นภาพความ
ประทบัใจของมนษุย์ที�มีตอ่ไก่ชนและนําเสนอภาพความประทบัใจดงักล่าวออกมาตามแนวทางการ
สร้างสรรค์ที�ตนชื�นชอบ จึงสรุปวา่การแสดงภาพความประทบัใจของศิลปินเป็นการแสดงออกด้วย
เนื :อหาส่วนตวั  

อาจกลา่วได้วา่เนื :อหาสาระที�ศลิปินใช้สื�อแสดงออกนั :นเป็นเนื :อหาส่วนตวั ทั :งทศันคติ
เกี�ยวกบัความรัก โลภ โกรธ หลงที�มีอยูใ่นสตัว์และมนษุย์ หรือการนําเอาช้างมาเป็นสญัลกัษณ์
แทนพระมหากษัตริย์ โดยผกูเรื�องราวเข้ากบัธรรมชาตทีิ�อดุมสมบรูณ์สวยงามตามมโนภาพของ
ตนเอง รวมทั :งภาพความประทบัใจจากการได้สมัผสัรับรู้ถึงความรักความผกูพนัของมนษุย์กบัไก่
ชน จงึทําให้สามารถสรุปได้วา่ผลงานทั :งหมดมีเนื :อหาสว่นตวั ซึ�งล้วนเกิดขึ :นภายใต้ความคดิ 
ตลอดจนความประทบัใจ และความศรัทธาของศลิปินทั :งสิ :น 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

46 เรื�องเดยีวกนั. 
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ทวี รัชนีกร 

ทวี รัชนีกร เกิดเมื�อวนัที� 10 ตลุาคม พ.ศ.2477 ที�จงัหวดัราชบรีุ ปัจจบุนัอาย ุ 76 ปี 
ศกึษาในโรงเรียนเพาะชา่ง จากนั :นเข้าศกึษาตอ่จนสําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขา
จิตรกรรม คณะจิตรกรรมประตมิากรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร ภายหลงัจากสําเร็จการศกึษาได้เข้า
ทํางานเป็นอาจารย์สอนศลิปะในวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา วิทยาเขตภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) จนกระทั�งเกษียณอายุ
ราชการในปี พ.ศ.2537 ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ  

ผลงานการสร้างสรรค์ของศลิปินเป็นที�ยอมรับในระดบัประเทศ กลา่วคือ ขณะกําลงั
ศกึษาในมหาวิทยาลยัศลิปากรตั :งแต ่ ปี พ.ศ.2501-2504 ได้รับรางวลัจากการประกวดศลิปกรรม
แหง่ชาตหิลายครั :ง นอกจากนี :ศลิปินได้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะโดยมีเนื :อหาสาระสะท้อนปัญหา
ให้กบัสงัคมสง่เสริมสนัตภิาพและความเป็นธรรมอยา่งยาวนานทําให้ในปี พ.ศ.2545 ได้รับรางวลั
เชิดชเูกียรต ิ มนสั เศียรสิงห์ “แดง” ศลิปินทศันศลิป์ดีเดน่ด้านสนัตภิาพ ประชาธิปไตย และความ
เป็นธรรมซึ�งจดัโดยสถาบนัปรีดี พนมยงค์ ตลอดจนได้รับการเชิดชเูกียรตเิป็นศลิปินแหง่ชาต ิ สาขา
ทศันศลิป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2548 ตามลําดบั 

ตลอดระยะเวลาของการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะตั :งแตปี่ พ.ศ.2501 เรื�อยมาจนถึงปี 
พ.ศ.2550 รวมระยะเวลากว่า 50 ปี ศลิปินได้นําเสนอรูปสตัว์ในผลงานศลิปะของตนขึ :นเป็นจํานวน
มาก โดยในปี พ.ศ.2501 ได้นําเสนอรูปกะโหลกควายในผลงานประเภทจิตรกรรมเป็นครั :งแรก 
ตอ่มาจงึได้มีการนําเสนอรูปสตัว์ชนิดอื�นๆ อาทิ ไก่ แมว สนุขั นก คางคก เตา่ หอย ปลา ป ู ฯลฯ 
ตลอดจนสตัว์ที�เกิดจากการผสมผสานจินตนาการ  

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 6 ชิ :น 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ซาก” (ภาพที� 49) ผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 50) ผลงานชื�อ “นกแสก” (ภาพ
ที� 51) ผลงานชื�อ “แมวไทย 3”  (ภาพที� 52) ผลงานชื�อ “บอ่นอก” (ภาพที� 53) และผลงานชื�อ “งเูห็น
นมไก่ ไก่เห็นตีนง”ู (ภาพที� 54) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็
ดงันี : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 49  ซาก (ภาพร่าง)
ที�มา: 5 ทศวรรษศลิปกรรมแหง่ชาต ิ
2542), 138.

ภาพที� 50  ครอบครัว, 2504
ที�มา: 5 ทศวรรษศลิปกรรมแหง่ชาต ิ
2542), 154.

), 2501 ขนาด 60 x 70 ซม. 
ทศวรรษศลิปกรรมแหง่ชาต ิ2492-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร

2504 เทคนิค สีนํ :ามนับนกระดาษ 
ทศวรรษศลิปกรรมแหง่ชาต ิ2492-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร
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หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

 

หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 51  นกแสก, 2544
ที�มา: ศลิปินแหง่ชาต ิ[ออนไลน์
http://art.culture.go.th

ภาพที� 52   แมวไทย 3, 2544
ที�มา: ศลิปินแหง่ชาต ิ[ออนไลน์
http://art.culture.go.th 

 

2544 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 57 x 80 ซม. 
ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2553. เข้าถึงได้จาก

2544 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 100 x 80 ซม. 
ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2553. เข้าถึงได้จาก
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เข้าถึงได้จาก 

 

 
เข้าถึงได้จาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 53   บอ่นอก, 2545
ที�มา: ศิลปินศลิปินแหง่ชาติ
http://art.culture.go.th

ภาพที� 54  งเูห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนงู
ที�มา: ศลิปินแหง่ชาต ิ[ออนไลน์
http://art.culture.go.th

แรงจูงใจ 

แรงจงูใจในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินมีที�มาจากพื :นฐาน
ประสบการณ์ชีวิต กลา่วคือ ครอบครัวของศลิปินดําเนินชีวิตตามวิถีของชาวพทุธ หลกัธรรมคําสอน

 

2545 เทคนิคแกะไม้ ขนาด90 ซม. 
ศลิปินแหง่ชาต ิ[ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2553. เข้าถึงได้จาก

 

งเูห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนง,ู 2548 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 90 x 120
ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 2553. เข้าถึงได้จาก

แรงจงูใจในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินมีที�มาจากพื :นฐาน
ประสบการณ์ชีวิต กลา่วคือ ครอบครัวของศลิปินดําเนินชีวิตตามวิถีของชาวพทุธ หลกัธรรมคําสอน

136 

เข้าถึงได้จาก 

 

90 x 120ซม. 
เข้าถึงได้จาก 

แรงจงูใจในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินมีที�มาจากพื :นฐาน
ประสบการณ์ชีวิต กลา่วคือ ครอบครัวของศลิปินดําเนินชีวิตตามวิถีของชาวพทุธ หลกัธรรมคําสอน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



137 

 

ตา่งๆได้กล่อมเกลาจิตใจของศลิปินให้ละเอียดอ่อนโยน จนเกิดความรักและมีเมตตากรุณาตอ่สตัว์ 
ประกอบกบัการที�ศิลปินเกิดและเติบโตในตา่งจงัหวดั ทําให้ได้มีโอกาสสมัผสักบัวิถีชีวิตของชาว
ชนบทซึ�งยงัคงมีความใกล้ชิดผกูพนักบัธรรมชาติอยูม่าก ดงันั :นภาพการดําเนินชีวิตของผู้คนตลอดจน
การดํารงชีวิตของสตัว์ที�อาศยัตามธรรมชาตยิ่อมเป็นภาพที�ศลิปินพบเห็นได้จนเกิดเป็นความคุ้นเคย 
ดงัที�ศิลปินกล่าวถึงทศันะคติที�มีตอ่สตัว์ และความประทบัใจที�ได้รับจากชีวิตในวยัเยาว์ดงันี : 

รักสตัว์ ไมฆ่่าสตัว์เลย... เป็นคนไมอ่ยากทําลายชีวิตใคร... พระพทุธเจ้าบอกวา่
สตัว์ คนก็เป็นเพื�อนร่วมโลก รู้จกัเจ็บปวด รู้จกักลวัตายเหมือนกนั เราก็ต้องเมตตาเขา... 
ผกูพนักบัสตัว์ตลอดเวลา รักสตัว์ อยู่กบัสตัว์ หลงใหล เขียนรูปได้ก็เพราะสตัว์ เกิดจริงๆที�
ตลาดนํ :าดําเนินสะดวก ผกัปลาอดุมสมบรูณ์ แล้วเราเห็นรูปร่างปลามนัวา่ยนํ :า... เหน็ไกที่�
บ้านมนัน่ารัก เราจะผกูพนักบัสตัว์ แล้วก็เลี :ยงสตัว์ เลี :ยงไก่ ปลา ป ู เตา่ พอไปอยู่แมก่ลอง
เห็นป ู รูปร่างมนัมหศัจรรย์มาก... เราชอบมากชอบเขียนสตัว์พวกนี :...บ้านเรายงัมีนกบินข้าม

หวัอยู่ ยงัเป็นธรรมชาติอยู่ เราชอบวิถีชีวิตที�เป็นธรรมชาติมากกวา่สงัคมตกึแถว47  

ความศรัทธาในหลกัธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้าทําให้ศิลปินเป็นผู้ มีจิตใจเมตตากรุณา 
นอกจากนี :ความมหศัจรรย์ของธรรมชาตทีิ�สรรสร้างสตัว์ตา่งๆให้มีรูปทรงสีสนังดงาม ตลอดจนมี
อปุนิสยัชวนหลงใหล สิ�งเหลา่นี :เป็นความรู้สกึประทบัใจที�ศลิปินได้สมัผสัตั :งแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 
สง่ผลทําให้เกิดการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานศลิปะขึ :นเป็นจํานวนมาก ดงัที�ปรากฏในผลงานชื�อ 
“ซาก” (ภาพที� 49) ซึ�งสร้างขึ :นใน ปี พ.ศ.2501 ขณะกําลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัศลิปากรชั :นปีที� 3 
ศลิปินนําเสนอภาพกะโหลกควาย และกลา่วถึงที�มาวา่ “พระพทุธเจ้าบอกเกิดมาเพื�อตาย พบกนัก็
เพื�อจาก มีสมบตัเิพื�อสญูเสีย ทกุอย่างเป็นอนิจจงั รู้สึกวา่เราเห็นซากแล้วปลง เลยเขียนซาก...”48 
ดงันั :นผลงานชิ :นแรกของศลิปินจงึเกิดจากการถกูกระตุ้นจากสิ�งเร้าภายนอกคือ หวักะโหลกสตัว์
ผสานกบัสิ�งเร้าภายในซึ�งได้แก่ ความเชื�อความศรัทธาในหลกัธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้าเรื�อง
ความไมย่ั�งยืนของชีวิต โดยมีแรงจงูใจภายในคือ ความต้องการถ่ายทอดความเชื�อและความคิดเห็น
ของตนผา่นผลงานศิลปะซึ�งเป็นสิ�งที�ตนมีความรักและมีศกัยภาพความสามารถในการแสดงออก 

ในปีพ.ศ. 2504 ศลิปินได้สร้างสรรค์ผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 50) โดยนําเสนอรูป
ไก่ซึ�งประกอบไปด้วยพอ่ แม่ และลกูๆ ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการนําเสนอผลงานวา่ “คิดถึงพ่อ 
มาอยูที่�กรุงเทพฯ เห็นเขาเลี :ยงไก่ มีพอ่แมล่กูเวลาเหยี�ยวบินมา ลกูก็ร้องแล้ววิ�งเข้าไปหาแมเ่ราก็รู้สกึ

                                                           

47 สมัภาษณ์ ทวี รัชนีกร, ศิลปิน, 15 กรกฎาคม 2553 
48 เรื�องเดยีวกนั. 
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มนัเหมือนกบัคนนะ... ก็ทําให้คิดถึงพอ่แม ่ นึกถึงครอบครัวที�อบอุ่น...”49 จากการได้พบเห็นภาพ
เหตกุารณ์ที�เกิดขึ :นกบัไก่ได้ก่อให้เกิดการเชื�อมโยงความคิดไปสู่ประสบการณ์ทางความรู้สกึของตน 
กลา่วคือ เมื�อศลิปินได้เห็นสนัชาตญิาณการปกป้องลกูของตนจากสตัว์อื�น ทําให้ศิลปินหวนนึกถึง
ความรักความผกูพนัของพอ่แมแ่ละครอบครัวของตนเอง ดงันั :นไก่จงึเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นเร้า
ตอ่ความรู้สึกภายในให้ศลิปินเกิดความคิดถึงบิดามารดาและครอบครัวของตน สามารถสรุปได้วา่
ผลงานชิ :นนี :มีที�มาจากแรงจงูใจภายในคือ ความต้องการถ่ายทอดความรักความอบอุน่ของครอบครัว
ออกมาในผลงานศลิปะที�ตนมีทกัษะความสามารถ โดยอาศยัรูปครอบครัวไก่เป็นสญัลกัษณ์สื�อแทน
ภาวะความรู้สกึดงักลา่ว 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ของศลิปินมีความหลากหลายปรับเปลี�ยนไปตามแต่
สิ�งเร้าที�กระตุ้นตอ่ความสนใจ โดยศลิปินได้กลา่ววา่ “เราชอบศิลปะแตเ่ดก็และเราก็ทําศลิปะ แต่
เรื�องราวก็เป็นแรงบนัดาลใจให้เราทําโน่นทํานี�...”50 จากข้อความนี :แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
แรงจงูใจภายในด้านความรักในการทํางานศลิปะ โดยมีเนื :อหาที�เปลี�ยนแปลงไปตามสิ�งเร้าตา่งๆ 
อยา่งไรก็ตามสิ�งที�ศลิปินรู้สกึสนใจมากเป็นพิเศษคือ เรื�องราวของสงัคม  จงึสง่ผลทําให้ศิลปินมกั
นําเสนอผลงานสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตที�ได้สมัผสั โดยศลิปินกล่าวว่า “เราไมไ่ด้ผกูมดัตวัเอง
วา่ต้องทําเรื�องสงัคมอย่างเดียว แตเ่ราทําไปเพราะเป็นธรรมชาติของเรา เราไมมี่ทางออกทางอื�น เส
แสร้งไปไมไ่ด้... ถ้าไมมี่ธรรมชาติอย่างนั :น ไมไ่ด้สะเทือนใจก็ทําไมไ่ด้...”51 ดงันั :นด้วยธรรมชาตินิสยั
ชา่งคิด และความรู้สึกสะเทือนใจในเรื�องราวรอบตวัที�เกิดขึ :นในสงัคมได้กลายเป็นสิ�งเร้าภายในที�มี
อิทธิพลกระตุ้นเร้าให้ศลิปินเกิดความต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีแรงจงูใจภายในด้าน
ความต้องการถ่ายทอดความคดิเห็นและความสะเทือนอารมณ์ ตลอดจนความรักในการทํางาน
ศลิปะเป็นพลงัผลกัดนัพฤตกิรรมไปสู่การสร้างสรรค์ ดงัปรากฏในผลงานชื�อ “นกแสก” (ภาพที� 51) 
ผลงานชื�อ“แมวไทย 3” (ภาพที� 52) ผลงานชื�อ “บอ่นอก” (ภาพที� 53) และผลงานชื�อ “งูเห็นนมไก่ ไก่
เห็นตีนง”ู (ภาพที� 54) ซึ�งสามารถกลา่วถึงรายละเอียดของแรงจงูใจที�ปรากฏขึ :นในผลงานทั :ง 4 ชิ :น
ดงันี : 

                                                           

49 เรื�องเดยีวกนั. 
50 เรื�องเดยีวกนั. 
51 ทวี รัชนีกร, เรื�องของมนษุย์ เรื�องของทวี รัชนีกร: นิทรรศการเชิดชเูกียรติศิลปินแหง่ชาติ  

ทวี รัชนีกร (นครราชสมีา: หอศิลป์ ทวี รัชนีกร, 2553) ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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จากความเชื�อโบราณเกี�ยวกบัสตัว์ชนิดตา่งๆที�เคยได้รับการเลา่ขาน ตลอดจนภายหลงั
จากการเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา วิทยาเขตภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา ศลิปินได้มีโอกาสสมัผสักบัวฒันธรรมอีสานซึ�งยงัคงมีจิตวิญญาณ
ชนบท มีความเคารพ มีความเชื�อ และมีความผกูพนัใกล้ชิดกบัธรรมชาต ิ ทําให้ศิลปินเกิดความ
สนใจนําความเชื�อตา่งๆเกี�ยวกบัสตัว์มานําเสนอในผลงานของตนเอง อาทิ ความเชื�อเกี�ยวกบัพญา
คางคก หรือนกแสก โดยผลงานชื�อ “นกแสก” (ภาพที� 51) ศลิปินกลา่ววา่ “ตอนเด็กเราก็เชื�อ ยาย
จะตายนกแสกบินมาแล้วยายก็ตาย เรากลวัมาก เลยกลายเป็นสญัลกัษณ์ของความตาย ความไม่
เที�ยง...คนนี :มียศสดุท้ายก็ต้องตาย”52 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึปรากฏเจตจํานงของการนําเสนอรูปนก
แสกเพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์ในการสื�อความถึงความตาย ซึ�งศลิปินมีประสบการณ์ทางความเชื�อที�
เคยได้สมัผสัโดยตรง อาจกล่าวได้วา่เมื�อศลิปินเกิดแรงจงูใจภายในด้านความต้องการแสดงออกถึง
ความไมย่ั�งยืนของชีวิต จงึเกิดความสนใจนําความเชื�อที�เคยได้รับรู้เกี�ยวกบันกแสกซึ�งเป็นเสมือน
สญัลกัษณ์ของความตายหรือลางร้ายตา่งๆมานําเสนอในผลงานของตน เพื�อสื�อความให้สอดคล้อง
กบัเนื :อหาที�ศลิปินต้องการแสดงออก  

ผลงานชื�อ “แมวไทย 3” (ภาพที� 52) เกิดจากการได้รับฟังการสนทนาของชาวตา่งชาติ
เกี�ยวกบัผู้หญิงไทย จนทําให้ศลิปินเกิดความคิดเห็นและเกิดความต้องการถ่ายทอดความคิดดงักลา่ว
ออกมาในผลงานของตน ซึ�งศลิปินกลา่วว่า “ลกูสาวไปทํางานเป็นสถาปนิกที�พทัยา ก็ไปพกักบัเขา 
แล้วก็เห็นผู้หญิงกอดฝรั�ง แล้วฝรั�งก็เดนิคยุกนัวา่ผู้หญิงไทยนา่รักมาก เราก็นกึมนัเหมือนแมวไทยที�
ฝรั�งชอบมาก... มนัคงชอบเราเหมือนชอบแมวคงไมไ่ด้เห็นคา่อะไรมากมาย...”53 การสนทนา
ระหวา่งชาวตา่งชาติที�ตา่งชื�นชมผู้หญิงไทยได้กลายมาเป็นสิ�งเร้าที�กระตุ้นให้ศลิปินเกิดความคดิ 
ตลอดจนจินตนาการเชื�อมโยงเปรียบเทียบคณุคา่ของผู้หญิงไทยเข้ากบัแมวไทย ซึ�งเป็นได้เพียง
สตัว์เลี :ยงที�ชาวตา่งชาตพิงึพอใจเทา่นั :น จากสิ�งเร้านี :ได้ก่อให้เกิดแรงจงูใจภายในด้านความต้องการ
ถ่ายทอดทศันะเรื�องนี :ให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมด้วยการนํารูปแมวในเชิงสญัลกัษณ์  

ผลงานชื�อ “บอ่นอก” (ภาพที� 53) เกิดจากการรับรู้ข่าวสารจากสงัคม โดยมีเนื :อหา
เกี�ยวข้องกบัประชาชน การเมือง ตลอดจนสภาพสิ�งแวดล้อม ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการ
สร้างสรรค์ผลงานดงันี : 

                                                           

52 สมัภาษณ์ ทวี รัชนีกร, ศิลปิน, 15 กรกฎาคม 2553. 
53 เรื�องเดยีวกนั. 
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ชาวบ้านประท้วงที�ประจวบฯวา่ทะเลยงัอดุมสมบรูณ์ หนงัสือพิมพ์ก็ลงภาพ
ปลาวาฬมนัโผลข่ึ :นมาเหมือนกบัประท้วงวา่ทะเลมนัยงัสมบรูณ์อยู่นะ แตท่างการบอกวา่
สร้างโรงไฟฟ้าได้เพราะเป็นทะเลเสื�อมโทรมแล้ว... ปลาวาฬนี :มนักินแพลงก์ตอน ถ้าที�ไหนมี
ปลาวาฬแสดงวา่ยงัอดุมสมบรูณ์อยู่ รู้สกึวา่มนัขึ :นมาประท้วงแล้วมนัน่ารักดี คือมีใจ
ร้องเรียนจะช่วยชาวบ้าน วา่ทางการจะหลอกเขาอยู่ตลอดเวลาวา่ทะเลไมส่มบรูณ์ 
เหมือนกบัวา่สตัว์มนัขึ :นมาประท้วง เลยทํารูปสตัว์เหมือนหวัปลาวาฬ... ไปเห็นหวัเรือมนัเป็น
สญัลกัษณ์ของปลาได้ และมนัก็เป็นสญัลกัษณ์ของทะเล เลยซื :อเขามา... แล้วเอาหินมาทํา

เป็นตามนั แล้วเอาเพรียงเกาะ เหมือนกบัปลาวาฬจะมีเพรียงเกาะ...54 

เมื�อศลิปินได้รับรู้ขา่วสารการประท้วงของชาวบ้าน และได้พบเห็นภาพขา่วจากหน้า
หนงัสือพิมพ์ซึ�งมีการนําเสนอรูปปลาวาฬโผลข่ึ :นเหนือผิวนํ :าที�บริเวณบอ่นอก ประกอบกบัได้พบ
เห็นหวัเรือเก่าของชาวบ้านจึงเกิดความสนใจนําเอาซากหวัเรือเก่ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศลิปะ 
ดงันั :นการรับรู้ข่าวสารของเรื�องดงักลา่ว ภาพปลาวาฬที�ปรากฏอยูใ่นหนงัสือพิมพ์ และการได้พบ
เห็นซากหวัเรือได้กระตุ้นเร้าตอ่ความคดิให้ศลิปินเกิดแรงจงูใจภายในคือ ความต้องการแสดงทศันะ
ของตนผา่นกระบวนการทางศลิปะที�ตนรักและชื�นชอบ  

ผลงานชื�อ “งเูห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนง”ู (ภาพที� 54) เกิดจากความต้องการแสดงทศันะของ
ศลิปินเกี�ยวกบัพฤตกิรรมของบคุคลประเภทเดียวกนัยอ่มรู้เทา่ทนัซึ�งกนัและกนั โดยมุง่นําเสนอ
เนื :อหาไปที�นกัการเมืองของไทย ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการสร้างสรรค์วา่ “มาจากสภุาษิต 
พวกคนชั�วจะเห็นกนั พวกนกัการเมืองจะเห็นทางกนั...”55 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดจากความ
ต้องการสะท้อนสภาพการณ์ทางการเมืองด้วยการใช้คําสภุาษิตเพื�อสื�อความหมาย ซึ�ง
นอกเหนือจากคําวา่ งเูห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนงแูล้วนั :น ยงัปรากฏคําสภุาษิตอื�นๆที�ศลิปินนํามาใช้
สร้างสรรค์ผลงาน อาทิ หนีเสือปะจระเข้ นกสองหวั เป็นต้น ซึ�งหากคําสภุาษิตเกี�ยวของกบัสตัว์
ชนิดใด มกัมีการนําเสนอรูปสตัว์ชนิดนั :นในผลงานด้วย ถือเป็นการเชื�อมโยงทศันะสว่นตวัที�มีตอ่
เรื�องราวทางการเมือง ไปสู่ประสบการณ์ที�เกิดจากการสั�งสมความรู้เรื�องสภุาษิตตา่งๆที�ตนมีความ
สนใจ สรุปได้ว่าผลงานชิ :นนี :เกิดขึ :นโดยอาศยัแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความสนใจในคําสภุาษิต และ
ความต้องการถ่ายทอดจินตนาการแสดงความคิดเห็นของตนเกี�ยวกบัปัญหาด้านการเมืองให้
ปรากฏเป็นรูปธรรม 

                                                           

54 เรื�องเดยีวกนั. 
55 เรื�องเดยีวกนั. 
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สรุปได้วา่ผลงานของศลิปินเกิดจากแรงจงูใจภายในซึ�งได้แก่ ความรักในการทํางาน
ศลิปะ ความต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึภายใน ตลอดจนทศันคตทีิ�ได้รับรู้จากสภาพการณ์
ตา่งๆที�เกิดขึ :นในสงัคม อาทิ ปัญหาการเมืองการปกครอง ปัญหาศีลธรรมของบคุคลในสงัคม 
ปัญหาสิ�งแวดล้อม ซึ�งเนื :อหามีการเปลี�ยนแปลงไปตามความหลากหลายของสิ�งเร้าที�เข้ามากระทบ
ตอ่จิตใจของศลิปิน สอดคล้องกบัศลิปินที�ได้กลา่วว่า  

เราเป็นคนสะเทือนใจง่าย... แม้ในปัจจบุนัเรื�องราวที�เราเขียนยงัผกูพนักบัสงัคม 
การเมือง สภาวะแวดล้อมรอบๆตวั ที�มากระทบตวัเรา จากประสบการณ์ที�เห็นเป็นแรง
บนัดาลใจให้เราเขียนรูป เพราะเราเห็นแล้วเราทนไมไ่ด้ อยากจะเขียน เป็นธรรมชาติที�เรา

ชอบเขียนรูป มีอะไรมากระทบก็เขียนออกไป ไมเ่ขียนแล้วหงดุหงิด56  

จากความรู้สกึสะเทือนใจในสภาพการณ์ตา่งๆที�เกิดขึ :นในสงัคมมนษุย์ ศิลปินจงึเกิด
ความต้องการถ่ายทอดทศันะของตนให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในผลงานศลิปะที�ตนเองชื�นชอบ ซึ�ง
นอกจากจะได้แสดงอิสระด้านความคดิของตน ตลอดจนได้กระตุ้นจิตสํานกึของบคุคลอื�นในสงัคม
แล้วนั :น การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะยงัถือเป็นหนทางในการระบายออกซึ�งภาวะความกดดนัที�สั�ง
สมอยูภ่ายในจิตใจอีกประการหนึ�ง ดงันั :นสามารถสงัเกตได้วา่ผลงานทกุชิ :นของศิลปินมีมลูเหตุ
เริ�มต้นมาจากความปรารถนาภายในของตนเอง โดยมิต้องอาศยัสิ�งกระตุ้นจากแรงจงูใจภายนอกแต่
อยา่งใด ด้านการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานนั :นเกิดจากแรงจงูใจภายในเชน่เดียวกนัได้แก่ ความรัก
และผกูพนักบัธรรมชาตซิึ�งหมายความรวมไปถึงสตัว์ตา่งๆ โดยที�สตัว์เหลา่นี :ได้สร้างความประทบัใจ
ในด้านรูปทรงและสีสนัที�สวยงาม อีกทั :งยงัมีธรรมชาตนิิสยัที�แตกตา่งกนัสามารถนํามาใช้แทนคา่ใน
เชิงสญัลกัษณ์ เพื�อถ่ายทอดให้เกิดความสอดคล้องกบัความคิดเห็นที�ศิลปินต้องการแสดงออกได้ 
ดงันั :นจงึเป็นเหตทํุาให้ศลิปินมกันิยมนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานของตนเองอยู่เสมอ ด้านแรงจงูใจ
ภายนอกเรื�อง เงิน รางวลัไมมี่อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ของศลิปิน โดยสามารถ
อธิบายได้ดงันี : 

แรงจงูใจภายนอกด้านรางวลัได้เข้ามามีอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ของศลิปินในชว่งต้น 
กลา่วคือ ขณะกําลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัศลิปากรศลิปินสง่ผลงานเข้าประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติ 
ได้รับรางวลัติดตอ่กนัตั :งแต ่ ปี พ.ศ.2501 เรื�อยไปจนจบการศกึษาในปี พ.ศ.2504 โดยได้รับรางวลั
เกียรตินิยม อนัดบั 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาต ิครั :งที� 

                                                           

56 ทวี รัชนีกร, เรื�องของมนษุย์ เรื�องของทวี รัชนีกร: นิทรรศการเชิดชเูกียรติศิลปินแหง่ชาติ  

ทวี รัชนีกร, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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9 และ10 รางวลัเกียรตนิิยม อนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการประกวดศลิปกรรม
แหง่ชาต ิ ครั :งที� 11 และ 12 และรางวลัเกียรตนิิยม อนัดบั 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ 
จากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาต ิ ครั :งที� 12 เชน่กนั รางวลัตา่งๆสามารถเป็นสิ�งบง่ชี :ให้เห็นถึง
แรงจงูใจภายนอกที�ชว่ยสง่เสริมให้แรงจงูใจภายในให้มีระดบัสงูขึ :น กลา่วคือ รางวลัสามารถชว่ย
เสริมสร้างกําลงัใจให้ศลิปินยืนหยดัสร้างสรรค์ผลงานศลิปะอยา่งตอ่เนื�อง แตก็่เป็นเพียงสิ�งเสริม 
แรงเทา่นั :นมิได้มีความสําคญัเทียบเทา่กบัแรงจงูใจภายใน ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า “เกียรตยิศสงูสดุคือ
ความเป็นมนษุย์ เกียรตยิศสงูสดุไมไ่ด้มีใครมาให้เรา ไมใ่ชศ่ลิปินแหง่ชาต ิ ตดิเหรียญตดิตราแล้ว
คือความเป็นมนษุย์ เราพฒันาตวัเองให้เป็นมนษุย์นั�นแหละศกัดิdศรีสงูสดุ...”57 อาจกล่าวได้วา่เมื�อ
ศลิปินรับหน้าที�เป็นอาจารย์สอนศลิปะแรงจงูใจเรื�องรางวลัจงึมีระดบัความต้องการลดลง โดยมี
เจตจํานงที�มุง่มั�นสร้างสรรค์เพื�อพฒันาศกัยภาพด้านศลิปะที�ตนเองรัก ตลอดจนปลกุเร้าจิตสํานึก
ของบคุคลอื�นในสงัคม อย่างไรก็ตามเมื�อพิจารณาถึงรูปทรงและเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานที�ได้รับ
รางวลั มีทั :งการนําเสนอด้วยรูปมนษุย์ และรูปสตัว์สลบัสบัเปลี�ยนไปตามสิ�งเร้าโดยมิได้เจาะจง
นําเสนอเพียงรูปสตัว์เท่านั :น จงึสามารถสรุปได้ว่าแรงจงูใจภายนอกด้านรางวลัไมมี่อิทธิพลให้
ศลิปินนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานของตนแตป่ระการใด   

เงินรายได้จากการขายผลงานศลิปะนั :นมีความสําคญัตอ่ศลิปินไมน้่อย เพราะการ
ดําเนินชีวิตในสงัคมปัจจบุนัคงไมอ่าจดํารงอยูไ่ด้หากขาดซึ�งปัจจยัด้านเงินทอง ซึ�งศลิปินกลา่วว่า 
“รางวลัไมไ่ด้สําคญั แตเ่งินสําคญัอยูอ่ยา่ง มนัชว่ยให้เราไมต้่องทําในสิ�งที�ไมอ่ยากทํา แตถ้่าไมมี่
เงินมนัต้องทําในสิ�งที�ไมอ่ยากทํามนัทรมานมาก ถ้าได้ทําในสิ�งที�อยากทํามนัเป็นกําไร...”58 ศลิปิน
ให้เหตผุลว่า หากมีเงินจะทําให้สามารถเลือกทําในสิ�งที�ตนมีความปรารถนา และสามารถปฏิเสธใน
สิ�งที�ไมต้่องการทําได้ หากแตก่ารขายผลงานและการสร้างสรรค์นั :นตา่งกรรมตา่งวาระกนั กลา่วคือ 
ในระหวา่งการสร้างสรรค์ความปรารถนาภายในมีความสําคญัเหนือสิ�งอื�นใด ซึ�งศิลปินกลา่ววา่ 
“ศลิปินคือผู้สร้างศลิปะ หน้าที�คือทําศลิปะให้ดีที�สดุเทา่ที�ศกัยภาพจะมี อยา่ไปทําเพื�ออามิสสินจ้าง 
ขอให้ทําเพื�อความก้าวหน้าของศลิปะ เพื�อมนษุยชาต.ิ.. ศลิปะเมื�อเราได้ทําด้วยศกัยภาพที�สงูสดุ 
มนัก็จะสะท้อนผลประโยชน์ให้มนษุย์เอง...”59 ดงันั :นแนวทางในการสร้างสรรค์ของศลิปินจงึเกิดขึ :น

                                                           

57 เรื�องเดยีวกนั. 
58 สมัภาษณ์ ทวี รัชนีกร, ศิลปิน, 15 กรกฎาคม 2553. 
59 ทวี รัชนีกร, เรื�องของมนษุย์ เรื�องของทวี รัชนีกร: นิทรรศการเชิดชเูกียรติศิลปินแหง่ชาต ิ 

ทวี รัชนีกร, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ตามกระบวนความคดิและความต้องการภายในจิตใจของตน โดยปฏิเสธการสร้างผลงานตาม
ความต้องการของผู้ อื�น หรือสร้างผลงานเพื�อให้ได้รับความยอมรับจากบคุคลอื�น ดงัที�ศลิปินกลา่ว
วา่ “งานขายไมค่อ่ยได้ ถ้าจะขายดีก็ต้องเขียนรูปสวยๆให้คนเขาถกูใจ ไอ้เราก็อยากทําสิ�งที�ถกูใจ
เรา เราไมอ่ยากทําสิ�งที�ถกูใจคนอื�น เราจะไมไ่ด้ใช้ศกัยภาพเตม็ที� เชน่ เราทําปลาไมอ่ยากทําเหมือน
ปลา หรือเขียนผู้หญิงท้องใครเขาจะมาซื :อมนันา่เกลียด แตใ่ห้เขียนนู้ดสวยๆก็ไมใ่ช่เรา...”60 การ
ได้มาซึ�งเงินรายได้นั :นถือเป็นเพียงผลพลอยได้จากความมุ่งมั�นเทา่นั :น เป้าหมายที�คาดหวงัคือความ
ต้องการแสดงออกทางความคดิ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�ตนรักให้ปรากฏออกมาเป็น
รูปธรรม โดยอาศยัความรู้ความสามารถด้านศลิปะซึ�งศลิปินกลา่วว่า “เราชอบรูปร่างของสตัว์ 
เป้าหมายคือทํางานศลิปะ เรามีหน้าที� เราตดัสินใจ เราชอบศลิปะตั :งแตเ่ดก็ และเราก็ทําศลิปะ... 
ใครจะชอบไมช่อบเราไมส่น เราได้ทําตามใจแล้ว ใช้ความรู้ทางศลิปะ ทําองค์ประกอบให้มนั
สมบรูณ์”61 ดงันั :นผลงานของศลิปิน ซึ�งหมายความรวมไปถึงผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์จงึไมมี่
อิทธิพลของแรงจงูใจภายนอกด้านเงิน รางวลั และการยอมรับจากบคุคลอื�น 

กระบวนแบบ 

ผลงานของศลิปินถกูนําเสนอผา่น กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้อง
เหมือนจริง กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสญัลกัษณ์ กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์
ความรู้สกึ และกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม ซึ�งสามารถกลา่วถึงรายละเอียดในแตล่ะผลงานดงันี : 

ผลงานชื�อ “ซาก” (ภาพที� 49) และผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 50) มีการแสดงออก
ด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง เนื�องจากมีการสร้างสรรค์รูปทรง
ของสตัว์ทั :งกะโหลกควาย และ ครอบครัวไก่โดยเลียนแบบจากธรรมชาติ ซึ�งเป็นรูปทรงที�สามารถ
พบเห็นได้ทั�วไป นอกจากนี :ศลิปินยงัได้สร้างสรรค์สิ�งแวดล้อมตา่งๆขึ :นโดยคํานงึถึงความเป็นเหตุ
เป็นผล อยา่งไรก็ตามการนําเสนอรูปกะโหลกควาย หรือรูปครอบครัวไก่นั :นได้มีการผสานกระบวน
แบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ร่วมด้วย กล่าวคือ รูปกะโหลกควายและรูปไก่มิได้มีความ
หมายถึงรูปที�ปรากฏแก่สายตาเทา่นั :น หากแตย่งัมีการแฝงนยัยะบางประการ ซึ�งได้แก่ กะโหลก
ควายเป็นสญัลกัษณ์แทนความไมเ่ที�ยงของสรรพชีวิต สว่นครอบครัวไก่ทําให้ศลิปินเกิดประหวดันึก
ถึงครอบครัวของตนเอง จงึเป็นเสมือนสญัลกัษณ์แทนความรักความหว่งใยของพอ่แม่ที�มีตอ่ตนเอง 

                                                           

60 สมัภาษณ์ ทวี รัชนีกร, ศิลปิน, 15 กรกฎาคม 2553. 
61 เรื�องเดยีวกนั. 
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จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานทั :ง 2 ชิ :น มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความ
ถกูต้องเหมือนจริงเป็นหลกั และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง 

ผลงานชื�อ “นกแสก” (ภาพที� 51) มีการนําเสนอผา่นประบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์เป็นหลกั และกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึเป็นรอง กลา่วคือ รูปทรงของ
มนษุย์ และนกแสก รวมทั :งสถานการณ์ที�ปรากฏในผลงานนั :นเกิดจากการจินตนาการคดิฝัน 
นอกจากนี :ศิลปินยงัมีเจตจํานงในการนําเสนอรูปนกแสกเชิงสญัลกัษณ์ ดงัที�ศิลปินได้กลา่ววา่ “นก
แสกนี�เป็นสญัลกัษณ์ของความตาย ความไมเ่ที�ยง...”62 ดงันั :นรูปนกแสกจงึแทนคา่ความหมายสื�อถึง
ความตายของบคุคลด้านลา่งของภาพ อีกทั :งศลิปินได้บิดผนัรูปทรงของมนษุย์และนกแสกให้
ผิดปกตวิิสยัของธรรมชาต ิ ตลอดจนลกัษณะของรอยฝีแปรงได้ก่อให้เกิดพื :นผิวซึ�งมีผลกระตุ้นเร้าให้
เกิดอารมณ์ความรู้สกึหดหู่และกดดนั ดงันั :นจงึสรุปได้วา่มีกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์
ความรู้สึกร่วมด้วย  

ผลงานชื�อ “แมวไทย” (ภาพที� 52) มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ ผสานกบักระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สึก ศลิปินนําเสนอรูปทรงของ
แมวที�ถกูบดิผนัให้ออกห่างไปจากสภาพความเป็นจริงด้วยการลดทอนรายละเอียดตา่งๆลง 
กลา่วคือ มิได้ให้ความสําคญักบัการนําเสนอรูปแมวอย่างถกูต้องเหมือนจริง หากแตมุ่ง่สร้างสรรค์
รูปแมวขึ :นเพื�อแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ โดยใช้อวยัวะเพศของแมวเพื�อเน้นยํ :าถึงความคดิเห็น
มากกวา่จะแสดงความงามของรูปทรง นอกจากนี :ผลงานของศลิปินยงัใช้คณุสมบตัิของสีซึ�งมีการ
กําหนดคา่นํ :าหนกัที�ตดักนั ตลอดจนสร้างพื :นผิวให้เกิดความรู้สกึกระตุ้นเร้าตอ่ภาวะอารมณ์ภายใน 
จงึอาจกลา่วได้วา่ผลงานชิ :นนี :มีการนําเสนอกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นหลกั 
และกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึเป็นรอง 

ผลงานชื�อ “บอ่นอก” (ภาพที� 53) มีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์ผสานกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม ซากหวัเรือที�ศลิปินพบเห็นสามารถนํามาใช้เพื�อเป็น
สญัลกัษณ์ถึงปลาวาฬที�โผล่ขึ :นจากทะเล และปลาวาฬยงัเป็นสญัลกัษณ์ของความอดุมสมบรูณ์ของ
ทะเลที�บอ่นอก ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า “ถ้าที�ไหนมีปลาวาฬแสดงว่ายงัอดุมสมบรูณ์อยู่... หวัเรือมนัเป็น
สญัลกัษณ์ของปลาได้ และมนัก็เป็นสญัลกัษณ์ของทะเล...”63 จงึกลา่วได้ว่าศิลปินมุง่เน้นให้

                                                           

62 เรื�องเดยีวกนั. 
63 เรื�องเดยีวกนั. 
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ความสําคญักบัการนําเสนอรูปทรงเพื�อสื�อความในเชิงสญัลกัษณ์ แตท่ว่าด้วยธรรมชาตขิองการ
สร้างสรรค์ผลงานประเภทประตมิากรรมศลิปินย่อมต้องคํานงึถึงความงามของรูปทรงด้วย โดยได้
ลดทอนรายละเอียดแสดงรูปทรงอยา่งเรียบง่าย อยา่งไรก็ตามเจตจํานงในการนําเสนอผลงานชิ :นนี :
ศลิปินได้ให้ความสําคญักบัการแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ของเนื :อหามากกว่าการนําเสนอความงาม
ของรูปทรง ดงันั :นจงึสามารถสรุปได้ว่านําเสนอด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็น
หลกั และกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมเป็นรอง 

ผลงานชื�อ “งเูห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนง”ู (ภาพที� 54) มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสญัลกัษณ์ เนื�องจากรูปทรงของสตัว์ทั :งไก่และงทีู�ปรากฏในผลงานเกิดจากการใช้
จินตนาการบิดผนั ลดทอน และเพิ�มเตมิให้เกิดความผิดปกติ เป็นสภาพการณ์ที�ไมส่ามารถเกิดขึ :น
ได้จริง ปราศจากเหตผุลทางวิทยาศาสตร์ ซึ�งสาเหตขุองการนําเสนอรูปทรงในลกัษณะดงักลา่ว
ได้รับอิทธิพลจากคําสภุาษิตอยา่งมาก กลา่วคือ คําสภุาษิตถือเป็นการอปุมา โดยใช้คํากําหนด
ภาพลกัษณ์ให้สตัว์มีลกัษณะผิดเพี :ยนไปจากความเป็นจริง ซึ�งงนูั :นปราศจากเท้า และไก่ไมป่รากฏ
วา่มีนม แตเ่ป็นการอปุมาเปรียบเทียบถึงการรู้เทา่ทนัและเห็นความไมดี่ของบคุคลประเภทเดียวกนั 
ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึถกูนําเสนอด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

ในชว่งต้นของการสร้างสรรค์ศลิปินได้แสดงออกด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดง
ความถกูต้องเหมือนจริง ตอ่มาจงึมีการปรับเปลี�ยนความสนใจไปสูก่ารแสดงออกด้วยกระบวนแบบ
เชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นหลกั ซึ�งสอดคล้องกบัศลิปินที�กลา่ววา่  

ช่วงแรกๆทําแบบเรียลลสิต์ พอโตมาเราคอ่ยๆคลี�คลายไปเรื�อยจนไมต้่องเหมือน
จริงแล้ว... เราชอบรูปร่างของสตัว์ แตเ่ราจะทําไมเ่หมือนสตัว์จริงนะ ถ้าเราเขียนเหมือนมนัก็
ไมส่นกุ รู้สกึมนัขาดรสจดัจ้าน เราจะจดัเอง เราก็อยากอิสระในการดีไซน์รูปทรง การไมล่อก
มนัสนกุ... นําเสนอรูปทรงที�มนัแปลกใหมแ่ตกตา่งจากอดีต... ในงานก็มีสตัว์เยอะ บางทีงู
เป็นสตัว์ที�เรากลวั แตไ่มไ่ด้เกลยีดมนัหรอก เลยใช้แทนความชั�ว... งเูป็นสญัลกัษณ์ของความ

กลวั นกแสกเป็นสญัลกัษณ์ของความตาย ปลาเป็นสญัลกัษณ์ของบริโภคนิยม...64  

ในขณะที�ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานชื�อ “ซาก” (ภาพที� 49) และ “ครอบครัว” (ภาพที� 450) 
ศลิปินกําลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัศลิปากร ซึ�งเน้นฝึกฝนทกัษะการวาดภาพแบบเหมือนจริง ตาม
หลกัวิชาการ ดงันั :นลกัษณะของกระบวนแบบดงักล่าวจงึมีอิทธิพลในชว่งต้น ตอ่มาภายหลงัสําเร็จ

                                                           

64 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



146 

 

การศกึษาจงึมีแนวทางในการแสดงออกเปลี�ยนแปลงไปคือ มีแนวโน้มของการใช้กระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสญัลกัษณ์ และกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึมากยิ�งขึ :น โดย
ปรากฏกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมผสมผสานในบางผลงาน ซึ�งในเรื�องนี :ศลิปินกล่าววา่ “เราไม่
ยดึตดินะ ไมต้่องทําอะไรหรือเป็นอะไรที�ซํ :าซากตลอดชาต ิคนเรามนัน่าจะอิสระ ทําอะไรก็ได้ เราจะ
ไมต่ดิกบัสไตล์หรือรูปแบบ เราอยากทําอะไรก็ทํา เพราะศลิปะเป็นสญัลกัษณ์ของความอิสระ...”65  

สรุปได้วา่ผลงานทั :ง 6 ชิ :นของศลิปินได้แสดงออกด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดง
ความถกูต้องเหมือนจริงในช่วงต้นของการสร้างสรรค์ และตอ่มาศลิปินนิยมแสดงออกด้วยกระบวน
แบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นหลกั โดยมีกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ 
และกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมผสมผสานด้วยสดัสว่นที�มากน้อยแตกตา่งกนัไปตามสื�อ วสัด ุ
และความสนใจของศลิปิน 

เนื +อหา 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานของศลิปินนั :นประกอบไปด้วยเนื :อหาสว่นตวั และเนื :อหาสงัคม 
โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานทั :ง 6 ชิ :น ดงันี : 

ผลงานชื�อ “ซาก” (ภาพที� 49) ภาพกะโหลกควายเป็นสญัลกัษณ์แทนความไมย่ั�งยืน
ของชีวิต ซึ�งศลิปินกล่าววา่ “พระพทุธเจ้าบอกเกิดมาเพื�อตาย พบกนัก็เพื�อจาก มีสมบตัเิพื�อสญูเสีย 
ทกุอย่างเป็นอนิจจงั รู้สึกวา่เราเห็นซากแล้วปลง เลยเขียนซาก...”66 ดงันั :นการนําเสนอเนื :อหาใน
ผลงานชิ :นนี :จงึเกี�ยวข้องกบัความศรัทธาในพระพทุธศาสนาที�ฝังแนน่ในสว่นลึกของจิตใจตลอด
ชว่งเวลาในการดํารงชีวิตของศลิปิน จงึถือวา่เป็นการแสดงเนื :อหาส่วนตวั 

ผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 50) ศลิปินนําเสนอรูปครอบครัวไก่ ประกอบด้วย พ่อ 
แม ่ และลกูๆเพื�อเป็นตวัแทนความรักความอบอุน่ของครอบครัว ซึ�งศลิปินได้กลา่ววา่ “คดิถึงพอ่ มา
อยูที่�กรุงเทพฯ...สตัว์กบัคนไมต่า่งกนั ทกุอยา่งก็รักลกู พอ่ไก่จะคอยปกป้องเวลาเหยี�ยวบินมา มนั
จะร้องป๊อกๆ แมม่นัก็จะเรียกลกูเข้ามา เราเห็นมนัก็เหมือนกบัชีวิตคนที�ปกป้องลกู รักลกู ก็ทําให้
คดิถึงพอ่แม ่ นกึถึงครอบครัวที�อบอุน่”67 เมื�อศลิปินได้พบเห็นไก่ซึ�งมีสญัชาตญิาณรักและปกป้อง

                                                           

65 สมัภาษณ์ ทวี รัชนีกร, ศิลปิน, 15 กรกฎาคม 2553. 
66 เรื�องเดียวกนั. 
67 เรื�องเดยีวกนั. 
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ลกูของตนทําให้ศลิปินเกิดระลกึถึงความรักของบดิามารดา และครอบครัวที�อบอุ่นของตน จงึถือวา่
มีการแสดงออกด้วยเนื :อหาส่วนตวั 

ผลงานชื�อ “นกแสก” (ภาพที� 51) ปรากฏภาพบคุคลสวมเครื�องแบบที�แสดงถึง
บรรดาศกัดิdอยูใ่นท่านอนถกูมดัตราสงัข์ โดยศลิปินอธิบายวา่ “ด้วยความเชื�อที�วา่นกแสกจะมาเอา
วิญญาณเราไป... เลยกลายเป็นสญัลกัษณ์ความตาย ความไมเ่ที�ยง คนที�ถกูมดัตราสงัข์ คือคนนี�
บ้ายศบ้าอย่างก็ต้องพบกบัความตาย จริงๆแล้วทกุคนก็ต้องตาย...”68 ศลิปินต้องการกล่าวถึงความ
ไมย่ั�งยืน ทกุชีวิตมีเกิดต้องมีดบั แม้แตบ่คุคลที�มียศถาบรรดาศกัดิdสดุท้ายก็ยอ่มหนีความตายไมพ้่น
จงึไมค่วรยดึตดิกบัยศซึ�งเป็นเพียงสิ�งสมมตุ ิ แม้เป็นทศันะมมุมองด้านความเชื�อส่วนตวัของศลิปิน 
หากแตภ่ายในภาพปรากฏบคุคลอื�นที�ศลิปินกลา่วถึงนอกเหนือไปจากตนเอง อีกทั :งยงัเป็นการ
แสดงความคิดเห็นเพื�อสื�อสารไปถึงบคุคลอื�น เป็นการปลกุเร้าความคิดสง่เสริมจิตสํานกึให้แก่
บคุคลในสงัคม ดงันั :นจงึสามารถสรุปได้วา่มีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคม 

ผลงานชื�อ “แมวไทย 3” (ภาพที� 52) แสดงเนื :อหาซึ�งเกิดจากการรับรู้เรื�องราวในสงัคม 
ซึ�งศลิปินกล่าววา่ “แมวไทยฝรั�งชอบมาก แตจ่ริงๆมนัคงชอบเราเหมือนชอบแมวคงไมไ่ด้เห็นคา่
อะไรมากมาย...”69 จากการสนทนาระหว่างชาวตา่งชาติด้วยกนัทําให้ศลิปินได้รับรู้ถึงรสนิยมความ
ชื�นชอบผู้หญิงไทย ซึ�งตามทศันะของศลิปินเห็นวา่ ความชื�นชอบดงักลา่วเปรียบเสมือนความชื�น
ชอบแมวไทยที�ชาวตา่งชาตนิิยมเลี :ยงอยา่งมาก จงึเกิดการนําเสนอรูปสญัลกัษณ์รูปแมวเพื�อ
นํามาใช้เป็นตวัแทนผู้หญิงไทย ซึ�งศลิปินมุง่เน้นแสดงอวยัวะเพศอยา่งชดัเจน เพื�อเป็นการบอกเลา่
ถึงแนวคิดที�ว่า ในสายตาของชาวตา่งชาตผิู้หญิงไทยเป็นได้เพียงที�ระบายออกซึ�งกามอารมณ์
เทา่นั :น ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเป็นการมองสงัคมด้วยทศันะสว่นตวั หากแตค่วามคดินี :มีความเกี�ยว
โยงไปถึงบคุคลอื�นในสงัคมจึงมีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคม 

 ผลงานชื�อ “บอ่นอก” (ภาพที� 53) เมื�อศลิปินได้รับรู้ขา่วสารการประท้วงของชาวบ้าน 
ประกอบกบัได้พบเห็นภาพข่าวการโผลข่ึ :นเหนือผิวนํ :าของปลาวาฬที�บอ่นอก ซึ�งทางรัฐบาลกลา่ว
อ้างวา่ทะเลในแถบนี :มีสภาพเสื�อมโทรมแล้วจงึสามารถนํามาสร้างเป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ�ง
คํากลา่วอ้างนี :มีความขดัแย้งกบัภาพที�ปรากฏ ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “หนงัสือพิมพ์ก็ลงภาพปลาวาฬ
มนัโผลข่ึ :นมาเหมือนกบัประท้วงวา่ทะเลมนัยงัสมบรูณ์อยูน่ะ... ปลาวาฬนี :มนักินแพลงตอน ถ้าที�

                                                           

68 เรื�องเดยีวกนั. 
69 เรื�องเดยีวกนั. 
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ไหนมีปลาวาฬแสดงวา่จะอดุมสมบรูณ์ แสดงวา่รัฐหลอกชาวบ้านเขา... หวัเรือมนัเป็นสญัลกัษณ์
ของปลาได้ และมนัก็เป็นสญัลกัษณ์ของทะเล...”70  จงึทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ขึ :น โดย
ใช้หวัเรือซึ�งมีลกัษณะคล้ายปลาทําเป็นรูปหวัปลาวาฬนําเสนอออกมาในเชิงสญัลกัษณ์ กลา่วคือ 
เรือมีบริบทที�สมัพนัธ์กบัทะเล จงึสามารถนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์ของทะเล นอกจากนี :เมื�อนําเรือมา
ทําเป็นรูปหวัปลาวาฬจงึถือเป็นสญัลกัษณ์ที�แสดงถึงความสมบรูณ์ของท้องทะเลด้วย เนื�องจาก
บริเวณแถบที�อยูข่องปลาวาฬสามารถใช้เป็นปัจจยัชี :วดัถึงความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรทางทะเล
ได้ ดงันั :นวสัดทีุ�นํามาใช้แทนคา่สญัลกัษณ์จงึมีความสอดคล้องลงตวักบัเนื :อหาที�ศิลปินต้องการ
แสดงออก สาระที�ปรากฏในผลงานชิ :นนี :เกี�ยวกบัความหลอกลวงของรัฐบาลที�มุง่หาผลประโยชน์
โดยไมคํ่านงึถึงความเสียหายของทรัพยากรทางธรรมชาต ิ ซึ�งในครั :งนี :มีชาวบ้านออกมาประท้วง 
รวมไปถึงปลาวาฬที�ออกมาแสดงตวัเพื�อยบัยั :งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักลา่ว จงึถือเป็นการนําเสนอ
ด้วยเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัสงัคม 

ผลงานชื�อ “งเูห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนง”ู (ภาพที� 54) เป็นเรื�องราวของสภาพการณ์ทาง
สงัคมในปัจจบุนัที�บคุคลประเภทเดียวกนัมกัรู้เทา่กนั ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า “พวกคนชั�วจะเห็นกนั 
พวกนกัการเมืองจะเห็นทางกนั...”71 ศลิปินแสดงออกโดยใช้คําสภุาษิต เป็นการอปุมาเปรียบเทียบ
เรื�องราวของมนษุย์ โดยมีการแสดงนยัยะมุง่เน้นไปที�บคุคลที�มีความความคิดชั�วร้ายยอ่มรู้เท่าทนั
ความชั�วร้ายของกนัและกนั โดยเฉพาะนกัการเมืองของไทย ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีเนื :อหาสงัคม 

สรุปได้วา่ผลงานในชว่งต้นของการสร้างสรรค์มีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสว่นตวั เป็น
เรื�องเกี�ยวกบัความศรัทธา ความเชื�อในพระพทุธศาสนา ตลอดจนเรื�องราวความรักความอบอุน่ใน
ครอบครัวของศลิปิน ตอ่มาการสร้างสรรค์มีแนวโน้มนําเสนอเนื :อหาในเชิงสงัคม เนื�องจากศลิปิน
ได้รับรู้ขา่วสาร ตลอดจนมีประสบการณ์ตรงเกี�ยวกบัสภาพปัญหาที�เกิดขึ :นในสงัคม จึงสง่ผลทําให้
ในระยะหลงัศลิปินนําเสนอเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัสงัคมมากยิ�งขึ :น จนได้ชื�อวา่เป็นศลิปินคนสําคญัที�
มีความมุง่มั�นนําเสนอสาระในเชิงสะท้อนภาพปัญหาในสงัคมไทย 

 

 

 
                                                           

70 เรื�องเดยีวกนั. 
71 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



149 

 

ประหยัด พงษ์ดาํ 

ประหยดั พงษ์ดํา เกิดเมื�อวนัที� 28 ตลุาคม พ.ศ.2477 ที�จงัหวดัสิงห์บรีุ ปัจจบุนัอาย ุ76 
ปีในปี พ.ศ.2493 ได้เข้าศกึษาในโรงเรียนเพาะชา่ง ตอ่มาสอบเทียบเพื�อศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั

ศลิปากร โดยขณะกําลงัศกึษาในชั :นปีที� 5 ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี ได้มอบหมายให้ศลิปินชว่ย

สอนวิชาพื :นฐานทางศลิปะ ได้แก่ ทฤษฎีศลิป์ (Art Theory) และวิชากายภาค (Anatomy) ดงันั :น
ศลิปินจงึรับหน้าที�เป็นทั :งอาจารย์และนกัศกึษาในเวลาเดียวกนั เมื�อสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญา
ตรี สาขาจิตรกรรมในปี พ.ศ.2499 ศลิปินได้รับราชการเป็นอาจารย์สอนศลิปะในมหาวิทยาลยั
ศลิปากร ตอ่มาได้รับทนุเดินทางไปศกึษาตอ่ยงัสถาบนัประณีตศลิป์แหง่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
(Academia Di Beelle Arti Di Rome) จนสําเร็จหลกัสตูรได้รับประกาศนียบตัรศลิปะ Diploma of 
Fine Arts ในปี พ.ศ.2504 และรับราชการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัศลิปากรจนกระทั�ง
เกษียณอายรุาชการในปี พ.ศ.2537 

ศลิปินเคยดํารงตําแหนง่หวัหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ รวมทั :งคณบดีคณะจิตรกรรม 
ประตมิากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร แม้ต้องปฏิบตัหิน้าที�ด้านการสอนและงาน
ด้านการบริหาร ศลิปินยงัคงสร้างสรรค์ผลงานสว่นตวัอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งมกันําเสนอรูปสตัว์หลาย
ชนิด เช่น แมว ไก่ นกเค้าแมว นกฮกู ม้า ววั กระทิง ช้าง ง ู และตุ๊กแก ฯลฯ จากความพยายาม 
ตลอดจนความมุง่มั�นสร้างสรรค์ผลงานทําให้ศลิปินเป็นผู้ มีศกัยภาพทางศลิปะ เป็นที�ยอมรับทั :งใน
ระดบัประเทศ และในระดบัสากล โดยได้รับรางวลัตา่งๆจํานวนมาก อาทิ ในปี พ.ศ.2506 ได้รับ
เลือกเป็นศลิปินเกียรตยิศ สาขาภาพพิมพ์ จากสถาบนัศิลปะ กรุงฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี โดย
รัฐบาลอิตาลี นอกจากนี :ได้รับรางวลัจากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตหิลายครั :งสง่ผลทําให้ในปี 
พ.ศ.2524 ได้รับเกียรตเิป็นศิลปินชั :นเยี�ยม อีกทั :งในปี พ.ศ. 2539 ได้รับการยกย่องเชิดชเูกียรตเิป็น
ผู้ มีผลงานดีเดน่ทางด้านวฒันธรรม ตลอดชีวิตการทํางานได้สร้างคณุูปการแก่วงการศลิปกรรมของ
ไทยไว้มากมายจงึทําให้ในปี พ.ศ.2541 ได้รับการยกยอ่งเชิดชเูกียตเิป็นศลิปินแห่งชาต ิ สาขา
ทศันศลิป์ (ภาพพิมพ์) 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 4 ชิ :น 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “แมวสี�ตวั” (ภาพที� 55) ผลงานชื�อ “ตุ๊กแก” (ภาพที� 56) ผลงานชื�อ “ยามเช้า” 
(ภาพที� 57) และผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 58) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 55  แมวสี�ตวั, 2499
(“แมวสี�ตวั” พ

ภาพที� 56  ตุ๊กแก, 2506 เทคนิค
ที�มา: เส้นสีทรงแสงและแรงสร้างสรรค์

, 2499 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 48 x 35 ซม. 
พ.ศ.2499, ภาพสว่นบคุคล, ประหยดั พงษ์ดํา.)

 

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้เขียนสี ขนาด 72 x 56  ซม.
เส้นสีทรงแสงและแรงสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง
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. 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง, 2540), 214. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 57  ยามเช้า, 2524
ที�มา: วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร
2477-2538 (กรุงเทพฯ: Animate Print and Design

ภาพที� 58  ครอบครัว, 2538
ที�มา: 5 ทศวรรษศลิปกรรมแหง่ชาต ิ
2542), 154

แรงจูงใจ 

ประสบการณ์ชีวิตในวยัเยาว์
รักในการสร้างสรรค์ศลิปะเป็นปัจจยัที�

 

, 2524 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด66 x 81 ซม. 
วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร, ศาสตราจารย์ประหยดั พงษ์ดํา: ชีวิตและผลงานแหง่ความเป็นไทย 

: Animate Print and Design, 2539), 70.

, 2538 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 40 x 60 ซม. 
ทศวรรษศลิปกรรมแหง่ชาต ิ2492-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร
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อาชีพในอนาคต ด้วยจิตใจที�แน่วแน่และความมุง่มั�นอยา่งเตม็เปี� ยมได้กลายเป็นแรงผลกัดนัทําให้
ศลิปินตดัสินใจศกึษาศลิปะอยา่งจริงจงั ซึ�งศิลปินกล่าวถึงเหตกุารณ์ที�ทําให้เกิดความต้องการศกึษา
ศลิปะดงันี : 

ผมขี�ม้าและก็มีหมาวิ�งตาม มนัชื�อด้วน ผมรักมนัมาก บ้านผมอยู่สิงห์บรีุ แตมี่ไร่
ข้าวโพดอยู่ที�ลพบรีุ ตอนตี 4 ต้องขี�ม้าไปไลอี่กาที�ออกมาจิกข้าวโพด ต้องผ่านป่าช้า ผมต้องตี
ม้ากระโจนเป็นม้าแข่ง และไอ้หมาผมมนัก็วิ�งตาม พอมาถงึมนัก็ลิ :นห้อย แล้วเราก็เขียนไอ้
ด้วน ผมเอาถ่านหงุข้าวเขียนบนกระดาน ตอนนั :นมีคนมาถามวา่ใครเขียนหมาตวันี : เหมือน
มนัมีชีวิตวิ�งได้จริง เราก็เอ๊ะต้องเป็นช่างเขียนแน่แล้ว และเห็นคนเขียนฉากลิเก โตมานกึวา่
ต้องเป็นช่างเขียนฉากลิเกให้ได้ ด้วยความอดทน อดอยากก็ไมถ่อย... ผมเองมาจาก
ตา่งจงัหวดั มาจากสิงห์บรีุ ไมเ่คยมากรุงเทพฯเลย ใจอยากเข้ามาสอบเพาะช่าง... คิดวา่จะ
เรียน 3 ปีที�เพาะช่างแล้วจะไปเป็นครูเงินเดือน 600 บาทไปช่วยพ่อแม ่แตค่รูบอกวา่ประหยดั
น่าจะไปเรียนศิลปากรนะ... พอเข้าศิลปากร อ.ศิลป์ก็รับผม เลยเปลี�ยนชีวิตผม จากตั :งใจจะ
เป็นครูบ้านนอกก็เลยตดัสนิใจเรียนปริญญา พ.ศ.2500-2501 ก็เป็นอาจารย์ ลองสอบได้ทนุ

รัฐบาลอิตาลี พอกลบัมา พ.ศ. 2504 ก็มาเป็นอาจารย์...72 

ศลิปินเกิดและเตบิโตในจงัหวดัสิงห์บรีุทา่มกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ในวยั
เยาว์มกัขีดเขียนรูปสตัว์ชนิดตา่งๆแสดงให้เห็นถึงความรักในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ เมื�อได้
รับคําชื�นชมจากบคุคลอื�นจงึก่อให้เกิดความเชื�อมั�นในทกัษะความสามารถของตน ประกอบกบัการ
ได้เห็นชา่งเขียนฉากลิเกจงึเกิดแรงจงูใจภายนอกด้านความต้องการนําเอาทกัษะที�มีมาประกอบอาชีพ
ให้เกิดรายได้ ดงันั :นศลิปินจงึเดนิทางเข้ามาศกึษาศิลปะในโรงเรียนเพาะชา่งเพื�อสร้างรากฐาน
ความรู้และนําไปประกอบอาชีพในอนาคต ในขั :นต้นศิลปินมีความประสงค์เป็นชา่งเขียนฉากลิเก 
และต้องการกลบัไปเป็นครูสอนศลิปะในตา่งจงัหวดั แตเ่มื�อได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ขณะศกึษา
อยูโ่รงเรียนเพาะชา่ง จงึตดัสินใจศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรีที�มหาวิทยาลยัศลิปากร ซึ�งใน
ขณะนั :นศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรีเป็นผู้คดัเลือกนกัศกึษาด้วยตนเอง จากการศกึษาในสถาบนั
ศลิปะแหง่นี :ทําให้เจตนารมณ์ที�มีอยูเ่ดมิเปลี�ยนแปลง กลา่วคือ ศลิปินเริ�มหนัเหความต้องการเป็น
ชา่งและครูตา่งจงัหวดัไปสู่การเป็นอาจารย์สอนศิลปะในระดบัมหาวิทยาลยั โดยเริ�มสอนใน
มหาวิทยาลยัศิลปากรตั :งแตข่ณะยงัเป็นนกัศกึษาชั :นปีที� 5 ซึ�งตอ่มาได้รับทนุศกึษาตอ่ยงัประเทศ
อิตาลีจนจบหลกัสตูรและกลบัมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัดงักลา่วจนกระทั�งเกษียณอายรุาชการ 

                                                           

72 สมัภาษณ์ ประหยดั พงษ์ดาํ, ศลิปิน, 26 มิถนุายน  2553. 
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จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแรงจงูใจภายในด้านความรักในการสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะ อาจกล่าวได้วา่สว่นหนึ�งเป็นผลมาจากแรงจงูใจภายนอกด้านคําชมเชยตา่งๆที�ได้รับ
จากบคุคลอื�น ก่อให้เกิดกําลงัใจและเสริมสร้างความเชื�อมั�นในศกัยภาพของตน ดงันั :นศลิปินจงึ
มุง่มั�นศกึษาศลิปะตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งผลงานจํานวนมากมกันําเสนอด้วย
รูปสตัว์ ทั :งนี :เป็นผลสืบเนื�องมาจากความใกล้ชิด และความประทบัใจในสตัว์ชนิดตา่งๆ โดยศลิปิน
ได้กลา่วถึงดงันี : 

ผมเป็นคนลาวพวนนะ การก่อสร้างบ้านมียุ้งข้าว ฉางข้าวติดกบับ้าน ใต้ถนุฉาง
ข้าวก็มีคอกเป็ด คอกหม ู ใต้ถุนบ้านก็มีคอกววั... คือผมเลี :ยงทั :งหม ู เป็ด ไก่ ววั ม้า... ดงันั :น
ชีวิตอยู่กบัสตัว์ มนัฝังจิตฝังใจ... อาจารย์เป็นคนรักสตัว์ เราใกล้ชิดมนั รักความมีชีวิตของ
สตัว์ รักที�จะจินตนาการนิสยัใจคอของมนั เรานกึถงึภาพได้ คือสตัว์มนัใจบริสทุธิd มนัชอบก็
แสดงวา่ชอบ ไมช่อบก็แสดงวา่ไมช่อบ... ผมชอบเขียนกิริยาสตัว์ สนใจมากกวา่อนัอื�น และ
ทําได้มากกวา่อนัอื�น... เริ�มนําเสนอภาพสตัว์ตั :งแตส่มยัเรียนกบัอาจารย์ศิลป์... ตอนเรียนกบั
อาจารย์ศิลป์...เรียนกายวิภาคสตัว์คือ ม้า ววั ควายเป็นหลกั การไปเขียนที�เขาดินถือวา่เป็น

ครูที�วิเศษ ผมจําได้เลยวา่คอกสตัว์ชนิดใดอยู่ตรงไหน73 

ในวยัเยาว์ศลิปินมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกบัสตัว์ชนิดตา่งๆ ทําให้เกิดความรักและเอ็นดสูตัว์
อยา่งมาก ตลอดจนมีความชื�นชอบในธรรมชาตนิิสยัของสตัว์ ดงันั :นเมื�อสร้างสรรค์ผลงานศลิปะจงึ
ได้นําเสนอภาพความประทบัใจของตนที�มีตอ่สตัว์ทั :งหลายขึ :น ประกอบกบักระบวนการศกึษาทํา
ให้ศลิปินมีความเข้าใจในกายวิภาคและลกัษณะอากปักิริยาของสตัว์เป็นอย่างดี อาจกลา่วได้วา่
ความประทบัใจในสตัว์ชนิดตา่งๆ เมื�อผนวกเข้ากบัความต้องการถ่ายทอดทกัษะความชํานาญให้
ปรากฏเป็นรูปธรรมถือเป็นแรงจงูใจภายใน ซึ�งมีพลงัผลกัดนัให้ศลิปินแสดงพฤตกิรรมอนันําไปสู่
การสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์เพื�อตอบสนองตอ่ความต้องการภายในของตนเอง โดยสามารถ
กลา่วถึงรายละเอียดของแรงจงูใจในการนําเสนอรูปสตัว์แตล่ะชนิดดงันี : 

ผลงานชื�อ “แมวสี�ตวั” (ภาพที� 55) คือหนึ�งในผลงานระยะแรกของศลิปิน แสดงรูป
ครอบครัวแมว ซึ�งเป็นสตัว์ที�ศลิปินมกันํามาใช้แสดงออกในผลงานศลิปะบอ่ยครั :ง โดยศลิปินได้
กลา่วถึงที�มาของการสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปแมวดงันี :  

อาจารย์เริ�มทําแมวมาก่อน คือผมเลี :ยงแมวแล้วเขียนมนั เคยเอาหลอดด้ายให้มนั
เลน่ พอเขียนมีคนชมวา่สวยดีเลยเขียนใหญ่... แมวนี�ผมเคยเลี :ยง ผมชอบมากรักมาก... แมว

                                                           

73 เรื�องเดยีวกนั. 
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นี�เลน่กบัมนัจนเคย เลี :ยงแล้วรู้ดี อนันี :อยู่ที�ประสบการณ์และความเข้าใจในนิสยัใจคอ... แมว
เวลาอยู่กบัคนมนัคลอเคลียน่ารัก... สมยัก่อนผมทําแมวเยอะ ที�ประทบัใจจากแมวคือ ผมไป
เขียนรูปที�วดัมงคลบพิตร เดินไปได้ยินเสียงแมว แมวตวัใหญ่มนัตกใจจ้องมองผมตาวาว ผม
มองประทบัใจ น่ากลวั ตามนัวาววบัเหมือนกบัสีทอง มีความลกึลบั เวลามนัตกใจมนัให้

ความรู้สกึเราได้ ผมชอบเขียน ตั :งแตน่ั :นเป็นต้นมาก็เขียนแมว...74  

ศลิปินมีความผกูพนัใกล้ชิดกบัแมวจนเกิดความรัก และเอ็นดสูตัว์ชนิดนี :มากเป็นพิเศษ 
นอกจากนี :ศลิปินยงัเกิดความประทบัใจในดวงตาของแมวที�ให้ความรู้สกึลึกลบั สอดคล้องกบัภาวะ
ภายในของศลิปินจนเกิดความต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ทางความรู้สกึเหล่านั :นด้วยกลวิธีทาง
ศลิปะที�ตนมีทกัษะ ทั :งความประทบัใจและความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิและศกัยภาพถือ
เป็นแรงจงูใจภายใน ครั :นเมื�อได้รับคําชื�นชมจากบคุคลอื�นซึ�งถือเป็นแรงจงูใจภายนอกจงึทําให้เกิด
การเสริมแรงด้านกําลงัใจ ส่งผลทําให้ศลิปินมุง่มั�นสร้างสรรค์ผลงานที�ตนรักตอ่ไป ดงันั :นแรงจงูใจ
ภายนอกด้านคําชมเชยจงึเป็นการเสริมแรงให้กบัแรงจงูใจภายในได้ทวีความเข้มข้นมากยิ�งขึ :น 

ผลงานชื�อ “ตุ๊กแก” (ภาพที� 56) เกิดจากความต้องการนําเสนอสนุทรียะความงามตาม
ความประทบัใจสว่นตน ซึ�งศิลปินได้กล่าววา่ “จากอิริยาบถของตุ๊กแกและความนา่เกลียดในความ 
รู้สกึของผู้ อื�นกลบัเป็นความนา่รักนา่เอ็นดสํูาหรับผู้ เขียนเอง ความเป็นแมเ่ป็นลกูในองค์ประกอบที�
เห็นวา่ดีที�จดัขึ :นจงึเกิดเป็นรูปนี :ขึ :นมา”75 ศลิปินได้นําเอาภาพที�คุ้นตาและนา่รังเกียจในสายตาของ
บคุคลทั�วไปมาจดัการใหม ่ โดยอาศยัการพิจารณากลั�นกรองทางความคดิ ความรู้สกึ ผสานกบั
ทกัษะความสามารถเชิงสร้างสรรค์ นําเสนอสิ�งธรรมดาสามญัให้เกิดสนุทรียภาพด้านความงาม
ใหม ่ ถือเป็นการถ่ายทอดมมุมองด้านความประทบัใจสว่นตวัโดยอาศยัทกัษะความสามารถของ
ศลิปินจงึถือเป็นแรงจงูใจภายใน 

ผลงานชื�อ “ยามเช้า” (ภาพที� 57) ศลิปินได้มีโอกาสพบเห็นไก่ที�ยืนบนสุม่ และรูปถ่าย
ไก่ จงึเกิดความสนใจนําเสนอผลงานขึ :น ดงัที�ศลิปินได้กล่าววา่  

ตอนมาสนามหลวงเห็นไก่ยืนบนสุม่สวย และเห็นคนถ่ายรูปไก่สวย เลยได้
ความคิดสร้างสรรค์บรรยากาศตอนเช้ามืด น้องผมเลี :ยงไก่ชน เลยไปที�สิงห์บรีุตื�นมาถ่ายภาพ 

                                                           

74 เรื�องเดยีวกนั. 
75 เส้นสทีรงแสงและแรงสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง, 2540), 214. 
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เอามาดดัแปลง เอาบรรยากาศที�เราเคยเห็น... ไก่เวลามนัขนัมนัยืดคอ มนัสวย... ฟอร์มของ

ไก่มนัก็สง่านะ เราก็เอาสตัว์มาแสดงกิริยาท่าทางให้มนัมีความรู้สกึขึ :นมา ให้มนัมีชีวิต...76  

เมื�อศลิปินได้พบเห็นไก่บนสุ่มและรูปถ่ายของไก่ ซึ�งเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�สง่ผลกระตุ้น
เร้าตอ่ความรู้สกึภายใน ได้แก่ ความรักสตัว์ ความประทบัใจในรูปทรง และกิริยาทา่ทางของไก่ จงึ
ก่อให้เกิดความต้องการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะรูปไก่ของตนขึ :น โดยได้ดงึได้เอาภาพบรรยากาศ
จากความทรงจําในอดีตมาผสานกบัภาพความประทบัใจที�ได้พบเห็น เป็นการแสดงสนุทรียภาพ
ความงามตามจินตนาการของศลิปิน จงึถือเป็นแรงจงูใจภายใน 

ผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 58)ศลิปินได้นําเสนอรูปครอบครัวนกเค้าแมว ซึ�งเป็น
สตัว์ที�ศลิปินรู้สกึประทบัใจมาตั :งแตว่ยัเยาว์ ตลอดจนเป็นสตัว์ที�ลึกลบัมีความสอดคล้องกบั
ความรู้สกึภายในของศลิปิน โดยได้กลา่วถึงดงันี :  

นกเค้าแมวผมจบัมาเลน่แตเ่ด็ก และก็ไปเจอนกเค้าแมวที�อยุธยา ประทบัใจกิริยา
ของมนั ติดใจ เขียนเลน่จนชํานาญ... นกเค้าแมวเป็นสตัว์ที�คอ่นข้างลกึลบั เป็นนกกลางคืน 
บางทีฟอร์มมนัผมเอามาจากจอมปลวก สมยัก่อนตอนเดก็มนัมีจอมปลวกขึ :นอยู่ตรงโคนต้น
มะตมู แล้วผมไปเก็บลกูมะตมูขึ :นไปยํ�า เขาก็บอกวา่มีผีสิงนะ เขาเอาผ้าแดงไปผกูไว้ทําให้
เรารู้สกึวา่จอมปลวกเป็นของศกัดิdสิทธิd เราก็เอารูปนกเค้าแมวมาดดัแปลงเหมือนกบัจอม

ปลวก เราก็หาเรื�องตา่งๆที�มนักระทบใจเราแล้วเอามาผกูกบัสิ�งที�เราจะทํา77 

ผลงานชิ :นนี :เกิดจากความประทบัใจในรูปทรงและความลึกลบัของนกเค้าแมว ซึ�งได้ถกู
นํามาผสานกบัแนวความคิดเรื�องจอมปลวก ทําให้ศลิปินเกิดสนใจสร้างรูปทรงของนกเค้าแมวให้
คล้ายคลงึกบัรูปทรงของจอมปลวก อาจกลา่วได้วา่ทั :งนกเค้าแมวและจอมปลวกตา่งมีลกัษณะร่วม
กนับางประการคือ มีเส้นรอบนอกของรูปทรงที�คล้ายคลงึกนั ตลอดจนมีความลกึลบัที�สง่ผลกระตุ้น
เร้าตอ่ความรู้สกึภายในของศลิปินเชน่เดียวกนั ดงันั :นจงึก่อให้เกิดแรงผลกัดนัในการสร้างสรรค์
ผลงานเพื�อถ่ายทอดจินตนาการและนําเสนอภาพความประทบัใจสว่นตวัซึ�งถือเป็นแรงจงูใจภายใน 

เมื�อพิจารณาผลงานของศลิปินพบวา่ผลงานหลายชิ :นมกัแสดงความรู้สกึวงัเวง เงียบ
สงบ ซึ�งศลิปินได้กล่าวถึงมลูเหตทีุ�มาของการนําเสนอผลงานในลกัษณะดงักล่าววา่ “ผมมา
กรุงเทพฯมาอาศยัเขาอยู ่ รู้สกึลําบากนะ มานะเลา่เรียนจนมาถึงปีสดุท้ายผมเรียนอยูค่นเดียว... 

                                                           

76 สมัภาษณ์ ประหยดั พงษ์ดาํ, ศลิปิน, 26 มิถนุายน  2553. 
77 เรื�องเดยีวกนั. 
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ความเหงาความวงัเวงมนัเกิดจากผมไมมี่เพื�อน ผมไปอยู่อิตาลีก็ไปคนเดียว โดดเดี�ยว ความว้าเหว่
เกิดกบัผมมานาน ความรู้สึกนี :ติดอยูใ่นใจเอาออกยากเหมือนกนั”78 ดงันั :นผลงานที�ปรากฏจงึมิได้
ถ่ายทอดเพียงภาพความประทบัใจในความงามของสตัว์เทา่นั :น แตไ่ด้สะท้อนเอาภาวะความรู้สกึ
ด้านความโดดเดี�ยวที�อยูภ่ายในจิตใจของศลิปินออกมาในผลงานศลิปะด้วย 

จากผลงานทั :ง 4 ชิ :นสามารถสรุปได้วา่เมื�อศลิปินถกูกระตุ้นเร้าทั :งจากสิ�งเร้าภายนอก
คือ การได้พบเห็นสตัว์ชนิดตา่งๆ และสิ�งเร้าภายในคือ ความคดิเห็น ภาวะอารมณ์ความรู้สกึ จิตใต้
สํานกึ ตลอดจนจินตนาการได้ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคดิผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายใน ซึ�ง
ได้แก่ ความมุง่มั�นในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�ตนรัก ความต้องการแสดงอิสระทางความคดิ 
และความต้องการแสดงศกัยภาพ ภาวะความต้องการเหลา่นี :มีพลงัผลกัดนัศลิปินให้เสาะแสวงหา
หนทางในการระบายออกซึ�งภาวะดงักลา่ว โดยแสดงพฤตกิรรมการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพื�อ
ตอบสนองตอ่สิ�งเร้าและลดระดบัความตงึเครียดภายในจิตใจ สว่นด้านแรงจงูใจภายนอกได้แก่ 
รางวลั ชื�อเสียง เงินทอง และคํายกยอ่งสรรเสริญนั :นศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

ที�สง่ประกวดก็เพราะอยากเอารูปเข้าแสดงเท่านั :นเอง พอพยายามทําหนกัเข้ามนั
ก็ได้รางวลัขึ :นมา... ผลมนัเกินคาด ได้รับรางวลัก็เป็นกําลงัใจยิ�งๆขึ :น... สมยัที�ได้รับรางวลั
จากอาจารย์ศิลป์นะเป็นที�สดุของที�สดุแล้ว คือเราภมิูใจมากที�อาจารย์ศิลป์ชื�นชอบ เราก็รู้สกึ
มีกําลงัใจจะสร้างงานในอนาคต... เหรียญเป็นสิ�งประกาศให้รู้วา่เราเป็นคนมีคา่ มนัทําให้เรา
ตั :งใจทํางาน เหรียญที�หนึ�งที�สองจนกวา่จะเป็นศิลปินแห่งชาติ... ก็เรียกวา่กําลงัใจสําคญั... 

งานที�ทําต้องนําออกแสดง ออกประกวดให้เห็นคณุภาพ79 

เจตจํานงของการสง่ผลงานเข้าประกวดในขั :นต้นเพียงเพื�อต้องการแสดงผลงานตอ่
สาธารณชนให้เป็นที�ประจกัษ์ในศกัยภาพของตน เมื�อได้รับรางวลัในครั :งแรกจงึเกิดกําลงัใจ
สร้างสรรค์ผลงานและนําสง่ประกวดในครั :งถดัไป ทําให้ศลิปินได้รับรางวลัเป็นจํานวนมาก ได้แก่ 
รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 
14 ในปี พ.ศ.2506 และครั :งที� 27 พ.ศ.2524 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพ
พิมพ์ จากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 9-10 ในปี พ.ศ.2501-2502 ครั :งที� 12-13 ในปี พ.ศ.
2504-2505 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศลิปกรรม
แหง่ชาตคิรั :งที� 8 ในปี พ.ศ.2500 รางวลัเกียตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จาก

                                                           

78 เรื�องเดยีวกนั. 
79 เรื�องเดยีวกนั. 
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การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 9 ในปี พ.ศ.2501 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3เหรียญทองแดง 
ประเภท ภาพพิมพ์ จากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 15 ในปีพ.ศ. 2507 และครั :งที� 25 ในปี 
พ.ศ.2517และรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง ประเภทมณัฑนศลิป์ จากการแสดง
ศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 3 ในปี พ.ศ.2499 ครั :งที� 9 ในปี พ.ศ.2501 และครั :งที� 14 ในปี พ.ศ.2506  

การได้รับรางวลัทําให้ศลิปินเกิดความรู้สกึภาคภมูิใจ รวมทั :งทําให้เกิดความเชื�อมั�นใน
ศกัยภาพของตนเอง รางวลัจงึเป็นการเสริมแรงด้านกําลงัใจทําให้ศลิปินมีความมุง่มั�นพฒันา
ผลงานของตนเพื�อให้บรรลตุอ่เป้าหมายที�คาดหวงัคือ การได้เป็นศลิปินชั :นเยี�ยม ดงันั :นรางวลั
ทั :งหลายเหลา่นี :จงึเป็นสิ�งบง่ชี :ให้เห็นถึงอิทธิพลจากแรงจงูใจภายนอกที�มีผลผลกัดนัให้ศลิปินเกิด
ความต้องการรางวลัและเกียรตยิศเพื�อชว่ยสง่เสริมแรงจงูใจภายในให้เข้มแข็งยิ�งขึ :น กลา่วคือ ก่อ 
ให้เกิดทศันะคติด้านบวกตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�ตนรัก สว่นด้านเงินรายได้จากการขาย
ผลงานศลิปะนั :น ศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

มนัก็มีสตางค์เพื�อจะซื :อสี ให้ครอบครัวเราอยู่ได้สบาย คนเราถ้าลกูอดอยาก
ภรรยาต้องหาเงินมาดแูลครอบครัวผมก็ไมมี่ใจทํางานศิลปะ ถ้าเกิดขายได้เงินมาก้อนหนึ�งจะ
ทํางานอะไรเราก็มีอิสระได้เตม็ที� เราก็ไมมี่จิตพะว้าภวงัค์ มนัก็ทํางานได้ดี มนัก็จําเป็นนะ มนั

ก็ต้องคิดบ้าง ถ้าไมมี่เงินแล้วจะเอาสตางค์ที�ไหนมาทํางาน80 

ศลิปินคืออาชีพหนึ�งที�ต้องดํารงชีพด้วยการขายผลงานศลิปะ ดงันั :นศลิปินจงึมิได้เป็น
อิสระจากแรงจงูใจภายนอกด้านเงินทองโดยสิ :นเชิง เพราะเงินยงัเป็นปัจจยัสําคญัในการดํารงชีพที�
ศลิปินจําเป็นต้องคํานงึถึง ผลตอบแทนที�ได้รับจงึเป็นแรงเสริมด้านกําลงักายให้แก่ศลิปินและ
ครอบครัวทําให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกตสิขุ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�ตน
รักตอ่ไปได้ แตท่ว่าในระหวา่งการสร้างสรรค์ผลงานใดๆต้องกระทําด้วยความบริสทุธิdใจเทา่นั :น 
ทั :งนี :หมายความรวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะรูปสตัว์ด้วย ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงดงันี :  

ชีวิตเราขาดงานไมไ่ด้... ทําไมผมชอบทําสตัว์ เพราะผมคลกุคลีอยู่กบัสตัว์มาก 
มนัถกูใจ เวลาเราทําเราสนกุนะมนัไมเ่หนื�อย เราไมอ่ยากเลิก เพราะเราทําอะไรที�ถกูใจก็
อยากทําเรื�อยๆ เหมือนเรากินอะไรอร่อยๆ... ผมไมเ่คยหยดุ ทํางานทกุวนั ถ้าวนัไหนไมไ่ด้ทํา
ก็เหมือนล้างหน้าแล้วไมไ่ด้แปรงฟัน... ที�ได้รางวลัแห่งชาติเป็นรูปสตัว์มาก เพราะผมชอบ
สตัว์ผมก็สง่รูปสตัว์ ผมคิดวา่สตัว์มนัอยู่ในสว่นหนึ�งของตวัตนเรา ผมเข้าใจมนั และเราก็เอา
เขามาทํา... ความรักสตัว์ ชื�นชอบนิสยั ท่าทางกิริยาอาการของสตัว์ทกุชนิดเป็นแรงจงูใจที�ทํา

                                                           

80 เรื�องเดยีวกนั. 
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ให้อาจารย์ทํางานรูปสตัว์มาอย่างตอ่เนื�อง จนอยู่ในสายเลือดแล้ว... เราแคอ่ยากจะทําอะไร
ได้อย่างใจคิด ตอบสนองความรู้สกึให้ได้อย่างใจเราต้องการก็เท่านั :น... เวลาอาจารย์วาด
ภาพจะมีความสขุกบัตรงนี :... ให้ทํางานไปด้วยใจบริสทุธิd อย่าเสแสร้งแกล้งทํา... เขาจะ

วิจารณ์อะไรก็ช่างเขา... ความคาดหวงัคือ เมื�อไรฉนัเขียนแล้วไมส่งสยัก็พอ...81  

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้วา่พลงัจากแรงจงูใจภายในมีอิทธิพลผลกัดนัให้
ศลิปินกระทําการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะรูปสตัว์ขึ :น ได้แก่ ความรักความผกูพนัและความ
ประทบัใจสตัว์ ความต้องการแสดงทกัษะความสามารถของตน ความต้องการถ่ายทอดความ
คดิเห็นตลอดจนความรู้สกึให้สําเร็จเป็นรูปธรรม ผลที�ได้รับคือความสขุใจและความภาคภมูิใจใน
ศกัยภาพของตนเอง สว่นแรงจงูใจภายนอก แม้เป็นปัจจยัสําคญัที�ช่วยเสริมสร้างกําลงักายและ
กําลงัใจให้ศลิปินยืนหยดัเพื�อสร้างสรรค์ผลงานศลิปะรูปสตัว์ที�ตนรักตอ่ไป แตใ่นระหวา่งการ
สร้างสรรค์ก็มิได้มีความสําคญัเทียบเทา่กบัแรงจงูใจภายในแตป่ระการใด  

กระบวนแบบ 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินเกิดจากประสบการณ์ที�สั�งสมตั :งแตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนั กลา่วคือ ศลิปินได้สมัผสัใกล้ชิดกบัสตัว์มาตั :งแตว่ยัเยาว์ทําให้ศลิปินมีความรู้จกัและมี
ความเข้าใจในกายวิภาคสตัว์ อปุนิสยั รวมทั :งอากปักิริยาของสตัว์ได้เป็นอยา่งดี ประกอบกบัการ
เป็นผู้ใฝ่รู้ทําให้ศลิปินยงัคงศกึษาในสิ�งที�เกี�ยวข้องกบัสตัว์เรื�อยมาจนกระทั�งถึงปัจจบุนั ซึ�งศลิปินได้
กลา่วถึงแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ดงันี : 

เวลาอาจารย์เห็นอะไรที�น่าสนใจจะเก็บรูปเอาไว้ เช่น ในทีวี ถ่ายรูปเก็บไว้เป็น
แบบ บางทีมีสารคดีสตัว์ เวลาสงสยัเราจะได้ดพูวกนี :... ถ้าไมรู้่ต้องดจูะได้ไมส่งสยั ถ้าสงสยั
เราก็เขียนไมไ่ด้ ฉะนั :นคนที�จะเขียนสตัว์ได้ต้องสนใจสตัว์ เข้าใจในธรรมชาติของสตัว์ หมั�น
หาท่าทางของสตัว์ เมื�อรู้จกักิริยาของสตัว์ เราก็สามารถเขียนได้ทนัที... หมั�นแสวงหาจาก
แบบจริงก่อน อาจารย์ศิลป์บอกวา่เวลาจะเขียนอะไรก็แล้วแตอ่ย่าเดา คนที�ทํางานศิลปะก็
ขอให้เดาน้อยที�สดุ ถ้าไมรู้่จกัก็อย่าทํา... เวลาผมเขียนผมจะไมเ่ดาพอเขียนมากเข้าจนจําได้
หมดและก็พลิกกลบัไมด่แูล้ว เราก็มาจินตนาการและสร้างขึ :นใหม ่ เราไมไ่ด้เขียนตามรูปถ่าย 

หรือไปนั�งดมูนัแล้วเขียน เราเอามาดดัแปลงเอาเอง...82  

                                                           

81 เรื�องเดยีวกนั. 
82 เรื�องเดยีวกนั. 
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การนําเสนอภาพสตัว์จงึมิได้เกิดจากประสบการณ์ที�ได้ใกล้ชิดกบัสตัว์ในวยัเยาว์เทา่นั :น 
แตเ่กิดจากการฝึกฝนทกัษะ เรียนรู้และเก็บข้อมลูที�นา่สนใจเกี�ยวกบัสตัว์จนกระทั�งถึงปัจจบุนั โดย
ศกึษาจากสตัว์ที�อาศยัอยูใ่นธรรมชาต ิ ซึ�งแนวคดิเชน่นี :ส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากการปลกูฝังแนวทาง
ในการสร้างสรรค์จากศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี ที�มุง่ให้ความสําคญักบัการศกึษาและทําความ
เข้าใจธรรมชาติ ดงันั :นศลิปินจงึศกึษาสงัเกตสตัว์ที�อาศยัอยูต่ามธรรมชาติ หมั�นขีดเขียนฝึกทกัษะ
จนกระทั�งมีความเข้าใจในกายวิภาค ตลอดจนกิริยาทา่ทางของสตัว์อยา่งถ่องแท้ จากนั :นจงึแสดง
ภาพสตัว์โดยดดัแปลงให้สตัว์เหลา่นั :นอยูใ่นอากปักิริยาตา่งๆภายใต้จินตนาการและความเข้าใจ
ของศลิปิน ดงันั :นผลงานจึงมีการนําเสนอด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ และ
กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงผสมผสานร่วมกนั โดยสามารถกลา่วถึง
รายละเอียดเรื�องกระบวนแบบที�ปรากฏในแตล่ะผลงานดงันี : 

ผลงานชื�อ “แมวสี�ตวั” (ภาพที� 55) มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ รูปทรงของแมวทั :ง 4 ตวัที�ปรากฏในภาพแม้มีสดัสว่นของความเหมือนจริงอยูม่าก 
แตเ่มื�อพิจารณาที�ดวงตาของแมว ประกอบกบัสภาพบรรยากาศแวดล้อมที�ศลิปินได้สร้างขึ :นจาก
จินตนาการทําให้สง่ผลกระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สกึภายใน กลา่วคือ ศลิปินเน้นดวงตาของแมวให้มี
ขนาดใหญ่โตผิดปกตกํิาลงัจ้องมองมายงัผู้ชม นอกจากนี :สีดวงตาที�มีคา่นํ :าหนกัของสีสวา่งตดักบัสี
ร่างกายของแมวที�มีคา่นํ :าหนกัสีเข้มสง่ผลทําให้ดวงตามีความเดน่ชดั ราวกบัดวงตาของแมวได้
กระทบกบัแสงและเปลง่ประกายวาววบักระตุ้นความรู้สกึถึงความลกึลบัของธรรมชาติ ความรู้สกึ
เชน่นี :ถกูสนบัสนนุด้วยแสงสีบรรยากาศทําให้ผู้ชมสมัผสัได้ถึงความเงียบเหงาวงัเวง ในขณะเดียวกนั
สภาพภมูิทศัน์บริเวณด้านหลงัของภาพซึ�งประกอบไปด้วยภเูขาอนัเกิดจากเส้นโค้งขึ :นลงผิดปกตวิิสยั
ได้สร้างความเลื�อนไหลทางความรู้สกึ สมัผสัได้ถึงความน่าพิศวงในสภาพการณ์ดงักล่าว เชน่เดียว 
กนักบัผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 58) ศลิปินได้นําเสนอรูปนกเค้าแมว 3 ตวัซึ�งเกิดจากการ
จินตนาการผสมผสานโครงสร้างให้คล้ายคลงึกบัจอมปลวกสง่ผลทําให้เกิดความรู้สกึลึกลบั กลุม่
นกเค้าแมวอยู่บริเวณกึ�งกลางของภาพ รูปทรงถกูลดทอนรายละเอียดแสดงเพียงความเรียบง่าย 
โดยมีเส้นรอบนอกสีแดง ดวงตาของนกเค้าแมวจบัจ้องมายงัผู้ชม มีสีทองสอ่งประกายตดักบั
ร่างกายนกซึ�งมีสีดําสง่ผลทําให้ดวงตามีความเดน่ชดัยิ�งขึ :น อีกทั :งที�ด้านหลงัของนกเค้าแมวปรากฏ
ต้นไม้สีฟ้าซึ�งมีความผิดแปลกไปจากสภาพความเป็นจริงทําให้เกิดความรู้สกึพิศวง นอกจากนี :สี
นํ :าตาลที�พื :นหลงัของภาพคือ บริเวณท้องฟ้าและบริเวณพื :นเมื�อตดักบัสีเข้มของภเูขาและเงาของ
ต้นไม้ที�ทอดยาวทําให้เกิดแสงสลวั เป็นภาพที�กระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สึกของผู้ชมให้สมัผสัได้ถึงความ
ความเงียบเหงา วงัเวง และรู้สกึได้ถึงเวลาใกล้คํ�า เป็นสภาพการณ์ที�ศลิปินมกันําเสนอในผลงาน
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โดยมีผลสืบเนื�องมาจากความรู้สกึความอ้างว้างโดดเดี�ยวภายในจิตใจของศลิปินเอง ดงันั :นการ
นําเสนอภาพบรรยากาศลึกลบั วงัเวงและเงียบสงบจงึเป็นเสมือนการแสดงภาพสะท้อนภาวะ
ภายในจิตใจของศลิปิน  ส่วนผลงานชื�อ “ตุ๊กแก” (ภาพที� 56) ศลิปินแสดงรูปครอบครัวตุ๊กแก 
ประกอบด้วยแมแ่ละลกูรวม 6 ตวั ทกุตวัล้วนมีโครงสร้างที�ดดัแปลงมาจากธรรมชาต ิ หากแต่
ลวดลายที�ปรากฏบนตวัตุ๊กแกนั :นเกิดจากการใช้จินตนาการนําเสนอลวดลายที�มีความผิดเพี :ยนไป
จากความเป็นจริงทั�วไป 

 เมื�อพิจารณาผลงานทั :ง 3 ชิ :น พบว่าศลิปินมกัแสดงภาพความสมัพนัธ์ระหว่าง
ครอบครัวซึ�งเป็นผลสืบเนื�องมาจากภาวะความรู้สึกภายในของศลิปิน โดยศิลปินกล่าวว่า “ความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งแมก่บัผมนั :นลกึซึ :ง รวมทั :งกบัพี�กบัน้องเพราะผมอยูก่บัพี�ๆน้องๆตลอดเวลา ความรัก
ของแมข่องลกูบางทีอยา่คดิว่าคนจะรักลกูมากกวา่สตัว์ สตัว์บางทีมนัก็รักลกูมากกว่าคน... 
เพราะฉะนั :นผมจงึชอบทํารูปครอบครัว ทํารูปสตัว์”83 ดงันั :นสมัพนัธภาพความรักความผกูพนัที�มีใน
ครอบครัวของศลิปินจงึถกูถ่ายทอดผ่านรูปทรงของสตัว์ชนิดตา่งๆ อาจกลา่วได้ว่ารูปสตัว์ทั :งหลาย
เหลา่นี :คือ ตวัแทนความรู้สึกของศลิปินที�มีตอ่ครอบครัว ดงันั :นสรุปวา่ผลงานทั :ง 3 ชิ :นมีการ
แสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

ผลงานชื�อ “ยามเช้า” (ภาพที� 57) ศลิปินถ่ายทอดจินตนาการขณะที�ไก่กําลงัขนัรับเช้า
วนัใหม ่  โดยศลิปินกล่าววา่ “ก็นกึวา่ไก่ขนัยงัไง เลยเอามาคดิมาฝันทําออกมา”84 จากภาพแม้จะ
เป็นการจินตนาการถึงสภาพการณ์ดงักล่าว แตศ่ลิปินได้แสดงรูปทรงของไก่ที�กําลงัยืนบนสุม่อยา่ง
สมจริงทั :งโครงสร้าง สดัส่วน และรายละเอียดปลีกย่อยอื�นๆ เชน่ อากปักิริยาขณะโก่งคอขนั 
ลกัษณะขน ตลอดจนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของรุ่งอรุณที�สามารถพบเห็นได้ทั�วไปในชนบท 
หากแตมี่บรรยากาศที�ชวนฝัน สมัผสัได้ถึงจินตนาการอนัเกิดจากความประทบัใจของศลิปิน ดงันั :น
ผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงเป็น
หลกั และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง 

สรุปได้วา่ผลงานของศลิปินมกัมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์มากกวา่กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง ทั :งนี :เกิดจาก
ประสบการณ์ชีวิต ทั :งความประทบัใจในธรรมชาตขิองสตัว์ ความรักความผกูพนัของครอบครัว 

                                                           

83 เรื�องเดยีวกนั. 
84 เรื�องเดยีวกนั. 
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ตลอดจนความเหงา ความโดดเดี�ยวจงึทําให้ศลิปินถ่ายทอดความรู้สกึดงักลา่วออกมาในผลงาน
ศลิปะของตน โดยได้จินตนาการคิดฝันขึ :น อยา่งไรก็ตามจากประสบการณ์เรียนรู้ที�เคยได้ศกึษากบั
ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี ทําให้หลกัการสร้างผลงานของศลิปินมุง่ศกึษาและทําความเข้าใจใน
กายวิภาคสตัว์อย่างถกูต้องเหมือนจริงก่อน ตอ่มาจงึดดัแปลงรายละเอียดปลีกย่อยอื�น จงึทําให้ใน
บางผลงานอาจปรากฏสดัสว่นกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงที�สงูกวา่
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ได้  

เนื +อหา 

ผลงานรูปสตัว์ของศลิปินมีการแสดงเนื :อหาสว่นตวั กลา่วคือ เมื�อพิจารณาผลงานมกัมี
การนําเสนอภาพความประทบัใจของตน โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดดงันี : 

ผลงานหลายชิ :นของศลิปินมกัมีการแสดงเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัความรักความผกูพนั
ของครอบครัว โดยนําเสนอผา่นรูปทรงของสตัว์ชนิดตา่งๆ อาทิ แมว ตุ๊กแก และนกเค้าแมว ซึ�ง
ศลิปินได้กลา่วถึงรายละเอียดของผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

 “แมวสี�ตวั” เป็นเรื�องครอบครัว คือแสดงถงึความวงัเวง ความเงียบ ความสงบ 
ไมไ่ด้ต้องการอะไรมาก... “ตุ๊กแก” ก็เหมือนกนัแมม่นัเป็นตวัใหญ่ และมีลกูๆ ตามมา
เยอะแยะ แมพ่าลกูตุ๊กแกไปเป็นกลุม่... ไมว่า่จะเป็นอะไรกจ็ะมีเรื�องครอบครัว นกเค้าแมวนก
ฮกูก็มีพ่อแมมี่ลกูอยู่ในปกครอง รักลกูหวงแหนไมใ่ห้ใครเอาไป อนันี :เป็นความรู้สกึที�เราจะ
เขียน... ฟอร์มของไก่มนักส็ง่านะ เราก็เอาสตัว์มาแสดงกิริยาท่าทางให้มนัมีความรู้สกึขึ :นมา 

ให้มนัมีชีวิต...85 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานชื�อ “แมวสี�ตวั” (ภาพที� 55) ศลิปินต้องการนําเสนอภาพความ
ประทบัใจเกี�ยวกบัความรักความผกูพนัของครอบครัว และความเงียบเหงาวงัเวง อนัเป็นผลสืบ
เนื�องมาจากภาวะความรู้สึกภายในของศิลปิน ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์
ทางความรู้สึกของศิลปิน 

ผลงานชื�อ “ตุ๊กแก” (ภาพที� 56) ศลิปินได้แสดงภาพความประทบัใจสว่นตวัผสมผสาน
จินตนาการและความคดิฝัน โดยนําเอาสิ�งปกตธิรรมดาที�พบเห็นอย่างเจนตามาดดัแปลงและ
นําเสนอด้วยรูปลกัษณ์ใหมที่�แตกตา่ง ซึ�งศลิปินได้กลา่วว่าตุ๊กแกนั :นน่าเกลียดในความรู้สกึของผู้ อื�น

                                                           

85 เรื�องเดยีวกนั. 
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แตก่ลบันา่เอ็นดสํูาหรับศลิปิน ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงเนื :อหาเรื�องความประทบัใจในความ
งามของธรรมชาติตามทศันะสว่นตวัของศลิปิน 

ผลงานชื�อ “ครอบครัว” (ภาพที� 58) ศลิปินนําเสนอความรักของครอบครัวผา่นนกเค้า
แมว 3 ตวัที�อยูท่่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบวงัเวง ด้วยอิทธิพลจากสีนํ :าตาลสง่ผลทําให้เกิด
ความรู้สกึถึงเวลาใกล้คํ�า จากภาพดวงตาของนกเค้าแมวที�สอ่งประกายดลูกึลบั เมื�อผนวกเข้ากบั
ทศันียภาพที�ผิดปกตวิิสยั เป็นเสมือนการสะท้อนเอาภาวะความรู้สกึโดดเดี�ยวภายในจิตใจของ
ศลิปินให้ปรากฏออกมาในผลงานศลิปะ  

ผลงานทั :ง 3 ชิ :นข้างต้นมีเจตจํานงในการถ่ายทอดเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัสายสมัพนัธ์ใน
ครอบครัวซึ�งมีความหมายครอบคลมุถึงมนษุย์และสตัว์ ถือเป็นทศันะและความประทบัใจสว่นตวั
ของศลิปิน สอดคล้องกบัศิลปินที�ได้กล่าวว่า “เจตนาของผมสอ่แสดงให้เห็นวา่ความรักระหวา่ง
ครอบครัว ความรักของแมข่องลกู เราดแูล้วประทบัใจยงัไง เวลาสร้างงานก็ต้องการให้เกิด
ความรู้สกึอย่างนั :น... เราเอาความรู้สึกมาทํา เอาความขึ :นหน้าอยา่งความรัก ความวงัเวง ความ
เงียบเหงา เขียนยากนะ แตถ้่าเราเขียนได้ก็ถือวา่สําเร็จ...”86 อาจสรุปได้วา่ผลงานทั :ง 3 ชิ :นเกิดขึ :น
ภายใต้ความรู้สกึของศลิปินจงึมีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสว่นตวั เชน่เดียวกนักบัผลงานชื�อ “ยาม
เช้า” (ภาพที� 57) แม้มิได้มีเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัความรักความผกูพนัระหวา่งครอบครัว แตศ่ลิปินได้
แสดงให้เห็นถึงความประทบัใจในสรีระร่างกายและอากปักิริยาของไก่ โดยในขั :นต้นเกิดจากความ
ประทบัใจในภาพถ่ายไก่ และได้พบเห็นไก่ยืนบนสุม่กําลงัโก่งคอขนั ประกอบกบัได้หวนระลึกถึง
ภาพบรรยากาศซึ�งปรากฏขึ :นในความทรงจําของศลิปิน จึงทําให้เกิดการนําเสนอรูปไก่ที�สง่างามโก่ง
คอขนัรับแสงอาทิตย์เป็นสญัญาณการเริ�มต้นของเช้าวนัใหม ่ อาจกลา่วได้วา่ผลงานชิ :นนี :เกิดขึ :น
ภายใต้ความประทบัใจของศิลปิน ดงันั :นจงึถือเป็นเนื :อหาสว่นตวั 

สรุปได้วา่ผลงานทั :ง 4 ชิ :น มีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสว่นตวั เป็นการสะท้อนเอาภาวะ
ความรู้สกึภายในของศลิปินให้ปรากฏออกมาในผลงานศิลปะ อาทิ ความประทบัใจในสายสมัพนัธ์
ระหวา่งครอบครัวที�เตม็ไปด้วยความรักความอบอุ่น ความประทบัใจในความงามของสตัว์และ
ธรรมชาต ิ ตลอดจนความลกึลบั ความเงียบเหงาวงัเวง อนัเป็นผลจากภาวะความโดดเดี�ยวที�ก่อตวั
ขึ :นในจิตใจของศลิปิน  

 

                                                           

86 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สมโภชน์ อุปอินทร์ 

สมโภชน์ อปุอินทร์
อาย ุ 76 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาประตมิากรรม จากคณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ภาควิชาประยกุต์ศลิป์ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปัจจบุนัเกษียณอายรุาชการเป็น
ศลิปินอิสระ มีผลงานเป็นที�ยอมรับทั :งด้

ศลิปินได้นําเสนอรูปไก่
นําเสนอผลงานจิตรกรรมรูปสตัว์ประเภท ควาย และนก ซึ�ง
นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 
และผลงานชื�อ “สูเ่สรีภาพ
วิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

ภาพที� 59  กรุงเทพ, 2500
ที�มา: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิปะแหง่รัชกาลที� 
ศลิป์แหง่รัชกาลที� 9, 2549

สมโภชน์ อปุอินทร์ เกิดเมื�อวนัที� 31 ตลุาคม พ.ศ.2477 ที�จงัหวดัเพชรบรูณ์
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาประตมิากรรม จากคณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร อดีตเคยเป็นรับราชการ
ภาควิชาประยกุต์ศลิป์ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปัจจบุนัเกษียณอายรุาชการเป็น
ศลิปินอิสระ มีผลงานเป็นที�ยอมรับทั :งด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ศลิปะ  

ศลิปินได้นําเสนอรูปไก่ในผลงานจิตรกรรมเป็นครั :งแรกราวปี พ.
นําเสนอผลงานจิตรกรรมรูปสตัว์ประเภท ควาย และนก ซึ�งผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยั
นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 2 ชิ :น ได้แก่ ผลงานชื�อ “กรุงเทพ

สูเ่สรีภาพ-อิสรภาพ” (ภาพที� 60) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 

2500 เทคนิค สีนํ :ามนั ขนาด 89 x 64.5 ซม. 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิปะแหง่รัชกาลที� 9: 6 ทศวรรษศลิปะไทย

2549), 67.
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ที�จงัหวดัเพชรบรูณ์ ปัจจบุนั
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาประตมิากรรม จากคณะจิตรกรรม

รับราชการอาจารย์ประจํา
ภาควิชาประยกุต์ศลิป์ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปัจจบุนัเกษียณอายรุาชการเป็น

 

.ศ.2500 ตอ่มามีการ
ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยั

กรุงเทพ, 2500” (ภาพที� 59) 
ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการ

ทศวรรษศลิปะไทย (กรุงเทพฯ: มลูนิธิหอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 60  สูเ่สรีภาพ-อิสรภาพ
ที�มา: ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์, 

แรงจูงใจ 

การนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมของศลิปินได้มีการแสดงภาพสตัว์ประเภทไก่
ผลงานชื�อ “กรุงเทพ 2500
การเมืองของไทยขณะนั :นคือ ในยคุสมยัของจอมพล ป
จอมพลสฤษดิd ธนะรัชต์ ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการนําเสนอรูปไก่ในผลงานชิ :นนี :วา่
เป็นสญัลกัษณ์ของจอมพล ป
เสรีมนงัคศลิา ใช้ไก่เป็นสญัลกัษณ์ของเขาไง มนัง่ายดี
จงึมีจดุประสงค์เพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์ถึงจอมพล ป

ตอ่มาศลิปินได้นําเสนอรูปสตัว์ประเภทนกขึ :น ในผลงานชื�อ 
60) ปรากฏภาพนกกําลงับนิฝ่าคลื�นลม ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการสร้างสรรค์รูปนกในผลงาน
ชิ :นนี :วา่ “ผมมองวา่ชว่งนั :นสถานการณ์การเมืองนี :เสี�ยงนะ เหมือนเรือที�จะวา่ยข้ามไปสูจ่ดุหมาย แต่
ก็ไปไมไ่ด้ มีอปุสรรค สว่นนกโดยธรรมชาตมินัโผบนิได้ มนัอิสระ 
ข้างหน้า...”88 ดงันั :นนกที�ปรากฏในผลงานจงึเกิดจากการพยายามแทนคา่เชิงสญัลกัษณ์ หมายถึง
อิสรภาพและเสรีภาพของบคุคลในสงัคม

                                                          

87 สมัภาษณ์ สมโภชน์ อปุอินทร์
88 เรื�องเดยีวกนั.

อิสรภาพ, 2535 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 100 x 112
ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์, ทศันศลิป์เพื�อชีวิตในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์

การนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมของศลิปินได้มีการแสดงภาพสตัว์ประเภทไก่
2500” (ภาพที� 59) ขึ :นเป็นชิ :นแรก โดยมีที�มาจากความสนใจในเรื�องราวทาง

การเมืองของไทยขณะนั :นคือ ในยคุสมยัของจอมพล ป. พิบลูสงคราม ถกูทําการรัฐประหารโดย
จอมพลสฤษดิd ธนะรัชต์ ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการนําเสนอรูปไก่ในผลงานชิ :นนี :วา่
เป็นสญัลกัษณ์ของจอมพล ป. อยูแ่ล้ว เขาเกิดปีไก่ และไก่มนัเลยเป็นสญัลกัษณ์ของพรรค
เสรีมนงัคศลิา ใช้ไก่เป็นสญัลกัษณ์ของเขาไง มนัง่ายดี...”87

 ดงันั :นการนําเสนอรูปไก่ในผลงานชิ :นนี :
จงึมีจดุประสงค์เพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์ถึงจอมพล ป. พิบลูสงคราม 

ตอ่มาศลิปินได้นําเสนอรูปสตัว์ประเภทนกขึ :น ในผลงานชื�อ “เส้นชยัใต้กรงเล็บ
ปรากฏภาพนกกําลงับนิฝ่าคลื�นลม ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการสร้างสรรค์รูปนกในผลงาน

ผมมองวา่ชว่งนั :นสถานการณ์การเมืองนี :เสี�ยงนะ เหมือนเรือที�จะวา่ยข้ามไปสูจ่ดุหมาย แต่
ก็ไปไมไ่ด้ มีอปุสรรค สว่นนกโดยธรรมชาตมินัโผบนิได้ มนัอิสระ เหมือนจิตวิญญาณที�รุดไป

ดงันั :นนกที�ปรากฏในผลงานจงึเกิดจากการพยายามแทนคา่เชิงสญัลกัษณ์ หมายถึง
อิสรภาพและเสรีภาพของบคุคลในสงัคม 

                   

สมัภาษณ์ สมโภชน์ อปุอินทร์, ศิลปิน, 24 กรกฎาคม 2553. 

. 
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100 x 112 ซม. 
โอเดียนสโตร์, 2537), 96.

การนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมของศลิปินได้มีการแสดงภาพสตัว์ประเภทไก่ใน
โดยมีที�มาจากความสนใจในเรื�องราวทาง
พิบลูสงคราม ถกูทําการรัฐประหารโดย

จอมพลสฤษดิd ธนะรัชต์ ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการนําเสนอรูปไก่ในผลงานชิ :นนี :วา่ “ไก่มนั
ไก่มนัเลยเป็นสญัลกัษณ์ของพรรค

ดงันั :นการนําเสนอรูปไก่ในผลงานชิ :นนี :

เส้นชยัใต้กรงเล็บ” (ภาพที� 
ปรากฏภาพนกกําลงับนิฝ่าคลื�นลม ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการสร้างสรรค์รูปนกในผลงาน

ผมมองวา่ชว่งนั :นสถานการณ์การเมืองนี :เสี�ยงนะ เหมือนเรือที�จะวา่ยข้ามไปสูจ่ดุหมาย แต่
เหมือนจิตวิญญาณที�รุดไป

ดงันั :นนกที�ปรากฏในผลงานจงึเกิดจากการพยายามแทนคา่เชิงสญัลกัษณ์ หมายถึง
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การนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมทั :ง 2 ชิ :น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ
ของศลิปินเกี�ยวกบัการใช้สญัลกัษณ์เพื�อสื�อความถึงเรื�องราวทางการเมืองของไทย ซึ�งเป็นเรื�องที�
ศลิปินได้ให้ความสําคญัอยา่งมาก โดยได้กล่าวถึงดงันี : 

ตอนนั :นผมเริ�มสนใจเหตบุ้านการณ์เมืองมากขึ :น ผมเชื�อวา่การเมืองสามารถ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้... การเมืองมนัมีเรื�องเศรษฐกิจ สงัคม มนัก็รวมอยู่ในเรื�อง
การเมืองทั :งนั :น... มองวา่การเมืองมนัสามารถแก้ได้ทกุปัญหาถ้าประชาธิปไตยสมบรูณ์นะ 
ผมเชื�ออย่างนั :นจริงๆ การเมืองนี :สําคญั เพราะเราเผชิญอยู่กบัมนั อนันี :เป็นความจริง... 
สว่นตวัจะไมไ่ด้เรียกร้องให้ใครมาสนใจ แตเ่รื�องการเมืองทกุคนน่าจะต้องสนใจนะเพราะเป็น

เรื�องผลประโยชน์ของทกุคน...89 

จากข้อความข้างต้นสามารถสะท้อนทศันะของศลิปินที�มีตอ่เรื�องราวทางการเมืองได้ 
เนื�องจากศลิปินเชื�อวา่ปัญหาเศรษฐกิจ และสงัคมเป็นผลพวงมาจากปัญหาการบริหารบ้านเมือง
ของนกัปกครอง เป็นกลไกทางสงัคมซึ�งล้วนมีความสมัพนัธ์เกี�ยวโยงซึ�งกนัและกนั ระบบการเมือง
การปกครองที�ล้มเหลวจงึอาจก่อให้เกิดปัญหาตา่งๆ และในขณะเดียวกนัปัญหาตา่งๆที�เกิดขึ :น
สามารถแก้ไขได้หากมีการเมืองการปกครองที�อยูภ่ายใต้ระบอบประชาธิปไตยที�สมบรูณ์ ด้วยเหตนีุ :
จงึทําให้ศลิปินเกิดความสนใจ ตลอดจนให้ความสําคญักบัเรื�องราวทางการเมืองมากเป็นพิเศษ 
ดงันั :นการเมืองจงึถือเป็นสิ�งเร้าจากภายนอกที�กระตุ้นเร้าให้ศลิปินเกิดทศันะ และเกิดความต้องการ
แสดงทศันะดงักลา่วออกมาด้วยวิธีการทางศลิปะซึ�งตนมีทกัษะความสามารถ ทั :งนี :เพื�อตอบสนอง
ตอ่ภาวะทางอารมณ์ส่วนตนด้านความสขุ ความพงึพอใจ ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงจดุประสงค์ของ
การทํางานศลิปะที�มีสาระทางการเมืองดงันี : 

เราคงไมส่ามารถทําได้นอกเหนือจากการนําเสนอความคิด... ผลคือความสขุ ถ้า
มนัทําสําเร็จ ถ้าไมล้่มเหลวมนัก็มีความสขุ... การทําให้คนอื�นเข้าใจงานเรา ก็เป็นความอยาก
อยู่ แตถ้่าระดบัของเขายงัไมถ่ึงจดุนั :นเราต้องยอมรับ... สนุทรียภาพมนัเหมือนกบัคลื�นที�ต้อง
จนูให้ตรงกนั... ก่อนอื�นมนัรับใช้เราก่อน และเราก็หวงัวา่คนอื�นจะเข้าใจ ตั :งความหวงัวา่มีคน

ชอบงานผมคนหนึ�ง ผมก็พอใจแล้ว...90
 

ดงันั :นการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมของศลิปินทั :ง 2 ชิ :น จงึเกิดขึ :นภายใต้
แรงผลกัดนัของแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความสนใจเรื�องการเมืองการปกครองของไทย และความ
                                                           

89 เรื�องเดยีวกนั. 
90 เรื�องเดยีวกนั. 
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ต้องการแสดงทศันะของตนให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยมีเจตนาเพื�อใช้รูปสตัว์มาเป็นสญัลกัษณ์ใน
การสื�อความ อยา่งไรก็ตามแรงจงูใจภายในเรื�องการนําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินปรากฏเฉพาะ
ชว่งเวลาเทา่นั :น เนื�องจากระดบัของแรงจงูใจภายในด้านการให้ความสนใจของศลิปินเกิดเปลี�ยน 
แปลงไปตามสิ�งเร้าที�มากระทบอยูเ่สมอ ดงัที�ศลิปินกล่าววา่  

ผมไมย่ดึอะไรมากมาย บางทีเขาบอกไมเ่ป็นตวัของตวัเอง ถ้าจะเป็นตวัเองต้อง
ทําอย่างนี :อย่างเดียว แตว่า่อย่างของผมเรื�องแตล่ะเรื�องมนัเสร็จในตวัของตวัเอง มนัมีเนื :อหา
ของมนั และมนัมีรูปแบบที�จะเหมาะสมกบัเนื :อหาอนันั :น... ขึ :นอยู่กบัความสนใจช่วงไหน 
ผ่านแล้วก็ผ่านไป กาลเวลาเปลี�ยน ผมก็เปลี�ยน สาระอะไรก็เปลี�ยน สภาพแวดล้อมก็เปลี�ยน 

ความคิดเราจะเปลี�ยนไปบ้างกเ็ป็นเรื�องธรรมดา...91 

สิ�งเร้าภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อม หรือสภาพการณ์ในสงัคม และสิ�งเร้าภายใน 
ได้แก่ ทศันะคตทีิ�มีตอ่สิ�งเร้า ตลอดจนความต้องการภายในตา่งๆถือเป็นตวัแปรที�สําคญัในการ
กระตุ้นให้ศลิปินเกิดแรงจงูใจและนําเสนอผลงานศลิปะของตนขึ :น กลา่วคือ เมื�อกาลเวลาเปลี�ยน 
สถานการณ์ตา่งๆในบ้านเมืองเปลี�ยน แรงจงูใจภายในด้านความสนใจ และทศันคตขิองศลิปินยอ่ม
เปลี�ยนแปลงตามไปด้วย ดงันั :นหากศลิปินเกิดความสนใจเรื�องใดระดบัของแรงจงูใจภายในเรื�องนั :น
จะทวีพลงัสงูขึ :น ในขณะที�แรงจงูใจอีกเรื�องหนึ�งอาจอ่อนกําลงัลง เพราะความสนใจในเรื�องดงักลา่ว
ได้ลดระดบัลง หากศลิปินยงัคงสมัผสัรับรู้ถึงสิ�งเร้าภายนอกและสิ�งเร้าภายในของตน กระบวนการ
เกิดแรงจงูใจอาจหมนุเวียนเกิดขึ :น และจบลงเป็นเชน่นี :อยา่งตอ่เนื�อง ดงันั :นความสนใจสร้างสรรค์
รูปสตัว์ในผลงานของศลิปินจงึอาจเกิดขึ :นได้และสามารถจบลง ขึ :นอยูก่บัสิ�งเร้าที�มากระตุ้นให้
ศลิปินเกิดความต้องการถ่ายทอดรูปทรง หรือเนื :อหาสาระที�เกี�ยวข้องเกี�ยวกบัสตัว์ 

ด้านแรงจงูใจภายนอก ซึ�งเกี�ยวกบัรางวลั เกียรตยิศ ชื�อเสียง และเงินทองนั :นศลิปินได้
กลา่วถึง ดงันี : 

ผมเคยสง่ประกวดแห่งชาติ 5-6 ครั :ง ได้เหรียญเงิน 2 ครั :ง เหรียญทองแดง 4 ครั :ง 
ที�ผมไมส่ง่ตอ่เพราะคิดวา่ไมมี่มาตรฐาน ไมอ่ยากได้ หนกัไมอ่ยากแบก เราอยากทํางาน
สบายๆ... ชื�อเสียงอย่าไปคิดมนัดีกวา่ เดี�ยวมนัก็เป็นไปตามของมนัได้... สตัว์ที�เอามาใช้มนั
เป็นสญัลกัษณ์ได้ดี... ก็ให้มนัสําเร็จไปตามเป้าหมาย แตล่ะรูปมนัมีเป้าหมายชดัเจนของมนั 
ถ้ามนัไมไ่หวก็ต้องพยายามทําให้มนัดีพอ... ในช่วงสดุท้ายมีเวลาเขียนรูปได้ซกัรูปหนึ�งก็
พอใจแล้ว...  

                                                           

91 เรื�องเดยีวกนั. 
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สําหรับผม เงินมาบางทีเราก็ไมอ่ยากทํางาน แตผ่มมองวา่ความจริงเงินมนั
จําเป็น เงินเป็นตวัแทนวตัถ ุความสขุของมนษุยชาติ 99.99 เปอร์เซน็ต์ มนัอิงกบัวตัถ.ุ.. การ
ขายงานมนัก็มี ที�ผมอยู่ได้มนัก็มีมิตรสหายเอาไปขายให้ มองวา่การขายงานเป็นเรื�องปกติ 
เป็นงานบริสทุธิdไมไ่ด้โกงกินใคร... เงินที�ได้มาขอให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้ตามธรรมดา และก็มี

เงินพอที�จะซื :อวสัดอุปุกรณ์คณุภาพมาสร้างงานก็เท่านี :...92 

จากข้อความข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นว่าแรงจงูใจภายนอกไมมี่อิทธิพลตอ่การ
นําเสนอรูปสตัว์ในผลงานของศลิปินแตอ่ยา่งใด โดยปรากฏเพียงแรงจงูใจภายในด้านความสนใจ
นํารูปสตัว์มาใช้ในเชิงสญัลกัษณ์เพื�อสื�อความเท่านั :น สรุปได้วา่สําหรับศลิปินการสร้างสรรค์ผลงาน
ในลําดบัแรกต้องเกิดจากแรงจงูใจภายใน คือ เกิดจากความมุง่มั�นความเพียรพยายามสร้างสรรค์
ผลงานให้สําเร็จตามความปรารถนา โดยไมมี่อิทธิพลจากแรงจงูใจภายนอกเข้ามาเกี�ยวข้อง 
กลา่วคือ ศลิปินมิได้คาดหวงัถึงรางวลั ชื�อเสียง เกียรติยศ แตไ่มอ่าจปฏิเสธได้วา่เงินรายได้ไมมี่
ความสําคญั เนื�องจากเงินเป็นปัจจยัหนึ�งที�สามารถใช้แลกเปลี�ยนสินค้าเครื�องอปุโภค และบริโภค
ของมนษุย์ อยา่งไรก็ตามการขายผลงานศลิปะนั :นเกิดขึ :นภายหลงัจากความพยายามทุม่เทอยา่ง
เตม็กําลงัความสามารถ ดงันั :นเงินจงึเป็นเสมือนผลพลอยได้ที�ทําให้ศลิปินสามารถดํารงชีวิตอยูเ่พื�อ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�ตนรักตอ่ไป 

กระบวนแบบ 

ผลงานทั :ง 2 ชิ :น ของศลิปินถกูนําเสนอในกระบวนกระบวนแบบเชิงจินตนาการ และ
สญัลกัษณ์ เนื�องจากผลงานแสดงรูปทรงที�ขาดเหตผุลปราศจากพื :นฐานทางตรรกะ โดยสามารถ
กลา่วถึงรายละเอียดของการแสดงออกได้ดงันี : 

 ในผลงานชื�อ “กรุงเทพ 2500” (ภาพที� 59) ปรากฏรูปทรงของผู้หญิง และผู้ชายที�บริเวณ
ด้านขวาและสว่นลา่งของภาพมีลกัษณะผสมผสานจินตนาการ โดยรูปทรงถกูลดทอนแสดงให้เห็น
ถึงอวยัวะที�อยูผ่ิดตําแหนง่ไม่สามารถเกิดขึ :นได้ในโลกของความเป็นจริง นอกจากนี :สภาพแวดล้อม
ยงัมีลกัษณะผิดปกต ิ ตลอดจนรูปไก่สีแดงที�ปรากฏยงัถกูสร้างขึ :นเพื�อเป็นสญัลกัษณ์กระตุ้นให้ผู้ดู
เกิดความคิด และพยายามแทนคา่ความหมายของไก่ขึ :น สอดคล้องกบัศลิปินที�ได้กล่าวว่า “ไก่มนั 
เป็นสญัลกัษณ์ของ จอมพล ป. อยูแ่ล้ว เขาเกิดปีไก่ และไก่มนัเลยเป็นสญัลกัษณ์ของพรรค 

                                                           

92 เรื�องเดยีวกนั. 
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เสรีมนงัคศลิา...”93 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกในกระบวนกระบวนแบบเชิงจินตนาการ 
และสญัลกัษณ์ 

ในผลงานชื�อ “เส้นชยัใต้กรงเล็บ” (ภาพที� 60) ปรากฏรูปนกขนาดใหญ่ และเรือซึ�งมี
ขนาดเล็กวา่นกมาก อยูท่่ามกลางฉากทศันียภาพของทะเลที�ผิดแปลกไปจาสภาพความเป็นจริง
ทั�วไป ก่อให้เกิดการกระตุ้นตอ่ความคดิ พยายามแทนคา่ความหมายของรูปทรงตา่งๆที�ปรากฏใน
ผลงาน ซึ�งสอดคล้องกบัศลิปินที�กลา่ววา่ “นกผมเอามาจากความทรงจํา มนัเป็นเพียงสญัลกัษณ์
เทา่นั :น ไมไ่ด้ระบถึุงสายพนัธุ์ไหน”94 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสญัลกัษณ์ 

จากภาพที�ปรากฏศลิปินนําเสนอรูปทรง และฉากทศันียภาพที�ผิดแปลกไปจากสภาพ
ความเป็นจริงทั�วไป ประกอบกบัมีการใช้สตัว์ในเชิงสญัลกัษณ์เพื�อสื�อความถึงสิ�งอื�นที� นอกเหนือ 
ไปจากสตัว์จงึทําให้สามารถสรุปได้วา่ ผลงานทั :ง 2 ชิ :นของศลิปินมีการถ่ายทอดออกมาในกระบวน
แบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

เนื +อหา 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานของศลิปินเกิดจากการให้ความสนใจกบัสภาพการณ์ทางการ
เมือง ดงัที�ศลิปินกล่าวถึงรายละเอียดของการนําเสนอเนื :อหาในผลงานทั :ง 2 ชิ :น ดงันี : 

ผลงานชื�อ “กรุงเทพ2500” (ภาพที� 59) จากภาพปรากฏสญัลกัษณ์เพื�อใช้สื�อความคิด
ของศลิปินมากมาย ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ 

ไก่มนัเป็นสญัลกัษณ์ของ จอมพล ป. หน้าจอมพลสฤษดิdอยู่ข้างบน เป็นภาพไก่
ถกูเชือดคอ หมายถงึ จอมพลสฤษดิdกระทํารัฐประหารมาจากจอมพล ป. อีกที ผู้หญิงก็เป็น
แวดวงของสฤษดิdให้บ้านหลงั รถคนัหนึ�ง คนด้านลา่งถกูกําจดั ถกูสงัหาร แทนประชาชนที�

ตอบโต้ ก็ร้องแลกแหกกระเชิง ก็ทําได้แคน่ั :น95
 

สญัลกัษณ์ที�ปรากฏในผลงาน ได้แก่ รูปไก่สีแดงเป็นสญัลกัษณ์ของจอมพล ป. พิบลู
สงคราม และสญัลกัษณ์ของพรรคเสรีมนงัคศลิา ที�บริเวณคอของไก่มีลกัษณะเว้าแหวง่ราวกบัถกู
                                                           

93 เรื�องเดยีวกนั. 
94 เรื�องเดยีวกนั. 
95 เรื�องเดยีวกนั. 
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เฉือนออกโดยบคุคลที�อยู่ด้านบนสดุของภาพ ซึ�งหมายถึงจอมพล สฤษดิd ธนรัชต์ ได้ก่อการ
รัฐประหารรัฐบาลของจอมพล ป. พิบลูสงคราม ส่วนหญิงสาวที�ปรากฏในภาพคือสตรีที�แวดล้อม
ใกล้ชิดและเป็นฝ่ายเดียวกนักบัจอมพลสฤษดิdซึ�งได้รับผลประโยชน์ด้านทรัพย์สิน บริเวณด้านล่าง
ปรากฏรูปผู้ชายที�อ้าปากร้องด้วยความเจ็บปวด เป็นสญัลกัษณ์แทนประชาชนทั�วไปที�ได้รับความ
เดือดร้อนจากการปกครองแบบเผดจ็การทหารของจอมพลสฤษดิd ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีเนื :อหาที�
แสดงถึงสภาพการณ์บ้านเมืองซึ�งถกูปกครองโดยผู้ นําที�มีความคดิแบบเผดจ็การทหาร นํามาซึ�ง
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั�วไป จงึสามารถสรุปได้วา่มีการแสดงออกในเนื :อหาสงัคม 

ผลงานชื�อ “เส้นชยัใต้กรงเล็บ” (ภาพที� 60) เป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัเส้นทางเมืองการ
ปกครองของไทยที�ต้องพบเจออปุสรรคมากมายในการก้าวไปสูป่ระชาธิปไตย ซึ�งศิลปินกลา่วถึง
เนื :อหาที�ถ่ายทอดในผลงานว่า 

ผมมองวา่ช่วงนั :นสถานการณ์การเมืองนี :เสี�ยงนะ เหมือนเรือที�จะวา่ยข้ามไปสู่
จดุหมาย แตก่็ไปไมไ่ด้ มีอปุสรรค สว่นนกโดยธรรมชาติมนัโผบินได้ มนัอิสระ เหมือนจิต
วิญญาณที�รุดไปข้างหน้าหมายความว่า คณุต้องฝ่าอปุสรรค ต้องวา่ยข้ามไปไปสูจ่ดุหมาย

ปลายทางที�ดีงาม ทางการเมืองก็เกี�ยวกบัประชาธิปไตยที�สมบรูณ์96
 

รูปนกที�ปรากฏจงึเป็นสญัลกัษณ์ของจิตวิญญาณที�มีอิสระ ตอ่สู้กบัอปุสรรค พยายาม
ก้าวไปข้างหน้า เรือที�ลอยอยูใ่นทะเลซึ�งมีคลื�นลมถาโถมเปรียบเสมือนประเทศชาติหรือประชาชน
ต้องฝ่าฟันอปุสรรคนานปัการเพื�อไปสูเ่ป้าหมายที�คาดหวงัคือ ประชาธิปไตยที�สมบรูณ์ ดงันั :น
ผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัระบอบประชาธิปไตย ประเทศชาต ิ การเมืองการ
ปกครอง และประชาชน จงึสรุปได้วา่ศลิปินแสดงออกในเนื :อหาสงัคม 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานทั :ง 2 ชิ :น มีเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัการทศันะมมุมองของศลิปิน
ที�มีตอ่การเมืองการปกครองของไทย เป็นเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบับคุลทั�วไปจงึถือเป็นเนื :อหาสงัคม 

  

 

 

 

                                                           

96
 เรื�องเดียวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

พชัิย นิรันต์ 

พิชยั นิรันต์ เกิดเมื�อ
อาย ุ 74 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญา จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรม มหาวิทยาลยั
ศลิปากร อดีตเคยรับราชการเป็นครูที�วิทยาลยัช่างศลิป กรมศลิปากร และกองหตัศลิป์ 
ศลิปากรตามลําดบั ปัจจบุนัเป็นข้าราชการบํานาญ และเป็นศลิปินอิสระ ผลงานการสร้างสรรค์ของ
ศลิปินเป็นที�ยอมรับจากบุ
และในปี พ.ศ.2546 ได้รับการเชิดชเูกียรตใิห้เป็นศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์ 

ศลิปินได้นําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรม ได้แก่ สตัว์ประเภทนกและปลาขึ :นราวปี 
พ.ศ.2508 เรื�อยมาจนถึงปี พ
จํานวนมาก รวมทั :งมีกระบวนแบบในการแสดงออกที�หลากหลาย

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “วฏัฏะ” 
ของสรรพชีวิต” (ภาพที� 63
และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี :

ภาพที� 61  วฏัฏะ, 2509 เทคนิค
ที�มา: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิปะแหง่รัชกาลที� 
ศลิป์แหง่รัชกาลที� 9, 2549

เกิดเมื�อวนัที� 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2479 ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ
สําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญา จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรม มหาวิทยาลยั

ศลิปากร อดีตเคยรับราชการเป็นครูที�วิทยาลยัช่างศลิป กรมศลิปากร และกองหตัศลิป์ 
ตามลําดบั ปัจจบุนัเป็นข้าราชการบํานาญ และเป็นศลิปินอิสระ ผลงานการสร้างสรรค์ของ

ศลิปินเป็นที�ยอมรับจากบคุคลทั�วไป โดยได้รับรางวลัจากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตหิลายครั :ง 
ได้รับการเชิดชเูกียรตใิห้เป็นศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์ 

ศลิปินได้นําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรม ได้แก่ สตัว์ประเภทนกและปลาขึ :นราวปี 
เรื�อยมาจนถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาเกือบ 50 ปี มีผลงานที�แสดงรูปสตัว์เป็น

จํานวนมาก รวมทั :งมีกระบวนแบบในการแสดงออกที�หลากหลาย 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 
” (ภาพที� 61) ผลงานชื�อ “วงเวียนชีวิต” (ภาพที� 62) 
63) และผลงานชื�อ “สองฝ่ายวา่ยคนละทาง” (ภาพที� 

และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี : 

 

เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 104 x 120.5 ซม. 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิปะแหง่รัชกาลที� 9: 6 ทศวรรษศลิปะไทย

2549), 94.

170 

ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ ปัจจบุนั
สําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญา จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรม มหาวิทยาลยั

ศลิปากร อดีตเคยรับราชการเป็นครูที�วิทยาลยัช่างศลิป กรมศลิปากร และกองหตัศลิป์ กรม
ตามลําดบั ปัจจบุนัเป็นข้าราชการบํานาญ และเป็นศลิปินอิสระ ผลงานการสร้างสรรค์ของ

คคลทั�วไป โดยได้รับรางวลัจากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตหิลายครั :ง 
ได้รับการเชิดชเูกียรตใิห้เป็นศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์  

ศลิปินได้นําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรม ได้แก่ สตัว์ประเภทนกและปลาขึ :นราวปี 
ปี มีผลงานที�แสดงรูปสตัว์เป็น

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 4 ชิ :น 
) ผลงานชื�อ “การดิ :นรน

ภาพที� 64) ซึ�งมีภาพผลงาน 

ทศวรรษศลิปะไทย (กรุงเทพฯ: มลูนิธิหอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 62  วงเวียนชีวิต, 2510
ที�มา: อญัชิษฐา ผ่องใส, “
(กรกฎาคม-กนัยายน 2544

ภาพที� 63  การดิ :นรนของสรรพชีวิต
ที�มา: อญัชิษฐา ผ่องใส, “
(กรกฎาคม-กนัยายน 2544

 

2510 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 110 x 110 ซม
“พิชยั นิรันต์: สญัลกัษณ์ของสจัจะสจัจะของสญัลกัษณ์

2544) 18-22.

 

การดิ :นรนของสรรพชีวิต, 2538 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ 
“พิชยั นิรันต์: สญัลกัษณ์ของสจัจะสจัจะของสญัลกัษณ์

2544) 18-22.

171 

ซม. 
สญัลกัษณ์ของสจัจะสจัจะของสญัลกัษณ์,” ผาสกุ 24, 134 

สญัลกัษณ์ของสจัจะสจัจะของสญัลกัษณ์,” ผาสกุ 24, 134 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 64  สองฝ่ายวา่ยคนละทาง
(“สองฝ่ายวา่ยคนละทาง

แรงจูงใจ 

ในชว่งเริ�มต้นของการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมปรากฏภาพปลา และนกใน
ผลงานหลายชิ :น ซึ�งมีที�มาจากการสํารวจป่า และได้พบกบัฟอสซิลรูปสตัว์รวมทั :งรูปใบไม้จํานวน
มาก จากการพบฟอสซิลดงักลา่วทําให้ศลิปินเกิดความประทบัใจจนเกิดแรงจงูใจในการสร้างสรรค์
ผลงานที�แสดงรูปสตัว์ขึ :น โดยได้กลา่วถึงดงันี :

รูปสตัว์เกิดจากการค้นหาได้โดยบงัเอิญ ช่วงที�ผมไปเที�ยวป่าลกึในเมือง
กาญจนบรีุ ลยุขึ :นไปตามลําธาร ก็ไปเจอฟอสซิลใบไม้บ้าง ปลาบ้าง มนัเป็นหินปนูก้อนๆ 
แผ่นๆ เลยเอาวางตามฝั�งลําธาร
โดนแดดเห็นความสวยจงึเอาลกัษณะหินปนูที�มนัมีสีของหิน มีรูปปลา ใบไม้ หอยอยู่ในนั :น 
คือเกิดประทบัใจเลยเอามาเขียนรูป
กบัพื :นผิว ผมชอบมองเข้าไปในก้อนกรวดเลก็ๆ บางทีอาจมีกระดกูของผู้ ยิ�งใหญ่อยู่
สมยัก่อนชอบหาก้อนหินแ
หิน... จดุมุง่หมายในการสร้างงานตอนแรกที�เขียนเพราะพื :นผิว แสงเงามนัดสูวยทําให้เกิด
ความคิดในการสร้างงานศิลปะแนวใหม ่ แตพ่อเขียนแล้วมนัไปเข้ากบัปรัชญาคําสอนของ
พระพทุธเจ้า เลยทําให้เกิดความคิดแตกออกไปอีก ก

มาใช้สร้างสรรค์เกี�ยวกบัเรื�องพทุธิปัญญาได้ดี

                                                          

97 สมัภาษณ์ พิชยั นิรันต์

สองฝ่ายวา่ยคนละทาง, 2546 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ 
สองฝ่ายวา่ยคนละทาง”, พ.ศ. 2546, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, พิชยั นิรันต์

ในชว่งเริ�มต้นของการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมปรากฏภาพปลา และนกใน
ผลงานหลายชิ :น ซึ�งมีที�มาจากการสํารวจป่า และได้พบกบัฟอสซิลรูปสตัว์รวมทั :งรูปใบไม้จํานวน
มาก จากการพบฟอสซิลดงักลา่วทําให้ศลิปินเกิดความประทบัใจจนเกิดแรงจงูใจในการสร้างสรรค์

น โดยได้กลา่วถึงดงันี : 

รูปสตัว์เกิดจากการค้นหาได้โดยบงัเอิญ ช่วงที�ผมไปเที�ยวป่าลกึในเมือง
กาญจนบรีุ ลยุขึ :นไปตามลําธาร ก็ไปเจอฟอสซิลใบไม้บ้าง ปลาบ้าง มนัเป็นหินปนูก้อนๆ 
แผ่นๆ เลยเอาวางตามฝั�งลําธาร... พอขากลบัลยุนํ :ากลบัมา แผ่นหินปนูที�วางไว้เกิดแห้ง พอ

ดดเห็นความสวยจงึเอาลกัษณะหินปนูที�มนัมีสีของหิน มีรูปปลา ใบไม้ หอยอยู่ในนั :น 
คือเกิดประทบัใจเลยเอามาเขียนรูป... คนทั�วไปเรียกยคุการทํางานผมวา่ยคุฟอสซิล ผมสนกุ
กบัพื :นผิว ผมชอบมองเข้าไปในก้อนกรวดเลก็ๆ บางทีอาจมีกระดกูของผู้ ยิ�งใหญ่อยู่
สมยัก่อนชอบหาก้อนหินแปลกๆ เอก็ซเรย์เข้าไปในก้อนหิน มองหาอดีตก่อนที�จะมาเป็นก้อน

จดุมุง่หมายในการสร้างงานตอนแรกที�เขียนเพราะพื :นผิว แสงเงามนัดสูวยทําให้เกิด
ความคิดในการสร้างงานศิลปะแนวใหม ่ แตพ่อเขียนแล้วมนัไปเข้ากบัปรัชญาคําสอนของ
พระพทุธเจ้า เลยทําให้เกิดความคิดแตกออกไปอีก กลายเป็นวา่เรื�องฟอสซิลนี :สามารถเอา

มาใช้สร้างสรรค์เกี�ยวกบัเรื�องพทุธิปัญญาได้ดี97 

                   

สมัภาษณ์ พิชยั นิรันต์, ศิลปิน, 23 มิถนุายน 2553. 
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พิชยั นิรันต์) 

ในชว่งเริ�มต้นของการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมปรากฏภาพปลา และนกใน
ผลงานหลายชิ :น ซึ�งมีที�มาจากการสํารวจป่า และได้พบกบัฟอสซิลรูปสตัว์รวมทั :งรูปใบไม้จํานวน
มาก จากการพบฟอสซิลดงักลา่วทําให้ศลิปินเกิดความประทบัใจจนเกิดแรงจงูใจในการสร้างสรรค์

รูปสตัว์เกิดจากการค้นหาได้โดยบงัเอิญ ช่วงที�ผมไปเที�ยวป่าลกึในเมือง
กาญจนบรีุ ลยุขึ :นไปตามลําธาร ก็ไปเจอฟอสซิลใบไม้บ้าง ปลาบ้าง มนัเป็นหินปนูก้อนๆ 

พอขากลบัลยุนํ :ากลบัมา แผ่นหินปนูที�วางไว้เกิดแห้ง พอ
ดดเห็นความสวยจงึเอาลกัษณะหินปนูที�มนัมีสีของหิน มีรูปปลา ใบไม้ หอยอยู่ในนั :น 

คนทั�วไปเรียกยคุการทํางานผมวา่ยคุฟอสซิล ผมสนกุ
กบัพื :นผิว ผมชอบมองเข้าไปในก้อนกรวดเลก็ๆ บางทีอาจมีกระดกูของผู้ ยิ�งใหญ่อยู.่..

ปลกๆ เอก็ซเรย์เข้าไปในก้อนหิน มองหาอดีตก่อนที�จะมาเป็นก้อน
จดุมุง่หมายในการสร้างงานตอนแรกที�เขียนเพราะพื :นผิว แสงเงามนัดสูวยทําให้เกิด

ความคิดในการสร้างงานศิลปะแนวใหม ่ แตพ่อเขียนแล้วมนัไปเข้ากบัปรัชญาคําสอนของ
ลายเป็นวา่เรื�องฟอสซิลนี :สามารถเอา
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ด้วยความรักในธรรมชาติ และความชื�นชอบสํารวจป่าทําให้ศลิปินได้พบฟอสซิลและ
เกิดความประทบัใจจงึนําเอาความงามของพื :นผิว สีสนั และรูปร่างของซากสตัว์ที�ปรากฏมาใช้ใน
งานจิตรกรรม ด้วยวิธีการนําเสนอเชน่นี :ตอ่มาได้สอดคล้องกบัแนวคิดที�เชื�อมโยงไปสูห่ลกัคําสอน
ของพระพทุธเจ้า ซึ�งศลิปินมีความสนใจอยูก่่อน เป็นผลทําให้ศลิปินเกิดแรงจงูใจในการหยิบเอา
ภาพสตัว์มานําเสนอในผลงานศลิปะของตนเองอย่างตอ่เนื�องระยะหนึ�ง อยา่งไรก็ตามภายหลงั
ศลิปินได้หนัเหความสนใจนําเสนอภาพสตัว์ในแบบที�แตกตา่งออกไป ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

นอกจากผมชอบรูปฟอสซลิ...และผมยงัประทบัใจพวกปลาทะเลนํ :าลกึ ผมชอบ
ใต้นํ :าชอบธรรมชาติคือ หน้าปลามนัขี :โกงมีฟันแหลมหน้าตาน่ากลวัเหมือนยกัษ์...
พอประมาณปี พ.ศ.2515 หลงัจากที�ทําเป็นหินเป็นฟอสซลิก็เกิดไอเดียวา่อยากให้ปลามนัพุง่
ไปพุ่งมาบ้าง แทนที�มนัจะเป็นก้อนอยู่ ผมก็เลยลองทําอยากใช้สีสดๆ... โดยได้ความคิดจาก
คนที�เห็นแก่ตวัชอบกอบโกยเงินทอง เหลา่นี :เป็นวิธีการค้นหาของผม ไอเดียมนัก็เลยคอ่ยๆ
แตกและเติบโตไปทีละน้อย ที�จริงผมกําลงัค้นคว้าหาไอเดียให้ลงตวั อย่างผลงานรูปปลา

แบบใช้ทีพู่กนัปัดไปมาจริงๆมีจํานวนเป็นร้อยๆ ชิ :นเลย98 

ผลงานในชดุตอ่มาเกิดจากความชื�นชอบในลกัษณะพิเศษของปลาทะเลนํ :าลกึ รูปปลา
ถกูนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์เพื�อสื�อถึงความเห็นแก่ตวัของมนษุย์ ลกัษณะการสร้างสรรค์ผลงานของ
ศลิปินถือเป็นการค้นคว้าทดลอง เพื�อหาวิธีการแสดงออกให้ตรงตามเป้าประสงค์ที�ศิลปินตั :งใจหรือ
คาดหวงั จากจํานวนผลงาน รวมทั :งระยะเวลาที�ยาวนานเกือบ 50 ปี สามารถบง่ชี :ถึงเจตจํานงที�
แนว่แนใ่นการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะซึ�งต้องอาศยัแรงจงูใจภายในอย่างสงู โดยศลิปินได้กลา่วถึง
สาเหตขุองการแสดงรูปสตัว์ในผลงานศลิปะอยา่งตอ่เนื�องและยาวนานเอาไว้ดงันี : 

ระยะเวลาเกือบ 50 ปี ยงัทําปลามาอย่างต่อเนื�อง ผมยงัไมอิ่�มใจมนัเหมือนต้น
กล้าที�เราปลกูโตเตม็สวนเตม็ไร่ เรายงัอยากทะนบํุารุงให้มนัโตเตม็ที�ให้ได้ ยงัไมอ่ยากไปปลกู
ต้นไม้ใหม ่ ก็อยากเปลี�ยนไปทําอย่างอื�นแตม่องวา่ต้นไม้มนัยงัต้องโตอีกมนัยงัมีทางที�จะดนั
ให้มนัยิ�งกวา่นี : แตอ่าจต้องใช้เวลา ในการทําความคิดออกมาให้สําเร็จสงูสดุมนัไมง่่าย ที�วาด
ปลายาวนานเพราะมนัมีเหตผุลในความคิดของเรา เหมือนเรายิงปืนเบี :ยวไปทางซ้ายทีไป
ทางขวาทีเราก็ต้องยิงใหม ่ ต้องไปสูเ่ป้าหมายที�ลงตวัที�สดุ แตถ้่ามนัเข้าเป้าเราก็สามารถทํา

อย่างอื�นตอ่อย่างสบายใจ99 

                                                           

98 เรื�องเดยีวกนั. 
99 เรื�องเดยีวกนั. 
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อาจกลา่วได้วา่การนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานศลิปะที�ยาวนานของศลิปิน มีมลูเหตทีุ�มา
จากแรงจงูใจภายในที�ยงัคงมีพลงัเข้มข้น กลา่วคือ ลําดบัแรกศลิปินเริ�มประทบัใจในความงามของ
ปลาในฟอสซิล และปลาในทะเลนํ :าลกึ ลําดบัตอ่มารูปทรงของปลายงัมีนยัยะที�มีความสอดคล้อง
กบัเนื :อหาเรื�องราวที�ศลิปินต้องการถ่ายทอด นอกจากนี :ตามทศันะของศลิปินทั :งรูปทรง เนื :อหา และ
กระบวนแบบยงัสามารถพฒันาแนวทางการสร้างสรรค์ให้มีความสมบรูณ์ลงตวัได้มากกวา่ที�เป็นอยู่ 
เมื�อศลิปินยงัคงให้ความสนใจจงึก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้ค้นหาความลงตวั ซึ�งถือเป็นแรงจงูใจ
ภายในที�ขบัเคลื�อนไปสูพ่ฤติกรรมการสร้างสรรค์ โดยมีจดุประสงค์เพื�อบรรลถึุงเป้าหมายของความ
งามสงูสดุในแบบที�ตนต้องการ  

นอกจากการนําเสนอผลงานด้วยรูปปลา นกยงัเป็นสตัว์อีกชนิดหนึ�งที�ศลิปินเลือกมา
นําเสนอในผลงานของตน ซึ�งทั :งปลาและนก คือ สญัลกัษณ์ที�สามารถนํามาใช้สื�อสารให้เกิดความ 
สอดคล้องกบัความคิด เทคนิค และกระบวนแบบในการแสดงออก โดยศลิปินกลา่วว่า “รูปทรงของ
สตัว์พวกปลาเป็นชีวิตของมนษุย์ที�ไมเ่ลิศเลอ ส่วนนกมีฐานะสงูสง่ แตใ่นที�สดุมนัก็คือนกที�ตกลงมา
ตายเหมือนกนั...”100 ผลงานที�นําเสนอด้วยรูปสตัว์ของศลิปินนอกเหนือจากความต้องการถ่ายทอด
ความเชื�อ ความศรัทธาในมมุมองของตนแล้วนั :น ยงัเกิดความต้องการสง่สาระไปยงับคุคลอื�นใน
สงัคม เพื�อเป็นการเสริมสร้างภมูิต้านทานด้านความดีงาม ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

การทํางานแล้วต้องให้ประโยชน์แก่สงัคมด้วย เมื�อก่อนไมไ่ด้คิดแบบนี : คิดแตใ่ห้
ภาพในสมองออกมาให้เหมือนดงัที�คิดให้ได้ พอผมมาเขียนเรื�องธรรมะเริ�มรู้สกึวา่มนัมี
ประโยชน์กวา่การทํางานสมยัใหมที่�ได้แคค่วามงาม แตถ้่าเราเอาหลกัธรรมเข้ามาใช้ด้วยงาน
จะมีคณุคา่มากขึ :น มนัเหมือนรูปเขียนในโบสถ์ที�สอนธรรมะ ดมูนัมีคณุคา่มาก ให้สติความรู้

ให้คนหนัมาสนใจธรรมะและทําความดีซึ�งเป็นผลพลอยได้จากศิลปะ101 

เจตจํานงในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะรูปสตัว์ของศลิปินคือ เพื�อตอบสนองตอ่ความ
พงึพอใจสว่นตวั ตลอดจนมีความต้องการนําสง่สาระที�เป็นประโยชน์แก่บคุคลอื�นในสงัคมด้วย
กลวิธีทางศลิปะที�ตนมีทกัษะ ถือเป็นแรงจงูใจภายในที�เกิดมาจากความปรารถนาดีของศลิปินโดย
มิได้คาดหวงัเงินทอง หรือเกียรตยิศใด หากแตส่ิ�งที�ศลิปินคาดหวงัคือ ต้องการให้เกิดความดีงามใน
สงัคม 

                                                           

100 เรื�องเดยีวกนั. 
101 เรื�องเดยีวกนั. 
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สรุปได้วา่แรงจงูใจภายในมีอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปิน
อยา่งมาก ทั :งความประทบัใจในรูปปลาที�ปรากฏบนฟอสซิล และปลาในทะเลนํ :าลกึ ความต้องการ
ถ่ายทอดความคดิผ่านรูปทรงสตัว์ทั :งปลาและนกโดยนําเสนอในเชิงสญัลกัษณ์ ความชื�นชอบการ
สํารวจ และการค้นคว้าทดลองแสดงออกด้วยกลวิธีที�หลากหลาย ตลอดจนความต้องการสง่สาระ
แหง่ความดีงามไปยงับคุคลอื�นในสงัคม สิ�งเหลา่นี :ล้วนเป็นแรงผลกัดนัให้ศลิปินกระทําการ
สร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ขึ :นในที�สดุ สว่นด้านแรงจงูใจภายนอกสําหรับศลิปินถือวา่ไมเ่กี�ยวข้องตอ่
การสร้างสรรค์ เนื�องจากผลงานที�นําเสนอรูปปลา และนก ศลิปินไมไ่ด้นําสง่ประกวด หรือขายเพื�อ
หารายได้แตอ่ยา่งใด ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึงดงันี : 

ตอนนั :นเขียนรอยพระพทุธบาท ผมได้รางวลัเหรียญทองแดง เหรียญเงิน เริ�มเป็นที�
รู้จกั สง่ไปกไ็ด้ทกุปี จนในที�สดุได้เหรียญทอง ตอนนั :นยงัไมไ่ด้ทําเรื�องฟอสซิล แตแ่คเ่ริ�ม
ประทบัใจ... พออาจารย์ศิลป์เสีย...วงการการประกวดไมศ่กัดิdสิทธิdไมมี่ใครอยากจะสง่... จริงๆ
ผมไมส่นใจวา่สง่งานจะได้หรือไมไ่ด้ แคไ่ด้ทําเราก็ดีใจแล้ว ทําไมเราได้เหรียญถงึจะมีชื�อ รู้สกึ

มนัไมท้่าทาย เหรียญมนัทําให้กลายเป็นศิลปินดงัหรือ ถ้าลองไมส่ง่แล้วเราจะมีชื�อหรือไม.่..102 

ในชว่งต้นของการสร้างสรรค์ ศลิปินนําเสนอผลงานด้วยรอยพระพทุธบาทที�ศลิปินเกิด
ประทบัใจในลวดลาย ซึ�งได้รางวลัจากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตหิลายครั :งจนทําให้เริ�ม
กลายเป็นที�รู้จกั ในขณะนั :นศลิปินเพียงเริ�มสนใจฟอสซิล แตย่งัไมไ่ด้นํามาแสดงออกอยา่งจริงจงั 
ตอ่มาเมื�อศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรีถึงแก่กรรม ศลิปินหลายทา่นมีความเห็นวา่การประกวดขาด
ความศกัดิdสิทธิd จงึเป็นเหตใุห้หยดุสง่ผลงานเข้าประกวดรวมทั :งตวัศลิปินด้วย อีกทั :งศลิปินเกิด
ความคดิท้าทายศกัยภาพความสามารถของตนเอง รวมทั :งมาตรฐานทางสงัคมที�ใช้รางวลัเป็น
เครื�องชี :วดัคณุภาพของศลิปิน โดยได้แสดงทศันะวา่หากตนเองไมไ่ด้รับรางวลัจากการสง่ผลงาน
เข้าประกวดจะสามารถมีชื�อเสียงและเป็นที�รู้จกัได้หรือไม่ ผลคือศลิปินกลายเป็นที�ยอมรับในสงัคม
แม้มิได้สง่ผลงานประกวดอย่างตอ่เนื�อง ดงันั :นความสําเร็จจงึเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานอยา่ง
จริงจงัและบริสทุธิdใจ ซึ�งเป็นสิ�งสําคญัที�ศลิปินได้ยดึถือและปฏิบตัิ สว่นเรื�องแรงจงูใจภายนอกด้าน
เงินรายได้ ศลิปินกลา่วถึงดงันี : 

งานของผมมีคณุคา่ เกิดจากการเอาชีวิตเข้าแลก บางทีลกูเต้าไมมี่จะกินผมก็ยงั
ครํ�าเคร่งกบัไอเดียของผมที�มองเห็นวา่มนัมีคณุคา่ การเขียนดอกไม้ ทิวทศัน์ไปวางไว้ครู่เดียว
ก็ขายได้แล้ว มนัเหมือนคนโง่พอกลบับ้านมาต้องมาเขียนงานของเรา มนัรู้สกึมนัอิ�มใจนะ... 

                                                           

102 เรื�องเดยีวกนั. 
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มีผลงานมากทําทกุวนัไมเ่คยหยดุ เฉพาะยคุฟอสซิลมีเป็นร้อยๆ ชิ :น คนไทยมกัซื :อซื :อภาพ
ทิวทศัน์ แตง่านของผมมีหวักะโหลกมีกระดกูถ้าเอาไปแขวนแล้วคงอปัมงคล แตผ่มก็เขียน
ของผมมาเรื�อย...ผมคิดวา่รูปของผมทําให้คนดเูกิดความคิด สะกิดใจให้คนคิดวา่มนั
หมายถงึอะไร ทําให้เขาได้ใช้ความคิดเวลาดงูาน โน้มน้าวให้คนดเูกิดจินตนาการอย่าง
เดียวกบัที�ผมคิด...  

บางทีเรามีความเดือดร้อนก็ตวดัดอกไม้ ทะเล ได้เงินมาเป็นครั :งคราว มนั
จําเป็นต้องขายต้องสู้ ด้วยตวัเองเพราะมีภาระครอบครัว แตผ่มก็ไมใ่สใ่จหรอกงานพวกนั :น 
เพราะมนัไร้สาระมนัไมไ่ด้ให้ความสขุ การทํางานศิลปะของผมไมไ่ด้ทําเพื�อหาชื�อเสียง ความ
ปรารถนาที�ผมต้องการคือ ผมต้องการหาอะไรในตวัของผมเท่านั :นเอง เหมือน
นกัวิทยาศาสตร์พอคิดอะไรได้ก็เอามาทดลอง ต้องดงึรูปในความคิดของผมออกมาให้ได้... 
มนัตอบสนองความสขุ ถ้าทําออกมาแล้วได้อย่างใจ ทําให้เราสดชื�น มีชีวิตชีวา ภาคภมิูใจ 

รวมแล้วเกิดเป็นความสขุที�ลํ :าลกึ...103 

รายได้จากการขายผลงานศิลปะนบัว่ามีความจําเป็นอยูใ่นระดบัหนึ�ง แตศ่ลิปินก็มิได้
เลือกถ่ายทอดตามกระแสในวงการค้างานศลิปะในขณะนั :น ตรงกนัข้ามศลิปินกลบัมุง่มั�นที�จะ
สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้สําเร็จสมบรูณ์ เพียงเพื�อตอบสนองตอ่ความสขุภายในจิตใจของตนเอง 
และสามารถกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดกระบวนการคดิ และเข้าใจในสิ�งที�ศลิปินต้องการนําเสนอ อย่างไรก็
ตามไมอ่าจปฏิเสธได้วา่ปัจจยัด้านการเงินเป็นสิ�งที�ไมสํ่าคญั ในบางกรณีศลิปินต้องหนัมา
สร้างสรรค์ผลงานตามกระแสนิยมคือ การเขียนภาพทิวทศัน์ หรือภาพแนวสวยงามตา่งๆ หากแต่
การกระทําเชน่นี :เป็นไปเพื�อการดํารงชีวิตให้อยูร่อดเทา่นั :น แตเ่จตจํานงที�แท้จริงของศิลปินได้ตั :งมั�น
อยูก่บัความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ ค้นหารูปแบบของตนเองและสามารถแสดงออกได้ตรง
ตามความคาดหมาย รวมทั :งสื�อสารออกมาได้อยา่งสมบรูณ์ 

สรุปได้วา่รางวลั ชื�อเสียง และเงินทองซึ�งเป็นแรงจงูใจภายนอกไมมี่สว่นเกี�ยวข้องกบั
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�นําเสนอรูปสตัว์แตอ่ย่างใด สิ�งสําคญัที�มีส่วนทําให้ศลิปิน
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะของตนคือ แรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความรักในธรรมชาต ิ ความสขุใจเมื�อได้
ทดลอง ค้นหา และสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาด้วยสื�อทางศลิปะที�ตนเองมีทกัษะความ
ชํานาญ โดยมีเป้าหมายสงูสดุเป็นความพงึพอใจสว่นตน ตลอดจนสามารถปลกุจิตสํานกึในเรื�อง
คณุงามความดีให้แก่บคุคลอื�นในสงัคมได้ 

                                                           

103 เรื�องเดยีวกนั. 
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กระบวนแบบ 

กระบวนแบบที�ศลิปินเลือกใช้ในการนําเสนอคือ กระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์ และกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ กลา่วคือ ในผลงานชื�อ “วฏัฏะ” และ
ผลงานชื�อ “วงเวียนชีวิต” ถกูแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์  และใน
ผลงานชื�อ “การดิ :นรนของสรรพชีวิต” และผลงานชื�อ “สองฝ่ายวา่ยคนละทาง” ถกูแสดงออกใน
กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดดงันี : 

ผลงานชื�อ “วฏัฏะ” (ภาพที� 61) รูปปลาที�ปรากฏมีลกัษณะที�ดดัแปลงมาจากธรรมชาติ 
หากแตส่ภาพบรรยากาศที�ศิลปินกําหนดขึ :นนั :นผิดแปลกไปจากสภาพความเป็นจริงทั�วไป กลา่วคือ 
ศลิปินแสดงร่องรอยรูปทรงของซากปลาที�เบียดตวัวา่ยวนเป็นวงกลม ต้องการสื�อแสดงออกในเชิง
สญัลกัษณ์มากกวา่ความเป็นจริง  ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึงการใช้สญัลกัษณ์ในภาพวา่ “วฏัฏะ ซาก
ปลาที�วา่ยวนแทนสรรพชีวิตทั :งหลาย ปลามนัเป็นเพียงสญัลกัษณ์แทนสิ�งมีชีวิตทั :งหมด ภาพนั :น
เวียนวา่ยตายเกิดไปสูค่วามว่างเปลา่คือหลมุสีขาว”104 เชน่เดียวกนักบัผลงานชื�อ “วงเวียนชีวิต” 
ศลิปินแสดงภาพซากนก บ้างแสดงอาการโผบนิ บ้างเป็นซากที�ทบัถมกนั มีความหมายถึงการเป็น
ตวัแทนของการเกิดแก่เจ็บตายของมนษุย์ ซึ�งศลิปินกล่าววา่ “เอาปลากบันกมาเป็นตวัแทนคน ปลา
คือ สามญัชนระดบัเราๆ หมายถึงชีวิตสามญั สว่นนกหมายถึงมหาเศรษฐี คดิวา่เขาสงูสง่ เพราะ
บนิได้”105 ดงันั :นผลงานทั :ง 2 ชิ :นจงึมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

ผลงานชื�อ “การดิ :นรนของสรรพชีวิต” (ภาพที� 63) และผลงานชื�อ “สองฝ่ายวา่ยคนละ
ทาง” (ภาพที� 64) มีการแสดงออกในกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ ผลงานชื�อ 
“การดิ :นรนของสรรพชีวิต” รูปร่างของปลาถกูนําเสนอเพียงร่องรอยฝีแปรงที�ปาดป้ายเป็นทางยาวมี
ลกัษณะเป็นนามธรรมมากกวา่ผลงานชื�อ “สองฝ่ายวา่ยคนละทาง” ซึ�งศลิปินได้ใสร่ายละเอียดของ
ปลาในลกัษณะกึ�งเหมือนจริง  

จากผลงานทั :งสองสามารถสมัผสัได้ถึงความรวดเร็วของเส้นอนัเกิดจากร่องรอยของฝี
แปรงที�ถกูปาดป้ายอยา่งฉบัพลนั แสดงภาพปลาที�กําลงัแหวกวา่ยสวนทางไปมาอยา่งรวดเร็ว อีก
ทั :งสีสนัที�ศลิปินเลือกใช้ยงัมีความสดใส และมีคา่นํ :าหนกัที�ตดักนัสง่ผลเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้
สมัผสัได้ถึงความเคลื�อนไหว ความตื�นเต้น ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงผลงานทั :งสองชิ :นว่า “ถ้าทําแบบนี :

                                                           

104 เรื�องเดยีวกนั. 
105 เรื�องเดยีวกนั. 
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จะดเูร็วขึ :นไหม พุง่ไหม ต้องการแสดงความเคลื�อนไหวด้วยเส้น อยากใช้สีสด ความจริงในภาพการ
ดิ :นรนของสรรพชีวิตก็ใช้สีสดนะ แตใ่นยคุนั :นไมมี่เงินซื :อสีเกรดอาร์ตตสิต์สีมนัเลยซีดอยา่งที�เห็น”106 

อยา่งไรก็ตามในผลงานทั :งสองชิ :นยงัมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ร่วมด้วย กล่าวคือ ปลาที�ปรากฏในภาพถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนความเห็นแก่ตวั
ของมนษุย์ ซึ�งศลิปินกล่าวว่า “ใช้ปลาพวกนี :แทนคนคือ มนัมกัวา่ยไปไมเ่อาเพื�อนฝงู วา่ยไปแบบ
เอาแตต่วัรอด หรือการดิ :นรนของคนที�ไขวค่ว้าหาความสขุใสต่วั”107 ดงันั :นจงึอาจสรุปได้วา่ผลงาน
ทั :ง 2 ชิ :นมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึเป็นหลกั แตแ่ฝงเร้นไป
ด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง  

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�นําเสนอด้วยรูปสตัว์ของศลิปิน มีกระบวนแบบในการ
แสดงออก 2 ลกัษณะด้วยกนั คือ กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ และกระบวนแบบ
อตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ ซึ�งสดัสว่นในการนําเสนอกระบวนแบบทั :งสองมีความแตกตา่งกนั
ไปตามแตค่วามต้องการของศลิปิน อยา่งไรก็ตามผลงานทกุชิ :นมกัมีการแสดงออกด้วยกระบวน
แบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ร่วมด้วยเสมอ สอดคล้องกบัศลิปินที�ได้กลา่วสรุปไว้วา่ “สตัว์
สําหรับผมมนัเป็นเพียงสญัลกัษณ์ที�แทนทกุชีวิต”108 

เนื +อหา 

ผลงานที�นําเสนอด้วยรูปสตัว์ของศลิปินประกอบด้วยเนื :อหาสว่นตวั และเนื :อหาสงัคม 
ซึ�งเนื :อหาสว่นตวันําเสนอในผลงานชื�อ “วฏัฏะ” (ภาพที� 61)และผลงานชื�อ “วงเวียนชีวิต” (ภาพที� 
61) สว่นเนื :อหาสงัคมถกูนําเสนอในผลงานชื�อ “การดิ :นรนของสรรพชีวิต” (ภาพที� 63)และผลงาน
ชื�อ “สองฝ่ายวา่ยคนละทาง” (ภาพที� 64) ซึ�งศลิปินได้กล่าวถึงรายละเอียดของเนื :อหาในผลงานชื�อ 
“วฏัฏะ” และ “วงเวียนชีวิต” ดงันี : 

 ภาพปลากบันกมนัเข้าเรื�องกบัศาสนา นกึไปวา่ปลาพวกนี :เมื�อก่อนเคยวา่ยในนํ :า 
มนัก็เป็นสจัธรรม วนัหนึ�งมนษุย์ก็คงจะเหมือนปลาเหมือนใบไม้ที�เมื�อก่อนเคยวา่ยเคยสะบดั
อยู่บนต้น แตต่อนนี :กลายเป็นซากดินซากปนูไปแล้ว เลยเอาศาสนาเข้ามาผนวก 

                                                           

106 เรื�องเดียวกนั. 
107 เรื�องเดยีวกนั. 
108 เรื�องเดยีวกนั. 
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ภาพ “วฏัฏะ” แทนสรรพชีวิตทั :งหลาย ไมใ่ช่วา่จะต้องเป็นนกเป็นปลา มนัเป็น
เพียงสญัลกัษณ์แทนสิ�งมีชีวิตทั :งหมด ภาพนั :นแสดงการเวียนวา่ยตายเกิดไปสูค่วามวา่ง
เปลา่ มนัคือหลมุขาว ในอวกาศมีหลมุดํา ใครเข้าไปแล้วไมไ่ด้ออกมา คนโบราณคิดวา่นรก
เข้าไปแล้วมืดๆ สว่นสีขาวในภาพนี :คิดวา่ในโลกเรามีศาสดาที�ช่วยเราให้ประพฤติดี ทําดี ถ้า
ทําความดีจิตใจเราก็ได้ขึ :นสวรรค์ สามารถพบสวรรค์ได้ เหมือนชีวิตทั :งหลายที�เวียนวา่ยยงัมี
โอกาสไปสูแ่สงสวา่งซึ�งหมายถงึสวรรค์ รูปปลาที�ผมเขียนจะมีการแสดงกาลเวลา มีอดีต 
ปัจจบุนั มีอนาคต อยู่ในตวั เป็นเส้นทางของธรรมชาติ 

สว่นนกในภาพ “วงเวียนชีวิต” เขาคิดว่าเขาบินได้ แตห่นีความตายไมไ่ด้ในที�สดุก็
ต้องตกลงมาผพุงั เขียนซากนกแตแ่สดงอาการบินทะยาน แม้จะบินหนีสงูในอากาศ แตม่นัก็
มีความตายปนอยู่ สรรพชีวิต สรรพสิ�ง หินผา ต้นไม้ มนักไ็มมี่อะไรคงทนยั�งยืน ผพุงัไปตาม
กาลเวลา เป็นแก่นของสจัธรรม ผมก็เอาการคิด การวางรูปที�มีความพอดี งดงาม รูปทรงของ
สตัว์พวกปลาเป็นชีวิตของมนษุย์ที�ไมเ่ลิศเลอ สว่นนกมีฐานะสงูสง่ แตใ่นที�สดุมนัก็คือนกที�

ตกลงมาตายเหมือนกนั มาเป็นดิน หิน นํ :า ลม ไฟ เป็นเพียงสญัลกัษณ์ที�เข้าใจได้ง่ายๆ109  

ผลงานชื�อ “วฏัฏะ” (ภาพที� 61)และผลงานชื�อ “วงเวียนชีวิต” (ภาพที� 62) มีการ
แสดงออกด้วยเนื :อหาสว่นตวั กลา่วคือ เป็นเรื�องของความเชื�อความศรัทธาสว่นตวัของศลิปิน ซึ�ง
เกี�ยวกบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาที�กลา่ววา่ ทกุชีวิตล้วนเป็นอนิจจงั ไมมี่ผู้ใดสามารถหลีกหนี
ความเสื�อม และความตายได้ โดยใช้สญัลกัษณ์ของปลาแทนบคุคลธรรมดาสามญั และนกแทน
บคุคลที�มียศถาบรรดาศกัดิdหรือบคุคลที�มีฐานะ หากแตท่ั :งหมดตา่งต้องเผชิญกบัความตายใน
ท้ายที�สดุ แม้เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานของศลิปินจะเป็นเนื :อหาส่วนตวั แตเ่มื�อนําออกแสดงตอ่
สาธารณชน ศลิปินได้มีความคาดหวงัให้บคุคลในสงัคมได้เกิดการตระหนกัรู้ในสจัธรรมของชีวิต  

ผลงานชื�อ “การดิ :นรนของสรรพชีวิต” (ภาพที� 63) และผลงานชื�อ “สองฝ่ายวา่ยคนละ
ทาง”  (ภาพที� 64) เป็นเนื :อหาสงัคม กล่าวคือ ผลงานทั :งสองเกิดจากการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร และสภาพ
ความเป็นไปของมนษุย์ในสงัคม ดงัที�ศิลปินได้กลา่วถึงเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานทั :ง 2 ชิ :น ดงันี : 

ตา่งฝ่ายตา่งเอาตวัรอด มนัแสดงให้เห็นความดิ :นรน มนักห็มายถงึคนในสงัคม 
เวลาเกิดมาก็ไขวค่ว้าหาความรํ�ารวย หาชื�อเสียง ดิ :นรนกนัไป สอดแทรกธรรมะเข้าไป อย่างมี
คําวา่ ปลาเลก็กินปลาใหญ่ หมายถงึ คนที�ประพฤติไมดี่ โลภมาก อยากมีชื�อเสียง มีความ

                                                           

109 เรื�องเดยีวกนั. 
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อยาก มีความทะเยอทะยาน ก็ใช้ปลาพวกนี :แทนคนในสงัคม คือ มนัมกัวา่ยไปไมเ่อาเพื�อน

ฝงู วา่ยไปแบบเอาแตต่วัรอด หรือการดิ :นรนของคนที�ไขวค่ว้าหาความสขุใสต่วั110 

ผลงานจิตรกรรมชื�อ “การดิ :นรนของสรรพชีวิต” (ภาพที� 63) และ “สองฝ่ายว่ายคนละ
ทาง” (ภาพที� 64) มีเนื :อหาสงัคม เนื�องจากสาระที�ศลิปินต้องการนําเสนอนั :นเปรียบเสมือนภาพ
สะท้อนของสงัคมมนษุย์ ที�ตา่งฝ่ายตา่งดิ :นรนเพื�อให้ชีวิตอยูร่อดโดยไมส่นใจความเป็นไปของ
บคุคลอื�น ตา่งกอบโกยผลประโยชน์เข้าหาตวัให้ได้มาซึ�งเกิดอํานาจ เงินทอง ก่อให้เกิดการแก่งแยง่ 
การเอารัดเอาเปรียบ ดงัสํานวนไทยที�วา่ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ผู้ ที�มีอํานาจมากกว่าย่อมได้เปรียบ
ผู้ ที�มีอํานาจน้อยกว่า ถือเป็นการอปุมาถึงความเห็นแก่ตวัของมนษุย์ที�อาศยัอยู่ร่วมกนัในสงัคม 

ดงันั :นสามารถสรุปได้วา่เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานจิตรกรรมที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปิน
ประกอบด้วยเนื :อหาสว่นตวัซึ�งเกี�ยวข้องกบัหลกัธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้า อนัได้แก่สจัธรรมของ
ชีวิต และเนื :อหาสงัคม ซึ�งเกี�ยวกบัความเห็นแก่ประโยชน์สว่นตน และการเอารัดเอาเปรียบผู้ อื�น 
เป็นสภาพการณ์ของสงัคมที�เกิดขึ :นได้ไมว่า่ยคุสมยัใด หรือในสงัคมระดบัใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

110 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

กาํจร สุนพงษ์ศรี 

กําจร สนุพงษ์ศรี
73 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาประตมิากรรม จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ในระดบัปริญญาโท สาขาประตมิากรรม จากสถาบนัศลิปะ
โอตสิ ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญาดษุฎีบณัฑิต
กิตตมิศกัดิdสาขาทฤษฎีศลิป์ จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร  

ศลิปินมีผลงานเป็นที�ยอมรับทั :งด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ศิลปะ สตัว์ประเภทแรก
ที�ปรากฏในผลงานของศลิปินคือไก่ ถกูนําเสนอในผลงานจิตรกรรมราวปี พ
หนัเหความสนใจไปนําเสนอภาพลกัษณ์ของสิ�งอื�น จนกระทั�งราวปี พ
ผลงานโดยแสดงรูปสตัว์ประเภทนกอีกครั :ง 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มี
ได้แก่ ผลงานชื�อ “รุ่งอรุณ
ผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี :

ภาพที� 65  รุ่งอรุณ, 2500 
ที�มา: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิปะแหง่รัชกาลที� 
ศลิป์แหง่รัชกาลที� 9, 2549

กําจร สนุพงษ์ศรี เกิดเมื�อวนัที� 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2480 ที�จงัหวดัลพบรีุ
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาประตมิากรรม จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรม

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ในระดบัปริญญาโท สาขาประตมิากรรม จากสถาบนัศลิปะ
โอตสิ ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญาดษุฎีบณัฑิต
กิตตมิศกัดิdสาขาทฤษฎีศลิป์ จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั

ศลิปินมีผลงานเป็นที�ยอมรับทั :งด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ศิลปะ สตัว์ประเภทแรก
ลปินคือไก่ ถกูนําเสนอในผลงานจิตรกรรมราวปี พ.ศ

หนัเหความสนใจไปนําเสนอภาพลกัษณ์ของสิ�งอื�น จนกระทั�งราวปี พ.ศ.2530 
ผลงานโดยแสดงรูปสตัว์ประเภทนกอีกครั :ง  

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มี
รุ่งอรุณ” (ภาพที� 65) และผลงานชื�อ “สูเ่สรีภาพ-อิสรภาพ” 

ผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี : 

 

 เทคนิค สีนํ :ามนั ขนาด 89 x 64.5 ซม. 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิปะแหง่รัชกาลที� 9: 6 ทศวรรษศลิปะไทย

2549), 58.

181 

ที�จงัหวดัลพบรีุ ปัจจบุนัอาย ุ
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาประตมิากรรม จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรม

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ในระดบัปริญญาโท สาขาประตมิากรรม จากสถาบนัศลิปะ 
โอตสิ ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญาดษุฎีบณัฑิต
กิตตมิศกัดิdสาขาทฤษฎีศลิป์ จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั

ศลิปินมีผลงานเป็นที�ยอมรับทั :งด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ศิลปะ สตัว์ประเภทแรก
ศ.2500 ตอ่มาศลิปินได้

2530 จงึเริ�มสร้างสรรค์

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 2 ชิ :น 
” (ภาพที� 66) ซึ�งมีภาพ

ทศวรรษศลิปะไทย (กรุงเทพฯ: มลูนิธิหอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 66  สูเ่สรีภาพ-อิสรภาพ
ที�มา: กําจร สนุพงษ์ศรี, วิถีทางของข้าพเจ้า 

แรงจูงใจ 

ผลงานจิตรกรรมของศลิปินได้นําเสนอสตัว์ประเภท ไก่ และนก 
อิทธิพลของแรงจงูใจภายในผลกัดนัให้ศลิปินกระทําการสร้างสรรค์ขึ :น
มลูเหตขุองการนําเสนอรูปไก่ในผลงานจิตรกรรมชื�อ 

รุ่งอรุณ เป็นภาพสตัว์แรกๆภาพหนึ�งของวงการศิลปะสมยัใหม่
รูปเดียวแล้วก็เลิกไป... 
สู ่ จอมพลสฤษดิd ซึ�ง
ใช่ในปี พ.ศ.2475 
จอมพลสฤษดิd นั�นไมใ่ช่หนกัเลย
สิทธิขั :นพื :นฐานของมนษุย์ถกูจํากดัอย่างชดัเจน
สงัคมนิยมแพร่หลายเข้าสูว่งการเยาวชนไทย
นี : ก็ซมึซบัมาใช้ด้วย... 

... 111 

สภาพการณ์แวดล้อมทางสงัคมในขณะนั :นได้กลายมาเป็นสิ�งเร้าที�กระตุ้นให้ศลิปินเกิด
ความต้องการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีการนําเสนอรูปไก่เพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์ 

                                                          

111 สมัภาษณ์ กําจร สนุพงษ์ศรี

อิสรภาพ, 2535 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 100 x 11
วิถีทางของข้าพเจ้า 2000 (กรุงเทพ: M.Lee Publishing House

ผลงานจิตรกรรมของศลิปินได้นําเสนอสตัว์ประเภท ไก่ และนก 
อิทธิพลของแรงจงูใจภายในผลกัดนัให้ศลิปินกระทําการสร้างสรรค์ขึ :น 

มลูเหตขุองการนําเสนอรูปไก่ในผลงานจิตรกรรมชื�อ “รุ่งอรุณ” (ภาพที� 65) ดงันี :

รุ่งอรุณ เป็นภาพสตัว์แรกๆภาพหนึ�งของวงการศิลปะสมยัใหม.่.. 
... ตอนนั :นบงัเอิญอยู่ในช่วงเปลี�ยนถ่ายการปกครองจาก

ซึ�งมีลกัษณะคอ่นข้างเผดจ็การ... คนไทยเข้าสูย่คุประชาธิปไตยที�เราคิดวา่
 แตผ่ลสดุท้ายนานเข้าเรารู้สกึวา่มนัไมใ่ช่ แตถ่งึไมใ่ช่ก็ยงัดี

สฤษดิd นั�นไมใ่ช่หนกัเลย... เรารู้สกึอดึอดั รู้สกึวา่ประชาชนไทยเริ�มไมมี่ความหวงั
สิทธิขั :นพื :นฐานของมนษุย์ถกูจํากดัอย่างชดัเจน… ในช่วงนั :นเราต้องยอมรับวา่ความคิดแนว
สงัคมนิยมแพร่หลายเข้าสูว่งการเยาวชนไทย ผมเป็นเยาวชนคนหนึ�งก็คงไมพ้่นกบัสภา

... ใช้ไก่แทนคนที�เบิกบานเหน็เสรีภาพ...เป็นสญัลกัษณ์เชิงการเมืองนิดๆ

สภาพการณ์แวดล้อมทางสงัคมในขณะนั :นได้กลายมาเป็นสิ�งเร้าที�กระตุ้นให้ศลิปินเกิด
ความต้องการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีการนําเสนอรูปไก่เพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์ 

                   

สมัภาษณ์ กําจร สนุพงษ์ศรี, ศิลปิน, 1 สงิหาคม 2553. 

182 

 

100 x 115 นิ :ว. 
: M.Lee Publishing House, 2543), 22.

ผลงานจิตรกรรมของศลิปินได้นําเสนอสตัว์ประเภท ไก่ และนก ซึ�งเกิดขึ :นภายใต้
ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึง

ดงันี : 

... ผมทําเพียงแค่
จากจอมพล ป. มา

คนไทยเข้าสูย่คุประชาธิปไตยที�เราคิดวา่
ถงึไมใ่ช่ก็ยงัดีกวา่สมยั 

เรารู้สกึอดึอดั รู้สกึวา่ประชาชนไทยเริ�มไมมี่ความหวงั... 
ในช่วงนั :นเราต้องยอมรับวา่ความคิดแนว

ผมเป็นเยาวชนคนหนึ�งก็คงไมพ้่นกบัสภาวะอนั
เป็นสญัลกัษณ์เชิงการเมืองนิดๆ

สภาพการณ์แวดล้อมทางสงัคมในขณะนั :นได้กลายมาเป็นสิ�งเร้าที�กระตุ้นให้ศลิปินเกิด
ความต้องการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีการนําเสนอรูปไก่เพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์ เนื�องจากไก่มีนยัยะที�
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แสดงถึงความมีอิสรเสรี กลา่วคือ เหตกุารณ์ทางการเมืองในขณะนั :นเตม็ไปด้วยอํานาจการ
ปกครองเชิงเผดจ็การทางทหาร ประชาชนถกูจํากดัสิทธิเสรีภาพ ศลิปินซึ�งเป็นบคุคลหนึ�งที�อยูใ่น
สภาวการณ์เชน่นั :นยอ่มต้องสมัผสัรับรู้ได้ถึงภาวะดงักลา่ว ดงันั :นเมื�อสิ�งเร้าภายนอกคือ เหตกุารณ์
ทางการเมืองกระตุ้นเร้าตอ่การรับรู้ของศลิปินจงึก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองภายในคือ เกิด
อารมณ์ความรู้สกึกดดนัและภาวะความตงึเครียด นํามาซึ�งความต้องการลดระดบัความตงึเครียด
นั :นด้วยการคิดแสวงหาหนทางในการแสดงออก โดยถ่ายทอดด้วยกลวิธีทางศลิปะที�ศลิปินมีความ 
สามารถและกระทําได้ รูปไก่ที�ปรากฏในผลงานนอกจากจะถกูนํามาใช้แสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์
แล้วนั :น ยงัสามารถเชื�อมโยงไปสูพื่ :นฐานด้านความสมัพนัธ์และความชื�นชอบของศิลปินที�มีตอ่ไก่
อีกประการหนึ�งดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึง ดงันี :  

ผมเป็นคนรักสตัว์เหมือนคนทั�วไป ผมเลี :ยงปลากดัคูก่บัไก่ เลี :ยงจิ :งหรีดด้วยให้มนั
ขนัมนัใช้ปีกสีกนั... เป็นการละเลน่ของเดก็ๆช่วงหลงัสงครามโลกครั :งที�สอง ตอนนั :นเราไมมี่
อปุกรณ์การเลน่นอกจากจะเลน่กบัธรรมชาติ เอาปลากดัมาใสโ่หลดมูนัพอง...  ไก่ผมพอมี
ศกัยภาพหาซื :อได้คือ หาง่าย ราคาไมแ่พงนกั นอกจากนั :นกเ็อามาตีได้ สนกุๆ ตามประสา
เดก็ เป็นธรรมดาของเดก็ผู้ชายมีลกัษณะชอบความรุนแรงบ้างเลก็น้อยเป็นสนัดานดิบที�มีใน
ตวั... ผมวา่ลกูไก่มนัน่ารักมนักลมๆ มีขนฟูๆ  มนัสวย เชื�อง ผมเลี :ยงไก่อยู่หลายปี หลายรุ่น 
ในชีวิตผมมีความผกูพนักบัไกม่ากพอควรเลยหยิบมาเป็นสญัลกัษณ์ เรารู้จกัไก่หมด ทั :ง
กิริยาท่าทาง ไก่ตวัผู้ ที�ขนัจะทําอย่างไรก็พอจบัความได้  นอกเสียจากความผกูพนัสว่นตวั

แล้วผมเห็นความงามของมนั ประทบัใจในรูปร่าง อปุนิสยั เป็นสตัว์ที�มีสีสนั สง่างาม...112
 

จากข้อความข้างต้นสามารถสะท้อนให้เห็นวา่ศลิปินมีความใกล้ชิดธรรมชาต ิ ในวยั
เยาว์เคยเลี :ยงสตัว์ทั :งปลากดั จิ :งหรีด และไก่ โดยมีจดุประสงค์เพื�อตอบสนองความสขุและความ
เพลิดเพลินของตน โดยที�ศิลปินมีความผกูพนัใกล้ชิดกบัไก่เป็นพิเศษจนเกิดความรักเอ็นด ู รวมทั :ง
เกิดความประทบัใจในรูปร่าง กิริยาท่าทาง ตลอดจนอปุนิสยัของไก่ และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกบัสตัว์ประเภทนี :เป็นอยา่งดี 

ดงันั :นในผลงานชื�อ “รุ่งอรุณ” (ภาพที� 65) ไก่สามารถนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์เพื�อสื�อ
ความและมีความสอดคล้องกบัเนื :อหาที�ต้องการแสดงออก ซึ�งการนําเสนอรูปไก่ดงักล่าวเป็นผลสืบ
เนื�องมาจากประสบการณ์ในวยัเยาว์ของศลิปินที�มีความผกูพนัและมีความชื�นชอบไก่มากเป็นพิเศษ 
ทําให้ศลิปินมีความรู้จกัคุ้นเคยกบัลกัษณะทา่ทาง อากปักิริยา ตลอดจนอปุนิสยัของสตัว์ประเภทนี :

                                                           

112 เรื�องเดยีวกนั. 
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ได้เป็นอยา่งดี จงึง่ายตอ่การนําความรู้ที�สั�งสมมาใช้สร้างสรรค์ในผลงานจิตรกรรมของตน อาจ
กลา่วได้ว่าทั :งความประทบัใจ ความชื�นชอบ ความผกูพนัใกล้ชิด และความรู้ที�มีเกี�ยวกบัไก่ 
ตลอดจนความต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ที�เกิดจากการรับรู้ของตนด้วยกลวิธีทางศลิปะที�ตนมี
ทกัษะ คือแรงจงูใจภายในที�มีพลงักระตุ้นเร้าให้ศลิปินนําเสนอรูปไก่ในผลงานจิตรกรรมของตนขึ :น 
อยา่งไรก็ตามการสร้างสรรค์ภาพสตัว์ของศลิปินได้หยดุชะงกัลง เนื�องจากศลิปินได้หนัเหความ
สนใจไปสูส่ิ�งอื�นที�ศลิปินมีความสนใจนําเสนอมากกวา่ ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “การวาดภาพสตัว์มา
เป็นชว่งๆ เมื�อสนใจจะหยิบเอามาใช้... ความเบื�อหนา่ยความซํ :าซาก เป็นศตัรูที�ร้ายกาจของวงการ
ศลิปะ พวกศลิปินเองก็กลวัคํานี : ผมไมช่อบความซํ :าซาก ชีวิตเราต้องเดนิหน้าทกุวนั...”113 เมื�อมี
แรงจงูใจเรื�องอื�นเข้ามาแทนที� ทําให้ความสนใจในสตัว์ลดน้อยลง จงึเป็นเหตใุห้การสร้างสรรค์
ผลงานที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปินวา่งเว้นตามไปด้วย จนกระทั�งราวปี พ.ศ. 2530 ศลิปินจงึได้
กลบัมาให้ความสนใจในการสร้างสรรค์รูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมของตนอีกครั :ง โดยในครั :งนี :มีการ
นําเสนอสตัว์ประเภทนกในผลงานจิตรกรรม ดงัเชน่ ในผลงานชื�อ “สูเ่สรีภาพ-อิสรภาพ” (ภาพที� 
66) ศลิปินใช้รูปนกเพื�อเป็นตวัแทนของเสรีภาพ ดงัที�ศลิปินได้กลา่ววา่  

เริ�มทําภาพนกราวปี 2530 มีนกปรากฏภาพสองภาพ... ผมชอบค้นหาสิ�งใหม ่
เปลี�ยนแปลงเนื :อหา และกระบวนแบบ พอถงึยคุอิ�มตวัเราก็จะหยดุและเลิก แตก่ส็ามารถ
กลบัมาใหมไ่ด้อีก... นกก็มีไอเดียคล้ายไก่ เป็นสตัว์ที�สามารถโบยบินไปได้ทกุที�... ตอนเยน็
เห็นมนับินกนัเป็นฝงู ผมแปลกใจบางตวัใหญ่แล้วยงับินได้ แตทํ่าไมเราบินไมไ่ด้ บางครั :งเรา

ก็อิจฉามนั... นกยงัเป็นสญัลกัษณ์ของเสรีภาพด้วย...114 

มลูเหตทีุ�จงูใจให้ศลิปินเกิดความต้องการสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปนกเกิดจาก 
ประสบการณ์ที�ได้รับรู้ และความรู้สกึอศัจรรย์ใจของศลิปินที�ได้รับจากธรรมชาตทีิ�สรรค์สร้างให้สตัว์
แตล่ะชนิดมีคณุลกัษณะและความสามารถเฉพาะที�แตกตา่งกนั นอกจากนี :ยงัมีแนวความคดิที�มี
ความคล้ายคลงึกบัผลงานชื�อ “รุ่งอรุณ” (ภาพที� 65) คือใช้สตัว์เพื�อแสดงนยัยะถึงเสรีภาพของสรรพ
ชีวิตอีกประการหนึ�ง 

ผลงานการสร้างสรรค์ของศลิปินเปลี�ยนแปลงไปตามสิ�งเร้าและระดบัความเข้มข้นของ
แรงจงูใจภายใน ซึ�งศิลปินมีธรรมชาตนิิสยัที�ชื�นชอบและต้องการแสวงหาสิ�งแปลกใหมใ่นการ
สร้างสรรค์อยูเ่สมอสิ�งนี :ถือเป็นแรงจงูใจภายในที�สําคญั เพราะมีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงด้านกระบวน
                                                           

113 เรื�องเดยีวกนั. 
114

 เรื�องเดียวกนั. 
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แบบ สาระและเนื :อหาในการทํางาน กล่าวคือ เมื�อศลิปินได้สมัผสัรับรู้ตอ่สิ�งเร้าภายนอกที�ได้พบเห็น
หรือรู้สึก และระดบัของแรงจงูใจด้านความสนใจในเรื�องนั :นทวีพลงัขึ :น ศลิปินจะแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะตามที�ตนมีความสามารถ และหากแรงจงูใจในเรื�องนั :น
ออ่นกําลงัลงหรือมีแรงจงูใจเรื�องอื�นเข้ามาแทนที� การนําเสนอผลงานของศลิปินจะมีการแสดงออกที�
เปลี�ยนแปลงตามไปด้วย ดงันั :นสดัส่วนความเข้มข้นของแรงจงูใจภายในจงึเป็นปัจจยัที�สําคญัในการ
กําหนดทิศทางการสร้างสรรค์ของศลิปิน ส่วนเรื�องแรงจงูใจภายนอกด้าน เงิน รางวลั เกียรตยิศ 
ชื�อเสียง และการยอมรับจากบคุคลอื�นได้เข้ามามีอิทธิพลในชว่งเริ�มต้นของการสร้างสรรค์ กลา่วคือ 
ขณะกําลงัศกึษาศลิปินมีความคาดหวงัรางวลัจากการสง่ผลงานประกวดดงัที�ศลิปินกล่าวถึง ดงันี : 

ระหวา่งนั :นเป็นนโยบายอย่างหนึ�งคือ เริ�มต้องการแสดงให้เห็นเป็นที�ยอมรับของ
สงัคมวา่เราก็พอมีดี ต้องการทดสอบความสามารถ ต้องการหยั�งทราบถงึผลการตดัสินของ
กรรมการวา่ผลงานเราเป็นที�ยอมรับหรือไม.่.. ทกุคนทกุอย่างไมว่า่จะแข่งขนัอะไรทั :งสิ :นกมี็
การคาดหวงัเตรียมตวั แตจ่ะมากบ้างน้อยบ้างแตกตา่งกนัไป... พอได้มา (รางวลั) กทํ็าให้เรา
มีชื�อมีเสียงมีประวติัที�ดี แต่พอทําได้พอประมาณผมก็คิดวา่วิธีนี :เป็นวิธีที�เราไมค่อ่ยชอบนกั
คือ พอได้รางวลัแล้วรู้สกึวา่มนัเพิ�มความเครียด เพราะการสง่แตล่ะครั :งเราจะต้องมีการกะ
เกณฑ์คาดเดาความรู้สกึนกึคิดของกรรมการทําให้เรารู้สกึอดึอดั เราคิดว่าน่าจะพอแล้วก็เลย
เลิก และอีกอย่างตอนนั :นเริ�มวางแผนไปเรียนตอ่ที�อเมริกาจําเป็นต้องหาเงิน ก็เริ�มเขียนงานที�

ดงู่ายสบายๆ...115
 

ในชว่งเริ�มต้นของการสร้างสรรค์ศลิปินสง่ผลงานเข้าประกวดเพราะการได้มาซึ�งรางวลั
เป็นการท้าทายตอ่ศกัยภาพความสามารถของตนเอง รวมทั :งต้องการเป็นที�ยอมรับจากบคุคลอื�น 
ดงันั :นการสง่ผลงานเข้าประกวดยอ่มเกิดการคาดหวงัเสมอ จงึอาจกลา่วได้วา่รางวลั เกียรตยิศ 
ชื�อเสียง และการได้รับความยอมรับจากสงัคมถือเป็นแรงจงูใจภายนอก เป็นตวัเสริมแรงให้ศลิปิน
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะและนําสง่ประกวด ซึ�งศลิปินได้รับรางวลัจากการประกวดหลายครั :ง อาทิ 
ในปี พ.ศ.2507 ได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง จากการประกวดศลิปกรรม
แหง่ชาต ิ ครั :งที� 15 และในปี พ.ศ. 2508 ได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงินจากการ
ประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 16 ตามลําดบั แตก่ารสร้างผลงานโดยต้องกะเกณฑ์คาดเดาถึง
ความต้องการของคณะกรรมการได้สร้างความอดึอดัใจให้แก่ศลิปิน อีกทั :งพลงัของแรงจงูใจเรื�อง
รางวลัและการยอมรับจากบคุคลอื�นได้ถกูแทนที�ด้วยแรงจงูใจด้านเงินรายได้จากการขายผลงาน

                                                           

115
 เรื�องเดยีวกนั. 
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ศลิปะ เนื�องจากศลิปินต้องการเดนิทางไปศกึษาตอ่ยงัตา่งประเทศ เงินจงึกลายเป็นปัจจยัสําคญัที�
สามารถทําให้ศลิปินบรรลถึุงเป้าหมายดงัที�ตั :งความประสงค์เอาไว้ ดงันั :นจงึมีการปรับเปลี�ยนแนว
ทางการแสดงออกให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ซื :อ อยา่งไรก็ตามการสร้างสรรค์ให้ได้มาซึ�ง
เงินทองต้องไมข่ดัตอ่เจตจํานงในการสร้างสรรค์อยา่งบริสทุธิdใจด้วย กล่าวคือ การสร้างสรรค์ต้อง
เกิดจากความต้องการภายในของศลิปินเป็นสําคญั เพราะหากศลิปินคํานงึถึงเพียงเรื�องเงิน
คา่ตอบแทนจะมีผลทําให้คณุภาพของผลงานด้อยคณุคา่ลงไปด้วย ซึ�งศลิปินได้แสดงทศันะด้าน
การค้างานศลิปะดงันี : 

การทํางานศิลปะกบัการขายงาน สองสิ�งสองอย่างเป็นเงาซึ�งกนัและกนั แตใ่น
ระหวา่งทําคนที�มุง่มั�นจะเป็นศิลปินจริงๆ ไมค่วรจะคํานงึถงึการค้า เพราะมิเช่นนั :นงานของ
เราก็จะคณุภาพตํ�า เพราะเจตนารมณ์เราไปขึ :นอยู่กบัเงินแล้ว ทําให้เราขาดอิสรภาพมวัพะวง
วา่ขายได้หรือไมไ่ด้ สู้ เราเขียนไปแล้วคอ่ยวางแผนหลงัจากการทํางานแล้วดีกวา่... เราต้อง

คิดเสมอวา่ศิลปินเป็นอาชีพ...116  

การสร้างสรรค์และเงินรายได้ซึ�งได้มาจากการขายผลงานศลิปะเป็นสิ�งที�สามารถเกิดขึ :น
ได้ หากการดําเนินชีวิตของมนษุย์ยงัคงอยูภ่ายใต้ระบบการแลกเปลี�ยนระหว่างเงินทองกบัสิ�ง
อปุโภค บริโภค ศลิปินก็เป็นบคุคลหนึ�งในสงัคมที�ต้องการปัจจยัในการดํารงชีวิตเชน่เดียวกนั เมื�อ
กลา่วถึงการขายผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์นั :น ศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

 ช่วงที�ขายได้จะมีงานที�มีภาพสตัว์เลก็ๆน้อยๆ บางครั :งไอเดียเหลา่นี :มนัก็แวบเข้า
มาคือ ผมชอบทํางานเป็นชดุ พอผมเลิกสนใจกไ็ปทําอย่างอื�น บางครั :งติดใจก็กลบัมาทําอีก
เลก็น้อย... ผลงานสตัว์พอขายได้ก็ไมคิ่ดทําเพิ�ม เราหยดุหนัไปทําอย่างอื�น ผมจะเปลี�ยนเรื�อง
เสมอ วิธีการอย่างนี :ได้แรงบนัดาลใจมาจากปิกสัโซ ่ เขาบอกวา่เมื�อกาลและเวลาเคลื�อน

คล้อยระบบความคิดจิตใจมนษุย์ก็ควรจะเปลี�ยนตามไปด้วย...117 

อาจสรุปได้วา่การสร้างสรรค์ในชว่งต้นของศลิปินถึงแม้จะมีอิทธิพลเรื�องแรงจงูใจ
ภายนอกเข้ามาเกี�ยวข้อง คือ ความต้องการเงิน รางวลั ชื�อเสียงและการยอมรับจากบคุคลอื�น แตก็่
มิได้มีอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมซึ�งนําเสนอรูปสตัว์ เพราะศลิปินมกันําเสนอผลงาน
ที�เปลี�ยนแปลงไปตามสิ�งเร้าโดยคํานงึถึงความพงึพอใจของตนเป็นหลกั ทั :งไก่และนกในผลงาน

                                                           

116
 เรื�องเดียวกนั. 

117
 เรื�องเดยีวกนั. 
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จิตรกรรมของศลิปินจงึเกิดขึ :นภายใต้อิทธิพลของแรงจงูใจภายในคือ ความต้องการแสดงออกใน
เรื�องราวหรือสิ�งที�ตนให้ความสนใจเทา่นั :น ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “ผมชอบลทัธิปัจเจกบคุคลนิยม 
(Individualism) เพราะคดิว่ามนัเป็นหวัใจของผู้ ต้องการสร้างสรรค์งานศลิปะ และก็สรุปเอาเองวา่
คือ การทําการคิดอะไรก็ได้ที�ตนเองชอบและพงึพอใจที�สดุ...”118 

กระบวนแบบ 

ผลงานจิตรกรรมรูปไก่ ในผลงานชื�อ “รุ่งอรุณ” (ภาพที� 65) ของศลิปินมีการนําเสนอใน
กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม  ซึ�งเป็นกระบวนแบบที�ได้รับความนิยมในขณะนั :นดงัที�ศลิปินกลา่วว่า 
“ตอนเรียน เรียนแบบเหมือนจริง ที�เลือกตดัทอนเพราะสมยันิยมมนันิยมแบบนี : ชว่งนั :นปิกสัโซ่ดงั 
พวกเราก็รู้จกัแล้ว... และเพราะเป็นความชื�นชอบสว่นตวั แตผ่มไมไ่ด้ทําแบบควิบสิม์มากนกั...”119 

ในขณะที�ศลิปินสร้างผลงานรูปไก่ขึ :น กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมกําลงัเป็นที�สนใจใน
หมูศ่ลิปินยคุสมยันั :น ประกอบกบัศลิปินมีความชื�นชอบ ปิกสัโซ ่ ศลิปินคนสําคญัในลทัธิควิบสิม์ ที�
ให้ความสําคญักบัการนําเสนอรูปทรงที�ประกอบขึ :นจากพื :นระนาบ มุง่เน้นแสดงปริมาตรของรูปทรง  
จากกระแสการสร้างสรรค์และความชื�นชอบดงักล่าวยอ่มสง่อิทธิพลตอ่การนําเสนอกระบวนแบบ
ของศลิปินด้วย แตท่ว่าศลิปินได้นําเอาหลกัสนุทรียภาพบางประการมาใช้เท่านั :น กลา่วคือ ศลิปิน
แสดงรูปทรงของไก่ที�ถกูดดัแปลงและตดัทอนรายละเอียดให้เกิดความเรียบง่าย ซึ�งรูปทรงของไก่เกิด
จากการประกอบกนัของระนาบและเส้นตรง จนทําให้โครงสร้างเส้นรอบนอกของรูปทรงมีลกัษณะ
เป็นเหลี�ยมมมุแสดงความสง่า แข็งแกร่ง และมั�งคง อยา่งไรก็ตามศลิปินมิได้มีจดุประสงค์เพื�อ
นําเสนอความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียว ยงัมุง่หมายแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ อีกด้วย กล่าวคือ ภาพฉากทศันียภาพเกิดจากจินตนาการแตกตา่งไปจาก
สภาพแวดล้อมที�มีอยูจ่ริง อีกทั :งรูปไก่ยงักระตุ้นให้เกิดการนกึไปถึงความเป็นตวัแทนของสิ�งอื�นที�
นอกเหนือไปจากการแสดงเพียงรูปไก่ที�โก่งคอขนัในยามเช้าเทา่นั :น ดงัที�ศิลปินได้กล่าววา่ “ใช้ไก่
แทนคนที�เบกิบานเห็นเสรีภาพ...”120 ดงันั :นผลงานชื�อ “รุ่งอรุณ” (ภาพที� 65) จงึมีการแสดงออกใน
กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมผสมผสานกบักระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ โดยที�มี
สดัสว่นของกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมชดัเจนมากกว่า 

                                                           

118 กําจร สนุพงษ์ศรี, วิถีทางของข้าพเจ้า 2000 (กรุงเทพ: M.Lee Publishing House, 2543), 118.  
119 สมัภาษณ์ กําจร สนุพงษ์ศรี, ศิลปิน, 1 สงิหาคม 2553. 
120 เรื�องเดยีวกนั. 
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สว่นผลงานจิตรกรรมชื�อ “สูเ่สรีภาพ-อิสรภาพ” (ภาพที� 66) มีการนําเสนอผา่นกระบวน
แบบเชิงรูปแบบนิยม เมื�อพิจารณารูปทรงของนกที�ปรากฏในผลงานเกิดขึ :นจากการทบัซ้อนเหลื�อม
ลํ :ากนัของเส้นตรงและพื :นระนาบ ทําให้รูปทรงของนกปรากฏลกัษณะที�แสดงความเรียบง่าย 
ทิศทางของเส้นเฉียงได้กระตุ้นเร้าตอ่การรับรู้ถึงการเคลื�อนที�ของนกซึ�งกําลงัพุง่ทะยานไปข้างหน้า 
นอกจากนี :คา่นํ :าหนกัของสียงัก่อให้เกิดมิติความตื :นลกึ และกําหนดความคมชดัหรือพร่าเลือนของ
รูปทรงอีกประการหนึ�ง ซึ�งสิ�งเหลา่นี :คือลกัษณะการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมที�
มุง่เน้นให้ความสําคญัไปที�การนําเสนอความงามของเส้น รูปทรง และการจดัวางคา่นํ :าหนกัของสีที�
ก่อให้เกิดมิติในผลงานจิตรกรรม ผลงานชิ :นนี :เป็นเชน่เดียวกนักบัผลงานชื�อ “รุ่งอรุณ” (ภาพที� 65) 
ที�ศลิปินต้องการนําเสนอกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ร่วมด้วย ดงัที�ศิลปินกลา่ววา่ 
“นกเป็นสญัลกัษณ์ของเสรีภาพ”121 หากแตมี่ทิศทางในการแสดงออกตามกระบวนแบบเชิงรูปแบบ
นิยมชดัเจนกวา่ผลงานชื�อ “รุ่งอรุณ” (ภาพที� 65) 

สรุปได้วา่ในผลงานทั :ง 2 ชิ :นของศลิปินมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม 
ซึ�งเป็นกระบวนแบบสกดัตดัทอนรูปทรงของสตัว์ โดยนําเสนอคณุคา่ความงามทางโครงสร้าง และ
ลกัษณะของรูปทรงที�เรียบง่ายเป็นระเบียบ ประกอบกบัแสดงการประสานกลมกลืนกนัของเส้น สี
และทศันธาตทุางศลิปะอื�นๆ โดยมีกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เข้ามาผสมผสาน 
หากแตไ่มมี่สดัสว่นที�ชดัเจนเทา่กบักระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม 

เนื +อหา 

ผลงานจิตรกรรมชื�อ “รุ่งอรุณ” (ภาพที� 65) มีผลสืบเนื�องมากจากเหตกุารณ์ทางการ 
เมืองในชว่งการเปลี�ยนผา่นอํานาจจากสมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม สูจ่อมพลสฤษดิd ธนะรัชต์ 
ประชาชนอยูใ่ต้การปกครองแบบเผดจ็การทหาร อํานาจทางการเมืองขึ :นอยู่กบักองทพั ทําให้
ประชาชนถกูลิดรอนสิทธิเสรีภาพ สร้างความอึดอดัใจให้แก่ศลิปินจนกระทั�งสร้างสรรค์ผลงานซึ�ง
นําเสนอรูปไก่ออกมาในที�สดุ อยา่งไรก็ตามแม้ศลิปินจะได้รับการกระตุ้นเร้าจากสถานการณ์ที�ไม่
พงึประสงค์ แตท่วา่อปุนิสยัสว่นตวัของศลิปินนิยมสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางสขุนิยม ดงัที�
ศลิปินกลา่วว่า “ผมเป็นคนทํางานศลิปะในแง่สขุนิยม มองโลกในแง่ความสขุ...”122 จงึสร้างสรรค์
ผลงานซึ�งมีรายละเอียดด้านเนื :อหาตามที�ศลิปินกลา่วถึงดงันี :  

                                                           

121 เรื�องเดยีวกนั. 
122 เรื�องเดยีวกนั. 
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เป็นสญัลกัษณ์ให้เหน็ถงึลกัษณะของความปีติยินดีของไก่ซึ�งเหมือนมหาชน ถ้า
หากเขาได้รับเสรีภาพตา่งๆอย่างเตม็ที�เขาก็จะมีความสขุ... ไก่เป็นสตัว์ที�มีอิสรเสรีภาพ
พอควร ทกุเช้าตื�นมามนัก็เบิกบานมีการขนัรับแสงอาทิตย์สญัลกัษณ์ของวนัใหม ่ มีแมไ่ก่ มี
ไข่ เป็นครอบครัวที�มีความอบอุน่... ผมก็มีความรู้สกึวา่จดุมุง่หมายของมนษุย์คือ เสรีภาพ 
ภารดรภาพ เสมอภาค อนันี :ความจริงไมใ่ช่ความคิดใหม ่เป็นคําขวญัของการปฏิวติัใหญ่ของ
ฝรั�งเศส ผมรู้สกึวา่เป็นคําขวญัที�กระชบัและเหมาะสมสําหรับมนษุย์ทกุคนในอนาคตซึ�งใน
เวลานี :ออกมาในเรื�องของสิทธิมนษุยชน ตอนนั :นยงัไมมี่ เป็นการมองถงึวา่มนษุย์ทกุคนไมว่า่
ยากจนหรือรํ�ารวยควรจะมีสิทธิขั :นพื :นฐาน... ความจริงความคิดนี :เป็นความคิดเชิงมนษุย์

นิยม คือ เห็นคา่มนษุย์...123
 

จากข้อความข้างต้นสะท้อนเนื :อหาเรื�องราวที�เกี�ยวกบัสภาพการณ์ทางการเมืองการ
ปกครองในขณะนั :น ซึ�งศลิปินได้ใช้รูปไก่เพื�อเป็นสญัลกัษณ์แทนความเบกิบานของมนษุย์ที�มี
อิสรเสรีภาพในการดําเนินชีวิต และแสดงอาทิตย์เป็นสญัญาณของวนัใหมซ่ึ�งเต็มเปี� ยมไปด้วย
ความสดใสและความหวงั ดงันั :นผลงานชื�อ “รุ่งอรุณ” จงึมีการแสดงเนื :อหาสงัคม 

ผลงานชื�อ “สูเ่สรีภาพ-อิสรภาพ” (ภาพที� 66) มีการใช้นกเพื�อเป็นสญัลกัษณ์ ดงัที�ศลิปิน
กลา่ววา่ “นกเป็นสญัลกัษณ์ของเสรีภาพ และความมีอิสระ”124 นกที�ปรากฏตา่งพุ่งทะยานไป
ข้างหน้า ซึ�งมีนยัยะถึงการเคลื�อนที�ไปข้างหน้า การก้าวไปสู้ อิสรภาพและเสรีภาพ ซึ�งเป็นทศันะและ
ความสนใจส่วนตวัของศลิปินในการนํานกมาใช้แทนคา่สญัลกัษณ์ทางความคดิของตน โดยมิได้
กลา่วถึงเหตกุารณ์หรือสร้างความเชื�อมโยงไปสูบ่คุคลอื�น ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงเนื :อหา
สว่นตวั 

สรุปได้วา่เนื :อหาที�ศลิปินใช้แสดงออกในผลงานจิตรกรรมที�นําเสนอรูปสตัว์มีทั :งเนื :อหา
สว่นตวั และเนื :อหาสงัคม ซึ�งมีปัจจยัด้านแรงจงูใจภายในเป็นตวัแปรสําคญั เพราะเมื�อความสนใจ
ของศลิปินเปลี�ยน เนื :อหาที�นํามาใช้แสดงออกยอ่มเปลี�ยนแปลงเชน่เดียวกนั  

 

 

 

                                                           

123 เรื�องเดยีวกนั. 
124 เรื�องเดยีวกนั. 
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ประพันธ์ ศรีสุตา 

ประพนัธ์ ศรีสตุา เกิดเมื�อวนัที� 17 กรกฎาคม พ.ศ.2482 ที�จงัหวดัลําพนู ปัจจบุนัอาย ุ
71 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญาจากคณะจิตรกรรมประตมิากรรม มหาวิทยาลยั
ศลิปากร ตอ่มาได้รับทนุจากรัฐบาลสหพนัธรัฐเยอรมนีเดินทางไปศกึษายงัสถาบนัแวร์คคนุส์ชเูลอร์ 
เมืองฮนัโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี (Werkkunstschule, Hannover, Germany) หลงัจากนั :นได้รับทนุ
จากมลูนิธิฟลุไบรท์ (Fulbright) และมลูนิธิจอห์น ดี รอกกี :เฟลเลอร์ที� 3 (J.D. Rockefeller 3rd 
Fund Fellowship) เดนิทางไปศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรีและโทในสถาบนัศลิปะแครนบรูค มล
รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Cranbrook Academy of Arts, Michigan, U.S.A.)  

ภายหลงัจากสําเร็จการศกึษาศลิปินได้เป็นอาจารย์พิเศษในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 
ตอ่มาจงึเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจําในคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
จนกระทั�งเกษียณอายรุาชการในปี พ.ศ.2542 ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ  

ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ตั :งแตปี่ พ.ศ. 2504-2513 โดยในชว่งแรก
ระหวา่งปี พ.ศ.2504-2507 ได้สร้างผลงานขึ :นจํานวนหนึ�ง ตอ่มาปี พ.ศ.2508-2509 ต้องหยดุการ
สร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะไม้ลงชั�วคราว เนื�องจากได้เดนิทางไปศกึษาตอ่ยงัประเทศเยอรมนี แต่
อยา่งไรก็ตามในชว่งนี :ศลิปินได้เขียนภาพร่างขนาดเล็กลงบนกระดาษเป็นจํานวนมากถึง 176 ภาพ 
เมื�อเดนิทางกลบัประเทศไทยในปี พ.ศ.2510 จงึนําเอาภาพร่างดงักลา่วมาสร้างเป็นผลงานภาพ
พิมพ์แกะไม้ขึ :น ตลอดระยะเวลาจากปี พ.ศ.2504-2513 ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้
มากกวา่ 400 ชิ :น ซึ�งในจํานวนนี :ปรากฏผลงานที�แสดงรูปสตัว์หลากหลายชนิด เชน่ ววั ควาย ม้า 
ปลา ไก่ นก และแมลงตา่งๆ โดยเริ�มปรากฏครั :งแรกราวปี พ.ศ.2505 เรื�อยมาจนถึงปี พ.ศ.2513 
รวมระยะเวลาประมาณ 9 ปี มีผลงานที�ปรากฏรูปสตัว์จํานวนมาก 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 4 ชิ :น 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ขึ :นจากนํ :า” (ภาพที� 67) ผลงานชื�อ “ขี�ม้าชมทุง่” (ภาพที� 68) ผลงานชื�อ “หนีเสือ
ปะจระเข้” (ภาพที� 69) และผลงานชดุ “ผู้กล้าผจญมาร” (ภาพที� 70) ซึ�งมีภาพผลงาน และ
รายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 67  ขึ :นจากนํ :า, 2510
ที�มา: มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้แกะของประพนัธ์ ศรีสตุา พ
พระ มหาวิทยาลยัศลิปากร

ภาพที� 68  ขี�ม้าชมทุง่, 2510
ที�มา: มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้แกะของประพนัธ์ ศรีสตุา พ
พระมหาวิทยาลยัศลิปากร

 

2510 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 59 x 48 ซม. 
มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้แกะของประพนัธ์ ศรีสตุา พ.ศ.2503-2513 (กรุงเทพ

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 106.

 

2510 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 59 x 47.5 ซม. 
มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้แกะของประพนัธ์ ศรีสตุา พ.ศ.2503-2513 (กรุงเทพ

พระมหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 107

191 

กรุงเทพ: หอศลิป์วงัทา่

 
กรุงเทพ: หอศลิป์วงัทา่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 69  หนีเสือปะจระเข้
ที�มา: มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้แกะของประพนัธ์ ศรีสตุา พ
พระมหาวิทยาลยัศลิปากร

ภาพที� 70  ชดุผู้กล้าผจญมาร 
ที�มา: มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้แกะของประพนัธ์ ศรีสตุา พ
พระมหาวิทยาลยัศลิปากร

แรงจูงใจ 

เมื�อสํารวจผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของศลิปินที�เกิดขึ :นระหวา่งปี พ
ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ชิ :นแรกๆของศลิปินเริ�มต้นขึ :นตั :งแตปี่ พ
พ.ศ.2513 ซึ�งสามารถแบง่ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ออกเป็น 
2504-2510 และผลงานระหวา่งปี พ

หนีเสือปะจระเข้, 2511 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ 
มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้แกะของประพนัธ์ ศรีสตุา พ.ศ.2503-2513 (กรุงเทพ

พระมหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 212-213.

ชดุผู้กล้าผจญมาร (ภาพบางส่วนจากทั :งหมด 34 ชิ :น), 2511 เทคนิค
มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้แกะของประพนัธ์ ศรีสตุา พ.ศ.2503-2513 (กรุงเทพ

พระมหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 180-181.

เมื�อสํารวจผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของศลิปินที�เกิดขึ :นระหวา่งปี พ
ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ชิ :นแรกๆของศลิปินเริ�มต้นขึ :นตั :งแตปี่ พ.ศ.2505 

ซึ�งสามารถแบง่ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ผลงานระหวา่งปี พ
และผลงานระหวา่งปี พ.ศ.2511-2513 โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดดงันี :
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กรุงเทพ: หอศลิป์วงัทา่

 

เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ 
กรุงเทพ: หอศลิป์วงัทา่

เมื�อสํารวจผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของศลิปินที�เกิดขึ :นระหวา่งปี พ.ศ.2504-2513 
เรื�อยมาจนกระทั�งถึงปี 

กลุม่ ได้แก่ผลงานระหวา่งปี พ.ศ.
โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดดงันี : 
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ในชว่งต้นของการสร้างสรรค์คือ ในราวปี พ.ศ. 2504 ศิลปินแสดงรูปสตัว์ขึ :นเพื�อเป็น
สว่นประกอบหนึ�งในผลงานบางชิ :น เชน่ คนตีไก่ หรือคนจบัปลา จนกระทั�งในช่วงปี พ.ศ.2510 จงึมี
ผลงานที�แสดงรูปสตัว์อย่างเดน่ชดัมากยิ�งขึ :น โดยเฉพาะควายและม้า อย่างไรก็ตามผลงานช่วง
ระหว่างปี พ.ศ.2504-2510 มีลกัษณะการแสดงออกร่วมกนัคือ ศลิปินนําเสนอรูปสตัว์เป็นส่วน 
ประกอบหนึ�งเพื�อแสดงถึงวิถีชีวิตของมนษุย์ที�อาศยัอยู่ในชนบท ซึ�งศลิปินเรียกผลงานที�สร้างขึ :นใน
ชว่งเวลานี :วา่ “ชดุชนบท” โดยได้กล่าวถึงสาเหตขุองการนําเสนอรูปควายและม้าในผลงานของตนดงันี : 

อาจารย์เป็นลกูพ่อค้าแมค้่าชีวิตวุน่วาย โตมาสกั 5-6 ขวบ ชว่งนั :นเป็นช่วงปลาย
สงครามโลก ฝรั�งทิ :งระเบิด บ้านพ่อแมอ่ยู่ติดตลาดเขาวุน่กบัการค้าขาย ป้าไมมี่ลกูเลยเอา
อาจารย์ไปอยู่ด้วย ป้าเขาอยู่ห่างออกไป 4-5 กิโลเมตรเป็นหมูบ้่านชาวบ้าน เรารู้สกึสงบดี ไม่
วุน่เหมือนที�บ้าน เลยเรียนในหมูบ้่านนั :นจนอาย ุ 11ขวบ... ไมไ่ด้จงใจเขียนสตัว์เท่าไหร่หรอก 
สนใจเขียนคนมากกวา่ สตัว์เป็นสว่นประกอบ แตเ่วลาเขียนภาพคนมนัมีสตัว์ติดเข้าไปด้วย 
เพราะทําเรื�องชีวิตชาวบ้าน เช่น เดก็เลี :ยงควาย...ควายนี�มนัเห็นเป็นชีวิตประจําวนัเลย 
สว่นมากเพื�อนๆของเราที�ไปเลน่ด้วยเป็นเดก็เลี :ยงควายทั :งนั :น... รูปม้าก็มีเยอะ ม้าจริงๆเห็น
เวลาเขามีบวชเดก็ ในหมูบ้่านมีอยู่คนเขาเลี :ยงไว้เอาไว้รับจ้าง... และเราได้ดฝูรั�ง หนงั
คาวบอยไงเราก็ประทบัใจ... ม้าเป็นสตัว์ที�มีสรีระร่างกาย โดยธรรมชาติมนัมีเอสเธติคสวย 
สตัว์โลกที�พระเจ้าสร้างมามีคนกบัม้าเท่านั :นที�มีรูปร่างสวยงาม... สตัว์ตวัแรกที�เรียนคือ ม้า 

อนาโตมีนี�ต้องเรียนม้าเป็นหลกั...125 

เจตจํานงในการนําเสนอรูปทรงและเนื :อหาในผลงานของศิลปินมุง่ไปที�การให้ความ
สนใจกบัเรื�องราววิถีชีวิตของคนชนบท เนื�องจากเดมิศิลปินอาศยัอยูใ่นจงัหวดัลําพนูกบัป้าซึ�งอยู่
ทา่มกลางสิ�งแวดล้อมที�เป็นธรรมชาต ิ ประกอบไปด้วยป่าเขา ทุง่นา ลําธาร และโดยเฉพาะสตัว์
น้อยใหญ่ตา่งๆ เชน่ ววั ควาย ม้า ไก่ ฯลฯ ยอ่มเป็นภาพที�สามารถพบเห็นได้เป็นปกติวิสยัตามวิถี
ของชาวไทยในอดีต ดงันั :นรูปควายที�ปรากฏในผลงานชื�อ “ขึ :นจากนํ :า” (ภาพที� 67) ของศลิปินจงึ
เกิดจากความคุ้นเคย เนื�องจากศลิปินกลา่ววา่มีเพื�อนเป็นเป็นเดก็เลี :ยงควาย ทําให้สามารถพบเห็น
ควายอยู่บอ่ยครั :ง เมื�อเกิดความต้องการนําเสนอภาพความทรงจําที�ตนได้สมัผสัและประทบัใจใน
อดีต จงึปรากฏรูปเดก็และควายในผลงานของศลิปิน สว่นภาพม้าที�ปรากฏในผลงานนั :นเกิดจาก
ความประทบัใจในกายวิภาคสตัว์ กลา่วคือเมื�อครั :งที�ศิลปินอยูใ่นวยัเยาว์ได้มีโอกาสพบเห็นม้าที�
ชาวบ้านเลี :ยงเอาไว้เพื�อประกอบพิธีอปุสมบทในหมูบ้่าน จงึเกิดความรู้สกึประทบัใจอยากสมัผสั
อยากขี�เลน่ตามประสาเดก็ทั�วไป ครั :นเมื�อเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัศลิปากรได้มีโอกาสศกึษาวิชา
                                                           

125 สมัภาษณ์ ประพนัธ์ ศรีสตุา, ศิลปิน, 28 มกราคม 2553. 
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กายวิภาคสตัว์ จงึเกิดความประทบัใจในโครงสร้างของม้าจนต้องการถ่ายทอดความรู้สกึดงักลา่ว
ออกมาในผลงานศลิปะของตน ดงันั :นผลงานชื�อ “ขี�ม้าชมทุง่” (ภาพที� 68) จงึเกิดจากประสบการณ์
การรับรู้ในอดีต ผนวกกบัความต้องการถ่ายทอดเรื�องราวตามความคดิและความรู้สึก ตลอดจน
ความต้องการแสดงศกัยภาพที�มีของตนสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม 

ดงันั :นผลงานชื�อ “ขึ :นจากนํ :า” (ภาพที� 67) และผลงานชื�อ “ขี�ม้าชมทุง่” (ภาพที� 68) จงึ
ปรากฏอิทธิพลของแรงจงูใจภายในคือ ความต้องการถ่ายทอดมโนภาพที�สั�งสมจากประสบการณ์
ชีวิตในวยัเยาว์ซึ�งมีความใกล้ชิดธรรมชาติ ตลอดจนความต้องการถ่ายทอดความประทบัใจในสรีระ
ร่างกายของคน สตัว์ และสิ�งแวดล้อมตา่งๆ 

ในชว่งปี พ.ศ.2511-2513 ศลิปินเริ�มสนใจนําเสนอผลงานที�เกี�ยวเนื�องกบัสภาพการณ์ 
ทางสงัคม โดยเรียกผลงานที�สร้างขึ :นในชว่งเวลานี :วา่ “ชดุปรัชญา” รูปสตัว์ที�ปรากฏเริ�มถกูใช้
แสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์ ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงในผลงานชื�อ “หนีเสือปะจระเข้” (ภาพที� 69) ดงันี : 

ลกึๆ เป็นความกดดนัทางสงัคม สภาพการณ์บ้านเมืองภายใต้ระบอบเผดจ็การ 
ช่วงนั :นมีสงครามเวียดนาม ยคุจีไอ  ทหารอเมริกนัเอาเมืองไทยเป็นฐานทพั เดก็สาวไปเป็น
โสเภณี บวกกบัสํานวนไทย “หนีเสือปะจระเข้” เราเลี�ยงไปไมทํ่าเสือกบัจระเข้ เปลี�ยนเป็นกรง
เลบ็ของไก่หรือนกกบัปลายกัษ์ สตัว์นี�จริงๆก็เป็นสตัว์ที�เราสมัผสัตลอดเวลา... คนแทน
ความรู้สกึของมนษุย์มนัไมใ่ช่ตวัแทนของเดก็ที�เราเห็น... เป็นสญัลกัษณ์ แก้ความเบื�อหน่าย
แก้ความเลี�ยน เราไมใ่ช่คนเขียนภาพประกอบ ถ้าทําเสือทําจระเข้มนัก็ไมมี่ครีเอทีฟ มนัต้อง
ไมเ่คยเห็นที�ไหนมาก่อน... อาจารย์รู้สกึวา่ชดุปรัชญามนัสนกุ ตรงกบัสถานการณ์... เกิดมโน

ภาพแล้วต้องการถ่ายทอดออกมา คือเรารู้สกึมนัมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม เราก็หาทางออก...126 

จากสภาพการณ์ทางสงัคมในขณะนั :นได้สร้างความสนใจให้แก่ศลิปิน โดยเฉพาะการ
เรื�องการเมืองการปกครอง กลา่วคือ เมื�อครั :งเกิดสงครามเวียดนาม รัฐบาลเผดจ็การของไทย
ยินยอมให้สหรัฐอเมริกาสง่กองกําลงัพร้อมอาวธุยทุโธปกรณ์เข้ามาตั :งฐานทพัในประเทศไทย ผล
พวงที�ตามมาคือ เกิดโสเภณีจํานวนมาก เมื�อผนวกกบัความสนใจในสํานวนไทยคําว่า “หนีเสือปะ
จระเข้” ทําให้ศลิปินเกิดมโนภาพในการสร้างสรรค์ผลงานโดยอาศยัรูปกรงเล็บของนกผสมผสานไก่ 
และรูปปลาแทนการนําเสนอด้วยรูปเสือและจระเข้ โดยศลิปินให้เหตผุลวา่การทํางานศลิปะมิใช่
การเขียนภาพประกอบ ดงันั :นศลิปินจงึมีอิสระทั :งความคดิและการนําเสนอสามารถปรับเปลี�ยนรูป

                                                           

126 เรื�องเดยีวกนั. 
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สตัว์ไปตามจินตนาการของตนเองได้ สรุปได้วา่ศลิปินได้ถกูกระตุ้นเร้าทางความคิดคือ การรับรู้
สถานการณ์ในสงัคม ผสานกบัความรู้เดมิเกี�ยวกบัสํานวนไทย และจินตนาการสร้างสรรค์สว่นตวั 
จนเกิดเป็นความต้องการแสดงออกด้วยกลวิธีที�ตนมีทกัษะความสามารถ คือการสร้างสรรค์ผลงาน
ศลิปะ ซึ�งเป็นเสมือนหนทางแหง่การระบายออกของภาวะความกดดนัภายในจิตใจ อีกทั :งยงัเป็น
การแสดงปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมอีกประการหนึ�ง 

ในปีเดียวกนันี :ศลิปินสร้างผลงานซึ�งนําเสนอรูปแมลงจํานวนมาก ชื�อชดุ “ผู้กล้าผจญ
มาร” (ภาพที� 70) ประกอบด้วยผลงานทั :งหมด 34 ชิ :น แสดงรูปเดก็กําลงัตอ่สู้กบัแมลงยกัษ์สาย
พนัธุ์ตา่งๆ ซึ�งศลิปินกลา่วถึงที�มาในการสร้างสรรค์ผลงานชดุนี :วา่ 

ชดุแมลงเราได้ข้อมลูเห็นหนงัสอืโบราณเป็นลายเส้นแมลงสารพดัชนิด ชอบ
ฟอร์มแมลง อีกอย่างเราอยากทําเป็นแมลงยกัษ์อยู่แล้วนี�ก็เข้าทาง ทําเลก็เป็นใหญ่ มนั
น่าสนใจดี... เวลาเราทํางานเราจะคิดฝันไปเรื�อยๆ ทํายงัไงไมใ่ห้ซํ :า แตถ้่าไอเดียบางอย่างมนั
ถกูใจก็จะหยดุตรงนั :นนานหนอ่ย อย่างแมลงนี�ทําตั :ง 34 ตวั บงัเอิญแมลงแตล่ะตวัมนัไม่
เหมือนกนัด้วย มนัแก้ความเบื�อหน่ายได้เหมือนกนั... กรงเลบ็กบัแมลงมีคอนเซป็ต์คล้ายกนั 
ช่วงนี :เป็นช่วงสงครามเวียดนาม ยคุจีไอ ต้องการสื�อปัญหาด้านการบ้านการเมือง มนัอดึอดั

... ชดุแมลงเอามาเป็นตวัแทน เดก็ก็เหมือนฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมเป็นรูปสตัว์ทั :งหลาย127 

ผลงานชดุ “ผู้กล้าผจญมาร” (ภาพที� 70) เกิดจากการถกูกระตุ้นเร้าจากสภาพการณ์ใน
สงัคม และหนงัสือภาพลายเส้นรูปแมลงชนิดตา่งๆ รวมทั :งจินตนาการของศิลปิน กล่าวคือ 
เหตกุารณ์ตา่งๆที�เกิดขึ :นในสงัคมทําให้ศลิปินรู้สึกกดดนัและอดึอดั ดงันั :นศลิปินจึงพยายามหา
หนทางเพื�อลดระดบัภาวะอารมณ์ดงักลา่ว เมื�อได้พบเห็นหนงัสือลายเส้นรูปแมลง ทําให้ศลิปินเกิด
ความประทบัใจในรูปร่างของแมลง ประกอบกบัรูปแมลงเหลา่นี :สามารถนํามาถ่ายทอดให้เกิด
ความสอดคล้องกบัทศันะที�มีตอ่สงัคมของตนได้ จงึเกิดการนําเสนอรูปแมลงในผลงานเป็นจํานวน
มาก โดยแมลงตา่งๆถกูนํามาใช้ในเชิงสญัลกัษณ์เพื�อเป็นตวัแทนของฝ่ายอธรรม และรูปแด็กเป็น
ตวัแทนของฝ่ายธรรมะ นอกจากนี :ศลิปินยงัเกิดจินตนาการนําเสนอสดัสว่นของแมลงให้มีขนาด
ใหญ่กวา่รูปร่างของเดก็ ทั :งนี :เพื�อเพิ�มความแปลกใหมแ่ละความนา่สนใจมากยิ�งขึ :น  

ดงันั :นผลงานชื�อ “หนีเสือปะจระเข้” (ภาพที� 69) และผลงานชดุ “ผู้กล้าผจญมาร” (ภาพ
ที� 70) จงึเกิดขึ :นภายใต้อิทธิพลของแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความสนใจในสภาพการณ์ทางสงัคม 

                                                           

127 เรื�องเดยีวกนั. 
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ความต้องการแสดงทศันะความคดิเห็น ความต้องการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะตามจินตนาการ
ความคดิฝันของตน ความประทบัใจในโครงสร้างรูปร่างของสตัว์ และความต้องการแสดงทกัษะ
ความสามารถด้านศลิปะ ตลอดจนความต้องการลดระดบัภาวะความตงึเครียดภายในจิตใจของ
ตนเอง สิ�งเหลา่นี :ถือเป็นพลงัสําคญัที�ชว่ยผลกัดนัให้ศลิปินกระทําการสร้างสรรค์จนกระทั�งสําเร็จ
ลลุว่ง โดยเฉพาะผลงานชดุ “ผู้กล้าผจญมาร” ปรากฏอิทธิพลของแรงจงูใจภายในระดบัสงู 
เนื�องจากศลิปินได้นําเสนอรูปแมลงในผลงานจํานวนมากถึง 34 ชิ :น 

จากผลงานทั :ง 4 ชิ :น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของแรงจงูใจภายใน ซึ�งผลกัดนัให้
ศลิปินเกิดพฤตกิรรมการสร้างสรรค์ เพื�อตอบสนองตอ่ความต้องการภายในของตนเอง โดยมีการ
ตั :งเป้าหมาย มีความพยายาม และมีความตอ่เนื�องสอดคล้องกบัศลิปินที�ได้กลา่ววา่  

วู้ดคทัทํามาไมตํ่�ากวา่ 400 ชิ :น คนตวัเลก็ๆ กวา่ที�จะวาดให้มนัเคลื�อนไหวได้ นี�มีไม่
ตํ�ากว่า 1,000 รูป... งานของอาจารย์ทําขึ :นเพื�อตนเอง เพื�อความสขุ คนเกิดมาเป็นศิลปินไมไ่ด้
ทําก็อดึอดั งานศิลปะจะมีคณุคา่ตอ่เมื�อเราแสดงสติปัญญา...ดงันั :นศิลปะถกูสร้างขึ :นมาเพื�อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง พอข้อมลูใหมเ่ข้ามาในตวัเราก็อยากระบายออกไป...

เป้าหมายคือต้องการสร้างความปีติยินดีให้แก่คนด ูทํางานศิลปะต้องมีความตั :งใจ128 

ตลอดระยะเวลาจากปี พ.ศ.2504-2513 มีผลงานภาพพิมพ์แกะไม้มากกวา่ 400 ชิ :น ซึ�ง
ต้องใช้เวลาและความมุง่มั�นเพียรพยายามอยา่งมากในการแสดงภาพมนษุย์ สตัว์ และสิ�งตา่งๆให้ดู
มีชีวิตชีวาเคลื�อนไหวได้อยา่งอิสระ ความเพียรพยายามนี :เป็นผลสืบเนื�องมาจากสิ�งเร้าภายในของ
ศลิปินเอง ได้แก่ ความต้องการทํางานศลิปะที�ตนเองรัก ความต้องการเป็นผู้ มีทกัษะ ความสนกุ
เพลิดเพลิน และการได้แสดงอิสระทางความคิด ตลอดจนความต้องการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอื�น 
อยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ.2514 ศลิปินได้หยดุการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ลง เนื�องจาก
ได้รับทนุเพื�อเดินทางไปศกึษาตอ่ยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกบัมีความสนใจนําเสนอผลงาน
ด้วยสื�อและกลวิธีอื�น ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงดงันี : 

วิธีการทํางานเหมือนเขียนหนงัสือ พอมีข้อมลูใหมข่ึ :นมา ต้องเริ�มต้นใหม ่ จบแล้ว
ก็คือจบ... ไปอเมริกา พอกลบัมา (ประเทศไทย) กล็ยุเขียนสนํี :ามนั เปลี�ยนเนื :อหาเปลี�ยนสื�อ 
มาทําแอบสแตรกท์... เพราะเราอยากเป็นจิตกร สาเหตทีุ�เลอืกทําแกะไม้เพราะ เราไมมี่เงิน
ซื :อสีนํ :ามนั... หลงัจาก 1970 แล้วก็ไมไ่ด้ทําสตัว์เลย... อาจารย์ชอบเขียนสี ทํางานแกะมาสิบ

                                                           

128 เรื�องเดยีวกนั. 
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ปีเลยเลิก ระหวา่งแกะไม้ก็คิดวา่เป็นจิตรกรอยู่ตลอดเวลา เราฝังใจคิดวา่เราเรียนจิตรกรรม 

เราไมมี่โอกาสได้เขียนสี พอมีโอกาสก็เลยมาเขียน เขียนอยู่สองสามร้อยชิ :น...129 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ความสนใจเรื�องการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์
แกะไม้มีระดบัแรงจงูใจภายในที�ลดลง และกลบัมีแรงจงูใจภายในเกี�ยวกบัเรื�องอื�นเข้ามาแทนที� 
เนื�องจากศลิปินได้มีโอกาสเปิดรับประสบการณ์ใหมจ่ากการเดนิทางไปศกึษาตอ่ยงัตา่งประเทศ ทํา
ให้ได้รับรู้เรื�องราว ตลอดจนเรียนรู้กลวิธีในการสร้างสรรค์มากยิ�งขึ :น ประกอบกบัเดมิศลิปินมีความ
ปรารถนาจะเป็นจิตรกร แตเ่นื�องจากขณะกําลงัศกึษาอยู่นั :นวสัดอุปุกรณ์ในการสร้างสรรค์ทาง
จิตรกรรมมีราคาสงู จงึเป็นเหตใุห้ศลิปินเลือกสร้างสรรค์ผลงานด้วยกลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ ตอ่มา
เมื�อมีโอกาสจงึเริ�มสร้างผลงานด้วยกลวิธีทางจิตรกรรมที�ตนเคยมุง่หวงั นอกจากนี :การแสดงออก
ตามแนวทางนามธรรมกําลงัเป็นกระแสนิยมในแวดวงศลิปะสากล จงึทําให้ศลิปินเริ�มหนัเหความ
สนใจไปสูก่ารนําเสนอผลงานในลกัษณะดงักลา่วด้วย อาจกลา่วได้วา่ระดบัของแรงจงูใจภายใน
เรื�องการนําเสนอรูปสตัว์สิ :นสดุลงในปี พ.ศ.2513 และมีแรงจงูใจเรื�องการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมเข้ามาแทนที� ซึ�งมีระดบัของแรงจงูใจที�ยาวนานจนกระทั�งถึงปัจจบุนัรวมระยะเวลากวา่ 
40 ปี ส่วนด้านแรงจงูใจภายนอกเกี�ยวกบัรางวลั ชื�อเสียง และเงินทองนั :นศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

อาจารย์สง่ประกวดแห่งชาติ 2 ครั :ง ที�สง่แห่งชาติตอนนั :นมนัยงัเดก็ๆ ก็เอากบัเขา
บ้าง หลงัจากนั :นกไ็มเ่คยคิดประกวดอีก... พออาจารย์ศิลป์เสีย ก็ไมอ่ยากเรียนตอ่ 2505-
2506 ก็ออกมาเป็นศิลปินอิสระ สนกุดี ตระเวนแสดงงานตามสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง 
ฟิลิปปินส์ ญี�ปุ่ น ไต้หวนั ได้เงินใช้... ไมคิ่ดวา่การประกวดเป็นสาระ รางวลัไมใ่ช่สิ�งสําคญั... 
เราเป็นศิลปินถ้าไมมี่คนชอบเราก็ไปได้ครึ�งเดียว การเป็นศิลปินต้องครบองค์ประกอบ คน
ชอบงานยิ�งกวา่การได้รับเหรียญทองเสียอีก... การขายงาน ขายได้ก็แคพ่อประทงัชีวิตในสมยั
นั :นนะ เราก็ไมไ่ด้ขายดิบขายดีอะไรนานทีขายที... ก็ไมรู้่จะหาเงินวิธีไหน เราอยากทําอะไรที�

เราต้องการทํา ไมต้่องมีใครมาบงัคบั ก็ต้องเอางานเรานี :แหละ พอให้เราหายใจต่อไปได้...130 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าขณะเป็นนกัศกึษารางวลัมีความสําคญัตอ่ศิลปิน โดย
เคยสง่ผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวลั 2 ครั :ง คือในปี พ.ศ.2504 และ พ.ศ.2505 ได้รับรางวลั
เกียรตินิยมอนัดบัสามเหรียญทองแดงจากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 12 และ ครั :งที�13 
ตอ่มาเมื�อศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรีเสียชีวิต จงึทําให้ศิลปินตดัสินใจไมศ่กึษาตอ่ และด้วยเหตนีุ :

                                                           

129 เรื�องเดยีวกนั. 
130 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



198 

 

อาจทําให้ศลิปินเลิกสง่ผลงานเข้าประกวด เพราะขาดความเชื�อมั�นในการพิจารณาตดัสินของ
คณะกรรมการ ประกอบกบัเป็นชว่งเวลาที�ศลิปินได้มีโอกาสเดินทางไปศกึษาดงูาน ตลอดจนแสดง 
ผลงานของตนยงัตา่งประเทศ ได้พบเห็นผลงานศิลปะมากมายรวมทั :งผลงานของศิลปินยงัเป็นที�
ยอมรับในระดบัสากล ดงันั :นแรงจงูใจด้านรางวลัจงึมิใชส่ิ�งสําคญั ในขณะที�แรงจงูใจด้านการยอมรับ
จากผู้ อื�น และเงินรายได้จากการขายผลงานกลบัมีความสําคญัอย่างมากสําหรับศลิปิน เนื�องจาก
การดํารงชีวิตของมนษุย์จําเป็นต้องอาศยัปัจจยัด้านการเงิน ดงันั :นจงึไมอ่าจปฏิเสธได้วา่เงินไมมี่
ความสําคญัตอ่การดําเนินชีวิตของศลิปิน อีกทั :งการขายผลงานศลิปะนั :นต้องอาศยัการยอมรับจาก
บคุคลอื�นในสงัคมร่วมด้วย อยา่งไรก็ตามแม้แรงจงูใจภายนอกด้านเงินและการได้รับการยอมรับจะมี
ความสําคญัสําหรับศลิปินไม่น้อย แตท่ว่าในขณะสร้างสรรค์ผลงานนั :นต้องปราศจากอิทธิพล
ดงักลา่วโดยสิ :นเชิง ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึงดงันี : 

พอนกึถงึก็เขียนเลย ไมเ่คยคิดวา่เขียนแล้วต้องเอาไปแสดงเอาไปขาย...ตอนทํา
เราใช้สมาธิ มนัไมมี่เวลาไปคิดเรื�องอื�นหรอก ใจมนัจดจ่ออยู่ที�งานอย่างเดียว...การขายงาน
กบัการทํางานมนัคนละเรื�องคนละเวลา... ตอลสตอยเคยพดูวา่การทํางานศิลปะต้องมาจาก
ความปรารถนาภายในไมใ่ช่มาจากสิ�งเย้ายวนภายนอก อาจารย์อา่นดแูล้วรู้สกึวา่พดูถกู... 
ตวัที�มนักระตุ้นจริงๆ คงเป็นเพราะสภาวะสงัคมการเมือง และความรู้สกึของเราเอง... เรื�อง
ฝันๆสนกุสนานยงัพอขายได้ พอมาทําชดุที�เกี�ยวกบัการเมืองแล้วขายไมอ่อกเลย มนัซีเรียส

คนรับไมไ่ด้... แตเ่ราก็อยากทําไง มนัสนกุ ทํางานศิลปะต้องทําด้วยใจจริงๆ...131  

อาจกลา่วได้วา่ระหวา่งการสร้างสรรค์แรงจงูใจภายในมีความสําคญัเหนือสิ�งอื�นใด 
ทั :งนี :เพื�อสนองตอบตอ่ความต้องการภายในจิตใจของตนเองเป็นหลกั โดยมีแรงจงูใจภายนอกเป็น
แรงเสริมที�ชว่ยให้ศลิปินสามารถดํารงชีวิตเพื�อสร้างสรรค์ผลงานศลิปะตอ่ไป ดงันั :นจึงสามารถสรุป
ได้วา่ผลงานศลิปะซึ�งรวมไปถึงการนําเสนอรูปสตัว์ของศิลปินนั :นสร้างสรรค์ขึ :นโดยปราศจาก
อิทธิพลของแรงจงูใจภายนอก  

กระบวนแบบ 

การสร้างสรรค์ของศลิปินถกูนําเสนอด้วย 2 กระบวนแบบ ได้แก่ กระบวนแบบปรนยั
นิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง และ กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสญัลกัษณ์ ซึ�ง
สามารถกลา่วถึงรายละเอียดได้ ดงันี : 

                                                           

131 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



199 

 

ผลงานชดุชนบท ซึ�งได้แก่ ผลงานชื�อ “ขึ :นจากนํ :า” (ภาพที� 67) และ “ขี�ม้าชมทุง่” (ภาพ
ที� 68) นั :นมีการแสดงออกในกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง เนื�องจาก
ศลิปินสร้างสรรค์สิ�งตา่งๆขึ :นโดยมีธรรมชาตเิป็นแมแ่บบ กลา่วคือ มีการแสดงรูปทรงของมนษุย์ 
และสตัว์ที�เหมือนจริง ตลอดจนแสดงสภาพความเป็นจริงของฉากทศันียภาพซึ�งสามารถพบเห็นได้
ในสิ�งแวดล้อมที�เป็นปกตทิั�วไป สอดคล้องกบัศลิปินที�ได้กลา่ววา่ 

การแสดงออกเนื :อหาของชาวบ้านแบบไทย จดัองค์ประกอบเป็นตะวนัตก... 
สไตล์ของอาจารย์ผสมผสานกนัระหวา่งภาพจิตรกรรมฝาผนงักบัภาพเขียนฝรั�ง... จิตรกรรม
ฝาผนงัไทยสงัเกตตวัคนตวัเลก็ๆ คนโบราณคงอยากเขียนแบบเรานี�แหละแตเ่ขาไมไ่ด้เรียน
กายวิภาคมา พวกเราผ่านขั :นตอนการศกึษาจงึเขียนได้สมจริงสมจงักวา่... คือเราเรียนใน
ห้องเรียนแบบตะวนัตก เรียนกล้ามเนื :อ... ตอนนั :นอาจารย์ศิลป์วิจารณ์งานอินทร์สนวา่มนั
สเตติกคือ มนันิ�ง อาจารย์เลยจบัเอาความเคลื�อนไหวแบบมีชีวิตชีวา... มฟูเมนท์ไมเ่ฉพาะคน

ต้นไม้ กบัธรรมชาติก็ต้องมีด้วย... ชดุนี :ถือวา่เป็นเรียลลิสติก...132 

ผลงานของศลิปินเกิดจากการผสานรูปแบบระหวา่งศลิปะไทยและศลิปะตะวนัตก โดย
มีเนื :อหาเรื�องราวเกี�ยวกบัชาวบ้าน การละเลน่ และกิจกรรมตา่งๆตามลกัษณะของไทย มีการจดั
องค์ประกอบ แสดงรูปร่าง กล้ามเนื :อตามแบบอยา่งตะวนัตก ดงันั :นรูปทรงที�ปรากฏในผลงานจงึมี
การแสดงออกแบบเหมือนจริงอยา่งเดน่ชดั นอกจากนี :ศลิปินได้ให้ความสําคญักบัการนําเสนอภาพ
สิ�งตา่งๆอย่างสมจริง อาทิ มนษุย์ สตัว์ ต้นไม้ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆที�ดเูคลื�อนไหวราวกบัมีชีวิต จงึ
สามารถสรุปได้วา่ผลงานทั :ง 2 ชิ :นมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบปรนยัยมเชิงแสดงความ
ถกูต้องเหมือนจริง  

ผลงานชดุปรัชญา ซึ�งได้แก่ ผลงานชื�อ “หนีเสือปะจระเข้” (ภาพที� 69) และ “ชดุผู้กล้า
ผจญมาร” (ภาพที� 70) มีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ เนื�องจาก
ผลงานขาดเหตผุลปราศจากพื :นฐานทางตรรกะ เป็นจินตนาการหรือมโนภาพที�สร้างขึ :น โดยศลิปิน
ได้กลา่วถึงดงันี : 

เกิดมโนภาพ เวลาทํางานตวัเรามนัแทบละลายไปในอากาศ เวลาทํางานจะอยู่
คนเดียว คิดแตเ่รื�องเขียนรูป... ไมรู้่มนัคิดได้ยงัไง มนัไมใ่ชน่กที�อยู่ในโลก มนัมีเดือยเหมือน
ไก่ เป็นลกัษณะจินตนาการมากกวา่ งานของอาจารย์จะเลน่องค์ประกอบ อาจารย์เป็นคอม

                                                           

132 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



200 

 

โพสเซอร์ จดุหมายเป็นเรื�องของ Aesthetic ด้วย...  Contradiction คือ การทําของเลก็เป็น
ของใหญ่ ทําของใหญ่เป็นของเลก็ มนัทําให้เกิดความน่าสนใจดี...  

แมลงทั :งหลายแหลที่�ตอ่สู้กบัเดก็ชื�อวา่ชดุ “ผู้กล้าผจญมาร” เดก็ไมไ่ด้เป็นตวัแทน
ของเดก็ แตเ่ดก็ก็เหมือนฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรมเป็นรูปสตัว์ทั :งหลาย... แมลงเป็นสตัว์

เลก็ก็ขยาย ปลกุปลํ :าเลน่กบัมนั ให้มนัแสดงอารมณ์ความรู้สกึ...133 

ผลงานของศลิปินมีลกัษณะเป็นอตัวิสยั เป็นการแสดงออกซึ�งจินตนาการสว่นตน จาก
ภาพผลงานทั :งสองมีลกัษณะการแสดงออกร่วมกนัคือ สภาพการณ์ทั�วไปที�ศลิปินนําเสนอขาด
ตรรกะความเป็นจริง รูปร่างของสตัว์นั :นมีขนาดใหญ่กวา่รูปร่างของมนษุย์ถือเป็นเรื�องผิดปกตวิิสยั
ของธรรมชาติ ซึ�งเหตกุารณ์เชน่นี :ยอ่มไมส่ามารถเกิดขึ :นได้จริง อีกทั :งการตั :งชื�อวา่ “หนีเสือปะ
จระเข้” เป็นการอปุมาอปุไมยถึงการหนีภยัอนัตรายอย่างหนึ�ง และต้องพบภยัอนัตรายอีกอยา่งหนึ�ง 
ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการนํารูปสตัว์มาใช้ในเชิงสญัลกัษณ์ร่วมด้วย เชน่เดียวกนักบัผลงานชดุ “ผู้
กล้าผจญมาร” (ภาพที� 70) ที�ศลิปินอธิบายวา่การนําเสนอรูปเดก็ในผลงานมิได้หมายถึงเดก็ทั�วไป 
แตเ่ด็กที�ปรากฏเป็นสญัลกัษณ์สื�อแทนภาวะทางอารมณ์ของมนษุย์  จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงาน
ทั :ง 2 ชิ :นมีการแสดงออกในประบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ สอดคล้องกบัศลิปินที�แบง่
ประเภทผลงานของตนออกเป็น 2 กลุม่ โดยได้กล่าววา่ “...ถ้าแบง่เป็นกลุม่ กลุม่นี : (ชดุชนบท) เป็น
แบบเรียลลิสตกิ กลุม่นี : (ชดุปรัชญา) มนัเป็นแบบไอเดียลิสต์ มนัใช้ความคดิ...”134 

เนื +อหา 

ศลิปินได้แสดงออกทั :งเนื :อหาสว่นตวั และเนื :อหาสงัคม ซึ�งสามารถอธิบายถึง
รายละเอียดของการนําเสนอเนื :อหาได้ ดงันี : 

ผลงานชดุชนบท ซึ�งได้แก่ ผลงานชื�อ “ขึ :นจากนํ :า” (ภาพที� 67) และ “ขี�ม้าชมทุง่” (ภาพ
ที� 68) เกิดจากการหวนระลกึถึงอดีตเมื�อครั :งที�ศลิปินยงัเป็นเดก็ ภาพฉากชีวิตประจําวนัตลอดจน
กิจกรรมการละเลน่ทา่มกลางธรรมชาตทีิ�รู้สึกถวิลหาได้กระตุ้นเร้าให้ศิลปินเกิดความต้องการถ่ายทอด
ภาพและความรู้สกึดงักลา่วออกมาในผลงานของตน ซึ�งศิลปินกลา่ววา่ “เป็นเนื :อหาเรื�องชนบทกบั
ธรรมชาต ิ เราก็รําลกึถึงความหลงัในวยัเยาว์ เป็นภาพที�ฝังในใจ เรา 5 ขวบ ตามไปอยู่กบัป้า ไป

                                                           

133 เรื�องเดยีวกนั. 
134 เรื�องเดยีวกนั. 
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นั�งเลน่กบัเด็กเลี :ยงควาย เราสนกุ เราเป็นเดก็เหมือนได้ไปผจญภยั เราก็มีความสขุ...”135 อาจกลา่ว
ได้วา่ผลงานทั :ง 2 ชิ :นคือภาพสะท้อนประสบการณ์ชีวิตในวยัเยาว์ซึ�งเกิดขึ :นภายใต้ความคิด และ
จินตนาการของศลิปินตอ่มาถกูนํามาถ่ายทอดให้เกิดเป็นรูปธรรม ดงันั :นเนื :อหาที�ปรากฏจงึมี
ลกัษณะการแสดงออกด้วยเนื :อหาสว่นตวั 

ผลงานชดุปรัชญา ซึ�งได้แก่ผลงานชื�อ “หนีเสือปะจระเข้” (ภาพที� 68) และผลงานชดุ “ผู้
กล้าผจญมาร” (ภาพที� 69) มีการแสดงเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัสภาพการณ์ทางสงัคม กลา่วคือ ตั :งแต่
รัฐบาลของจอมพลสฤษดิd ธนะรัชต์ ปกครองประเทศแบบเผดจ็การทหาร ประกอบกบัเกิดสงคราม
เวียดนาม ทหารและกองกําลงัของสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั :งฐานทพัในประเทศไทยนําความเสื�อมเสีย
มาสูป่ระเพณีวฒันธรรม ด้วยสภาพสงัคมที�ยํ�าแยต่ลอดจนเกิดความทกุข์ร้อนในหมู่ประชาชน 
สํานวนไทยที�กลา่วว่า “หนีเสือปะจระเข้” จงึถกูนํามาใช้เพื�ออปุมาเปรียบเปรยถึงสภาพการณ์ทาง
สงัคมที�ถกูปกครองภายใต้ระบอบเผดจ็การทหาร อีกทั :งยงัพบกบัปัญหาเรื�องการเข้ามาของกอง
กําลงัตา่งชาตยิิ�งนําพาความทกุข์ร้อนมาสูป่ระชาชน นอกจากนี :ศลิปินกลา่วว่า “ยคุนั :นมีเรื�องการ
แอนตี :คอมมิวนิสต์ด้วย พอหนีจากเผดจ็การทหารก็มาเจอพวกคอมมิวนิสต์อีก ตอนนั :นคนหนีเข้า
ป่าเป็นคอมมิวนิสต์เยอะแยะ...”136 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีเนื :อหาเกี�ยวกบัการเมืองและสภาพสงัคม 
เชน่เดียวกบัเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานชดุ “ผู้กล้าผจญมาร” ที�ศลิปินกล่าวถึงวา่ “เป็นปรัชญาชีวิต 
ธรรมะและอธรรม ตวัแมลงเป็นตวัแทนของตวัปัญหา มาร อสรูอะไรก็ได้ เราสมมตุใิห้มนัเป็นแมลง 
สว่นเดก็เป็นสญัลกัษณ์แทนความรู้สกึของมนษุยชาตมินัปลํ :าตอ่สู้ ...”137 รูปสตัว์จงึมีความหมายถึง
อํานาจชั�วร้าย หรือเรียกว่าเป็นตวัแทนของฝ่ายอธรรมสว่นรูปเด็กจงึเป็นสญัลกัษณ์แทนความรู้สึก
ของมนษุยชาติ 

 เมื�อพิจารณาการนําเสนอรูปสญัลกัษณ์ที�ปรากฏในผลงานทั :ง 2 ชิ :นพบวา่มีลกัษณะร่วม
กนับางประการ คือ การนําเสนอรูปสตัว์ขนาดใหญ่เพื�อเป็นตวัแทนของอํานาจสิ�งชั�วร้าย ปัญหา 
หรือความทกุข์ร้อนตา่งๆที�มนษุย์ต้องเผชิญ และรูปเด็กซึ�งมีขนาดที�เล็กกวา่มากถกูสร้างขึ :นเพื�อเป็น
ตวัแทนอารมณ์ความรู้สึกของมนษุย์ที�ต้องดิ :นรนตอ่สู้ ฝ่าฟันกบัอปุสรรคและปัญหาตา่งๆเพื�อให้ผา่น
พ้นไป จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานทั :ง 2 ชิ :นเกิดจากความคดิเห็นที�มีตอ่สภาพการณ์ทางการเมือง 
และสงัคมของไทย ดงันั :นเนื :อหาที�ปรากฏจงึมีลกัษณะของเนื :อหาสงัคม 

                                                           

135 เรื�องเดยีวกนั. 
136 เรื�องเดยีวกนั. 
137 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ช่วง มูลพนิิจ 

ชว่ง มลูพินิจ 
70 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญา จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลยัศลิปากร ภายหลงัจากสําเร็จการศกึษาได้เข้าทํางานเป็นเจ้าหน้าที�ออกแบบเครื�องเขิน
ในกระทรวงอตุสาหกรรมประมาณ 

ศลิปินได้นําเสนอรูปสตัว์หลา
น้อยใหญ่ ได้แก่ สิงโต ม้า ววั นก ไก่ สตัว์เลื :อยคลานและแมลงชนิดตา่งๆ  ตลอดจนสตัว์ใน
จินตนาการ การสร้างสรรค์รูปสตัว์เริ�มปรากฏครั :งแรกในราวปี พ
พ.ศ.2550 รวมระยะเวลากว่า

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ชื�อเวลา
(ภาพที� 73) ผลงานชื�อ “ไก่ชน
มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

ภาพที�71  เวลา, 2509 เทคนิค
ที�มา: ที�มา: ชว่งมลูพินิจ, นิทรรศการฝีมือชา่งย้อนหลงัพทุธศกัราช 
ม.ป.ท., 2543), 106.

 เกิดเมื�อวนัที� 7 ธนัวาคม พ.ศ.2483 ที�จงัหวดัสมทุรสงคราม
สําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญา จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลยัศลิปากร ภายหลงัจากสําเร็จการศกึษาได้เข้าทํางานเป็นเจ้าหน้าที�ออกแบบเครื�องเขิน
ในกระทรวงอตุสาหกรรมประมาณ 7 ปี และลาออกมาเป็นศลิปินอิสระจนกระทั�งปัจจบุนั 

ศลิปินได้นําเสนอรูปสตัว์หลากหลายชนิดในผลงานจิตรกรรมของตน ประกอบด้วยสตัว์
น้อยใหญ่ ได้แก่ สิงโต ม้า ววั นก ไก่ สตัว์เลื :อยคลานและแมลงชนิดตา่งๆ  ตลอดจนสตัว์ใน
จินตนาการ การสร้างสรรค์รูปสตัว์เริ�มปรากฏครั :งแรกในราวปี พ.ศ.2509 ตอ่เนื�องเรื�อยมาจนถึงปี 

รวมระยะเวลากว่า 40 ปี มีผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์เป็นจํานวนมาก

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 
เวลา” (ภาพที� 71) ผลงานชื�อ “สตัว์สงคราม” (ภาพที� 

ไก่ชน”  (ภาพที� 74) และผลงานชื�อ “จินตนาการจากทะเล
มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 

เทคนิค สีนํ :ามนับนกระดาษ ขนาด 100 x 125 ซม. 
นิทรรศการฝีมือชา่งย้อนหลงัพทุธศกัราช 2504-2543
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ที�จงัหวดัสมทุรสงคราม ปัจจบุนัอาย ุ 
สําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญา จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลยัศลิปากร ภายหลงัจากสําเร็จการศกึษาได้เข้าทํางานเป็นเจ้าหน้าที�ออกแบบเครื�องเขิน
ปี และลาออกมาเป็นศลิปินอิสระจนกระทั�งปัจจบุนั  

กหลายชนิดในผลงานจิตรกรรมของตน ประกอบด้วยสตัว์
น้อยใหญ่ ได้แก่ สิงโต ม้า ววั นก ไก่ สตัว์เลื :อยคลานและแมลงชนิดตา่งๆ  ตลอดจนสตัว์ใน

ตอ่เนื�องเรื�อยมาจนถึงปี 
นที�นําเสนอรูปสตัว์เป็นจํานวนมาก 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 5 ชิ :น 
ภาพที� 72) ผลงานชื�อ “ปีก” 

จินตนาการจากทะเล” (ภาพที� 75) ซึ�ง

2543 (กรุงเทพ:  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 72  สตัว์สงคราม, 2516
ที�มา: ที�มา: ชว่งมลูพินิจ, นิทรรศการฝีมือชา่งย้อนหลงัพทุธศกัราช 
ม.ป.ท., 2543), 187

ภาพที� 73  ปีก, 2520 เทคนิค
ที�มา: ช่วงมลูพินิจ, นิทรรศการฝีมือชา่งย้อนหลงัพทุธศกัราช 

2516 เทคนิค ปากกาบนกระดาษ ขนาด 25 x 35 ซม
นิทรรศการฝีมือชา่งย้อนหลงัพทุธศกัราช 2504-2543

เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด100 x 120 ซม. 
นิทรรศการฝีมือชา่งย้อนหลงัพทุธศกัราช 2504-2543 (กรุงเทพ
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ซม. 
2543 (กรุงเทพ:  

 

กรุงเทพ: ม.ป.ท., 2543), 41.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 74  ไก่ชน, 2530 เทคนิค
ที�มา: ชว่งมลูพินิจ, นิทรรศการฝีมือชา่งย้อนหลงัพทุธศกัราช 
2543), 75.

ภาพที� 75  จินตนาการจากทะเล
ที�มา: ชว่งมลูพินิจ, นิทรรศการฝีมือชา่งย้อนหลงัพทุธศกัราช 
2543), 62.

 

เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 90 x 120 ซม. 
นิทรรศการฝีมือชา่งย้อนหลงัพทุธศกัราช 2504-2543 (กรุงเทพ

จินตนาการจากทะเล, 2544 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 90 x 120 
นิทรรศการฝีมือชา่งย้อนหลงัพทุธศกัราช 2504-2543 (กรุงเทพ
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กรุงเทพ: ม.ป.ท., 

 

90 x 120 ซม. 
กรุงเทพ: ม.ป.ท., 
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แรงจูงใจ 

ศลิปินเกิดและเตบิโตในจงัหวดัสมทุรสงคราม ดํารงชีวิตทา่มกลางสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิ ดงันั :นความใกล้ชิดกบัสตัว์ในวยัเยาว์ ตลอดจนความประทบัใจในรูปร่างของสตัว์จงึ
กลายเป็นมลูเหตจุงูใจที�ทําให้ศลิปินแสดงรูปสตัว์ในผลงานของตน ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

เป็นคนบ้านนอกต้องรู้จกัสตัว์ คลกุคลีอยู่กบัสตัว์ตั :งแตเ่ดก็ๆ เคยเลี :ยงหมาแมว 
และสตัว์ตา่งๆ หรือพวกนกหนกู็มีอยู่ในธรรมชาติเราจะต้องสมัผสัตลอดเวลา... ไมไ่ด้เป็นคน
รักสตัว์อะไรมากมายแตส่นใจในความงามของมนั สนใจในสิ�งมีชีวิต ทั :งต้นไม้ สตัว์ คน แมลง 
คือสนใจในรูปร่างที�มีอะไรแปลกๆ มีความงาม... ใช้สตัว์เพื�อเสนอความงามในลกัษณะ
อากปักิริยาของเขา... ธรรมชาตินั :นยิ�งใหญ่ ทกุอย่างเป็นธรรมชาติหมด ในจกัรวาลไมมี่อะไร

นอกเหนือไปจากธรรมชาติ อยู่ที�วา่เราชอบธรรมชาติแบบไหนเราก็เลือกทําแบบนั :น138 

ความใกล้ชิดกบัธรรมชาตทํิาให้ศลิปินได้มีโอกาสพบเห็นรูปร่างของสิ�งมีชีวิตแตล่ะ
ประเภทที�มีความงามแตกตา่งกนั ซึ�งสตัว์ทั :งหลายคือ สิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นตอ่ความสนใจ 
ตลอดจนสร้างความรู้สึกประทบัใจให้แก่ศลิปิน เมื�อความสนใจและความประทบัใจในธรรมชาติ
ผนวกเข้ากบัความรักในการทํางานศลิปะจงึก่อให้เกิดแรงจงูใจภายในคือ ความต้องการถ่ายทอด
ประสบการณ์การรับรู้ถึงความงามของธรรมชาตทีิ�ศลิปินได้สมัผสัให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม
ด้วยกลวิธีทางศลิปะที�ตนมีศกัยภาพควบคมุได้ ดงันั :นจงึก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�
แสดงรูปสตัว์ขึ :น ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงมลูเหตจุงูใจในผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “เวลา” เป็นเรื�องที�อยู่ในไตรภมิูพระร่วงคือ เรื�องของเวลา ที�เอานกมา
เกาะนาฬิกาเพราะนกมีความงาม ถ้าต้องเอาตวัอื�นไปเกาะนาฬิกาก็ไมเ่หมาะ... ผลงานชื�อ
“สตัว์สงคราม” ผมเขียนลงหนงัสือพิมพ์สมยัเมื�อ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 มนัเป็นผลงานที�เขา
ขอให้เขียนลงหนงัสือ... ผลงานชื�อ “ปีก” เป็นเรื�องความฝันของศิลปินและของคนทั�วไปวา่คน
มนัอยากเป็นอิสระแบบนก... ผลงานชื�อ “ไก่ชน” นี�มีคนเขาจ้างให้ทํา เขาอยากจะได้เลย
ออกแบบขึ :น...คนเขาปีอะไรเขาก็อยากได้รูปอย่างนั :น ถ้าเขาชอบลกัษณะที�เราทําเราก็ทําให้
... ผลงานชื�อ “จินตนาการจากทะเล” เคยเห็นลกัษณะไอ้กุ้งที�มนักระโดดคล้ายๆม้า

เหมือนกนั เลยจินตนาการถ้าเป็นม้าที�อยู่ในทะเลมนักส็วยเหมือนกนั...139 

                                                           

138 สมัภาษณ์ ช่วง มลูพินิจ, ศิลปิน, 28 กรกฎาคม 2553. 
139 เรื�องเดยีวกนั. 
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ผลงานชื�อ “เวลา” (ภาพที� 71) ศลิปินได้มีโอกาสอา่นวรรณกรรมเรื�องไตรภมูิพระร่วงจน
เกิดมีความสนใจ เนื :อหาเรื�องราวดงักลา่วได้กระตุ้นเร้าตอ่จินตนาการ ผลกัดนัให้เกิดความต้องการ
สร้างสรรค์ ศลิปินจงึนําเสนอผลงานโดยใช้นกเข้ามาเป็นสว่นประกอบ เนื�องจากมีความเหมาะสม
กบัเนื :อหา และรูปร่างของนกมียงัสว่นในการสง่เสริมความงามและความสมบรูณ์ของภาพ อาจ
กลา่วได้ว่าผลงานชิ :นนี :เกิดจากสิ�งเร้าภายนอกคือ วรรณกรรมเรื�องไตรภมูิพระร่วงได้เร้าตอ่ความ
สนใจ และจินตนาการ ซึ�งเมื�อผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความต้องการแสดงออกซึ�ง
ความคดิ จินตนาการ และความประทบัใจ ตลอดจนความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพของ
ตนเอง จงึก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะชิ :นนี :ขึ :น 

ในผลงานชื�อ “สตัว์สงคราม” (ภาพที� 72) เกิดจากสภาพการณ์ทางการเมือง การปกครอง
แบบเผด็จการทหารมีผลกระตุ้นเร้าตอ่ภาวะความคิดและความรู้สกึภายในของศลิปิน ประกอบกบั
ในขณะนั :นศลิปินถกูเชิญให้ร่วมเขียนภาพเพื�อตีพิมพ์ลงในหนงัสือพิมพ์ จงึเกิดแรงผลกัดนัให้ศลิปิน
สร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ขึ :น ซึ�งสตัว์หลายชนิดถกูนํามาใช้แสดงออกเชิงสญัลกัษณ์แทนอํานาจและ
ความชั�วร้าย มีความสอดคล้องเหมาะสมกบัแนวคิดของศลิปินที�มีตอ่ปัญหาด้านการเมืองขณะนั :น 
อาจกลา่วได้ว่าผลงานชิ :นนี :เกิดจากการถกูกระตุ้นเร้าจากสิ�งเร้าภายนอกคือ สภาพการณ์ทาง
การเมือง และการถกูเชิญให้เขียนภาพได้กระตุ้นเร้าตอ่ความคดิ ทําให้ศลิปินเกิดแรงจงูใจในการ
ค้นหารูปทรงเพื�อถ่ายทอดทศันะด้านการเมืองด้วยกลวิธีทางศลิปะที�ตนมีทกัษะความสามารถ 

ผลงานชื�อ “ปีก” (ภาพที� 73) เมื�อศลิปินเกิดจินตนาการจึงก่อให้เกิดแรงจงูใจภายในคือ 
ความต้องการถ่ายทอดภาพในจินตนาการออกมาให้เป็นรูปธรรมโดยใช้กลวิธีทางศลิปะ ถือเป็น
หนทางแหง่การระบายออกซึ�งอารมณ์ความรู้สกึ การนําเสนอรูปมนษุย์ผสมผสานกบันกเกิดจาก
ความคดิฝันเรื�องความอิสระจงึมีการนํานกมาใช้ในเชิงสญัลกัษณ์ ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดขึ :น
ภายใต้สิ�งเร้าภายในและแรงจงูใจภายในคือ ต้องการถ่ายทอดจินตนาการ และความต้องการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื�อแสดงศกัยภาพของตนให้ปรากฏ   

ผลงานชื�อ “จินตนาการจากทะเล” (ภาพที� 75) เกิดจากการที�ได้พบเห็นกุ้งกระโดดจงึ
เกิดความคิดเชื�อมโยงไปสูส่ตัว์อีกชนิดหนึ�งคือม้า จากนั :นศลิปินจงึจินตนาการผสานรูปร่างของสตัว์
ทั :งสองชนิด และถ่ายทอดจินตนาการดงักลา่วออกมาด้วยกลวิธีทางศลิปะ ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึ
เกิดจากสิ�งเร้าภายนอกคือ พฤตกิรรมของกุ้งซึ�งเมื�อกระโดดได้กระตุ้นตอ่ภาวะทางความคดิให้เกิดมี
จินตนาการเชื�อมโยงไปสูพ่ฤตกิรรมของม้า ก่อให้เกิดแรงจงูใจภายในด้านความต้องการนําเสนอ
ภาพในจินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 
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ผลงานชื�อ “ไก่ชน” (ภาพที� 74) เกิดจากได้รับการว่าจ้างให้วาดภาพไก่ชน ซึ�งศลิปิน
กลา่ววา่แม้การสร้างสรรค์ผลงานที�แสดงรูปไก่ชนจะเกิดจากความต้องการของบคุคลอื�น แตใ่นด้าน
การแสดงออกนั :นต้องมาจากความต้องการภายในของตนเอง กลา่วคือ ต้องให้ศลิปินได้แสดงอิสระ
ทางความคดิของตนเองเทา่นั :น หากผู้วา่จ้างยอมรับได้ศลิปินจงึสร้างสรรค์ผลงานให้ ดงันั :นสิ�งเร้า
ภายนอกคือการได้รับการวา่จ้าง สง่ผลกระตุ้นเร้าตอ่ความคดิคือ ก่อให้เกิดภาพในจินตนาการอนั
นําไปสูก่ระบวนการสร้างผลงานรูปไก่ชนในที�สดุ อาจกลา่วได้วา่ในขั :นต้นแม้จะได้รับอิทธิพลจาก
แรงจงูใจภายนอกเรื�องเงินรายได้ผลกัดนัให้ศลิปินเกิดความคดิและสร้างผลงาน แตเ่มื�อลงมือ
ปฏิบตัิอิทธิพลจากแรงจงูใจภายในด้านความต้องการแสดงอิสระทางความคดิตลอดจนอิสระด้าน
การแสดงออกของศลิปินยอ่มมีความสําคญัเหนือสิ�งอื�นใด เพราะศลิปินได้สร้างสรรค์ผลงานขึ :น
ภายใต้ความต้องการของตนเองเป็นหลกัดงัที�ศลิปินกล่าววา่ “ทกุอยา่งไมว่า่เขาว่าจ้างหรือไมมี่ใคร
จ้าง เราก็เขียนเองทั :งนั :น มนัต้องออกมาจากความต้องการภายในก่อน เงินจงึไมใ่ชส่ิ�งเร้าจนกระทั�ง
ทําให้มนัเกิดงานศลิปะออกมาได้...”140 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีแรงผลกัดนัมาจากแรงจงูใจภายใน
เป็นหลกั และแรงจงูใจภายนอกเป็นรอง 

สรุปได้วา่สิ�งมีชีวิตในธรรมชาต ิ ตลอดจนสภาพการณ์ทั�วไปที�แวดล้อมศลิปินได้กลายมา
เป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นเร้าให้เกิดความต้องการภายในจิตใจ จนก่อให้เกิดกระบวนการทํางาน
ศลิปะที�แสดงรูปสตัว์ขึ :น แม้แหลง่ที�มาของสิ�งเร้าจะมีความหลากหลายแตท่ั :งหมดล้วนเกิดจาก
แรงจงูใจภายในเชน่เดียวกนั โดยเฉพาะความต้องการถ่ายทอดอิสระทางความคิด ตลอดจนความ
ต้องการถ่ายทอดความงามตามประสบการณ์รับรู้ของตนเป็นหลกั ซึ�งการนําเสนอผลงานรูปสตัว์ของ
ศลิปินยงัคงถกูสร้างสรรค์ขึ :นอยา่งตอ่เนื�อง มีทิศทาง และมีเป้าหมาย ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึงดงันี : 

เป้าหมายคือ ต้องการแสดงออกในเรื�องความงามที�เรารู้สกึในจิตใจของเราจนสดุ
ความสามารถ ความสามารถของมนษุย์มีจํากดัแตค่วามต้องการเราไมมี่จํากดั เพราะฉะนั :น
จงึทํางานให้เข้าถงึสิ�งที�เราคิดวา่งามที�สดุ หมดอยากเมื�อไหร่จงึสําเร็จเมื�อนั :น แตต่อนนี :ต้อง

ทําไปเรื�อยๆมนัยงัไมห่ายอยาก ต้องการทํางานศิลปะตอ่ไปอีกเรื�อยๆ...141 

จากข้อความข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นถึงแรงจงูใจภายในคือ ความต้องการถ่ายทอด
ความงามตามประสบการณ์รับรู้ให้ปรากฏในผลงานศลิปะอยา่งเตม็กําลงัความสามารถ ผลงาน
ศลิปะรูปสตัว์สามารถเกิดขึ :นได้อยา่งตอ่เนื�องตราบเท่าที�พลงัของแรงจงูใจภายในด้านความสนใจ
                                                           

140 เรื�องเดยีวกนั. 
141 เรื�องเดยีวกนั. 
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เรื�องดงักลา่วยงัคงอยู ่ ในขณะเดียวกนัหากแรงจงูใจภายในด้านความต้องการแสดงออกเรื�องสตัว์
ลดระดบัลง หรือหากศิลปินหนัเหความสนใจจากสตัว์ไปสูส่ิ�งอื�นทิศทางของการแสดงออกย่อม
เปลี�ยนแปลงตามไปด้วย ดงันั :นความความต้องการด้านแรงจงูใจภายในจงึเป็นตวัแปรสําคญั 
เพราะสามารถกําหนดความคงทนของพฤตกิรรม ทําให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานอยา่งตอ่เนื�อง สว่น
ด้านแรงจงูใจภายนอกเรื�องรางวลัและรายได้จากการขายผลงานศลิปะศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

รู้สกึเราทํางานในลกัษณะที�เขาทําสง่เข้าประกวดกนัไมไ่ด้คือ เราทําได้แตส่ิ�งที�เรา
อยากเขียน การสง่ (ประกวด) นี�เสียเวลาถ้าจะต้องเขียนเอาใจกรรมการ… คนอื�นเขาจะไม่
เห็นก็ไมเ่ป็นไร แตค่นเหน็คนแรกคือเรา… มีคําวิพากษ์วิจารณ์วา่งานเรามนัยงัไมถ่งึขั :น ไม่
เป็นศิลปะเป็นแคภ่าพประกอบ อย่าไปกลวัวา่เราทําอะไร เราทําสิ�งที�เราอยากด ู อยู่ในสงัคม

ต้องเอาตวัตนเราเป็นหลกั การทํางานศิลปะถ้าหวงัลาภยศสรรเสริญก็อยู่ไมไ่ด้142 

ในสว่นของการสง่ผลงานเข้าประกวดนั :น เนื�องจากศิลปินมีความคิดเห็นว่าลกัษณะ
แนวทางในการสร้างสรรค์ของตนไมต่รงตามแนวทางของการประกวด และไมค่วรสร้างงานโดย
คํานงึถึงความต้องการของผู้ อื�น สําหรับศลิปินการทํางานศลิปะต้องกระทําเพื�อตอบสนองตอ่ความ
พงึพอใจของตนเองเป็นหลกั ดงันั :นการสง่ผลงานเพื�อประกวดหรือความคาดหวงัเรื�องรางวลัจงึไมมี่
อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของศลิปิน สว่นเรื�องเงินรายได้จากซื :อขายผลงานศลิปะนั :น
มิได้เป็นปัจจยัที�ทําให้ศลิปินสร้างผลงานรูปสตัว์มากขึ :นหรือน้อยลง ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

เราก็ทํา... คนเราอยู่เพื�อกิน กินเพื�อทําอะไรสกัอย่างที�ชอบ เงินเป็นตวัที�ทําให้มี
ปัจจยั 4 ขึ :นมา ไมว่า่ศิลปินหรือชาวนาก็ต้องมี... แตเ่งินนี�ไมใ่ช่ศิลปะเงินเขียนรูปไมไ่ด้หรอก
... ถ้าทํางานลกัษณะหนึ�งอย่างสตัว์แล้วขายดีไมเ่ป็นแรงกระตุ้นหรอก ในทางกลบักนัถ้ามีคน
มาสั�งให้ทําสตัว์ในแบบนั :นอีกผมก็ไมทํ่าแล้ว เพราะมนัไมใ่ช่ความปรารถนาของเรา เราเป็น
คนทํางานศิลปะดงันั :นความปรารถนาคืออยากเห็นผลงานที�อยู่ในใจเรา เราไมไ่ด้เป็นนกัทํา
เงิน ถ้าหลงในแรงกระตุ้นเหลา่นั :นเวลาของทํางานของเราก็น้อยลง... จริงๆแล้วทั :งหมดถงึแม้
เขาจะให้เราเขียน เราก็ต้องเขียนออกมาจากภายในของเรา เราเขียนด้วยเงินไมไ่ด้ เราเขียน

ด้วยชื�อเสียงไมไ่ด้...143 

เนื�องจากมนษุย์ต้องการปัจจยัพื :นฐานในการดํารงชีวิตอนัได้แก่ปัจจยั 4 ประกอบด้วย 
อาหาร ที�อยู่อาศยั เครื�องนุ่งหม่ และยารักษาโรค ดงันั :นเงินจงึมีความสําคญัเพราะสามารถทําให้
                                                           

142 เรื�องเดยีวกนั. 
143 เรื�องเดยีวกนั. 
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ได้มาซึ�งปัจจยัดงักล่าว เมื�อแรงจงูใจทางชีววิทยาซึ�งเป็นความต้องการพื :นฐานด้านร่างกายได้รับ
การตอบสนอง เมื�อนั :นพลงัความปรารถนาภายในจิตใจซึ�งถือเป็นแรงจงูใจภายในจะสามารถแสดง 
ออกได้อยา่งเตม็ที� ด้วยเหตนีุ :ศลิปินจงึไมป่ฏิเสธความสําคญัของเงิน หากแตก่ารได้มาของเงินต้อง
ไมข่ดัตอ่เจตจํานงในการสร้างสรรค์ กลา่วคือ ผลงานที�แสดงรูปสตัว์ไมว่า่สร้างขึ :นจากความ
ต้องการของตนเอง หรือเกิดจากการวา่จ้างจากบคุคลอื�น ในลําดบัแรกล้วนเกิดจากอิทธิพลของ
แรงจงูใจภายในเป็นหลกั เรื�องผลตอบแทนซึ�งเป็นแรงจงูใจภายนอกเป็นเพียงองค์ประกอบที�ทําให้
ศลิปินสามารถยืนหยดัสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�ตนเองรักตอ่ไป  

ดงันั :นสามารถสรุปได้วา่ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินได้รับแรงผลกัดนัมาจาก
แรงจงูใจภายในด้านความสนใจ ความประทบัใจในรูปร่างของสตัว์ ตลอดจนจินตนาการที�เกิดขึ :น
โดยคํานงึถึงความงามและความเหมาะสมกบัเนื :อหาที�ต้องการแสดงออก อยา่งไรก็ตามอาจมี
แรงผลกัดนัจากแรงจงูใจภายนอกเรื�องเงินรายได้จากการขายผลงานศลิปะเข้ามาเป็นองค์ประกอบ
เสริมในบางครั :ง ทั :งนี :เพื�อให้ศลิปินสามารถดํารงชีวิตได้อยา่งเป็นปกตสิขุ และสามารถสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะที�ตนรักได้ อยา่งไรก็ตามสดัสว่นความสําคญัของแรงจงูใจภายนอกนั :นไมไ่ด้มี
ความสําคญัเทียบเทา่กบัแรงจงูใจภายในแตอ่ยา่งใด เนื�องจากเจตจํานงในการสร้างสรรค์ของ
ศลิปินได้ยดึถือการตอบสนองตอ่ความต้องการของตนเองเป็นหลกั 

กระบวนแบบ 

ผลงานที�นําเสนอด้วยรูปสตัว์ของศลิปินถกูถ่ายทอดผา่นกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ เมื�อศลิปินเกิดสนใจสิ�งใดสิ�งหนึ�งในธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมรอบตวัมกั
เลือกสรรสิ�งนั :นมาผสมผสานเข้ากบัจินตนาการ จนเกิดเป็นแนวคิดในการทํางานศลิปะ ดงัที�ศลิปิน
ได้กลา่วถึงแนวทางการสร้างสรรค์ของตนดงันี : 

ความเหมือนจริงที�เราเห็นทกุวนัมนัน่าเบื�อ เราต้องเรียนแบบจากธรรมชาติ 
หมายความวา่ให้เราเรียนรู้จากธรรมชาติ ไมใ่ช่ลอกแบบมาจากธรรมชาติ... เราสามารถ
เนรมิตมนัขึ :นมาใหมไ่ด้ ศิลปินเป็นเหมือนพระเจ้าพอเราเห็นความงามแล้วเราจะทํามนั
ออกมายงัไงก็ได้ ผมวาดได้ทกุอย่างถ้ามนัสนองอารมณ์ที�เราเห็นวา่งาม... พอเห็นความ
งดงามที�ปรากฏขึ :นมาในใจเราก็ทํามนัออกมา ศิลปินเอาอะไรมาใช้ในงานของตนเองได้

ทั :งนั :น...144  

                                                           

144 เรื�องเดยีวกนั. 
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ศลิปินมีทศันะเกี�ยวกบัการสร้างสรรค์ว่า ต้องเรียนรู้ธรรมชาต ิ มิใชเ่พียงลอกแบบจาก
ธรรมชาตเิทา่นั :น ภาพที�ปรากฏจงึมีลกัษณะของการนําเอาสิ�งที�เรียนรู้จากธรรมชาตมิาผสานกบัสิ�ง
ที�ศลิปินคิดฝันก่อให้เกิดภาพเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ ทั :งนี :เพื�อหลีกหนีความซํ :าซากจําเจจาก
ภาพที�ปรากฏแก่สายตาทั�วไป โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดของกระบวนแบบในแตล่ะผลงานดงันี : 

ผลงานชื�อ “เวลา” (ภาพที� 71) ศิลปินนําเสนอรูปนาฬิกาผมีุนกขนาดใหญ่สีแดงเกาะอยู่
ที�ด้านบน โดยที�นาฬิกาดงักลา่วอยูท่่ามกลางหาดทรายริมทะเล ภาพรวมทั :งหมดก่อให้เกิด
สภาพการณ์ที�แปลกประหลาดผิดปกติวิสยัไปจากความเป็นจริงทั�วไป ถือเป็นภาพที�เกิดขึ :นภายใต้
จินตนาการของศลิปิน สอดคล้องกบัศลิปินที�ได้กล่าวว่า “ไตรภมูิพระร่วงมีวิธีการเล่าเรื�องเป็นแบบ
เหนือจริงทั :งหมด ฉะนั :นมนัเหมาะสําหรับเขียนแบบเหนือจริงคือ เขาใช้วิธีการอปุมา พดูเหนือจริงให้
เห็นถึงความจริง”145

 ดงันั :นกระบวนแบบเช่นนี :จงึมีความสอดคล้องกบัเนื :อหาที�ศิลปินต้องการนําเสนอ  

ผลงานชื�อ “สตัว์สงคราม” (ภาพที� 72) ศลิปินได้นําเสนอรูปสตัว์เพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์
แทนอํานาจด้านลบที�เข้าครอบงําจิตใจมนษุย์ ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “มีคํากลา่วว่าคนเป็นสตัว์
ประเสริฐ ถ้ามนัไมป่ระเสริฐก็กลายเป็นสตัว์เดรัจฉาน...”146 จากภาพสิ�งมีชีวิตที�เกิดจากการ
ผสมผสานรูปทรงของมนษุย์เข้ากบัสตัว์ชนิดตา่งๆปราศจากความเป็นจริงขาดเหตแุละผล นอกจากนี :
ยงัก่อให้เกิดการกระตุ้นเร้าทางความคดิ โดยพยายามแทนคา่รูปทรงดงักลา่วในเชิงสญัลกัษณ์ขึ :น 
อาจกลา่วได้วา่ผลงานชิ :นนี :เกิดจากการผสานทศันะคตทีิ�มีตอ่มนษุย์บางกลุม่เข้ากบัจินตนาการคดิ
ฝันของศลิปิน 

ผลงานชื�อ “ปีก” (ภาพที� 73) เกิดขึ :นภายใต้การจินตนาการเพ้อฝันของศลิปิน โดยฝันถึง
ความอิสระ ดงันั :นสตัว์ประเภทนกจงึมีความเหมาะสมอยา่งยิ�ง เพราะสามารถสื�อแทนความอิสระ
ซึ�งมีลกัษณะเป็นนามธรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรม จากภาพร่างกายของมนษุย์มีศีรษะและปีกเป็น
นกก่อให้เกิดความผิดปกตวิิสยั อีกทั :งทศันียภาพที�ปรากฏในผลงานยงักระตุ้นเร้าให้เกิดความพิศวง 
ซึ�งศลิปินกล่าววา่ “เป็นเรื�องความฝันของศลิปิน และของคนทั�วไป...อยากเป็นอิสระอยา่งนก...
ทศันียภาพเป็นเมืองที�มนัไมใ่ชเ่มืองที�ไหน เป็นเมืองในฝันเหมือนกบัเราคิดฝันไปในที�ตา่งๆ”147 

                                                           

145 เรื�องเดยีวกนั. 
146 เรื�องเดยีวกนั. 
147 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



211 

 

ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดขึ :นภายใต้การจินตนาการของศิลปิน ตลอดจนปรากฏสญัลกัษณ์ที�ศลิปิน
ใช้นําเสนอเพื�อสื�อความคดิ  

ผลงานชื�อ “ไก่ชน” (ภาพที� 74) เกิดจากการจินตนาการถึงความงามของธรรมชาต ิโดย
นําเสนอรูปทรงของไก่ที�แตกตา่งไปจากสภาพความเป็นจริง แม้รูปทรงที�ปรากฏจะเกิดจาก
การศกึษาธรรมชาต ิ แตก่ารนําเสนอผลงานชิ :นนี :มีสดัสว่นของจินตนาการคิดฝันอยา่งเดน่ชดั 
กลา่วคือ ทั :งสีสนัและลวดลายบนตวัไก่เกิดจากการดดัแปลงมาจากลายไทยซึ�งมีลกัษณะเหนือจริง 

ผลงานชื�อ “จินตนาการจากทะเล” (ภาพที� 75) ปรากฏรูปทรงที�เกิดจากการผสมผสาน
ระหวา่งกุ้ งและม้า กลายเป็นสตัว์ในโลกแหง่จินตนาการมิได้มีอยูจ่ริง ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงผลงานชิ :น
นี :วา่ “เคยเห็นลกัษณะกุ้งที�มนักระโดดคล้ายๆม้า เลยจินตนาการถ้าเป็นม้าที�อยูใ่นทะเลมนัก็สวย
เหมือนกนั จําภาพเอาไว้แล้วมาคลี�คลายจดัการทีหลงั”148 ดงันั :นภาพที�ปรากฏจงึเกิดจากความ
ประทบัใจในสตัว์ทั :งสองชนิด และได้จินตนาการดดัแปลงให้เกิดความแปลกใหมเ่ป็นสภาพการณ์ที�
ผิดปกตวิิสยัของธรรมชาต ิ อีกทั :งรูปทรงของหญิงสาวในภาพยงัปรากฏการผสมผสานเอาลกัษณะ
ของสตัว์คล้ายครีบปลาไว้ที�บริเวณบั :นท้าย สะโพก และหลงั ตลอดจนทศันียภาพ อาทิ ภเูขา 
ท้องฟ้า และดวงดาวยงัแสดงแสงสีบรรยากาศที�กระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สกึให้สมัผสัได้ถึงความลกึลบั
ที�นา่อศัจรรย์ 

สามารถสรุปได้วา่รูปทรงของสตัว์ ตลอดจนทศันียภาพหรือบรรยากาศแวดล้อมได้ถกู
เนรมิตขึ :นใหมภ่ายใต้กระบวนการกลั�นกรองทางความคิดตลอดจนจินตนาการของศลิปิน จนทําให้
ภาพที�ปรากฏมีลกัษณะที�ผิดปกตไิปจากความเป็นจริงทั�วไป นอกจากนี :รูปสตัว์ที�ปรากฏยงัมีนยัยะ
สื�อแสดงถึงการเป็นตวัแทนของสิ�งอื�นที�นอกเหนือไปจากตวัสตัว์เอง ดงันั :นผลงานที�กล่าวถึงข้างต้น
ทั :งหมดจงึมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

เนื +อหา 

เนื :อหาที�ศลิปินใช้นําเสนอนั :นมีทั :งการแสดงออกด้วยเนื :อหาสว่นตวั และเนื :อหาสงัคม 
โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดของเนื :อหาสว่นตวัที�ปรากฏในแตล่ะผลงานดงันี : 

ผลงานชื�อ “เวลา” (ภาพที� 71) ศลิปินมีความสนใจเรื�องเวลาซึ�งเป็นเนื :อหาที�ปรากฏอยูใ่น
วรรณกรรมเรื�องไตรภมูิพระร่วง ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงว่า “เป็นเรื�องที�อยูใ่นไตรภมูิพระร่วงคือ เรื�องของ

                                                           

148 เรื�องเดยีวกนั. 
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เวลา ซึ�งเขาเปรียบเทียบเวลาและสถานที�ไว้วา่การเคลื�อนย้ายของสิ�งหนึ�งไปยงัสิ�งหนึ�งซึ�งเร็วมาก 
เหมือนวตัถกุบัเงาที�ปรากฏขึ :นมาไมรู้่อะไรมาก่อนหลงั เร็วหรือช้ากวา่กนั...”149 สว่นรูปนกที�ปรากฏ
ในผลงานเกิดจากความสนใจในรูปร่างของสตัว์ ซึ�งมีความเหมาะสมที�จะนํามาสอดแทรกเป็นส่วน
หนึ�งของผลงาน โดยมุง่หวงัให้เกิดผลด้านความงามมากกวา่การแสดงความหมาย ซึ�งศิลปินกลา่ววา่ 
“ที�เอานกเพราะนกมีความงาม ถ้าต้องเอาตวัอื�นไปเกาะนาฬิกาก็ไมเ่หมาะ”150 ดงันั :นนกในผลงานจงึ
เป็นสว่นประกอบที�ชว่ยสง่เสริมตอ่สนุทรีภาพเตมิเตม็ความงดงามให้ผลงานเกิดมีความสมบรูณ์  

ผลงานชื�อ “ปีก”  (ภาพที� 73) รูปนกถกูนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนความอิสระ โดย
ศลิปินกลา่วว่า “เป็นเรื�องความฝันของศลิปินและของคนทั�วไป คนอยากเป็นอิสระอย่างนก อยากมี
ปีกบนิอยูใ่นอากาศ ไปที�ไหนก็ได้ แตจ่ริงๆแล้วอิสระมนัไมไ่ด้อยูที่�ปีก แตค่นก็คิดอย่างนั :นจะได้บนิ
ไปให้พ้นความทกุข์...”151 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดขึ :นภายใต้การคิดฝันสว่นตวั เป็นเรื�องของ
ความคดิและจินตนาการถึงความมีอิสระ นกเป็นสตัว์ที�บนิได้จงึมีความสอดคล้องเหมาะสมกบัการ
นํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์เพื�อแทนความอิสระซึ�งมีลกัษณะเป็นนามธรรม  

ผลงานชื�อ “ไก่ชน” (ภาพที� 74) แม้เป็นผลงานที�สร้างสรรค์ขึ :นภายใต้เงื�อนไขของการ
วา่จ้าง แตใ่นระหวา่งการสร้างสรรค์ทั :งกระบวนแบบและเนื :อหาในการแสดงออกตา่งมิได้ตกอยู่
ภายใต้เงื�อนไขดงักลา่ว ในทางกลบักนัศลิปินกลบัมุง่ให้ความสําคญักบัการแสดงอิสระทาง
ความคดิ ตลอดจนอิสระด้านการแสดงออกของตนเป็นหลกั โดยมีเนื :อหาที�มุง่เน้นการแสดงความ
งามของรูปร่าง ลวดลาย และอากปักิริยาของไก่ชนทั :ง 2 ตวั ถือเป็นการถ่ายทอดภาพความ
ประทบัใจที�ปรากฏขึ :นในจินตนาการของศลิปิน 

ผลงานชื�อ “จินตนาการจากทะเล” (ภาพที� 75) มีเนื :อหาแสดงความประทบัใจในรูปร่าง
และอากปักิริยาของสตัว์ เป็นการเปรียบเทียบผสมผสานรูปทรงระหวา่งกุ้ ง และม้า โดยกลา่วว่า
สตัว์ทั :งสองชนิดมีทว่งทา่ลีลาในการกระโดดที�คล้ายคลงึกนั กลา่วคือ เมื�อศลิปินได้เห็นการกระโดด
ของกุ้งจงึทําให้เกิดการประหวดันกึไปถึงการกระโดดของม้า จนเกิดความประทบัใจสว่นตวัผสาน
กบัจินตนาการและถ่ายทอดภาพและความรู้สกึดงักลา่วออกมาในผลงานศลิปะ 

                                                           

149 เรื�องเดยีวกนั. 
150 เรื�องเดยีวกนั. 
151 เรื�องเดยีวกนั. 
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ผลงานที�กลา่วถึงข้างต้นแสดงเนื :อหาสว่นตวัที�เกิดขึ :นภายใต้กระบวนการทางความคิด
และความรู้สกึของศลิปินแตเ่พียงผู้ เดียว โดยมิได้มีความเกี�ยวข้องกบับคุคลอื�นในสงัคม ซึ�งเนื :อหา
ดงักลา่วมีที�มาจากหลายแหลง่ เชน่ ผลงานวรรณกรรม ภาพจากจินตนาการ ความคดิ และอารมณ์
ความรู้สกึ ตลอดจนเหตกุารณ์ความประทบัใจ อยา่งไรก็ตามนอกเหนือจากการแสดงเนื :อหา
สว่นตวัยงัปรากฏการแสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคมคือ ในผลงานชื�อ “สตัว์สงคราม” (ภาพที� 72) เป็น
การสะท้อนเนื :อหาเรื�องราวเกี�ยวกบัความเป็นไปทางการเมืองในปี พ.ศ.2516 ซึ�งในขณะนั :นมีการ
ปกครองแบบเผดจ็การทหาร ภาพสตัว์ที�ปรากฏจงึแสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงว่า  

ผมเขียนลงหนงัสือพิมพ์ในสมยั 14 ต.ค. 2516 เป็นผลงานที�เขาขอให้เขียนลง
หนงัสือ โดยไมกํ่าหนดสิ�งที�เขียนแล้วแตเ่รา... เรื�องของสงัคมก็เกิดขึ :นจากคน คนก็เหมือนกบั
สตัว์แตจ่ะพิเศษกวา่สตัว์ตรงที�คิดอะไรตา่งๆนานาได้... ในภาพสตัว์แทนทางลบคือ เราก็
เขียนไปตามที�คนทั�วโลกบอกวา่ คนเป็นสตัว์เศรษฐกิจ คนเป็นสตัว์สงคราม คนเป็นสตัว์
ประเสริฐ เราก็พดูตามเขา แตถ้่าคนมนัไมป่ระเสริฐก็กลายเป็นสตัว์เดรัจฉาน ดงันั :นสตัว์ก็
เป็นสญัลกัษณ์ อย่างงกู็คือมีพิษร้าย หวัเป็นตะกวดคือความเลว หรือสิงโตก็แทนอํานาจ มนั

เป็นสญัลกัษณ์หมด”152 

เนื :อหาที�ศลิปินนําเสนอในผลงานชิ :นนี :คือ เนื :อหาสงัคม เป็นการสะท้อนสภาพการณ์ใน
ขณะที�ประชาชนถกูปกครองจากผู้ มีอํานาจอนัมิชอบ สตัว์ที�ปรากฏในผลงานถกูนําเสนอเพื�อเป็น
สญัลกัษณ์สื�อแสดงถึงอํานาจ และพลงัด้านลบภายในจิตใจของมนษุย์ อาจกลา่วได้วา่เป็นการ
แสดงทศันะของศลิปินที�มีตอ่เหตกุารณ์และบคุคลอื�น ดงันั :นจงึมีเนื :อหาสงัคม   

สามารถสรุปได้วา่ศลิปินแสดงออกด้วยเนื :อหาส่วนตวั และเนื :อหาสงัคม เมื�อพิจารณา
สดัสว่นของเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานของศลิปินพบวา่ มกัแสดงเนื :อหาสว่นตวัมากกว่าเนื :อหา
สงัคม ทั :งนี :เกิดจากการที�ศลิปินมุง่ให้ความสําคญักบัการตอบสนองตอ่ความต้องการของตนเองใน
ด้านการนําเสนอภาพความประทบัใจในความงดงามของธรรมชาตเิป็นหลกั ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า 
“เราให้ความสําคญักบัธรรมชาตกิบัชีวิต และต้องการแสดงออกถึงสิ�งที�เป็นความงามที�เรารู้สกึ ที�
เกิดขึ :นภายในจิตใจของเรา...”153 ดงันั :นผลงานจํานวนมากของศลิปินจงึปรากฏการนําเสนอความ
งามของรูปทรงมนษุย์ ตลอดจนสตัว์ซึ�งเป็นสิ�งมีชีวิตในธรรมชาตทีิ�ศลิปินรู้สึกประทบัใจ 

                                                           

152 เรื�องเดยีวกนั. 
153 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

พทัิกษ์ ปิยะพงษ์ 

พิทกัษ์ ปิยะพงษ์
อาย ุ 69 ปี เคยศกึษาในโรงเรียน
เข้าทํางานฝ่ายชา่งเขียน และชา่งออกแบบร้านศกึษาภณัฑ์ขององค์การค้าครุุสภา ตอ่มาทํางาน
เกี�ยวกบัการออกแบบโฆษณา ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ

ศลิปินเริ�มสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�แสดง
2521 และสร้างสรรค์ผลงานที�แสดงรูปสตัว์
30 ปี มีผลงานจํานวนมาก แตท่วา่ผลงานในช่วงปี พ
บคุคลทั�วไปในขณะนั :น 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ตุ๊กตาจา๋
และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี :

ภาพที� 76  ตุ๊กตาจา๋, 2521
ที�มา: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิปะแหง่รัชกาลที� 
ศลิป์แหง่รัชกาลที� 9, 2549

พิทกัษ์ ปิยะพงษ์ เกิดเมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ.2484 ที�จงัหวดัฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเพาะชา่งแตย่งัไมสํ่าเร็จการศกึษาได้ลาออกมาทํางาน โดยสมคัร

เข้าทํางานฝ่ายชา่งเขียน และชา่งออกแบบร้านศกึษาภณัฑ์ขององค์การค้าครุุสภา ตอ่มาทํางาน
เกี�ยวกบัการออกแบบโฆษณา ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ 

เริ�มสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�แสดงรูปสตัว์ ประเภทนกครั :งแรกราวปี พ
และสร้างสรรค์ผลงานที�แสดงรูปสตัว์เรื�อยมาจนกระทั�งถึงปี พ.ศ.2550 

จํานวนมาก แตท่วา่ผลงานในช่วงปี พ.ศ.2521 ทําให้ศลิปินกลายเป็นที�รู้จกัของ

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :
ตุ๊กตาจา๋” (ภาพที� 76) และผลงานชื�อ “ขอเสรีภาพ” (ภาพที� 

และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี : 

2521เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบขนาด 86 x 86 ซม. 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิปะแหง่รัชกาลที� 9: 6 ทศวรรษศลิปะไทย

9, 2549), 110. 
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ที�จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปัจจบุนั
พาะชา่งแตย่งัไมสํ่าเร็จการศกึษาได้ลาออกมาทํางาน โดยสมคัร

เข้าทํางานฝ่ายชา่งเขียน และชา่งออกแบบร้านศกึษาภณัฑ์ขององค์การค้าครุุสภา ตอ่มาทํางาน

ประเภทนกครั :งแรกราวปี พ.ศ.
2550 รวมระยะเวลาเกือบ 

ทําให้ศลิปินกลายเป็นที�รู้จกัของ

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 2 ชิ :น 
ภาพที� 77) ซึ�งมีภาพผลงาน 

 

ทศวรรษศลิปะไทย (กรุงเทพฯ: มลูนิธิหอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 77  ขอเสรีภาพ, 2521
ที�มา: ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์, 

แรงจูงใจ 

ประสบการณ์ชีวิตได้หล่อหลอมความคิดให้ศลิปินเกิดมีความสนใจด้านสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในสงัคม ตลอดระยะเวลาที�ศลิปินเจริญเติบโตต้องประสบกบัปัญหาความเหลื�อมลํ :า
ด้านสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี :ปัญหาทางการเมืองได้เข้ามามีอิทธิพลตอ่การดํารงชีวิตของคนใน
สงัคม ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของความสนใจด้านปัญหาชีวิต สงัคม และการเมืองดงันี :

แมเ่ป็นชาวนา พ่อเป็นชาวทะเล
ผมเข้าไปอยู่ในโรงเรียนประจําเรารู้สกึได้ถงึระบบชนชั :น ผมเห็นการให้ความสําคญัของ
อาจารย์ระหวา่งผมกบัพวกลกูคนรวย ลกูนายพล มนัมีการปฏิบติัที�แตกตา่ง มีชนชั :นให้ผม
เห็นอย่างชดัเจน พอผมมาคิดดมูากๆเข้า อา่นหนงัสือมากๆเข้า เพราะตอ
เยอะ และผมก็ชอบอา่นหนงัสอื พออา่นแล้วเออ
ชีวิตอีกหลายชีวิตที�มีภาวะแบบเดียวกบัเรา อนันี :เป็นจดุเริ�มต้นให้ผมสนใจเรื�องการเมืองและ
สงัคม ตอ่มาผมมาฟันธงเอาเต็มที�ในช่วง 
ดดูเราเข้าไปเลย หมายถงึวา่ผู้คนทั :งหลายแหลไ่มอ่ยากทํางานแล้ว เข้าไปร่วมกบัขบวนการ

นิสิตนกัศกึษาแห่งประเทศไทย เราก็ร่วมกบัเขามาโดยตลอด

                                                          

154 สมัภาษณ์ พิทกัษ์ ปิยะพงษ์

2521 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ 
, ทศันศลิป์เพื�อชีวิตในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์

ประสบการณ์ชีวิตได้หล่อหลอมความคิดให้ศลิปินเกิดมีความสนใจด้านสิทธิเสรีภาพ
ตลอดระยะเวลาที�ศลิปินเจริญเติบโตต้องประสบกบัปัญหาความเหลื�อมลํ :า

ด้านสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี :ปัญหาทางการเมืองได้เข้ามามีอิทธิพลตอ่การดํารงชีวิตของคนใน
สงัคม ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของความสนใจด้านปัญหาชีวิต สงัคม และการเมืองดงันี :

แมเ่ป็นชาวนา พ่อเป็นชาวทะเล ชีวิตหาปลา เป็นชาวประมงจนๆ ตอนเดก็เวลา
ผมเข้าไปอยู่ในโรงเรียนประจําเรารู้สกึได้ถงึระบบชนชั :น ผมเห็นการให้ความสําคญัของ
อาจารย์ระหวา่งผมกบัพวกลกูคนรวย ลกูนายพล มนัมีการปฏิบติัที�แตกตา่ง มีชนชั :นให้ผม
เห็นอย่างชดัเจน พอผมมาคิดดมูากๆเข้า อา่นหนงัสือมากๆเข้า เพราะตอ
เยอะ และผมก็ชอบอา่นหนงัสอื พออา่นแล้วเออ...มนัเหมือนกบัชีวิตเราเลย และมนัก็ยงัมี
ชีวิตอีกหลายชีวิตที�มีภาวะแบบเดียวกบัเรา อนันี :เป็นจดุเริ�มต้นให้ผมสนใจเรื�องการเมืองและ
สงัคม ตอ่มาผมมาฟันธงเอาเต็มที�ในช่วง 14 ตลุา ในช่วงนั :นกระแสการเมืองมนัแร
ดดูเราเข้าไปเลย หมายถงึวา่ผู้คนทั :งหลายแหลไ่มอ่ยากทํางานแล้ว เข้าไปร่วมกบัขบวนการ

นิสิตนกัศกึษาแห่งประเทศไทย เราก็ร่วมกบัเขามาโดยตลอด154 

                   

สมัภาษณ์ พิทกัษ์ ปิยะพงษ์, ศิลปิน, 18 กรกฎาคม 2553. 
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โอเดียนสโตร์, 2537), 85.

ประสบการณ์ชีวิตได้หล่อหลอมความคิดให้ศลิปินเกิดมีความสนใจด้านสิทธิเสรีภาพ
ตลอดระยะเวลาที�ศลิปินเจริญเติบโตต้องประสบกบัปัญหาความเหลื�อมลํ :า

ด้านสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี :ปัญหาทางการเมืองได้เข้ามามีอิทธิพลตอ่การดํารงชีวิตของคนใน
สงัคม ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของความสนใจด้านปัญหาชีวิต สงัคม และการเมืองดงันี : 

วิตหาปลา เป็นชาวประมงจนๆ ตอนเดก็เวลา
ผมเข้าไปอยู่ในโรงเรียนประจําเรารู้สกึได้ถงึระบบชนชั :น ผมเห็นการให้ความสําคญัของ
อาจารย์ระหวา่งผมกบัพวกลกูคนรวย ลกูนายพล มนัมีการปฏิบติัที�แตกตา่ง มีชนชั :นให้ผม
เห็นอย่างชดัเจน พอผมมาคิดดมูากๆเข้า อา่นหนงัสือมากๆเข้า เพราะตอนนั :นหนงัสือมนั

มนัเหมือนกบัชีวิตเราเลย และมนัก็ยงัมี
ชีวิตอีกหลายชีวิตที�มีภาวะแบบเดียวกบัเรา อนันี :เป็นจดุเริ�มต้นให้ผมสนใจเรื�องการเมืองและ

ตลุา ในช่วงนั :นกระแสการเมืองมนัแรงมาก มนั
ดดูเราเข้าไปเลย หมายถงึวา่ผู้คนทั :งหลายแหลไ่มอ่ยากทํางานแล้ว เข้าไปร่วมกบัขบวนการ
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จากประสบการณ์ชีวิตของศิลปิน และความสนใจในสิทธิเสรีภาพของคนในสงัคม 
ตลอดจนสภาพการณ์ทางการเมืองในขณะนั :นได้สง่ผลกระตุ้นเร้าสร้างความรู้สึกกดดนัก่อให้เกิด
แนวความคิด และกลายเป็นมลูเหตขุองการนําเสนอรูปนกในผลงานจิตรกรรมสีนํ :ามนั ซึ�งศลิปินได้
กลา่วถึงดงันี : 

ผมคิดวา่สตัว์นี�ผมไมค่อ่ยมุง่เน้นเท่าไร ผมใช้สตัว์เข้ามาเป็นองค์ประกอบ
มากกวา่ คือ ผมเน้นไปที�คนแล้วก็เอาสตัว์เข้ามาประกอบ เนื�องจากวา่ผมมีความรู้สกึในเรื�อง
สงัคมสงู เพราะฉะนั :นผมก็เอาสตัว์มาประกอบในการทํางาน อย่างเช่น ในผลงานชื�อ “ตุ๊กตา
จ๋า” และผลงานชื�อ “ขอเสรีภาพ” เป็นงานชดุเดียวกนั... ที�ทําเป็นรูปนกพิราบ ช่วงนั :นมนัเป็น

ช่วงที�เราเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื�องเสรีภาพ...155 

สถานการณ์ทางการเมืองได้สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่สงัคมโดยรวมในขณะนั :น กลา่วคือ 
อํานาจจากบคุคลในชนชั :นปกครองสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทกุหย่อมหญ้า และก่อให้เกิด
ความเหลื�อมลํ :าทางชนชั :น ตลอดจนความขดัแย้งในสงัคม จากความสนใจในสภาพการณ์ทาง
การเมืองและสงัคมจงึก่อให้เกิดแนวความคิด ดงันั :นศลิปินจงึนําเสนอผลงานจิตรกรรมทั :ง 2 ชิ :นขึ :น 
โดยนํานกพิราบมาใช้เป็นสว่นประกอบหนึ�งในผลงานสื�อแสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์ ทั :งนี :มี
จดุมุง่หมายเพื�อสงัคมได้ตระหนกัถึงคณุคา่ความเสมอภาค และสิทธิของประชาชนที�ควรได้รับ 

จากประสบการณ์ชีวิตที�ผ่านร้อนหนาว ต้องประสบกบัปัญหาความเหลื�อมลํ :าทางชน
ชั :น รวมทั :งต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์ทางการเมือง อาจกลา่วได้วา่สภาพการณ์ดงักล่าวคือ สิ�งเร้า
ภายนอกที�กระตุ้นเร้าตอ่ความคดิเห็นของศลิปิน เมื�อผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความ
ต้องการแสดงความคดิเห็น ความต้องการสร้างสรรค์ด้วยกลวิธีที�ตนชื�นชอบและมีทกัษะความ 
สามารถ รวมทั :งความต้องการปลกุกระตุ้นให้สงัคมเกิดการรับรู้ถึงสิทธิเสรีภาพรวมทั :งปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน จงึก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทั :ง 2 ชิ :นขึ :น โดย
ศลิปินได้กลา่วถึงมลูเหตจุงูใจในการนําเสนอรูปนกพิราบในผลงานดงันี : 

“ตุ๊กตาจ๋า” ช่วงนั :นรัฐบาลเป็นรัฐบาลเผดจ็การ มีการสงัหารประชาชนและ
นกัศกึษา รูปนี :เกิดขึ :นหลงัเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 เขียนประมาณปี พ.ศ.2520 และ
ออกแสดงปี พ.ศ.2521 สว่นภาพ “ขอเสรีภาพ” นกัศกึษาโดนจบัขงั ก็ในเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 
พ.ศ.2519... ตอนนั :นผมเป็นประธานชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย และเราทํางานศิลปะ
แนวสงัคมเป็นชดุแรกๆของประเทศไทย... ช่วงนั :นมีการฆ่ากนั นกัศกึษาหญิงบางทีก็ถกู

                                                           

155 เรื�องเดยีวกนั. 
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ข่มขืน ถกูจบัแก้ผ้าก็มี ผมวา่สงัคมในยคุนั :นมนัโหดร้ายเกินไป เรามีความรู้สกึวา่เราจะไป
ช่วยอะไรใครเขาได้ เราเป็นศิลปิน เป็นคนทํางานเขียนรูปเลยน่าเขียนไปแสดง... ที�หยิบเอา
สตัว์เข้ามาเรามองวา่ นกพิราบสามารถแสดงถงึความอิสระมีเสรีภาพ คือวา่ประชาชนในยคุ

นั :นต้องการเสรีภาพ เพราะเราโดนการเมืองกดขี�ไว้156 

ดงันั :นจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 จงึกลายเป็นสิ�งเร้าที�กระตุ้นให้ศลิปินเกิด
ความคดิเห็นตอ่ต้านการกดขี�ขม่เหงประชาชนโดยใช้อํานาจอนัมิชอบ ตอ่มาจงึเกิดการสร้างสรรค์
ผลงานโดยนําเสนอรูปนกเพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงอิสรภาพ และเสรีภาพที�ประชาชนตา่งโหย
หาและต้องการ สามารถสรุปได้วา่การสร้างสรรค์รูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมของศลิปินเกิดจากพลงั
ผลกัดนัของแรงจงูใจภายในด้านความต้องการแสดงออกซึ�งความคิดเห็น เพื�อเป็นการลดภาวะ
ความตงึเครียดภายในจิตใจของศลิปิน รวมทั :งได้ใช้ทกัษะความสามารถสง่สาระทางความคิดของ
ตนไปสูก่ารรับรู้ของสงัคมอีกประการหนึ�ง 

อาจกลา่วได้วา่แรงจงูใจภายในคือสิ�งสําคญัในการขบัเคลื�อนกระบวนการสร้างสรรค์
ของศลิปิน ในสว่นเรื�องของ รางวลั ชื�อเสียง และเงินรายได้ ซึ�งเป็นแรงจงูใจภายนอก ศลิปินได้
กลา่วถึง ดงันี : 

เราไมมี่ชื�อเสียงอะไรแตเ่ราก็สู้กบักระบวนการของความไมย่ติุธรรมมาจนถงึบดันี :
...ผลงานชื�อ “ตุ๊กตาจ๋า” เคยโดนอาจารย์ท่านหนึ�งวิพากษ์วิจารณ์ทางหน้าหนงัสือพิมพ์เรื�อง
ความคิดและเทคนิคที�มนัไมถ่งึ แตก่็มีอาจารย์อีกฝ่ายก็ตีโต้กลบั ปรากฏวา่ไอ้ภาพนี :ก็
กลายเป็นต้นเหตใุห้เกิดการวิพากษ์กนัถงึแนวทางศิลปะเพื�อชีวิต... สําหรับผมเทคนิคถงึ
หรือไมถ่งึ ผมไมส่นใจ ผมสนใจเรื�องแนวคิดมากกว่าวา่เราสามารถยืนหยดัสู้ได้หรือไมเ่พราะ
รัฐบาลกดขี�ประชาชนอยู่... แตเ่ราไมเ่คยท้อครับ ผมแปรเสยีงคดัค้านมาเป็นเสียงสนบัสนนุ
เรามากกว่า เพราะวา่ถ้าเราไมมี่ดีเขาคงไมม่าสนใจ แสดงวา่แนวคิดมนัแหลมคมไปสร้าง
ความสะเทือนให้กบัเขา แล้วเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์...ในช่วงนั :นเราทําศิลปะขึ :นมาเพราะ
เราต้องการเวทีทางวิจิตรศิลป์ เพื�อให้มนักว้างกวา่ที�เคยมี และมนัน่าจะมีผลตอ่การกินดีอยูดี่
ของประชาชนด้วย... รางวลั ชื�อเสียง เงินทอง ไมมี่สว่นกระตุ้น ผมคิดวา่ศิลปะเป็นเพื�อน
แท้จริงๆ เป็นตวัเดียวที�รักผม ชีวิตมาถงึตรงนี :ผมรู้วา่ศิลปะเป็นหมอที�รักษาชีวิตผมให้มีหวัใจ
ของความเป็นมนษุย์อยู่ในตวัผม ศิลปะบําบดัความคิดบําบดัจิตใจของผม ดงันั :นเรื�อง
เกี�ยวกบัรางวลั ชื�อเสียง เงินทองเป็นเรื�องที�เราก้าวข้ามผ่านเลย ไอ้ตวันี :เป็นตวัอนัตรายตอ่

                                                           

156 เรื�องเดยีวกนั. 
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การทํางานศิลปะ ผมมองวา่อะไรที�ดีที�สดุในชีวิตผม สิ�งที�ดีที�สดุคือศิลปะ ผมทําตั :งแตผ่มยงั

ไมรู้่วา่มนัเป็นศิลปะ ผมชอบเขียนรูปชอบปั :นดินมาตั :งแตเ่ดก็แล้ว...157 

การถกูวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบไมทํ่าให้ศลิปินเกิดความท้อถอย ในทางตรงกนัข้ามสิ�ง
เหลา่นี :กลบัถกูแปรเป็นพลงัผลกัดนัให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมากยิ�งขึ :น นอกจากนี :
รางวลั ชื�อเสียง และเงินรายได้จากการสร้างสรรค์นั :นไมไ่ด้มีอิทธิพลกระตุ้นให้ศลิปินสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะมากขึ :นหรือน้อยลง เพราะเจตจํานงในการสร้างสรรค์ของศลิปินได้มุง่ให้ความสําคญั
กบัการตอบสนองตอ่ความต้องการภายในเป็นหลกั โดยถ่ายทอดความคิดเห็นของตนออกไปสู่
สาธารณะ การสร้างสรรค์นอกจากเป็นหนทางแหง่การระบายออกซึ�งความคดิและความรู้สกึที�ชว่ย
บําบดัเยียวยาสภาพจิตใจของศลิปินแล้วนั :น ยงัก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมอีกประการหนึ�ง จาก
การอทิุศตนสร้างสรรค์ผลงานศลิปะสะท้อนปัญหาของสงัคมไทยทําให้ศิลปินได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติ 
มนสั เศียรสิงห์ “แดง” ศลิปินทศันศลิป์ดีเดน่ด้านสนัตภิาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม ซึ�ง
จดัโดยสถาบนัปรีดี พนมยงค์ ประจําปีพทุธศกัราช 2549 

ดงันั :นสามารถสรุปได้วา่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ และการนําเสนอรูปสตัว์มีที�มา
จากแรงจงูใจภายใน เพราะต้องการแสดงออกเพียงความคดิเห็นส่วนตนที�มีตอ่สงัคมและการเมือง 
ไมเ่พียงมุง่หวงัเพื�อตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของตนเท่านั :น ยงัคาดหวงัให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม 
โดยไมไ่ด้มุง่หวงัเรื�องรางวลั ชื�อเสียง และรายได้จากการขายผลงานศลิปะแตอ่ย่างใด 

กระบวนแบบ  

ผลงานจิตรกรรมของศลิปินแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 
จากภาพ ผลงานชื�อ “ตุ๊กตาจา๋” (ภาพที� 76) ปรากฏรูปทรงของสิ�งมีชีวิตในแบบเหมือนจริง แตไ่ด้
ผสานจินตนาการ สร้างบรรยากาศที�ลกึลบัชวนพิศวง อีกทั :งการแสดงภาพนกยงัมิได้มีเจตนาแสดง
ความหมายถึงนก หากแตมี่ความหมายสื�อถึงสิ�งอื�น เชน่เดียวกนักบัผลงานชื�อ “ขอเสรีภาพ” (ภาพ
ที� 77) ศลิปินแสดงภาพมนษุย์ นก และบรรยากาศแวดล้อมแบบเหมือนจริง หากแตน่กที�ปรากฏนั :น
เป็นเพียงภาพที�เลือนรางอนัเป็นสญัลกัษณ์ที�ศลิปินต้องการสื�อความหมายถึงสิ�งอื�นที�
นอกเหนือไปจากตวันกเอง โดยศลิปินได้กลา่วถึงการใช้สญัลกัษณ์ในผลงานทั :ง 2 ชิ :นวา่ 

                                                           

157 เรื�องเดยีวกนั. 
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ในภาพ “ตุ๊กตาจ๋า” ผมคิดวา่ผมไมอ่ยากเขียนเดก็ตรงๆ คิดว่าศิลปะมนัน่าจะย่อย
สลายมากกวา่ เลยเอาตุ๊กตามาเป็นสญัลกัษณ์ของเดก็หรือนกัศกึษาที�ถกูทําร้ายทางร่างกาย 
และจิตใจ... และภาพเมฆที�ม้วนตวั เป็นเสรีภาพมนัเป็นเพียงความฝันความหวงัที�มนั
ห่างไกลเราเหลือเกิน... นกพิราบแสดงถงึความมีอิสระ มีเสรีภาพ สว่นภาพ “ขอเสรีภาพ” รูป
นี :มีเดก็ยื�นมืออกมาเพื�อขอเสรีภาพ แตเ่สรีภาพก็เป็นเสรีภาพที�วา่งเปลา่อีก จะเห็นภาพ

นกพิราบมนัมีลกัษณะของแสงดแูล้วไมเ่ป็นตวัตนเท่าไร…158  

ดงันั :นสามารถสรุปได้วา่ ผลงานทั :ง 2 ชิ :นมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสญัลกัษณ์ เนื�องจากผลงานชื�อ “ตุ๊กตาจา๋” (ภาพที� 76) มีการแสดงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที�เตม็ไปด้วยจินตนาการ เป็นสถานที�ซึ�งถกูสมมตุขิึ :น อีกทั :งยงัปรากฏการนําเสนอ
ความคดิผา่นสญัลกัษณ์ เช่นเดียวกนักบัผลงานชื�อ “ขอเสรีภาพ” (ภาพที� 77) แม้รูปทรงตา่งๆ และ
บรรยากาศแวดล้อมจะถกูแสดงออกแบบเหมือนจริง แตน่กพิราบที�ปรากฏในผลงานก่อให้เกิดการ
ตั :งคําถามถึงที�มาอนันา่อศัจรรย์ใจ และพยายามแทนคา่ความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ 

เนื +อหา 

จากประสบการณ์การรับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของชีวิตในแตล่ะชว่งเวลา ได้ก่อให้เกิด
เจตจํานงในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะโดยนําเสนอเรื�องราวตา่งๆที�เกิดขึ :นในสงัคม โดยเฉพาะ
การสะท้อนปัญหาทางการเมือง และสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสงัคมมาเป็นเนื :อหาสาระในการ
แสดงออก ซึ�งสามารถกลา่วถึงเนื :อหาที�ปรากฏในแตล่ะผลงานดงันี : 

ผลงานชื�อ “ตุ๊กตาจา๋” (ภาพที� 76) เกิดจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 สภาพการณ์
ของสงัคมในขณะนั :นเตม็ไปด้วยความขดัแย้ง สง่ผลกระทบตอ่อารมณ์ความรู้สกึของศลิปิน 
ก่อให้เกิดความภาวะความตงึเครียด ขึ :นภายในจิตใจ ดงันั :นการสร้างสรรค์จงึเป็นเสมือนเครื�องมือ 
หรือสื�อกลางให้ศลิปินได้ถ่ายทอดเอาความคดิเห็นและอารมณ์ความรู้สึกดงักลา่วออกมาในผลงาน
จิตรกรรม จากภาพสีและรูปทรงได้สร้างความรู้สกึถึงความเศร้าสลด บรรยากาศที�เกิดจากอิทธิพล
ของสีหม่นสร้างความรู้สกึวงัเวง เมื�อประกอบกบัรูปทรงของตุ๊กตาที�แขนขาดหายร่างกายไมส่มบรูณ์
ยิ�งนํามาซึ�งความสลดหดหูแ่สดงถึงการถกูทําร้ายอยา่งทารุณ ซึ�งศลิปินได้ว่าได้ใช้รูปตุ๊กตาเพื�อเป็น
สญัลกัษณ์สื�อแสดงถึงนกัศกึษาที�ถกูทําร้ายร่างกายและจิตใจ ก้อนเมฆที�ม้วนตวัเป็นสญัลกัษณ์ถึง
ความหวงัที�หา่งไกล และรูปนกพิราบเป็นสญัลกัษณ์ที�แสดงถึงเสรีภาพ  

                                                           

158 เรื�องเดยีวกนั. 
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ผลงานชื�อ “ขอเสรีภาพ” (ภาพที� 77) เกิดขึ :นในเวลาไล่เลี�ยกบัผลงานชื�อ “ตุ๊กตาจา๋” 
ศลิปินกลา่วว่านกัศกึษาในเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 ถกูจบัจงึทําให้ศลิปินนําเสนอผลงานชิ :น
นี :ขึ :น จากภาพปรากฏรูปเดก็ 2 คนอาศยัอยูใ่นบ้านไม้ซึ�งมีสภาพเก่าทรุดโทรม เป็นสญัลกัษณ์แทน
นกัศกึษาที�ถกูจบักมุหรือประชาชนทั�วไป เดก็ชายทั :ง 2 ได้ยื�นมือออกมาเพื�อไขว่คว้านกพิราบขาว
แต ่ ทวา่นกดงักล่าวกลบัมีรูปทรงและสีที�ดเูลือนรางไร้ตวัตนไมส่ามารถสมัผสัได้ ซึ�งรูปนกสื�อแสดง
ถึงเสรีภาพอนัเป็นความหวงัที�ไมส่ามารถเกิดขึ :นจริงในขณะนั :น  

ดงันั :นสามารถสรุปได้วา่เนื :อหาเรื�องราวที�ศลิปินใช้แสดงออกเป็นเนื :อหาสงัคมโดยเฉพาะ
การสะท้อนสภาพเหตกุารณ์ทางการเมืองที�สง่ผลกระทบตอ่จิตใจและการดํารงชีวิตของประชาชนใน
ขณะนั :น โดยมีจดุประสงค์ในการนําเสนอเนื :อหาเชน่นี :เพื�อเรียกร้องความเป็นธรรม และสิทธิเสรีภาพ
ที�ประชาชนพงึได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ชิน ประสงค์ 

ชิน ประสงค์ เกิดเมื�อ
เข้าศกึษาในวิทยาลยัชา่งศลิป ตอ่มาสําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาประติมากรรม จาก
คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร เคยดํารงตําแหน่ง
ประตมิากรรมกรมศลิปากร
ของกรมศลิปากร ตลอดจนเป็นศลิปินอิสระ 

ในชว่งเริ�มต้นได้สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมที�แสดงรูปสตัว์
ป่า และม้า ซึ�งเริ�มสร้างครั :งแรกในราวปี พ
สร้างสรรค์ผลงานส่วนตวัเนื�องจากมีหน้าที�รับผิดชอบของทางราชการมากยิ�งขึ :น จวบจนกระทั�ง
เกษียณอายรุาชการราวปี พ
รูปทรงของสตัว์ตอ่เนื�องเรื�อยมาจนถึงปี พ
ชิ :น และชว่งที�สองประมาณ

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “หมา” (ภาพที� 
ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

ภาพที� 78  หมา, 2515 เทคนิค
ที�มา: วิโชค มกุดามณี, 6 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546

เกิดเมื�อวนัที� 6 มกราคม พ.ศ.2485 ที�จงัหวดันนทบรีุ
เข้าศกึษาในวิทยาลยัชา่งศลิป ตอ่มาสําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาประติมากรรม จาก
คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร เคยดํารงตําแหน่ง

รมศลิปากร ปัจจบุนัเป็นข้าราชการบํานาญ และผู้ เชี�ยวชาญพิเศษด้านศลิปกรรม
ตลอดจนเป็นศลิปินอิสระ  

ในชว่งเริ�มต้นได้สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมที�แสดงรูปสตัว์ 3 
ป่า และม้า ซึ�งเริ�มสร้างครั :งแรกในราวปี พ.ศ.2515-2522 ขณะรับราชการ 
สร้างสรรค์ผลงานส่วนตวัเนื�องจากมีหน้าที�รับผิดชอบของทางราชการมากยิ�งขึ :น จวบจนกระทั�ง
เกษียณอายรุาชการราวปี พ.ศ.2545 จงึมีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนตวัโดยยงัคงแสดง
รูปทรงของสตัว์ตอ่เนื�องเรื�อยมาจนถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาในชว่งแรกกวา่
ชิ :น และชว่งที�สองประมาณ 6 ปี มีผลงานราว 6-7 ชิ :น 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 
ภาพที� 78) ผลงานชื�อ “หม”ู (ภาพที� 79) และผลงานชื�อ 

และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 

เทคนิค ปนูปลาสเตอร์ ขนาด 50 x 30 ซม. 
 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมยัในประเทศไทย 2486-2546

2546), 109.
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ที�จงัหวดันนทบรีุ ปัจจบุนัอาย ุ 68 ปี 
เข้าศกึษาในวิทยาลยัชา่งศลิป ตอ่มาสําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาประติมากรรม จาก
คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร เคยดํารงตําแหน่งหวัหน้าสว่น

ผู้ เชี�ยวชาญพิเศษด้านศลิปกรรม

3 ชนิด ได้แก่ สนุขั หมู
ขณะรับราชการ ตอ่มาได้หยดุการ

สร้างสรรค์ผลงานส่วนตวัเนื�องจากมีหน้าที�รับผิดชอบของทางราชการมากยิ�งขึ :น จวบจนกระทั�ง
จงึมีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนตวัโดยยงัคงแสดง

รวมระยะเวลาในชว่งแรกกวา่ 7 ปี มีผลงาน 3 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 3 ชิ :น 
และผลงานชื�อ “ม้า” (ภาพที� 80) 

2546 (กรุงเทพฯ: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 79  หม,ู 2517 เทคนิค
ที�มา: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิศลิปะแหง่รัชกาลที� 
หอศลิปะแหง่รัชกาลที� 9, 

ภาพที� 80  ม้า, 2522 เทคนิค
ที�มา: วิโชค มกุดามณี, 6 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546

แรงจูงใจ 

ศลิปินเริ�มสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์อยา่งจริงจงัเมื�อเรียนจบและเข้า
ทํางานที�โรงหล่อของกรมศลิปากร 
โดยมีที�มาจากประสบการณ์ชีวิต กล่าวคือ จากการที�ศลิปินเติบโตมาในสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาตทีิ�สมบรูณ์ของจงัหวดันนทบรีุ มีส่วนทําให้เกิดความรู้สกึผกูพนักบัธรรมชาต ิรวมไปถึงเกิด
ความประทบัใจในรูปร่างของสตัว์ตา่งๆเป็นพิเศษ ซึ�งความรู้สกึนี :ได้กลายมาเป็นแรงสนบัสนนุสว่น

 

เทคนิค ปนูปลาสเตอร์ ขนาด 50 x 90 x 37 ซม. 
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หนึ�งให้เกิดการแสดงออกทางศลิปะ โดยศลิปินได้กลา่วถึงทศันะเกี�ยวกบัสตัว์ และความสนใจใน
การสร้างสรรค์ประตมิากรรมรูปสตัว์ไว้ดงันี : 

ตั :งแตเ่ดก็อยู่ในชนบท ผมรักหมา ตั :งแตเ่กิดมาเราอยู่กบัเขาตลอด ชาวสวนจะมี
หมาเป็นสตัว์เลี :ยงเอาไว้เฝ้าบ้าน ผมรักในความซื�อสตัย์ ไว้วางใจเขาได้ เขาเป็นทั :งเพื�อน และ
เฝ้าบ้านให้เรา หมาเป็นสตัว์ที�อยู่กบัคนมาโดยตลอด ตอนเด็กผมได้รับการปลกูฝังให้เมตตา
ตอ่สตัว์... ผมไมช่อบเข้าป่ายิงสตัว์แตช่อบไปดธูรรมชาติ ถ้าชวนผมไปลา่ผมไมก่ล้าทําเขา

หรอก สงสาร ชีวิตเขาก็เหมือนชีวิตเรา เขาก็ต้องการอยู่เหมือนเรา...159 

จากความใกล้ชิดธรรมชาติ ตลอดจนการถกูปลกูฝังให้มีความเมตตากรุณา เป็นผลทํา
ให้ศลิปินมอบความรักและความเอ็นดตูอ่สตัว์ชนิดตา่งๆ โดยเฉพาะสนุขัที�ศลิปินให้ความรักมาก
เป็นพิเศษ เมื�อศลิปินเตบิโตได้เข้าศกึษาศลิปะตามความปรารถนาภายในจิตใจของตนเองอยา่ง
จริงจงัซึ�งศลิปินกลา่ววา่ “เราเป็นคนชอบศลิปะมาตั :งแตเ่ดก็ เห็นเมฆก็จินตนาการเป็นรูปม้าเป็นรูป
คน เราชอบก็เอามาเขียนเลน่...พอ่อยากให้เรียนกฎหมายแตผ่มไมไ่ป ตอนนั :นไปสอบตดิที�ช่าง
ศลิป”160  ทําให้ศลิปินได้มีโอกาสศกึษากบั อาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ และอาจารย์สนั�น ศลิากร 
ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงอาจารย์ทั :งสองทา่นดงันี : 

อาจารย์ไพฑรูย์ แกสอนผมที�ชา่งศิลป แกทํางานกองหตัถศิลป์ แล้วเป็นอาจารย์
พิเศษอยู่ช่างศิลป สมยันั :นเรียกเตรียมมหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์ศิลป์ท่านเอาลกูศิษย์
มาสอน... และได้เรียนกบัอาจารย์สนั�น ท่านสอนในคณะจิตกรรม อาจารย์สนั�นจะชอบเรื�อง
การรบ ชอบเข้าป่า ชอบบู๊  ทา่นรอบรู้กายวิภาคสตัว์มาก เพราะอาจารย์ชอบสตัว์ รักสตัว์ 
ท่านชอบเลี :ยงนก ปลา หมา ชอบปลาสีสวย เก่งเรื�องสตัว์... ที�ผมมาทําสตัว์ผมก็มีสว่นได้มา
จาก อาจารย์สนั�นเหมือนกนั อาจารย์ชอบแสดงเรื�องพลงั แกศกึษานิสยัสตัว์ เลา่ไปเขียนให้ดู

ด้วย พอรู้จากท่านผมก็มาคลี�คลายอะไรของผมไป...161 

นอกเหนือจากความใกล้ชิดธรรมชาตใินวยัเยาว์ และความรักสตัว์แล้วนั :น รูปสตัว์ที�
ปรากฏในผลงานของศลิปินยงัเกิดจากประสบการณ์ที�ได้รับระหวา่งการศกึษากบัอาจารย์ไพฑรูย์ 
เมืองสมบรูณ์ และอาจารย์สนั�น ศลิากร ผู้ซึ�งมีทกัษะความสามารถด้านการปั :นรูปสตัว์อยา่งมาก 
ศลิปินได้กลา่วถึงทา่นอาจารย์สนั�นด้วยความเคารพรัก โดยกลา่วชื�นชมถึงความสามารถด้านกาย
                                                           

159 สมัภาษณ์ ชิน ประสงค์, ศิลปิน, 5 กรกฎาคม 2553. 
160 เรื�องเดยีวกนั. 
161 เรื�องเดยีวกนั. 
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วิภาคสตัว์ และความรอบรู้ในอากปักิริยา ตลอดจนสญัชาตญาณของสตัว์ชนิดตา่งได้เป็นอย่างดี 
อาจกลา่วได้วา่กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์มาสูศ่ษิย์เป็นสิ�งเร้าภายนอก กลา่วคือ
ในขณะที�ได้เห็นอาจารย์สนั�นสอนและปฏิบตังิานได้ก่อให้เกิดการกระตุ้นเร้าตอ่ความต้องการ
ภายใน ทําให้ศลิปินต้องการนําเสนอภาพความประทบัใจที�เกี�ยวข้องกบัสตัว์เชน่เดียวกบัอาจารย์ 
หากแตก่ารนําเสนอของศลิปินได้มุง่ดดัแปลงรูปทรงให้แตกตา่งไปจากอาจารย์สนั�นที�แสดงออก
ด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงแรงจงูใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ของตนดงันี : 

เราเป็นคนชอบอา่นเรื�องราวเกี�ยวกบัสตัว์ในหนงัสือ ชอบอา่นนิสยัของสตัว์... ไปดู
เขา (สตัว์) แล้วจินตนาการ ประกอบกบัความรู้เรื�องกายวิภาค ผมชอบสตัว์ที�มนัมีโครงสร้าง
ซึ�งเราสามารถสร้างอะไรได้มากดี สว่นมากเป็นสตัว์สี�เท้า พอเราได้เห็นความงามของมนัเรา

อยากทําแล้วผมก็สร้างขึ :นมา เห็นอะไรสะดดุตาประทบัใจเราก็ทํา...162 

จากความรักสตัว์ตลอดจนความประทบัใจในรูปร่างของสตัว์ ซึ�งถกูสั�งสมมาตั :งแตว่ยั
เยาว์ เมื�อผนวกกบัการได้ศกึษาศลิปะที�ตนรักจนทําให้ศิลปินมีความสามารถเข้าใจในลกัษณะทาง
กายวิภาคสตัว์และอปุนิสยัของสตัว์ได้เป็นอยา่งดี จงึก่อให้เกิดความต้องการผลิตผลงานศลิปะโดย
นําเสนอด้วยรูปสตัว์ที�ตนมีความประทบัใจขึ :น โดยสามารถกลา่วถึงมลูเหตทีุ�ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์
ผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “หมา” (ภาพที� 78) เกิดจากประสบการณ์ชีวิตในวยัเยาว์ ที�ได้สมัผสัใกล้ชิด
กบัสนุขั ได้พบเห็นสญัชาตญาณของสนุขัที�อาศยัในวดั ซึ�งศลิปินได้กลา่ววา่ 

 “หมา” คือ ความสงสาร เอามาเปรียบเทียบมนัก็เหมือนกบัเรา ตอนเดก็ผมไปอยู่
วดัผมก็เจอปัญหานี : เราแกล้งโดนรังแกทั :งความคิดและร่างกาย เดก็ที�โตกว่าจะแกล้งเรา แต่
ตอนที�ทํางานชิ :นนี :เราคิดถงึวา่หมาวดัที�ออ่นแอกว่าจะโดนรังแกอยู่อย่างลําบากต้อง

หวาดระแวง ท่าทางที�เอามาทําคือ มนัต้องสู้  ชีวิตต้องดิ :นรนเพื�อให้อยู่ได้...163 

ผลงานชิ :นนี :เกิดจากการได้พบเห็นสนุขัภายในวดั ซึ�งถือเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�สง่ผล
กระตุ้นความคดิของศลิปินให้เกิดการรับรู้ถึงความยากลําบากในการดํารงชีวิต ก่อให้เกิดความ
สงสารสตัว์ และเกิดการคิดเปรียบเทียบชีวิตสตัว์กบัชีวิตของตน เมื�อผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายใน

                                                           

162 เรื�องเดยีวกนั. 
163 เรื�องเดยีวกนั. 
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เรื�องการให้ความรักและเอ็นดสูตัว์ชนิดนี :มากเป็นพิเศษ รวมทั :งมีความประทบัใจในรูปร่างของสตัว์
จงึเกิดแรงผลกัดนัให้สร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ขึ :น ดงันั :นความต้องการนําเสนอรูปทรงของสตัว์ที�ตน
เกิดประทบัใจ และความต้องการถ่ายทอดศกัยภาพความสามารถของตนด้วยกลวิธีทางศลิปะที�ตน
รักถือเป็นแรงจงูใจภายใน 

ผลงานชื�อ “หม”ู (ภาพที� 79) ถกูแสดงออกในอีก 2 ปีถดัมา ซึ�งศลิปินกล่าวว่า “ตอนนั :น
ผมไปเห็นเขา (หม)ู ที�สวนสตัว์ เรารู้ประวตัเิขา เคยอา่นประวตัเิขามาว่ามนัเป็นนกัสู้ ที�ไมย่อมแพ้ใคร 
ผมก็เอามาสร้างเป็นงานศลิปะรายละเอียดดดัแปลงมาจากโครงสร้างของเขา แตป่รับในสว่นที�เป็น
กล้ามเนื :อทําให้รู้สึกถึงพละกําลงั164 ดงันั :นหมจูงึเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�ได้กระตุ้นให้ศลิปินเกิดการรับรู้
ในความงามทางโครงสร้าง ตลอดจนทําให้ศลิปินเกิดเชื�อมโยงความคิดจากหมปู่าในสวนสตัว์ ไปสู่
ความรู้เดมิเกี�ยวกบัพฤตกิรรมและสญัชาตญาณนกัสู้ของหมปู่า ตอ่มาเมื�อผนวกเข้ากบัแรงจงูใจ
ภายในด้านความต้องการนําเสนอภาพความประทบัใจ จึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ด้วย
กลวิธีทางศลิปะที�ตนมีทกัษะความสามารถที�ควบคมุได้ 

ผลงานชื�อ “ม้า” (ภาพที� 80) ศลิปินได้รับมอบหมายให้สร้างอนสุาวรีย์แหง่หนึ�ง และเกิด
ประทบัใจในสรีระร่างกายของม้าที�สง่างาม จงึก่อให้เกิดการสร้างประตมิากรรมรูปม้าของตนขึ :น 
ดงัที�ศลิปินได้กล่าววา่ 

หลงัจากทําอนสุาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชที�จงัหวดัจนัทบรีุ ซึ�งเป็นเรื�องของ
ความถกูต้อง หลงัจากนั :นเราเห็นความงามของม้าเลยเอามาดดัแปลงคลี�คลายทําเส้นให้มนั
น้อยลงแทนที�จะทําให้เหมือนจริงก็คลี�คลายมนัออกไป เอาความงามของม้ามาสร้างใน

รูปทรงที�มองเห็นวา่ยงัเป็นม้า เป็นความงามในอดุมคติ...165 

ผลงานชิ :นนี :เกิดจากการปั :นอนสุาวรีย์พระเจ้าตากสินทรงม้าในแบบเหมือนจริง ซึ�งถือ
เป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นเร้าตอ่ความต้องการภายใน กล่าวคือ ได้ก่อให้เกิดความต้องการ
นําเสนอภาพความประทบัใจที�มีตอ่โครงสร้างของม้า ผา่นกระบวนการกลั�นกรองทางความคิดและ
จินตนาการถึงเส้นโครงสร้างอนัมีลกัษณะความงดงามตามอดุมคต ิซึ�งถือเป็นแรงจงูใจภายใน 

สรุปได้วา่การสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ของศลิปินเกิดขึ :นภายใต้อิทธิพลจากแรงจงูใจ
ภายในเป็นสําคญั กลา่วคือ ด้วยความรู้สึกผกูพนักบัสตัว์มาตั :งแตเ่ยาว์วยั ตลอดจนได้รับการ

                                                           

164 เรื�องเดยีวกนั. 
165 เรื�องเดยีวกนั. 
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ปลกูฝังให้มีความเมตตากรุณาตอ่สตัว์จงึเกิดเป็นความรู้สกึพิเศษ กอปรกบัความรักในการทํางาน
ศลิปะ รวมทั :งได้ผา่นกระบวนการศกึษาเรียนรู้กายวิภาคสตัว์จนเป็นผู้ทกัษะความสามารถ ทั :งหลาย
ทั :งปวงสง่ผลโดยตรงตอ่การสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ของศิลปิน อาจกล่าวได้วา่เมื�อศิลปินได้พบกบั
สิ�งเร้าใดที�กระตุ้นตอ่ความสนใจ ศิลปินจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยกระทําการสร้างสรรค์สิ�งนั :น
ตามศกัยภาพที�มีโดยถ่ายทอดออกมาด้วยกลวิธีทางศลิปะที�ตนรัก  

แม้วา่เวลาจะเป็นข้อจํากดัในการสร้างสรรค์ผลงานสว่นตวัในขณะนั :น เนื�องจากภาระ 
หน้าที�ทางราชการล้นมือ แตศ่ลิปินได้พยายามสร้างสรรค์ผลงานศลิปะสว่นตวั ซึ�งเป็นสิ�งที�ตนรัก
และพงึพอใจ ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงทศันะที�มีตอ่การสร้างสรรค์ของตนว่า  

งานช่วงนั :นมีแคส่ามชิ :นนี : เพราะงานราชการมีมาก ได้แตร่่างภาพเก็บเอาไว้ สว่น
ใหญ่ก็เป็นสตัว์... ศิลปะก็เหมือนอาหารที�จะขาดไมไ่ด้ เราตื�นมาก็ทํางานเก็บไว้ ถ้าเรายงั
หายใจอยู่ก็จะบนัทกึเก็บเอาไว้...เวลาทําสตัว์มนัสามารถตอบสนองความคิด และทําให้เรามี

ความสขุสบายใจถ้าเราทําได้ แตถ้่าทําไมล่งตวัก็มีการรื :อทิ :งแล้วทําใหมเ่หมือนกนั166  

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ศลิปินให้ความสําคญัตอ่การสร้างสรรค์ศลิปะเป็น
อยา่งยิ�ง โดยได้นําเอาศลิปะมาเปรียบเทียบกบัอาหาร ดงันั :นศลิปะสําหรับศลิปินคือสิ�งที�เตมิเตม็
และหลอ่เลี :ยงชีวิตให้สามารถดํารงอยูไ่ด้ ซึ�งบง่ชี :ให้เห็นถึงพลงัจากแรงจงูใจภายใน หากสร้าง
ผลงานไมส่มบรูณ์ตามความต้องการ ศลิปินจะรื :อและทําใหมจ่นกวา่จะสําเร็จ ถือเป็นการ
ตั :งเป้าหมายและกําหนดทิศทางให้มุง่ไปสูค่วามสําเร็จตามที�คาดหวงั เป็นการท้าทายตอ่ศกัยภาพ
ความสามารถของตนเอง สว่นแรงจงูใจจากภายนอกด้านรางวลันั :น ศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

เรื�องรางวลันั :นผมเฉยๆ เราทํางานเพื�อความสนกุเพลิดเพลินของเรา... สาเหตขุอง
การสง่ประกวดเพื�อให้ได้มีโอกาสแสดง อยากเผยแพร่ผลงาน เหมือนอาหารที�เราปรุง เราก็
อยากให้คนอื�นลองชิม ใครชอบก็กิน ไมช่อบก็ไมเ่ป็นไร เพราะมนัคือรสชาติของผม ผมชอบ
แบบนี : อยากให้คนเขาเห็นวา่เราคิดแบบนี : ใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต.่.. แตผ่มทํางานด้วย
ความสขุ เป้าหมายสงูสดุ คือ ผมคิดอยากทําอะไรผมก็ทํา มนัจะดีหรือไมดี่ก็ไมไ่ด้คํานงึถงึ
อะไรทั :งนั :น งานผมเหมือนลายเซน็ของผม แสดงความคิด ความงาม แตค่นดจูะชอบหรือไมก่็

ตาม แตผ่มพอใจที�ผมได้ทํา167 

                                                           

166 เรื�องเดยีวกนั. 
167 เรื�องเดยีวกนั. 
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การสง่ประกวดศลิปกรรมแห่งชาตมีิจดุประสงค์เพียงเพื�อต้องการนําเสนอประสบการณ์
สนุทรียะด้านความงาม ตลอดจนความประทบัใจของตนเองตอ่สาธารณชนเทา่นั :น โดยที�มิได้
คาดหวงัถึง รางวลั ชื�อเสียง และการยอมรับจากบคุคลอื�น ปรากฏเพียงแรงจงูใจภายในที�เกี�ยวเนื�อง
กบัความต้องการถ่ายทอดความคิด ทกัษะ ความรู้ และความสามารถ โดยคาดหวงัถึงความสขุและ
ความพงึพอใจสว่นตนเป็นหลกั อยา่งไรก็ตามผลงานทั :ง 3 ชิ :นได้รับการคดัเลือกเข้าร่วมแสดงใน
งานแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 21 ปี ในพ.ศ.2515 ครั :งที� 22 ในปี พ.ศ.2517 และครั :งที� 25 ในปี 
พ.ศ.2522 ตามลําดบั จงึสรุปได้วา่แรงจงูใจภายนอกไมมี่สว่นเกี�ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน
ประตมิากรรมรูปสตัว์ของศลิปินแตอ่ย่างใด  

กระบวนแบบ 

ผลงานประตมิากรรมทั :ง 3 ชิ :น แสดงออกในกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม ลกัษณะของ
การสร้างสรรค์ได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปทรงของสตัว์ที�มีอยูต่ามธรรมชาต ิ โดยศลิปินลดทอน
โครงสร้างสรีระให้ดเูรียบง่าย นอกจากนี :ได้เพิ�มเตมิในสว่นของโครงสร้างกล้ามเนื :อและรายละเอียด
ตา่งๆเพื�อให้สอดคล้องกบัเนื :อหาที�ต้องการแสดงออก ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงลกัษณะโดยรวมในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเองดงันี :  

รูปทรงโครงสร้างคลี�คลายมาจากสตัว์ที�เหมือนจริง ตดับ้างเพิ�มบ้างเพื�อให้ดมีู
นํ :าหนกั เพื�อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ดแูล้วสนกุสนาน... ผมชอบในพละกําลงัและ
ลกัษณะพิเศษของมนั อย่างม้ามนัมีความงามของเส้น มีความเร็ว สง่า... เวลาคิดเรื�องราวจะ
มาก่อนคือ เรื�องราวของสตัว์เป็นตวัจดุประกาย แตเ่วลานําเสนอตวัโครงสร้างรูปทรงเป็น

พระเอก... ถ้าเราทําแบบเหมือนจริงอาจดไูด้ไมน่าน...168 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ความสนใจหรือความสะเทือนใจในเรื�องราวที�
เกี�ยวข้องกบัสตัว์เป็นแหลง่ที�มาของการสร้างสรรค์  แตเ่มื�อศลิปินแสดงออกจะมุง่เน้นไปที�การแสดง
ความงามทางโครงสร้างและรูปทรงเป็นหลกั ซึ�งผลงานประตมิากรรมของศลิปินล้วนแสดงให้เห็น
ถึงความประทบัใจในสดัสว่นและโครงสร้างของสตัว์สี�เท้าทั :งสิ :น โดยศลิปินให้เหตผุลวา่ สตัว์สี�เท้า
สามารถใสจ่ินตนาการดดัแปลงรายละเอียดของกล้ามเนื :อให้สอดคล้องตามความรู้สึกได้ ดงันั :นจงึ
ได้มีการเพิ�มให้เกิดรายละเอียดที�ซบัซ้อน หรือลดทอนโครงสร้างเพื�อแสดงความเรียบง่าย แต่
ลกัษณะโดยรวมมีการเน้นแสดงความงามของรูปทรง คํานงึถึงความสมดลุมั�นคงอย่างเป็นระเบียบ
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แบบแผน ซึ�งการสร้างสรรค์ที�เพิ�มเตมิรายละเอียดของกล้ามเนื :อสามารถเห็นได้ในผลงานชื�อ “หมา” 
และ “หม”ู เมื�อศลิปินต้องการแสดงออกถึงความคิดในเรื�องชีวิตที�ต้องตอ่สู้  กล้ามเนื :อที�เพิ�มเข้าไป
นั :นมีสว่นในการทําให้เกิดความรู้สกึถึงความแข็งแรงดดุนัได้ นอกจากนี :ในผลงานชื�อ “ม้า” ศลิปิน
ต้องการแสดงความประทบัใจในความงามของม้าที�ประกอบไปด้วยโครงสร้างของเส้นที�สวยงามจงึ
ลดทอนกล้ามเนื :อและรูปทรงของม้าให้มีความเรียบง่าย เพื�อก่อให้เกิดเส้นโครงสร้างที�มีความ
ออ่นหวาน เป็นต้น จากลกัษณะการทํางานของศลิปินที�เพิ�มหรือลดทอนเส้นและโครงสร้างตา่งๆ 
ตลอดจนคํานงึถึงการแสดงสดัสว่นความงามของรูปทรง ทําให้สามารถสรุปได้วา่ศลิปินนําเสนอ
ผลงานทั :ง 3 ชิ :นผา่นกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม 

เนื +อหา 

ศลิปินได้นําเสนอเรื�องราวที�เกิดจากความสนใจ ความสะเทือนใจ หรือประทบัใจ
เกี�ยวกบัสตัว์ชนิดตา่งๆมาสร้างสรรค์ ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงการแสดงออกด้านเนื :อหาของตนว่า 
“ผลงานชื�อ “หมา” ตอนที�ทําเราคิดถึงหมา ตวัที�ออ่นแอกวา่จะโดนรังแก... ผลงานชื�อ “หม”ู มนัเป็น
นกัสู้ ที�ไมย่อมแพ้ใคร เป็นเรื�องเกี�ยวกบัการดํารงชีวิตของมนั... และผลงานชื�อ “ม้า” เห็นเส้นมนัสวย 
มีความงามของเส้น มีความเร็ว สง่า...”169  

เมื�อพิจารณาข้อความข้างต้นพบวา่ เนื :อหาที�ศลิปินนําเสนอในงานสร้างสรรค์นั :นเกิด
จากประสบการณ์ส่วนตวัของศลิปินทั :งสิ :น กลา่วคือ เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานชื�อ “หมา” เกิดจาก
การที�ศลิปินได้พบเห็นความทกุข์ยาก จนเกิดเป็นความสงสารสนุขัที�อาศยัอยูใ่นวดั เนื�องจากต้อง
เผชิญชีวิตอยูท่า่มกลางการถกูเอาเปรียบจากสนุขัตวัอื�นที�อาศยัภายในวดัเชน่เดียวกนั ผลงานชื�อ 
“หม”ู เกิดจากการที�ศลิปินไปสวนสตัว์ และได้มีโอกาสเรียนรู้พฤตกิรรมความเป็นนกัสู้ของหมปู่าจน
เกิดความสนใจและนํามาถ่ายทอดในผลงานของตน เนื�องจากผลงานชื�อ “หมา” (ภาพที� 78) และ 
“หม”ู (ภาพที� 79) มีแนวคดิเกี�ยวกบัการตอ่สู้ของชีวิตศลิปินจงึเพิ�มรายละเอียด โดยสร้างกล้ามเนื :อ
แบบใหมใ่ห้สามารถสมัผสัได้ถึงความดดุนัและความแข็งแรง ผลงานชื�อ “ม้า” (ภาพที� 80) เกิดจาก
การสร้างอนสุาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชที�จงัหวดัจนัทบรีุ และเกิดความประทบัใจในสดัส่วน
โครงสร้างที�สง่างามของม้าจึงนํามาสร้างสรรค์ โดยลดทอนให้เกิดความงามตามความคดิของ
ศลิปิน สิ�งทั :งหลายเหล่านี : เป็นเรื�องราวความสะเทือนใจ ความชื�นชอบ และความประทบัใจซึ�งล้วน
เกิดขึ :นภายใต้ความสนใจเฉพาะบคุคล ดงันั :นเนื :อหาที�ศลิปินแสดงออกจงึเป็นเนื :อหาส่วนตวั 
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เกียรตศัิกดิ@ ชานนนารถ 

เกียรติศกัดิd ชานนนารถ เกิดเมื�อวนัที� 23 กนัยายน พ.ศ.2486 ที�จงัหวดั
กรุงเทพมหานครฯ ปัจจบุนัอาย ุ 67 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีและโท สาขาจิตรกรรม 
จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ตอ่มาได้เข้ารับราชการเป็น
อาจารย์สอนศลิปะในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ปัจจบุนั
เกษียณอายรุาชการเป็นศลิปินอิสระ ตลอดระยะเวลาที�สร้างสรรค์ผลงานศลิปะศลิปินได้สง่ผลงาน
เข้าร่วมประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตแิละได้รับรางวลัตามเงื�อนไขของการประกวดทําให้ในปี พ.ศ.
2538 ได้เป็นศลิปินชั :นเยี�ยม ประเภทจิตรกรรม นอกจากนี :ด้วยความรักและความมุง่มั�นในการ
ทํางานศลิปะ ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานอยา่งตอ่เนื�องจนเป็นที�ยอมรับในระดบัประเทศและใน
ระดบัสากล สง่ผลให้ในปี พ.ศ.2549 ได้รับการเชิดชเูกียรตใิห้เป็นศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์  

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมซึ�งแสดงรูปสตัว์ของศลิปินเริ�มขึ :นครั :งแรกในปี พ.ศ.
2511 จนกระทั�งถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาประมาณ 40 ปี มีผลงานที�แสดงรูปสตัว์จํานวนมาก 
โดยมีการนําเสนอรูปสนุขัขึ :นก่อนเป็นอนัดบัแรก และตอ่มาได้นําเสนอรูปสตัว์ชนิดอื�น เชน่ ไก่ ปลา 
ม้า ฯลฯ ซึ�งการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมของศลิปินปรากฏขึ :นเป็นระยะสลบักบัการ
นําเสนอผลงานด้วยรูปทรงอื�น เชน่ รูปทรงของมนษุย์ ทั :งนี :เกิดจากความสนใจของศลิปินที�
เปลี�ยนแปลงไปตามประสบการณ์ชีวิตและสิ�งเร้าที�ได้สมัผสั 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 3 ชิ :น 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “จิตรกรรม” (ภาพที� 81) ผลงานชื�อ “การแสดงออกของจิตใต้สํานกึ 4” (ภาพที� 82) 
และผลงานชื�อ “ชีวิตเพื�อชีวิต 2” (ภาพที� 83) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ใน
แตล่ะประเดน็ดงันี : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 81  จิตรกรรม, 2511
ที�มา: เกียรตศิกัดิd ชานนนารถ
หอศลิป์, 2544), 42. 

ภาพที� 82  การแสดงออกของจิตใต้สํานกึ 
ที�มา: เกียรตศิกัดิd ชานนนารถ
หอศลิป์, 2544), 47.

2511 เทคนิค สื�อประสม ขนาด 150 x 150 x 40 ซม. 
เกียรตศิกัดิd ชานนนารถ, การแสดงศลิปกรรมย้อนหลงั (กรุงเทพ: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 

 

การแสดงออกของจิตใต้สํานกึ 4, 2516 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด
เกียรตศิกัดิd ชานนนารถ, การแสดงศลิปกรรมย้อนหลงั (กรุงเทพ: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
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พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 

นาด120 x 115 ซม. 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 83  ชีวิตเพื�อชีวิต 2
ที�มา: เกียรตศิกัดิd ชานนนารถ
หอศลิป์, 2544), 63.

แรงจูงใจ  

ผลงานจิตรกรรมของศลิปินมีการแสดงอ
ชว่งแรกของการสร้างสรรค์นั :นรูปสตัว์ถกูนําเสนอเป็นสว่นประกอบหนึ�งในผลงาน โดยเริ�มปรากฏครั :ง
แรกในผลงานชื�อ “จิตรกรรม
กําลงัอ้าปากร้องตะโกน ซึ�งศิลปินได้อธิบายถึงที�มาของการนําเสนอรูปสตัว์ดงักล่าวว่า

ตอนเมื�อผมอยู่ปี 
เกาะอยู่ในใจเรานานหลายปี เลยเกิดทํารูปนี :ขึ :น
คนที�กลวัและร้องขึ :นมา และเราก็มาคิดว่าจะให้ไอ้ตวันี :
อะไร เป็นความบงัเอิญที�วนัหนึ�งไปบ้านเพื�อนเจอสนุขัพนัธุ์ปัoกเข้ามาคลอเคลียที�ขาเราและก็
มองหน้าเรา พอเรามองลงไปก็รู้สกึตวันี :ใช่เลย
แบบแปลกประหลาด ทีท่ามนัรู้สกึประหลาด
ไอ้ตวันี : (มนษุย์) ร้อง บงัเอิญมนัไปเจอแล้วเรารู้สกึวา่ใช่เลย

เหมือนวา่มาบีบคั :น หรือมาคกุคามทําให้ตวันี : 

                                                          

170 สมัภาษณ์ เกียรติศกัดิd ชานนนารถ

 

2, 2526 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด115 x 95 x 10.5 
เกียรตศิกัดิd ชานนนารถ, การแสดงศลิปกรรมย้อนหลงั (กรุงเทพ: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 

ผลงานจิตรกรรมของศลิปินมีการแสดงออกถึงภาวะอารมณ์ภายในของตนเอง โด
ชว่งแรกของการสร้างสรรค์นั :นรูปสตัว์ถกูนําเสนอเป็นสว่นประกอบหนึ�งในผลงาน โดยเริ�มปรากฏครั :ง

จิตรกรรม” (ภาพที� 81) ศลิปินนําเสนอรูปสนุขัยืนรายล้อมรอบกายของมนษุย์ที�
กําลงัอ้าปากร้องตะโกน ซึ�งศิลปินได้อธิบายถึงที�มาของการนําเสนอรูปสตัว์ดงักล่าวว่า

ตอนเมื�อผมอยู่ปี 4 น้องชายเสียกะทนัหนั มนัช็อคความรู้สกึเรา
เกาะอยู่ในใจเรานานหลายปี เลยเกิดทํารูปนี :ขึ :น... ช่วงนั :นกําลงัร่างภาพเป็นความรู้สกึของ
คนที�กลวัและร้องขึ :นมา และเราก็มาคิดว่าจะให้ไอ้ตวันี : (มนษุย์) มนัร้องออกมาด้วยสาเหตุ
อะไร เป็นความบงัเอิญที�วนัหนึ�งไปบ้านเพื�อนเจอสนุขัพนัธุ์ปัoกเข้ามาคลอเคลียที�ขาเราและก็
มองหน้าเรา พอเรามองลงไปก็รู้สกึตวันี :ใช่เลย... สนใจในภาพลกัษณ์ของมนั รู้สกึมนัสวย
แบบแปลกประหลาด ทีท่ามนัรู้สกึประหลาด... จริงๆแล้วไมไ่ด้ตั :งใจหาตวันี : 

ร้อง บงัเอิญมนัไปเจอแล้วเรารู้สกึวา่ใช่เลย... เพราะฉะนั :นมนัจงึมารายล้อม

เหมือนวา่มาบีบคั :น หรือมาคกุคามทําให้ตวันี : (มนษุย์) ร้องด้วยความกลวั...

                   

สมัภาษณ์ เกียรติศกัดิd ชานนนารถ, ศิลปิน, 3 สงิหาคม 2553. 
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115 x 95 x 10.5 ซม. 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 

อกถึงภาวะอารมณ์ภายในของตนเอง โดยใน 
ชว่งแรกของการสร้างสรรค์นั :นรูปสตัว์ถกูนําเสนอเป็นสว่นประกอบหนึ�งในผลงาน โดยเริ�มปรากฏครั :ง

รายล้อมรอบกายของมนษุย์ที�
กําลงัอ้าปากร้องตะโกน ซึ�งศิลปินได้อธิบายถึงที�มาของการนําเสนอรูปสตัว์ดงักล่าวว่า 

น้องชายเสียกะทนัหนั มนัช็อคความรู้สกึเรา ความกลวัมนั
ลงัร่างภาพเป็นความรู้สกึของ

มนัร้องออกมาด้วยสาเหตุ
อะไร เป็นความบงัเอิญที�วนัหนึ�งไปบ้านเพื�อนเจอสนุขัพนัธุ์ปัoกเข้ามาคลอเคลียที�ขาเราและก็

พลกัษณ์ของมนั รู้สกึมนัสวย
จริงๆแล้วไมไ่ด้ตั :งใจหาตวันี : (สนุขั) เพื�อทําให้

เพราะฉะนั :นมนัจงึมารายล้อม
170  
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ภายหลงัจากการเสียชีวิตของน้องชายทําให้ศลิปินเกิดความรู้สกึกลวัความตาย เป็น
ภาวะอารมณ์ที�เกิดขึ :นเก็บกดและสั�งสมอยูภ่ายในจิตใจ เมื�อศลิปินเกิดความต้องการสร้างสรรค์
ผลงานโดยแสดงออกซึ�งภาวะอารมณ์ดงักล่าว จงึเป็นเหตใุห้ศลิปินร่างภาพรูปมนษุย์อ้าปากร้อง
ตะโกน หากแตก่ารอ้าปากร้องตะโกนของมนษุย์ในภาพผลงานนั :นยงัไมส่ามารถถ่ายทอดความ
กลวัที�ศลิปินรู้สึกได้อยา่งสมบรูณ์ ตอ่มาเมื�อศลิปินได้พบเห็นสนุขัโดยบงัเอิญ ซึ�งสนุขัตวันี :มี
รูปลกัษณะที�แปลกตา ทําให้ศลิปินเกิดความประหลาดใจพร้อมกบัความประทบัใจในเวลาเดียวกนั 
ซึ�งหากย้อนกลบัไปในปีที�ศลิปินสร้างผลงานขึ :นคือ พ.ศ. 2511 สนุขัสายพนัธุ์ปัoก (Pug) ยงัไมเ่ป็นที�
นิยมนํามาเลี :ยงในประเทศไทยมากนกั ดงันั :นศลิปินจึงถกูกระตุ้นเร้าให้เกิดความสนใจในสนุขัตวั
ดงักลา่วโดยทนัที และนําเอารูปทรงของสนุขัมาแสดงออกเพื�อเป็นสว่นประกอบหนึ�งในผลงาน
จิตรกรรม โดยศลิปินกลา่วว่า สนุขัดงักลา่วเป็นสาเหตทีุ�ทําให้มนษุย์ในภาพร้องตะโกนออกมาด้วย
ความกลวั ดงันั :นสนุขัจงึเป็นเสมือนตวัแทนของสภาพการณ์ที�กดดนั และความกลวัตายที�เกิดขึ :น
ภายในจิตใจของศลิปิน 

 อาจกล่าวได้ว่าผลงานชิ :นนี :เกิดขึ :นโดยอาศยัแรงจงูใจภายในคือ เกิดความต้องการ
แสดงออกเพื�อลดภาวะความตงึเครียดที�สั�งสมอยูภ่ายในจิตใจของตน โดยมีที�มาจากเหตกุารณ์
ความสญูเสียน้องชายที�ได้สง่ผลกระตุ้นเร้าให้ศลิปินเกิดกลวัความตาย จงึเริ�มเสาะแสวงหาหนทาง
แหง่การระบายออกซึ�งอารมณ์ความรู้สึกดงักลา่ว โดยอาศยัศลิปะเป็นเครื�องมือในการถ่ายทอด
เพราะเป็นกลวิธีที�ตนมีทกัษะความสามารถ และรูปสนุขัที�ปรากฏในผลงานเกิดจากอิทธิพลของ
แรงจงูใจภายในเชน่เดียวกนั กลา่วคือ ศลิปินเกิดความรู้สกึประทบัใจในรูปลกัษณะของสตัว์ที�มี
ความแปลกตา ตลอดจนเกิดความต้องการนําสตัว์ดงักลา่วมาแสดงเป็นส่วนประกอบหนึ�งใน
ผลงาน เพื�อชว่ยเตมิเตม็ความสมบรูณ์ทางความคิดของศิลปิน 

การนําเสนอรูปทรงและเนื :อหาในผลงานของศลิปินเปลี�ยนแปลงไปตามแตส่ิ�งเร้าที�ได้
สมัผสั ดงัเชน่ในผลงานชื�อ “การแสดงออกของจิตใต้สํานึก 4” (ภาพที� 82) ที�เกิดขึ :นจากความรู้สกึ
สะเทือนใจจากการจากไปของสนุขัที�เคยใช้นําเสนอในผลงานชื�อ “จิตรกรรม” (ภาพที� 81) ซึ�งศลิปิน
ได้กลา่วถึงดงันี : “ที�จริงถ้ามนัไมต่ายก็คงไมเ่กิดผลงานชดุนี :... เราเอาเขามาเขียนชิ :นเดียวแล้วก็ลืมๆ
ไปแล้วไมไ่ด้คิดถึงอีก เสร็จแล้วได้ขา่ววา่ไอ้สนุขัตวันี :มนัโดนรถทบัตายในบ้าน เพราะมนัชอบมา
คลอเคลีย... พอมนัตายเราก็เกิดอารมณ์สะเทือนใจ...พอมีอะไรสะเทือนใจนิดหนึ�งก็เอามาทํางาน
...171 ด้วยเหตนีุ :ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปสนุขัขึ :นชดุหนึ�ง โดยมีระยะเวลาของการ

                                                           

171 เรื�องเดยีวกนั. 
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สร้างสรรค์นาน 3 ปี มีจํานวนผลงานมากกวา่ 10 ชิ :น และผลงานชื�อ “การแสดงออกของจิตใต้
สํานกึ 4” (ภาพที� 82) คือหนึ�งในผลงานชดุดงักล่าว กลา่วได้วา่ภายหลงัจากการได้รับรู้ขา่วสา การ
เสียชีวิตของสนุขัได้กระตุ้นให้ศลิปินเกิดความรู้สึกใจสะเทือนใจ และเร้าให้เกิดกลวัความตายซึ�ง
เป็นความรู้สกึทีมีอยูเ่ดมิ หวนกลบัเข้ามาในห้วงความคดิของศลิปินอีกครั :ง ดงันั :นผลงานชื�อ “การ
แสดงออกของจิตใต้สํานกึ 4” (ภาพที� 82) จงึเกิดขึ :นภายใต้อิทธิพลจากแรงจงูใจภายใน โดยมี
เรื�องราวของสนุขัเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สกึ ผลกัดนัศลิปินไปสูพ่ฤตกิรรมการ
สร้างสรรค์ทางศลิปะเพื�อหาหนทางแหง่การระบายออก และลดภาวะอารมณ์ดงักลา่ว 

ตอ่มาในปี พ.ศ.2526-2531 ศลิปินได้สร้างสรรค์ผลงานที�มีการนําเสนอเนื :อหาเกี�ยวกบั
พฤตกิรรมความโหดร้ายของมนษุย์ที�กระทําตอ่สตัว์ ซึ�งผลงานชื�อ “ชีวิตเพื�อชีวิต 2” (ภาพที� 83) คือ
หนึ�งในผลงานที�นําเสนอเนื :อหาดงักลา่ว โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดเรื�องแรงจงูใจได้ดงันี :  

ในความรู้สกึหนึ�งผมมีความสงสารสตัว์โลกที�ถกูมนษุย์ฆ่านํามาเป็นอาหาร... 
จริงๆก็เห็นไก่ตามตลาดหรือไก่ตามร้านข้าวมนัไก่... สิ�งที�เราสนใจไมใ่ช่ฟอร์ม แตส่นใจใน
วตัถทีุ�เกี�ยวกบัชีวิต สงัขาร และความตาย ทั :งที�เราเห็นสิ�งงดงามมากมายแตทํ่าไมเราไมห่ยิบ
มาทํา นั�นเพราะมนัไมส่ะเทือนอารมณ์เรา เรามกัหยิบในสิ�งที�เราเกิดความรู้สกึสะเทือน
อารมณ์... เรื�องความตาย ความกลวัเป็นเรื�องที�เกาะอยู่ในความรู้สกึของเรา และความกลวั

มนัยงัอยู่...172  

ศลิปินเกิดประทบัใจในรูปทรงหรือวตัถทีุ�สามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ และสง่ผล
กระตุ้นเร้าตอ่ความกลวัที�สั�งสมอยูภ่ายในจิตใจ จงึเป็นเหตใุห้ศลิปินนําเสนอรูปทรงหรือวตัถนุั :นๆใน
ผลงานศลิปะ อาจกลา่วได้ว่าไก่คือ สิ�งเร้าภายนอกที�มีผลกระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สกึภายในของศลิปิน 
เพราะเมื�อพบเห็นร่างไร้ชีวิตของไก่ในร้านอาหารทําให้ศลิปินเกิดความรู้สกึสะเทือนอารมณ์ รวมทั :ง
เกิดความสนใจนําเสนอรูปไก่ในผลงานของตน ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดจากอิทธิพลของแรงจงูใจ
ภายในคือ ความต้องการถ่ายทอดความคิด ความรู้สกึ ตลอดจนจินตนาการสร้างสรรค์ของตนเอง
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม  

สรุปได้วา่รูปสตัว์ที�ปรากฏในผลงานทั :ง 3 ชิ :นของศลิปินนั :นเกิดจากแรงจงูใจภายในด้าน
ความสนใจนําเสนอรูปทรงของสตัว์ ซึ�งมีความสอดคล้องกบัความรู้สึกกลวัความตาย ตลอดจน
ความรู้สกึอื�นๆ เชน่ ความประทบัใจในรูปร่างสนุขัที�แปลกประหลาด ความสะเทือนอารมณ์จากการ

                                                           

172 สมัภาษณ์ เกียรติศกัดิd ชานนนารถ, ศิลปิน, 3 สงิหาคม 2553 
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เสียชีวิตของสนุขั และความรู้สกึสงสารไก่ซึ�งถกูมนษุย์ฆ่าเพื�อนํามาเป็นอาหาร สว่นด้านแรงจงูใจ
ภายนอกเรื�อง เงิน รางวลั ชื�อเสียง และเกียรติยศนั :นศลิปินได้กลา่วถึงดงันี :  

20 ปีแรกของการทํางาน เราอาจจะได้รางวลัจากวงการศิลปะ แตส่ําหรับผู้ชมเรา
ไมไ่ด้นะ เขารู้สกึวา่งานเราดนู่ากลวัเขาไมซ่ื :อ ถ้าสง่งานประกวดวงการศิลปะจะยอมรับเรา
แตถ้่าคนทั�วไปจะไมย่อมรับเรา แตนี่�ก็ไมไ่ด้ทําให้ท้อเลย จะขายไมข่ายไมส่นใจ... รางวลั
สําคญักวา่เงิน... ตอนหลงัๆเราเริ�มขายได้ คนไทยเข้าใจงานศิลปะมากขึ :น เขาจะไมบ่อกวา่
ไอ้งานนี :น่ากลวั และเขาจะซื :องานอย่างโหดๆ ขณะเดียวกนัตอนหลงัเรากลบัจะทํางานสวยๆ 

เช่น ดอกไม้ แตเ่ขากลบับอกวา่ไมใ่ช่ผม... กลายเป็นจะทําอย่างที�เขาไมอ่ยากซื :ออีกแล้ว...173  

จากข้อความข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นว่าแรงจงูใจภายนอกด้านเงินที�ได้รับจากการ
ขายผลงานศลิปะนั :นมีความสําคญัน้อยกวา่งแรงจงูใจด้านรางวลัและเกียรตยิศ เนื�องจากแนวทาง
การทํางานของศลิปินมิได้สร้างสรรค์เพื�อตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ ซื :อ หากแตมี่ความมุง่มั�น
ที�จะสร้างสรรค์ผลงานเพื�อตอบสนองตอ่จิตใจของตนเองเป็นหลกั โดยมีการตั :งเป้าหมายไปที�การ
ได้รับรางวลัจากการประกวดศลิปกรรม ดงัที�ศลิปินได้กล่าววา่ 

เราต้องการสง่แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ต้องเอารางวลัให้ได้ เราอยากเป็นศิลปิน
ชั :นเยี�ยม เป็นความมุง่มั�น การได้เป็นศิลปินชั :นเยี�ยมสําคญัสําหรับผม (การได้รับรางวลั)...
ปลื :มใจอย่างน้อยมนัเป็นตวัตดัสินวา่งานเรามนัใช้ได้ บางทีเราก็ต้องการคําตดัสินจากคนอื�น
วา่ที�เราทํามนัดีไหม มองไมเ่ห็นวา่มนัจะเสียมีแตจ่ะสง่เสริมเรา ประการที�หนึ�งผลงานออก

เผยแพร่ได้ ประการที�สองมีคนมาตดัสินงานเราวา่ดีหรือไมดี่...174 

ตลอดระยะเวลาของการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะกว่า 40 ปี ศลิปินสง่ผลงานของตนเข้า
ร่วมประกวดในเวทีสําคญัระดบัประเทศหลายครั :ง โดยเฉพาะการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาต ิ ซึ�ง
ได้รับรางวลัมากถึง 18 ครั :ง กลา่วคือ  ได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง จํานวน 2 ครั :ง 
คือในครั :งที� 26 และ 41 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงินจํานวน 6 ครั :ง คือในครั :งที� 19, 20, 
22, 38, 39 และ 40 ตลอดจนรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดงจํานวน 6 ครั :ง คือในครั :งที� 
18, 21, 23, 24, 28 และ 29 สง่ผลทําให้ได้เป็นศลิปินชั :นเยี�ยมในปี พ.ศ.2538 ซึ�งรางวลัทั :งหลาย
เหลา่นี :เป็นสิ�งบง่ชี :ให้เห็นถึงอิทธิพลของแรงจงูใจภายนอกที�มีตอ่เจตจํานงในการสร้างสรรค์ ทั :งนี :
เพื�อเป็นการเสริมสร้างความรู้สกึภาคภมูิใจ อีกทั :งยงัเป็นการพิสจูน์ให้เห็นถึงความมีศกัยภาพของ
                                                           

173 เรื�องเดยีวกนั. 
174 เรื�องเดยีวกนั. 
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ตน จงึกลา่วได้วา่รางวลัเป็นเสมือนแรงเสริมให้ศลิปินมีความมุง่มั�นเพียรพยายามไปสูเ่ป้าหมายที�
คาดการณ์เอาไว้ คือการได้เป็นศลิปินชั :นเยี�ยม 

การนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานศลิปะนั :นไมป่รากฏอิทธิพลจากแรงจงูใจภายนอกแต่
ประการใด กลา่วคือเมื�อสํารวจไปที�ผลงานที�ได้รับรางวลัจากการประกวด พบวา่รูปทรงที�ศลิปิน
นําเสนอมิได้จํากดัอยูเ่พียงรูปสตัว์เท่านั :น หากแตมี่การแสดงเนื :อหาและรูปทรงที�หลากหลาย
เปลี�ยนแปลงไปตามสิ�งเร้าหรือประสบการณ์ที�ศลิปินได้สมัผสั ซึ�งสอดคล้องกบัศลิปินที�ได้กลา่ววา่  

ที�จริงรางวลัมนัไมมี่ผล จะเหน็วา่ชิ :นแรกได้รางวลัก็ได้จากหมาพนัธุ์ปัoก (ผลงาน
ชื�อ “จิตรกรรม”) แตทํ่าไมผมไมทํ่าตอ่ ทําแครู่ปเดียวคือ ถ้ามนัไมต่ายเราก็ไมทํ่าตอ่ มนั
แล้วแตค่วามรู้สกึที�มนัติดเครื�องอยู่จนกวา่มนัจะหมดไปก็เท่านั :น... สิ�งเร้าจากภายนอกมนั
เป็นสิ�งเร้าความรู้สกึของเรา ในฐานะศิลปินเราจะเปิดรับทกุอย่างที�เข้ามากระทบเรา ทําให้

เราเกิดจินตนาการสร้างสรรค์และทําเป็นรูปออกมา...175  

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่าหากแรงจงูใจภายในเรื�องสตัว์ยงัคงมีพลงัในระดบัสงูก็
ยอ่มสง่ผลให้ศลิปินนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานอยา่งตอ่เนื�อง ดงันั :นการสร้างสรรค์ผลงานในแตล่ะ
ชิ :นรวมทั :งผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินจงึอาศยัเพียงแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความต้องการ
ถ่ายทอดอิสระทางความคดิ ความรู้สกึ และจินตนาการ ตลอดจนประสบการณ์การรับรู้ของศลิปิน
เป็นหลกั โดยไมป่รากฏอิทธิพลที�เกิดจากแรงจงูใจภายนอกแตป่ระการใด  

กระบวนแบบ 

ผลงานทั :ง 3 ชิ :นของศลิปินถกูถ่ายทอดด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสญัลกัษณ์ 
เนื�องจากผลงานแสดงสภาพการณ์ที�ขาดเหตผุลปราศจากพื :นฐานทางตรรกะ เป็นจินตนาการหรือ
มโนภาพที�สร้างขึ :นโดยศลิปิน โดยแสดงภาพของวตัถหุรือเหตกุารณ์ที�ไมส่ามารถเกิดขึ :นได้ในโลก
ของความเป็นจริง สามารถกลา่วถึงรายละเอียดของผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “จิตรกรรม” (ภาพที� 81) รูปทรงตา่งๆที�ปรากฏในภาพเกิดจากการผสมผสาน
ระหวา่งรูปทรงที�อ้างอิงจากความจริงเข้ากบัรูปทรงในจินตนาการ มนษุย์ที�อ้าปากร้องตะโกนมี
สดัสว่นและพื :นผิวที�ผิดปกติ สนุขัที�ปรากฏในภาพเกิดจากการใช้จินตนาการปรับเปลี�ยนรูปทรงโดย
ลดทอนให้มีลกัษณะเรียบง่าย ซึ�งศลิปินกลา่วว่า “พอเราได้รูปเขามา เราก็พยายามเอามาทําให้

                                                           

175 เรื�องเดยีวกนั. 
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เรียบง่าย ฟอร์มเราจินตนาการสร้างขึ :นมาใหมแ่ตมี่ที�มาจากตวัเขา” นอกจากนี :บรรยากาศแวดล้อม
ที�เวิ :งว้างราวกบัเป็นโลกของความฝันหรือภาพหลอนยิ�งสนบัสนนุให้ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกที�
หา่งไกลไปจากโลกของความเป็นจริงโดยสิ :นเชิง เชน่เดียวกนักบัผลงานชื�อ “การแสดงออกของจิต
ใต้สํานกึ 4” (ภาพที� 82) ที� รูปทรงของสนุขั ทอ่ ตลอดจนสภาพห้องสี�เหลี�ยมปรากฏขึ :นอยา่งไร้ที�มา 
ปราศจากตรรกะของเหตแุละผล สง่ผลกระตุ้นเร้าให้ผู้ชมเกิดความรู้สกึถึงความพิศวงกบัภาพ
เหตกุารณ์ที�ปรากฏขึ :นตรงหน้า 

นอกจากนี :ในผลงานชื�อ “ชีวิตเพื�อชีวิต 2” (ภาพที� 83) แม้วา่ศิลปินจะนําเสนอรูปไก่
แบบแสดงความถกูต้องเหมือนจริง แตท่วา่ได้มีการสร้างแสงสีบรรยากาศรวมทั :งสภาพแวดล้อมให้
ดผูิดปกตไิปจากสภาพความเป็นจริงที�สามารถพบเห็นได้ทั�วไป ประกอบกบัรูปไก่ในผลงานยงัมีการ
แฝงนยัยะบางประการที�ก่อให้เกิดการปลกุเร้าตอ่ภาวะทางอารมณ์ หรือกระตุ้นให้ผู้ชมเกิด
ความคดิและพยายามแทนคา่ความหมายของรูปไก่ที�ศลิปินใช้แสดงออก 

สรุปได้วา่ผลงานทั :ง 3 ชิ :นของศลิปินมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ ซึ�งสอดคล้องกบัศลิปินที�ได้กลา่วถึงแนวทางการสร้างสรรค์ของตนตอนหนึ�งวา่ 
“ผลงานของผมมนัเกิดจากความรู้สกึมากกวา่เหตผุล... เราพยายามหนีเหตผุล หนีความเป็นจริง 
แหวกกฎระเบียบ... เวลาเรามีจินตนาการ เรามีความฝันมนัอิสระ...”176 

เนื +อหา 

ผลงานทั :ง 3 ชิ :น มีเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัภาวะความรู้สกึภายในจิตใจของศลิปิน 
โดยเฉพาะความรู้สึกกลวัความตาย สอดคล้องกบัศลิปินที�กลา่วถึงเนื :อหาที�นําเสนอในผลงาน
ตลอดระยะเวลาหลายปีวา่ “ความกลวัมนัเกาะอยูใ่นใจเรามาเป็นสิบๆปี ดงันั :นเรื�องชีวิต สงัขาร 
และความตายจงึเป็นแนวคดิในการทํางานศลิปะของผมมาหลายปี...”177 โดยสามารถกลา่วถึง
รายละเอียดของเนื :อหาในผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “จิตรกรรม” (ภาพที� 81) เกิดขึ :นภายหลงัจากการรับรู้ถึงการจากไปของ
น้องชาย ความรู้สกึสะเทือนอารมณ์และความสะพรึงกลวัตอ่ความตายได้เกิดขึ :น สั�งสมและเก็บกด

                                                           

176 เรื�องเดยีวกนั. 
177 เรื�องเดยีวกนั. 
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อยูภ่ายในจิตใจของศลิปิน ดงันั :นจงึเกิดความต้องการระบายออกซึ�งภาวะอารมณ์ดงักลา่ว เป็นผล
ทําให้เกิดการสร้างผลงานชิ :นนี :ขึ :น ซึ�งศลิปินได้กล่าวถึงการนําเสนอรูปสนุขัในผลงานว่า  

หมาเป็นตวัแทนสภาวะอารมณ์ที�ทําให้เราร้อง จริงๆแล้วหมาไมใ่ช่ต้นเหต ุต้นเหตุ
คือ ความกลวัความตายเป็นเรื�องความเป็นไปของชีวิต แตเ่นื�องจากพอเราเขียนเป็นภาพเรา
ต้องการเขียนเป็นรูปธรรมวา่ไอ้ตวันี : (มนษุย์) ร้องเพราะเหตอุะไร... ต้องการรูปทรงที�จะมา
กดดนัไอ้ตวันี : (มนษุย์) คือ ความกลวัมนัเป็นนามธรรม... มนัมาปรากฏเพื�อเป็นองค์ประกอบ

หนึ�งให้มนัสมัพนัธ์ระหวา่งตวัภาพและความรู้สกึ178  

รูปสนุขัเกิดขึ :นเพื�อเสริมสร้างบรรยากาศด้านความรู้สึกกดดนั เพราะเป็นสาเหตทีุ�ทําให้
มนษุย์ร้องตะโกนออกมาด้วยความกลวั ซึ�งศิลปินได้กล่าววา่ความกลวัมีลกัษณะเป็นนามธรรมหาก
ต้องการให้ปรากฏเป็นรูปธรรมต้องอาศยัรูปทรงเพื�ออธิบายถึงภาวะนามธรรมดงักลา่ว ดงันั :นศลิปิน
จงึแสดงสถานการณ์ในระหว่างที�ความรู้สึกกลวัของมนษุย์ได้เริ�มก่อตวัขึ :นโดยมีสนุขัเป็นสาเหตแุหง่
ความกลวันี : อาจกล่าวได้ว่าสนุขัคือตวัแทนของความกดดนั และภาวะของอารมณ์ความรู้สกึกลวั
ตายของมนษุย์ ส่วนมนษุย์ที�อ้าปากร้องตะโกนนั :นเป็นตวัแทนของศลิปิน ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “มนั
เป็นความรู้สกึของเรา ที�เรารู้สกึเกิดกลวัในเรื�องความเป็นไปของชีวิต คงหนีไมพ้่นเรื�องความตาย มนั
เป็นความกลวัที�อยูข้่างใน จนเกิดฟอร์มที�ร้องออกมาอยา่งนี :...”179 ดงันั :นเนื :อหาที�ปรากฏในผลงาน
ของศลิปินจงึมุง่ไปสูก่ารแสดงภาวะอารมณ์ภายในของตน โดยอาศยัจินตนาการและความรู้สึก
สว่นตวัของศิลปินเป็นหลกั  

ผลงานชื�อ “การแสดงออกของจิตใต้สํานกึ 4” (ภาพที� 82) เกิดจากการได้รับรู้เรื�องราว
การเสียชีวิตของสนุขัที�เคยนําเสนอในผลงานชื�อ “จิตรกรรม” ซึ�งศลิปินกล่าวถึงเนื :อหาวา่ “พอมนั
ตายเราก็เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เราก็พยายามทําห้องขึ :นมาเหมือนกบัมนัไปอยูที่�ไหน ในภาพอาจ
เป็นอีกมิตหินึ�งที�เขาไปอยู.่..”180 อาจกลา่วได้วา่ภาพความแปลกประหลาดนา่พิศวงทั :งสถานที� 
บรรยากาศ ตลอดจนรูปสนุขัในผลงานล้วนถกูสรรสร้างขึ :นภายใต้ความคดิเพ้อฝันของศลิปิน โดย
จินตนาการถึงสถานที�ซึ�งเป็นอีกมิติหนึ�งที�สนุขัตวัดงักลา่วไปอาศยัอยู ่ เพื�อเป็นการแสดงความระลึก
ถึง ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกด้วยเนื :อหาส่วนตวั 

                                                           

178 เรื�องเดยีวกนั. 
179 เรื�องเดยีวกนั. 
180 เรื�องเดยีวกนั. 
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ผลงานชื�อ “ชีวิตเพื�อชีวิต 2” (ภาพที� 83) เป็นการแสดงภาวะอารมณ์ส่วนตวัที�มีตอ่
สถานการณ์ที�ได้พบเห็น ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงที�มาในการสร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :วา่ 

เป็นงานศิลปะที�เกิดจากการได้เห็นความโหดร้ายของมนษุย์ที�กระทําตอ่สตัว์ เพื�อ
นํามาเป็นอาหาร การสร้างงานชดุนี :มิได้มุง่เน้นที�จะชี :แนะให้เห็นความผิดของมนษุย์แตอ่ย่าง
ใด เป็นเพียงการแสดงออกของความรู้สกึซึ�งเกิดจากการได้เห็นและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ 

เป็นความรู้สกึสว่นตวัโดยแท้ ไมเ่กี�ยวกบัความดีความเลว หรือต้องการแก้ปัญหาใดๆ181 

เนื :อหาที�ปรากฏแม้เกิดขึ :นจากการรับรู้เรื�องราวเหตกุารณ์ในสงัคม แตท่ว่าศลิปินกลบั
มุง่ถ่ายทอดถึงความรู้สกึสะเทือนอารมณ์สว่นตวั ซึ�งเกิดจากการะบวนการคิด ตลอดจนจินตนาการ
ของศลิปิน โดยปราศจากเจตนาในการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความดีเลวของบคุคลอื�นในสงัคม ดงันั :น
ผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสว่นตวั 

สรุปได้วา่ผลงานทั :ง 3 ชิ :นของศลิปินมีการแสดงออกด้วยเนื :อหาส่วนตวั ซึ�งสอดคล้อง
กบัที�ศลิปินได้กลา่ววา่ “ผลงานสว่นใหญ่ล้วนมีเนื :อหาผกูพนักบัชีวิตสว่นตวัทั :งสิ :น เนื�องจากสิ�งที�เข้า
มากระทบจิตใจมีความเกี�ยวพนักบัตนเองโดยตรงและมีพลงัแรง จนเกิดอารมณ์สะเทือนใจในการ
สร้างงานศลิปะตดิตอ่กนัมา...”182 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

181 เกียรติศกัดิd ชานนนารถ, การแสดงศิลปกรรมย้อนหลงั, 17 
182 เรื�องเดยีวกนั, 16. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

กัญญา เจริญศุภกุล 

กญัญา เจริญศภุกลุ
ปัจจบุนัอาย ุ 63 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
สถาบนัศลิปะแหง่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร  

ศลิปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที�แสดงรูปสตัว์
เริ�มนําเสนอรูปสตัว์ในผลงงานครั :งแรกราวปี พ
ระยะเวลากวา่ 10 ปี มีผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์เป็นจํานวนมาก

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “รังไหม
“พิราบไทยกบัถงุข้าวโพดปิดผนกึ
(ภาพที� 87) ซึ�งมีภาพผลงาน 

ภาพที� 84  รังไหม/ดกัแด้ 2
ที�มา: กญัญาสนทนากบักญัญา

กญัญา เจริญศภุกลุ เกิดเมื�อวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ.2490 
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร และในระดบัปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จาก
สถาบนัศลิปะแหง่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา (School of the Art Institute of Chicago, SAIC
ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 

ศลิปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที�แสดงรูปสตัว์ 2 ชนิด ได้แก่ ดกัแด้ และนกพิราบ โดย
เริ�มนําเสนอรูปสตัว์ในผลงงานครั :งแรกราวปี พ.ศ. 2536 และครั :งถดัมาในปี พ

ปี มีผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์เป็นจํานวนมาก 

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
รังไหม/ดกัแด้ 2” (ภาพที� 84) ผลงานชื�อ “พิราบขาว” (ภาพที� 

พิราบไทยกบัถงุข้าวโพดปิดผนกึ” (ภาพที� 86) และผลงานชื�อ “(จงึสง่มา
ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี :

 

2,  2536 เทคนิคผสม ขนาด127 x 127 ซม. 
กญัญาสนทนากบักญัญา (กรุงเทพฯ: หอศลิป์ สคร, 2551), 22.
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2490 ที�จงัหวดันครราชสีมา 
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรม

ศลิปากร และในระดบัปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จาก
School of the Art Institute of Chicago, SAIC) 

ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 

ชนิด ได้แก่ ดกัแด้ และนกพิราบ โดย
และครั :งถดัมาในปี พ.ศ.2541-2550 รวม

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 4 ชิ :น 
ภาพที� 85) ผลงานชื�อ 

จงึสง่มา) ด้วยความระลกึถึง” 
และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 85  พิราบขาว, 2541
ที�มา: กญัญาสนทนากบักญัญา

ภาพที� 86  พิราบไทยกบัถงุข้าวโพดปิดผนกึ
 ข้าวโพด 

ที�มา: กญัญาสนทนากบักญัญา

2541-2542 เทคนิค นกพิราบปนูปลาสเตอร์ 
กญัญาสนทนากบักญัญา (กรุงเทพฯ: หอศลิป์ สคร, 2551), 36.

พิราบไทยกบัถงุข้าวโพดปิดผนกึ, 2542 เทคนิค นกพิราบปนูปลาสเตอร์

กญัญาสนทนากบักญัญา (กรุงเทพฯ: หอศลิป์ สคร, 2551), 37.
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นกพิราบปนูปลาสเตอร์ และเมล็ด    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 87  (จงึสง่มา)ด้วยความระลกึถึง
ที�มา: กญัญาสนทนากบักญัญา

แรงจูงใจ 

สตัว์ที�ปรากฏในผลงานศลิปะของศลิปินชนิดแรก คือ ดกัแด้ 
ปี พ.ศ.2536 ภายหลงัจากเหตกุารณ์เพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาแหง่หนึ�งในจงัหวดันครปฐม นบัเป็น
โศกนาฏกรรมที�กระทบกระเทือนตอ่ความรู้สึกของศลิปินจนเกิดแรงผลกัดนัให้สร้างสรรค์ผลงานชิ :น
นี :ขึ :น ซึ�งศลิปินได้กล่าวถึงดงันี :

ดกัแด้ ทําปี 
กรรมกรตาย... คนจนสําหรับอาจารย์มนัคือดกัแด้ ไมมี่โอกาสบินไปที�อื�น อยู่แตใ่นรังมนั
เขาไมส่ามารถยกสถานภาพของเขาให้ไปไกลกวา่ที�เป็นอยู่ สดุท้ายคือตาย
เป็นคนโคราชอยู่กบัเรื�องของไหม รู้สกึสงส

ทํารังไหมเพื�อห่อหุ้มตวัมนัเอง มนษุย์นี�โหดร้าย

ศลิปินเกิดและเตบิโตที�จงัหวดันครราชสีมา ซึ�งเป็นแหลง่ที�นิยมทอผ้าไหมจงึทําให้มี
โอกาสพบเห็นรวมทั :งได้รับรู้ถึงกระบวนการทอผ้าไหมซึ�งทําให้ศลิปินเกิดความรู้สกึสงสาร

                                                          

183 สมัภาษณ์ กญัญา เจริญศภุกลุ

      

ด้วยความระลกึถึง, 2542 เทคนิค นกพิราบปนูปลาสเตอร์ในกล่องใส
กญัญาสนทนากบักญัญา (กรุงเทพฯ: หอศลิป์ สคร, 2551), 38.

สตัว์ที�ปรากฏในผลงานศลิปะของศลิปินชนิดแรก คือ ดกัแด้ (ภาพที� 
ภายหลงัจากเหตกุารณ์เพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาแหง่หนึ�งในจงัหวดันครปฐม นบัเป็น

โศกนาฏกรรมที�กระทบกระเทือนตอ่ความรู้สึกของศลิปินจนเกิดแรงผลกัดนัให้สร้างสรรค์ผลงานชิ :น
ซึ�งศลิปินได้กล่าวถึงดงันี : 

ดกัแด้ ทําปี 2536 ตอนนั :นจําได้วา่มนัมีไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาที�นครปฐมแล้ว
คนจนสําหรับอาจารย์มนัคือดกัแด้ ไมมี่โอกาสบินไปที�อื�น อยู่แตใ่นรังมนั

เขาไมส่ามารถยกสถานภาพของเขาให้ไปไกลกวา่ที�เป็นอยู่ สดุท้ายคือตาย
เป็นคนโคราชอยู่กบัเรื�องของไหม รู้สกึสงสารมนั รังไหมก็ทําผ้า ตวัก็ถกูทอดกิน มนัอตุส่าห์

ทํารังไหมเพื�อห่อหุ้มตวัมนัเอง มนษุย์นี�โหดร้าย...183 

ศลิปินเกิดและเตบิโตที�จงัหวดันครราชสีมา ซึ�งเป็นแหลง่ที�นิยมทอผ้าไหมจงึทําให้มี
โอกาสพบเห็นรวมทั :งได้รับรู้ถึงกระบวนการทอผ้าไหมซึ�งทําให้ศลิปินเกิดความรู้สกึสงสาร

                   

สมัภาษณ์ กญัญา เจริญศภุกลุ, ศิลปิน, 3 กมุภาพนัธ์ 2553. 
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นกพิราบปนูปลาสเตอร์ในกล่องใส 

ภาพที� 84) ถกูสร้างขึ :นใน
ภายหลงัจากเหตกุารณ์เพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาแหง่หนึ�งในจงัหวดันครปฐม นบัเป็น

โศกนาฏกรรมที�กระทบกระเทือนตอ่ความรู้สึกของศลิปินจนเกิดแรงผลกัดนัให้สร้างสรรค์ผลงานชิ :น

ตอนนั :นจําได้วา่มนัมีไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาที�นครปฐมแล้ว
คนจนสําหรับอาจารย์มนัคือดกัแด้ ไมมี่โอกาสบินไปที�อื�น อยู่แตใ่นรังมนั... 

เขาไมส่ามารถยกสถานภาพของเขาให้ไปไกลกวา่ที�เป็นอยู่ สดุท้ายคือตาย... พอดีอาจารย์
ารมนั รังไหมก็ทําผ้า ตวัก็ถกูทอดกิน มนัอตุส่าห์

ศลิปินเกิดและเตบิโตที�จงัหวดันครราชสีมา ซึ�งเป็นแหลง่ที�นิยมทอผ้าไหมจงึทําให้มี
โอกาสพบเห็นรวมทั :งได้รับรู้ถึงกระบวนการทอผ้าไหมซึ�งทําให้ศลิปินเกิดความรู้สกึสงสาร ภายหลงั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



242 

 

เมื�อเกิดเหตกุารณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา ทําให้ศลิปินรู้สกึสะเทือนอารมณ์ จงึ
ดงึเอาการรับรู้จากประสบการณ์เดมิของตนมาเชื�อมโยงกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว โดยแสดงรูปดกัแด้
ออกมาในเชิงสญัลกัษณ์ ซึ�งความรู้เดมิที�สั�งสม ทศันะที�มีตอ่สภาพการณ์ทางสงัคม ตลอดจนความ
ต้องการถ่ายทอดความคิดของตนให้ออกมาเป็นรูปธรรมคือ แรงจงูใจภายในที�มีพลงัผลกัดนัให้
ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานเพื�อบรรลไุปสูเ่ป้าหมายที�คาดการณ์ไว้ 

ตอ่มาราวปี พ.ศ.2541-2542 ศลิปินเริ�มสนใจนําเสนอรูปนกพิราบในผลงานศลิปะของ
ตน สืบเนื�องจากการเข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “กรุงเทพเมืองฟ้าอมร” ทําให้ศลิปินสร้าง
ผลงานชื�อ “พิราบขาว” (ภาพที� 84) ขึ :น ซึ�งศลิปินได้กล่าวถึงที�มาของการสร้างสรรค์ผลงานดงันี : 

โครงการนี :เขาให้ศิลปินเลือกทํางานแบบติดตั :งที�เกาะรัตนโกสินทร์ เขาพานั�งรถไป
... รถไปจอดที�หน้าวดัสทุศัน์ หนัไปตรงลานเสาชิงช้า อาจารย์มองวา่ลานตรงนี :มนัสวยนะ 
มองไปไมเ่ห็นนกพิราบซกัตวั ทั :งๆที�แตก่่อนลานตรงนี :นกพิราบมนัเยอะมาก เขาปราบนกไง
เพราะมนัขี :ใสห่น้าบนัวดัสทุศัน์ฯ อาจารย์ก็เลยคิดวา่เมื�อก่อนมนัมีนกพิราบ อย่างนั :นเราทํา
เกี�ยวกบันกพิราบดีกวา่ เพื�อจะบอกวา่ตรงนี :มนัเคยมีนกพิราบอยู่ ตอนนี :มนัไมมี่แล้ว เลยทํา
มาฝงูหนึ�งแทนนกพิราบที�เคยมี... นกมนัเข้ากบัสถานที�... นกึถงึไมใ่ช่แคน่กพิราบ แตน่กึถงึ
สิ�งที�ดีๆในบ้านเมืองเรา... มนัหายไป เปรียบเสมือนกบันกพิราบที�มนัหายไป อยากให้มนัมีอยู่ 
เลยใช้สภาพความจริงของนกพิราบที�มนัหายไปแล้วกลบัมาอีก ใช้สีขาวแทนความบริสทุธิd 

เป็นสิ�งที�ดีงาม สะอาด...184 

เนื�องจากโครงการนิทรรศการดงักลา่วมีข้อกําหนดให้ศลิปินแสดงผลงานในเขตเกาะ
รัตนโกสินทร์  เมื�อศลิปินได้พบเห็นสถานที�บริเวณลานเสาชิงช้าจงึเกิดความรู้สกึประทบัใจ พร้อม
กบัเกิดการหวนคํานงึถึงภาพในอดีตที�มีนกพิราบอาศยัอยู่บริเวณนี :เป็นจํานวนมาก แตปั่จจบุนัไม่
ปรากฏนกดงักลา่ว จงึเป็นเหตใุห้ศลิปินเกิดความสนใจนําเสนอนกพิราบขึ :นเพื�อทดแทนนกที�เคยมี
ในอดีต รวมทั :งใช้นกพิราบสีขาวเป็นสญัลกัษณ์สื�อถึงความดีงามที�เคยมีในสงัคมของไทย กลา่วได้
วา่ลานเสาชิงช้าคือ สิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นเร้าให้ศลิปินดงึเอาภาพความทรงจําที�เคยรับรู้มาผสาน
เชื�อมโยงกบัความคิดจนเกิดเป็นความต้องการนําเสนอรูปนกพิราบในผลงาน ดงันั :นนกพิราบที�
ปรากฏในผลงานชิ :นนี : จงึเกิดขึ :นจากแรงจงูใจภายในซึ�งได้แก่ ความประทบัใจในสถานที� การรับรู้
ถึงสภาพความเป็นมาของสถานที� และความต้องการแสดงความคิดเห็น 

                                                           

184 เรื�องเดยีวกนั. 
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ในปีเดียวกนันี :ศลิปินแสดงผลงานศลิปะจดัวางที�วงัสราญรมย์ ซึ�งศลิปินพบวา่เป็น
สถานที�อาศยัของนกพิราบจํานวนมากเชน่กนั ผลงานชิ :นนี :ชื�อวา่ “พิราบไทยกบัถงุข้าโพดปิดผนกึ” 
(ภาพที� 86) ศลิปินนํานกพิราบปนูปลาสเตอร์สีขาวที�เคยจดัแสดงบริเวณเสาชิงช้ามาทําฐานใหม่
และจดัวางพร้อมกบัถงุพลาสตกิบรรจเุมล็ดข้าวโพด ซึ�งศิลปินกลา่วถึงที�มาของผลงานชิ :นนี :วา่ 

อาจารย์ทําที�วงัสราญรมย์เพราะวา่เอานกที�เหลือจากเสาชิงช้าที�ยงัคงสภาพดีอยู่ 
เอามาจดัวาง... วงัสราญรมย์มีนกพิราบเยอะ... ตอนนั :นเอามาทําเพราะมนัเกี�ยวพนักบั
รัฐบาลคณุชวน เป็นคนพดูจาเพราะ เป็นคนพดูให้ความหวงัคน อาจารย์เลยจบั sense ตรง
นี : ไอ้ความหวงัมนัเหมือนกบัยาหอมที�เอามาบอกประชาชนคนไทยให้ได้พอมีความหวงัไป
วนัๆ อาจารย์เลยนกึจะเอามาทําให้มนัเกี�ยวกบันกพิราบด้วย นกึถงึข้างโพด เอาถงุพลาสติก

หนา ใสข้่าวโพดแล้วปิดผนกึ... สําหรับนกพิราบข้าวโพดคือสิ�งที�อยากได้...185 

ศลิปินคํานงึถึงความเหมาะสมทั :งในด้านการใช้ประโยชน์จากนกพิราบปนูปลาสเตอร์ที�
เหลือจากการแสดงผลงานครั :งก่อนคือ ผลงานชื�อ “พิราบขาว” (ภาพที� 85) และความเหมาะสม
ด้านสถานที�ซึ�งวงัสราญรมย์มีนกพิราบอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก เมื�อผสานกบัแนวความคดิด้าน
การเมืองในสมยัของนายกรัฐมนตรีทา่นหนึ�งที�บริหารประเทศโดยให้ความหวงัประชาชน แตท่ว่า
ความหวงัดงักล่าวไมอ่าจเกิดขึ :นได้จริงจงึเป็นเหตทํุาให้ศลิปินนําเสนอผลงานที�แสดงรูปนกพิราบขึ :น
อีกครั :ง อาจกลา่วได้วา่ผลงานชิ :นนี :เกิดขึ :นภายใต้อิทธิพลของแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความต้องการ
นํานกพิราบปนูปลาสเตอร์มาใช้ประโยชน์ ความสนใจในสถานที� การรับรู้เรื�องราวทางการเมือง ซึ�ง
เร้าให้ศลิปินเกิดความต้องการถ่ายทอดความคิดของตนผา่นรูปทรงและเรื�องราวของนกพิราบกบัถงุ
ข้าวโพดปิดผนกึเพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์ถึงความหวงัที�รัฐบาลมอบให้แตไ่มอ่าจเกิดขึ :นได้จริง 

ในขณะที�การแสดงผลงานกําลงัดําเนินอยู ่ ปรากฏนกพิราบจํานวนมากพยายามจิก
ถงุพลาสติกใสที�บรรจเุมล็ดข้าวโพดเอาไว้ แตน่กไมส่ามารถจิกกินเมล็ดข้าวโพดดงักล่าวได้เนื�องจาก
ถงุพลาสติกมีความหนามาก ตอ่มาเหตกุารณ์ไมค่าดคิดได้เกิดขึ :นเมื�อมีนกพิราบตวัหนึ�งต้องหมดลม
หายใจลงเนื�องจากพยายามจิกถงุข้าวโพดจนไมท่นัระวงัแมว ซึ�งในวงัสราญรมย์มีอยูม่ากเชน่กนั ทํา
ให้ศลิปินเกิดความรู้สึกสะเทือนใจจากการจากไปของนกพิราบตวัดงักล่าว จงึได้กลายเป็นที�มาของ
ผลงานชื�อ “(จงึสง่มา)ด้วยความระลกึถึง” (ภาพที� 87)  ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึง ดงันี : 

                                                           

185 เรื�องเดยีวกนั. 
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เย็นวนัหนึ�งมนัมีนกถกูแมวกดั นกคงกําลงัจิกถงุแล้วแมวคงมากดั มนัหายใจแผ่ว
เบาเลยยกนกขึ :นมาไว้ที�ปลอดภยั... อาจารย์รู้สกึบาป...อาจารย์ทําให้นกตวันี :ตาย เป็นที�มา
ของ “จงึสง่มาด้วยความระลกึถงึ” พอนกตวันั :นตายเย็นวนันั :นโมโหเลยเทข้าวโพดให้หมดเลย 

เรารู้สกึผิดนะ... ผลงานชิ :นนี :ทําอทิุศให้เขาเลย... อยากไถ่บาป186  

จากความรู้สกึสะเทือนใจทําให้ศลิปินเกิดความต้องการสร้างผลงาน เพื�อแสดงความรู้สึก
ระลกึถึงนกตวัดงักล่าว และในขณะเดียวกนัเพื�อลดภาวะความตงึเครียดภายในจิตใจของตนเอง 
ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึปรากฏอิทธิพลของแรงจงูใจภายในอยา่งชดัเจน  

อาจสรุปได้วา่ผลงานที�แสดงรูปสตัว์ทกุชิ :นของศลิปินเกิดจากแรงจงูใจภายใน ด้านการ
ให้ความสนใจตอ่สภาพการณ์หรือเรื�องราวที�เกิดขึ :นรอบตวั และความต้องการนําเสนอรูปสตัว์เพื�อ
แทนคา่ความคิดในเชิงสญัลกัษณ์ โดยที�ชนิดของสตัว์ที�ปรากฏนั :นเปลี�ยนแปลงไปตามการรับรู้ตอ่
สิ�งเร้าที�เข้ามากระทบจิตใจของศลิปิน ตลอดจนคํานงึถึงความสอดคล้องกลมกลืนกนัระหวา่งรูป
สญัลกัษณ์ สถานที� และความคดิเห็น ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่  

อาจารย์เหมือนเป็นคนที�มีอะไรมากระทบใจก็ทํา ทําเสร็จกจ็บ... ธรรมชาติ
อาจารย์เหมือนกระดาษเปลา่ที�ซมึซบัเร็ว เดินผ่านไปเปรอะโคนบ้าง เปรอะนํ :าบ้าง เป็นเรื�อง
ของความสะเทือนอารมณ์ โดยเฉพาะเหตกุารณ์บ้านเมือง แล้วแตเ่หตกุารณ์ที�ไปเผชิญ... 
อาจารย์คิดวา่ภาพสตัว์มนัสามารถใช้เป็นสญัญะในการสื�อความหมายตา่งๆได้ตรงตามใจที�
ต้องการดี... นกมาทําช่วงหลงั ไมใ่ช่วา่ทําแตน่กอย่างเดียว พอดีวา่มีเรื�องที�มนัเกี�ยวกบันกก็
ทํานก... คงแล้วแตว่า่จะมีเหตกุารณ์อะไรแวบเข้ามาแล้วคิดเกี�ยวกบัตวัสตัว์ ถ้าจะใช้สตัว์คง

ใช้เป็นสญัลกัษณ์เพื�อสื�อความหมายมากกว่า ไมใ่ช่แมวเพื�อแมว หมาเพื�อหมา...187 

ดงันั :นการนําเสนอรูปสตัว์จงึขึ :นอยู่กบัแรงจงูใจภายในด้านความสนใจ ตลอดจนทศันะ
คตขิองศลิปินที�มีตอ่สิ�งเร้าเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�เข้ามากระทบจิตใจ กระตุ้นเร้าให้ศิลปินเกิดความ
สนใจนําเอาเรื�องราวดงักลา่วมาเชื�อมโยงกบัความคิด และถ่ายทอดโดยอาศยัรูปสตัว์เพื�อแทนคา่ใน
เชิงสญัลกัษณ์ ซึ�งการนําเสนออาจมีการเปลี�ยนแปลงชนิดของสตัว์ หรืออาจมีปริมาณการ
สร้างสรรค์ที�มากหรือน้อยขึ :นอยูก่บัระดบัของแรงจงูใจภายในด้านความคิดเห็น ความสนใจ และ
ความเหมาะสมในการแสดงออกในเรื�องนั :นๆ สว่นเรื�องแรงจงูใจภายนอกนั :นอาจกล่าวได้วา่มิได้มี
อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์แตอ่ยา่งใด ดงัที�ศลิปินได้กลา่ววา่ 
                                                           

186 เรื�องเดยีวกนั. 
187 เรื�องเดยีวกนั. 
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เผอิญตั :งแตทํ่าชดุนกพิราบมาไมไ่ด้รางวลัอะไรเลย... สว่นมากนกพิราบไมไ่ด้ขาย 
ลงทนุเยอะแตก่ารขายน้อย... นกขายไปได้ 7 ตวั ทําตั :ง 300 กวา่ตวั... อาจารย์มีความสขุที�
ได้ทํา ถงึแม้จะใช้เงินเยอะ ก็ไมเ่ป็นอะไรเพราะเราอยากทํา... ไมไ่ด้คิดตรงนั :น เพียงแตว่า่แค่
ได้อย่างที�ต้องการ ทําขึ :นมาแล้วมีคนเข้าใจ มีคนสนใจถามก็โอเคแล้ว... ประการแรกคือ การ
ได้ทําอะไรที�ชอบ ประการที�สองการแชร์ความคิดและความรู้สกึร่วมกนั สนกุกบัการที�วา่เมื�อ
ทํางานแล้วมีคนมาร่วมมือด้วย มีคนมาร่วมความรู้สกึกบัเรา เช่นงานที�เขียนลงบนกระดาษ 
“(จงึสง่มา) ด้วยความระลกึถงึ” ถือวา่เราได้มีเพื�อนมนษุย์เข้ามาแชร์ความรู้สกึ...อนันี :มนั

วิเศษมากๆ เราพอใจ... อาจารย์ถือวา่มนัก็สมบรูณ์ในการทํางานเรียบร้อยแล้ว188 

จากข้อความข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของแรงจงูใจภายในที�มีพลงัมากกวา่
แรงจงูใจภายนอก เนื�องจากศลิปินสร้างผลงานที�นําเสนอนกพิราบตั :งแตปี่ พ.ศ.2541-2550 รวม
ระยะเวลากวา่ 9 ปี ไม่เคยสง่ผลงานชดุนกพิราบเข้าประกวดเพื�อให้ได้มาซึ�งรางวลั อีกทั :งมี
นกพิราบปนูปลาสเตอร์กว่า 300 ตวั แตก่ลบัขายได้เพียง 7 ตวัเท่านั :น ดงันั :นแรงจงูใจภายในด้าน
รางวลัและเงินรายได้จงึมิใช่สิ�งกระตุ้นที�ทําให้ศลิปินเกิดความต้องการนําเสนอรูปนกขึ :น หากแตถ่กู
เร้าจากความต้องการภายในคือ ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ ความต้องการสื�อสาร และ
ความต้องการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอื�นในสงัคม ผลที�คาดหวงัคือ ความสขุ ความพงึพอใจของ
ตนเอง สรุปได้วา่ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินมิได้มีอิทธิพลของแรงจงูใจภายนอกแต่
ประการใด เชน่เดียวกนักบัผลงานอื�นๆที�ไมป่รากฏอิทธิพลของแรงจงูใจภายนอกเข้ามาเกี�ยวข้อง 
ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ 

ตอนเรียนเคยสง่ผลงานเข้าประกวด แตต่อนหลงัก็ไมส่ง่แล้ว อาจารย์ไมช่อบการ
แข่งขนั ดทีู�เทรนของงาน งานของอาจารย์ไมค่อ่ยเข้าแนวหรอก เราทํางานเพื�อไมใ่ห้ใครมาให้
รางวลั เราทําเราก็ให้รางวลัตวัเอง ไมส่นใจเรื�องประกวด... มีคนซื :องานเก็บบ้างไมไ่ด้
มากมาย... ที�คาดหวงักบัตวัเองคือ ได้แสดงอิสระทางความคิดออกไป ศิลปะคือเครื�องมือที�

ทรงพลงัที�อาจารย์ถนดัที�สดุ และสําหรับผู้ดคืูอให้เขาได้ฉกุคิดถงึปัญหาของสงัคม...189 

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ รวมทั :งผลงานอื�นๆของ
ศลิปินเกิดขึ :น โดยอาศยัแรงจงูใจภายในผลกัดนัให้ศิลปินแสดงพฤตกิรรมการสร้างสรรค์ของตน
ออกมาตามกลวิธีที�ตนเองมีทกัษะความชํานาญ เพื�อให้ได้แสดงออกซึ�งความคดิเห็น ตลอดจน

                                                           

188 เรื�องเดยีวกนั. 
189 เรื�องเดยีวกนั. 
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สามารถสื�อสารความคิดดงักลา่วไปยงับคุคลอื�นในสงัคม โดยมีความคาดหวงัให้เกิดการรับรู้และได้
ตระหนกัถึงปัญหาตา่งๆที�เกิดขึ :นในสงัคม 

กระบวนแบบ 

ผลงานของศลิปินปรากฏการนําเสนอด้วยกระบวนแบบที�หลากหลาย โดยมีรายละเอียด
ของแตล่ะผลงาน ดงันี : 

ผลงานชื�อ “รังไหม/ดกัแด้ 2” (ภาพที� 84) มีการแสดงออกในกระบวนแบบอตันยันิยม
เชิงอารมณ์ความรู้สกึ เนื�องจากมีการแสดงออกถึงภาวะทางอารมณ์อยา่งฉบัพลนั ซึ�งศลิปินได้
กลา่วถึงดงันี : 

สไตล์อาจารย์เป็นคนชอบทําอะไรแบบสโตรกอยู่แล้ว เหมือนกบัเราแสดงความ
ในใจแบบพลั�งพลอูอกมา ตอนนั :นโรงงานตุ๊กตามนัเป็นเหตกุารณ์เหมือนอะไรที�มนัพงัครืนลง
มา โดยเทคนิควิธีการทํางานมนัก็สมัพนัธ์กบัเนื :อหา สมัพนัธ์กบัสาระที�มนัเกิดขึ :น เผอิญ

ความสญูเสียอย่างรวดเร็วมนัเกิดอารมณ์มากก็ต้องพลั�งพลอูอกมาอย่างนั :น190 

จากภาพรูปทรงของรังไหมเกิดจากการประกอบกนัของเส้นจํานวนมาก ซึ�งมีทิศทาง
สบัสน รวมทั :งพื :นผิวที�มีลกัษณะขรุขระสร้างความรู้สกึโกลาหลวุน่วาย ประกอบกบัอิทธิพลของสี
แดงได้กระตุ้นเร้าตอ่จกัษุประสาท สมัผสัได้ถึงความรู้สกึที�รุนแรง ทั :งหมดเกิดขึ :นภายใต้การสําแดง
ออกของภาวะอารมณ์ภายในของศลิปินเพื�อตอบสนองตอ่สิ�งเร้าคือ เหตกุารณ์เพลิงไหม้โรงงาน
ตุ๊กตา ซึ�งเป็นหายนะที�เกิดขึ :นโดยฉบัพลนั ดงันั :นในผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกในกระบวนแบบ 
อตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ นอกจากนี :ศลิปินยงัมีเจตจํานงนํารังไหมมาใช้แสดงออกในเชิง
สญัลกัษณ์สื�อถึงบคุคลในชนชั :นกรรมาชีพ ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบ
อตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึเป็นหลกัและกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง 

ผลงานชื�อ “พิราบขาว” (ภาพที� 85)มีการแสดงออกในกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดง
ความถกูต้องเหมือนจริง ผสานกบักระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ เนื�องจากมีการ
แสดงรูปทรงที�สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงที�สามารถพบเห็นได้ ดงัที�ศลิปินที�กล่าววา่ “ที�ทํารูป
นกแบบเหมือนจริง เพราะต้องการให้มนัเห็นชดัเจน ...เลยทํามาฝงูหนึ�งแทนนกพิราบที�เคยมี...”191 

                                                           

190 เรื�องเดยีวกนั. 
191 เรื�องเดยีวกนั. 
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ดงันั :นศลิปินจงึต้องการนําเสนอภาพในอดีตซึ�งปรากฏนกพิราบจํานวนมากที�อาศยัอยู่ในบริเวณเสา
ชิงช้า แม้นกพิราบที�ปรากฏจะมีการลดทอนรายละเอียดของสีสนัให้เหลือสีขาวเพียงสีเดียว แตท่ว่า
มีการแสดงรูปทรงโดยคํานงึถึงความเหมือนจริงอยา่งเดน่ชดั ประกอบกบัลกัษณะการจดัวางนกที�
บริเวณลานเสาชิงช้ามีความสอดคล้องสมัพนัธ์กบัการดํารงชีวิตตามธรรมชาตขิองนก การนําเสนอ
ยงัคงตั :งอยูบ่นพื :นฐานของเหตแุละผล อยา่งไรก็ตามมีการสอดแทรกความคดิในเชิงสญัลกัษณ์ร่วม
ด้วย ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า “นกึถึงไมใ่ชแ่คน่กพิราบ แตน่กึถึงสิ�งที�ดีๆในบ้านเมืองเรา... มนัหายไป 
เปรียบเสมือนกบันกพิราบที�มนัหายไป อยากให้มนัมีอยู่ เลยใช้สภาพความจริงของนกพิราบที�มนั
หายไปแล้วกลบัมาอีก ใช้สีขาวแทนความบริสทุธิd เป็นสิ�งที�ดีงาม สะอาด...”192 จงึสามารถสรุปได้ว่า
ผลงานชิ :นนี :แสดงออกในกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงเป็นหลกั และ
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง 

ผลงานชื�อ “พิราบไทยกบัถงุข้าวโพดปิดผนกึ” (ภาพที� 86) มีการแสดงออกในกระบวน
แบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง ผสานกบักระบวนแบบเชิงจินตนาการ และ
สญัลกัษณ์ จากผลงานปรากฏนกพิราบปนูปลาสเตอร์ที�นํามาจากผลงานชื�อ “พิราบขาว” ซึ�งมีการ
แสดงออกในลกัษณะเหมือนจริง รวมทั :งนําเสนอสภาพการณ์ที�สามารถเกิดขึ :นได้จริง แตท่วา่การ
นํานกพิราบปนูปลาสเตอร์มาจดัวางร่วมกบัถงุพลาสตกิที�บรรจเุมล็ดข้าวโพดเพื�อเชื :อเชิญนกพิราบ
ที�มีชีวิตให้มาจิกถงุดงักล่าวก่อให้เกิดการตีความถึงสภาพการณ์ที�เกิดขึ :น ดงัที�ศิลปินกลา่ววา่ 
“ข้าวโพดปิดผนกึ สีเหลืองของมนัก็หมายถึงความอดุมสมบรูณ์... เปรียบเทียบสิ�งที�รัฐหลอกล่อเรา
วา่เห็นอยูแ่ตกิ่นไมไ่ด้”193 ดงันั :นนกจงึเป็นสญัลกัษณ์แทนประชาชนที�มีความคาดหวงัถึงความ
สมบรูณ์ของชีวิต หากแตส่ิ�งที�คาดหวงัดงักลา่วกลบัไมส่ามารถเกิดขึ :นได้จริง ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมี
การแสดงออกในกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงเป็นหลกั และมีกระบวน
แบบเชิงจินตนาการ และสญัลกัษณ์เป็นรอง 

ผลงานชื�อ”(จงึสง่มา) ด้วยความระลกึถึง” (ภาพที� 87) มีการแสดงออกในกระบวนแบบ
เชิงจินตนาการ และสญัลกัษณ์ จากภาพผลงานชิ :นนี :ปรากฏเส้นลวดที�ศลิปินนํามาดดัเป็นรูปร่าง
นกแขวนตดิที�ผนงัของห้อง รูปร่างดงักล่าวแสดงเพียงเส้นโครงสร้างซึ�งเป็นตวัแทนของนกที�ไร้
วิญญาณ สืบเนื�องมาจากการตายของนกพิราบตวัหนึ�งเมื�อครั :งแสดงผลงานชื�อ “พิราบไทยกบัถงุ
ข้าวโพดปิดผนกึ” นอกจากนี :ศลิปินได้นําเอานกพิราบซึ�งหลอ่ขึ :นจากปนูปลาสเตอร์สีขาวที�มีการ

                                                           

192 เรื�องเดยีวกนั. 
193 เรื�องเดยีวกนั. 
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แสดงออกในลกัษณะเหมือนจริงมาบรรจลุงในกล่องพลาสตกิใส ร่วมกบักระดาษที�เขียนความในใจ
จํานวนมาก จากลกัษณะการจดัวางที�ขาดสภาพการณ์ที�เป็นเหตเุป็นผล ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ดู
พยายามตีความถึงการนําเสนอผลงานของศลิปิน จงึสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกใน
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

เนื +อหา 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานของศลิปินมีทั :งเนื :อหาสว่นตวั และเนื :อหาสงัคม ซึ�งสามารถ
กลา่วถึงรายละเอียดของเนื :อหาในผลงานแตล่ะชิ :นได้ดงันี : 

ผลงานชื�อ “รังไหม/ดกัแด้ 2” (ภาพที� 84) มีเนื :อหาเกี�ยวกบัสงัคม จากเหตกุารณ์เพลิง
ไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาแหง่หนึ�งได้สร้างความเสียหาย ตลอดจนความสญูเสียทั :งชีวิตและทรัพย์สิน 
หลายคนต้องพิการ และหลายครอบครัวต้องสญูเสียบคุคลอนัเป็นที�รัก ซึ�งล้วนแตเ่ป็นบคุคลในชน
ชั :นกรรมาชีพ  ศลิปินจงึใช้วิธีการแทนคา่สญัลกัษณ์ โดยนําเรื�องราวของดกัแด้ที�เพียรพยายามสร้าง
รังหอ่หุ้มตวัเองเพื�อรอคอยเวลาสมัผสักบัโลกภายนอกหากแตไ่มมี่วนันั :น เนื�องจากดกัแด้เหลา่นี :
ต้องถกูมนษุย์นําไปผลิตเป็นผ้าไหม เปรียบเทียบกบัสงัคมทนุนิยมที�โหดร้าย บคุคลในชนชั :น
กรรมาชีพเปรียบเสมือนดกัแด้ที�ไมมี่โอกาสพฒันาสถานภาพให้ดีขึ :น ต้องมีคณุภาพชีวิตตํ�า ขาด
โอกาส และเป็นเบี :ยลา่งตอ่ระบบสงัคมแบบทนุนิยมตลอดไป 

ผลงานชื�อ “พิราบไทย” (ภาพที� 85) ศลิปินเกิดความสนใจนําเสนอภาพเหตกุารณ์ที�เคย
เกิดขึ :นจริงในอดีต รวมทั :งเกิดความโหยหาความดีงามที�เคยมีในสงัคม กลา่วคือ แตเ่ดมิบริเวณเสา
ชิงช้าเคยมีนกพิราบอาศยัอยู่มาก ตอ่มาได้มีนโยบายปรับปรุงภมูิทศัน์ให้สวยงามจงึมีคําสั�งให้
วางยานกพิราบ เป็นผลทําให้ศลิปินเกิดความต้องการจําลองภาพเหตกุารณ์ซึ�งครั :งหนึ�งเคยปรากฏ
อยา่งเจนตามานําเสนอสูส่าธารณชนอีกครั :ง โดยได้หลอ่นกพิราบปนูปลาสเตอร์จํานวนมากจดัวาง
ไว้ที�บริเวณลานเสาชิงช้า นอกจากนี :ยงัต้องการใช้นกพิราบสีขาวสื�อความถึงความดีงามดงัที�ศลิปิน
กลา่ววา่ “คนรุ่นเก่าเขาหวนคะนงึ เชน่ ความมีนํ :าใจ ความเอื :อเฟื:อ ความเคารพนบัถือมนัหายไป 
เปรียบเสมือนกบันกพิราบที�มนัหายไป”194 อาจกลา่วได้ว่าผลงานชิ :นนี :มิได้มีเนื :อหาสว่นตวัซึ�งเกิด
จากทศันะมมุมองของศลิปินเทา่นั :น ยงัมีการนําเสนอเนื :อหาสงัคมร่วมด้วยคือ ความโหยหาถึงภาพ
ความดีงามในสงัคมที�กําลงัเลือนหายไปเฉกเชน่เดียวกบันกพิราบที�บริเวณลานเสาชิงช้าจงึสรุปวา่มี
การแสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคม 

                                                           

194 เรื�องเดยีวกนั. 
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ผลงานชื�อ “พิราบไทยกบัถงุข้าวโพดปิดผนึก” (ภาพที� 86) มีเนื :อหาเกี�ยวข้องกบั
การเมืองและประชาชนในสงัคม กลา่วคือ นกพิราบเป็นสญัลกัษณ์แทนคา่ประชาชนทั�วไปใน
สงัคมไทยภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลในขณะนั :น ซึ�งมีนโยบายตา่งๆให้ประชนชนเกิด
ความหวงั แตไ่มส่ามารถปฏิบตัไิด้จริง จากภาพศลิปินได้นําเอาถงุพลาสตกิบรรจขุ้าวโพดสีเหลือง
อร่าม โดยศลิปินกลา่ววา่ “สีของข้าวโพดคือสีเหลือง เป็นสีที�แทนคา่ความอดุมสมบรูณ์” ดงันั :น
ข้าวโพดจงึเป็นสญัลกัษณ์แทนคา่ความหวงัถึงคณุภาพชีวิตที�ดีขึ :น เหลา่นกพิราบสามารถมองเห็น
เมล็ดข้าวโพด แตท่ว่าถงุพลาสตกิกลบัมีความหนาจนเกินกําลงัความสามารถของนกพิราบจะจิก
กินได้ หมายถึงประชาชนตา่งมีความคาดหวงัในนโยบายที�รัฐบาลนําเสนอ แตส่ิ�งเหล่านั :นกลบัเป็น
เพียงความหวงัที�ไมส่ามารถเกิดขึ :นจริง 

ผลงานชื�อ “จงึสง่มาด้วยความระลกึถึง” (ภาพที� 87) มีการนําเสนอเนื :อหาสว่นตวั ซึ�ง
สามารถสร้างความเชื�อมโยงไปสูส่งัคมได้ กลา่วคือ ศิลปินนําลวดดดัเป็นรูปร่างของนกพิราบซึ�ง
หมายถึงร่างที�ไร้วิญญาณของนกพิราบตวัที�เสียชีวิตจาการแสดงผลงานชื�อ “พิราบไทยกบัถงุ
ข้าวโพดปิดผนกึ” โดยมีจดุประสงค์เพื�อสง่ความระลกึถึง พร้อมกบัเป็นการไถ่บาปที�เป็นต้นเหตทํุา
ให้นกพิราบต้องจบชีวิตลงถือเป็นเนื :อหาส่วนตวั แตท่วา่การสร้างผลงานชิ :นนี :ศลิปินมีความ
ประสงค์ให้ผู้ดรู่วมเขียนข้อความเพื�อสง่ความระลึกถึงไปยงันกตวัดงักลา่ว ตลอดจนบคุคลที�ลว่งลบั 
ซึ�งศลิปินกล่าววา่ “เชื�อวา่หลายคนคงมีบาป มีความรู้สึกนกึถึงใครบางคนที�อยากทําให้แตส่ายไป
แล้ว การทํางานชิ :นนี :เทา่กบัได้กระทําบางอยา่งเพื�อไถ่บาปที�ทําให้นกตาย เราเป็นผู้ นําประเดน็ และ
ให้คนอื�นได้คดิตาม”195 ดงันั :นในขั :นต้นมีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสว่นตวัและเมื�อผู้ชมเข้าร่วม
กิจกรรมเขียนข้อความเพื�อส่งความระลกึถึงไปยงับคุคลอนัเป็นที�รัก เมื�อนั :นได้เกิดกระบวนการ
เชื�อมโยงเรื�องราวจากเนื :อหาสว่นตวัเข้าสูเ่นื :อหาสงัคม 

 

 

 

 

                                                           

195 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สมพงษ์ อดุลสารพันธ์ 

สมพงษ์ อดลุสารพนัธ์
ปัจจบุนัอาย ุ 62 ปี 
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ อาศยัอยูใ่นจงัหวดั
กาญจนบรีุ  

ศลิปินสร้างสรร
ตลอดจนซากโครงกระดกู และกะโหลกสตัว์ชนิดตา่งๆมากมาย ภาพลกัษณ์ของสตัว์ที�ปรากฏใน
ผลงานของศลิปินมกัเกิดจากการผสมผสานสิ�งมีชีวิตหลายชนิดเข้าด้วยกนั โดยเริ�มนําเสนอรูปสตัว์
ในผลงานครั :งแรกขณะกําลงัศกึษาในมหาวิ
ระยะเวลาเกือบ 40 ปี มีผลงาน

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “คืนแรม 
ภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

ภาพที� 88  คืนแรม 019 คํ�า
ที�มา: งานแสดงศลิปกรรมอดีต
แอนด์ พบัลิชชิ�ง, 2537), 25

 

อดลุสารพนัธ์ เกิดเมื�อวนัที� 23 ตลุาคม พ.ศ.2491 ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ
 สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ อาศยัอยูใ่นจงัหวดั

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�แสดงรูปสตัว์หลายประเภท 
ตลอดจนซากโครงกระดกู และกะโหลกสตัว์ชนิดตา่งๆมากมาย ภาพลกัษณ์ของสตัว์ที�ปรากฏใน
ผลงานของศลิปินมกัเกิดจากการผสมผสานสิ�งมีชีวิตหลายชนิดเข้าด้วยกนั โดยเริ�มนําเสนอรูปสตัว์

ขณะกําลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัศลิปากร เรื�อยมาจนกระทั�งถึ
ปี มีผลงานที�นําเสนอด้วยรูปสตัว์ราว 50 ชิ :น  

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
คืนแรม 019 คํ�า” (ภาพที� 88) และผลงานชื�อ “กินบ้านกินเมือง

ภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

คํ�า, 2522 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 110 x 120 
งานแสดงศลิปกรรมอดีต- ปัจจบุนัของสมพงษ์ อดลุสารพนัธ์ (กรุงเทพฯ
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ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ อาศยัอยูใ่นจงัหวดั

 เชน่ นก ปลา ม้า 
ตลอดจนซากโครงกระดกู และกะโหลกสตัว์ชนิดตา่งๆมากมาย ภาพลกัษณ์ของสตัว์ที�ปรากฏใน
ผลงานของศลิปินมกัเกิดจากการผสมผสานสิ�งมีชีวิตหลายชนิดเข้าด้วยกนั โดยเริ�มนําเสนอรูปสตัว์

เรื�อยมาจนกระทั�งถึงปี พ.ศ.2550 รวม

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 2 ชิ :น 
กินบ้านกินเมือง” (ภาพที� 89) ซึ�งมี

 

110 x 120 ซม. 
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ :นติ :ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 89  กินบ้านกินเมือง
ที�มา: งานแสดงศลิปกรรมอดีต
แอนด์ พบัลิชชิ�ง, 2537), 25

แรงจูงใจ 

ผลงานจิตรกรรมจํานวนมากของศลิปินมกั
ทั :งนี :เกิดจากความรัก ความใกล้ชิด 
เกิดความต้องการถ่ายทอดความรู้สกึด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะขึ :น โดยมีจดุมุง่หมายเพื�อให้
ตนเองพงึพอใจ ตลอดจนต้องการปลกุกระตุ้นจิตสํานกึให้บคุคลในสงัคมได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิซึ�งศลิปินได้กลา่วถึ

จริงๆแล้วเป็นคนชอบสตัว์มาตั :งแตเ่ดก็ และก็ไมไ่ด้จงใจจะเอามาใช้ในงาน แตม่นั
แสดงออกมาเอง คือคนเราถ้าจะชอบมนัก็ชอบมาจากข้างใน มนัเป็
ชอบธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจเลย เมื�อก่อนสมยัเดก็ๆ เราชอบไปยิงนก
ใกล้ชิดธรรมชาติมาก พอโตขึ :นก็ไปเที�ยวป่า ก็ไปดเูขาลา่สตัว์ ตอนแรกก็สนกุแตต่อนหลงัเหน็
เขาลา่สตัว์แล้วเราสงสาร มีอยู่ครั :งหนึ�งเขาลา่ชะมด ชะมดแมล่กูมนัหนีขึ :นไปบนต้นไม้ ตอน
นั :นตอนกลางคืน เขาก็สอ่งไฟแล้วยิงมนั แล้วก็ยิงลกูหลน่ลงมา เสร็จแล้
คือมนัสะเทือนใจมากเลยนะ เรารู้สกึวา่จะไปทําเขาทําไม เลยทําให้เกิดความรู้สกึที�อยากจะ

อนรัุกษ์ธรรมชาติขึ :น196

                                                          

196 สมัภาษณ์ สมพงษ์ อดลุสารพนัธ์

กินบ้านกินเมือง, 2537 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 115 x 134 
งานแสดงศลิปกรรมอดีต- ปัจจบุนัของสมพงษ์ อดลุสารพนัธ์ (กรุงเทพฯ

25. 

ผลงานจิตรกรรมจํานวนมากของศลิปินมกัมีการนําเสนอด้วยรูปสตัว์หลากหลายชนิด 
ทั :งนี :เกิดจากความรัก ความใกล้ชิด ตลอดจนความประทบัใจในธรรมชาตเิป็นผลผลกัดนัให้ศลิปิน
เกิดความต้องการถ่ายทอดความรู้สกึด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะขึ :น โดยมีจดุมุง่หมายเพื�อให้
ตนเองพงึพอใจ ตลอดจนต้องการปลกุกระตุ้นจิตสํานกึให้บคุคลในสงัคมได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงมลูเหตขุองการสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ ดงันี :

จริงๆแล้วเป็นคนชอบสตัว์มาตั :งแตเ่ดก็ และก็ไมไ่ด้จงใจจะเอามาใช้ในงาน แตม่นั
แสดงออกมาเอง คือคนเราถ้าจะชอบมนัก็ชอบมาจากข้างใน มนัเป็นธรรมชาติของเรา
ชอบธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจเลย เมื�อก่อนสมยัเดก็ๆ เราชอบไปยิงนกตกปลา เลยทําให้เราได้
ใกล้ชิดธรรมชาติมาก พอโตขึ :นก็ไปเที�ยวป่า ก็ไปดเูขาลา่สตัว์ ตอนแรกก็สนกุแตต่อนหลงัเหน็
เขาลา่สตัว์แล้วเราสงสาร มีอยู่ครั :งหนึ�งเขาลา่ชะมด ชะมดแมล่กูมนัหนีขึ :นไปบนต้นไม้ ตอน
นั :นตอนกลางคืน เขาก็สอ่งไฟแล้วยิงมนั แล้วก็ยิงลกูหลน่ลงมา เสร็จแล้วก็ยิงแมห่ลน่ลงมา 
คือมนัสะเทือนใจมากเลยนะ เรารู้สกึวา่จะไปทําเขาทําไม เลยทําให้เกิดความรู้สกึที�อยากจะ

196  

                   

สมัภาษณ์ สมพงษ์ อดลุสารพนัธ์, ศิลปิน, 17 กรกฎาคม 2553. 
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115 x 134 ซม. 
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ :นติ :ง 

การนําเสนอด้วยรูปสตัว์หลากหลายชนิด 
ตลอดจนความประทบัใจในธรรมชาตเิป็นผลผลกัดนัให้ศลิปิน

เกิดความต้องการถ่ายทอดความรู้สกึด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะขึ :น โดยมีจดุมุง่หมายเพื�อให้
ตนเองพงึพอใจ ตลอดจนต้องการปลกุกระตุ้นจิตสํานกึให้บคุคลในสงัคมได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของ

งมลูเหตขุองการสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ ดงันี : 

จริงๆแล้วเป็นคนชอบสตัว์มาตั :งแตเ่ดก็ และก็ไมไ่ด้จงใจจะเอามาใช้ในงาน แตม่นั
นธรรมชาติของเรา... 

ตกปลา เลยทําให้เราได้
ใกล้ชิดธรรมชาติมาก พอโตขึ :นก็ไปเที�ยวป่า ก็ไปดเูขาลา่สตัว์ ตอนแรกก็สนกุแตต่อนหลงัเหน็
เขาลา่สตัว์แล้วเราสงสาร มีอยู่ครั :งหนึ�งเขาลา่ชะมด ชะมดแมล่กูมนัหนีขึ :นไปบนต้นไม้ ตอน

วก็ยิงแมห่ลน่ลงมา 
คือมนัสะเทือนใจมากเลยนะ เรารู้สกึวา่จะไปทําเขาทําไม เลยทําให้เกิดความรู้สกึที�อยากจะ
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การดําเนินชีวิตในวยัเดก็ของศลิปินเป็นเชน่เดียวกบัเด็กทั�วไปที�มกัมีกิจกรรมการละเล่น
ยิงนกตกปลา ตลอดจนออกไปมีปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม ทําให้ศลิปินได้มีโอกาสใกล้ชิดกบั
ธรรมชาตจินรู้สกึคุ้นเคยและพฒันาเป็นความประทบัใจ เมื�อเตบิโตขึ :นความรู้สกึดงักลา่วยงัคงฝัง
แนน่อยูภ่ายในจิตใจ ชว่งต้นสํานกึรักผืนป่าและสตัว์ของศลิปินเป็นไปโดยปกตธิรรมดา จนกระทั�ง
ได้มีโอกาสเข้าป่าเพื�อไปดกิูจกรรมการลา่สตัว์ของบคุคลกลุม่หนึ�ง และได้เผชิญกบัเหตกุารณ์ที�
สร้างความสะเทือนใจ ก่อให้การตระหนกัถึงคณุคา่ของชีวิตสตัว์ ตลอดจนคณุคา่ของผืนป่าซึ�งเป็น
ทรัพยากรทางธรรมชาตทีิ�สําคญั กล่าวคือ การไลล่า่ชะมดแมแ่ละลกูที�พยายามหนีเอาชีวิตรอด แต่
การกระทําดงักลา่วกลบัไร้ผล ทั :งสองชีวิตต้องพบกบัจดุจบสงัเวยให้กบัความต้องการซึ�งไมมี่ที�
สิ :นสดุของมนษุย์ เหตกุารณ์ที�เกิดขึ :นได้กลายมาเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�สง่ผลกระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สึก
ภายใน ทําให้ศลิปินรู้สึกสะเทือนอารมณ์ ตลอดจนเกิดการตระหนกัถึงคณุคา่ของสตัว์ซึ�งเป็นปัจจยั
สําคญัที�สามารถบง่ชี :ถึงสภาพการณ์ในระบบนิเวศวิทยาได้ สิ�งเหลา่นี :ได้กลายเป็นมลูเหตจุงูใจให้
ศลิปินเกิดการปรับทศันคตทีิ�มีตอ่ผืนป่าและชีวิตของสตัว์ป่า โดยรู้สกึหวงแหนและเกิดสํานกึรัก
ธรรมชาตขิึ :น เมื�อศลิปินมีเจตจํานงในการอนรัุกษ์ธรรมชาตจิงึก่อให้เกิดความต้องการแสดงออกซึ�ง
ความคดิเห็นของตน ด้วยกลวิธีทางจิตรกรรมซึ�งเป็นสิ�งที�ศิลปินมีทกัษะความสามารถ  

กระบวนการที�กล่าวถึงข้างต้นคือ การได้พบเห็นสิ�งเร้าภายนอกจากเหตกุารณ์การลา่
ชะมดแมล่กูได้สง่ผลกระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สกึภายใน ก่อให้เกิดแนวความคิดในเชิงอนรัุกษ์ เมื�อผนวก
เข้ากบัแรงจงูใจภายในซึ�งได้แก่ ความประทบัใจในสตัว์และธรรมชาตทีิ�มีอยูเ่ดมิ ความต้องการแสดง
ทศันะคตทีิ�มีตอ่สตัว์และสิ�งแวดล้อมให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ตลอดจนความต้องการแสดงศกัยภาพ
ความสามารถด้วยกลวิธีทางศลิปะที�ตนชื�นชอบและมีทกัษะความชํานาญ จงึก่อให้เกิดพฤติกรรม
การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะรูปสตัว์ในท้ายที�สดุ สิ�งที�ศลิปินได้รับคือ ความสขุ ความพงึพอใจ ความ
สนกุสนานเพลิดเพลิน และความภาคภมูิในในศกัยภาพความสามารถของตนเอง โดยสามารถ
กลา่วถึงมลูเหตจุงูใจในการนําเสนอผลงานที�แสดงรูปสตัว์ทั :ง 2 ชิ :นของศลิปินดงันี : 

ผลงานชื�อ “คืนแรม 019 คํ�า” (ภาพที� 88)  เกิดจากการที�ศลิปินได้มีโอกาสไปท่องเที�ยว
ที�เกาะเสม็ด และได้จินตนาการถึงคูรั่กซึ�งเป็นพรายทะเล ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “เมื�อก่อนชอบไปเที�ยว
เกาะเสม็ด กางเตน็ท์นอน ตกกลางคืนพระจนัทร์มนัขึ :น เที�ยวเอาไฟฉายสอ่งปลูมเลน่กนั ไปเห็นหิน
บนหาดทราย เรานั�งไปก็นกึไปวา่ ถ้าเกิดมีใครนั�งอยูต่รงนั :น อาจเป็นพรายทะเลขึ :นมานั�งดู
พระจนัทร์ที�หาดเงียบๆ แล้วเขา (พรายทะเล) ก็จินตนาการไปถึงพระจนัทร์ผุๆ  มนัดนูา่รักดี...197 

                                                           

197 เรื�องเดยีวกนั. 
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อาจกลา่วได้วา่สถานที�คือ สิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นเร้าตอ่ประสาทรับรู้ และก่อให้เกิดการ
จินตนาการภาพคูรั่กพรายทะเลกําลงันั�งชมพระจนัทร์บนหาดทรายที�เงียบสงบ ซึ�งจินตนาการ
ดงักลา่วมีผลผลกัดนัศลิปินให้เกิดความต้องการแสดงภาพในความคดิให้ปรากฏออกมาด้วยกลวิธี
ทางศลิปะที�ตนมีความสามารถ ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดจากอิทธิพลของแรงจงูใจภายใน ได้แก่ 
ความประทบัใจในสถานที� และจินตนาการคิดฝันของศลิปิน 

ผลงานชื�อ “กินบ้านกินเมือง” (ภาพที� 89) ศลิปินได้กล่าววา่ “เราชื�นชอบธรรมชาต ิหวง
แหน รักธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้รักมาก ไมรู้่จะทํายงัไง เดี�ยวนี :คนเข้าไปฆา่สตัว์ ไปตดัไม้กนั
เกลื�อนไปหมด บกุรุกพื :นที�ป่าเอามาทําผลประโยชน์สว่นตวั...”198 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดจากการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร และสภาพการณ์ทางสิ�งแวดล้อม เมื�อผนวกเข้ากบัจิตสํานึกด้านการอนรัุกษ์
สิ�งแวดล้อมที�มีอยูเ่ดมิ สง่ผลทําให้ศลิปินเกิดความคิด ตลอดจนเกิดความต้องการสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะขึ :น ปัญหาดงักลา่วคงไม่อาจกกระทําการแก้ไขได้ด้วยตวัศลิปินเพียงผู้ เดียว มีเพียงการ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะเทา่นั :นที�ศลิปินพงึกระทําได้ จงึก่อให้เกิดผลงานที�มุง่กระตุ้นเตือนให้บคุคล
ในสงัคมเกิดการตระหนกัรู้ถึงคณุคา่ของทรัพยากรทางธรรมชาต ิ ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดขึ :น
ภายใต้อิทธิพลจากแรงจงูใจภายในด้านความรักและหวงแหนธรรมชาติ ตลอดจนเจตจํานงที�
ต้องการนําสง่สาระทางความคดิเพื�อปลกูฝังจิตสํานกึ และกระตุ้นให้บคุคลในสงัคมได้ตระหนกัถึง
คณุคา่ของป่าไม้ และสตัว์ป่า 

สว่นแรงจงูใจภายนอกซึ�งประกอบด้วย เงิน รางวลั ชื�อเสียง เกียรติยศ คํายกย่องสรรเสริญ
ไมใ่ชปั่จจยัสําคญัที�ทําให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะรูปสตัว์ขึ :น ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

เคยสง่ประกวดแห่งชาติและที�อื�นๆ ชิ :นที�ได้เหรียญทองแดงแห่งชาติไมเ่กี�ยว 
ข้องกบัรูปสตัว์เลย เป็นเรื�องของตวัเองในเรื�องการดิ :นรนตอ่สู้ ชีวิต ตอนนั :นทําเป็นรูปคน... 
ตอนที�ได้รางวลักําลงัเริ�มเป็นที�รู้จกันะ แตเ่ราก็เลือกทิ :งรูปคนมาทํารูปสตัว์เลย โดยเริ�มทํารูป 
“คืนแรม 019 คํ�า” เป็นรูปแรก พอสง่ประกวดก็ได้รางวลัของธนาคารกสิกร หลงัจากนั :นก็ไม่
สง่ประกวดที�ไหนอีก... มนัไมรู้่สกึวา่อยากสง่...  

จริงๆผมทําสตัว์มาตั :งนานแล้ว ตอนแรกๆก็ไมเ่ห็นขายได้เลย... เมื�อก่อนเราก็
อยากมีชื�อเสียง แตต่อนนี :เราก็อยากทํางานของเราให้ดีที�สดุ แคพ่อขายได้เลี :ยงชีวิตไปวนัๆ 
เราก็พอใจแล้วไมต้่องการอะไรมาก เราจินตนาการอะไรตามเรื�องของเราดีกว่า... เงินรางวลั

                                                           

198 เรื�องเดยีวกนั. 
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ไมมี่ผลหรอก เรารักการทํางานศิลปะ ถ้าเรามองปัจจยัด้านอื�นงานก็ออกมาไมดี่หรอก เรา

ต้องมองถงึความต้องการภายในตวัของเราเอง...199 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคิดเห็นของตนเองคือ แรงผลกัดนัสําคญัที�ขบัเคลื�อน
กระบวนการทางศลิปะให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม ในชว่งเริ�มต้นแรงจงูใจภายนอกเรื�องเงิน 
รางวลั และชื�อเสียงย่อมมีอิทธิพลทางความคดิของศลิปินอยูไ่มน้่อย แตท่วา่ตอ่มาความต้องการ
ดงักลา่วกลบัเลือนหาย แปรเปลี�ยนเป็นความต้องการนําเสนอภาพในความคิดและจินตนาการให้
ปรากฏออกมาได้ตรงตามความปรารถนาของศลิปินเทา่นั :น  

เมื�อกลา่วถึงผลงานจิตรกรรมที�นําเนอด้วยรูปสตัว์อาจกล่าวได้วา่ ปราศจากอิทธิพลของ
แรงจงูใจภายนอก เนื�องจากศลิปินกลา่ววา่ในชว่งต้นที�กระทําการสร้างสรรค์ผลงานนั :นศลิปินได้
นําเสนอผลงานด้วยรูปทรงของมนษุย์ ซึ�งเป็นผลงานที�ได้รับรางวลัจากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ 
และผลงานในลกัษณะดงักล่าวเริ�มเป็นที�รู้จกัของบคุคลทั�วไป แตท่วา่ศลิปินกลบัหนัเหความสนใจ
ไปสูก่ารนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานแทน ดงันั :นรางวลัจงึมิได้เป็นตวัแปรที�ทําให้ศลิปินนําเสนอรูป
สตัว์ในผลงานของตน สว่นด้านเงินรายได้จากการขายผลงานศลิปะแม้มีความจําเป็นอยูไ่มน้่อย 
เพราะเป็นปัจจยัสําคญัในการดํารงชีวิต แตศ่ลิปินกลา่วว่าได้สร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์มา
นาน โดยในช่วงต้นศลิปินไมเ่คยขายผลงานเหล่านั :นได้แตย่งัคงยืนหยดัสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์
มาโดยตลอด สิ�งนี :แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัด้านเงินรายได้ไมมี่ผลทําให้ศลิปินสร้างผลงานที�นําเสนอรูป
สตัว์มากขึ :นหรือน้อยลง  

สรุปได้วา่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปสตัว์ล้วนเกิดขึ :นจากแรงจงูใจภายใน 
ด้านความรักในศลิปะ ความประทบัใจในธรรมชาติ ตลอดจนความต้องการแสดงทศันะของตนให้
ปรากฏเป็นรูปธรรม รวมทั :งความต้องการสง่สาระไปยงับคุคลอื�นในสงัคมเพื�อสร้างจิตสํานกึด้าน
การอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อมโดยไมมี่อิทธิพลจากแรงจงูใจภายนอกคือ เงิน รางวลั ชื�อเสียง เกียรติยศ 
และคํายกยอ่งสรรเสริญแตป่ระการใด 

กระบวนแบบ 

ผลงานทั :ง 2 ชิ :น ซึ�งได้แก่ ผลงานชื�อ “คืนแรม 019 คํ�า” (ภาพที� 88) และผลงานชื�อ “กิน
บ้านกินเมือง” (ภาพที� 88) ถกูนําเสนอด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ เนื�องจาก

                                                           

199 เรื�องเดยีวกนั. 
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ผลงานขาดเหตผุล รูปทรงตลอดจนบรรยากาศถกูแสดงออกอยา่งผิดปกตวิิสยั ซึ�งสอดคล้องกบั
ศลิปินที�ได้กลา่วถึงแนวทางในการสร้างสรรค์ของตนดงันี : 

แนวเหนือจริง จริงๆชอบตั :งแตต่อนอยู่เพาะช่างแล้ว คือ แนวเหนือจริงมนัฝันได้ 
จินตนาการเกี�ยวกบัธรรมชาติได้ เราจะแสดงออกในเชิงของการทําลาย หรือความสวยงาม
เราก็สามารถแสดงออกมาในแนวเหนือจริงนี :ได้ ถ้างานรูปแบบเหมือนจริงมนัฝันไมไ่ด้ ยิ�งงาน

นามธรรมมนัยิ�งแสดงออกไมไ่ด้ใหญ่เลยเพราะมนัไร้รูปทรง... 200 

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินมุง่ให้ความสําคญักบัจินตนาการของ
ตนเอง และการแสดงความเหนือจริงเป็นหลกั เนื�องจากมีความพงึพอใจและมีความชํานาญในการ
กระบวนแบบดงักลา่ว สง่ผลทําให้รูปทรงตลอดจนสภาพแวดล้อมที�ปรากฏในผลงานมกัขาดความ
สมเหตสุมผล นอกจากนี :ศิลปินได้นํารูปสตัว์มาใช้แสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์เพื�อเป็นตวัแทนของ
สิ�งอื�นที�นอกเหนือไปจากตวัสตัว์เอง ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า “สตัว์ที�ปรากฏในผลงานของเราคือ 
ตวัแทนของธรรมชาต ิ ตวัแทนของคนในสงัคม”201 โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดของกระบวน
แบบที�ปรากฏในผลงานทั :ง 2 ชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “คืนแรม 019 คํ�า” (ภาพที� 88) ปรากฏรูปทรงของสิ�งมีชีวิตที�เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างมนษุย์และปลาขาดตรรกะและเหตผุล อีกทั :งสถานที�ซึ�งศลิปินนําเสนอภาพริม
ทะเลแม้มีความสมจริง แตแ่สงสีและบรรยากาศที�ปรากฏกลบักระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สกึให้สมัผสัได้ถึง
ความลกึลบัอศัจรรย์ เป็นสภาพการณ์ที�ผิดปกตไิปจากความเป็นจริงตามธรรมชาต ิ สอดคล้องกบั
ศลิปินที�ได้กลา่วถึงผลงานชิ :นนี :วา่ “ผลงานชิ :นนี :เราได้เห็นธรรมชาติแล้วเอาตวัเราแทรกเข้าไปใน
ธรรมชาต.ิ.. เป็นเรื�องจินตนาการล้วนๆ”202 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบ
เชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

ผลงานชื�อ “กินบ้านกินเมือง” (ภาพที� 89) ศิลปินนําเสนอรูปสิ�งมีชีวิตที�เกิดจากการ
ผสมผสานรูปทรงโดยมีร่างกายเป็นมนษุย์ และมีศีรษะเป็นกะโหลกของสตัว์ชนิดตา่งๆ ได้แก่ หมปู่า 
สนุขั ววั ตะกวด ร่างกายของสิ�งมีชีวิตดงักลา่วปรากฏสีและพื :นผิวก่อให้เกิดวามรู้สึกแปลกประหลาด 
บรรยากาศแวดล้อมที�ดรูาวกบัภาพหลอน สภาพการณ์ทั :งหมดไมส่ามารถพบเห็นได้ในโลกแหง่

                                                           

200 เรื�องเดยีวกนั. 
201 เรื�องเดยีวกนั. 
202 เรื�องเดยีวกนั. 
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ความเป็นจริง นอกจากนี :รูปทรงและสภาพแวดล้อมภายในผลงานยงัแฝงนยัยะสร้างปริศนา 
ก่อให้เกิดการปลกุเร้าตอ่ภาวะทางอารมณ์ ตลอดจนกระตุ้นความคิดให้สามารถสมัผสัรับรู้ได้ถึง
ความเสื�อมและสญูสลาย ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์ 

เนื +อหา 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานของศลิปินประกอบด้วยเนื :อหาสว่นตวั และเนื :อหาสงัคม 
สามารถกลา่วถึงรายละเอียดของเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานทั :ง 2 ชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “คืนแรม 019 คํ�า” (ภาพที� 88) เกิดจากความประทบัใจในธรรมชาตทีิ�ศลิปิน
ได้มีโอกาสสมัผสัแล้วเกิดจินตนาการเพ้อฝันถึงคูรั่กพรายทะเลที�ขึ :นมานั�งบนก้อนหินริมหาดเพื�อชม
พระจนัทร์ผ ุ โดยศลิปินกลา่ววา่ “...พรายทะเลขึ :นมานั�งดพูระจนัทร์ที�หาดเงียบๆ แล้วเขา (พราย
ทะเล) ก็จินตนาการไปถึงพระจนัทร์ผุๆ  มนัดนูา่รักดี... สมมตวิา่เป็นเราเข้าไปนั�งอยู่ตรงนั :น พาคูรั่ก
มานั�งดพูระจนัทร์มนัจะมีความสขุมากขนาดไหน”203 ดงันั :นเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานชิ :นนี :จงึเกิด
จากการจินตนาการฝันถึงพรายทะเล แสดงให้เห็นถึงความลกึลบัของธรรมชาตซิึ�งเป็นสิ�งที�ศลิปินมี
ความประทบัใจ กล่าวได้วา่ทั :งจินตนาการและความประทบัใจถือเป็นความคดิและความรู้สกึที�มา
จากภายในจิตใจของศลิปิน ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีเนื :อหาสว่นตวั 

ผลงานชื�อ “กินบ้านกินเมือง” (ภาพที� 89) เกิดจากการรับรู้ความเป็นไปของสงัคม
เกี�ยวกบัการกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาต ิ เดมิศลิปินมีความรักและประทบัใจ 
ตลอดจนมีจิตสํานกึด้านการอนรัุกษ์จงึก่อให้เกิดการสร้างผลงานชิ :นนี :ขึ :น เพื�อเป็นการกระตุ้นเตือน
ให้บคุคลในสงัคมได้เกิดการตระหนกัรู้ถึงคณุคา่ของทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยศลิปินได้กล่าวถึง
เนื :อหาว่า “พวกกะโหลก หมปู่า หมา ววั ตะกวด มนักําลงัเฮฮากนัใหญ่ กระทั�งต้นไม้ที�มนันั�งมนัก็
ตดัทําลายเหลือแตต่อ ตอ่ไปมนัก็ต้องจบชีวิตต้องผพุงัไป พวกโครงกระดกูเป็นการชี :ให้เห็นวา่
ตรงไหนที�มนัพงั สญูสลาย โดนทําลาย เป็นเรื�องของสงัคม” ศลิปินใช้กะโหลกสตัว์มาเป็น
สญัลกัษณ์เพื�อเสียดสี สื�อแทนถึงบคุคลที�เห็นแก่ประโยชน์สว่นตน ทําลายแม้กระทั�งสิ�งแวดล้อมที�
ตนอยูอ่าศยั ซึ�งเทา่กบัเป็นการทําลายชีวิตของตนเอง เนื�องจากการตดัไม้ทําลายป่าเป็นการฆ่าสตัว์
ทางอ้อม หากขาดป่าสตัว์ก็ไมส่ามารถดํารงชีวิตอยูไ่ด้ ดงันั :นสตัว์จงึเป็นปัจจยัสําคญัที�สามารถบง่ชี :
ถึงความสมบรูณ์ของระบบนิเวศวิทยา หากขาดความสมดลุ ผลที�ตามมาคือวิกฤตการณ์ทาง

                                                           

203 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



257 

 

ธรรมชาตทีิ�สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่สิ�งมีชีวิตทั :งหมด ซึ�งหมายความรวมไปถึงมนษุย์ด้วย
เชน่เดียวกนั จงึสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :มีเนื :อหาสงัคม 

สรุปได้วา่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปินทั :ง 2 ชิ :นมีการแสดง 
ออกด้วยเนื :อหาสว่นตวั และเนื :อหาสงัคม โดยในผลงานชื�อ “คืนแรม 019 คํ�า” (ภาพที� 88) ศลิปิน
ได้ถ่ายทอดผลงานจากความรู้สกึและความประทบัใจสว่นตวั จงึถือวา่มีการแสดงออกด้วยเนื :อหา
สว่นตวั และในผลงานชื�อ “กินบ้านกินเมือง” (ภาพที� 89) ศลิปินถ่ายทอดทศันะมมุมองของตนที�มี
เกี�ยวกบัความเสื�อมและความสญูสลายของทรัพยากรทางธรรมชาตซิึ�งเกิดจากฝีมือมนษุย์ เป็น
เรื�องราวที�เกิดจากการรับรู้ขา่วสารในสงัคม และมีความเกี�ยวข้องกบัพฤตกิรรมของบคุคลอื�นจงึถือ
วา่มีเนื :อหาสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สมวงศ์ ทัพพรัตน์ 

สมวงศ์ ทพัพรัตน์ 
59 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์ในคณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอย่างตอ่เนื�องเป็นเวลา
แสดงงานทั :งภายในประเทศ และตา่งประเทศ
สตัว์ ประเภทโค กระบือ และ
ตนเอง โดยนําเสนอรูปสตัว์
สําเร็จการศกึษาในปี พ.ศ
ดงักลา่วมีจํานวนมากกวา่ 
บนผ้าใบประมาณ 10 ชิ :น

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ปลา 2 
ละประเดน็ดงันี : 

ภาพที� 90  ปลา 2 ตวั, 2532
ที�มา: วิโชค มกุดามณี, 6 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546

สมวงศ์ ทพัพรัตน์ เกิดเมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ.2494 ที�จงัหวดัจนัทบรีุ 
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์ในคณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  

ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอย่างตอ่เนื�องเป็นเวลากวา่ 30 
แสดงงานทั :งภายในประเทศ และตา่งประเทศ ซึ�งในชว่งต้นของการสร้างสรรค์ศลิปินได้นําเสนอรูป

โค กระบือ และปลาถกูชําแหละเพื�อแทนภาวะทางอารมณ์ความรู้สกึภายในจิตใจของ
นําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมครั :งแรกขณะศกึษาในระดบัปริญญาโท 

ศ.2532 แม้มีชว่งเวลาในการสร้างสรรค์เพียง 1 ปี แต่
มีจํานวนมากกวา่ 100 ชิ :น โดยสร้างลงบนกระดาษอาร์ตมนัประมาณ 

ชิ :น 

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
2 ตวั” (ภาพที� 90) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่

2532 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 150 x 200 ซม. 
 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมยัในประเทศไทย 2486-2546

2546), 128. 
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ที�จงัหวดัจนัทบรีุ ปัจจบุนัอาย ุ
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์ในคณะ

30 ปี มีประสบการณ์การ
ซึ�งในชว่งต้นของการสร้างสรรค์ศลิปินได้นําเสนอรูป

ปลาถกูชําแหละเพื�อแทนภาวะทางอารมณ์ความรู้สกึภายในจิตใจของ
ในผลงานจิตรกรรมครั :งแรกขณะศกึษาในระดบัปริญญาโท จนกระทั�ง

ปี แตผ่ลงานในลกัษณะ
โดยสร้างลงบนกระดาษอาร์ตมนัประมาณ 100ชิ :น และสร้างลง

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 1 ชิ :น 
ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่

 

 
2546 (กรุงเทพฯ: 
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แรงจูงใจ 

การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์เริ�มต้นขึ :นขณะกําลงัศกึษาในระดบัปริญญา
โท ซึ�งถือเป็นชว่งเวลาแหง่การแสวงหาแนวทางในการแสดงออก โดยมีมลูเหตขุองการสร้างสรรค์
มาจากสภาวะความกดดนัภายในจิตใจ ซึ�งศลิปินได้กล่าวถึงดงันี : 

พอดีเป็นช่วงจงัหวะที�มีปัญหาตา่งๆในชีวิตมาก ผลกระทบเกิดจากสภาพ 
แวดล้อมทางสงัคม ระหวา่งเรียนมีปัญหารอบด้านทั :งด้านหน้าที�การงาน ชีวิตครอบครัว เกิด
คําถามตามมาถงึสิ�งทั :งหลายที�ไมพ่งึปรารถนา ทําให้อาจารย์หวนนกึไปถงึความกดดนัที�เคย
ได้รับในอดีต ทั :งความไมย่ติุธรรม และเหตกุารณ์ตา่งๆ มนัก่อตวัเป็นแรงกดดนัในจิตใจ จงึ
ต้องการแสดงสภาวะทางอารมณ์ที�สะสม อาจารย์ต้องการระบายความอดัอั :น เลยแสวงหา

การแสดงออกด้านความรุนแรง...204  

เมื�อศลิปินเกิดความกดดนัขึ :นภายในจิตใจ จงึก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการ
สร้างสรรค์เพื�อระบายออกซึ�งภาวะทางอารมณ์ดงักลา่ว เบื :องต้นศลิปินได้รับอิทธิพลทางความคดิ
จากศลิปินตะวนัตก โดยนําเสนอความรุนแรงผา่นรูปทรงมนษุย์ แตท่วา่รูปทรงดงักลา่วกลบัไม่
สามารถสนองตอบตอ่ความรู้สกึที�เกิดขึ :นภายในจิตใจได้ ตอ่มาจงึได้ปรับเปลี�ยนมาใช้รูปทรงของโค 
กระบือ และปลาตามลําดบั ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

ภาพสตัว์นั :นไมเ่คยจงใจทํา ตอนเพาะช่างและปริญญาตรีก็มีหวัข้อให้ทําสตัว์ เช่น 
ให้เขียนม้า เขียนนก ก็เป็นไปตามหวัข้อที�กําหนดตามหลกัสตูร ไมไ่ด้สนใจเรื�องสตัว์เป็น
พิเศษ... เริ�มมาสนใจสตัว์อย่างจริงจงัเมื�อตอนเรียนปริญญาโท ในขณะนั :นชีวิตสว่นตวัต้อง
เจอกบัสภาพแรงกดดนัจากคนรอบข้าง นบัเป็นช่วงของการทดลอง โดยเริ�มจากการใช้รูปทรง
คนเพื�อสะท้อนความรู้สกึภายในที�รุนแรง เมื�อเราได้ดผูลงานของ เดอ คนูนิ�ง (Willem de 
Kooning) และ มงุก์ (Edvard Munch) เขาสามารถสะท้อนความรุนแรงออกมาได้... ในตอน
แรกอาจารย์ก็ใช้รูปคนหาบเร่ คนที�ไปจ่ายตลาด สามล้อ พอตอ่มาเปลี�ยนเป็นทิวทศัน์แต่
ทั :งหมดก็ไมแ่รงพอ... มีอยู่วนัหนึ�งเมื�อไปเดินตลาดเจอสตัว์ที�ห้อยขายมีเลือดไหล โดนผ่า เห็น
ชิ :นสว่นสตัว์ถกูชําแหละห้อยอยู่ ก็เกิดความรู้สกึสะเทือนอารมณ์... เริ�มจากสตัว์ใหญ่ตอ่มา
จงึใช้สตัว์เลก็อย่างพวกปลา... เราสามารถแสดงภาพสตัว์ผ่า ชําแหละ กรีด เป็นการระบาย

ออกซึ�งอารมณ์ เป็นสิ�งที�แทนสภาวะอารมณ์ได้ดี...205 

                                                           

204 สมัภาษณ์ สมวงศ์ ทพัพรัตน์, ศลิปิน, 10 กมุภาพนัธ์ 2553. 
205 เรื�องเดยีวกนั. 
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จากภาวะความกดดนัที�ก่อตวัขึ :นภายในจิตใจ กระตุ้นเร้าให้ศลิปินแสวงหาแนวทางเพื�อ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม ตอ่มาเมื�อศลิปินได้มีโอกาสพบ
เห็นผลงานจิตรกรรมของ เอดวาร์ด มงุก์ (Edvard Munch) ศลิปินคนสําคญัในลทัธิสําแดงพลงั
อารมณ์ (Expressionism) และวิลเลม เดอ คนูนิ�ง (Willem de Kooning) ศลิปินในลทัธิสําแดงพลงั
อารมณ์แนวนามธรรม (Abstract Expressionism) ซึ�งศลิปินดงักล่าวตา่งมุง่แสดงสาระสําคญัด้าน
ความรู้สกึสะเทือนใจผ่านรูปทรงมนษุย์ ทําให้ศลิปินได้รับอิทธิพลจากศลิปินทั :ง 2 ทา่นในชว่งแรก 
โดยได้นําเสนอรูปมนษุย์ในผลงาน หากแตผ่ลลพัธ์ของการนําเสนอรูปทรงดงักลา่วยงัไมส่ามารถ
สร้างแรงปะทะทางความรู้สึกได้ตรงตามความต้องการเท่าที�ควร จงึก่อให้เกิดการแสวงหารูปทรง
เพื�อสื�อแสดงถึงความรุนแรงตอ่ไป จนกระทั�งได้พบเห็นการชําแหละชิ :นส่วนและอวยัวะตา่งๆของ
สตัว์ที�มีความสอดคล้องกบัความรู้สกึภายในของตนได้เป็นอยา่งดี ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานที�
แสดงรูปสตัว์ขึ :นเป็นจํานวนมาก  

ดงันั :นสามารถสรุปได้วา่ศลิปินได้รับแรงกระตุ้นจากสิ�งเร้าภายนอกคือ พฤตกิรรมของ
บคุคลแวดล้อมที�สง่ผลโดยตรงตอ่สภาพจิตใจ ก่อให้เกิดภาวะกดดนัทางอารมณ์ความรู้สกึ พร้อม
กนันั :นได้เกิดความต้องการระบายออกซึ�งภาวะดงักลา่ว เป็นผลทําให้ศลิปินเริ�มแสวงหาหนทางใน
การถ่ายทอด เมื�อผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความต้องการลดระดบัความตงึเครียดภายใน
จิตใจ และความต้องการนําเสนอภาพตามความรู้สกึของตนให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมด้วย
กลวิธีที�ตนมีทกัษะจงึก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ :น  

ในชว่งแรกศลิปินนําเสนอด้วยรูปทรงมนษุย์ แตท่ว่ารูปทรงดงักลา่วยงัไมต่รงตามความ
ปรารถนา เพื�อให้สมัฤทธิdผลจงึก่อให้เกิดการมองหารูปทรงใหมจ่นกระทั�งได้พบกบัชิ :นสว่นของโค 
กระบือ และปลาซึ�งถกูชําแหละศลิปินจงึนําเสนอรูปทรงดงักลา่วในผลงานจิตรกรรมของตน ดงันั :น
มลูเหตทีุ�จงูใจให้ศลิปินนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานจิตรกรรมจงึเกิดจากแรงจงูใจภายใน เนื�องจาก
การแสดงภาพสตัว์ถกูชําแหละสามารถสนองตอบตอ่ความต้องการด้านการแสดงออกถึงความ
รุนแรง และความกดดนัที�รุมเร้าตอ่ความรู้สกึของศลิปินอยูใ่นขณะนั :นได้เป็นอยา่งดี  

อยา่งไรก็ตามตอ่มาแรงจงูใจภายในด้านความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์กดดนั และ
ความรุนแรงได้ลดระดบัลง จึงทําให้การสร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะเชน่นี :หยดุชะงกัลง ดงัที�ศลิปิน
ได้กลา่วถึงดงันี : 

หยดุทําเมื�อเรียนจบ หยดุพกัอยู่กบัตนเองก็ผ่อนคลายลง เมื�อเราหวนกลบัไปดู
ผลงานแบบนั :นมนัไมใ่ช่ตวัตนที�แท้จริงของเรา เริ�มสํารวจตนเองไมช่อบงานแบบนี :และไมเ่คย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



261 

 

คิดอยากกลบัไปทํา การคิดถงึสภาวะอารมณ์กดดนัเป็นเพียงแคช่่วงเวลาหนึ�งของชีวิตเท่านั :น
... ตอนทําในขณะนั :นก็มีความพงึพอใจ สะใจ แตต่อนนี :เราไมส่ามารถทําแบบนั :นตอ่ได้อีก

แล้ว ถ้าตอนนี :ที�อยากทําก็คือเรื�องความงาม…206 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพลงัของแรงจงูใจภายในที�ลดระดบัลง เนื�องจาก
ความต้องการปลดปล่อยเอาภาวะความตงึเครียดที�สะสมอยูภ่ายในจิตใจของศลิปินได้ถกูแทนที�ด้วย
ความต้องการแสดงออกซึ�งความงาม สง่ผลทําให้การสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางที�แสดงออกถึง
ความรุนแรงหยดุชะงกั และได้ยตุลิงโดยสิ :นเชิงเมื�อศลิปินสําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโท กล่าว
ได้วา่ภาวะอารมณ์กดดนั และความต้องการถ่ายทอดความรุนแรงได้ลดระดบัลงจนไมมี่พลงัเพียงพอ
ตอ่การกระตุ้นเร้าให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะดงักลา่วอีกตอ่ไป จงึสามารถสรุปได้ว่า
แรงจงูใจภายในด้านความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์ความรู้สกึเป็นปัจจยัสําคญัในการกําหนด
ทิศทาง และความคงทนของพฤตกิรรมในการสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ของศลิปิน  

สว่นด้านแรงจงูใจภายนอกนั :นไมมี่ผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานที�แสดงออกด้วยรูปสตัว์
แตอ่ยา่งใด เนื�องจากกระบวนการสร้างสรรค์ทั :งหมด เริ�มตั :งแตป่ฏิกิริยาตอบสนองทางความคดิ 
และปฏิกิริยาตอบสนองด้านพฤตกิรรมที�มีตอ่สิ�งเร้า ทกุขั :นตอนล้วนเกิดขึ :นภายใต้เงื�อนไขของ
แรงจงูใจภายในทั :งสิ :น โดยมิได้มีความเกี�ยวข้องกบัสิ�งล่อใจหรือการเสริมแรงจากแรงจงูใจภายนอก
แตป่ระการใด ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงเรื�องแรงจงูใจภายนอกดงันี : 

ในขณะนั :นผลงานกระแสหลกัเป็นงานแนวเหมือนจริง และงานตดัทอนแบบมา
ติสส์ (Henri Matisse) เป็นแผ่นระนาบแบนๆ... หลายคนอยากให้อาจารย์กลบัไปทํางาน
แบบรุนแรงนี :ตอ่ แตเ่รารู้สกึไมใ่ช่เลยหยดุทํา ถงึตอนนี :ตวัอาจารย์เองชื�นชอบการแสดงความ
ดีงามมากกวา่... การสง่ประกวดนั :นเคยสง่ แตเ่รื�องรางวลันั :นไมไ่ด้คาดหวงั แต่อยากสง่ไป
เพื�อให้ได้มีประวติัในงานสําคญัๆ... ผลงานชดุปลานี :ไมเ่คยสง่ประกวด สาเหตทีุ�ไมส่ง่ประกวด

ตอ่เพราะ ถ้าเรารักศิลปะจริงก็ไมต้่องไปสนใจตรงนั :น...207 

กระแสการสร้างสรรค์ผลงานโดยแสดงความถกูต้องเหมือนจริง และการสร้างสรรค์เชิง
ลดทอนกําลงัเป็นที�นิยมในขณะนั :น แตศ่ลิปินกลบัมุง่ให้ความสนใจตอ่การแสดงออกด้านพลงั
อารมณ์ความรู้สึกที�รุนแรง จงึสะท้อนให้เห็นถึงพลงัผลกัดนัจากความต้องการภายในซึ�งถ่ายทอด

                                                           

206 เรื�องเดยีวกนั. 
207 เรื�องเดยีวกนั. 
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ความรู้สกึของตนออกมาโดยไมคํ่านงึถึงผลตอบรับจากสงัคม นอกจากนี :แม้จะมีผู้ ชื�นชอบแนวทางที�
แสดงออกซึ�งอารมณ์ความรู้สึกรุนแรง แตเ่มื�อภาวะความกดดนัหรือความสะเทือนอารมณ์ของศลิปิน
ลดระดบัลง ความชื�นชอบของบคุคลอื�นย่อมไมมี่พลงัมากพอในการจงูใจให้ศิลปินขบัเคลื�อน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางเช่นเดิมได้อีก เพราะศิลปินได้หนัเหความสนใจไปสู่การ
นําเสนอภาพความงดงามมากกว่าการแสดงภาวะความกดดนั ดงันั :นการสร้างสรรค์เพื�อตอบสนอง
ตอ่ความสขุและความพงึพอใจของตนจงึมีความสําคญัเหนือสิ�งอื�นใด ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า “เป้าหมาย
สงูสดุคือ การได้ทํางานที�เราชอบไปเรื�อยๆ...208 

สว่นแรงจงูใจภายนอกด้านรางวลั ชื�อเสียง และเกียรตยิศนั :น ถือเป็นปกตธิรรมดาของ
ศลิปินทั�วไปที�ในชว่งเริ�มต้นของการสร้างสรรค์จะเกิดความคาดหวงัให้ได้มาซึ�งสิ�งลอ่ใจดงักลา่ว เพื�อ
เป็นเสมือนสิ�งบง่ชี :ถึงคณุภาพของศิลปิน  หากแตต่อ่มาความคาดหวงันี :เช่นนี :ไมมี่ความเกี�ยวข้องกบั
ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์แตอ่ยา่งใด เนื�องจากศลิปินไมไ่ด้นําผลงานรูปสตัว์ชําแหละส่งประกวดใน
เวทีใด เพราะตามทศันะของศลิปินในขณะนั :นได้ตดัความสนใจเรื�องแรงจงูใจภายนอก และหนัมาให้
ความสนใจสร้างสรรค์ผลงานตามแรงปรารถนาภายในเป็นหลกั ทั :งนี :มีจดุประสงค์เพื�อตอบสนองตอ่
ความต้องการของตน ดงันั :นจงึสามารถสรุปได้ว่าผลงานจิตรกรรมที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปิน
เกิดขึ :นโดยอาศยัแรงผลกัดนัจากแรงจงูใจภายใน โดยปราศจากอิทธิพลจากแรงจงูใจภายนอก 

กระบวนแบบ 

การสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินแสดงออกถึงภาวะทางอารมณ์ที�กดดนั โดยมุง่เน้น
แสดงความรุนแรงผา่นรูปทรง สี และร่องรอยฝีแปรงที�เคลื�อนไหวอยา่งฉบัพลนั เพื�อเป็นการระบาย
ออกซึ�งภาวะอารมณ์ดงักลา่ว ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงแนวทางในการสร้างสรรค์ของตนเองดงันี : 

ปกติเป็นคนไมช่อบงานที�เกี�ยวกบัเรื�องความคิดหรือวางแผนอะไรมากมาย ชอบ
ทําแบบเห็นแล้วเรารู้สกึเลยคือ ต้องมีสิ�งที�เราได้สมัผสัตรงหน้า นิสยัการทํางานบวกกบั
เหตกุารณ์ตา่งๆเลยออกมาในรูปแบบนี :... เป็นการค้นหาวิธีการแสดงออกถงึความรุนแรงจงึ
ใช้ภาพสตัว์ซึ�งมีสภาพถกูชําแหละแสดงภาพความรุนแรง และสะท้อนสภาวะกดดนัของ

อาจารย์เอง เป็นตวัแทนของอารมณ์ของตนเอง 209 

                                                           

208 เรื�องเดยีวกนั. 
209 เรื�องเดยีวกนั. 
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จากภาพผลงานสามารถสมัผสัได้ถึงความรุนแรง รูปทรงปลาที�ถกูชําแหละกระตุ้นให้เกิด
ความรู้สกึสะเทือนอารมณ์ สีสนัที�สดตดักนัอยา่งรุนแรง และร่องรอยฝีแปรงที�ปาดป้ายอยา่งฉับพลนั
จนเกิดพื :นผิวสื�อแสดงความรู้สกึพลุง่พลา่นปั�นป่วน ถือเป็นการปลดปล่อยเอาความรู้สกึกดดนัที�อดั
แนน่อยูภ่ายในจิตใจของศลิปินลงสูผื่นผ้าใบ สง่ผลกระตุ้นเร้าปลกุปั�นตอ่ความรู้สกึของผู้ชมเป็น
อยา่งยิ�ง สอดคล้องกบัศิลปินที�ได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของตนวา่ “ข้าพเจ้า
สร้างสรรค์งานที�แสดงอารมณ์ความรู้สกึภายใน... รูปทรง ริ :วรอย และสีสนัของสตัว์ที�ถกูชะเหละเพื�อ
แสดงความรู้สกึเจ็บปวด สยดสยอง และหดหูใ่จ โดยให้ความสําคญัตอ่การใช้สี และร่องรอยของ
พื :นผิว... ที�เน้นการถ่ายทอดความรุนแรงของอารมณ์อย่างฉบัพลนั”210  นอกจากนี :ศลิปินได้นําเสนอ
รูปทรงของปลาชําแหละในเชิงสญัลกัษณ์อีกประการหนึ�ง ดงัที�ศิลปินกลา่ววา่ “ภาพปลาที�ปรากฏ
เป็นเพียงแคต่วัแทนของสภาวะจิตในขณะนั :น”211 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีลกัษณะของการผสมผสาน
กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึเข้ากบักระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ แต่
มีสดัสว่นของกระบวนแบบแรกเดน่ชดัมากกวา่กระบวนแบบที�สอง จงึสามารถสรุปได้วา่ศลิปินได้
นําเสนอผลงานผา่นกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลกั และกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง  

เนื +อหา 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานจิตรกรรมชื�อ “ปลา 2 ตวั” (ภาพที� 90) เกิดขึ :นจากเนื :อหา
สว่นตวั กลา่วคือ เป็นการแสดงเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัความรู้สกึสว่นตวัของศลิปิน ซึ�งแม้ถกูกระตุ้น
เร้าจากพฤตกิรรมของบคุคลรอบข้าง แตท่ว่าการกระทําของบคุคลดงักลา่วได้สง่ผลกระทบโดยตรง
ตอ่สภาพจิตใจและผลกัดนัให้ศลิปินเกิดความต้องการถ่ายทอด โดยปลดปลอ่ยเอาแรงกดดนัที�
รุมเร้าตอ่สภาวะทางจิตใจออกมาในผลงานศลิปะ ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึงเนื :อหาดงันี : 

สตัว์เหลา่นี :เป็นตวัแทนของอารมณ์ จงึหยิบยืมภาพของสตัว์ที�ถกูทําร้าย ซึ�งเหมือน
เราที�ได้เคยรับความเจ็บปวด เราก็ตอบโต้ด้วยวิธีการกรีด ผ่า ระบายอารมณ์ ต้องการเป็นฝ่าย

                                                           

210 สมวงศ์ ทพัพรัตน์, “สแีละร่องรอยของพื :นผิวกบัอารมณ์ความรู้สกึภายใน” (ศิลปะนิพนธ์ คณะ

จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2532), 26. 
211 สมัภาษณ์ สมวงศ์ ทพัพรัตน์, ศลิปิน, 10 กมุภาพนัธ์ 2553.  
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กระทํากลบับ้าง สตัว์พวกนี :อาจไมไ่ด้เป็นตวัแทนของใครคนใดคนหนึ�งแตเ่ป็นตวัแทนของ

สภาพการณ์ที�จิตใจถกูกระทบด้วยความไมช่อบธรรมจนเกิดเป็นความกดดนัขึ :น212 

ดงันั :นรูปสตัว์ที�ปรากฏในผลงานจงึเป็นเพียงตวัแทนที�สื�อแสดงถึงสภาวะทางอารมณ์ที�
ถกูกดดนั บีบคั :นจากปัญหาที�รุมเร้าภายในจิตใจของศลิปิน และเมื�อได้นําเสนอภาพความรุนแรง 
อาทิ การกรีด การผ่าหรือการชําแหละ จงึสามารถสร้างความพงึพอใจให้แก่ศลิปิน เนื�องจากได้
ระบายออกซึ�งความรู้สึกกดดนัของตนลงลงสูผื่นผ้าใบ ด้วยเหตนีุ :จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :มี
เนื :อหาสว่นตวั ซึ�งมีความเกี�ยวข้องกบัอารมณ์ความรู้สกึของศลิปินแตเ่พียงผู้ เดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

212 เรื�องเดยีวกนั. 
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รสลิน กาสต์ 

รสลิน กาสต์ เกิดกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2499 ที�จงัหวดัพงังา ปัจจบุนัอาย ุ 54 ปี สําเร็จ
การศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร และระดบัปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จากสถาบนั Otis Art Institute 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจบุนัเป็นอาจารย์สอนศลิปะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การสร้างสรรค์รูปสตัว์ในผลงานศลิปะของศลิปินเกิดขึ :นครั :งแรกขณะที�กําลงัศกึษาใน
ระดบัปริญญาโทที�ประเทศสหรัฐอเมริกาคือ ในปี พ.ศ.2524-2526 เมื�อกลบัมาประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2527 ศลิปินได้จดัแสดงผลงานขึ :น โดยใช้ชื�อนิทรรศการวา่ “Rossalin’s Post Office” หรือ 
“ไปรษณีย์รสลิน” มีผลงานส่งนํ :าให้ปลา และสง่ข้าวโพดให้เป็ด หลงัจากนั :นได้วา่งเว้นจากการสร้าง
ผลงานศลิปะระยะหนึ�ง เนื�องจากได้เป็นอาจารย์สาขานิเทศศลิป์ในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัจงึทําให้ต้องค้นคว้าข้อมลูการสอนใหม่ๆ  ประกอบกบัตอ่มาต้อง
ตดิตามสามีไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาทําให้ต้องหยดุการสร้างสรรค์ลงชั�วคราว จนกระทั�งศลิปิน
ได้เดนิทางกลบัประเทศไทยเพื�อรับหน้าที�เป็นอาจารย์สอนศลิปะที�ภาควิชาวิจิตรศลิป์ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัจงึได้เริ�มสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์อีก
ครั :งคือ ในปี พ.ศ. 2537- 2545 ได้นําเสนอรูปปลาด้วยเทคนิคภาพพิมพ์พื :นราบผสมกบัสื�อวสัดอืุ�นๆ
ประมาณ 12 ชิ :น และในปีพ.ศ.2545 ครอบครัวกาสต์ได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหมเ่ป็นสนุขัพนัธุ์
ไทยหลงัอานซึ�งตอ่มาภายหลงัได้กลายมาเป็นแรงจงูใจที�สําคญัให้รสลินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ
โดยนําเสนอรูปสนุขัเป็นจํานวนมาก ดงันั :นผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปินจึงสามารถแบง่
ออกเป็น 2 ชว่งเวลา กลา่วคือ ชว่งแรกเป็นเวลาราว 4 ปีในผลงานชดุไปรษณีย์รสลินที�สร้างขึ :น
ระหวา่งปี พ.ศ.2524-2527 และชว่งที�สองคือ ผลงานที�สร้างขึ :นภายหลงัจากการกลบัมาเป็น
อาจารย์สอนศลิปะที�สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั และมหาวิทยาลยั 
เชียงใหมต่ามลําดบัคือ ในปี พ.ศ. 2537 จนกระทั�งถึงปัจจบุนั รวมระยะเวลาการนําเสนอรูปสตัว์ใน
งานศลิปะกวา่20ปี 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 4 ชิ :น 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “สง่ถึงปลา” (ภาพที� 91) ผลงานชื�อ “ครึ�งชีวิต” (ภาพที� 92) ผลงานชื�อ “จดุชีวิต” 
(ภาพที� 93) และผลงานชื�อ “สกายเลอร์และฉนั”  (ภาพที� 94) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 91 สง่ถึงปลา, 2526
ที�มา: วิโชค มกุดามณี, สื�อประสมและศลิปะแนวจดัวางในประเทศไทย
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2545

ภาพที� 92  ครึ�งชีวิต, 2542
ที�มา: นิทรรศการศิลปกรรม
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

ภาพที� 93  จดุชีวิต, 2543 
ที�มา: นิทรรศการศลิปกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เนื�องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

2526 เทคนิค ภาพพิมพ์หิน พลาสติก และนํ :า ขนาด62 x 133 
สื�อประสมและศลิปะแนวจดัวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ
2545), 160.

2542เทคนิคสื�อผสมและงานภาพพิมพ์พื :นราบขนาด104 x 200 
นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เนื�องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (กรุงเทพฯ: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตกิรุงเทพฯ

 เทคนิค สื�อผสม และงานภาพพิมพ์พื :นราบ ขนาด45 x 115 
นิทรรศการศลิปกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เนื�องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (กรุงเทพฯ: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตกิรุงเทพฯ
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62 x 133 ซม. 
กรุงเทพฯ: หอศลิป์ 

 

104 x 200 ซม. 
เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เนื�องในโอกาสพระราชพิธี 

กรุงเทพฯ, 2542), 41. 

 

45 x 115 ซม. 
นิทรรศการศลิปกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เนื�องในโอกาสพระราชพิธี 

กรุงเทพฯ, 2542), 42.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 94  สกายเลอร์และฉนั
ที�มาวิโชค มกุดามณี, 6 ทศวรรษศลิปกรรมร่วมสมยัในประเทศไทย 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546

แรงจูงใจ 

ผลงานศลิปะของรสลินปรากฏ
ในปี พ.ศ.2526 รวมทั :งผลงานชดุ 
ระหวา่งปี พ.ศ.2537-2545
จงัหวดัพงังา ภาคใต้ของไทยซึ�งเตม็ไป
ผู้ปกครองจะพาศลิปินเดินทางเพื�อไปพบญาติที�จงัหวั
โอกาสได้พบกบัสตัว์หลากหลายสายพนัธุ์โดยเฉพาะปลานานาชนิด ด้วยความคุ้นเคยใกล้ชิดกบั
ปลา ตลอดจนความสนใจในรูปร่าง สีสนั และการเคลื�อนไหวของปลาได้กลายมาเป็นแรงจงูใจที�
สําคญัให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะขึ :น  ดงัที�ศลิปินได้กลา่ว
ใต้ ดปูลาประจํา และชอบปลา
อาจารย์เป็นกปัตนัทหารเรือ ไปกี�ครั :งก็ต้องเข้าไปดปูลาในอควาเรียม
ปรากฏ ดสีู ดกูารเคลื�อนไหว

                                                          

213 สมัภาษณ์ รสลนิ กาสต์

 

สกายเลอร์และฉนั, 2546 เทคนิค สื�อผสม ขนาดผนัแปรเปลี�ยนแปลงได้
ทศวรรษศลิปกรรมร่วมสมยัในประเทศไทย 2486-2546
2546), 189. 

ผลงานศลิปะของรสลินปรากฏรูปปลาในผลงานชื�อ “สง่ถึงปลา” 
รวมทั :งผลงานชดุ “ครึ�งชีวิต” (ภาพที� 92) และ “จดุชีวิต” (ภาพที� 

2545 โดยมีมลูเหตแุหง่การสร้างสรรค์จากการที�ศลิปินเกิดและเตบิโตใน
ภาคใต้ของไทยซึ�งเตม็ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลที�อดุมสมบรูณ์ 

ผู้ปกครองจะพาศลิปินเดินทางเพื�อไปพบญาติที�จงัหวดัภเูก็ตที�ซึ�งมีพิพิธภณัฑ์สตัว์นํ :า  
โอกาสได้พบกบัสตัว์หลากหลายสายพนัธุ์โดยเฉพาะปลานานาชนิด ด้วยความคุ้นเคยใกล้ชิดกบั

นความสนใจในรูปร่าง สีสนั และการเคลื�อนไหวของปลาได้กลายมาเป็นแรงจงูใจที�
ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะขึ :น  ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงว่า “อาจเป็นไปได้วา่

และชอบปลา… อาจารย์อยูพ่งังาแตล่ะปีต้องไปเจอกบัญาตเิราที�
กปัตนัทหารเรือ ไปกี�ครั :งก็ต้องเข้าไปดปูลาในอควาเรียม... อาจเพราะชอบ
ดกูารเคลื�อนไหวของมนั...”213  

                   

สมัภาษณ์ รสลนิ กาสต์, ศิลปิน, 9 มกราคม 2552. 
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เปลี�ยนแปลงได้ 
2546 (กรุงเทพฯ:

” (ภาพที� 91) สร้างขึ :น
ภาพที� 93) ที�สร้างขึ :นใน

ลปินเกิดและเตบิโตใน
ด้วยทรัพยากรทางทะเลที�อดุมสมบรูณ์ ในวยัเดก็แตล่ะปี

ที�ซึ�งมีพิพิธภณัฑ์สตัว์นํ :า  ยิ�งทําให้มี
โอกาสได้พบกบัสตัว์หลากหลายสายพนัธุ์โดยเฉพาะปลานานาชนิด ด้วยความคุ้นเคยใกล้ชิดกบั

นความสนใจในรูปร่าง สีสนั และการเคลื�อนไหวของปลาได้กลายมาเป็นแรงจงูใจที�
อาจเป็นไปได้วา่เราอยู่ทาง

เจอกบัญาตเิราที�ภเูก็ต ลงุ
อาจเพราะชอบดภูาพที�
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จากการได้มีโอกาสดปูลาในพิพิธภณัฑ์สตัว์นํ :าบอ่ยครั :ง ความคุ้นเคยและประทบัใจได้
สั�งสมจนกลายเป็นความชื�นชอบปลาไปในที�สดุ นอกจากนี :ขณะที�ศลิปินศกึษาในระดบัชั :นประถมปี
ที� 5 ต้องเดินทางจากจงัหวดัพงังาเพื�อไปศกึษาตอ่ยงัโรงเรียนประจําในกรุงเทพมหานครฯผู้ปกครอง
ของศลิปินมีความต้องการทราบความเป็นอยูแ่ละต้องการมีปฏิสมัพนัธ์กบัศลิปิน แตด้่วยระยะทาง
ที�หา่งไกล อีกทั :งการสื�อสารในขณะนั :นยงัไมก้่าวหน้าเทา่กบัปัจจบุนั ผู้ปกครองจงึกําหนดให้ศลิปิน
เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเพื�อเลา่เรื�องราวความเป็นไปของตนเองในแตล่ะสปัดาห์ ซึ�งหากสปัดาห์
ใดไมไ่ด้เขียนจดหมายในวนัหยดุน้าจะไมม่ารับออกจากโรงเรียน อาจกล่าวได้วา่การเขียนจดหมายถึง
ผู้ปกครองได้กลายเป็นสิ�งที�ศิลปินจําเป็นต้องทําอยา่งตอ่เนื�อง และเพื�อให้มีเรื�องราวในการเขียน
จดหมาย ศลิปินจงึต้องจดบนัทึกประสบการณ์ในแตล่ะวนัลงในสมดุบนัทกึของตน ซึ�งทั :งสมดุ
บนัทกึและกระดาษเขียนจดหมายที�เขียนถึงผู้ปกครองนั :นเตม็ไปด้วยการวาดภาพปลา โดยมีจดุ 
ประสงค์เพื�อตกแตง่หน้ากระดาษให้สวยงาม  

จากความสนใจและประทบัใจในปลาได้ก่อให้เกิดการสร้างงานศลิปะที�แสดงรูปปลาขึ :น 
ซึ�งผลงานที�สร้างขึ :นก่อนการแสดงรูปปลานั :นมีแนวคิดเกี�ยวกบัเรื�องราวการสง่ไปรษณีย์ ขณะศกึษา
ตอ่ในระดบัปริญญาโทศลิปินจงึได้สืบตอ่แนวคิดเกี�ยวกบัการสง่ไปรษณีย์ด้วยการนําเอาซองพลาสติก
ที�พิมพ์เป็นรูปปลานานาชนิดด้วยเทคนิคภาพพิมพ์พื :นราบใสนํ่ :าสง่ไปรษณีย์ไปยงัปลาตา่งๆ รวมทั :ง
สง่ข้าวโพดให้เป็ด ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงผลงานดงันี :  

ก่อนไปเมืองนอกอาจารย์ทําไปรษณีย์แสตมป์ พอไปเมืองนอกก็เริ�มทําปลา ใน
งานชดุไปรษณีย์... สง่นํ :าให้ปลา สง่ข้าวโพดให้เป็ด เป็นลิโธกราฟพิมพ์ลงบนแผน่พลาสติก... 
ตกเย็นจะเดินไปที�พาร์คที�อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลยัมนัมีเป็ดอยู่ 2 ตวั อาจารย์จะเอาข้าวโพด
ไปให้มนั ไปคยุกบัเป็ดเพราะคิดถงึบ้าน พอเดินเข้าไปมนัก็จําอาจารย์ได้มนัทั :งคูจ่ะวา่ยนํ :า

เข้ามาหาอาจารย์ด้วยความคุ้นเคย 214 

การนําเสนอรูปปลาในผลงานชิ :นถดัมาวา่งเว้นจากผลงานชิ :นแรกเป็นระยะเวลา
ยาวนานกวา่สิบปีคือ ในราวปี พ.ศ.2537 ได้สร้างผลงานชดุ “ครึ�งชีวิต” และในราวปี พ.ศ.2539 ได้
สร้างผลงาน “จดุชีวิต” โดยยงัคงแสดงรูปปลาในผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์พื :นราบ หากแตไ่ด้
นําเอาวสัดอืุ�นที�ไมส่ามารถเข้ากนัได้มาผสมผสานได้อยา่งลงตวั ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของ
ผลงานทั :งสองชดุไว้ดงันี : 

                                                           

214 เรื�องเดยีวกนั. 
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หยดุทํางานมา 10 กว่าปี เริ�มทําชดุปลา “ครึ�งชีวิต” เมื�อราวปี พ.ศ.2537-38 ปลาเป็น
สญัลกัษณ์แทนตวัเอง ตอนนั :นใกล้อาย ุ 40 ปี คิดวา่ครึ�งคนแล้ว... สว่น “จุดชีวิต” อาจารย์ของ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯทั :งหมดต้องแสดงาน เพื�อเทิดพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 50 ปี   
อาจารย์ก็คิดว่าโครงการของพระเจ้าอยู่หวัมีเรื�องเกี�ยวกบันํ :า... นํ :าทําให้เกิดชีวิต... การใช้คําว่า 

Spark Life หรือ จดุชีวิตก็คือ การทําให้เกิดชีวิต...215
 

การสร้างสรรค์ผลงานชดุ “ครึ�งชีวิต” (ภาพที� 92) ถกูสร้างขึ :นเพื�อบนัทกึเรื�องราวการ
เดนิทางของชีวิตศลิปิน ตอ่มาจงึสร้างผลงานชดุ “จดุชีวิต” (ภาพที� 93) โดยทั :งสองชดุถกูสร้างขึ :น
สลบักนัตามวาระและโอกาสที�เหมาะสม กลา่วคือ เมื�อทางสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั (สถาบนัที�ศลิปินเป็นอาจารย์ในขณะนั :น) ได้จดัการแสดงนิทรรศการศลิปกรรม
เทิดพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช ในวาระเฉลิมฉลองการครองสิริราชย์
สมบตัิครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 เป็นผลทําให้ศลิปินนําเอาความสนใจสว่นตวัที�มีตอ่ปลามา
ปรับใช้ให้เกิดความสอดคล้องกบัโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัซึ�งมี
ความเกี�ยวข้องกบันํ :าให้ชีวิต นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานทั :ง 2ชดุ จะตอบสนองตอ่แนวคิดใน
การบนัทกึเรื�องราวตา่งๆ ด้วยหน้าที�ของการเป็นอาจารย์สอนศลิปะยงัเป็นเหตใุห้ศลิปินต้อง
แสวงหาความรู้ ต้องการคดิค้นแนวทางใหม่ๆ  โดยการนําเอาเทคนิคภาพพิมพ์มาผสานเข้ากบัวสัดุ
อื�นที�ไมเ่ข้ากนัให้สามารถอยู่ร่วมกนัได้ ดงัเชน่ ในผลงานชื�อ “ครึ�งชีวิต” (ภาพที� 92) ที�สร้างขึ :นเมื�อปี 
พ.ศ.2542 ศลิปินนําเอาวสัดปุระเภทไม้มาแกะสลกัให้เป็นรูปหวัปลาและหางปลา ตดิเข้ากบัส่วน
ลําตวัที�ใช้เทคนิคภาพพิมพ์พื :นราบอยูใ่นกรอบไม้สี�เหลี�ยม หรือ ในผลงานชื�อ “จดุชีวิต” (ภาพที� 93) 
ที�สร้างขึ :นเมื�อปี พ.ศ.2543 ศลิปินได้นําเหล็กมาเชื�อมตอ่เป็นสว่นหางและครีบสว่นลา่งของปลา 
โดยประกบเข้ากบักรอบสี�เหลี�ยมที�ภายในปรากฏภาพพิมพ์พื :นราบรูปปลา ซึ�งปกติการสร้างสรรค์
ผลงานภาพพิมพ์ในขณะนั :นสว่นมากนิยมใช้เทคนิคทางภาพพิมพ์เพียงอยา่งเดียว หรือหากต้องการ
ใช้วสัดอืุ�นร่วมด้วยจําเป็นต้องนําเอาเทคนิคภาพพิมพ์มาพิมพ์ลงบนวสัดนุั :นๆ เพื�อเป็นการสร้าง
ความประสานกลมกลืน แตใ่นผลงานของศลิปินทั :งเทคนิคภาพพิมพ์และวสัดอืุ�นๆตา่งดํารงอยู่
อยา่งเป็นเอกเทศปราศจากการพิมพ์ทบัลงไปบนวสัดแุตป่ระการใด หากแตศ่ลิปินสามารถจดัการ
กบัเทคนิคและวสัดนุั :นๆให้อยูร่่วมกนัได้อย่างมีเอกภาพ ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

ด้วยความที�เราเป็นอาจารย์สอนศิลปะ เรามองเห็นวา่ภาพพิมพ์มนัสวยงดงามอยู่
ในกรอบ อยากทดลองหาว่าทําอย่างไรให้ภาพพิมพ์ผสมกบัสิ�งอื�นแล้วภาพพิมพ์ยงัมีพลงัอยู่ 

                                                           

215 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



270 

 

ลองทําภาพพิมพ์ที�ผสมกบัวสัดอืุ�นที�ไมเ่ข้ากนัเลย ในขณะนั :นยงัไมมี่ใครเขาทํากนั เมื�อไมมี่
คะแนน และไมไ่ด้มองที�ชื�อเสียง เลยใช้โอกาสนี :เพื�อทดลองเอาสิ�งที�มนัไมเ่อื :อมาอยู่ด้วยกนั
ภายใต้การควบคมุของเรา แค่ฟอร์มของปลากบักรอบสี�เหลี�ยมก็ไมเ่ข้ากนัแล้ว และบางครั :งก็มี

สีกบัไมมี่ หรือสนิมกบัไมมี่สนิม…216 

การแสวงหาวิธีในการจดัการตอ่สื�อวสัดทีุ�ไมเ่ข้ากนัให้สามารถอยูร่่วมกนัได้เป็นผลสืบ
เนื�องมาจากความต้องการเพิ�มพนูความรู้ ตลอดจนความรักในการสร้างสรรค์ และรักในการสอน
ศลิปะดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “โกลด์ หรือจดุหมายของอาจารย์ไมเ่คยคิดจะเป็นศลิปิน แตอ่าจารย์รักที�
จะเรียนศลิปะและอยากเป็นครูสอนศลิปะ แตค่วามเป็นครูสอนศลิปะมนัจําเป็นต้องทํางาน... เพื�อ
จะได้รู้และมีประสบการณ์สั�งสม เวลาวิจารณ์งานเราจะมีความเข้าใจตอ่สิ�งที�เราปฏิบตั ิ และเราจะ
เข้าใจในสิ�งที�คนอื�นปฏิบตัิด้วย...”217 การสร้างเสริมประสบการณ์สั�งสมความสามารถเพื�อนําไป
ประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัเจตจํานงหรืออดุมการณ์ในการเป็นครูสอนศลิปะ ถือเป็นแรงจงูใจ
ภายในที�ต้องการพฒันาตนให้มีศกัยภาพ ด้วยเหตนีุ :จงึทําให้เกิดการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ  และทํา
ให้การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเกิดขึ :นอย่างตอ่เนื�อง 

ดงันั :นอาจสรุปได้วา่ผลงานที�แสดงรูปปลาทั :งหมดมีแรงจงูใจภายในเป็นสําคญั 
กลา่วคือ ในผลงานชื�อ “สง่ถึงปลา” (ภาพที� 91) มีมลูเหตทีุ�มาของแรงจงูใจจากความประทบัใจใน
ปลา ทั :งสีสนั รูปร่าง การเคลื�อนไหวซึ�งเป็นความสนใจตั :งแตว่ยัเยาว์ที�ฝังแนน่เป็นความชื�นชอบ
สว่นตวั ประกอบกบัเรื�องราวเหตกุารณ์ในอดีตเมื�อครั :งที�ต้องเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง รวมทั :ง
สถานการณ์ตา่งๆ หรือภาวะทางอารมณ์ที�ศลิปินเผชิญขณะอยูต่า่งประเทศได้กลายมาเป็น
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ สง่ผลสืบเนื�องทําให้เกิดการนําปลามาเป็นสญัลกัษณ์แทนตวัศลิปิน 
ซึ�งแสดงออกผา่นผลงานชดุ “ครึ�งชีวิต” (ภาพที� 92) ตลอดจนการสร้างสรรค์ในชดุตอ่ไปคือ “จดุ
ชีวิต” (ภาพที� 93) โดยที�ผลงานทั :งสองชดุมีแรงจงูใจด้านการค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์
เพื�อเพิ�มพนูศกัยภาพความสามารถของตน ซึ�งจะเป็นประโยชน์ตอ่การสอนศลิปะอีกประการหนึ�ง 
สิ�งทั :งหลายที�กลา่วถึงข้างต้นคือพลงัที�ขบัเคลื�อนพฤติกรรมการสร้างสรรค์อนัเกิดจากแรงจงูใจ
ภายในของศลิปินเอง 
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ในปี พ.ศ.2545 ศลิปินหยดุการสร้างสรรค์ผลงานที�แสดงรูปปลาทั :งหมดเพื�อนําเสนอ
ผลงานที�มีความเกี�ยวข้องกบั “สกายเลอร์” สนุขัสายพนัธุ์ไทยหลงัอานสีเทา โดยสร้างสรรค์อยา่ง
ตอ่เนื�องเรื�อยมาจนกระทั�งถึงปัจจบุนั ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงมลูเหตทีุ�มาของการสร้างสรรค์ดงันี : 

ในปี พ.ศ.2545 อาจารย์เลี :ยงหมาเริ�มจากไมไ่ด้รักและไมไ่ด้เกลียด แตต่อนนั :น
สามีอยากเลี :ยง เอามาเลี :ยงตั :งแตส่องเดือนก็รู้สกึผกูพนั รัก เลยเก็บอากปักิริยาของเขามา
ทํางานและตั :งชื�อผลงานวา่ “สกายเลอร์ แอนด์ ไอ” ชดุหมานี :มีเยอะ... ตั :งแตอ่าจารย์มาเลี :ยง
สกายเลอร์ทําให้มองเห็นชดัขึ :นมาวา่ หมามนัรักเจ้าของโดยไมมี่ข้อแม้ และหมาพดูไมไ่ด้ 
หมาจงึเป็นเพื�อนปรับทกุข์ ดงันั :นคนทั :งโลกถงึได้ติดหมา เดิมอาจารย์ไมใ่ช่คนรักหมา ตั :งแต่
เลี :ยงสกลายเลอร์ก็กลายเป็นคนที�รักหมาไปในที�สดุ ถ้าเป็นเมื�อก่อนก็ไมส่นใจ แตต่อนนี :รัก

แบบยอมแพ้...เรานบัมนัเป็นสมาชิกหนึ�งในครอบครัว มนัคือกาสต์คนหนึ�ง 218 

ศลิปินได้เปลี�ยนเนื :อหาและเรื�องราวในการแสดงออกจากเรื�องปลามาสูส่นุขั โดยมีแรง 
จงูใจภายในที�มาจากความรักความผกูพนัระหวา่งศลิปินและสนุขัชื�อสกายเลอร์ ซึ�งเป็นแรงจงูใจที�
สําคญัตอ่การสร้างสรรค์ โดยได้นําเสนอสกายเลอร์ในอิริยาบถตา่งๆ ผา่นการดดัแตง่โครงลวดเป็น
รูปสนุขั ดงัปรากฏในผลงานชื�อ “สกายเลอร์และฉนั” (ภาพที� 93) เป็นต้น 

ด้านแรงจงูใจภายนอกซึ�งได้แก่ เงิน รางวลั ชื�อเสียง และเกียรติยศสําหรับศลิปินหาได้มี
สว่นเกี�ยวข้องหรือมีอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะแตป่ระการใด เนื�องจากเจตจํานงของ
การสร้างสรรค์นั :นมุง่ไปที�การตอบสนองตอ่ความต้องการของตนเองเป็นหลกั ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึง
เรื�องแรงจงูใจภายนอกดงันี : 

โดยสว่นใหญ่คนที�เป็นศิลปินกไ็มมี่จดุหมายเรื�องเงิน เกียรติยศ แตก่ารทํางาน
เยอะ และพฒันางานเยอะ สิ�งเหลา่นั :น (เงิน รางวลั ชื�อเสียง เกียรติยศ) จะตามมาเอง... 
ผลงานปลาขายไป 2 ชิ :น ขายงานน้อยเพราะไมค่อ่ยได้นําออกแสดง... อาจารย์ผลิตหมา
ขึ :นมาเตม็บ้านโดยไมมี่เรื�องการค้าขายเลย... งานอาจารย์ไมใ่ช่งานขาย ตั :งแตทํ่าสกายเลอร์
มาเยอะมากขายได้อยู่ชิ :นเดียว การขายได้ชิ :นเดียวก็ไมไ่ด้ทําให้อาจารย์เลิก ดงันั :นการขายจงึ
ไมใ่ช่เรื�องสําคญัที�จะมาเป็นแรงผลกัให้อาจารย์ทํางาน แตเ่พราะความสมัพนัธ์ที�อาจารย์มี
ตอ่สกายเลอร์ อาจารย์ไมเ่คยสนใจวา่ใครจะชอบหรือไมช่อบ ตราบใดที�เราทําอย่างเตม็ที�
แล้วเราชอบก็ทําไป หรือบางทีเขาเห็นวา่วสัดไุมท่น อาจารย์ก็ไมเ่คยคิดเปลี�ยนไปใช้วสัดอืุ�น 
จนกวา่เราเบื�อแล้วเปลี�ยนก็เป็นอีกเรื�องหนึ�ง ลวดไมใ่ช่วสัดทีุ�แพงแตม่นัเป็นวสัดทีุ�สร้างตวั
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สกายเลอร์ลกูชายอาจารย์ออกมาแล้วมนัสื�ออารมณ์กบัอาจารย์ได้มากที�สดุ อาจารย์เอา
ความต้องการของตวัเองเป็นใหญ่ ความต้องการของผู้บริโภคไมไ่ด้อยู่ในปัจจยัของอาจารย์ ถ้า

เขามาซื :อก็ถือเป็นผลพลอยได้ ไมไ่ด้ปิดกั :นการขาย แตใ่นขณะเดียวกนัก็ไมไ่ด้ทําเพื�อขาย 219
 

ผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปสตัว์ทั :งหมดของศิลปินล้วนมีมลูเหตทีุ�มาจากแรงจงูใจ
ภายใน โดยที�ปัจจยัด้านแรงจงูใจภายนอกไมไ่ด้มีสว่นเกี�ยวข้อง หรือเป็นตวัแปรในการสร้างสรรค์
ของศลิปินแตอ่ย่างใด ดงันั :นจงึสามารถสรุปได้วา่ในผลงานที�แสดงภาพปลามีแรงจงูใจเกี�ยวกบั
ความสนใจ ความประทบัใจ ตลอดจนความชื�นชอบปลา และความต้องการแสวงหาแนวทางการ
สร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื�อสั�งสมประสบการณ์และพฒันาศกัยภาพของตนเอง ซึ�งถือเป็นสิ�งสําคญัตอ่การ
เป็นครูสอนศลิปะอยา่งยิ�ง สว่นในผลงานที�เกี�ยวข้องกบั สกายเลอร์ มีแรงจงูใจที�มาจากความรัก
ความผกูพนัระหวา่งศลิปินและสตัว์เลี :ยง โดยมีจํานวนผลงานและระยะเวลาความตอ่เนื�องในการ
สร้างสรรค์ของศลิปินเป็นสิ�งบง่ชี :และสะท้อนถึงพลงัของแรงจงูใจภายในที�มีพลงัตอ่การขบัเคลื�อน
ไปสูพ่ฤตกิรรมการสร้างสรรค์ 

กระบวนแบบ 

การสร้างสรรค์รูปสตัว์ของศลิปินมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบ 2 ลกัษณะคือ 
กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์ โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดดงันี : 

ผลงานชื�อ “สง่ถึงปลา” (ภาพที� 91) มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์เป็นหลกั และกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงเป็นรอง แม้
ศลิปินได้นําเสนอรูปทรงปลาอยา่งถกูต้องเหมือนจริง แตท่วา่ปลาดงักลา่วกลบัปรากฏอยูบ่นบรรจุ
ภณัฑ์พลาสตกิซึ�งมีลกัษณะคล้ายกบัซองจดหมายที�ภายในบรรจนํุ :า ด้านบนปรากฏแสตมป์แสดง
รูปใบหน้าศลิปิน สภาพการณ์โดยรวมเกิดจากการจินตนาการคิดฝันขาดซึ�งความเป็นเหตเุป็นผล 
ดงันั :นจงึทําให้ผลงานชิ :นนี :มีสดัสว่นของกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ที�ชดัเจนมาก 
กวา่กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง 

ผลงานชื�อ “ครึ�งชีวิต” (ภาพที� 92) และผลงานชื�อ “จดุชีวิต” (ภาพที� 93) มีแนวคิดในการ
สร้างสรรค์สืบเนื�องมาจากเมื�อครั :งวยัเยาว์ศิลปินมกัวาดภาพปลาลงในกระดาษเขียนจดหมายและ
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สมดุบนัทึกของตน ตอ่มาเมื�อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจงึใช้รูปปลาเป็นสญัลกัษณ์สื�อแทนถึงตนเอง 
ดงัที�ศิลปินได้กล่าวถึงดงันี : 

เราต้องสง่จดหมายถงึพ่อแมทุ่กอาทิตย์ เขียนมากเขียนน้อยอย่างไรก็ต้องสง่ 
อาจารย์เลยเริ�มบนัทกึเรื�องราวในสมยันั :นแล้วเอาสิ�งที�บนัทกึมาเขียนจดหมายถงึแมก่บัพ่อ 
เวลาเขียนสมดุบนัทกึจงึมีแตรู่ปปลาเพราะเราอยากตกแตง่สมดุบนัทกึให้สวย ดงันั :นอาจารย์

จงึถือวา่ปลาสามารถใช้แทนตวัเองได้ 220 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ปลาคือ สญัลกัษณ์ที�ศลิปินใช้สื�อแสดงแทนตนเอง 
นอกจากนี : ผลงานทั :ง 2 ชิ :นยงัปรากฏกรอบสี�เหลี�ยมซึ�งถกูนําเสนอในเชิงสญัลกัษณ์ ดงัที�ศลิปิน
กลา่ววา่ “ปลาเป็นสญัลกัษณ์ และสี�เหลี�ยมคือกรอบมาจากหน้าสมดุบนัทกึ...”221 ดงันั :นกรอบ
สี�เหลี�ยมจงึมีความหมายถึงสมดุบนัทึกของศลิปิน อยา่งไรก็ตามได้มีการนําเสนอรายละเอียด
ภายในรูปปลาอยา่งเหมือนจริงด้วยกลวิธีภาพพิมพ์พื :นราบ ซึ�งศลิปินกลา่ววา่ “อาจารย์ต้องการ
เทคนิคลิโธกราฟ (Lithograph) เพราะเทคนิคของมนัสามารถแสดงลกัษณะของนํ :าก็ได้ ของผิวปลา
ก็ได้ ผิวนี :สามารถบอกถึงความสดก็ได้ ความเก่าก็ได้”222 แม้จะเน้นความสมจริงในรายละเอียดของ
พื :นผิว แตท่วา่กลวิธีในการนําเสนอผลงานนั :นเกิดจากการจดัวางจงัหวะของกรอบสี�เหลี�ยม และ
วสัดจุนทําให้ภาพรวมของผลงานดผูิดปกตวิิสยั จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานทั :ง 2 ชิ :นมีการ
แสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นหลกั และกระบวนแบบปรนยันิยม
เชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงเป็นรอง 

สว่นผลงานที�แสดงรูปสนุขัในผลงานชื�อ “สกายเลอร์และฉนั” (ภาพที� 94) ของศลิปินมี
การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา มุง่สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความผกูพนัระหว่างศลิปินและ
สตัว์เลี :ยง ซึ�งศลิปินกลา่ววา่ “ทกุคนสามารถอา่นงานอาจารย์ได้เลย เพียงแตวิ่ธีการนําเสนอคือ เอา
รูปถ่ายมาชนกบัลวดเทา่นั :น...อาจารย์อยูใ่กล้หมา เราถ่ายรูปหลายๆด้าน แล้วเราก็เลือกว่าเอาท่า
นั :นทา่นี : ทําซ้อนปาก ซ้อนหาง ซ้อนเท้า ซ้อนไล่ๆ มนัเลยดพูิเศษ และสกายเลอร์สีเทา ลวดก็สีเทา”223 
ดงันั :นในทางปฏิบตัมีิการใช้ภาพถ่ายรูปสกายเลอร์เป็นแม่แบบ โดยมุง่แสดงความสมจริงของ
โครงสร้างด้วยวิธีการดดัแตง่ลวดเป็นโครงสร้างสนุขัมีสดัส่วนที�ถกูต้องตามกายวิภาค ในขณะเดียวกนั
                                                           

220 เรื�องเดยีวกนั. 
221 เรื�องเดยีวกนั. 
222 เรื�องเดยีวกนั. 
223 เรื�องเดยีวกนั. 
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ยงัมีการใช้ภาพถ่ายรูปศลิปิน และรูปสกายเลอร์ร่วมด้วย อีกทั :งสีของลวดยงัมีความคล้ายคลงึกบัสี
ของสกายเลอร์ รวมทั :งการซ้อนลวดที�บริเวณปาก เท้าทั :งสี� และหาง ทําให้เกิดคา่นํ :าหนกัของสี
สง่เสริมความงามด้านมวลและปริมาตรให้แก่ผลงานยิ�งขึ :น จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานที�เกี�ยวข้อง
กบัสกายเลอร์ มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง 

เนื +อหา 

การสร้างสรรค์ของศลิปินมีเนื :อหาสว่นตวัเป็นหลกั โดยผลงานที�แสดงรูปปลาสามารถ
แบง่ออกเป็น 3 เรื�อง ได้แก่ ผลงานชื�อ “สง่ถึงปลา” (ภาพที� 91)  ผลงานชดุ “ครึ�งชีวิต” (ภาพที� 92) 
และ “จดุชีวิต” (ภาพที� 93) โดยมีรายละเอียดดงันี : 

ผลงานชื�อ “สง่ถึงปลา” (ภาพที� 91) มีแนวคิดที�เชื�อมโยงมาจากการเขียนจดหมายถึง
ผู้ปกครองในวยัเยาว์เมื�อครั :งที�ต้องอยูไ่กลบ้าน ด้วยความชื�นชอบวาดรูปปลาเป็นพิเศษจงึก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์ผลงาน “สง่ถึงปลา” เป็นการฝากความระลกึถึงปลาด้วยการสง่นํ :าแทนความหว่งใย
และหวงัดีไปถึงปลาตา่งๆ  

ชดุ “ครึ�งชีวิต” (ภาพที� 92) มีเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัการบนัทกึการเดนิทางของชีวิตที�ก้าว
เข้าสูว่ยักลางคน อปุมาถึงเส้นทางการดําเนินชีวิตที�ได้เดินทางผา่นมาครึ�งหนึ�ง รูปปลาที�ปรากฏเป็น
สญัลกัษณ์แทนตนเอง เนื�องจากมีความชื�นชอบปลามาตั :งแตว่ยัเยาว์ และมกัเขียนภาพปลาลงบน
สมดุบนัทึกรวมทั :งจดหมายที�เขียนถึงผู้ปกครองเสมอ ดงันั :นจงึใช้ปลาเพื�อเป็นสญัลกัษณ์แทน
ตนเอง นอกจากนี :กรอบสี�เหลี�ยมที�ปรากฏยงัเป็นสิ�งที�ศิลปินได้นํามาจากรูปร่างของหน้ากระดาษ
ของสมดุบนัทกึ ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงวา่  

ปลาสามารถเป็นสญัลกัษณ์แทนตวัเอง ชื�องานวา่ “ครึ�งชีวิต” หรือ “Half Life” 
ตอนนั :นอายใุกล้ 40 อาจารย์คิดวา่เราใกล้ครึ�งคนแล้ว ในครึ�งชีวิตของเราทกุคนตา่งผ่านร้อน
ผ่านหนาว ผ่านลําบาก สบาย อาจารย์ทําปลาด้วยเทคนิค Lithograph ในกรอบเป็นสีคือ 
ชีวิตที�มนัรุ่งเรือง หางปลาเป็นเหลก็บ้าง ไม้บ้างผสมกนั... กรอบสี�เหลี�ยมมาจากหน้าของ
สมดุบนัทกึ... แทนที�ปลาจะอยู่บนสมดุบนัทกึแบบในอดีต ก็มาอยู่ในงานศิลปะเป็นงานที�
บนัทกึตวัเองวา่มาครึ�งชีวิตแล้ว เป็นปลาครึ�งชีวิตที�บนัทกึลงบนสมดุบนัทกึที�เป็นงานศิลปะ

อีกที 224 

                                                           

224
 เรื�องเดียวกนั. 
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ศลิปินได้ใช้ปลาเพื�อเป็นตวัแทนในการบนัทึกการเดนิทางของชีวิต โดยนําเสนอรูปปลา
ในกรอบสี�เหลี�ยมซึ�งเปรียบเสมือนหน้าของสมดุบนัทกึที�เคยใช้ขีดเขียนเมื�อครั :งยงัอยู่ในวยัเยาว์ 
นอกจากนี :ศลิปินยงัได้จดัการกบัวสัดอืุ�นๆโดยนํามาผสมกบังานภาพพิมพ์ อาทิ ไม้หรือเหล็กให้เกิด
ความกลมกลืนและสามารถผสานกนัได้อยา่งลงตวั ซึ�งศลิปินกล่าวถึงแนวคิดเรื�องการใช้วสัดวุา่ 
“ในความจริงชีวิตเราต้องเจอในสิ�งที�เราไมอ่ยากได้ สิ�งที�มนัไมเ่ข้ากบัชีวิตเรา แตม่นัก็ต้องเกิดกบั
ชีวิตเรา” ด้วยการใช้วสัดหุรือเทคนิคที�ไมเ่ข้ากนัแตนํ่ามาผสานไว้ในผลงานหนึ�งจงึเปรียบเสมือน
ชีวิตของมนษุย์ที�ต้องพานพบกบัสิ�งที�ไมพ่งึปรารถนาที�เกิดขึ :นแตเ่ราต้องยอมรับตอ่สิ�งเหลา่นั :นให้ได้ 

ชดุ “จดุชีวิต” (ภาพที� 93) เกิดจากโครงการแสดงผลงานศลิปะเทิดพระเกียรตใินหลวง
ในวาระเฉลิมฉลองครองสิริราชย์สมบตัคิรบรอบ 50 ปี เป็นผลทําให้ศลิปินนําเอาภาพลกัษณ์ปลาที�
เคยทําในชดุ “ครึ�งชีวิต” มาปรับใช้ ซึ�งสาเหตขุองการตั :งชื�อผลงานวา่ “จดุชีวิต” หรือ “Spark Life” 
เกิดจากโครงการในพระราชดําริที�เกี�ยวข้องกบันํ :าของในหลวงมีมากมาย ทกุโครงการล้วนสามารถ
จดุชีวิต หรือก่อกําเนิดชีวิต เป็นดั�งนํ :าที�หล่อเลี :ยงชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้สามารถดํารงอยูไ่ด้ 
ดงันั :นศลิปินจงึนําเสนอภาพปลาในกรอบสี�เหลี�ยมซึ�งมีสีสนัสวยงาม มีชีวิตชีวา หมายถึงการได้รับ
นํ :าฟื:นคืนชีวิตจากโครงการในพระราชดําริ แตกตา่งจากสว่นหวั ครีบ และหางที�อยูน่อกกรอบ
สี�เหลี�ยม ซึ�งดรูาวขาดชีวิต แห้งแล้ง และขาดสีสนั 

ผลงานชื�อ “สกายเลอร์และฉัน” (ภาพที� 94) เป็นผลงานที�มุง่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก
ความผกูพนัระหวา่งศลิปินและสนุขัตวัโปรด ซึ�งเปรียบเสมือนเป็นหนึ�งในสมาชิกของครอบครัว
กาสต์ ดงัที�ได้ศลิปินกลา่วถึงความรักของตนที�มาตอ่สกายเลอร์ไว้ดงันี : “สกายเลอร์เป็นเหมือนลกู 
เราแสดงออกเพราะเราเลี :ยงมนัแล้วเรารักมนัเลยเก็บอากปักิริยามนัมาทํางาน ผลงานอาจารย์ชดุนี :
อา่นง่ายมากคือ การแสดงความรักระหว่างเรากบัหมา”225 

ดงันั :นจงึสามารถสรุปได้ว่าเนื :อหาในการแสดงออกของศลิปินเกี�ยวข้องกบัการบนัทึก
เรื�องราวความเป็นไปของชีวิตในแตล่ะชว่ง ตลอดจนการแสดงความรักความผกูพนัของศลิปินที�มี
ตอ่สตัว์เลี :ยง เป็นการแสดงเนื :อหาสว่นตวัซึ�งล้วนเกิดขึ :นภายใต้ความคดิ มมุมอง ตลอดจนอารมณ์
ความรู้สกึภายในของศลิปินเอง 

 

 

                                                           

225 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

วสันต์ สิทธิเขตต์ 

วสนัต์ สิทธิเขตต์
53 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั :นสงู จากวิทยาลยัชา่งศลิปกรุงเทพฯ 
ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ มีผลงานเป็นที�รู้จกัได้รับการยอมรับประเทศและในระดบัสากล โดยในปี 
พ.ศ.2500 ได้รับรางวลัศิลปาธร ซึ�งมอบให้แก่ศลิปินที�สร้างสรรค์ผลงานศลิปะอยา่งตอ่เนื�อง 

ศลิปินนําเสนอผลงานด้วยกลวิธีที�หลากหลาย อาทิ ศลิปะแสดงสด จิตรกรรม ภาพ
พิมพ์ และสื�อประสม เริ�มนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานศลิปะครั :งแรกในปี พ
ควายเป็นชนิดแรก ตลอดระยะเวลากวา่
เชน่ ปลา นก สนุขั ควาย 
จํานวนมาก 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ตามข้าพเจ้ามา
(ภาพที� 96) ผลงานชื�อ “ชชูกและจิ :งจกบริวาร
กนัที�ทําเนียบรัฐบาล” (ภาพที� 
ประเดน็ดงันี : 

ภาพที� 95  ตามข้าพเจ้ามา
(“ตามข้าพเจ้ามา

วสนัต์ สิทธิเขตต์ เกิดเมื�อวนัที� 7 ตลุาคม พ.ศ.2500 ที�จงัหวดันครสวรรค์
สําเร็จการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั :นสงู จากวิทยาลยัชา่งศลิปกรุงเทพฯ 

ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ มีผลงานเป็นที�รู้จกัได้รับการยอมรับประเทศและในระดบัสากล โดยในปี 
ได้รับรางวลัศิลปาธร ซึ�งมอบให้แก่ศลิปินที�สร้างสรรค์ผลงานศลิปะอยา่งตอ่เนื�อง 

ปินนําเสนอผลงานด้วยกลวิธีที�หลากหลาย อาทิ ศลิปะแสดงสด จิตรกรรม ภาพ
พิมพ์ และสื�อประสม เริ�มนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานศลิปะครั :งแรกในปี พ.ศ. 
ควายเป็นชนิดแรก ตลอดระยะเวลากวา่ 26 ปี ศลิปินได้นําเสนอผลงานโดยแสดงรูปสตัว์หลายชนิด 
เชน่ ปลา นก สนุขั ควาย สตัว์ป่าและสตัว์เลื :อยคลานอื�นๆ มีผลงานออกสูส่ายตาสาธารณชนเป็น

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
ตามข้าพเจ้ามา” (ภาพที� 95) ผลงานชื�อ “Materialism destroyed the world

ชชูกและจิ :งจกบริวาร” (ภาพที� 97) และผลงานชื�อ “ตวัเงินตวัทองผสมพนัธุ์
ภาพที� 98) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะ

 

ตามข้าพเจ้ามา, 2544 เทคนิค สีอะคริลิค ขนาด150 x 150 ซม. 
ตามข้าพเจ้ามา”, พ.ศ.2544, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, วสนัต์ สิทธิพเขตต์
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ที�จงัหวดันครสวรรค์ ปัจจบุนัอาย ุ
สําเร็จการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั :นสงู จากวิทยาลยัชา่งศลิปกรุงเทพฯ 

ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ มีผลงานเป็นที�รู้จกัได้รับการยอมรับประเทศและในระดบัสากล โดยในปี 
ได้รับรางวลัศิลปาธร ซึ�งมอบให้แก่ศลิปินที�สร้างสรรค์ผลงานศลิปะอยา่งตอ่เนื�อง  

ปินนําเสนอผลงานด้วยกลวิธีที�หลากหลาย อาทิ ศลิปะแสดงสด จิตรกรรม ภาพ
. 2527 โดยนําเสนอรูป

ปี ศลิปินได้นําเสนอผลงานโดยแสดงรูปสตัว์หลายชนิด 
สตัว์ป่าและสตัว์เลื :อยคลานอื�นๆ มีผลงานออกสูส่ายตาสาธารณชนเป็น

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 4 ชิ :น 
Materialism destroyed the world” 

ตวัเงินตวัทองผสมพนัธุ์
ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะ

วสนัต์ สิทธิพเขตต์)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 96  Materialism destroyed the world
 ขนาด 263 x 273 

ที�มา: Truth is Else Where

ภาพที� 97  ชชูกและจิ :งจกบริวาร
ที�มา: ทกุขาสารพนั (กรุงเทพฯ

Materialism destroyed the world, 2547 เทคนิค ภาพพิมพ์ไม้บนกระดาษ
263 x 273 ซม. 

Where (กรุงเทพฯ: นําทองแกลอรี�, 2547), ไมป่รากฏเลขหน้า

 

ชชูกและจิ :งจกบริวาร, 2548 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ  
กรุงเทพฯ: นําทองแกลอรี�, 2548), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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ภาพพิมพ์ไม้บนกระดาษ 

ไมป่รากฏเลขหน้า.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 98  ตวัเงินตวัทองผสมพนัธุ์กนัที�ทําเนียบรัฐบาล
 ขนาด150 x 200 

ที�มา: นิทรรศการศลิปะ ยคุมืด โดยวสนัต์ สิทธิเขตต์
เลขหน้า.

แรงจูงใจ 

ผลงานศลิปะรูปสตัว์ของศลิปินสร้างขึ :นโดยอาศยัแรงจงูใจภายในด้านความต้องการ
แสดงทศันะของตนที�มีตอ่สงัคม โดยเฉพาะปัญหาการทจุริตทางการเมืองการปกครองของไทย ซึ�ง
เป็นเรื�องที�ศลิปินให้ความสนใจตั :งแตเ่กิดเหตกุารณ์ 
ดงันี : 

เริ�มสนใจการเมืองตั :งแตห่ลงั 
ยากจนในชนบท... พอเราเข้ามาในเมืองเห็นความรุ่งเรืองของชาวเมือง ในขณะที�เราอยู่บ้าน
นอกเราก็เห็นความยากจนของชาวไร่ชาวนา
รวมสูที่�การเมือง เพราะฉะนั :นเ

ดา่ เดินประท้วงบ้างเท่าที�ทําได้

                                                          

226 สมัภาษณ์ วสนัต์ สทิธิเขตต์

ตวัเงินตวัทองผสมพนัธุ์กนัที�ทําเนียบรัฐบาล, 2549 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ
150 x 200 ซม. 

นิทรรศการศลิปะ ยคุมืด โดยวสนัต์ สิทธิเขตต์ (กรุงเทพฯ: นําทองแกลอรี�

ผลงานศลิปะรูปสตัว์ของศลิปินสร้างขึ :นโดยอาศยัแรงจงูใจภายในด้านความต้องการ
แสดงทศันะของตนที�มีตอ่สงัคม โดยเฉพาะปัญหาการทจุริตทางการเมืองการปกครองของไทย ซึ�ง
เป็นเรื�องที�ศลิปินให้ความสนใจตั :งแตเ่กิดเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 

เริ�มสนใจการเมืองตั :งแตห่ลงั 14 ตลุา เราสนใจปัญหาของสงัคม เรื�องความ
พอเราเข้ามาในเมืองเห็นความรุ่งเรืองของชาวเมือง ในขณะที�เราอยู่บ้าน

นอกเราก็เห็นความยากจนของชาวไร่ชาวนา... อะไรคือต้นเหตขุองปัญหาเหลา่นี : มนัก็มา
รวมสูที่�การเมือง เพราะฉะนั :นเราจงึตั :งความสนใจเรื�องสงัคมและการเมือง... 

ดา่ เดินประท้วงบ้างเท่าที�ทําได้...226 

                   

สมัภาษณ์ วสนัต์ สทิธิเขตต์, ศิลปิน, 18 กรกฎาคม 2553. 
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สีนํ :ามนับนผ้าใบ 

นําทองแกลอรี�, 2551) ไมป่รากฏ

ผลงานศลิปะรูปสตัว์ของศลิปินสร้างขึ :นโดยอาศยัแรงจงูใจภายในด้านความต้องการ
แสดงทศันะของตนที�มีตอ่สงัคม โดยเฉพาะปัญหาการทจุริตทางการเมืองการปกครองของไทย ซึ�ง

 ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึง

ตลุา เราสนใจปัญหาของสงัคม เรื�องความ
พอเราเข้ามาในเมืองเห็นความรุ่งเรืองของชาวเมือง ในขณะที�เราอยู่บ้าน

อะไรคือต้นเหตขุองปัญหาเหลา่นี : มนัก็มา
... ได้แตเ่ขียนรูป
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จากเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 นกัศกึษาและประชาชนมากกว่า 500,000 คน
รวมตวักนัประท้วงเพื�อเรียกร้องรัฐธรรมนญู จากรัฐบาลเผดจ็การ จอมพลถนอม กิตตขิจร เป็น
มลูเหตทํุาให้ศลิปินเกิดความสนใจในเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัสงัคม และการเมือง ซึ�งตอ่มาได้
กลายเป็นแรงจงูใจที�สําคญัอยา่งยิ�งในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะโดยแสดงภาพสตัว์ขึ :น กลา่วคือ 
เหตกุารณ์ตา่งๆที�เกิดขึ :นในสงัคมขณะนั :น ได้กระตุ้นเร้าให้ศลิปินเกิดทศันะด้านลบเกี�ยวกบัอํานาจ
การปกครองของนกัการเมืองฉ้อฉล ก่อให้เกิดภาวะความตงึเครียดภายในจนเกิดความต้องการ
แสดงออก ผลกัดนัไปสูพ่ฤตกิรรมการสร้างสรรค์ตามวิถีทางที�ตนมีความสามารถ ดงันั :นศลิปินจงึ
เลือกนําเสนอรูปสตัว์ในงานศลิปะของตน เพื�อตอบสนองตอ่ความต้องการด้านอารมณ์ความรู้สกึ 
ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “การนําสตัว์มาใช้เป็นเหมือนกบัคําสบถ คําดา่... ที�ใช้เพราะคนเข้าใจง่าย 
สื�อสารได้ง่าย”227 โดยปรากฏในผลงานชื�อ “ตามข้าพเจ้ามา” (ภาพที� 95) มนษุย์มีศีรษะเป็นควาย 
ซึ�งศลิปินกล่าวถึงที�มาของการสร้างสรรค์ว่า “ชว่งสงครามอิรัก อเมริกาใช้อํานาจครอบงํารัฐบาลที�
บอกวา่เป็นเสรีประชาธิปไตยทั :งหมด... ต้องเดนิตามก้นอเมริกา... จอร์จ บชุ พดูวา่ อยูข้่างข้าหรือ
ไมอ่ยา่งนั :นก็เป็นผู้ ก่อการร้าย...”228 เป็นเหตใุห้ศลิปินเกิดความต้องการเสียดสีผู้ นําประเทศที�ยอม
ดําเนินนโยบายตามความต้องการของมหาอํานาจ และในผลงานชื�อ “ตวัเงินตวัทองผสมพนัธุ์กนัที�
ทําเนียบรัฐบาล” (ภาพที� 98) ศลิปินต้องการถ่ายทอดทศันะด้านลบเกี�ยวกบันกัการเมืองทจุริต โดย
นําเสนอรูปตวัเงินตวัทองกําลงัผสมพนัธุ์กนัเพื�อใช้เป็นคําสบถดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “ตวัเหี :ยรัดกนัอยู่
หน้ารัฐสภา... เป็นการดา่นกัการเมือง พวกผู้ปกครองที�ชั�วร้ายหาผลประโยชน์กบับ้านเมือง...”229  

นอกจากนี :ในผลงานศลิปะของศลิปินยงัปรากฏการนําเสนอรูปสตัว์โดยวิธีการอปุ
ลกัษณ์ซึ�งปรากฏในผลงานชื�อ “ชชูกและจิ :งจกบริวาร” (ภาพที� 97) กลา่วคือ ศลิปินอาศยั
ลกัษณะเฉพาะของจิ :งจกซึ�งเป็นสตัว์เลื :อยคลาน สามารถปรับเปลี�ยนสีร่างกายให้เข้ากบัสภาพ 
แวดล้อมมาใช้เป็นสญัลกัษณ์ โดยมีเจตนาเสียดสีนกัการเมืองตามทศันะของศลิปิน 

ความสนใจของศลิปินมิได้จํากดัอยูเ่พียงความต้องการแสดงออกทางความคดิเห็นใน
ด้านการเมืองการปกครองของนกัการเมืองฉ้อฉลเทา่นั :น โดยยงัให้ความสนใจในเรื�องราวความ
เป็นไปของสภาวะแวดล้อมของโลกอีกประการหนึ�ง ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า “เราคดิเชิงอนรัุกษ์ คนอยู่
บนดนิ นกอาศยัอยูต้่นไม้อยูใ่นป่าอยูท้่องฟ้า ปลาก็อาศยัอยูใ่นนํ :า เกิดเป็นองค์รวมที�ผสาน

                                                           

227 เรื�องเดยีวกนั. 
228 เรื�องเดยีวกนั. 

229 เรื�องเดยีวกนั. 
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กลมกลืนกนัของธรรมชาต.ิ.. เราเป็นคนอนรัุกษ์ บางทีก็เขียนถึงสตัว์ป่า เขียนสตัว์ที�กําลงัสญูพนัธุ์
... ดงันั :นจงึมีเรื�องการอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อมด้วย”230 จากความสนใจในเรื�องราวรอบตวัทําให้ศลิปิน
เกิดความคิดในเชิงอนรัุกษ์ธรรมชาต ิซึ�งปรากฏในผลงานชื�อ “Materialism destroyed the world” 
(ภาพที� 96)  ปรากฏรูปนกจํานวนมากในผลงาน ซึ�งมีที�มาจากเหตกุารณ์ที�ศลิปินได้สมัผสัรับรู้โดย
กลา่ววา่ “ปีนั :นนกตกลงมาตายเป็นหมื�นๆตวั แล้วผมก็ช็อคมาก เพราะนั�นเป็นสญัลกัษณ์ของการ
แปรเปลี�ยน เป็นสญัญาณที�เตือนโลก ต้องกลบัหลงัหนั ต้องคดิกนัใหม.่..”231  

สรุปได้วา่มลูเหตทีุ�ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะรูปสตัว์เกิดจากแรงจงูใจภายใน 
โดยมีความสนใจในสถานการณ์ทางการเมือง ตลอดจนสภาวะสิ�งแวดล้อม ซึ�งเป็นเรื�องราวที�เกิดขึ :น
รอบตวัศลิปินถือเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�สง่ผลกระตุ้นเร้าให้ศลิปินเกิดภาวะความตงึเครียด และเกิด
ความต้องการลดภาวะดงักล่าวด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะในท้ายที�สดุ  

การถ่ายทอดความคดิเห็นที�มีตอ่สิ�งเร้าภายนอกของศลิปินอาศยัชั :นเชิงและทกัษะทาง
ศลิปะ ตลอดจนการนําเสนอความคิดเห็นผา่นรูปสตัว์ซึ�งถกูนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์เพื�อสื�อความถึง
มมุมองเกี�ยวกบัเรื�องราวความเป็นไปตา่งๆที�ได้รับรู้ในสงัคม โดยมีจดุประสงค์ในการสร้างสรรค์
เพื�อให้ได้มาซึ�งความสขุ ความพงึพอใจ ตลอดจนได้ปลดปลอ่ยภาวะอารมณ์ที�กดดนัอยูภ่ายใน ซึ�ง
ศลิปินกลา่วว่า “การวาดภาพสตัว์เราได้ระบายออกความคดิ บนัทึกสิ�งที�เกิดขึ :นในความคดิเรา 
ความโกรธ ความหมั�นไส้ที�อยากจะบอกมีเรื�องจะพดู... ก็มีความสขุ สบาย... ภาวะที�เราเขียนรูป
เป็นภาวะที�ปีต ิ พอทําเสร็จรูปหนึ�งเราก็รู้สึกดีก็เขียนรูปใหม”่232 ในขณะเดียวกนัศลิปินได้มีการ
คาดหวงัให้เกิดความเปลี�ยนแปลงในสงัคม ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงดงันี :  

เรามีเจตจํานงอยากให้มีการเปลี�ยนแปลง... เชื�อวา่งานศิลปะต้องทําให้คนที�อยู่
ในโลกนี :หนักลบัมามองเห็นปัญหา เผชิญหน้ากบัปัญหาและมาร่วมกนัแก้ปัญหา เพื�อเราจะ
ได้อยู่ในสงัคมที�ดีกวา่นี :ร่มเย็นกวา่ที�เป็นจริง ปัญหาทกุอย่างต้องเปิดออกมาโดยผ่านงาน
ศิลปวฒันธรรม เพราะฉะนั :นเราเป็นนกัวฒันธรรมเราก็พยายามที�จะทําเท่าที�ความสามารถ

มี233 

                                                           

230 เรื�องเดยีวกนั. 
231 เรื�องเดยีวกนั. 
232 เรื�องเดยีวกนั. 
233 เรื�องเดยีวกนั. 
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จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแรงจงูใจภายในเกี�ยวกบัเจตคติที�มีตอ่การ
สร้างสรรค์ ด้านการทําหน้าที�ของศลิปินเพื�อเรียกร้อง ตีแผปั่ญหา และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึง
ปัญหาที�เกิดขึ :น  ตลอดจนสํานกึรับผิดชอบในสงัคม โดยมีความมุง่หมายให้เกิดความเปลี�ยนแปลง
ไปในทิศทางที�ดี สว่นแรงจงูใจภายนอก ได้แก่ เงิน รางวลั ชื�อเสียง เกียรตยิศ การยอมรับจากสงัคม
ไมมี่อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์แตป่ระการใด ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงดงันี : 

มีนกัสะสมซื :องานบ้าง แตไ่มไ่ด้เป็นสิ�งสําคญัที�กระตุ้นให้ทํางาน เราก็ทําอยู่แล้ว 
เขาอยากสะสมเราก็โอเค เราก็มีตงัค์มาซื :อสีทํางานตอ่ไป... ไมเ่คยสง่ผลงานเข้าประกวด ผม
คิดวา่วงการศิลปะบ้านเรามนัคบัแคบ เพราะมีกรรมการอยูช่ดุเดียว เกิดรสนิยมเฉพาะของ
กรรมการ ทําให้ทําลายการสร้างสรรค์... แทนที�จะทํางานสร้างสรรค์อย่างอิสระก็ลอกๆกนัมา
... ผมเดินทางไปแสดงผลงานตา่งประเทศบ่อยครั :ง เขารู้จกัเราเขาก็เชิญเรา เราไมไ่ด้
พยายามด้วยใครเชิญเราก็ไป... เคยแสดงงานตา่งประเทศประมาณ 30 ครั :ง มีแสดงสด 20
ครั :ง... แตถ่งึเขาไมเ่ชิญเราก็ทํางานของเราอยู่แล้ว ที�คนอื�นมาเชิญก็เพราะเขาเห็นวา่งานเรา
น่าเอาให้คนบ้านเมืองเขาดบู้าง... ผลงานก็มีชื�นชมบ้างดา่บ้าง ก็วิพากษ์วิจารณ์กนัไป... เรา
ไมค่อ่ยรู้นะ... คงไมมี่ผลเพราะเราก็ไตร่ตรองแล้ว แล้วเราก็คิดเรื�องราวแล้วถ่ายทอดออกมา
เป็นรูปร่างเป็นงานศิลปะ มนัต้องถกูวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้ว เพราะงานเราไมไ่ด้เขียนสวยๆ
อย่างเดียวเราใสค่วามคิดเข้าไปด้วย เราก็ได้ใช้รูปทรงและรูปลกัษณ์ที�กลั�นกรองมาแล้วก็

ไมไ่ด้หวั�นไหวอะไร เราก็ทําตอ่ไป...234 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงระดบัของแรงจงูใจภายในที�มีพลงัมากกวา่แรงจงูใจ
ภายนอก กลา่วคือ อาจมีเรื�องเงินรายได้จากการขายผลงานศลิปะเข้ามาเกี�ยวข้อง แตศ่ลิปินก็มิได้
มีจดุมุง่หมายในการสร้างสรรค์ศลิปะเพื�อผลประโยชน์ด้านการค้า เงินรายได้ที�ศิลปินได้รับเป็น
เพียงผลพวงที�เกิดจากความมงุมั�นในการนําเสนอความคิดของตน เพื�อนํามาตอ่ยอดในการ
สร้างสรรค์ตอ่ไป ด้านรางวลั และเกียรตยิศตา่งๆมิได้อยูใ่นความคาดหวงัของศลิปิน เนื�องจากขาด
ความศรัทธาตอ่ระบบการประกวด จงึเป็นผลทําให้ศิลปินไมส่ง่ผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่ว 
นอกจากนี :ด้านการยอมรับจากบคุคลอื�นในสงัคมเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานอยา่งตอ่เนื�อง และ
มีทิศทางที�แน่วแนจ่นทําให้เป็นที�รู้จกัและยอมรับ โดยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ทั :งทางบวกและทาง
ลบ แตส่ิ�งเหลา่นี :กลบัไมใ่ชต่วัแปรที�ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะมากขึ :นหรือน้อยลง 
เนื�องจากมีแรงจงูใจภายในเป็นพลงัพื :นฐานที�ผลกัดนัให้ศลิปินกระทําการสร้างสรรค์โดยไมต้่อง
อาศยัแรงเสริมจากแรงจงูใจภายนอก  
                                                           

234 เรื�องเดยีวกนั. 
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กระบวนแบบ 

ผลงานทกุชิ :นของศลิปินถกูนําเสนอผา่นกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 
โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดของการแสดงออกของศิลปินดงันี : 

ผลงานชื�อ “ตามข้าพเจ้ามา” (ภาพที� 95)  ศลิปินแสดงรูปทรงอนัเกิดจากจินตนาการ ซึ�ง
ปรากฏสิ�งมีชีวิตที�มีศีรษะเป็นควายแตมี่ร่างกายเป็นมนษุย์เพื�อใช้แทนคําสบถ และเป็นสญัลกัษณ์
แทนนกัการเมืองของไทยที�ยินยอมดําเนินการตามความต้องการของผู้ นําตา่งชาต ิ ซึ�งลกัษณะการ
นําเสนอรูปทรงที�ผสมผสานระหวา่งมนษุย์และสตัว์เชน่นี : มีความคล้ายคลงึกบัรูปสตัว์ที�ปรากฏใน
ผลงานชื�อ “ชชูกและจิ :งจกบริวาร” ศลิปินใช้จินตนาการสร้างรูปทรงสิ�งมีชีวิตที�มีศีรษะเป็นมนษุย์แต่
มีร่างกายเป็นจิ :งจก ซึ�งเป็นสภาพการณ์ที�ไมส่ามารถเกิดขึ :นจริง นอกจากนี :ยงัมีความต้องการใช้รูป
สตัว์เพื�อเป็นสญัลกัษณ์แทนการเสียดสีนกัการเมือง อีกทั :งในผลงานชื�อ “Materialism destroyed 
the world” (ภาพที� 96) ปรากฏรูปนกสีดํากระจายอยูท่ั�วไปที�บริเวณพื :นหลงัของภาพ เป็น
สภาพการณ์ที�ก่อให้เกิดการประหวดันกึถึงสิ�งอื�นที�นอกเหนือไปจากการตีความเกี�ยวกบัตวันกเท่านั :น 
เชน่เดียวกบัผลงานชื�อ “ตวัเงินตวัทองผสมพนัธุ์กนัที�ทําเนียบรัฐบาล” (ภาพที� 98) ที�ศิลปินนําเสนอ
รูปทรงสตัว์ให้มีขนาดใหญ่เมื�อเทียบกบัขนาดของมนษุย์  

เมื�อพิจารณาถึงรูปสตัว์ที�ปรากฏในผลงานจิตรกรรมของศิลปินสามารถสรุปได้วา่ ศิลปิน
มีเจตนาในการนําเสนอรูปสตัว์ทั :งหมดในเชิงสญัลกัษณ์ มีการนําเสนอรูปทรงพิสดารซึ�งเกิดขึ :น
ภายใต้การจินตนาการคิดฝันโดยศลิปิน ตลอดจนได้มีการแสดงภาพสถานการณ์หรือสิ�งแวดล้อมที�
ผิดปกตขิาดซึ�งความเป็นเหตเุป็นผล ดงันั :นจงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานของศลิปินทั :งหมดนําเสนอ
ผา่นกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ ซึ�งสอดคล้องกบัที�ศลิปินได้กลา่ววา่ “ผมทํางานใน
เชิงการใช้สญัลกัษณ์ ไมเ่คยทําผลงานประเภทรูปแบบอื�น”235  

เนื +อหา 

ผลงานทั :ง 4 ชิ :นของศลิปินมีการนําเสนอเรื�องราวที�เป็นผลพวงจากความเสื�อมทรามของ
จิตใจมนษุย์ โดยมีรายละเอียดของเนื :อหาในแตล่ะผลงานดงันี : 

ผลงานชื�อ “ตามข้าพเจ้ามา” (ภาพที� 95) ศลิปินต้องการนําเสนอเกี�ยวกบัความคิดเห็น
ของตนที�มีตอ่นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั :นที�ดําเนินนโยบายตามคําสั�งของผู้ นําตา่งชาต ิ โดยมี

                                                           

235 เรื�องเดยีวกนั. 
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เงินเป็นเครื�องลอ่ใจให้กระทําตาม ซึ�งศลิปินกลา่ววา่ “อํานาจอเมริกาครอบงํารัฐบาลที�บอกวา่เป็น
เสรีประชาธิปไตยทั :งหมดก็ต้องเดนิตามก้นอเมริกา แล้วอมเมริกาคือคนที�ขี�ควาย ซึ�งควายคือนายก
ไทย... มีเป้าล่อเป็นเงิน ทกัษิณก็วิ�งตาม... มนัขี�ควายทกัษิณไปเพื�อไปไหนก็ได้ตามที�มนับงการ
...”236 จากทศันะของศลิปิน นายกรัฐมนตรีทกัษิณผู้ นําที�ขาดศีลธรรม และเห็นแก่ประโยชน์สว่นตน 
พร้อมที�จะกระทําตามความต้องการของตา่งชาติ เพียงเพื�อให้ได้มาซึ�งเงินทองและอํานาจโดยไม่
คํานงึถึงความเสียหายของชาตบ้ิานเมือง ควายที�ปรากฏในผลงานจงึเป็นเสมือนคําสบถ มีความ
หมายถึงผู้ ที�มีปัญญาโง่เขลา ถกูชกัจงูได้โดยง่าย 

ผลงานชื�อ “Materialism destroyed the world” (ภาพที� 96) ศลิปินต้องการตีแผ่
ปัญหาทางสิ�งแวดล้อมที�เกิดขึ :นในปัจจบุนั เหตกุารณ์นกตายจํานวนมากคือสญัญาณเตือนภยัของ
ธรรมชาตทีิ�สง่ถึงมนษุย์ผู้ซึ�งขาดจิตสํานกึด้านการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ ยอมให้ลทัธิวตัถนิุยม
เข้ามามีอิทธิพลตอ่การดําเนินชีวิต ดงัที�ศลิปินกล่าววา่  

เป็นเรื�องเกี�ยวกบัสถานการณ์สิ�งแวดล้อมโลก นกบินลงมาขณะที�เรากําลงัสมสู่
กนัอย่างเมามนักําลงัสนกุสนานกบัเรื�องทางโลก... การที�นกตกลงมาตายเป็นหมื�นๆตวัเป็น
สญัลกัษณ์ของการแปรเปลี�ยน เป็นสญัญาณที�เตือนโลก... การที�ถลงุทะลวงใช้ทรัพยากร
อย่างบ้าคลั�ง ใช้นํ :ามนั ถ่านหิน โดยไมล่ืมหลูืมตา หวงัจะเอากําไรในตลาดหุ้นแทนคา่ด้วยคน

สมสูก่นัอยู่ข้างลา่ง ในขณะที�นกก็หลน่ลงมาตายไมส่นใจ237 

ลทัธิวตัถนิุยมให้ความสําคญักบัทรัพย์สิน เงินทอง และอํานาจเจริญขึ :นพร้อมๆกบัความ
เสื�อมสลายของทรัพยากรทางธรรมชาต ิ ภาพการสมสูข่องมนษุย์เป็นสญัลกัษณ์สื�อแทนความเสื�อม
ของสภาพจิตใจของมนษุย์ซึ�งมีกิเลสตณัหาครอบงําโดยมุง่หาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งขาดจิตสํานึก นกที�ตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นสญัลกัษณ์สื�อแทนธรรมชาต ิ และเป็นสญัญาณ
เตือนภยัจากธรรมชาตสิง่ถึงมนษุย์ให้เตรียมรับมือกบัผลกระทบที�จะตามมา แตส่ญัญาณดงักลา่ว
กลบัถกูมนษุย์ละเลยไมใ่ห้ความสําคญัเพราะกําลงัหลงมวัเมากบักิเลสตณัหา 

ผลงานชื�อ “ชชูกและจิ :งจกบริวาร” (ภาพที� 97) จากทศันะของศลิปินได้เปรียบเปรย
นายกรัฐมนตรีทกัษิณเป็นชชูกบคุคลที�มีจิตใจหลงมวัเมาเตม็ไปด้วยความละโมบ และนกัการเมือง
บางกลุม่เป็นจิ :งจกซึ�งมีคณุสมบตัสิามารถปรับสีร่างกายให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงได้ 

                                                           

236 เรื�องเดยีวกนั. 
237 เรื�องเดยีวกนั. 
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ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “จิ :งจกคือการเปลี�ยนสี อยูข้่างไหนก็ได้ ใครมีเงินมีอํานาจก็อยูข้่างนั :นเป็น
สญัลกัษณ์ของคนฉ้อฉล โดยมีผมเป็นพยานผู้ เลา่เรื�อง มีหมาขี :เรื :อนที�นอนอยู่ตามข้างถนนถกู
ทอดทิ :ง หมาคือประชาชนทั :งมวล ไมเ่หมือนหมาคนรวยที�ได้รับการดแูลอยา่งดี”238 จาก
คณุลกัษณะพิเศษของสตัว์ได้ถกูนํามาใช้พรรณนาเรื�องราวเกี�ยวกบันกัการเมืองที�พร้อมเปลี�ยนแปลง
ตนเองเพื�อรับใช้บคุคลที�มีอํานาจอยูใ่นขณะนั :น สนุขัที�ปรากฏด้านลา่งของภาพถกูนํามาใช้เป็น
สญัลกัษณ์แทนประชาชนผู้ซึ�งถกูทอดทิ :ง มีสภาพความเป็นอยู่อยา่งลําบากไร้ความสําคญั  

ผลงานชื�อ “ตวัเงินตวัทองผสมพนัธุ์กนัที�ทําเนียบรัฐบาล” (ภาพที� 98) ศลิปินแสดงรูป
ตวัเงินตวัทองกําลงัผสมพนัธุ์อยู่บริเวณหน้ารัฐสภาเพื�อเป็นการสบถและเสียดสีนกัการเมืองไทย ซึ�ง
ศลิปินกล่าวว่า  

ตวัเหี :ย ตวันั :นเป็นตวัแทนของผู้ มีอํานาจปกครอง ประชาชนต้องเดินตามอํานาจ
ระยําไป...การเมืองไทยเป็นการผกูขาดอํานาจของคนกลุม่เลก็ๆ ไมกี่�ตระกลู... คนรวยมกัจะ
อยากอยู่เหนือกฎหมายก็มาเลน่การเมือง ก็เป็นรัฐมนตรีตั :งโครงการเพื�อหางบรับประทานกนั 
บ้านเมืองก็ไมมี่ทางที�จะเจริญรุ่งเรืองได้ อํานาจรัฐก็เป็นซอ่งโจรที�รวมหวักนัหาผลประโยชน์

เข้าพวกตวัเอง ประชาชนที�ลงคะแนนเสียงก็ให้พวกโจรเข้าไปวนเวียนกนัเท่านั :น...239 

อํานาจการปกครองของกลุม่คนบางกลุม่ที�ผกูขาดสืบตอ่อํานาจจากรุ่นหนึ�งไปสูอี่กสูรุ่่น
หนึ�ง เปรียบเสมือนการสืบสายพนัธุ์ของตวัเงินตวัทอง ในขณะเดียวกนัได้มีนกัการเมืองนั�งชมและ
รับรู้ถึงการแพร่ขยายพนัธุ์ของตวัเงินตวัทองดงักล่าว ซึ�งหมายถึงรับรู้และสนบัสนนุการผกูขาด
อํานาจรัฐในกลุม่คนเพียงบางกลุม่ด้วย ตวัเงินตวัทองที�ปรากฏคือคําสบถของศลิปินที�ใช้ในการ
กลา่วถึงนกัการเมือง 

สรุปได้วา่ผลงานทั :ง 4 ชิ :นของศลิปินเกิดจากการรับรู้ข่าวสารที�เกิดขึ :นในสงัคมมนษุย์ 
ทั :งเรื�องราวทางการเมืองการปกครอง และเรื�องราวของสิ�งแวดล้อมทางธรรมชาตซิึ�งล้วนเป็นเนื :อหา
ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลอื�นในสงัคมและผลพวงจากการกระทําของมนษุย์ จงึสรุปได้วา่ศลิปินได้
นําเสนอเนื :อหาสงัคมในผลงานศลิปะของตน 

 

                                                           

238 เรื�องเดยีวกนั. 
239 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประทีป คชบัว 

ประทีป คชบวั
ปัจจบุนัอาย ุ 48 ปี สํา
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ 

ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปสตัว์หลากหลายชนิด ซึ�งมีความพิเศษเฉพาะตน 
คือ มกันําเอาสตัว์หลากชนิดรวมเข้าไว้ในรูปทรงหนึ�ง โดยเริ�มต้
จิตรกรรมของตนครั :งแรกราวปี พ
สร้างสรรค์ประมาณ 26 ปี มีผลงานมากกว่า 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “เปรียว” 
แคะฟัน” (ภาพที� 101) และ
การวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี :

ภาพที� 99  เปรียว, 2539 เ
ที�มา: พลงัและความสมดลุ
สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี :, 2539

ประทีป คชบวั เกิดเมื�อวนัที� 13 เมษายน พ.ศ.2505 ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ 

ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปสตัว์หลากหลายชนิด ซึ�งมีความพิเศษเฉพาะตน 
คือ มกันําเอาสตัว์หลากชนิดรวมเข้าไว้ในรูปทรงหนึ�ง โดยเริ�มต้นนําเสนอภาพสตัว์ในผลงาน
จิตรกรรมของตนครั :งแรกราวปี พ.ศ. 2524 เรื�อยมาจนกระทั�งถึงปี พ.ศ.2550

ปี มีผลงานมากกว่า 100 ชิ :น 

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
” (ภาพที� 99) ผลงานชื�อ “ตกมนั” (ภาพที� 100) ผลงานชื�อ 

และผลงานชื�อ “ป้ายสี” (ภาพที� 102) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี : 

เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด120 x 150 ซม. 
พลงัและความสมดลุ: การแสดงศลิปกรรม โดย นายประทีป คชบวั (กรุงเทพฯ

2539), ไมป่รากฏเลขหน้า.
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ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
เร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ  

ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปสตัว์หลากหลายชนิด ซึ�งมีความพิเศษเฉพาะตน 
นนําเสนอภาพสตัว์ในผลงาน

2550 รวมระยะเวลาในการ

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 4 ชิ :น 
ผลงานชื�อ “ผมเห็นโกแกง

ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของ

 

กรุงเทพฯ: ศนูย์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 100  ตกมนั, 2542
ที�มา: ท้องร้องสมองพดู: งานภาพเขียนแนว

ภาพที� 101  ผมเห็นโกแกงแคะฟัน
ที�มา: การแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยาว์ครั :งที� 
พ.ศ.2548 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร

 

2542 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 145 x 115 ซม. 
งานภาพเขียนแนวเหนือจริง (ม.ป.ท., 2546), 4.

 

ผมเห็นโกแกงแคะฟัน, 2544 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 100 x 80 
การแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยาว์ครั :งที� 22 เนื�องในวนัศลิป์ พีระศรี ประจําปี 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 21
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100 x 80 ซม. 
เนื�องในวนัศลิป์ พีระศรี ประจําปี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 102  ป้ายสี, 2545
ที�มา: ท้องร้องสมองพดู: งานภาพเขียนแนวเหนือจริง

แรงจูงใจ 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปสตัว์ของศลิปินเกิดขึ :นจากประสบการณ์ชีวิตที�ได้
สมัผสัใกล้ชิดกบัสตัว์จนเกิดความรู้จกัคุ้นเคย ตลอดจนเกิดความประทบัใจ ดงัที�ศิลปินได้กลา่วถึงว่า

เหตทีุ�สนใจวาดภาพสตัว์อาจจะเป็นเพร
ชีวิตที�เจ็บปวดเหมือนเรา
เดก็... เรามีความรู้เรื�องสตัว์มากเพราะเราศกึษา และมีประสบการณ์เกี�ยวกบัสตัว์ คือ เรา
รู้จกัสตัว์ เราชอบออกทะเล บ้านอยู่พรานน

ท่องเที�ยวไปในสวน บวกกบัความใฝ่รู้ ดทีูวีบ้าง และอาศยัจดจําบ้าง

ความประทบัใจในสตัว์ชนิดตา่งๆเกิดจากความใกล้ชิดจนพฒันาเป็นความผกูพนั และ
ตอ่มาได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้ศลิปินเกิดความสนใจค้นคว้าหาข้อมู
เมื�อผนวกเข้ากบัความต้องการสร้างสรรค์
ตนมีความชื�นชอบ และมีความสามารถ ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงดงันี :

เริ�มเขียนรูปสตัว์มาตั :งแตเ่ดก็ ชอบวาดการ์ตนู พวกยอดมนุษย์มกัจะมีพวกสตัว์
เข้ามาเกี�ยวข้องเสมอ ชอบเขียนหน้ากากเสือ มดแดง และลอกตามภาพไทยพวกสตัว์ป่า
หิมพานต์...  พอสอบเข้ามหาลยัได้ก็เลิกเขียนเพราะเราเรียนหนกั

                                                          

240 สมัภาษณ์ ประทีป คชบวั

2545 เทคนิค สีนํ :ามนับนผ้าใบ ขนาด 110 x 150 ซม. 
งานภาพเขียนแนวเหนือจริง (ม.ป.ท., 2546), 21

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปสตัว์ของศลิปินเกิดขึ :นจากประสบการณ์ชีวิตที�ได้
สมัผสัใกล้ชิดกบัสตัว์จนเกิดความรู้จกัคุ้นเคย ตลอดจนเกิดความประทบัใจ ดงัที�ศิลปินได้กลา่วถึงว่า

เหตทีุ�สนใจวาดภาพสตัว์อาจจะเป็นเพราะเรารักสตัว์มาตั :งแตเ่ดก็ สตัว์เป็นสิ�งที�มี
ชีวิตที�เจ็บปวดเหมือนเรา... พอ่พี�ชอบเลี :ยงสตัว์ เลี :ยงมาหลายชนิด แล้วเราก็ชอบมาตั :งแต่

เรามีความรู้เรื�องสตัว์มากเพราะเราศกึษา และมีประสบการณ์เกี�ยวกบัสตัว์ คือ เรา
รู้จกัสตัว์ เราชอบออกทะเล บ้านอยู่พรานนกเมื�อก่อนเป็นสวนที�มีสิ�งแวดล้อมครบ เราก็

ท่องเที�ยวไปในสวน บวกกบัความใฝ่รู้ ดทีูวีบ้าง และอาศยัจดจําบ้าง...240  

ความประทบัใจในสตัว์ชนิดตา่งๆเกิดจากความใกล้ชิดจนพฒันาเป็นความผกูพนั และ
ตอ่มาได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้ศลิปินเกิดความสนใจค้นคว้าหาข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัสตัว์เพิ�มเตมิ
เมื�อผนวกเข้ากบัความต้องการสร้างสรรค์ จงึเกิดการขบัเคลื�อนพฤตกิรรมไปสูก่ารแสดงออกในสิ�งที�
ตนมีความชื�นชอบ และมีความสามารถ ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงดงันี :  

เริ�มเขียนรูปสตัว์มาตั :งแตเ่ดก็ ชอบวาดการ์ตนู พวกยอดมนุษย์มกัจะมีพวกสตัว์
ข้ามาเกี�ยวข้องเสมอ ชอบเขียนหน้ากากเสือ มดแดง และลอกตามภาพไทยพวกสตัว์ป่า

พอสอบเข้ามหาลยัได้ก็เลิกเขียนเพราะเราเรียนหนกั... เริ�มเอาสตัว์มาใช้อย่าง
                   

สมัภาษณ์ ประทีป คชบวั, ศิลปิน, 22 มิถนุายน 2553. 
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การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปสตัว์ของศลิปินเกิดขึ :นจากประสบการณ์ชีวิตที�ได้
สมัผสัใกล้ชิดกบัสตัว์จนเกิดความรู้จกัคุ้นเคย ตลอดจนเกิดความประทบัใจ ดงัที�ศิลปินได้กลา่วถึงว่า 

าะเรารักสตัว์มาตั :งแตเ่ดก็ สตัว์เป็นสิ�งที�มี
พอ่พี�ชอบเลี :ยงสตัว์ เลี :ยงมาหลายชนิด แล้วเราก็ชอบมาตั :งแต่

เรามีความรู้เรื�องสตัว์มากเพราะเราศกึษา และมีประสบการณ์เกี�ยวกบัสตัว์ คือ เรา
กเมื�อก่อนเป็นสวนที�มีสิ�งแวดล้อมครบ เราก็

ความประทบัใจในสตัว์ชนิดตา่งๆเกิดจากความใกล้ชิดจนพฒันาเป็นความผกูพนั และ
ลที�เกี�ยวข้องกบัสตัว์เพิ�มเตมิ

จงึเกิดการขบัเคลื�อนพฤตกิรรมไปสูก่ารแสดงออกในสิ�งที�

เริ�มเขียนรูปสตัว์มาตั :งแตเ่ดก็ ชอบวาดการ์ตนู พวกยอดมนุษย์มกัจะมีพวกสตัว์
ข้ามาเกี�ยวข้องเสมอ ชอบเขียนหน้ากากเสือ มดแดง และลอกตามภาพไทยพวกสตัว์ป่า 

เริ�มเอาสตัว์มาใช้อย่าง
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จริงจงั ตอน ปี 2 วิชาองค์ประกอบศิลป์มีหวัข้อสร้างสรรค์ให้เราทกุอาทิตย์ ก็มีการเอาการ์ตนู
ภาพสตัว์มาใสบ้่าง... ปั :นสตัว์ประหลาดบ้าง... เราเกิดมาเราเคลื�อนไหวไปพร้อมกบัสิ�งมีชีวิต
ที�เรียกวา่สตัว์ สตัว์คือเพื�อนเรา สิ�งที�อยู่ใกล้ตวัมนษุย์มากคือสตัว์ นอกจากเขียนคนได้แล้ว
เราก็ควรเอาเพื�อนเรามาเขียน...พี�สนใจในพื :นผิวและรูปร่างของสตัว์แตล่ะชนิด พี�เป็นคนชอบ

สร้างสรรค์ เราจะรู้วา่เราเขียนอะไรแล้วจะเขียนได้ดี 241 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นวา่สภาพแวดล้อม บคุคลใกล้ชิดในครอบครัว และ
อปุนิสยัสว่นตวัของศลิปินที�มีความรักและชื�นชอบสตัว์ ตลอดจนมีความประทบัใจในพื :นผิวและ
รูปร่างของสตัว์ซึ�งสอดคล้องกบัทกัษะความสามารถของตน ได้กลายมาเป็นสิ�งสนบัสนนุให้เกิด
กระบวนการสร้างสรรค์ภาพสตัว์ โดยออกมาในรูปแบบการ์ตนูในเบื :องต้น และตอ่มาได้ก้าวเข้าสู่
ผลงานทศันศลิป์ตามลําดบั เป็นที�สงัเกตได้วา่การ์ตนูที�ศลิปินกล่าวถึง รวมทั :งสตัว์ป่าหิมพานต์มีการ
นําเสนอรูปสตัว์ด้วยการผสมผสานรูปทรงของสิ�งมีชีวิตตั :งแต ่ 2 ชนิดขึ :นไป จงึอาจถือวา่เป็น
จดุเริ�มต้นของความสนใจส่วนตวัที�ผลกัดนัให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้จินตนาการในลกัษณะ
ผสมผสานรูปทรงของสิ�งมีชีวิตขึ :น นอกจากนี :ขณะที�ศลิปินกําลงัศกึษาอยูน่ั :น กระแสการสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะแขนงตา่งๆในแนวเหนือจริงเป็นที�นิยมอย่างมาก ซึ�งศลิปินได้กลา่ววา่ 

เรื�องการผสมผสานรูปทรงนั :นในยคุพี�มีงานที�เกี�ยวกบัแฟนตาซี มีกลุม่ศิลปินแนว
เซอร์ (Surrealism) เยอะ พี�ชอบศิลปินอย่างรูเบนส์ (Peter Paul Rubens) ที�เอาสตัว์ในเทพ
นิยายมาเขียน เช่น มงักรสามหวั หรือ บอช (Hieronymus Bosch) คนนี :ก็เป็นรากของพี� 
นอกจากนี :ก็มีมากริต (René Magritte) ดาลี (Salvador Dalí)... ถ้าศิลปินไทยก็มีเกียรติศกัดิd 
ชานนนารถ... คือ ตอนนั :นมนัหวือหวามาก ถ้าเราอยู่ในยคุนั :นก็จะได้เจอหนงัสือแฟนตาซี มี
การประกวดเขียนการ์ตนู มีเรื�องราวของมนษุย์ตา่งดาว พวกยอดมนษุย์ คิงคอง ยคุนั :นเป็น
ยคุที�เอาสตัว์มาใช้อย่างมาก คือปีประมาณ 2520 - 2523 พี�พยายามจะพดูวา่พี�ก็ครูพกัลกัจํา

มาจากตา่งประเทศบ้าง หรือจํามาจากสตัว์หิมพานต์ของเราบ้าง...242 

การเรียนรู้ถือเป็นการเปิดโลกทศัน์ให้กว้างขึ :น จากการได้ศกึษาในสถาบนัศลิปะทําให้
ศลิปินมีโอกาสเปิดรับเอาข้อมลูขา่วสารความเป็นไปเกี�ยวกบัแวดวงของศลิปะทั :งในและตา่งประเทศ 
ซึ�งกระแสการสร้างสรรค์ศลิปะแนวเหนือจริงกําลงัเป็นที�นิยมและได้รับความสนใจในหมู่ศลิปินด้วยกนั 
แนวทางดงักลา่วถือเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�ได้กระตุ้นให้ศลิปินเกิดความสนใจนําเสนอรูปสตัว์ใน

                                                           

241 เรื�องเดยีวกนั. 
242 เรื�องเดยีวกนั. 
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ผลงานของตนอย่างมาก เนื�องจากลกัษณะการสร้างสรรค์ในแนวเหนือจริงนี :สามารถสอดผสาน
จินตนาการจงึมีความสอดคล้องกบัความต้องการ และรสนิยมในการสร้างสรรค์ของศลิปินได้ดี  

ดงันั :นอาจสรุปได้วา่การนําเสนอผลงานรูปสตัว์ของศลิปินเกิดจากการถกูกระตุ้นเร้า
จากสิ�งเร้าภายนอก ผสานเข้ากบัแรงจงูใจภายใน กลา่วคือ ขณะอยูใ่นวยัเยาว์ครอบครัวของศลิปิน
อาศยัอยูท่า่มกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตทํิาให้มีโอกาสใกล้ชิดกบัสตัว์ จนศิลปินเกิดความ
รักและเมตตา รวมทั :งเกิดความสนใจในรูปทรง สี พื :นผิว สตัว์จงึถือเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นตอ่
ความสนใจทําให้ศลิปินเรียนรู้ข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัสตัว์เรื�อยมา จนกระทั�งศลิปินเข้าศกึษาศลิปะได้
พบเห็นภาพสตัว์ป่าหิมพานต์ อีกทั :งกระแสสงัคมและศลิปะแขนงตา่งๆ เชน่ วงการหนงัสือ วงการ
ภาพยนตร์และการ์ตนู ตลอดจนวงการศลิปะตื�นตวักบัแนวทางเหนือจริงซึ�งได้รับความนิยมอย่าง
มากในขณะนั :น สิ�งเหลา่นี :ถือเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นตอ่ความสนใจและมีอิทธิพลตอ่การ
สร้างสรรค์ผลงานของศลิปิน เมื�อผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายในด้านความต้องการแสดงความคิด
ตลอดจนความต้องการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะซึ�งเป็นสิ�งที�ตนรัก และสามารถกระทําได้อย่างดีจงึ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ขึ :น โดยเริ�มต้นจากการวาดภาพการ์ตนู และสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมในเวลาตอ่มา 

ผลงานชื�อ “เปรียว” (ภาพที� 99) เกิดจากการถกูกระตุ้นจากสิ�งเร้าภายนอก ซึ�งได้แก่ การ
ได้อา่นหนงัสือเกี�ยวกบัศาสตร์ของจีนที�วา่ด้วยเรื�องฮวงจุ้ย และสตัว์สญัลกัษณ์ จงึเกิดแนวความคิด
นําเสนอรูปม้าในเชิงสญัลกัษณ์ขึ :น 

ผลงานชื�อ “ตกมนั” (ภาพที� 100) เกิดจากการรับรู้ข้อมลูเกี�ยวกบัวิกฤตของช้างไทย ซึ�ง
ศลิปินกล่าวว่า “เรามองว่าช้างมนัไมค่อ่ยมีงา ยิ�งในยคุนี :ช้างงาใหญ่ๆหายากมากๆ เลยเขียนประชด
โดยใสง่าเข้าไปเยอะๆ วา่ฆา่ตายตวัหนึ�งก็ได้งาเยอะไปเลย...”243 ดงันั :นการรับรู้สภาพการณ์ของช้าง
จงึเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นตอ่ความรู้สกึของศิลปินจนเกิดความต้องการแสดงออกซึ�งความคิดเห็น  

ผลงานชื�อ “ผมเห็นโกแกงแคะฟัน” (ภาพที� 101) เกิดจากประสบการณ์ที�ได้เรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ศลิป์ เกี�ยวกบัโกแกงซึ�งเป็นศลิปินที�ชื�นชอบ และเกิดภาพในจินตนาการ ดงัที�ศลิปิน
กลา่ววา่ “ถ้าเราศกึษาชีวิตของโกแกง เขาไปอยูเ่กาะเขียนรูปอย่างเดียว แตเ่ป็นโรคเกี�ยวกบัฟัน เรา
เลยหยิบเอาประวตัทีิ�รู้มาเขียน โดยคดิไปว่าในชาติโน้นพี�อาจเป็นหมา...”244 ดงันั :นประวตัขิองโกแกง

                                                           

243 เรื�องเดยีวกนั. 
244 เรื�องเดยีวกนั. 
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จงึเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นตอ่ความสนใจ และผลกัดนัให้ศลิปินเกิดจินตนาการคิดฝันถึง
เรื�องราวดงักลา่ว  

ผลงานชื�อ “ป้ายสี” (ภาพที� 102) เกิดจากการเชื�อมโยงสถานการณ์กบัความรู้เดมิที�มี
เกี�ยวกบัสภุาษิตคําพงัเพย ซึ�งศลิปินกล่าววา่ “เป็นคําพงัเพยมาจากคําวา่ใสร้่ายป้ายสี คือ เพื�อนมา
บ้านมากินเหล้าด้วยกนั คําพดูคนเมาสามารถทะเลาะกบัอีกคนได้ ป้ายสีเกิดจากคําพดูที�บิดเบือน
...”245 จงึอาจกล่าวได้ว่าสภาพการณ์ในขณะนั :นคือสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นให้เกิดแนวความคดิใน
การถ่ายทอดผลงานศลิปะขึ :น 

ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ทั :ง 4 ชิ :นมีสิ�งเร้าภายนอกจากหลายแหลง่ที�มา แตเ่มื�อสิ�งเร้า
เหลา่นั :นผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายในคือ ความต้องการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สกึของตนให้
ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม ตลอดจนความต้องการแสดงออกด้วยกลวิธีที�ตนชื�นชอบและมีทกัษะ
ความสามารถ จงึก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานแตล่ะชิ :นขึ :น 

อยา่งไรก็ตามไมอ่าจกลา่วได้วา่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปสตัว์ของศิลปินเกิดขึ :น
โดยอาศยัแรงจงูใจภายในเพียงด้านเดียว เนื�องจากศลิปินยงัคงคํานงึถึงแรงจงูใจภายนอก ซึ�งมี
อิทธิพลผลกัดนัให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์ โดยศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 

สมยัเรียนเคยสง่ประกวด สง่ไมเ่กิน 3 ครั :ง เพราะอาจารย์แนะนําให้สง่ เคย
ได้แตร่่วมแสดง ตวัพี�เองไมไ่ด้มีความสขุกบัการได้รางวลั... ครั :งหนึ�งเคยแสดงที�หอศลิป์
เจ้าฟ้าขายไมไ่ด้เลย เราแสดงงานเพราะเขาเปิดโอกาสให้เราแสดง เราก็ภมูิใจ หลงัจาก
นั :น 2 ปี พอมีคนอยากดอีูกก็ทําอีก จนอีกปีให้หลงัมีคนตามมาซื :อถึงบ้าน เราก็ดีใจนะ 
ประมาณ 5-10 ปีแรกยงัจนอยู ่ต้องรอ 10 ปีไปแล้วจงึพอมีคนรู้จกัเรา... เวลาขายภาพ
เราก็อยากเขียนเพิ�มแนน่อน…ขายไปประมาณ 20 - 30 ชิ :นแล้ว... อย่างปีนี :ปีขาลเขียน
รูปเสือแล้วขายได้เราก็มีความสขุ คือเราทํามนัได้ดีแล้วได้เงินด้วย... พี�เกิดมาเพื�อวาด
รูป ที�มีกินทกุวนันี :ก็เพราะวาดรูป... เมื�อเราพร้อมแล้วจงึมีใจเขียนรูป ได้เงินมาเพื�อซื :อ
อปุกรณ์เขียนรูปตอ่ไป246 

แรงจงูใจด้านรางวลัอาจไมมี่อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานของศลิปิน แตเ่งินกลบั
สามารถชว่ยเสริมแรงให้กบัศิลปิน ทั :งนี :เนื�องจากมนษุย์มีความต้องการปัจจยัพื :นฐานเพื�อการ
                                                           

245 เรื�องเดยีวกนั. 
246 เรื�องเดยีวกนั. 
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ดํารงชีวิต ซึ�งเงินถือเป็นสิ�งสําคญัที�สามารถเตมิเตม็ความต้องการเหลา่นั :นได้ เมื�อร่างกายได้รับการ
ตอบสนอง เมื�อนั :นกระบวนการสร้างสรรค์ของศลิปินจงึสามารถขบัเคลื�อนตอ่ไปได้ ดงันั :นจงึอาจ
กลา่วได้ว่าแรงจงูใจภายนอกเรื�องเงินรายได้จากการขายผลงานศลิปะเป็นปัจจยัที�ชว่ยเสริมแรง 
สร้างกําลงักายและกําลงัใจให้ศลิปินยืนหยดัสร้างสรรค์ผลงานที�ตนเองรักตอ่ไป  

แตอ่ย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะต้องเกิดจากแรงจงูใจภายในก่อนเป็นอนัดบั
แรก ดงัที�ศลิปินได้กล่าววา่ “พี�เป็นคนชอบสร้างสรรค์ เวลาเขียนภาพสตัว์ทําเพื�อตอบสนองตวัเอง
เป็นอย่างแรก การวาดภาพสตัว์ต้องสามารถตอบสนองด้านความสขุและความประทบัใจของเรา
ก่อน”247 ศลิปินต้องใช้ระยะเวลากวา่ 10 ปี จงึได้รับการยอมรับและเป็นที�รู้จกัของคนทั�วไปในสงัคม 
แสดงให้เห็นว่าพลงัผลกัดนัจากแรงจงูใจภายในด้านความรักที�มีตอ่การสร้างสรรค์มีความสําคญั
อย่างมาก เพราะเป็นปัจจยัที�กําหนดทิศทางให้ศลิปินเกิดความพยายามมุง่ไปสูเ่ป้าหมายคือ เพื�อ
ความสขุ ความพงึพอใจ และความภาคภมูิใจในศกัยภาพของตนเอง เมื�อศลิปินยืนหยดัสร้างสรรค์
ผลงานตามความปรารถนาภายในของตนอยา่งตอ่เนื�อง จงึสง่ผลทําให้ศลิปินกลายเป็นที�ยอมรับ
ของสงัคม และสามารถขายผลงานศลิปะ เพื�อนําเงินมาตอ่ยอดการสร้างสรรค์ตามความปรารถนา
ของตนตอ่ไป ดงันั :นอาจสรุปได้วา่ ทั :งแรงจงูใจภายใน และแรงจงูใจภายนอกล้วนเป็นปัจจยัสําคญั
ที�สง่เสริมซึ�งกนัและกนั และขบัเคลื�อนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพสตัว์ของศลิปิน
จนกระทั�งถึงปัจจบุนั 

กระบวนแบบ 

กระบวนแบบที�ปรากฏในผลงานของศลิปินมี 2 ประเภท คือ กระบวนแบบอตันยันิยม
เชิงอารมณ์ความรู้สกึ และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ ซึ�งสามารถกลา่วถึง
กระบวนแบบที�ปรากฏในผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ผลงานจิตรกรรมชื�อ “เปรียว” (ภาพที� 99) ศลิปินแสดงรูปทรงของม้าที�เคลื�อนไหวไม่
หยดุนิ�งราวกบักําลงัโจนทะยานไปสูเ่บื :องหน้าอยา่งฉบัพลนัแทนสญัลกัษณ์ของความรวดเร็ว โดย
ปรากฏร่องรอยของฝีแปรงที�เคลื�อนไหว และสีสนัที�สดตดักนัก่อให้เกิดการกระตุ้นเร้าตอ่อารมณ์
ความรู้สกึภายในให้สมัผสัได้ถึงความพลุง่พลา่นและปั�นป่วน สอดคล้องกบัศลิปินซึ�งกลา่ววา่ 
“อยากลองเขียนรูปแบบไมเ่นี :ยบดบู้างวา่เราจะทํามนัออกมาได้หรือไม ่อยากลองทําแบบเอ็กซ์เพรส

                                                           

247 เรื�องเดยีวกนั. 
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ชั�นนิสม์ในรูปสตัว์ดบู้าง...”248 ซึ�งผลงานในลกัษณะที�ศลิปินกลา่วถึงมีการสําแดงออกของภาวะ
อารมณ์ที�ถกูกดดนัและบีบคั :นด้วยสี และร่องรอยฝีแปรง จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :มีการ
แสดงออกด้วยกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึเป็นหลกั และกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง 

ผลงานชื�อ “ตกมนั” (ภาพที� 100) ผลงานชื�อ “ผมเห็นโกแกงแคะฟัน” (ภาพที� 101) และ
ผลงานชื�อ “ป้ายสี” (ภาพที� 102) ศลิปินได้แสดงออกโดยผสมผสานระหวา่งเรื�องราวของความเป็น
จริงที�เกิดขึ :นจากประสบการณ์ชีวิต และเรื�องราวในจินตนาการที�คิดฝัน ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงแนว
ทางการสร้างสรรค์ของตนดงันี : 

พี�ให้ความสําคญักบัพื :นผิวที�แตกตา่ง อยากทํางานมนัๆ มีความคดิเข้าไป
ผสม อาจเป็นเรื�องความฝัน ความเก็บกด มนัปะทะเตะตาชอบเขียนรูปแล้วให้คนดแูล้ว
คดิตาม... เราชอบงานเซอร์  มนัทําได้ลึกลํ :ามากกวา่รูปแบบอื�น... เวลาเขียนนกเขียน
ปลาเราก็มีความสขุมากคือ เราสามารถเขียนพลิกแพลงดดัแปลงจากของจริงได้ เวลา
เขียนพี�ก็อยากเขียนให้มนัสวยแปลกกวา่ตวัจริง...249 

ศลิปินได้จินตนาการสร้างรูปทรงสตัว์ขึ :นใหมใ่ห้เกิดความผิดแปลกไปจากสภาพความ
เป็นจริงทั�วไป เช่น  รูปทรงของช้างในผลงานชื�อ “ตกมนั” ศลิปินเพิ�มงาช้างเข้าไปเป็นจํานวนมาก 
ผลงานชื�อ “ผมเห็นโกแกงแคะฟัน” ปรากฏรูปทรงของสนุขัที�มีศีรษะเป็นมนษุย์ (ศลิปิน) อีกทั :งยงัมี
มมุมองที�แปลกประหลาดเนื�องจากเป็นการมองผา่นจากชอ่งปากของบคุคลออกไปสู่ภายนอก ซึ�ง
เป็นภาพที�เกิดขึ :นจากการจินตนาการคิดฝันของศลิปิน และในผลงานชื�อ “ป้ายสี” ปรากฏรูปทรง
ของสิ�งมีชีวิตซึ�งเกิดจากการผสมผสานรูปทรงของสตัว์หลายชนิดเข้าไว้ในร่างเดียว เป็นภาพที�ผิด 
ปกติวิสยัของธรรมชาติอยา่งยิ�ง อีกทั :งบรรยากาศที�ปรากฏภายในภาพเกิดจากความเพ้อฝัน เป็น
โลกแหง่จินตนาการที�ไมส่ามารถเกิดขึ :นได้ในโลกความเป็นจริง อาจกลา่วได้วา่ผลงานทั :ง 4 ชิ :นมี
สดัสว่นของความผิดปกตวิิสยัทั :งรูปทรง และบรรยากาศแวดล้อมซึ�งปราศจากความสมเหตสุมผล  

นอกจากนี :ศลิปินได้กลา่วถึงจดุประสงค์ของการนําเสนอรูปสตัว์เพื�อสื�อแสดงออกในเชิง
สญัลกัษณ์ดงันี : “เราเกิดปีขาล และเรานามสกลุ คชบวั คือ ช้าง สงัเกตวา่ในภาพถ้าไมมี่รูปตวัพี�ก็
จะมีจะมีช้างกบัเสือเป็นสญัลกัษณ์ เขียนมาตั :งแตเ่ดก็แล้ว ที�เขียนเยอะที�สดุคือรูปช้างกบัเสือ 

                                                           

248 เรื�องเดยีวกนั. 
249 เรื�องเดยีวกนั. 
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เพราะมนัเป็นสญัลกัษณ์แทนตวัเอง”250 โดยที�ใบหน้าของศลิปินปรากฏในผลงานชื�อ “ผมเห็น 
โกแกงแคะฟัน” ซึ�งมีลําตวัเป็นสนุขั ช้างปรากฏในผลงานชื�อ “ตกมนั” และเสือปรากฏในผลงานชื�อ 
“ป้ายสี” เป็นต้น 

สามารถสรุปได้วา่ ชว่งต้นของการสร้างสรรค์ถือเป็นชว่งเวลาแหง่การทดลอง และ
แสวงหาแนวทาง ศิลปินได้เลือกแสดงออกด้วยกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ ตอ่มา
จงึสร้างสรรค์ด้วยกระบวนแบบจินตนาการและสญัลกัษณ์เรื�อยมาจนกระทั�งถึงปัจจบุนั เนื�องจาก
เป็นกระบวนแบบที�สอดคล้องกบัความต้องการของศิลปินที�ได้แสดงออกซึ�งจินตนาการคดิฝันของตน 

เนื +อหา 

ผลงานจิตรกรรมของศลิปินปรากฏเนื :อหาสว่นตวัคือ ผลงานชื�อ “เปรียว” (ภาพที� 99) 
และ “ผมเห็นโกแกงแคะฟัน” (ภาพที� 101) ซึ�งผลงานชื�อ “เปรียว” เป็นหนึ�งในผลงานชดุ “พลงัและ
ความสมดลุ” มีการแสดงเนื :อหาเรื�องราวเกี�ยวกบัความเชื�อ ซึ�งศลิปินได้อ่านหนงัสือเกี�ยวกบัศาสตร์
ของจีนที�วา่ด้วยเรื�องฮวงจุ้ย และสตัว์สญัลกัษณ์ จงึสร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ขึ :น โดยนําเสนอรูปม้า
เพื�อแสดงถึงความเร็ว และการเคลื�อนที�หรือก้าวไปข้างหน้า ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “ม้าเป็นตวัแทน
ความรู้สกึของคนเรื�องการเดินหน้า”251 ศลิปินพยายามนําเสนออารมณ์ความรู้สกึซึ�งเป็นนามธรรม
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมโดยอาศยัรูปสตัว์เป็นสญัลกัษณ์แทนความเร็ว หรือการก้าวไปข้างหน้า สว่น
ผลงานชื�อ “ผมเห็นโกแกงแคะฟัน” เป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัการจินตนาการ โดยศลิปินนกึย้อนเวลา
กลบัไปในสมยัที�โกแกงเดนิทางไปเขียนรูปยงัเกาะตาฮิติ และในขณะนั :นศลิปินคงเป็นเพียงสนุขั 
เป็นการถ่อมตวัของศลิปิน และเป็นมมุตลกขบขนัในห้วงความคดิหนึ�งของศลิปินเทา่นั :น ดงัที�ศลิปิน
กลา่วถึงผลงานว่า “ถ้าพี�เกิดในยคุนั :นพี�อาจเป็นได้แคห่มา เป็นการมองแบบเซอร์ โกแกงคือศลิปินที�
ชอบ เลยแสดงภาพมองผา่นจากปากโกแกงออกไปเห็นพี�ซึ�งตอนนั :นยงัเป็นแคห่มากําลงัฉี� และพี�
มองเห็นโกแกงแคะฟันเพราะเขาปวดฟัน”252 ดงันั :นผลงานทั :ง 2 ชิ :นจงึเกิดขึ :นจากความเชื�อและ
ความสนใจส่วนตวั ตลอดจนการจินตนาการของศลิปินเอง 

เนื :อหาสงัคมปรากฏในผลงานชื�อ “ตกมนั” (ภาพที� 100) เป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัสภาพการณ์
แวดล้อมที�เข้ามากระตุ้นเร้าศิลปินให้สร้างสรรค์ผลงานซึ�งศิลปินกล่าวว่า “เป็นการประชดประชนั คือ

                                                           

250 เรื�องเดยีวกนั. 
251 เรื�องเดยีวกนั. 
252 เรื�องเดยีวกนั. 
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อยากให้ช้าง หนึ�งตวัมีงาเยอะๆ ยามถกูล่าก็ให้ตกมนัอาละวาดก่อนตาย แล้วให้คนตดังาเสียให้หนํา
ใจ”253 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดจากการรับรู้ข้อมลูขา่วสารจากสงัคมเกี�ยวกบัเรื�องวิกฤตช้างไทยที�ถกู
ฆา่เพียงเพื�อต้องการงา โดยมนษุย์กลุม่หนึ�งที�มองเพียงมลูคา่ที�ตนได้รับมากว่าคณุคา่ของชีวิตที�ต้อง
สญูเสียไป ศลิปินจงึเขียนภาพขึ :นเพื�อเสียดสีพฤตกิรรมของบคุคลกลุ่มดงักล่าว 

ผลงานชื�อ “ป้ายสี” (ภาพที� 102) ศลิปินมีความชื�นชอบนําสํานวนหรือสภุาษิตคําพงัเพย
ของไทยมาใช้แสดงออกเพื�อเปรียบเทียบถึงพฤตกิรรมของมนษุย์ในสงัคม ซึ�งศิลปินได้กลา่วถึงดงันี : 

ความงามในภาษาของไทย เรามกัเอาคําพงัเพยมาใช้ ไม่วา่หยิบคําไหนมาพดูมนั
มกัมีสตัว์ แล้วมนัดนัมาตรงกบัสิ�งที�เราคิดได้ในงานเซอร์ เกี�ยวกบัสงัคม เกี�ยวกบัเพื�อน ความรัก 
เลยเอาคําพงัเพยมาใช้ มนัสนกุ ได้ทั :งเนื :อหาได้ทั :งรูปสตัว์ เช่น ช้างเท้าหลงั ไก่เห็นตีนง ู ที�มนั
สอดคล้องกบัเรื�องราวในสงัคม หรือใสร้่ายป้ายสี ค้างคาวกินกล้วย เราอาจเปรียบเทียบโดยใช้

สตัว์เปรียบกบัสงัคม เป็นสงัคมที�เราไปประสบพบเจอ 254
 

ศลิปินสนใจและชื�นชอบในสภุาษิตคําพงัเพย ซึ�งมกัใช้เปรียบเทียบพฤตกิรรมของมนษุย์
ผา่นสตัว์ชนิดตา่งๆจงึก่อให้เกิดการสร้างผลงานขึ :น ผลงานชื�อ “ป้ายสี” (ภาพที� 102)  ศลิปินแสดง
เนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัคําพดูของมนษุย์ที�มกัพดูบิดเบือนข้อมลูให้เกินจริง หรือผิดเพี :ยนไปจากความ
เป็นจริง ซึ�งศลิปินได้กลา่ววา่ “...ใสร้่ายป้ายสี... ที�ใช้ได้กบัชีวิตจริงไมว่า่วงการไหนๆแม้กระทั�ง
วงการศลิปะที�แสบที�สดุ คนที�ได้ยินได้ฟังมกัหเูบาเชื�อ ส่วนคนที�ถกูนินทาให้ร้ายกลบัไมรู้่อะไรด้วย
เลยก็เสียหายไป... ในภาพววัไมมี่พิษสงอะไรก็ถกูใสสี่ให้เป็นเสือไปได้ สว่นการฟังถกูๆผิดๆอย่าง
เห็ดก็เป็นเป็ดไปได้เหมือนกนั...”255 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จึงแสดงเนื :อหาเกี�ยวกบัพฤตกิรรมและการ
สื�อสารระหว่างบคุคลในสงัคมที�มกัพดูบิดเบือนข้อมลูให้ผิดเพี :ยนไปจากความจริง 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานของศลิปินประกอบด้วย การแสดงออกเรื�องความสนใจ
สว่นตวั และเรื�องราวหรือสถานการณ์ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลอื�นในสงัคม ซึ�งมาปะทะกบั
ความรู้สกึของศิลปินจนเกิดการสร้างสรรค์ขึ :น ดงันั :นจงึสามารถสรุปได้วา่เนื :อหาที�ศลิปิน
นําเสนอในผลงานสร้างสรรค์มีทั :งเนื :อหาสว่นตวั และเนื :อหาสงัคม 

 

                                                           

253 ประทีป คชบวั, ท้องร้องสมองพดู: งานภาพเขียนแนวเหนือจริง (ม.ป.ท., 2546), 4 
254 สมัภาษณ์ ประทีป คชบวั, ศิลปิน, 22 มิถนุายน 2553. 
255 ประทีป คชบวั, ท้องร้องสมองพดู: งานภาพเขียนแนวเหนือจริง, 21. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

วิจิตร อภชิาตเิกรียงไกร

วิจิตร อภิชาตเิกรียงไกร
อาศยัและเติบโตในจงัหวดันครราชสีมา 
สาขาภาพพิมพ์ และปริญญาโท สาขาจิตรกรรม
มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็น

ผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปินถกูถ่ายทอดด้วยสื�อหลากหลายประเภท อาทิ 
ภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประตมิากรรม ตลอด
ในผลงานของตนครั :งแรกราวปี พ
รูปช้างขึ :น ตลอดระยะเวลาที�นําเสนอรูปสตัว์ตั :งแต ่ ปี พ
ระยะเวลากวา่ 20 ปี มีผลงาน

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ก่อนเทศกาล
และผลงานชื�อ “ช้างไปรษณียบตัร
วิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

ภาพที� 103  ก่อนเทศกาล 
(“ก่อนเทศกาล 

วิจิตร อภชิาตเิกรียงไกร 

วิจิตร อภิชาตเิกรียงไกร เกิดเมื�อวนัที� 17 มกราคม ปี พ.ศ.2507 
อาศยัและเติบโตในจงัหวดันครราชสีมา ปัจจบุนัอาย ุ 46 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี 

ภาพพิมพ์ และปริญญาโท สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นศลิปินอิสระ  

ผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปินถกูถ่ายทอดด้วยสื�อหลากหลายประเภท อาทิ 
ภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประตมิากรรม ตลอดจนผลงานด้านวรรณกรรม ซึ�งศลิปินได้เริ�มนําเสนอรูปนก
ในผลงานของตนครั :งแรกราวปี พ.ศ.2530 ด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ ตอ่มาจงึสร้างสรรค์ประตมิากรรม

ตลอดระยะเวลาที�นําเสนอรูปสตัว์ตั :งแต ่ ปี พ.ศ. 2530 เรื�อยมาจนถึง พ
ปี มีผลงานศลิปะรูปสตัว์เป็นจํานวนมาก   

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
ก่อนเทศกาล 08” (ภาพที� 103) ผลงานชื�อ “Free Elephant x,s

ช้างไปรษณียบตัร” (ภาพที� 105) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

ก่อนเทศกาล 08, 2531 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ ขนาด 79 x 109 
ก่อนเทศกาล 08”, พ.ศ.2531, ภาพถ่ายส่วนบคุคล, วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร
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2507 ที�จงัหวดัสโุขทยั แต่
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี 

จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 

ผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปินถกูถ่ายทอดด้วยสื�อหลากหลายประเภท อาทิ 
จนผลงานด้านวรรณกรรม ซึ�งศลิปินได้เริ�มนําเสนอรูปนก

วิธีภาพพิมพ์ ตอ่มาจงึสร้างสรรค์ประตมิากรรม
เรื�อยมาจนถึง พ.ศ. 2550 รวม

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 3 ชิ :น 
Free Elephant x,s”  (ภาพที� 104) 

และรายละเอียดของการ

 

79 x 109  ซม. 
วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 104  Free Elephant x,s
(“Free Elephant x,s

ภาพที� 105  ช้างไปรษณียบตัร
 (“ช้างไปรษณียบตัร

แรงจูงใจ 

 จากกระบวนการศกึษาทําให้ศลิปินเริ�มต้นสร้างสรรค์ผลงานศลิปะด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ 
โดยนําเสนอเรื�องราวเกี�ยวกบัความทรงจําในวยัเยาว์ ที�ครั :งหนึ�งตนเองเคยมีโอกาสได้สมัผสัใกล้ชิด
กบัธรรมชาต ิ ตลอดจนได้เกิดจินตนาการถึงนกของเลน่ซึ�งเตม็เปี�
แนวคิดนี :ได้ปรากฏอยูใ่นผลงานภาพพิมพ์ของศลิปินเป็นจํานวนมากถึง 
เทศกาล-08” (ภาพที� 103
ภาพพิมพ์ที�นําเสนอรูปนกดงันี :

Free Elephant x,s, 2543 เทคนิค สําริด 
Free Elephant x,s”, พ.ศ.2543, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร

ช้างไปรษณียบตัร, 2545. 
ช้างไปรษณียบตัร”, พ.ศ.2545, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร

จากกระบวนการศกึษาทําให้ศลิปินเริ�มต้นสร้างสรรค์ผลงานศลิปะด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ 
โดยนําเสนอเรื�องราวเกี�ยวกบัความทรงจําในวยัเยาว์ ที�ครั :งหนึ�งตนเองเคยมีโอกาสได้สมัผสัใกล้ชิด
กบัธรรมชาต ิ ตลอดจนได้เกิดจินตนาการถึงนกของเลน่ซึ�งเตม็เปี� ยมไปด้วยจิตวิญาณชนบท โดย
แนวคิดนี :ได้ปรากฏอยูใ่นผลงานภาพพิมพ์ของศลิปินเป็นจํานวนมากถึง 45 

103)  คือภาพที�สามารถนํามากล่าวถึงมลูเหตทีุ�มาในการสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพพิมพ์ที�นําเสนอรูปนกดงันี : 
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วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร)

 

วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร)

จากกระบวนการศกึษาทําให้ศลิปินเริ�มต้นสร้างสรรค์ผลงานศลิปะด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ 
โดยนําเสนอเรื�องราวเกี�ยวกบัความทรงจําในวยัเยาว์ ที�ครั :งหนึ�งตนเองเคยมีโอกาสได้สมัผสัใกล้ชิด

ยมไปด้วยจิตวิญาณชนบท โดย
45 ชิ :น ผลงานชื�อ “ก่อน

คือภาพที�สามารถนํามากล่าวถึงมลูเหตทีุ�มาในการสร้างสรรค์ผลงาน
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เพราะชีวิตในวยัเดก็อยู่ตา่งจงัหวดัเห็นคนเห็นสตัว์ โตที�โคราชได้สมัผสัชีวิต
ชาวบ้าน... เป็นเพราะเราคลกุคลีอยู่กบัธรรมชาติ เราอาจเป็นคนรักธรรมชาติโดยไมรู้่ตวั...
เคยเลี :ยงสตัว์ บางยคุมีนกแก้ว นกแขกเต้า ไมไ่ด้ซื :อนะ มีคนเข้าป่าเอามาขายให้ เดก็ชนบท
จะมีสตัว์เลี :ยง...เวลาเราดนูกมนัสวยมากเป็นสิ�งสวยงามน่าอศัจรรย์... นกในงานคือ เดก็
ประดิษฐ์ของเลน่... นกของเลน่มนัเป็นตวัแทนของตวัเรา... เราชอบประดิษฐ์ปะดอย ชอบ
ของเลน่เยอะ เลยทําเป็นเรื�องเป็นราว... กิ�งไม้เป็นสญัลกัษณ์การละเลน่ในชนบท... มนัเป็น

องค์ประกอบศิลป์ เราสนกุกบัการวางจงัหวะ 256 

ศลิปินเตบิโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที�อดุมสมบรูณ์ ภาพวิถีชีวิตของผู้คนที�อาศยัอยู่
ในชนบท หรือภาพการดํารงชีวิตของสตัว์ที�อาศยัอยูต่ามธรรมชาตยิ่อมเป็นสิ�งที�สามารถพบเห็นได้ 
ประกอบกบัศลิปินเคยใกล้ชิดกบันกจงึเกิดทศันะด้านบวก และเกิดความประทบัใจในรูปทรงของ
นก ตอ่มาเมื�อสร้างผลงานศิลปะจงึจินตนาการถึงของเลน่ที�สามารถใช้พรรณนาเรื�องราวที�เกี�ยวข้อง
กบัประสบการณ์ทางความรู้สกึด้านจิตวิญญาณชนบทของตนเอง ของเลน่รูปนกจึงปรากฏขึ :นใน
ผลงานภาพพิมพ์เป็นอนัดบัแรก อาจกลา่วได้วา่ความใกล้ชิดกบัธรรมชาต ิและความรู้สกึประทบัใจ
ในสตัว์ ตลอดจนความต้องการถ่ายทอดจินตนาการได้กลายมาเป็นสิ�งเร้าที�สง่ผลผลกัดนัให้ศลิปิน
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�แสดงรูปนกขึ :น โดยอาศยัทกัษะเชิงศลิปะที�ตนมีความสามารถ ซึ�ง
กระบวนการทั :งหลายเหลา่นี :เป็นผลผลกัดนัมาจากแรงจงูใจภายใน 

อยา่งไรก็ตามแรงจงูใจด้านความสนใจแสดงออกด้วยกลวิธีภาพพิมพ์ได้ลดระดบัลง  
ถกูแทนที�ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานผา่นกลวิธีทางประตมิากรรม ซึ�งศลิปินได้กลา่วว่า “สาเหตทีุ�
เปลี�ยนจากภาพพิมพ์ไปสูป่ระตมิากรรม เพราะต้องการพฒันาเทคนิค มนัตอบสนองด้านความ
ต้องการ... อาจเป็นเพราะเราเป็นคนชอบอะไรเยอะๆ วาดอย่างเดียวไมพ่อ ชอบทดลอง สนกุ ชอบ
ตื�นตาตื�นใจกบัอะไรที�ตา่งออกไปจากที�เคยทํา... อยากทําเพราะอยากเห็น”257 สิ�งที�ศลิปินได้
กลา่วถึงข้างต้นคือ แรงจงูใจภายในด้านความต้องการถ่ายทอดความคดิ แสดงอิสระทางการ
สร้างสรรค์ อนัเป็นผลมาจากอปุนิสยัสว่นตวัของศลิปินที�มีความชื�นชอบการนําเสนอผลงานด้วย
กลวิธีหลากหลาย และแปลกใหมจ่งึเกิดการสํารวจค้นคว้า และแสวงหาหนทางเพื�อตอบสนองตอ่
ความต้องการซึ�งเป็นสิ�งเร้าภายใน ถือเป็นการท้าทายศกัยภาพของตนและยงัสามารถชว่ย
เสริมสร้างความสขุความพงึพอใจ ตลอดจนทําให้มโนภาพที�ปรากฏอยูใ่นความคิดถกูถ่ายทอด

                                                           

256 สมัภาษณ์ วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร, ศิลปิน, 26 มิถนุายน 2553. 
257 เรื�องเดยีวกนั. 
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ออกมาให้สําเร็จเป็นรูปธรรม โดยสามารถกลา่วถึงในผลงานชื�อ ““Free Elephant x,s” (ภาพที� 
104) ซึ�งเป็นผลงานประตมิากรรมที�มีการปรับเปลี�ยนรูปสตัว์จากนกมาเป็นช้าง จากเรื�องจินตนาการ
สว่นตวัมาสูเ่รื�องราวของช้างในสงัคมไทย โดยศลิปินได้กล่าวถึงที�มาของการสร้างสรรค์ดงันี : 

ความรู้สกึสว่นตวัทําให้ใช้ช้างในการพฒันางานตอ่... เมื�อนกหรือความเป็นไทย
ฟอร์มดแูล้วจะไมต่อบคําถามของสงัคม วนัหนึ�งเห็นช้างเดินในเมืองเลยทําช้าง จริงๆฟอร์ม
ช้างก็เป็นไทยฟอร์ม และเรานกึถงึปัญหาของช้างไทย นกึถงึช้างเป็นสญัลกัษณ์ของชาติ ช้าง
น่าจะดงึความสนใจในสงัคมได้... ทําช้างเพื�อตวัช้างเองในลําดบัแรก อยากให้เห็นความงาม 

น่ารัก น่าสงสาร น่าเห็นใจ...258 

ผลงานชิ :นนี :เกิดจากการถกูกระตุ้นเร้าทางความคิด กลา่วคือ ภายหลงัจากการได้พบ
เห็นช้างที�ถกูควาญนําเข้ามาเดนิหากินในเมือง ทําให้ความรู้เดมิเกี�ยวกบัช้าง ซึ�งครั :งหนึ�งเคยผกูพนั
กบัวิถีชีวิตชาวไทยเป็นสญัลกัษณ์ของชาตถิกูนํามาเชื�อมโยงเข้ากบัปัญหาของช้างไทย ประกอบกบั
เกิดความสนใจในรูปทรงช้างที�สามารถบง่บอกได้ถึงความเป็นไทย จงึก่อให้เกิดการนําเสนอผลงาน
ประตมิากรรมรูปช้างขึ :น โดยมีเจตจํานงในการนําสง่สนุทรียะความงามผา่นประตมิากรรมช้าง เพื�อ
ดงึดดูความสนใจของผู้คนในสงัคมและก่อให้เกิดการกระตุ้นจิตสํานกึในเชิงอนรัุกษ์ได้ ดงันั :น
ผลงานชิ :นนี :จงึเกิดขึ :นจากแรงผลกัดนัภายในตวัของศลิปินที�ต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ ตลอด 
จนนําเสนอความงามด้านการสร้างสรรค์ศลิปะ โดยมีเจตจํานงเพื�อสง่เสริมความดีงามให้เกิดขึ :นใน
สงัคม จงึถือเป็นแรงจงูใจภายใน 

ภายหลงัจากการสร้างผลงานประตมิากรรมรูปช้าง ศลิปินได้รับเชิญจากสมาคมผู้
จดัพิมพ์หนงัสือแหง่ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมให้ประชาชนรักการอา่นหนงัสือขึ :น โดยใน
ครั :งนี :ศลิปินได้เป็นผู้ออกแบบสญัลกัษณ์ของโครงการเป็นรูปช้าง รวมทั :งสร้างผลงานประตมิากรรม
สาธารณะชื�อ “ช้างไปรษณียบตัร” (ภาพที� 105) ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการสร้างสรรค์ดงันี : 

ช้างโปสการ์ดเป็นตวัแรก เพราะเราเริ�มสนใจงานแนวสาธารณะ ตอนนั :น ปี 45 
คิดเป็นคอนเซป็ต์เชิงสาธารณะเรื�องรักการอา่น ตอนแรกนกึถงึวา่ ช้างน่าเป็นสตัว์ที�ฉลาด
เรียนรู้ง่าย... พระเทพทรงสง่เสริมการอา่น และพระเทพกท็รงรักช้าง... ซึ�งช้างนี :เกิดจาก
รูปทรงของการถกัลวด ปลกูต้นไม้ในสวนหย่อม... งานรักการอา่นเมื�อทําแล้วได้ประโยชน์กบั

                                                           

258 เรื�องเดยีวกนั. 
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เรา คือเรายงัได้ทํางานอยู่ แล้วมีประโยชน์ในสงัคมคือ สงัคมไทยต้องการบริบทที�ชี :นําให้เกิด

การคิดตามอย่าง เช่น การรณรงค์259 

ผลงานชิ :นนี :เกิดขึ :นโดยได้รับแรงกระตุ้นมาจากปัจจยัภายนอกซึ�งได้แก่ โครงการ
สง่เสริมรักการอ่าน หากแตก่ารนําเสนอรูปทรงของช้างและกลวิธีในการสร้างสรรค์ที�ปรากฏนั :นเกิด
จากแรงจงูใจภายใน โดยเกิดจากการพิจารณากลั�นกรองภายใต้ความคิดเห็นของศลิปิน กลา่วคือ 
ศลิปินเคยสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูปช้างมาก่อน อีกทั :งรูปทรงช้างเมื�อนํามาจดัแสดง
สามารถใช้เป็นสื�อกลางที�มีความสอดคล้องกบัโครงการ เพราะช้างเป็นสตัว์ที�ได้ชื�อวา่มีความเฉลียว
ฉลาดและเรียนรู้เร็ว นอกจากนี :สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯทรงมีพระราชดําริสง่เสริมให้ประชาชน
รักการอา่น รวมทั :งทรงชื�นชอบช้างมากเป็นพิเศษ จงึเป็นผลทําให้ปรากฏผลงานที�นําเสนอรูปช้าง
ขึ :น โดยได้นําเอาวิธีการปลกูต้นไม้ด้วยการดดัโครงลวดเป็นรูปสตัว์ชนิดตา่งๆที�สามารถพบเห็นได้
ทั�วไปมาปรับประยกุต์ใช้ในผลงานของตนเอง  

สรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :เกิดจากแรงจงูใจภายในด้านความต้องการนําเสนอผลงานให้
สอดคล้องสมัพนัธ์กบัโครงการ เป็นการตอบสนองตอ่ความคดิและความต้องการภายในของตนเพื�อ
สว่นรวม ผลที�ได้รับคือ ความสขุความเพลิดเพลิน และได้พฒันาศกัยภาพความสามารถ ตลอดจน
ได้สง่เสริมจิตสํานกึให้สงัคม ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า “คนดนูา่จะมีโอกาสได้รับความสขุเทา่ที�เราจะทํา
ได้ เราภาคภมูิใจมีความสขุและเรามกันกึถึงคนอื�นด้วย นี�อาจเป็นที�มาของงานสาธารณะ...” 
อยา่งไรก็ตามพื :นฐานของผลงานศลิปะสาธารณะจําเป็นต้องอาศยัการยอมรับจากผู้ชม ซึ�งถือเป็น
แรงจงูใจภายนอก โครงลวดที�นํามาดดัเป็นรูปช้างจะมีรูปทรงที�สมบรูณ์ได้ต้องอาศยัการเขียน
ไปรษณียบตัรและนําไปผกูติดกบัโครงลวด ดงันั :นความร่วมมือของผู้ชมขณะแสดงผลงานจงึถือ
เป็นองค์ประกอบสําคญั แตเ่มื�อพิจารณาไปที�เจตจํานงในการสร้างสรรค์ทําให้สามารถพบวา่ศลิปิน
มุง่สง่เสริมหรือกระตุ้นให้เกิดสิ�งดีงามในสงัคมโดยมิได้คํานงึถึงปัจจยัเสริมด้านเงิน หรือชื�อเสียง ซึ�ง
สอดคล้องกบัศลิปินที�ได้กลา่วเสริมวา่ “ทําอยา่งไรให้ตวัเราสามารถทํางานศลิปะให้ได้ผล ทํา
ออกไปแล้วคนต้อนรับยินดี... การที�เราได้รับผลตอบรับอย่างดีเป็นแรงผลกัดนัให้เราทํางาน พฒันา
ให้ใหญ่ขึ :น ซบัซ้อนขึ :น... แตท่กุอย่างต้องคดิไปตามความต้องการของเราก่อน...งานสาธารณะเป็น
งานที�เราได้ปล่อยความรู้ความสามารถ และให้ประโยชน์แก่สงัคม...260 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิด
จากแรงจงูใจภายใน เนื�องจากเจตจํานงของศลิปินมุง่ไปที�การพฒันาศกัยภาพของตนเพื�อให้เกิด
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ประโยชน์ทั :งตอ่ตนเองและบคุคลอื�นในสงัคม มิได้คาดหวงัถึงชื�อเสียงหรือผลพลอยได้ที�เป็น
แรงจงูใจภายนอกแตอ่ยา่งใด 

เนื :อหาเรื�องราวและกลวิธีในการสร้างสรรค์รูปสตัว์ในผลงานศลิปะเปลี�ยนแปลงไปตาม
สิ�งเร้าที�แตกตา่ง ทั :งจินตนาการ เจตจํานงในการทํางาน ตลอดจนประสบการณ์ที�ได้รับรู้ ผลกัดนัให้
ศลิปินเกิดความต้องการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานของตน โดยที�การสร้างสรรค์ทางศลิปะเป็น
หนทางแหง่การระบายออกซึ�งความคิดและได้แสดงทกัษะความสามารถ ซึ�งทั :งหมดล้วนเกิดขึ :น
ภายใต้อิทธิพลของแรงจงูใจภายใน สว่นแรงจงูใจภายนอกด้านรางวลัจากการประกวด การได้รับ
การยอมรับจากสงัคม และเงินนั :นศลิปินได้กล่าวถึงดงันี : 

เริ�มประกวดตั :งแต ่ ปี 2 ยคุเราการประกวดเป็นเรื�องยิ�งใหญ่ ในใจทกุคนมีความ
ต้องการ... การสง่ผลงานประกวดกบัชื�อเสียงมนัเป็นสิ�งที�เกื :อกลู ช่วยเร่งพลงั ช่วยสร้างความ
น่าเชื�อถือในสงัคม เพราะศิลปินต้องใช้เวลาสั�งสม ดงันั :นถ้าเราได้รางวลัมาบ้างเราจะไปได้
เร็ว มีเครดิตดีกวา่ เป็นธรรมชาติถ้ามีชื�อเสียงก็ง่ายตอ่การยอมรับในสงัคม... พอได้แล้ว

เหมือนเราได้ขึ :นบนัไดก้าวแรกและต้องการก้าวขึ :นไปเรื�อยๆ...261  

การสง่ผลงานประกวดมีผลมาจากสิ�งเร้าภายนอกคือ ในขณะที�ศลิปินกําลงัศกึษามี
กระแสความนิยมสง่ผลงานเข้าร่วมประกวดในหมูน่กัศกึษาด้วยกนั ประกอบกบัสิ�งเร้าภายในคือ 
ความมุง่มั�นแสดงศกัยภาพของตนให้ปรากฏ ตามทศันะของศลิปินการได้รางวลัสามารถสร้าง
ชื�อเสียงและทําให้ตนเองกลายเป็นที�ยอมรับในสงัคมได้ ดงันั :นศลิปินจงึสง่ผลงานประกวดและ
ได้รับรางวลัเป็นจํานวนมาก อาทิ ในปี พ.ศ.2530 ได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง 
ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 33 ในปี พ.ศ. 2531-2532 ได้รับรางวลั
เกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 34 และ

ครั :งที� 35  ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง ประเภท
ประตมิากรรม จากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ิ ครั :งที� 40 และในปี พ.ศ.2548 ได้รับรางวลัทนุ
สร้างสรรค์ศลิปกรรม ศลิป์  พีระศรี ตลอดจนรางวลัจากเวทีการประกวดสําคญัในระดบัประเทศ
อื�นๆอีกเป็นจํานวนมาก สง่ผลทําให้ศลิปินได้รับการยอมรับทั :งในระดบัประเทศ และในระดบัสากล 
รางวลัจงึเปรียบเสมือนบนัไดก้าวแรกที�สามารถนําพาไปสู่ความสําเร็จในการเป็นศลิปิน และ
กลายเป็นแรงผลกัดนัที�ทําให้ศลิปินเกิดความมุง่มั�นพฒันาผลงานของตนให้มีคณุภาพ 
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ในสว่นของแรงจงูใจภายนอกด้านเงินนั :นเป็นเพียงแรงเสริม ดงัที�ศลิปินกล่าววา่ “เรามี
เงินเพื�อให้เราได้ทําในสิ�งที�เราอยากทํา และจะได้ไมทํ่าในสิ�งที�ไมอ่ยากทํา ถ้าเรามีเงินเราคงไมต้่อง
มาอนัเดอร์ใคร... ถ้าเราทํานกภาพพิมพ์ตลอดเราอาจดงั งานอาจขายได้... เราไมน่า่เป็นคนทํางาน
แบบวาดรูปขาย เราไม่ต้องการมาอยูใ่นวงัวนของการขาย เราก็หนัไปทํางานสาธารณะ...262 เงินซึ�ง
เป็นปัจจยัหลกัของการดํารงชีวิตแม้มีความสําคญัไมน้่อย แตร่ะหว่างการสร้างสรรค์ได้ปราศจาก
อิทธิพลของสิ�งลอ่ใจดงักลา่ว โดยสามารถพิจารณาได้จากการปรับเปลี�ยนกลวิธีจากผลงานภาพ
พิมพ์ซึ�งมีแนวโน้มที�ตรงกบัความต้องการของนกัสะสมไปสูผ่ลงานประตมิากรรมสาธารณะที�ไม่
สอดคล้องกบัการซื :อขาย อาจกลา่วได้วา่เงินเป็นเพียงผลพลอยได้ชว่ยเสริมแรงและสร้างกําลงัใจ
ตลอดจนทําให้ศลิปินสามารถดํารงชีวิตเพื�อสร้างผลงานศิลปะตามความปรารถนาภายใน โดยไม่
ต้องกระทําการเพื�อตอบสนองตอ่ความต้องการของบคุคลอื�น สอดคล้องกบัศลิปินได้กลา่วสรุปวา่ 
“...เราทําช้างก็เพราะเราชอบช้างอยูแ่ล้ว เราเป็นคนกําหนดตวัเราเอง ถ้ามีใครให้ทํางเูราก็ไมทํ่า ทํา
อยา่งอื�นเราก็ไมทํ่า... ที�ทํางานประการที�หนึ�งคือต้องเกิดผลที�เราต้องการ ประการที�สองเปิดโอกาส
ให้เราได้ทํางานที�หลากหลาย...263  ดงันั :นสามารถสรุปได้ว่าผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินเกิด
จากแรงจงูใจภายใน โดยมีแรงจงูใจภายนอกด้านรางวลั ชื�อเสียง และเงินเป็นแรงเสริมที�ทําให้
แรงจงูใจภายในทวีพลงัสงูขึ :น  

กระบวนแบบ 

ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ และกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดของกระบวน
แบบที�ปรากฏในแตล่ะผลงานดงันี : 

ผลงานชื�อ “ก่อนเทศกาล-08” (ภาพที� 103) รูปทรงตลอดจนสภาพบรรยากาศตา่งๆ
เกิดขึ :นภายใต้การคิดฝันเป็นโลกในจินตนาการของศลิปิน ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “นกก็คดิขึ :นมาเอง 
โดยจะคดิถึงวสัดทีุ�เอามาทําด้วย เชน่ กิ�งไม้ ใบไม้ เราไมเ่อาของที�มีอยูแ่ล้วมาใช้ เป็นการ
จินตนาการขึ :นมาใหม.่..”264 จากภาพศลิปินได้สร้างแสงสีบรรยากาศ รวมทั :งกําหนดสภาพแวดล้อม
ตา่งๆให้ออกหา่งจากสภาพความเป็นจริง บรรยากาศภายในภาพเงียบสงบ อ้างว้าง ปรากฏเพียง
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รูปทรงของนกที�เกิดจากวสัดธุรรมชาติ เชน่ กิ�งไม ่ใบไม้ ขนนกนํามาประกอบกนัขึ :นเป็นของเลน่ ซึ�ง
รูปทรงของเลน่รูปนก ตลอดจนบรรยากาศที�แวดล้อมได้สร้างปริศนาที�ก่อให้เกิดการปลกุเร้าตอ่
ภาวะทางอารมณ์ กระตุ้นความคิดของผู้ชมให้พยายามแทนคา่ความหมายของสิ�งที�ปรากฏใน
ผลงาน นอกจากนี :ศลิปินได้กลา่ววา่ “นกของเลน่มนัเป็นตวัแทนของตวัเรา... มนัแทนบคุลิกภาพ
ของเรา... กิ�งไม้เป็นสญัลกัษณ์ของการละเลน่ในชนบท”265 ดงันั :นทั :งภาพที�ปรากฏและความหมาย
เชิงสญัลกัษณ์ที�สอดแทรกอยูใ่นผลงานจงึทําให้สามารถสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้วย
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

ผลงานชื�อ “Free Elephant x,s” (ภาพที� 104) ศลิปินมุง่ให้ความสําคญักบัการนําเสนอ
ความงามทางรูปทรง กลา่วคือ ช้างขนาดใหญ่และเล็กมีการแสดงออกในเชิงลดทอนโครงสร้าง 
ตลอดจนรายละเอียดลงจนเกิดความเรียบง่าย โดยที�บริเวณผิวของช้างทั :งสองปรากฏเส้นตั :งและ
เส้นนอนทบัซ้อนกนัจนเกิดเป็นตารางรอบตวั ทั :งรูปทรงที�เรียบง่าย เส้นตารางที�เรียงตวักนัอย่างเป็น
ระเบียบทําให้ผู้ชมสามารถสมัผสัได้ถึงสนุทรียภาพความงามของรูปทรงเป็นอนัดบัแรก อยา่งไรก็
ตามเส้นตารางกลบัมีนยัยะที�แฝงเร้นทําให้ผู้ชมคิดหาที�มาของเส้นดงักลา่วด้วยการแทนคา่เชิง
สญัลกัษณ์ จงึสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบรูปแบบนิยมเป็นหลกั และ
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง 

ผลงานชื�อ “ช้างไปรษณียบตัร” (ภาพที� 105) เป็นผลงานประตมิากรรมสาธารณะที�
สร้างสรรค์ขึ :นเพื�อให้ผู้ชมได้มีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผลงาน โดยได้นําเอาลวดมาดดัเป็นโครงสร้างรูป
ช้างซึ�งมีลกัษณะลดทอนให้เกิดความเรียบง่าย ในระหวา่งการแสดงผลงานได้เปิดโอกาสให้ผู้ชม
เขียนไปรษณียบตัรและนําไปผกูแขวนกบัลวดดดัดงักลา่ว เมื�อได้รับความร่วมมือจากผู้ชมลวดดดัที�
เคยเป็นเพียงโครงสร้างกลบัปรากฏเป็นรูปทรงของช้างอยา่งสมบรูณ์ อาจกลา่วได้วา่กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :มุง่ให้ความสําคญักบัการสร้างรูปทรงของช้างจากไปรษณียบตัรแตล่ะใบ จงึ
มีลกัษณะของกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม นอกจากนี :เจตจํานงในการสร้างผลงานยงัมีการนําช้าง
มาใช้เพื�อเป็นสญัลกัษณ์โครงการ รวมทั :งใช้เป็นสญัลกัษณ์ของการเรียนรู้ ดงันั :นสรุปได้วา่ผลงาน
ชิ :นนี :มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมเป็นหลกั และกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์เป็นรอง  

                                                           

265 เรื�องเดยีวกนั. 
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ศลิปินได้นําเสนอผลงานสร้างสรรค์ของตนผา่นการแสดงออกด้วยกระบวนแบบ 2 
ประเภท ได้แก่ กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ และกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม ซึ�ง
สอดคล้องกบัศลิปินที�ได้กลา่ววา่ “...อาจเป็นเพราะเราเป็นสญัลกัษณ์นิยม การเอาสตัว์มาใช้
นอกจากรูปทรงจะสวยงามอีกอยา่งมนัเป็นตวัแทนได้...”266  

เนื +อหา 

ศลิปินได้นําเสนอเนื :อหาที�เกี�ยวเนื�องกบัความคิดจินตนาการของตนเอง รวมทั :งสะท้อน
เรื�องราวทางสงัคม ซึ�งสามารถกลา่วถึงรายละเอียดด้านเนื :อหาที�ปรากฏในแตล่ะผลงานได้ดงันี : 

ผลงานชื�อ “ก่อนเทศกาล-08” (ภาพที� 103) ศลิปินได้ถ่ายทอดเรื�องราวตามจิตนาการ
ของตนเองเกี�ยวกบัของเลน่ของเดก็ชนบทซึ�งถกูประดิษฐ์ขึ :นจากวสัดธุรรมชาต ิ โดยได้กลา่วถึง
เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานดงันี : 

มนัเป็นเรื�องของเดก็จะคิดทํา (ของเลน่) ในจินตนาการของเรา... กิ�งไม้มนัมาจาก
การนิยามภาพของชีวิตคนไทยที�อยู่ในชนบทแวดล้อมด้วยวตัถสุิ�งของที�เป็นธรรมชาติ กิ�งไม้
จงึเป็นสญัลกัษณ์การละเลน่ในชนบท... เดก็ชนบทจะสามารถเก็บของเลน่ได้จากสิ�งรอบตวั
... ในภาพเหมือนมีเดก็คนหนึ�งเลน่อะไรแล้วก็ทิ :งไว้... สว่นใหญ่เรานกึถงึตวัเอง เราเป็นคนทํา 
มนัแทนบคุลิกภาพของเรา เราชอบสนัโดษ ชอบอยู่เงียบๆ ของเลน่มนัก็อยู่ของมนัตวัเดียว 

เราชอบประดิษฐ์ปะดอย ชอบของเลน่เยอะ เลยทําเป็นเรื�องเป็นราว...267  

ศลิปินได้จินตนาการถึงภาพของเลน่ที�ถกูประดิษฐ์ขึ :นจากวสัดธุรรมชาต ิ กิ�งไม้ที�วาง
ระเกะระกะ บรรยากาศแวดล้อมที�เงียบสงบ เป็นเสมือนสิ�งแทนบคุลิกภาพสว่นตวัของศลิปิน 
กลา่วคือ ของเลน่รูปสตัว์ และกิ�งไม้เล็กๆสะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดผกูพนักบัธรรมชาต ิ อีกทั :ง
ยงัมีนิสยัชื�นชอบการประดิษฐ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที�เงียบสงบสะท้อนความรักสนัโดษของ
ศลิปิน ดงันั :นสภาพการณ์ที�เกิดขึ :นจงึมีที�มาจากจินตนาการคดิฝันที�ได้สะท้อนเอาบคุลิกภาพของ
ศลิปินให้ปรากฏออกมาในผลงาน จงึสรุปได้ว่ามีการถ่ายทอดด้วยเนื :อหาสว่นตวั 

ผลงานชื�อ “Free Elephant x,s” (ภาพที� 104) ศลิปินได้นําเสนอมมุมองที�เกี�ยวข้องกบั
ปัญหาของช้างไทยในปัจจบุนั ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงดงันี :  

                                                           

266 เรื�องเดยีวกนั. 
267 เรื�องเดยีวกนั. 
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เรานกึถงึปัญหาของช้างไทย นกึถงึช้างเป็นสญัลกัษณ์ของชาติ... เส้นตาราง 
เหมือนเงาของลกูกรงขงัสตัว์ที�ฉายเข้าไปในผิวหนงัของช้าง เส้นที�วิ�งไปตามตวัช้างแม้ไมมี่
กรงจริง แตช้่างพวกนี :ก็เหมือนถกูจํากดัอิสรภาพ... พรากมนัออกมาจากธรรมชาติที�ควรเป็น

ปกติ จบัมาฝึก ที�จริงแล้วเราก็หยาบคายกบัช้างมาก268  

ช้างทั :งสองตวัปรากฏเส้นตารางรอบร่างกาย เป็นสญัลกัษณ์สื�อแทนกรงขงัที�แม้มิได้ถกู
จํากดัอิสรภาพทางร่างกาย แตท่วา่การพรากช้างออกมาจากบริบทของป่านํามาฝึกหรือนํามาเดิน
ในเมืองนั :นเทา่กบัเป็นการกําหนดกะเกณฑ์ชีวิตของช้างให้เป็นไปตามความปรารถนาของมนษุย์ 
สิ�งนี :ถือเป็นการจํากดัอิสรภาพ บดิเบือนธรรมชาตชีิวิตของสตัว์โดยปริยาย ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมี
เนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัปัญหาของช้าง ซึ�งเป็นปัญหาระดบัชาตทีิ�ศลิปินเล็งเห็นและให้ความสําคญั 
จนนํามาถ่ายทอดเพื�อกระตุ้นให้ผู้คนในสงัคมได้ตระหนกัถึงคณุคา่ ตลอดจนเกิดความคิดในเชิง
อนรัุกษ์ช้างไทย จงึถือเป็นเนื :อหาสงัคม 

ผลงานชื�อ “ช้างไปรษณียบตัร” (ภาพที� 105) สืบเนื�องมาจากการเช้าร่วมโครงการที�
เกี�ยวเนื�องกบัการรณรงค์สง่เสริมให้รักการอ่าน ซึ�งศลิปินได้นําเสนอรูปช้างเพื�อเป็นสญัลกัษณ์ประจํา
โครงการดงักลา่ว เพราะช้างเป็นสตัว์ฉลาดสามารถเรียนรู้ได้เร็ว ประกอบกบัเคยได้สร้างผลงาน
ประตมิากรรมช้างมาก่อน จงึทําให้ศลิปินนําเอาแนวคิดที�เกี�ยวเนื�องกบัการสนบัสนนุให้รักการอา่น
มารวมเข้ากบัการสนบัสนนุให้เกิดการรักช้าง โดยผู้ ที�เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนพรรณนาถึง
ความรู้สกึของตนที�มีตอ่การอ่าน และช้างไทยลงในไปรษณียบตัรเพื�อนําไปผกูติดกบัโครงลวดที�ดดั
เป็นรูปช้าง ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึถือเป็นผลงานศลิปะสาธารณะที�เปิดโอกาสให้บคุคลในสงัคมได้
แสดงทศันะ และร่วมเป็นส่วนหนึ�งของความสําเร็จในผลงาน ผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกด้วย
เนื :อหาสงัคม 

สรุปได้วา่เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานของศลิปินมีการแสดงออกด้วยเนื :อหาทั :ง 2 ประเภท 
กลา่วคือ ชว่งต้นของการสร้างสรรค์นั :นมีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสว่นตวัเป็นหลกั ปรากฏใน
ผลงานชื�อ “ก่อนเทศกาล-08” ซึ�งมีความเกี�ยวข้องกบัจินตนาการสว่นตวั ตอ่มาศลิปินเริ�มให้ความ
สนใจกบัผลงานที�กระตุ้นความคดิ ตลอดจนผลงานศลิปะสาธารณะที�ต้องการให้ผู้ชมเข้ามามี
ปฏิสมัพนัธ์ร่วม ซึ�งปรากฏในผลงานชื�อ “Free Elephant x,s” และผลงานชื�อ “ช้างไปรษณียบตัร” 
ทําให้ภายหลงัมีแนวโน้มแสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคมมากยิ�งขึ :น 

                                                           

268 เรื�องเดยีวกนั. 
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อภชัิย ภริมย์รักษ์ 

อภิชยั ภิรมย์รักษ์ เกิดเมื�อวนัที� 24 ตลุาคม พ.ศ.2507 ที�จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ปัจจบุนัอาย ุ 46 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาศลิปไทย จากคณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ภายหลงัจากสําเร็จการศกึษาในปี 
พ.ศ.2536-2538 ได้รับทนุจากสถาบนัแลกเปลี�ยนทางวิชาการ (DAAD) ไปศกึษาภาพพิมพ์หินที� 
Hochschule fur Bildende Kunst, Braunschweing ประเทศเยอรมนี ปัจจบุนัศลิปินเป็นอาจารย์
ประจําในคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ผลงานที�สร้างชื�อเสียง
ให้แก่ศลิปินคือ ในปี พ.ศ.2530-2531 ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัพทุธประทีป ลอนดอน 
ประเทศองักฤษ และร่วมเขียนจิตรกรรมไทยร่วมสมยัตกแตง่ศาลาไทยในงาน Expo 1988 ประเทศ
ออสเตรเลีย รวมทั :งได้รับรางวลัจากการประกวดศลิปกรรม ได้แก่  ในปี พ.ศ.2532 ได้รับรางวลั
ดีเดน่ระดบัอดุมศกึษาและประชาชนทั�วไปจากการประกวดศลิปกรรม “นําสิ�งที�ดีสูชี่วิต” ครั :งที� 1 ใน
ปี พ.ศ.2533 ได้รับรางวลัที� 2 ประเภทจิตรกรรมแบบไทยประเพณี จากการประกวดจิตรกรรมบวั
หลวงครั :งที� 14 และรางวลัดีเดน่ระดบัอดุมศกึษาและประชาชนทั�วไปจากการประกวดศลิปกรรม
“นําสิ�งที�ดีสูชี่วิต” ครั :งที� 2 ในปี พ.ศ.2534 ได้รับรางวลัเหรียญทองประเภทจิตรกรรมแบบไทย
ประเพณี จากการประกวดจิตรกรรมบวัหลวง ครั :งที� 15 ในปี พ.ศ.2536 ได้รับรางวลัชนะเลิศจาก
การประกวดศลิปกรรมร่วมสมยัของธนาคารกสิกรไทย 

ศลิปินเริ�มนําเสนอรูปสตัว์เข้ามาเป็นสว่นหนึ�งในผลงานศิลปะครั :งแรกราวปี พ.ศ.2532 
ตอ่เนื�องเรื�อยมาจนถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลากวา่ 18 ปี มีผลงานที�แสดงรูปช้างทั :งในประเภท
ผลงานจิตรกรรม ประตมิากรรม และสื�อผสมหลายชิ :น 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 4 ชิ :น 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “คูบ้่าน คูเ่มือง” (ภาพที� 106) ผลงานชื�อ “คชอิสร” (ภาพที� 107) ผลงานชื�อ 
“ถ้อยคําจากช้างไทย” (ภาพที� 108) และผลงานชื�อ “พลาย” (ภาพที� 109) ซึ�งมีภาพผลงาน และ
รายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 106  คูบ้่าน คูเ่มือง
 (“คูบ้่าน คูเ่มือง

ภาพที� 107  คชอิสร, 2547
 (“คชอิสร”, พ

 

บ้าน คูเ่มือง, 2543 เทคนิค สีอะคริลิคบนไม้ ขนาด80 x 170 ซม
คูบ้่าน คูเ่มือง”, พ.ศ.2543, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, อภิชยั ภิรมย์รักษ์

2547 เทคนิค สื�อผสม ขนาด30 x 60 x 51 ซม. 
พ.ศ.2547, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, อภิชยั ภิรมย์รักษ์)
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ภาพที� 108  ถ้อยคําจากช้างไทย
 ขนาดปรับเปลี�ยนตามพื :นที�
 (“ถ้อยคําจากช้างไทย

ภาพที� 109  พลาย, 2550
 (“พลาย”, พ.ศ

แรงจูงใจ 

ศลิปินมกันําเสนอรูปช้างในผลงานของตน
รูปร่างของช้างได้กระตุ้นเร้าให้ศลิปินสร้างผลงานศลิปะโดยนําเสนอรูปช้างขึ :น 
ของการสร้างสรรค์นั :น รูปช้างปรากฏเป็นเพียงสว่นประกอบหนึ�งในผลงานจิตรกรรม ตอ่มาศลิปิน
ได้ให้ความสําคญันําเสนอรูปช้างเป็นประธานหลกัของภาพ

ถ้อยคําจากช้างไทย, 2548 เทคนิค ไม้ (พิมพ์ขนมไหว้พระจนัทร์)
ปรับเปลี�ยนตามพื :นที� 

ถ้อยคําจากช้างไทย”, พ.ศ.2548, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, อภิชยั ภิรมย์รักษ์

2550 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 70 x 90 ซม. 
ศ.2550, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, อภิชยั ภิรมย์รักษ์)

ปินมกันําเสนอรูปช้างในผลงานของตน ซึ�งเป็นผลสืบเนื�องมาจากความสนใจใน
รูปร่างของช้างได้กระตุ้นเร้าให้ศลิปินสร้างผลงานศลิปะโดยนําเสนอรูปช้างขึ :น 

รูปช้างปรากฏเป็นเพียงสว่นประกอบหนึ�งในผลงานจิตรกรรม ตอ่มาศลิปิน
คญันําเสนอรูปช้างเป็นประธานหลกัของภาพ ผลงานข้างต้นเป็นเพียงสว่นหนึ�งของ
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เป็นผลสืบเนื�องมาจากความสนใจใน
รูปร่างของช้างได้กระตุ้นเร้าให้ศลิปินสร้างผลงานศลิปะโดยนําเสนอรูปช้างขึ :น โดยในชว่งเริ�มต้น

รูปช้างปรากฏเป็นเพียงสว่นประกอบหนึ�งในผลงานจิตรกรรม ตอ่มาศลิปิน
เป็นเพียงสว่นหนึ�งของ
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ผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปช้างในจํานวนหลายชิ :น โดยมีรายละเอียดด้านแรงจงูใจภายในที�ศลิปิน
ได้กลา่วถึง ดงันี : 

ชีวิตคลกุคลีอยู่กบัสตัว์... แตไ่มเ่คยเลี :ยงสตัว์เลย ตอนเดก็เป็นคนมีเมตตา ไมฆ่่า
สตัว์ ไมท่รมานสตัว์ เพราะมนัเป็นชีวิต ถ้ามีสตัว์ที�เดือดร้อน ลกูนกตกลงมาก็ดแูล แตไ่มเ่ลี :ยง
จริงจงั... ไมเ่คยผกูพนักบัช้าง เพียงแตว่า่ชอบไปนั�งดชู้าง...ชอบสงัเกต ชอบเขียนสตัว์...ตอน

ปริญญาตรีไปเขียนในสวนสตัว์ดสุิต269  

แม้ไมเ่คยเลี :ยงสตัว์ชนิดใดอยา่งจริงจงั แตศ่ลิปินก็มีลกัษณะนิสยัโอบอ้อมอารี ให้ความ
เมตตากรุณาตอ่สตัว์มาตั :งแตว่ยัเยาว์ สว่นสาเหตทีุ�นําเสนอรูปช้างในผลงานศลิปะเกิดจากความ
ชื�นชอบและประทบัใจในโครงสร้างของช้าง ซึ�งสามารถนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนตนเองได้ ดงัที�
ศลิปินกลา่วว่า “ชอบช้าง เพราะมนัมีบคุลิกลกัษณะที�สมัพนัธ์กบัตวัเอง ทางด้านอารมณ์ รูปร่าง 
อปุนิสยัใกล้เคียงกบัตวัเอง... คิดวา่งช้างมนัรูปร่างใหญ่แทนตวัผมได้ ช้างเองอปุนิสยัใจดี เราก็
ไมไ่ด้โมโหบอ่ย เราก็ชอบโดยที�เราไมรู้่ตวั...”270 นอกจากนี :จากกระบวนการทางการศกึษาของ
ศลิปินในสาขาศลิปไทยอาจมีสว่นทําให้ศลิปินเกิดความสนใจในการนําเสนอรูปช้างอีกประการ
หนึ�ง กลา่วคือ ในผลงานจิตรกรรมไทยนอกเหนือไปจากการแสดงภาพมนษุย์  มกัมีการแสดงภาพ
ฉากธรรมชาติ อาทิ พืชพนัธุ์ ป่าเขา และสตัว์น้อยใหญ่ ซึ�งช้างถือเป็นสตัว์มงคลที�เกี�ยวเนื�องใน
พระพทุธศาสนาและเป็นที�นิยมนําเสนอในผลงานจิตรกรรมไทยบอ่ยครั :ง ในขณะเดียวกนัช้างยงั
เป็นสญัลกัษณ์ที�สามารถบง่บอกถึงความเป็นไทย ดงัที�ศิลปินกลา่วถึงแนวคดิในการสร้างสรรค์ของ
ตนวา่ “คดิแบบไทยๆ และพยายามหารูปทรงที�เป็นไทยๆมาร่วม”271 จงึอาจทําให้ศลิปินเล็งเห็น
คณุคา่ความสําคญัของสตัว์ชนิดนี :และนํามาสร้างสรรค์ในที�สดุ 

ดงันั :นความมีเมตตาที�มีมาตั :งแตว่ยัเยาว์ ความชื�นชอบลกัษณะโครงสร้างรูปทรง และ
อปุนิสยัของช้าง ตลอดจนความต้องการใช้ช้างมาเป็นสื�อสญัลกัษณ์แทนตนเอง รวมทั :งกระบวนการ
ทางการศกึษาในสาขาศิลปไทยได้หลอ่หลอมให้ศลิปินเกิดความสนใจแสดงรูปช้างในผลงานศลิปะ
ของตนขึ :น ทั :งความชื�นชอบ ความต้องการ ความรู้ และความสนใจนี :สามารถบง่ชี :ถึงแรงจงูใจภาย 
โดยมีผลงานจํานวนมากเป็นประจกัษ์พยานแสดงให้เห็นถึงพลงัความเข้มข้นของแรงจงูใจภายในที�มี

                                                           

269 สมัภาษณ์ อภิชยั ภิรมย์รักษ์, ศลิปิน, 10 กมุภาพนัธ์ 2553. 
270 เรื�องเดยีวกนั. 
271 เรื�องเดยีวกนั. 
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การกําหนดทิศทางในการแสดงออกทําให้ศลิปินยงัคงยืนหยดัแสดงรูปช้างในผลงานอยา่งตอ่เนื�อง 
ตลอดจนมีการตั :งเป้าหมายของการสร้างสรรค์ ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่  

มนัยงัไมรู้่สกึวา่จะทําอะไรขึ :นมาแทนช้าง...ชดุช้างที�เป็นงานจิตรกรรมทําแล้วมนั
มีความสขุผ่อนคลาย เป็นชดุที�ช่วยบําบดัสภาวะอารมณ์ของเราเอง ให้สภาวะอารมณ์
สมบรูณ์ขึ :น... เป้าหมายสงูสดุในการวาดภาพสตัว์ เป็นเรื�องของการถ่ายทอดบคุลิกลกัษณะ
ของตนเองผ่านโครงสร้างของช้าง และเรียกร้องสิทธิd แตผ่ลของมนัคงไมไ่ด้มาก คงเป็นการ

นําเสนอความคิดของเราเองมากกวา่...272 

อาจกลา่วได้วา่แรงจงูใจภายในเป็นแรงผลกัดนัให้ศลิปินแสดงพฤตกิรรมเพื�อไปสู่
เป้าหมายในการสร้างสรรค์คือ อนัดบัแรกศลิปินต้องการแสดงออกและถ่ายทอดประสบการณ์ที�
ได้รับรู้ให้ออกมาเป็นรูปธรรมด้วยกลวิธีทางศลิปะที�ตนเองมีทกัษะความสามารถ ซึ�งในระหวา่งการ
สร้างสรรค์จนกระทั�งผลงานเสร็จสมบรูณ์ศลิปินได้รับประโยชน์ด้านความสขุ ความผ่อนคลาย และ
ความภาคภมูิใจในศกัยภาพของตน เป้าหมายอนัดบัตอ่มาคือ ต้องการเรียกร้องให้มนษุย์ตระหนกัรู้
ถึงคณุคา่ของช้าง แตเ่นื�องจากการสง่สาระในผลงานศิลปะมีข้อจํากดับางประการ กลา่วคือ 
ผลงานศลิปะได้รับความสนใจจากบคุคลเพียงบางกลุม่เท่านั :น จงึทําให้การคาดหวงัถึงความ
สมัฤทธิdผลเป็นอนัดบัรองลงมา 

ผลงานแตล่ะชิ :นตา่งมีแรงจงูใจภายในร่วมกนัคือ ความสนใจ ความชื�นชอบ และความ
เอื :ออาทรนํามาซึ�งความต้องการนําเสนอรูปช้างในผลงานศลิปะของตน ซึ�งสามารถอธิบายที�มาของ
การนําเสนอรูปช้างในผลงานแตล่ะชิ :นได้ดงันี : 

ผลงานชื�อ “คูบ้่าน คูเ่มือง” (ภาพที� 106) เกิดจากทศันคตขิองศลิปินที�มีตอ่สภาพการณ์
ของช้างไทยในปัจจบุนั ผสานกบัความรู้ที�มีและวสัดทีุ�ได้พบเห็น ซึ�งศลิปินกลา่วถึงวา่  

เดิมช้างเป็นสตัว์ป่า คนจบัช้างมาฝึกใช้ให้มนัชกัลากซุงในป่า...พอผมไปเจอไม้ผุ
ผมก็นกึถงึวา่พอใช้งานเสร็จกทิ็ :งขว้าง บวกกบัความคิดความรู้สกึที�วา่เดี�ยวนี :เลิกใช้ช้างทําป่า
ไม้แล้ว ช้างที�เยอะมากควาญช้างก็พามาเดินตระเวนหากินในเมือง ผมคิดว่าไม้ผทีุ�ถกูทิ :งไว้ก็

ไมต่า่งจากช้าง273 

                                                           

272 เรื�องเดยีวกนั. 
273 เรื�องเดยีวกนั. 
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จากความชื�นชอบช้างทําให้ศิลปินเกิดความสนใจในเรื�องราวความเป็นไปเกี�ยวกบัช้างที�
ถกูลดคณุคา่ขาดความสําคญั ตลอดจนเกิดความต้องการแสดงทศันะของตนด้วยกลวิธีทางศลิปะ
ขึ :น นอกจากนี :พื :นฐานทางการศกึษาของศลิปินทําให้มีความสามารถด้านจิตรกรรมไทยประเพณี จงึ
ได้หยิบยืมเอาภาพลกัษณ์ของช้างที�ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณีมานําเสนอ อีกทั :งได้รับแรง
กระตุ้นเร้าจากวสัดซุึ�งเมื�อศลิปินพบเห็นแล้วก่อให้เกิดความต้องการนํามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน  

ผลงานชื�อ “คชอิสร” (ภาพที� 107) เกิดจากการที�ศลิปินได้รับรู้ขา่วสารและความเป็นไป
ของช้างไทยสตัว์ที�ต้องอาศยัอยูใ่นธรรมชาติแตค่วาญช้างกลบันําเข้ามาเดนิเร่ขายอาหารตามท้อง
ถนนในเมืองใหญ่ทําให้ศลิปินเกิดความรู้สึกสงสารช้าง และต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ที�ตนรับรู้ 
ซึ�งศลิปินกลา่วว่า “คอ่นข้างรู้สกึกบัช้างที�เดนิตามท้องถนน ตอนนั :นมีกรงนกเลยเอามาใช้... ช้างถกู
จํากดัอิสรภาพ... รู้สกึช้างน่าสงสาร”274 ด้วยอปุนิสยัสว่นตวัของศลิปินที�มกัเกิดความเมตตากรุณา
ตอ่สตัว์ โดยเฉพาะช้างซึ�งเป็นสตัว์ที�คุ้นเคยและชื�นชอบ ต้องประสบกบัปัญหาขาดการเหลียวแล 
ศลิปินจงึเกิดความต้องการแสดงอออกเพื�อลดระดบัภาวะอารมณ์ที�ตงึเครียดภายใน และต้องการ
แสดงผลงานเพื�อให้เกิดการตระหนกัรู้ถึงคณุคา่ของช้าง สตัว์สญัลกัษณ์ของชาตไิทย นอกจากนี :วสัดุ
ที�พบยงัมีความสอดคล้องกบัเนื :อหาจงึเป็นเหตใุห้ศลิปินนํามาใช้แสดงออกในผลงานนี : 

ผลงานชื�อ “ถ้อยคําจากช้างไทย” (ภาพที� 108) เป็นผลงานซึ�งมีที�มาคล้ายคลงึกบั
ผลงานชื�อ “คูบ้่านคูเ่มือง” และผลงานชื�อ “คชอิสร” กลา่วคือ เกิดจากความต้องการเรียกร้องให้
มนษุย์ตระหนกัรู้ถึงคณุคา่ของช้าง ซึ�งนบัวนัถกูลดคณุคา่ลงและขาดการเหลียวแล ดงัที�ศลิปิน
กลา่ววา่ “เลือกทําช้างมาเรียกร้องสิทธิของตวัเองอยา่งเงียบๆ...มนัพ้องกบัเจอบล็อกขนมไหว้
พระจนัทร์ โรงงานมนัปิดผมไปเจอที�ร้านขายของเก่า ผมก็ซื :อมา...”275 ภายหลงัจากการได้รับรู้
ขา่วสารของช้างไทย ประกอบกบัการได้รับการกระตุ้นเร้าจากวสัดทีุ�มีความนา่สนใจศลิปินจงึ
นํามาใช้สร้างสรรค์เป็นผลงานศลิปะในที�สดุ นอกจากนี :พิมพ์ขนมไหว้พระจนัทร์ยงัมีนยัยะบาง
ประการที�เหมาะสมอย่างมากในการนํามาใช้สร้างสรรค์ กลา่วคือ เดมิในอดีตขณะที�จีนถกูปกครอง
โดยชาวมองโกล ขนมไหว้พระจนัทร์คือกศุโลบายด้านการสื�อสารของชาวจีน โดยนํากระดาษเขียน
ข้อความใสเ่ข้าไปในขนมแล้วสง่ให้แก่กนั ซึ�งข้อความในจดหมายคือการนดัวนัเวลาให้มารวมตวักนั
เพื�อล้มล้างการปกครองของชาวมองโกล อีกทั :งบนขนมไหว้พระจนัทร์ยงัปรากฏตวัอกัษรคําอวยพร 

                                                           

274 เรื�องเดยีวกนั. 
275 เรื�องเดยีวกนั. 
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ซึ�งศลิปินคดิเห็นวา่การเกิดขึ :นของขนมมีจดุประสงค์เพื�อใช้สง่สาร ดงันั :นจงึเหมาะสมและ
สอดคล้องในการนํามาแสดงออกตามเนื :อหาที�ศลิปินต้องการ 

ผลงานชื�อ “พลาย” (ภาพที� 109) เกิดจากความประทบัใจในรูปร่าง และอปุนิสยัของ
ช้าง ทําให้ศลิปินสนใจนํารูปช้างมาใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนตนเอง ซึ�งศลิปินกลา่วว่า “ใช้ช้างแทน
ตวัเอง ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึภายในตา่งๆ...”276 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดขึ :นจากความ
ต้องการของศลิปินเพื�อสะท้อนภาวะภายในจิตใจของตนเองผา่นการใช้ช้างเป็นสญัลกัษณ์  

ผลงานทั :ง 3 ชิ :นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความชื�นชอบช้างทํา
ให้ศลิปินเกิดความรู้สกึพิเศษ และนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนตนเอง ซึ�งปรากฏในผลงานชื�อ 
“พลาย” (ภาพที� 109) ในขณะเดียวกนัการรับรู้ข่าวสารข้อมลูเกี�ยวกบัช้างมีผลผลกัดนัให้ศลิปิน
ต้องการแสดงทศันะของตนออกมาให้เกิดเป็นรูปธรรมดงัเชน่ในผลงานชื�อ “คูบ้่าน คูเ่มือง” (ภาพที� 
106) และ “คชอิสร” (ภาพที� 107) ตลอดจน “ถ้อยคําจากช้างไทย” (ภาพที� 108) สามารถสรุปได้วา่
ผลงานทั :ง 3 ชิ :นมีสิ�งเร้าภายนอกร่วมกนั ได้แก่ เรื�องราวเกี�ยวกบัช้าง และวสัดทีุ�สอดคล้องกบั
แนวคิดของศลิปินจนทําให้เกิดความสนใจนําเสนอรูปช้างในผลงานของตน ดงัที�ศลิปินได้กลา่ววา่ 
“บางที�เราไปรู้สึกกบัวสัดทีุ�กระตุ้นความคิดเรา... เห็นวสัดแุล้วทําให้นกึถึงงาน”277 โดยมีเจตนาใน
การแสดงออกเพื�อลดระดบัความตงึเครียดภายใน เสริมสร้างความสขุ ความผ่อนคลาย ตลอดจน
เรียกร้องให้ผู้ชมได้ตระหนกัรู้ถึงคณุคา่และให้ความสําคญักบัช้างมากยิ�งขึ :น ส่วนด้านแรงจงูใจ
ภายนอกศลิปินได้กลา่วถึง ดงันี : 

เคยสง่งานประกวดเพราะมนัมีงานอยู่ แล้วก็พ้องกบัเวลาที�เขากําหนดรับงาน... 
ต้องการแคแ่สดงกิจกรรมร่วมกบัเขาเท่านั :นเอง ไมไ่ด้คาดหวงัรางวลั เราก็ดวูา่งานชิ :นนี :ดีมี
ความสมบรูณ์น่าสนใจอยากให้คนอื�นเห็นกส็ง่ไป ตอนนั :นยงัเป็นนกัศกึษาอยู่... เลิกสง่ตอน
เรียนปริญญาโท... เรื�องจะไปลา่รางวลัมนัไมใ่ช่ผม ผมไมส่นใจ... ความต้องการภายใน
ตา่งหากที�เป็นตวัชี :นําให้ผมทํางานในรูปแบบไหนในแตล่ะช่วงเวลา... ไมไ่ด้คาดหวงัเรื�อง
ความสําเร็จในงานในแตล่ะชดุ ไมไ่ด้กําหนดวา่ต้องประสบความสําเร็จ คนดแูล้วต้องทึ�ง... 
ผลงานผมไมเ่ห็นจะขายได้เลย ช้างที�ทํานอกเหนือจากงานประติมากรรมเนี�ยขายไมไ่ด้เลย 

                                                           

276 เรื�องเดยีวกนั. 
277 เรื�องเดยีวกนั. 
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งานชดุพวกนี :ผมทําเพราะผมอยากทํา ผมมีความคิดที�อินอยู่กบัช้าง ผมใช้ศิลปะมาบําบดั

ตวัเอง... 278 

ขณะที�ศลิปินอยูใ่นชว่งเริ�มต้นของการสร้างสรรค์เคยสง่ผลงานเข้าร่วมประกวด และ
ได้รับรางวลัหลายครั :ง แตผ่ลงานที�ได้รับรางวลัมิได้นําเสนอรูปสตัว์เป็นประธานหลกัของภาพ 
นอกจากนี :ศลิปินยงัไมค่าดหวงัตอ่การยอมรับจากผู้ชมงานศลิปะของตน และไมค่าดหวงัด้านการ
ขายผลงานศลิปะ เนื�องจากตลอดระยะเวลาที�สร้างผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปสตัว์มายาวนานมี
เพียงประตมิากรรมรูปช้างเท่านั :นที�สามารถขายได้ ส่วนผลงานสื�อประสมและผลงานจิตรกรรม
จํานวนมากยงัคงเป็นสมบตัิสะสมของศลิปิน ทศันะที�มีตอ่การสร้างสรรค์ศลิปะของศลิปินได้มุง่ให้
ความสําคญักบัการนําเสนอในสิ�งที�ตนเองสนใจ และต้องการแสดงออก ดงันั :นจงึสามารถสรุปได้วา่
แรงจงูใจภายในเป็นพลงัสําคญัที�ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์มาอยา่งตอ่เนื�อง
และยาวนาน โดยไมต้่องอาศยัปัจจยัด้านแรงจงูใจภายนอกสนบัสนนุ 

กระบวนแบบ 

ผลงานศลิปะของศลิปินมีการนําเสนอด้วยกระบวนแบบที�หลากหลาย ซึ�งแตล่ะผลงาน
มีรายละเอียดของการนําเสนอดงันี : 

ผลงานชื�อ “คูบ้่าน คูเ่มือง” (ภาพที� 106) ศลิปินหยิบยืมภาพลกัษณ์ของช้างตาม
แบบอยา่งในงานจิตรกรรมไทยประเพณี ซึ�งเกิดจากการผสมผสานระหว่างความจริงและจินตนาการ
มาใช้เพื�อเป็นสญัลกัษณ์แทนความมีคณุคา่ของช้างไทย ดงัที�ศลิปินได้กลา่ววา่ “เป็นเรื�องจิตสํานกึ
ที�เกี�ยวกบัช้าง แตผ่มไมไ่ด้ถ่ายทอดตรงๆ เอารูปช้างต้น ช้างเผือกของพระมหากษัตริย์มาใช้” 
ช้างเผือกจงึกลายเป็นตวัแทนของช้างไทยทั :งหมดที�ถกูละเลยและขาดการให้ความสําคญั นอกจากนี :
ศลิปินได้วาดรูปช้างเผือกลงบนประตไูม้ที�มีสภาพผเุก่า ซึ�งก่อให้เกิดการตีความถึงสญัลกัษณ์บาง
ประการด้วย ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกผา่นกระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสญัลกัษณ์ 

ผลงานชื�อ “คชอิสร” (ภาพที� 107) ศลิปินนําเสนอเพียงรูปร่างของช้างที�ถึงแม้จะมีเส้น
รอบนอกที�มีลกัษณะใกล้เคียงกบัการแสดงความเหมือนจริง แตข่องรูปร่างช้างดงักล่าวปราศจาก
ซึ�งรายละเอียด แตกตา่งไปจากสภาพความเป็นจริงที�สามารถพบเห็นได้ทั�วไป นอกจากนี :ภายใน
รูปร่างของช้างปรากฏร่องรอยคราบพื :นผิวที�ก่อให้เกิดความรู้สกึถึงความเสื�อมสลาย ประกอบกบั

                                                           

278 เรื�องเดยีวกนั. 
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กรอบไม้ลกูกรงที�ยื�นออกได้กระตุ้นเร้าให้เกิดการตีความด้านสญัลกัษณ์ถึงสภาพการณ์ของช้าง
ปัจจบุนัที�ขาดซึ�งอิสรภาพ และถกูละเลยไมเ่ห็นคณุคา่ อาจกลา่วได้วา่การแสดงรูปร่างของช้างมิได้
จําเพาะเจาะจงถึงช้างตวัใดตวัหนึ�ง แตเ่ป็นตวัแทนของช้างที�ได้รับความทกุข์ทรมานทั :งหมด ดงันั :น
จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :แสดงออกตามกระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสญัลกัษณ์ 

ผลงานชื�อ “ถ้อยคําจากช้างไทย” (ภาพที� 108) ศลิปินนําเอาพิมพ์ขนมไหว้พระจนัทร์มา
จดัเรียงให้เกิดเป็นรูปร่างของหวัช้าง จากการจดัเรียงพิมพ์แตล่ะอนัก่อให้เกิดเส้นรอบนอกของ
รูปร่างช้างที�ถกูลดทอนรายละเอียดให้เกิดความเรียบง่าย โดยคํานงึถึงความงามและความเป็น
ระเบียบของเส้นโครงสร้างทั :งหมด จงึมีลกัษณะของการสร้างสรรค์ตามประบวนแบบเชิงรูปแบบ
นิยม แตเ่มื�อพิจารณาไปที�รายละเอียดที�ปรากฏในพิมพ์ขนมไหว้พระจนัทร์แตล่ะอนัได้ก่อให้เกิด
การนกึไปถึงวตัถปุระสงค์ของการใช้วสัด ุ และการนําเสนอรูปร่างของช้าง จนกระตุ้นให้เกิดการตั :ง
คําถามและการตีความในลําดบัตอ่มา ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการผสมผสานกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสญัลกัษณ์ หากแตก่ระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมมีความชดัเจนมากกวา่ 

ผลงานชื�อ “พลาย” (ภาพที� 109) เกิดจากความต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ภายในของศลิปิน โดยอาศยัรูปทรงของช้างมาเป็นสญัลกัษณ์แทนตวัศลิปินเอง จากภาพศลิปินได้
หยิบยืมเอาภาพลกัษณ์ของช้างในงานจิตรกรรมไทยมานําเสนอ โดยที�ภายในรูปทรงของช้าง
ปรากฏพื :นผิวขรุขระ ประกอบกบัพื :นหลงัของภาพปรากฏร่องรอยอนัเกิดจากการปาดป้ายฝีแปรง
ไปมาอยา่งฉับพลนั ก่อให้เกิดการกระตุ้นเร้าตอ่ภาวะอารมณ์ภายในสมัผสัได้ถึงความปั�นป่วน ซึ�ง
สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกในกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ แตเ่มื�อพิจารณา
ไปที�รูปทรงของช้างซึ�งมีลกัษณะของการผสมผสานจินตนาการ และสภาพแวดล้อมที�เกิดจาก
ร่องรอยฝีแปรงเชน่นี :ยอ่มก่อให้เกิดความแตกตา่งไปจากสภาพความเป็นจริงทั�วไป ประกอบศลิปิน
ได้ใช้รูปทรงของช้างเพื�อเป็นสญัลกัษณ์แทนตนเอง ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการนําเสนอด้วยกระบวน
แบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึผสานกบักระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ แตมี่
สดัสว่นของกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สึกชดัเจนมากกวา่เนื�องจากร่องรอยที�เกิด
จากฝีแปรงปะทะตอ่สายตาผู้ชมได้เป็นอนัดบัแรก 

สรุปได้วา่การสร้างสรรค์ของศลิปินมีการนําเสนอผา่นกระบวนแบบที�หลากหลาย ได้แก่
การแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ 
และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ ซึ�งมีสดัสว่นของการผสมผสานที�แตกตา่งกนัไป
ตามความสนใจของศลิปิน 
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เนื +อหา 

จากความสนใจของศลิปินที�ชื�นชอบช้างจนนํามาเป็นสญัลกัษณ์แทนตนเอง และความ
สนใจในขา่วสารเกี�ยวกบัสภาพการณ์ของช้างไทยทําให้ศิลปินนําเสนอผลงานด้วยเนื :อหาสว่นตวั 
และเนื :อหาสงัคม ซึ�งมีรายละเอียดของแตล่ะผลงาน ดงันี : 

ผลงานชื�อ “คูบ้่านคูเ่มือง” (ภาพที� 106) ศลิปินเลือกนําเสนอเนื :อหาผา่นการเลา่เรื�อง
ด้วยวสัดแุละรูปทรง ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ 

เลือกเอาวสัดทีุ�เป็นไม้ประตบู้านมนัเคยเป็นไม้ท่อนหนึ�งที�เคยถกูแปรรูป เอามาทํา
ประตบู้านให้คนพอคนใช้เสร็จผกุ็ทิ :ง ผมก็หยิบประตผูุๆ มาเขียนรูปช้างเผือก... มนัเคยถกู
ตระเวนจบัมาเพื�อเป็นเครื�องบรรณาการแก่กษัตริย์ มนัถกูตีคา่สงูสดุ แตเ่ดี�ยวนี :ก็ไมไ่ด้ใช้แล้ว
... มนัน่าสนใจที�วา่ตวัมนัเองไมต่า่งกบัสตัว์ที�ถกูทอดทิ :ง ผมพยายามเขียนตวัมนัให้มีคา่ มี

คณุสมบติัที�เคยได้รับการยกยอ่งเชิดช ูแตเ่อามาเขียนบนไม้ผ ุเป็นสิ�งที�มนัถกูลืม279 

รูปทรงของช้างเผือกถกูนําเสนอผา่นจิตรกรรมแนวไทยประเพณีที�เคยได้รับการยกย่อง
ให้เป็นมรดกลํ :าคา่ และช้างซึ�งเคยเป็นสตัว์มงคลคูบ่ารมีของกษัตริย์ถกูนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์แทน
ช้างไทยในปัจจบุนั จากอดีตช้างเคยเป็นสตัว์ที�ถกูมองว่ามีความสําคญั แตท่วา่ในขณะนี :กลบัถกู
ละเลยและถกูลดคณุคา่ปราศจากการดแูลเอาใจใส่ มนษุย์ได้เป็นผู้หยิบยื�นความเปลี�ยนแปลง
ให้แก่ธรรมชาตโิดยพรากมนัออกจากสภาพที�ควรเป็น ช้างจากอดีตสู่ปัจจบุนั จากป่าสูเ่มือง จากที�
เคยได้รับความสําคญัวนันี :กลบัไร้ซึ�งคณุคา่ เชน่เดียวกบัไม้ที�ผทีุ�เดมิเคยเป็นต้นไม้ใหญ่ มนษุย์ได้
จดัการแปรรูปเป็นประตเูพื�อประโยชน์ด้านการใช้สอย เมื�อผา่นกาลเวลาเกิดความเสื�อมสลาย ไม้ผุ
จงึถกูทิ :งขว้างอยา่งไร้คา่และถกูลืม  

ผลงานชื�อ “คชอิสร” (ภาพที� 107) มีเนื :อหาที�สืบเนื�องมาจากผลงานข้างต้น คือต้องการ
นําเสนอเรื�องราวเกี�ยวกบัการพรากสตัว์ออกจากบริบทเดมิที�ควรเป็น อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจาก
ความเห็นแก่ตวัของมนษุย์ ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่  “ช้างถกูจํากดัอิสรภาพ จบัมนัมาอยูใ่นที�ที�ไมใ่ช่
สภาพแวดล้อมของมนั... การใช้ช้างตามฟังชั�นเดิมมนัเปลี�ยนไปแล้ว... เราทําเพื�อเรียกร้อง
สิ�งแวดล้อมที�ควรจะเป็นของเขา”280 ศลิปินมุง่นําเสนอเรื�องราวเกี�ยวกบัช้างในสงัคมไทย ซึ�งเดมิใน
อดีตมนษุย์จบัช้างเพื�อนํามาใช้ประโยชน์ทั :งในด้านการศกึสงคราม การชกัลากซุง เมื�อกาลเวลา

                                                           

279 เรื�องเดยีวกนั. 
280 เรื�องเดยีวกนั. 
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เปลี�ยนความสําคญัของช้างก็เปลี�ยนแปลงไปในทิศทางที�เลวร้ายลง จากสตัว์ที�เคยได้รับการยกย่อง
วา่เป็นสตัว์คูบ้่านคูเ่มือง เป็นสตัว์สญัลกัษณ์ของไทย ในวนันี :กลบัถกูควาญช้างนําเข้ามาเดนิหากิน
ในเมืองซึ�งเป็นสภาพแวดล้อมที�ไมเ่หมาะสมกบัการดํารงชีวิตของช้างโดยสิ :นเชิง 

ผลงานชื�อ “ถ้อยคําจากช้างไทย” (ภาพที� 108) ศลิปินนําเสนอเนื :อหาด้านการเรียกร้อง
ให้ตระหนกัเห็นคณุคา่ของช้างผา่นการสร้างสรรค์ด้วยพิมพ์ขนมไหว้พระจนัทร์ ซึ�งขนมชนิดนี :ถกู
คดิค้นขึ :นเพื�อใช้เป็นสื�อกลางในการสื�อสารกนัของชาวจีน ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “เมื�อก่อนข้างในขนม
ไหว้พระจนัทร์จะใสก่ระดาษสง่ขา่วให้ฝ่ายตวัเอง... ตวัอกัษรบนพิมพ์ก็มีคําอวยพร มนัก็พยายาม
สง่ขา่วสารให้กบัคนกิน... จริงๆแล้วช้างก็พยายามจะสง่ขา่วถึงคน...281 อาจกล่าวได้ว่าจดุประสงค์
ในการทําขนมไหว้พระจนัทร์ของชาวจีนในอดีต ตวัอกัษรที�ปรากฏบนพิมพ์ขนมไหว้พระจนัทร์ และ
การจดัวางพิมพ์ดงักลา่วให้เป็นรูปหวัช้างของศลิปินตา่งมีจดุประสงค์เดียวกนัคือ ต้องการสื�อสาร 
จงึสามารถสรุปได้วา่ศลิปินจึงต้องการสง่สาระให้ผู้ชมได้เกิดการตระหนกัเห็นคณุคา่ของช้างผา่น
วสัดซุึ�งมีนยัยะที�สอดคล้องกนั 

ผลงานชื�อ “พลาย” (ภาพที� 109) เป็นการนําเสนออารมณ์ความรู้สึกของศลิปินในภาวะ
หนึ�ง ซึ�งศลิปินกลา่วว่า “เราก็หยิบเอาบคุลิก รูปทรง อปุนิสยัของช้างมาแทนสญัลกัษณ์ของตวัเอง 
และให้ช้างแปรเปลี�ยนไปตามอารมณ์ตา่งๆ สีสนัเปลี�ยนไป แตรู่ปทรงไมเ่ปลี�ยน เหมือนกบัว่าตวัเรา
ไมเ่ปลี�ยนแตเ่ป็นอารมณ์ความรู้สกึภายในที�เปลี�ยน... บางอารมณ์ก็เกรี :ยวกราดนิดหน่อย”282 ดงันั :น
เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานชิ :นนี : ศลิปินได้มุง่แสดงออกซึ�งสภาวะอารมณ์ที�เกรี :ยวกราดของตนผา่น
รูปทรง สีและทศันธาตอืุ�นๆ  

สรุปได้วา่ผลงานศลิปะรูปสตัว์ของศลิปินได้นําเสนอเนื :อหาสงัคมและเนื :อหาสว่นตวั 
โดยที�ผลงานชื�อ “คูบ้่าน คูเ่มือง” ผลงานชื�อ “คชอิสร” และผลงานชื�อ “ถ้อยคําจากช้างไทย” มีการ
นําเสนอเนื :อหาสงัคม ซึ�งเกิดจากการสมัผสัรับรู้ในข้อมลูขา่วสารตา่งๆที�เกิดขึ :นในสงัคม และ
ตระหนกัวา่เป็นปัญหาสําคญัระดบัชาตขิองไทย ส่วนผลงานชื�อ “พลาย” มีการนําเสนอเนื :อหา
สว่นตวั เนื�องจากศลิปินถ่ายทอดสญัลกัษณ์รูปช้างแทนภาวะภายในจิตใจของตวัศลิปินเอง 

 

 

                                                           

281 เรื�องเดยีวกนั. 
282 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สุธี คุณาวิชยานนท์  

สธีุ คณุาวิชยานนท์
ปัจจบุนัอาย ุ 45 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขา
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
มหาวิทยาลยัซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

ศลิปินเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัตอ่วงการศลิปะในประเทศไทย นอกเหนือจากหน้าที�
อาจารย์ นกัวิชาการศลิปะ และภณัฑารักษ์ ศลิปินยงัคงสร้างสรรค์ผลงานศลิปะและนําออกแสดง
อยา่งตอ่เนื�อง การแสดงผลงานในปี พ
ชนิด ได้แก่ ช้าง เสือ ควาย ซึ�งช้างเป็นสตัว์ชนิดแรกที�ถกูนํามาใช้ถ่ายทอดความคดิเห็นในปี พ
2538 และยงัคงนําเสนอรูปช้างในผลงานศลิปะเรื�อยมาจนกระทั�งปี พ
กวา่ 5 ปี มีผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์เป็นจํานวนมาก 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “เคยอยู”่ 
กระทืบโรง” (ภาพที� 112) 

ภาพที� 110  เคยอยู่, 2538
ที�มา: สธีุ คณุาวิชยานนท์: 
 

สธีุ คณุาวิชยานนท์ เกิดเมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2508 ที�จงัหวดั
ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ 

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร และในระดบัปริญญาโท สาขาทศันศลิป์จาก 
มหาวิทยาลยัซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัศลิปากร 

ศลิปินเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัตอ่วงการศลิปะในประเทศไทย นอกเหนือจากหน้าที�
อาจารย์ นกัวิชาการศลิปะ และภณัฑารักษ์ ศลิปินยงัคงสร้างสรรค์ผลงานศลิปะและนําออกแสดง
อยา่งตอ่เนื�อง การแสดงผลงานในปี พ.ศ.2538-2542 ศลิปินได้นําเสนอผลงานโดยใช้รู
ชนิด ได้แก่ ช้าง เสือ ควาย ซึ�งช้างเป็นสตัว์ชนิดแรกที�ถกูนํามาใช้ถ่ายทอดความคดิเห็นในปี พ

และยงัคงนําเสนอรูปช้างในผลงานศลิปะเรื�อยมาจนกระทั�งปี พ.ศ. 2542
ปี มีผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์เป็นจํานวนมาก  

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
” (ภาพที� 110) ผลงานชื�อ “ช้างลอยนํ :า” (ภาพที� 111
) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

 

2538 เทคนิค สื�อผสม ขนาด 50 x 320 x 615  ซม. 
สธีุ คณุาวิชยานนท์: ผลงานปี 2538-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ตาด,ู 2541
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ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
ภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรม

และในระดบัปริญญาโท สาขาทศันศลิป์จาก 
นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัศลิปากร  

ศลิปินเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัตอ่วงการศลิปะในประเทศไทย นอกเหนือจากหน้าที�
อาจารย์ นกัวิชาการศลิปะ และภณัฑารักษ์ ศลิปินยงัคงสร้างสรรค์ผลงานศลิปะและนําออกแสดง

ศลิปินได้นําเสนอผลงานโดยใช้รูปสตัว์ 3 
ชนิด ได้แก่ ช้าง เสือ ควาย ซึ�งช้างเป็นสตัว์ชนิดแรกที�ถกูนํามาใช้ถ่ายทอดความคดิเห็นในปี พ.ศ. 

2542 ตลอดระยะเวลา

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 3 ชิ :น 
111) และผลงานชื�อ “ช้าง

ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 

2541), 10. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 111  ช้างบนโต๊ะ, 2538
ที�มา: สธีุ คณุาวิชยานนท์: 

ภาพที� 112  ช้างกระทืบโรง 
ที�มา: สธีุ คณุาวิชยานนท์: 

แรงจูงใจ 

ศลิปินเกิดและเตบิโตในจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ เมืองหลวงที�เตม็ไปด้วยข้อมลู
ขา่วสารทางวฒันธรรมตั :งแตอ่ดีตจนกระทั�งถึงปัจจบุนั จากประสบการณ์ที�ได้สั�งสมและเรียนรู้ถึงวิถี
วฒันธรรมอนัดีงามของไทยในอดีต ถกูนํามาเชื�อมโยง

 

2538 เทคนิค สื�อผสม ขนาด 80 x 400 ซม. 
: ผลงานปี 2538-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ตาด)ู, 14

ช้างกระทืบโรง (สะสมลมหายใจ), 2545 ขนาด 120 x 257 x 380 
: ผลงานปี 2538-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ตาด)ู, 49

ศลิปินเกิดและเตบิโตในจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ เมืองหลวงที�เตม็ไปด้วยข้อมลู
ขา่วสารทางวฒันธรรมตั :งแตอ่ดีตจนกระทั�งถึงปัจจบุนั จากประสบการณ์ที�ได้สั�งสมและเรียนรู้ถึงวิถี
วฒันธรรมอนัดีงามของไทยในอดีต ถกูนํามาเชื�อมโยงเข้ากบัสภาพการณ์ของยคุปัจจบุนัซึ�งเป็นวิถี
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14.

 

120 x 257 x 380 ซม. 
49

ศลิปินเกิดและเตบิโตในจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ เมืองหลวงที�เตม็ไปด้วยข้อมลู
ขา่วสารทางวฒันธรรมตั :งแตอ่ดีตจนกระทั�งถึงปัจจบุนั จากประสบการณ์ที�ได้สั�งสมและเรียนรู้ถึงวิถี

เข้ากบัสภาพการณ์ของยคุปัจจบุนัซึ�งเป็นวิถี
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แหง่ความเจริญทางวตัถ ุ ผลกัดนัให้ศลิปินเกิดความสนใจสร้างสรรค์ผลงานชดุ “ช้างเผือกสยาม” 
ขึ :น ซึ�งผลงานชื�อ “เคยอยู”่ (ภาพที� 110) คือหนึ�งในผลงานจํานวนหลายชิ :นของชดุดงักลา่ว โดย
ศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการสร้างสรรค์ดงันี : 

ชดุช้างมีที�มาจาก ก่อนที�จะทํามีความสนใจประเดน็สงัคม แตก็่ยงัไมไ่ด้ทํางาน
ศิลปะอะไร ปลายปี 37 หรือปี 38  ผมไปกบัอาจารย์สมุน ศรีแสง วิชาประวติัศาสตร์ศิลป์ของ
ไทย อาจารย์พานกัศกึษาไปสโุขทยั ตอนนั :นเป็นอาจารย์ใหมก่็ตามอาจารย์เขาไป ที�วดั
มหาธาตสุโุขทยัก็มีปนูปั :นเยอะแยะติดอยู่ตามสถาปัตยกรรม และที�ร่วงๆลงมา ผมไปเจอหวั
ช้างกบังวงมนัหกัออกจากกนั ใครไมรู้่พยายามเอามนัมาต่อกนั ผมเห็นก็แวบขึ :นมา นกึไปถงึ
เป็ด หมหูนัที�ตายไปแล้ว พอสบัเป็นชิ :นเขาก็พยายามเรียงให้เป็นตวั... และงานอีกชิ :นหนึ�งที�
ให้แรงบนัดาลใจคือ รูปเขียนของขรัวอินโข่งเป็นรูปป่ามืดๆ และมีรูปมีช้างอยู่ตรงกลาง 
เหมือนช้างขาวๆกําลงัเลือนหายไปในป่ามืดๆ แตจ่ริงๆแล้วเป็นรูปที�ยงัเขียนไมเ่สร็จ... เว้นตวั

ช้างเอาไว้ยงัไมไ่ด้เขียนรูปช้าง แตด่แูล้วมนัเหมือนช้างกําลงัเบลอๆหายไป...283 

เดมิศลิปินมีความสนใจประเดน็เรื�องราวที�เกิดขึ :นในสงัคม โดยมีทศันะเกี�ยวกบัวฒันธรรม
อนัดีงามของไทยที�คอ่ยๆเลือนหายไปจากสงัคมปัจจบุนั จนกระทั�งได้มีโอกาสพานกัศกึษาเดินทาง
ไปทศันศกึษายงัจงัหวดัสโุขทยั โบราณสถานที�สําคญัแหง่หนึ�งซึ�งเป็นแหลง่รวมอารยธรรมอนั
ทรงคณุคา่ของชาติ การไปทศันศกึษาครั :งนี :ทําให้ศลิปินได้พบเห็นปนูปั :นรูปช้างที�แตกหกั โดยมีผู้
พยายามนําเอาซากปนูปั :นเหลา่นั :นวางเรียงกลบัคืนให้อยูใ่นสภาพเดมิ หากแตค่วามพยายามเชน่นี :
กลบัไมส่ามารถเป็นไปได้เพราะสิ�งที�แตกสลายแล้วย่อมประสานกลบัคืนได้ยากทําได้เพียงวางเรียง
ตอ่กนัให้คงสภาพเดมิได้มากที�สดุ จากสถานการณ์ที�ปรากฏทําให้ศิลปินเชื�อมโยงภาพที�เห็นเข้ากบั
ทศันะที�มีตอ่สงัคม ตลอดจนดงึเอาภาพความทรงจําเมื�อครั :งที�ได้พบเห็นภาพช้างในผลงานจิตรกรรม
ของศลิปินชั :นครู ขรัวอินโขง่เข้ามาผสมผสาน อาจกล่าวได้วา่ทั :งปนูปั :น และภาพจิตรกรรมของขรัว
อินโขง่ตา่งปรากฏรูปช้าง ดงันั :นจงึกลายเป็นมลูเหตทีุ�มาของการสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปช้าง
ขึ :น นอกจากนี :ช้างยงัมีความสอดคล้องกบัแนวความคิดที�ศลิปินต้องการแสดงออก โดยศิลปินได้
กลา่วสรุปถึงมลูเหตขุองการนําเสนอรูปช้างในผลงานดงันี : 

อนัดบัแรกอาจเป็นเพราะผมไปเห็นปปัู :นรูปช้าง และรูปขรัวอินโข่งก็ช้าง อนัดบั
ตอ่มาช้างสวยเป็นสตัว์โบราณ เป็นสตัว์ที�พอเหน็แล้วนกึถงึอดีต อาจจะด้วยขนาด ร่องรอย
ผิวหนงั ช้างเป็นสตัว์ที�อายยืุน และในประวติัศาสตร์ประเพณีเราจะเห็นช้าง เลยเป็นตวัแทน

                                                           

283 สมัภาษณ์ สธีุ คณุาวชิายานนท์, ศิลปิน, 5 มีนาคม 2553. 
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ของอดีตเก่าแก่ยาวนาน มนัตรงในความหมายเชิงวฒันธรรมของไทย... คงชอบรูปทรง 
รูปร่างของช้างเพราะเรามาสายวิชวล ภาพสําคญัและเรื�องราวตา่งๆที�แวดล้อม ตํานาน หรือ
ประวติัศาสตร์ของช้างที�เป็นธง ภาพเขียนกรมพระยานริศฯ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัวดั

โพธิd อะไรอย่างนี :เป็นสิ�งที�เราประทบัใจด้วย284 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสนใจในคณุคา่ของศลิปะไทย ตลอดจนความ
ประทบัใจรูปทรงของช้าง สตัว์ที�มีความผกูพนักบัวิถีชีวิตของชาวไทยซึ�งถกูใช้แสดงออกเชิง
สญัลกัษณ์มาตั :งแตอ่ดีต และยงัคงสามารถนํามาใช้ให้เกิดความสอดคล้องกบัความคดิของศลิปิน 
อาจกลา่วได้วา่ซากปรักหกัพงัของช้างปนูปั :น และสภาพการณ์ที�มีผู้พยายามรักษาให้คงสภาพเดมิ
คือ สิ�งเร้าภายนอก ที�ปลกุกระตุ้นสิ�งเร้าภายในคือ ก่อให้เกิดความต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี�ยวกบั
วฒันธรรมอนัทรงคณุคา่ของไทย ตลอดจนเกิดการดงึเอาภาพความทรงจําจากประสบการณ์รับรู้
เดมิเกี�ยวกบัภาพจิตรกรรมของขรัวอินโขง่ และเกิดการเชื�อมโยงความคิดเพื�อหาหนทางในการสื�อ
ความหมายด้านสญัลกัษณ์ให้สอดคล้องกบัเนื :อหาที�ต้องการถ่ายทอด จงึก่อให้เกิดแรงผลกัดนัให้
ศลิปินกระทําการเพื�อตอบสนองตอ่สิ�งเร้าภายในจิตใจของตน ด้วยกลวิธีสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�
ตนมีทกัษะความสามารถ ซึ�งถือเป็นแรงผลกัดนัมาจากแรงจงูใจภายในที�ทําให้ศลิปินเกิดมีความ
พยายามคิดค้นกลวิธีในการถ่ายทอด เพื�อให้ความคดิเห็นของตนได้ปรากฏเป็นรูปธรรม 

ผลงานชื�อ “ช้างบนโต๊ะ” (ภาพที� 111) เป็นผลงานในชดุ “ช้างเผือกสยาม” ซึ�งศลิปินได้
กลา่วถึงที�มาในการสร้างสรรค์ ดงันี : 

งานชิ :นนี :ก็ได้ไอเดียจากโต๊ะกินข้าว... ตอนทํางานเลยจําลองโต๊ะอาหาร...ร้านต้น
โพธิdตรงถนนพระอาทิตย์ ตอนนี :เลิกไปแล้ว ร้านอาหารนี :มีแก้วใสมีการพิมพ์รูปช้างบนแก้ว... 
เดี�ยวช้างก็จมนํ :า พอกินนํ :าช้างเริ�มโผลห่วั กินไปเดี�ยวยืนเส้นขอบผิวนํ :า พอนํ :าลดลงก็
กลายเป็นลอยอยู่ เป็นระดบันํ :าที�ตา่งกนั... ภาพช้างในงานสว่นใหญ่ไมไ่ด้คิดเอง ไปเอามา
จากจิตรกรรมฝาผนงั เป็นการอ้างอิงถงึวฒันธรรมประเพณีเพื�อให้มีความหมาย เป็นสิ�งที�มา

จากของเก่า...285 

ผลงานชิ :นนี :มีแนวคดิเกี�ยวกบัประเด็นทางสงัคมและวฒันธรรมของไทย โดยเกิดจาก
จากการได้พบเห็นแก้วนํ :าที�พิมพ์รูปช้างในร้านอาหารแหง่หนึ�ง เมื�อรินนํ :าจนเตม็แก้วภาพที�ปรากฏ

                                                           

284 เรื�องเดยีวกนั. 
285 เรื�องเดยีวกนั. 
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คือช้างกําลงัจมนํ :า และเมื�อศลิปินดื�มนํ :าช้างได้โผล่ขึ :นจากระดบันํ :าทีละน้อย จนกระทั�งลอยอยู่
เหนือผิวนํ :า ดงันั :นภาพช้างที�ปรากฏบนแก้ว และระดบันํ :าในแก้วจงึเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นตอ่
ความสนใจภายในของศลิปิน และกลายเป็นที�มาของการนําเสนอผลงานในลกัษณะที�ปรากฏ โดย
มีการจดัวางโหลแก้วจํานวน 12 ใบ ภายในบรรจนํุ :าให้มีระดบัแตกตา่งกนั นอกจากนี :โหลแก้วแตล่ะ
ใบปรากฏรูปช้างในอิริยาบถที�แตกตา่งกนั ซึ�งศลิปินได้นําเอาภาพลกัษณ์ของช้างมาจากภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัในวดัไทย สมดุขอ่ย และธงชาตสิยาม เพื�อเป็นการแสดงข้อคิดกระตุ้นให้นกึถึง
สภาพการณ์ของมรดกทางวฒันธรรมอนัดีงามของไทยวา่กําลงัสญูสลายหรืออยูร่อด สรุปได้ว่าทั :ง
กระบวนการคิดอนัเป็นผลมาจากการถกูกระตุ้นเร้าจากสิ�งเร้าภายนอกให้เกิดความสนใจ และ
กระบวนการสร้างสรรค์อนัเกิดจากความต้องการแสดงออกซึ�งทศันะของตน ตลอดจนความต้องการ
แสดงศกัยภาพเชิงศิลปะถือเป็นสิ�งเร้าภายใน ทั :งความสนใจ ความต้องการถ่ายทอดความคิดเห็น 
และความต้องการสร้างสรรค์ล้วนเกิดขึ :นภายใต้แรงผลกัดนัจากแรงจงูใจภายในของศลิปินทั :งสิ :น 

การแสดงนิทรรศการชื�อ “ฝนตกขี :หมไูหล” ในปี พ.ศ.2541 ปรากฏผลงานชดุ “ยบุหนอ
พองหนอ” ได้มีการสร้างโครงสร้างช้างขึ :นจากยางพารา ในผลงานชื�อ “ช้างกระทืบโรง” (ภาพที� 
112) มีแนวคิดที�สืบเนื�องมาจากผลงานชดุ “ช้างเผือกสยาม” ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการ
แสดงออก ดงันี : 

“ยบุหนอพองหนอ” ตอ่เนื�องมาจากวสัดใุนชดุ “ช้างเผือกสยาม” คือ ตอนแรกทํา
บลอ็กยางพาราเป็นรูปช้างตวัเลก็... ยางพารามนันิ�มนุ่มเหี�ยว เราพยายามตั :ง มนัก็ล้ม... 
คณุลกัษณะของยางไมแ่ข็งแรง แตเ่ราพยายามจบัตั :งให้มนัแข็งแรงยืนด้วยตวัมนัเองให้ได้ 
เลยสนใจ น่าจะเอามาทํางานได้ สอดคล้องกบัสิ�งที�ตายไปแล้วแตเ่ราพยายามยื :อชีวิตมนั
ตอ่ไป เลยพฒันามาคิดวา่ทําเป็นประติมากรรมที�ใช้คณุลกัษณะของยางให้เป็นประโยชน์
แล้วสามารถตอบโจทย์ทางความคิดของเราได้ ก็คิดไปวา่เป็นรูปสตัว์... เราเคยทําช้างมา

ก่อนหน้านี :แล้ว... ความคิดก็ต่อเนื�อง...286 

ผลงานชิ :นนี :เป็นผลสืบเนื�องมาจากการสร้างสรรค์ชดุ “ช้างเผือกสยาม” ศลิปินได้สร้าง
แมพ่ิมพ์รูปช้างขนาดเล็กด้วยวสัดยุางพาราเพื�อทําช้างนํ :าแข็ง ซึ�งเป็นสว่นประกอบหนึ�งในผลงาน
ชื�อ “ช้างลอยนํ :า” แมพ่ิมพ์รูปช้างที�สร้างขึ :นจากยางพาราออ่นยวบไมส่ามารถจดัวางให้ตั :งอยูไ่ด้จงึ
กลายเป็นสิ�งกระตุ้นเร้าตอ่ความสนใจ ทําให้ศลิปินค้นพบกลวิธีในการนําเสนอผลงานโดยใช้วสัดุ
ยางพาราที�มีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัแนวความคดิเดมิที�ต้องการถ่ายทอดเกี�ยวกบัสภาพการณ์ทาง

                                                           

286 เรื�องเดยีวกนั. 
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สงัคม และวฒันธรรมของไทย ดงันั :นช้างจงึถกูนํามาใช้แสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์ อาจกลา่วได้วา่
ผลงานชื�อ “ช้างกระทืบโรง” เกิดจากแรงจงูใจภายใน ได้แก่ การค้นพบกลวิธีในการสร้างสรรค์ 
ความสนใจในวสัดทีุ�ความสอดคล้องกบัแนวความคิด  และความสนใจในเรื�องราวเหตกุารณ์ทาง
สงัคมและวฒันธรรม  ตลอดจนความต้องการถ่ายทอดผลงานให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม โดย
อาศยักลวิธีเชิงศลิปะที�ตนมีทกัษะความสามารถ เพื�อแสดงอิสระทางความคิดและศกัยภาพเชิง
สร้างสรรค์ของตน  

ผลงานทั :ง 3 ชิ :นสามารถแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที�ศลิปินได้รับจากแรงจงูใจภายในซึ�งมี
ผลผลกัดนัให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปช้างขึ :น โดยที�ระดบัของแรงจงูใจภายในเรื�องช้าง
นี :ปรากฏในช่วงระยะเวลาจากปี พ.ศ.2538-2542 ตอ่มาระดบัแรงจงูใจภายในด้านความสนใจ
นําเสนอแนวคิดด้วยรูปช้างลดลง โดยมีการนําเสนอความคดิด้วยสิ�งอื�น ส่วนด้านแรงจงูใจภายนอก
เรื�องรางวลั ชื�อเสียง เงินทอง และการยอมรับจากสงัคม ศิลปินได้กล่าวถึงดงันี : 

ตอนเรียนเรื�องการประกวดก็เป็นไปตามปกติ ทั :งหมดมนัคือบรรยากาศรวมๆของ
การเรียนเป็นโดยทางอ้อม อาจารย์สง่ รุ่นพี�สง่ เพื�อนสง่ เป็นโดยปริยายวา่เราก็ต้องสง่... แต่
ไมไ่ด้สนใจสง่ประกวดเท่าไหร่ พอไมส่ง่ก็ไมไ่ด้สง่มาตลอด... การขายงานก็มีสว่นนะสําหรับ
การเป็นศิลปินก็ปฏิเสธไมไ่ด้ แตผ่มคงไมไ่ด้มองวา่มนัสําคญั... ถ้าชั�งกนัระหวา่งรางวลักบั
งานที�ขายได้ เรื�องขายงานมนัเป็นรายได้สําหรับเลี :ยงชีพให้ทํางานตอ่ไป มีสว่นจงูใจให้ระบบ
ของผมมนัดําเนินไปได้... รางวลั ชื�อเสียง เงินทอง มีสว่นกบัการเป็นศิลปินแตไ่มไ่ด้สําคญั
ที�สดุ สิ�งที�สําคญัคือการที�เราได้สนกุ อดคิดเรื�องงานไมไ่ด้ เป็นความอยาก ความสนกุในสิ�งที�
ได้ทํา... ต้องการสื�อสารในสิ�งที�เราอยากจะบอก วา่เกิดอะไรขึ :นกบัสงัคมที�เราอยู่อาศยั ความ

เสื�อมของวฒันธรรม... อยากให้ตระหนกัถงึสภาวะที�เกิดขึ :นในขณะนี :...287 

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ แรงจงูใจภายนอกนั :นมีอิทธิพลตอ่การขบัเคลื�อน
กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน เนื�องจากแรงจงูใจภายนอกเรื�องเงิน และการได้รับความยอมรับ
จากบคุคลอื�นในสงัคมมีผลเสริมแรงให้ระดบัของแรงจงูใจภายในทวีพลงัขึ :น กล่าวคือ เป็นการ
เสริมสร้างกําลงักาย และกําลงัใจให้ศลิปินเกิดความมุง่มั�นพฒันาผลงานของตน เพื�อนําเสนอตอ่
สาธารณชนตอ่ไป อยา่งไรก็ตามแรงจงูใจภายนอกดงักล่าวกลบัมิใชส่ิ�งเร้าที�เป็นปัจจยัสําคญัในการ
สร้างสรรค์ ปรากฏเพียงสิ�งเร้าที�เกิดจากแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความต้องการแสดงออกซึ�งอิสระ
ทางความคดิ การได้สร้างแง่คดิกระตุ้นสงัคมให้เกิดการตระหนกัรู้ถึงคณุคา่ของวฒันธรรมไทย 
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ตลอดจนได้กระทําการสร้างสรรค์ตามธรรมชาตินิสยัของผู้ ที�รักและสนใจในศลิปะ ผลที�ได้รับคือ
สามารถตอบสนองตอ่สิ�งเร้าดงักลา่วนํามาซึ�งความสขุ สนกุ และความภาคภมูิใจในศกัยภาพเชิง
ศลิปะของตน จากปณิธานความมุง่มั�นสร้างผลงานโดยสะท้อนเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัสงัคมอยา่ง
ตอ่เนื�องจงึเป็นผลทําให้ศลิปินได้รับรางวลัเชิดชเูกียรต ิมนสั เศียรสิงห์ “แดง” ศลิปินทศันศลิป์ดีเดน่
ด้านสนัตภิาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม ซึ�งจดัโดยสถาบนัปรีดี พนมยงค์ ในปี พ.ศ.2545 

ลกัษณะของแรงจงูใจภายนอกและภายในเชน่นี :ปรากฏอยูใ่นผลงานโดยรวมของศลิปิน
ซึ�งครอบคลมุถึงผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปช้าง ดงัที�ศิลปินได้กล่าวถึงเรื�องแรงจงูใจภายนอกกบั
ผลงานที�นําเสนอรูปช้างว่า “ชดุช้างก็ขายได้เยอะ... สิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมก็ซื :อไป... ช้างจะได้รับ
ความสนใจจากผู้ชมมากที�สดุ แตง่านทั :งหมดที�เคยทํามาสตัว์จะอยูใ่นสดัสว่นที�น้อยหน่อย...”288 
แม้ศลิปินจะได้รับการยอมรับจากสงัคมคือ สามารถขายผลงานได้ และได้รับความสนใจจากผู้ชม
อยา่งมาก แตส่ิ�งเหลา่นี :กลบัมิได้เป็นปัจจยัที�ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานโดยนําเสนอรูปช้างเพียง
อยา่งเดียว หากแตมี่การสร้างสรรค์ที�หลากหลายเปลี�ยนแปลงไปตามความสนใจของศิลปิน จงึสรุป
ได้วา่แรงจงูใจภายในคือพลงัที�สําคญัที�ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะขึ :น โดยมีแรงจงูใจ
ภายนอกเสริมแรงให้แรงจงูใจภายในทวีระดบัความเข้มข้นและคงทนตอ่ไป  

กระบวนแบบ 

ผลงานของศลิปินทั :ง 3 ชิ :น มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์ โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดของสญัลกัษณ์ที�ปรากฏในแตล่ะผลงานดงันี : 

ผลงานชื�อ “เคยอยู”่ (ภาพที� 110) ประกอบด้วยไม้กระดานที�วางชิดผนงัห้องจดัแสดง
ด้านบนปรากฏภาพเขียนรูปช้างที�เลือนรางจํานวน 10 ภาพ กบัช้างปนูที�แตกหกัเสียหาย ชิ :นส่วน
กระจดักระจายจดัเรียงอยูท่ั�วไปบนไม้กระดาน โดยเรียงลําดบัจากปลายงวง หวั ขาหน้า ลําตวั ขา
หลงั และหาง ด้วยสภาพการณ์ดงักลา่วได้กระตุ้นเร้าให้ผู้ชมเกิดความคิดและพยายามแทนคา่ใน
เชิงสญัลกัษณ์ขึ :น ซึ�งศลิปินได้กลา่วว่า “ช้างเป็นตวัแทนช้างก็ได้ หรือช้างเป็นสญัลกัษณ์ตวัแทน
สงัคม ศลิปวฒันธรรม มองวา่เป็นตวัแทนธรรมชาตสิิ�งแวดล้อมก็ได้ หรือสญัลกัษณ์ประเทศไทยก็
ได้...”289 ดงันั :นภาพเขียนรูปช้างที�เลือนราง และซากช้างปนูที�แตกหกัจงึถกูใช้แสดงออกเพื�อเป็น
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สญัลกัษณ์ถึงความเสื�อมสลาย หรือการสญูสิ :นสิ�งลํ :าคา่ทั :งช้าง สิ�งแวดล้อม ศลิปวฒันธรรม และ
ความเป็นไทย 

ผลงานชื�อ “ช้างบนโต๊ะ” (ภาพที� 111) ศลิปินนําเสนอรูปภาพช้างสีขาวบนโหลแก้วทั :ง 
12 ใบ ซึ�งมีที�มาจากภาพลกัษณ์ของช้างในจิตรกรรมฝาผนงั สมดุขอ่ยโบราณ และธงชาตสิยามรูป
ช้างเผือกอนัทรงคณุคา่ของไทย โดยภายในโหลแก้วดงักลา่วศลิปินได้บรรจนํุ :าซึ�งกําหนดให้มีระดบั
ที�แตกตา่งกนั วางอยูบ่นแผ่นไม้รูปวงกลมสีแดงซึ�งรองรับด้วยเก้าอี :ไม้กลม ภาพที�ปรากฏตอ่สายตา
ผู้ชมคือ การได้เห็นถึงสภาพของรูปช้างบนโหลแก้วแตล่ะใบบ้างจมนํ :าทั :งตวั บ้างโผลห่วัชงูวงขึ :น
เหนือนํ :า บ้างยืนอยูบ่นแนวระดบันํ :า จงึกระตุ้นตอ่ความคิดและเกิดการพยายามตีความถึง
สภาวการณ์ความอยูร่อดของช้าง และศลิปวฒันธรรมไทย ประกอบกบัโต๊ะรูปวงกลมและเก้าอี :ไม้
ดงักลา่วยงัมีนยัยะของการบริโภคเสริมสร้างคณุคา่ในเชิงสญัลกัษณ์ด้านการถกูกลืนกินอีกประการ
หนึ�ง  

ผลงานชื�อ “ช้างกระทืบโรง” (ภาพที� 112) ศลิปินสร้างช้างขึ :นจากยางพารา ด้วยขนาด
และคณุสมบตัขิองวสัดปุราศจากความแข็งแกร่งขาดโครงสร้าง ปรากฏให้เห็นเพียงรูปร่างช้างที�
ออ่นยวบไร้มวลและปริมาตรกําลงันอนตะแคงอยูที่�พื :นห้องจดัแสดง โดยมีหมอนสีขาวรองรับที�ส่วน
หวั และมีเพียงงวงช้างที�ถกูตรึงไว้ด้วยเชือกให้ชสูงูขึ :น จากสภาพการณ์ของช้างนี :เกิดความขดัแย้ง
กบัชื�อผลงานซึ�งเป็นชื�อของยาชกํูาลงัแตช้่างตวัดงักลา่วกลบัไร้เรี�ยวแรงตลอดจนปราศจากลม
หายใจ นอกจากนี :สายยางที�ระโยงรยางค์ถกูเชื�อมตอ่เข้าที�บริเวณงวงช้างและท้องช้าง ได้กระตุ้น
เชิญชวนให้ผู้ชมเกิดความคิดนํามาซึ�งการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผลงาน เมื�อผู้ชมเป่าลมเข้าไปทางทอ่
สายยางดงักลา่วร่างของช้างกลบัโป่งพอง และกลบัยบุตวัลงเมื�อหยดุเป่าก่อให้เกิดความพยายาม
ตีความและแทนคา่ในเชิงสญัลกัษณ์ถึงการสญูสลายปราศจากลมหายใจของช้าง ธรรมชาติ 
สิ�งแวดล้อม หรือศลิปวฒันธรรมจารีตประเพณีอนัดีงามของไทย สอดคล้องกบัศลิปินที�กลา่ววา่ 
“ช้างเป็นตวัแทนเรื�องโบราณ เรื�องอดีต...”290 

เจตจํานงในการสร้างสรรค์ของศลิปินมุง่เน้นใช้ช้างเพื�อเป็นตวัแทนสิ�งหนึ�งสิ�งใด ไม่
จําเพาะเจาะจงเพียงนําเสนอรูปช้างเพื�อเป็นสญัลกัษณ์แทนช้างเทา่นั :น แตย่งัคงแสดงเจตนารมณ์
ในการใช้ช้างเพื�อเป็นสญัลกัษณ์ในระดบัสงัคม และศลิปวฒันธรรม ตลอดจนความเป็นไทยด้วย 
จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานทั :ง 3 ชิ :นถกูนําเสนอด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 
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เนื +อหา 

ผลงานทั :ง 3 ชิ :นมีการแสดงเนื :อหาสงัคม โดยมีแนวความคดิร่วมกนัคือ มุง่นําเสนอ
เรื�องราวที�เกี�ยวเนื�องกบัสภาพการณ์ของช้าง ตลอดจนมรดกทางวฒันธรรมที�กําลงัเลือนหายใน
สงัคมปัจจบุนั ซึ�งสามารถกล่าวถึงรายละเอียดเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานแตล่ะผลงานดงันี : 

ผลงานชื�อ “เคยอยู”่ (ภาพที� 110) เป็นผลงานที�เกิดจากการได้พบเห็นซากช้างปนูปั :น
โบราณที�จงัหวดัสโุขทยั ซึ�งมีผู้พยายามนําซากปนูเหลา่นั :นมาตอ่กลบัคืบสูส่ภาพเดมิ สิ�งนี :ได้กระตุ้น
ให้ศลิปินเกิดความคิดถ่ายทอดเอาเนื :อหาเรื�องราวเกี�ยวกบัสภาพการณ์ของช้างและสภาพการณ์
ทางวฒันธรรมที�เกิดขึ :นในสงัคมมานําเสนอ ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “นึกไปวา่สิ�งที�ตายไปแล้วแตเ่รา
พยายามตอ่มนัราวกบัพยายามให้มนักลบัมามีชีวิตอีกครั :ง แตจ่ริงๆมนัตายไปแล้ว... รูปช้างที�กําลงั
เลือนหายไปก็นกึไปถึงสิ�งตา่งๆ ข้าวของโบราณวตัถ ุ จารีตประเพณี ธรรมเนียม สิ�งดีงามอะไร
บางอย่างกําลงัสญูหายไป หรือวา่มนักําลงัตายไป”291 ดงันั :นจากผลงานภาพเขียนรูปช้างที�กําลงั
เลือนหายไป และซากช้างปนูปั :นที�แตกหกัจงึเป็นสญัลกัษณ์สื�อถึงความเสื�อมสลายของความดีงาม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรมตลอดจนศลิปวตัถ ุ มรดกอนัทรงคณุคา่ทางวฒันธรรมของ
ไทยได้เลือนหายออกไปจากความทรงจําและจิตสํานึกของผู้คนในสงัคม จงึสามารถสรุปได้วา่มีการ
แสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคม 

ผลงานชื�อ “ช้างบนโต๊ะ” (ภาพที� 111) มีเนื :อหาที�แสดงถึงสถานการณ์ของช้าง และ
ศลิปวฒันธรรมของไทยในปัจจบุนั ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า “ผมคดิวา่จะมองแตว่่าเป็นเรื�องของช้าง
ตรงๆก็ได้ เพราะสถานการณ์ช้างตอนนี :ก็กําลงัสญูพนัธุ์ ทั :งๆที�เราบอกช้างเป็นสตัว์คูบ้่านคูเ่มือง 
เป็นสญัลกัษณ์ของไทย ก็กําลงัสญูพนัธ์ คล้ายกบัสิ�งตา่งๆในบ้านเมืองก็กําลงัสญูสลายไป
เหมือนกนั... บอกถึงรอดแล้ว หรือตายแล้ว จมนํ :าไปแล้ว”292 ดงันั :นภาพลกัษณ์ของช้างที�ปรากฏบน
โหลแก้วซึ�งมีที�มาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงั สมดุขอ่ย และธงชาตสิยาม จงึเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึง
มรดกอนัทรงคณุคา่ด้านจารีตประเพณี ศลิปวฒันธรรม หรือสิ�งดีงามของไทยในอดีต ตลอดจนช้าง
ไทย ระดบันํ :าสงูตํ�าที�ศลิปินกําหนดเป็นตวัแทนของภาวการณ์ที�คบัขนัแตกตา่งกนัออกไป กลา่วคือ 
ช้างที�ปรากฏบนโหลแก้วที�จมนํ :าทั :งตวั บง่ชี :ถึงสถานการณ์คบัขนัรุนแรง หรือความตาย ช้างที�โผล่
หวัขึ :นเหนือผิวนํ :าบง่ชี :ถึงการรอดพ้นจากภาวะที�คบัขนั โต๊ะและเก้าอี :ทรงกลมเป็นสญัลกัษณ์ถึงการ
บริโภคซึ�งศิลปินอธิบายวา่ “ช้างที�กําลงัตายก็เป็นเหยื�อของการถกูบริโภค มาอยูบ่นโต๊ะอาหารโดน
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กินโดนบริโภค” 293จงึมีนยัยะของการทําลาย ดงันั :นเจตจํานงของศลิปินมุง่แสดงเนื :อหาที�เกี�ยวเนื�อง
กบัสภาพการณ์ของช้าง ตลอดจนวิกฤตการณ์ทางวฒันธรรมทั :งหลายของสงัคมไทย จงึสรุปวา่
ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคม 

ผลงานชื�อ “ช้างกระทืบโรง” (ภาพที� 112) มีเนื :อหาในทิศทางเดียวกนักบัผลงานชื�อ 
“เคยอยู”่ และผลงานชื�อ “ช้างบนโต๊ะ” ซึ�งศลิปินกลา่ววา่ “ชดุ “ช้างเผือกสยาม” กบั “ยบุหนอพอง
หนอ” เป็นแนวเดียวกนั คือ สิ�งที�ตายไปแล้วหรือกําลงัจะตาย และเราทําคล้ายๆกบัว่าให้มนักลบัมา
มีชีวิตอีกครั :ง จริงๆก็ตายแล้ว...”294 รูปร่างของช้างที�สร้างขึ :นจากยางพารา ไร้มวลไร้ปริมาตร นอน
ตะแคงราวกบัปราศจากชีวิต โดยมีสายยางวางเรียงอยูที่�พื :นห้องจดัแสดงรอคอยให้ผู้ชมได้เข้ามามี
สว่นร่วมเป่าลมเพื�อช่วยกนัทําให้รูปร่างของช้างพองโตจนเกิดเป็นรูปทรงขึ :นอีกครั :ง แตส่ิ�งนี :กลบัเป็น
เสมือนความพยายามที�ไร้ผล เนื�องจากผู้ชมไมส่ามารถรักษารูปทรงของช้างเอาไว้ได้อย่างถาวร 
กลา่วคือเมื�อเป่าลมร่างกายของช้างจะพองโตขึ :น แตห่ากไมไ่ด้รับการเป่าลมอยา่งตอ่เนื�องร่างกาย
ของช้างจะยบุลงและคืนสภาพกลายเป็นเพียงรูปร่างช้างที�ราบแบนอยูบ่นพื :นตามเดมิ สภาพการณ์
ที�ศลิปินได้สร้างขึ :นเป็นการจําลองสถานการณ์ของช้าง ตลอดจนวฒันธรรมอนัทรงคณุคา่ของไทยที�
แม้มีผู้พยายามสงวนรักษาเอาไว้แตก็่เป็นเพียงสว่นน้อยในสงัคม ขาดการดแูลเอาใจใสใ่ห้คณุคา่
อยา่งตอ่เนื�อง อาจกลา่วได้ว่าผลงานชิ :นนี :ถกูสร้างขึ :นเพื�อกระตุ้นเตือนให้บคุคลในสงัคมหนักลบัมา
รับรู้ตอ่สถานการณ์ในปัจจบุนัของช้างไทย ตลอดจนได้ตระหนกัถึงมรดกทางศลิปวฒันธรรมและ
ความดีงามในสงัคมของไทย จงึสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :แสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคม 
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ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์ 

ถนอมจิตร์ ชุม่วงศ์ เกิดเมื�อวนัที� 
อาย ุ 45 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีและโท สาขาประตมิากรรม จากคณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัศลิปากร 

การสร้างสรรค์รูปสตัว์ในผลงานประตมิากรรมของศลิปินเกิดขึ :นครั :งแรกราวปี พ
2532 ด้วยกลวิธีการเชื�อมโลหะเป็
ชนิดอื�นๆซึ�งเป็นสตัว์สี�เท้าอย่างตอ่เนื�อง หากแตมี่การเปลี�ยนแปลงวสัดไุปตามความสนใจของ
ศลิปิน ตลอดระยะเวลาที�นําเสนอรูปสตัว์ตั :งแต ่ ปี พ
ระยะเวลากวา่ 18 ปี มีผลงาน

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “แมก่บัลกู
สตัว์” (ภาพที� 115) และผลงานชื�อ 
การวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี :

ภาพที� 113  แมก่บัลกู, 2537
ที�มา: จินตภาพไทย: นิทรรศการศลิปกรรมครั :งที� 
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร

ถนอมจิตร์ ชุม่วงศ์ เกิดเมื�อวนัที� 27 กนัยายน ปี พ.ศ.2508 ที�จงัหวดัพะเยา
ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีและโท สาขาประตมิากรรม จากคณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัศลิปากร 

การสร้างสรรค์รูปสตัว์ในผลงานประตมิากรรมของศลิปินเกิดขึ :นครั :งแรกราวปี พ
ด้วยกลวิธีการเชื�อมโลหะเป็นรูปววั โดยศลิปินได้นําเสนอประตมิากรรมรูปววัรวมทั :งรูปสตัว์

ชนิดอื�นๆซึ�งเป็นสตัว์สี�เท้าอย่างตอ่เนื�อง หากแตมี่การเปลี�ยนแปลงวสัดไุปตามความสนใจของ
ศลิปิน ตลอดระยะเวลาที�นําเสนอรูปสตัว์ตั :งแต ่ ปี พ.ศ. 2532 เรื�อยมาจนถึง พ

ปี มีผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์เป็นจํานวนมาก   

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
แมก่บัลกู” (ภาพที� 113) ผลงานชื�อ “มองข้างหลงั” (ภาพที� 

ผลงานชื�อ “สงัขาร” (ภาพที� 116) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี : 

2537 เทคนิค เชื�อมโลหะ ขนาด 80 x 150 x 90 ซม. 
นิทรรศการศลิปกรรมครั :งที� 11 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรม และ

มหาวิทยาลยัศลิปากร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2537), 41
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ที�จงัหวดัพะเยา ปัจจบุนั
ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีและโท สาขาประตมิากรรม จากคณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัศลิปากร  

การสร้างสรรค์รูปสตัว์ในผลงานประตมิากรรมของศลิปินเกิดขึ :นครั :งแรกราวปี พ.ศ.
นรูปววั โดยศลิปินได้นําเสนอประตมิากรรมรูปววัรวมทั :งรูปสตัว์

ชนิดอื�นๆซึ�งเป็นสตัว์สี�เท้าอย่างตอ่เนื�อง หากแตมี่การเปลี�ยนแปลงวสัดไุปตามความสนใจของ
เรื�อยมาจนถึง พ.ศ. 2550 รวม

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 4 ชิ :น 
ภาพที� 114) ผลงานชื�อ “ชีวิต

ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของ

 

ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรม และ
41.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 114  มองข้างหลงั, 
ที�มา: การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมกลุม่โคบอลท์ บลู

2539), ไมป่รากฏเลขหน้า

ภาพที� 115  ชีวิตสตัว์, 2543
ที�มา: วิโชค มกุดามณี, สื�อประสมและศลิปะแนวจดัวางในประเทศไทย
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2545

, 2540 เทคนิค เชื�อมโลหะ ขนาด 170 x 120 x 200 
การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมกลุม่โคบอลท์ บลู (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ :นติ :งแอนด์พบัลิชชิ�ง

ไมป่รากฏเลขหน้า.

 

2543 เทคนิค ไม้ ขนาด 25 x 50 x 45 ซม. 
สื�อประสมและศลิปะแนวจดัวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ
2545), 249.
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170 x 120 x 200 ซม. 
อมรินทร์พริ :นติ :งแอนด์พบัลิชชิ�ง, 

กรุงเทพฯ: หอศลิป์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 116  สงัขาร, 2544
 ขนาดผนัแปรเปลี�ยนแปลงได้

ที�มา: วิโชค มกุดามณี, สื�อประสมและศลิปะแนวจดัวางในประเทศไทย
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2545

แรงจูงใจ 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของศลิปินเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที�สั�งสมตั :งแต่
วยัเยาว์ เนื�องจากศลิปินเกิดและเติบโตในจงัหวดัพะเยาซึ�งยงัคงมีสภาพความเป็นอยู่ใกล้ชิด
ธรรมชาติ ตลอดจนคลกุคลีอยูก่บัววัจนเกิดเป็นความคุ้นเคย ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ 
เรามีไร่และสวน ตอนเด็กมีววัหลายคอก คอกหนึ�งอยูใ่นราว 
บางทีมนันา่รักยิ�งกว่าหมาอีก ความรู้สกึผมวา่
ตวัที�เราผกูพนั...295  

อาชีพเกษตรกรมีวิถีชีวิตที�ใกล้ชิดกบัธรรมชาติ
ความคุ้นเคย ตลอดจนมีความรักความผกูพนั ถึงกบันํามาเปรียบเทียบกบัสนุขัซึ�งเป็นสตัว์เลี :ยงที�
ใกล้ชิดกบัมนษุย์มากที�สดุแสดงให้เห็นถึงความผกูพนัระหวา่งศลิปินและววั ดงันั :นเมื�อเกิดความ
ต้องการสร้างงานประตมิากรรม การนําเสนอรูปทรงที�
พฒันาทกัษะและกลวิธีในการสร้างสรรค์ได้ ประกอบกบัสตัว์สี�เท้ามีความเหมาะสมกบั
ประตมิากรรม รวมทั :งมีความสอดคล้องกบัเนื :อหาที�ต้องการแสดงออก ดงัที�ศลิปินได้กลา่ววา่ 

                                                          

295 สมัภาษณ์ ถนอมจิตร์ ชุ่มวงษ์

2544 เทคนิค เครื�องปั :นดนิเผาแบบไฟตํ�า และเชิงเทียน 
ขนาดผนัแปรเปลี�ยนแปลงได้ 

สื�อประสมและศลิปะแนวจดัวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ
2545), 255.

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของศลิปินเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที�สั�งสมตั :งแต่
วยัเยาว์ เนื�องจากศลิปินเกิดและเติบโตในจงัหวดัพะเยาซึ�งยงัคงมีสภาพความเป็นอยู่ใกล้ชิด
ธรรมชาติ ตลอดจนคลกุคลีอยูก่บัววัจนเกิดเป็นความคุ้นเคย ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ 
รามีไร่และสวน ตอนเด็กมีววัหลายคอก คอกหนึ�งอยูใ่นราว 40-50 ตวั... เรารู้นิสยัเลยวา่สตัว์สี�เท้า

บางทีมนันา่รักยิ�งกว่าหมาอีก ความรู้สกึผมวา่มนัไม่ตา่งกนัเลย เราคุ้นเคยอยูก่บัมนั

อาชีพเกษตรกรมีวิถีชีวิตที�ใกล้ชิดกบัธรรมชาต ิ โดยเฉพาะววัถือเป็นสตัว์ที�ศลิปินมี
ความคุ้นเคย ตลอดจนมีความรักความผกูพนั ถึงกบันํามาเปรียบเทียบกบัสนุขัซึ�งเป็นสตัว์เลี :ยงที�
ใกล้ชิดกบัมนษุย์มากที�สดุแสดงให้เห็นถึงความผกูพนัระหวา่งศลิปินและววั ดงันั :นเมื�อเกิดความ
ต้องการสร้างงานประตมิากรรม การนําเสนอรูปทรงที�ตนมีความรู้จกัคุ้นเคยย่อมเป็นผลดีตอ่การ
พฒันาทกัษะและกลวิธีในการสร้างสรรค์ได้ ประกอบกบัสตัว์สี�เท้ามีความเหมาะสมกบั
ประตมิากรรม รวมทั :งมีความสอดคล้องกบัเนื :อหาที�ต้องการแสดงออก ดงัที�ศลิปินได้กลา่ววา่ 

                   

สมัภาษณ์ ถนอมจิตร์ ชุ่มวงษ์, ศลิปิน, 9 มิถนุายน 2553. 
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กรุงเทพฯ: หอศลิป์ 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของศลิปินเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที�สั�งสมตั :งแต่
วยัเยาว์ เนื�องจากศลิปินเกิดและเติบโตในจงัหวดัพะเยาซึ�งยงัคงมีสภาพความเป็นอยู่ใกล้ชิด
ธรรมชาติ ตลอดจนคลกุคลีอยูก่บัววัจนเกิดเป็นความคุ้นเคย ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “ที�บ้านผมมีววั... 

เรารู้นิสยัเลยวา่สตัว์สี�เท้า
ไม่ตา่งกนัเลย เราคุ้นเคยอยูก่บัมนั... มีอยู่ตวัสอง

โดยเฉพาะววัถือเป็นสตัว์ที�ศลิปินมี
ความคุ้นเคย ตลอดจนมีความรักความผกูพนั ถึงกบันํามาเปรียบเทียบกบัสนุขัซึ�งเป็นสตัว์เลี :ยงที�
ใกล้ชิดกบัมนษุย์มากที�สดุแสดงให้เห็นถึงความผกูพนัระหวา่งศลิปินและววั ดงันั :นเมื�อเกิดความ

ตนมีความรู้จกัคุ้นเคยย่อมเป็นผลดีตอ่การ
พฒันาทกัษะและกลวิธีในการสร้างสรรค์ได้ ประกอบกบัสตัว์สี�เท้ามีความเหมาะสมกบัวิธีการทาง
ประตมิากรรม รวมทั :งมีความสอดคล้องกบัเนื :อหาที�ต้องการแสดงออก ดงัที�ศลิปินได้กลา่ววา่  
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แรกๆเกิดจากรูปร่างคน ใช้โครงสร้างคนเป็นตวัแทนชีวิต พอทําไปแล้วรู้สกึวา่
รูปร่างโครงสร้างสตัว์มนัแข็งแรงกวา่คน... สตัว์มนัมีโครงสร้างที�สอดคล้องกบัการทํา
ประติมากรรมเพราะมนัมีสี�เท้า... มนัถกูจริตนิสยัการทํางานของเรา แทนความรู้สกึเราได้
ดีกวา่... ววัเป็นสิ�งที�เราคุ้นเคยมาตั :งแตเ่ดก็พอเรามาสร้างงานเราจะรู้จกัมนั เราสามารถนกึ
ถงึลกัษณะท่าทาง โครงสร้าง เวลาเราออกแบบ ใช้วสัดตุา่งๆที�มาทดแทนมนัจะเข้าใจฟิลลิ�ง

ของมนั เราสามารถพฒันางาน และหยิบยกวสัดตุา่งๆมาแทนมนัได้เลย296 

ตามทศันะของศลิปินในด้านกระบวนการสร้างสรรค์ โครงสร้างของสตัว์สี�เท้าเมื�อนํามา
สร้างเป็นผลงานประตมิากรรมยอ่มมีความแข็งแรงสามารถเพิ�มเตมิหรือลดทอนโครงสร้างได้ดีกวา่
รูปทรงมนษุย์ นอกจากนี :ศลิปินมีความสนใจนําเสนอเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัความไมย่ั�งยืนของชีวิต 
จงึเป็นการเหมาะสมที�จะนําเอารูปทรงของสตัว์มาใช้เป็นสญัลกัษณ์สื�อแทนชีวิตทกุชีวิตบนโลกที�
ล้วนหนีไมพ้่นอนิจจงัได้ 

ดงันั :นการนําเสนอรูปววัในผลงานของศลิปินจงึเกิดจากการสั�งสมประสบการณ์ชีวิตใน
วยัเยาว์ที�มีความใกล้ชิดผกูพนักบัววั สง่ผลทําให้ศิลปินเกิดความคุ้นเคยมีความเข้าใจในกายวิภาค
ของสตัว์ ตลอดจนอปุนิสยัของสตัว์ ซึ�งตอ่มาเมื�อต้องการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมจงึเลือก
นําเอาสิ�งที�ตนรู้จกัคุ้นเคยมาปรับใช้เพื�อสร้างสรรค์ โดยมีความคดิเห็นวา่โครงสร้างของสตัว์ชนิดนี :มี
ความเหมาะสมกบักลวิธีทางประตมิากรรม ตลอดจนมีความสอดคล้องกบัแนวคิดที�สามารถนํา 
มาใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนชีวิต ซึ�งศลิปินกล่าวสรุปเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานประติมากรรมรูปววั
ของตนว่า “เนื :อหาแตล่ะชิ :นสว่นใหญ่พดูถึงชีวิตและธรรมชาต”ิ โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียด
ของแตล่ะผลงานได้ดงันี : 

ผลงานชื�อ “แมก่บัลกู” (ภาพที� 113) เป็นหนึ�งในผลงานชดุแรกของการสร้างสรรค์
ประตมิากรรมรูปววั มีเนื :อหาที�มุง่แสดงออกในเรื�องการเดนิทางของชีวิต โดยศลิปินได้กลา่วถึง
มลูเหตใุนการสร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :วา่  

ที�ทําก็ด้วยเนื :อหาเรื�องการเดินทางของชีวิต เกิดแก่และเจ็บตาย...พ่อแมม่กัชวน
ผมเข้าวดั...พ่อบอกวา่ให้มาเรียนอกัษรโบราณภาษาเหนือที�วดั จากการที�เรียนเป็นสิ�งที�ทําให้
เราคลกุคลีกบัวดั เรื�องเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ในหนงัสือที�เราพยายามจะเรียน... ที�ใช้เหลก็ตอน
นั :นเพราะวา่ แรกเริ�มทําคนก่อน ตอนแรกก็ปั :นดินหลอ่ปนู มีอยู่วนัหนึ�งปั :นแล้วลองเอา
กระดาษมาแปะ มนัสนกุกวา่... ผมก็เลยคิดวา่ถ้าเป็นวสัดทีุ�ถาวรได้ไหมก็เลยเอาเหลก็มาทํา
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มนัแข็งแรงดี มนัมีโครงสร้างที�สามารถรับนํ :าหนกัตวัมนัเองได้ดี ในขณะเดียวกนัคณุสมบติั
ของมนัตรงอยู่อย่างคือมนัผกุร่อนได้ง่ายมากเลย เรารู้สกึวา่เราชอบนะ แล้วเวลาวางเหลก็
วางสลบัไปสลบัมาแผ่นเหลก็ชิ :นเลก็ๆมนัดมูนัสลบัซบัซ้อน แตใ่นขณะเดียวกนัมนัก็ผสาน
เป็นโครงสร้าง แตม่องอีกมมุสนิมเทคเจอร์ที�เกิดขึ :นมนัเข้ากบัฟอร์ม มนัให้ความรู้สกึวา่มนั

เหมือนชีวิตที�กําลงัผกุร่อน297  

การได้รับการปลกูฝังให้มีความเลื�อมใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาตั :งแตว่ยัเยาว์เป็นผล
ทําให้ศลิปินเกิดมีความสนใจในเรื�องศาสนามากเป็นพิเศษ ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดจากแรงจงูใจ
ภายในด้านความต้องการนําเสนอเนื :อหาซึ�งเกี�ยวข้องกบัสจัธรรมของชีวิต โดยที�ความต้องการ
ดงักลา่วได้สง่ผลกระตุ้นเร้าให้ศลิปินแสวงหาหนทางในการถ่ายทอดความคิด ตลอดจนเกิดความ
ต้องการแสดงศกัยภาพของตนเองให้ปรากฏ โดยเริ�มจากการใช้รูปทรงมนษุย์ขึ :นก่อน แตท่วา่ตอ่มา
ได้เกิดการค้นคว้าทดลองปรับเปลี�ยนมาใช้รูปทรงของววัเพื�อเป็นสญัลกัษณ์แทนทกุชีวิต รวมทั :ง
เปลี�ยนจากการปั :นหล่อมาสู่การใช้วสัดโุลหะซึ�งมีคณุสมบตัทีิ�แข็งแรง อีกทั :งสามารถสง่ผลทาง
ความรู้สกึที�สอดคล้องกบัแนวคดิของศลิปินได้ดี ซึ�งสิ�งที�กลา่วถึงข้างต้นล้วนเกิดขึ :นภายใต้
กระบวนการคดิและเกิดจากแรงผลกัดนัภายในตวัศลิปิน จงึถือวา่เป็นอิทธิพลจากแรงจงูใจภายใน 

เชน่เดียวกนักบัผลงานชื�อ “แมก่บัลกู” ในผลงานชื�อ “มองข้างหลงั” (ภาพที� 114) ศลิปิน
ได้นําเอารูปววัมาแทนคา่ในเชิงสญัลกัษณ์ซึ�งหมายถึงชีวิต หากแตมี่การเจาะจงถึงชีวิตของผู้คนใน
สงัคมเมือง ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “ตอนนั :นพยายามพดูถึงเรื�องเมืองกบัชีวิต... อะไรจะเป็นสญัลกัษณ์
ของเมืองได้ดี เพราะเรามีสตัว์แทนคา่ชีวิตอยูแ่ล้ว... เลยเอาเศษเหล็กจากรถยนต์ เป็นสิ�งที�
หลงเหลือจากการใช้ของคนมาทํา...”298 ผลงานชิ :นนี :เกิดจากการถกูกระตุ้นเร้าจากความคิดให้
ศลิปินเกิดความต้องการแสดงทศันะของตนให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยอาศยัทกัษะความสามารถ
ของตนจดัการกบัเศษเหล็กตา่งๆให้เกิดเป็นโครงสร้างของววัที�ตนเองมีความรู้จกัคุ้นเคยเป็นอยา่งดี 
ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีมลูเหตทีุ�มาจากแรงจงูใจภายในด้านความต้องการแสดงอิสระทางความคดิ 
และความต้องการแสดงศกัยภาพ 

ผลงานชื�อ “ชีวิตสตัว์” (ภาพที� 115) เกิดจากสิ�งเร้าภายนอกผสานกบัความรู้สึกภายใน 
ซึ�งศลิปินกล่าวถึงมลูเหตทีุ�มาของการสร้างสรรค์ผลงานดงันี : 
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ก่อนหน้านี :เราจะทําโครงการสตัว์ป่ากบัป่าไม้อยู่... ผมเป็นคนชอบธรรมชาติ และ
ชอบคิดในสิ�งที�มนัเป็นธรรมชาติ... เมื�อก่อนจําได้ช่วงปิดเทอมผมขี�มอเตอร์ไซค์ขึ :นไปบนเขา
กบัเพื�อน แล้วก็ไปนอน... เรารู้สกึวา่ต้นไม้ขึ :นครึ :มป่าอดุมสมบรูณ์ พอผมเข้ามาเรียนที�
กรุงเทพฯไมกี่�ปี กลบัไปอีกทีเขาตดัถนน แล้วทําอา่งเก็บนํ :าเหนือไร่ผมขึ :นไป...แตไ่มเ่ปิดไมใ่ห้
ชาวบ้านใช้ ผมก็คิดวา่แล้วมีไว้ทําไม ใช้งบประมาณตั :งเยอะแยะ และก็ตดัต้นไม้ไปตั :งเยอะ... 
สตัว์มนัหายไปเพราะเราเข้ามาใกล้มนั เรารุกพื :นที�เขา เขาไมมี่พื :นที�หากิน อดอยากก็ไม่
สามารถสืบพนัธุ์ได้... ปีนั :นแห้งแล้งมากต้นลําไยผมแห้งไมอ่อกลกู อากาศมนัร้อนมากนะ ...
ช่วงเดือนเมษา พฤษภา พอพายมุาลําไยล้มหมดเลย... ผมก็กลบัไปเลื�อยเลือกเอาวา่ท่อน

ไหนจะเป็นอะไร...299 

เดมิศิลปินมีความสนใจเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัธรรมชาติ อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์
ในวยัเยาว์ที�ได้มีโอกาสสมัผสักบัธรรมชาตทีิ�ยงัคงมีความอดุมสมบรูณ์ เมื�อกาลเวลาผ่านเหตกุารณ์
การบกุรุกพื :นที�ป่าโดยฝีมือมนษุย์ ตลอดจนผลกระทบที�ได้รับจากภยัธรรมชาตทีิ�ศิลปินเผชิญได้
กลายมาเป็นสิ�งกระตุ้นเร้าให้ศลิปินเกิดความคิดและความต้องการแสดงทศันะของตน ถือเป็นการ
เชื�อมโยงเรื�องราวจากประสบการณ์เดมิเข้าสูส่ภาพการณ์ในปัจจบุนั ดงันั :นสิ�งเร้าภายนอกได้แก่
พฤตกิรรมของมนษุย์ และภยัจากธรรมชาตไิด้สง่ผลกระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สึกภายในให้ศลิปินเกิด
ความต้องการแสดงออกซึ�งความคิดเห็น ตลอดจนเกิดความต้องการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ�งเป็น
กระบวนการทางความคดิที�ก่อให้เกิดแรงผลกัดนัโดยมีมลูเหตมุาจากภายในตวัศลิปินเอง จงึถือได้
วา่เป็นแรงจงูใจภายใน 

ผลงานชื�อ “สงัขาร” (ภาพที� 116) เกิดจากความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิเห็นที�
เกี�ยวเนื�องกบัหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา ที�เคยใช้เป็นเนื :อหาในผลงานชื�อ “แม่กบัลกู”  โดยศลิปิน
กลา่วถึงมลูเหตขุองการสร้างสรรค์ผลงานดงันี : 

ผมเข้าวดัเข้าวาอยู่แล้ว สนใจศาสนาจริงจงัหลงัจากทําสตัว์ป่า และตั :งแตเ่ริ�ม 
ปั :นพระ... มลูนิธิพระศรีอารย์เขาต้องการสร้างพระพทุธรูปขนาดเลก็หลอ่เป็นทองคํานําไป
ประดิษฐานในหอธรรม... อาจารย์ก็ปั :นให้ ใช้เวลาครึ�งปี คอ่ยๆปั :น คอ่ยๆปรับแก้ไป... ปั :น
พระต้องใช้สมาธิเยอะ ใจต้องนิ�ง... หลงัจากนั :นอา่นหนงัสือ นั�งสมาธิ สวดมนต์ ตอนนั :นสจั
ธรรมที�หลวงพ่อบอก และความรู้สกึที�เราเคยพดูถงึการเดินทางของชีวิต เกิดแก่เจ็บตาย
กลบัมา เราเลยอยากทําเรื�องอนิจจงัอีก... ชีวิตเปรียบเหมือนกระถาง... เลยเอามาใช้ทําววั...

                                                           

299 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



332 

 

ตอนแรกเอาดินมาปั :นเป็นกระถาง มาต่อเป็นรูปววัยืน เอาแกลบมาคลมุ เอาสงักะสีมาล้อม
แล้วเผาเหมือนเผาอิฐมอญ ข้ามมาอีกวนัมนัเตี :ยลง สดุท้ายนอนกบัพื :น... ที�เราตั :งใจให้ยืน
กลบักองกระจายที�พื :น มนัเป็นสจัธรรมอย่างหนึ�งคือ นํ :าในดิน ดินที�ยืดหด ในที�สดุก็เป็นไป

ตามสจัธรรมในตวัวสัดุ300 

การได้รับมอบหมายให้ปั :นพระพทุธรูปทําให้ศลิปินหวนนึกถึงสจัธรรมของชีวิตที�เคยได้
ถ่ายทอดเอาไว้ในผลงานชดุก่อนหน้า จนเกิดเป็นความสนใจนําเสนอเรื�องราวดงักลา่วในผลงาน
ของตนอีกครั :ง โดยในครั :งนี :ศลิปินได้แสดงออกด้วยวสัดทีุ�แตกตา่งไปจากเดมิคือ การใช้กระถางดนิ
เผา ซึ�งเป็นวสัดทีุ�มีนยัยะสอดคล้องกบัแนวคิดเป็นอยา่งดี ในขณะชว่งเวลาแหง่การทดลอง ศลิปิน
ค้นพบกลวิธีในการแสดงออกโดยบงัเอิญ กล่าวคือ ศลิปินมีความต้องการนํากระถางมาเรียงตอ่ให้
เกิดโครงสร้างของววักําลงัยืน หากแตด้่วยปัจจยัด้านอณุหภมูิความร้อน นํ :า และธรรมชาตขิองดนิที�
มีการยืดหดตวัทําให้กระถางที�เรียงตอ่กนัเป็นโครงสร้างรูปววัทั :งหมดล้มลงกระจายอยูที่�พื :น จาก
สภาพการณ์ที�เกิดขึ :นนี :ได้กลายเป็นที�มาของการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะจดัวางขึ :น ดงันั :นความ
ต้องการถ่ายทอดความคิดเห็นด้านสจัธรรมของชีวิต ได้ผลกัดนัให้ศลิปินแสวงหาหนทางเพื�อ
ถ่ายทอด จนตอ่มาเกิดการค้นคว้าหากลวิธีในการสร้างสรรค์ ซึ�งกระบวนการทั :งหมดเกิดขึ :นภายใต้
อิทธิพลจากแรงจงูใจภายในของตวัศลิปินเอง 

สําหรับศลิปินผลงานประตมิากรรมที�นําเสนอรูปววัสามารถสร้างความสมบรูณ์ด้าน
เอกภาพทางความคิดตลอดจนกลวิธีในการสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ววัเป็นสตัว์ที�คุ้นเคย
สามารถนํามาแสดงออกและมีความสอดคล้องกบัความคิดที�ต้องการถ่ายทอด ตลอดจนมีความ
สอดคล้องกบัทกัษะและกลวิธีในการปฏิบตัจิงึเกิดการสร้างสรรค์ประตมิากรรมรูปววัขึ :น โดยมีเนื :อหา
เปลี�ยนแปลงไปตามสิ�งเร้า เชน่ ประสบการณ์ชีวิตที�ได้สมัผสัในแตล่ะชว่งเวลา และวสัดทีุ�ใช้
แสดงออก อาจกลา่วได้วา่ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์เกิดจากแรงจงูใจภายในซึ�งเป็นปัจจยัสําคญั
ที�ผลกัดนัศลิปินให้แสดงพฤตกิรรมสร้างสรรค์เพื�อเป็นการตอบสนองตอ่สิ�งเร้านั :นๆ ตลอดระยะเวลา
ในการสร้างผลงานศลิปะประมาณ 18 ปี ผลงานรูปสตัว์จํานวนมากสามารถบง่ชี :ให้เห็นถึงอิทธิพล
ของแรงจงูใจภายใน ที�ทําให้ศลิปินยืนหยดัสร้างสรรค์ผลงานอยา่งตอ่เนื�อง สว่นด้านแรงจงูใจ
ภายนอกไมมี่อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินแตอ่ยา่งใด ดงัที�ได้กลา่วว่า 

ทกุอย่างมนัคือประสบการณ์ตรงที�ได้รับจนเป็นแรงผลกัดนัให้ทํางาน... เวลาผม
ทํางานศิลปะไอ้พื :นฐานที�ชอบปั :นรูป ชอบเขียนรูปทําให้เราอยากทําในสิ�งที�เรารู้สกึอย่างนั :น... 
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เคยประกวดได้รางวลัแห่งชาติครั :งเดียวเป็นรูปคน อาจารย์ให้สง่ ตอนนั :นอยากได้รางวลั
เพราะอยากได้เงิน  หลงัจากนั :นก็ไมต้่องการสง่อีก เพราะไมคิ่ดอยากได้รางวลั... ชื�อเสียงไมมี่
ความจําเป็น... สตัว์เพียงแตต่อบสนองความคิดของเรา ทําแล้วรู้สกึวา่เราไมโ่กหกตวัเอง 
บางคนพดูเหยียดวา่ทําววัมนัดบู้านนอก ถ้าบางคนอาจเลิกทําแตผ่มกลบัรู้สกึวา่เราไมห่ลอก
ตวัเอง ผมมั�นใจวา่ถ้าเราทําในสิ�งที�เราคุ้นเคยเราจะทําได้ดี... มีเพื�อนบอกวา่อย่าทําววัทํา
ควายมนัขายไมอ่อก ผมบอกไมเ่คยคิดอยากขาย... ผมไมเ่คยคิดอยากดงั เราไมห่วงัชื�อเสียง 
เราหวงัวา่ประชาชนที�เข้ามาดจูะได้ประโยชน์ได้เรียนรู้... ผมหยิบเอาสิ�งที�พระพทุธเจ้าพดูมา
พดูตอ่ มุง่หวงัให้คนดไูด้รู้อย่างเรา คําติชมไมเ่คยทําให้เราท้อ มนัขายไมอ่อกก็ไมเ่คยท้อ... 

และไมทํ่าให้เปลี�ยนแปลงการแสดงภาพลกัษณ์จากสตัว์ไปเป็นสิ�งอื�น301 

การสร้างผลงานศลิปะนั :นเกิดขึ :นจากอิทธิพลของแรงจงูใจภายในด้านความต้องการ
ถ่ายทอดในสิ�งที�ตนคดิเห็นและรู้สกึ หากแตใ่นชว่งต้นของการสร้างสรรค์คือ ขณะที�ศลิปินกําลงั
ศกึษาอยู่นั :นได้เกิดมีอิทธิพลจากแรงจงูใจภายนอกเรื�องเงินรางวลัเข้ามาเกี�ยวข้อง ซึ�งในขณะนั :น
ศลิปินเกิดความคาดหวงัถึงเงินที�ได้รับจากการประกวด ซึ�งสิ�งนี :เป็นไปตามกระบวนการของการ 
ศกึษาที�อาจารย์มกัสนบัสนนุให้ศษิย์สง่ผลงานเข้าร่วมประกวด ตลอดจนกระแสความนิยมในหมู่
นกัศกึษาด้วยกนัที�มกันําผลงานของตนสง่เข้าประกวด แตใ่นเวลาตอ่มาแรงจงูใจภายนอกดงักลา่ว
กลบัลดระดบัความต้องการลง ปรากฏเพียงอิทธิพลของแรงจงูใจภายในด้านความต้องการแสดง
ทศันะ ตลอดจนทกัษะความสามารถของตนให้ปรากฏเป็นรูปธรรมเทา่นั :น 

ในชว่งต้นของการสร้างสรรค์ศลิปินได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง 
ประเภทประตมิากรรม จากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 35 ซึ�งผลงานดงักลา่วศลิปิน
แสดงออกด้วยรูปทรงมนษุย์มิใชรู่ปทรงสตัว์ ดงันั :นรางวลัจงึไมมี่สว่นทําให้ศลิปินสร้างสรรค์
ประตมิากรรมรูปสตัว์ขึ :น นอกจากนี :ในชว่งเวลาของการสร้างสรรค์ประตมิากรรมรูปสตัว์ศลิปินมี
เจตจํานงเพื�อตอบสนองตอ่ความต้องการด้านจิตใจ โดยมิได้คาดหวงัเงินรายได้จากการขายผลงาน 
หรือคํายกยอ่งสรรเสริญ หากแตมี่การตั :งเป้าหมายเพื�อกระตุ้นให้ผู้ดไูด้เกิดการรับรู้เชิงสนุทรียภาพ 
รวมทั :งได้รับแง่คดิด้านสจัธรรมของชีวิตไปพร้อมกนั จงึสรุปได้วา่การนําเสนอรูปสตัว์ในผลงาน
ประตมิากรรมของศลิปินเกิดจากอิทธิพลของแรงจงูใจภายในเทา่นั :น  
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กระบวนแบบ 

ศลิปินนําเสนอผลงานด้วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมและรูปแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์ โดยสามารถกลา่วถึงการแสดงออกของผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “แมก่บัลกู” (ภาพที� 113) ผลงานชื�อ “มองข้างหลงั” (ภาพที� 114) และ
ผลงานชื�อ “ชีวิตสตัว์” (ภาพที� 115) มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม เนื�องจาก
ธรรมชาตขิองผลงานประตมิากรรมการแสดงออกซึ�งความงามทางโครงสร้างของรูปทรงถือเป็น
ปัจจยัสําคญัที�ต้องคํานงึถึงเป็นอนัดบัแรก ผลงานทั :ง 3 ชิ :น ศลิปินได้แสดงให้เห็นถึงชั :นเชิงด้านการ
จดัการทางโครงสร้างที�มีการแสดงความโดดเดน่ของรูปทรงมากกวา่อารมณ์ความรู้สึก กลา่วคือ 
ศลิปินมุง่แสดงเอกภาพทางโครงสร้างโดยให้ความสําคญักบัความสมดลุมั�นคง รูปทรงววัที�ปรากฏ
ในผลงานชื�อ “แม่กบัลกู” และผลงานชื�อ “มองข้างหลงั” ตลอดจนรูปสตัว์สี�เท้าซึ�งไมส่ามารถระบุ
สายพนัธุ์ได้ในผลงานชื�อ “ชีวิตสตัว์” ถกูลดทอนรายละเอียดนําเสนอเพียงความเรียบง่ายแตย่งั
คงไว้ซึ�งสาระสําคญัของรูปทรง ศลิปินให้ความสนใจจดัวางองค์ประกอบโดยคํานงึถึงความงามของ
เส้น ปริมาตร ระนาบ พื :นที�วา่ง และพื :นผิว ซึ�งเป็นธาตสุว่นยอ่ยที�เมื�อประกอบกนัก่อให้เกิดความ
สมบรูณ์ของโครงสร้างโดยรวม นอกจากนี :ในผลงานทั :ง 3 ชิ :นได้ปรากฏกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ร่วมด้วย เนื�องจากเจตจํานงของศลิปินนั :นมุง่นําเสนอรูปววัขึ :นเพื�อเป็นสญัลกัษณ์
แทนคา่สรรพชีวิต ประกอบกบัวสัดทีุ�ศลิปินเลือกนํามาทําเป็นโครงสร้างของสตัว์นั :นยงัก่อให้เกิด
การตีความเชื�อมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปทรงของสตัว์และวสัดเุข้าด้วยกนั เชน่ ในผลงานชื�อ 
“แมก่บัลกู” โครงสร้างของววัเกิดจากการประกอบกนัของแผน่โลหะขึ :นสนิม ก่อให้เกิดการตีความ
ถึงการสญูสลาย ผลงานชื�อ “มองข้างหลงั” วสัดทิุ :งแล้วไร้ประโยชน์ที�ถกูศลิปินจดัการสร้างเป็นรูป
ววัก่อให้เกิดความคิดเรื�องผลกระทบที�เกิดจากเทคโนโลยี และผลงานชื�อ “ชีวิตสตัว์” ศิลปินนําท่อน
ไม้มาประกอบกนัให้เกิดโครงสร้างของสตัว์ที�ปราศจากหวัทําให้เกิดการตีความถึงวิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาตทีิ�เกิดขึ :น ดงันั :นจงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานทั :ง 3 ชิ :นมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิง
รูปแบบนิยมเป็นหลกั โดยมีกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง 

ผลงานชื�อ “สงัขาร” (ภาพที� 116) มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์ เนื�องจากศลิปินได้จดัวางชิ :นสว่นของเศษกระถางเป็นรูปววันอนตะแคงอยู่ที�พื :นห้อง อีก
ทั :งยงัมีการใชแ่สงเทียนเพื�อสร้างบรรยากาศให้เกิดความลึกลบัวงัเวง ภาพที�ปรากฏได้กระตุ้นเร้าให้
ผู้ชมเกิดการตีความถึงเจตจํานงในการจดัวางวสัด ุ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศดงักลา่ว ซึ�งการ
นําเสนอผลงานในลกัษณะเช่นนี :เป็นการสร้างปริศนาในเชิงสญัลกัษณ์ที�ก่อให้เกิดการปลกุเร้าตอ่
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ภาวะทางอารมณ์หรือกระตุ้นเร้าตอ่ความคิด จงึสามารถสรุปได้ว่าผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้วย
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

ผลงานประตมิากรรมจํานวนมากของศลิปินมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบรูปแบบ
นิยมเป็นหลกั และมีการผสานกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นรอง สว่นผลงาน
ด้านศลิปะจดัวางนั :นมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์คอ่นข้างชดัเจน 
จงึสรุปได้วา่แนวทางที�ศลิปินเลือกใช้เพื�อแสดงออกนั :นมี 2 กระบวนแบบ ทั :งนี :มีสดัส่วนที�มากน้อย
ขึ :นอยู่กบัปัจจยัด้านวสัด ุและความสนใจในเนื :อหาเรื�องราว ตลอดจนกระบวนแบบที�ศลิปินต้องการ
นําเสนอ 

เนื +อหา 

ผลงานทั :ง 4 ชิ :นเกิดจากทศันะของศลิปินที�มีตอ่เรื�องราวที�เกิดขึ :นในสงัคมมนษุย์ เช่น 
เรื�องสจัธรรมของชีวิต สภาพการณ์ทางสงัคม ปัญหาสิ�งแวดล้อม ซึ�งล้วนเกิดจากพฤตกิรรมของ
มนษุย์ทั :งสิ :น โดยสามารถกล่าวถึงเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “แม่กบัลกู” (ภาพที� 113) ศลิปินต้องการสะท้อนสจัธรรมของชีวิต โดยใช้ววั
เป็นสญัลกัษณ์สื�อแทนทกุชีวิตที�ในท้ายที�สดุไมอ่าจปฏิเสธและหลีกหนีตอ่การเกิด แก่ เจ็บ ตายได้ 
จงึเป็นผลทําให้ศลิปินเลือกนําเอาโลหะซึ�งเป็นวสัดทีุ�มีคณุสมบตัทีิ�ตรงกบัแนวความคดิดงักลา่วมา
นําเสนอ กลา่วคือ โลหะเมื�อสมัผสักบัอากาศ นํ :า จะก่อให้เกิดปฏิกิริยากลายเป็นสนิมและผกุร่อน
ไปตามกาลเวลา ซึ�งสภาพการณ์เชน่นี :เปรียบเสมือนชีวิตของมนษุย์ที�ย่อมเสื�อมสลายไปตามกาลเวลา
เชน่กนั เป็นความเชื�อเรื�องสจัธรรมของชีวิตที�ได้รับจากหลกัธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้า จงึสรุปวา่
ผลงานชิ :นนี :เกิดจากความเชื�อและความศรัทธาที�เกิดขึ :นภายใต้กระบวนการทางความคดิของ
ศลิปิน จงึถือเป็นเนื :อหาสว่นตวั 

ผลงานชื�อ “มองข้างหลงั” (ภาพที� 114) เป็นเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัผลกระทบที�เกิดขึ :น
จากการใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรอยา่งฟุ่ มเฟือย ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงการใช้สญัลกัษณ์ในผลงาน
ของตนว่า“เศษเหล็กเป็นสญัลกัษณ์แทนเมือง เอาสิ�งที�หลงเหลือจากการใช้ของคน สิ�งที�เป็น
เทคโนโลยีฟุ่ มเฟือย รูปร่างววัเป็นสญัลกัษณ์แทนคา่ชีวิต ชื�อมองข้างหลงัเพราะอยากให้คนหนัมอง
สิ�งที�หลงเหลือ ให้มองผลกระทบที�มนัตามมา...”302 ววัที�ปรากฏในผลงานชิ :นนี :ยงัคงถกูใช้เพื�อเป็น

                                                           

302 เรื�องเดยีวกนั. 
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สญัลกัษณ์แทนคา่ทกุชีวิต เมื�อศลิปินนําเอาเศษโลหะที�ได้จากรถยนต์มาประกอบเป็นโครงสร้างรูป
ววัสง่ผลทําให้เกิดการตีความที�มุง่ไปสูส่ภาพปัญหาของสงัคมเมือง โดยศลิปินมีเจตจํานงกระตุ้นให้
บคุคลในสงัคมหนักลบัมาสนใจปัญหาที�เกิดขึ :นในปัจจบุนัคือ ผลกระทบที�เกิดจากการอปุโภค
ทรัพยากรอยา่งฟุ่ มเฟือยก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ�งแวดล้อม เนื�องจากมีเศษขยะที�ยงัหลงเหลืออยูเ่ป็น
จํานวนมาก อนัเป็นผลมาจากการผลิตสิ�งตา่งๆเพื�อตอบสนองตอ่ความต้องการที�ไมส่ิ :นสดุของ
มนษุย์ จงึถือเป็นเนื :อหาสงัคม 

ผลงานชื�อ “ชีวิตสตัว์” (ภาพที� 115) เกิดจากความต้องการนําเสนอเรื�องราวที�เกี�ยวข้อง
กบัพฤติกรรมของมนษุย์ที�ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งสิ :นเปลือง บกุรุกพื :นที�ป่าทําลายระบบ
นิเวศของสตัว์ เมื�อขาดป่า ขาดอาหาร จงึขาดปัจจยัที�เหมาะสมในการผสมพนัธุ์ เป็นผลทําให้สตัว์
ป่าจํานวนมากเสียชีวิตและสญูพนัธุ์ ดงัที�ศลิปินได้กล่าววา่ “สตัว์ป่าทําไมถึงมีน้อยเพราะคน
ทําลายป่า พอป่าหมดสตัว์ก็ลดลง”303 ดงันั :นเพื�อให้เกิดความสอดคล้องกบัเนื :อหา ศลิปินจงึนําเอา
ไม้มาประกอบให้เกิดเป็นโครงสร้างของสตัว์ที�ไมร่ะบวุา่เป็นสตัว์ชนิดใดขึ :น โดยปลอ่ยให้รูปทรงที�
สร้างขึ :นตลอดจนวสัดไุด้อธิบายถึงเนื :อหาด้วยตวัเอง สรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :มีการกล่าวอ้างถึงกบั
พฤตกิรรมการทําลายธรรมชาตขิองบคุคลบางกลุม่ ดงันั :นจงึเป็นการแสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคม 

ผลงานชื�อ “สงัขาร” (ภาพที� 116) เกิดจากความเลื�อมใสศรัทธาในหลกัธรรมคําสอน
ของพระพทุธเจ้า เกี�ยวกบัสจัธรรมของชีวิต ซึ�งศลิปินได้กลา่ววา่  

ผมถือวา่ทกุชีวิตอนิจจงั... ชีวิตเปรียบเหมือนกระถาง ก่อนมาเป็นกระถางเราใช้
ดิน เจือนํ :า เผาไฟต้องมีอากาศ เป็นดินนํ :าลมไฟพอใช้งานมนัก็แตกสลายตามกาลเวลา เลย
เอามาใช้ทําววั... โครงสร้างกระถางที�มนัไมส่ามารถยืนอยู่ได้...เป็นไปตามสจัธรรมในตวัวสัดุ
... แสงเทียนที�จดุข้างๆกระถางคือ หลกัธรรมที�ให้แสงสวา่ง เราปิดไฟ ใช้แสงเทียนให้เหน็
รางๆเท่านั :น ในพทุธศาสนากลา่ววา่ธรรมะคือแสงเทียนสอ่งประทีปให้เราเห็นสจัธรรมของ

สิ�งมีชีวิต ในท้ายที�สดุคืออนิจจงั...304 

ศลิปินได้นําชีวิตมนษุย์มาเปรียบเทียบกบักระถาง ซึ�งเมื�อแรกเกิดร่างกายประกอบด้วย
ธาตทุั :ง 4 คือ ดนิ นํ :า ลม ไฟ เมื�อผา่นกาลเวลาย่อมมีการเสื�อมสลายและดบัไป เฉกเช่นเดียวกนักบั
กระถางที�เมื�อแรกผลิตต้องอาศยัปัจจยัประกอบกนั ได้แก่ ดนิในการปั :น นํ :าที�ผสมอยูใ่นดนิ และการ

                                                           

303 เรื�องเดยีวกนั. 
304 เรื�องเดยีวกนั. 
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เผาไฟซึ�งต้องอาศยัอากาศ ดงันั :นชีวิตมนษุย์จงึไมต่า่งจากกระถางดนิเผาเนื�องจากมีองค์ประกอบ
ของธาตทุั :ง 4 อีกทั :งยงัต้องสญูสลายไปตามกาลเวลาเชน่เดียวกนั สว่นแสงเทียนที�ปรากฏเป็น
สญัลกัษณ์ของหลกัธรรมที�นําทางให้มนษุย์เข้าใจสจัธรรมของชีวิตซึ�งล้วนต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็น
อนิจจงั เป็นการแสงดออกซึ�งความคิดเห็นในเรื�องความเชื�อและความศรัทธาสว่นตวั ดงันั :นสรุปได้
วา่ผลงานชิ :นนี :มีเนื :อหาสว่นตวั 

สามารถสรุปได้วา่การสร้างสรรค์ประตมิากรรมรูปสตัว์ของศลิปินมีการแสดงออกด้วย
เนื :อหาสว่นตวัคือ เรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัความเชื�อ ความศรัทธาในพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะสจั
ธรรมของชีวิต และเนื :อหาสงัคมซึ�งเป็นเรื�องเกี�ยวกบัสงัคม สิ�งแวดล้อม และธรรมชาติ ซึ�งเนื :อหาที�
ปรากฏเปลี�ยนแปลงไปตามประสบการณ์ชีวิตที�ได้สมัผสัในแตล่ะชว่งเวลา 
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อริยะ กิตตเิจริญวิวัฒน์ 

อริยะ กิตตเิจริญวิวฒัน์ เกิดเมื�อวนัที� 25 กรกฎาคม พ.ศ.2511 ที�จงัหวดั
กรุงเทพมหานครฯ ปัจจบุนัอาย ุ 42 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท สาขา
ประตมิากรรม จากคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัรับ
ราชการเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาศลิปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  

ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์หลายประเภท เชน่ ช้าง ม้า นก ไก่ ปลา 
และอื�นๆ อีกมากมาย โดยเริ�มนําเสนอรูปช้างเป็นชนิดแรกในราวปี พ.ศ.2537 เรื�อยมาจนกระทั�งถึง
ปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลากวา่ 13 ปี มีผลงานจํานวนมาก ได้รับรางวลัระดบัประเทศ อาทิ รางวลั
เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง จากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติครั :งที� 42  รางวลัเกียรตินิยม
อนัดบั 3 เหรียญทองแดง จากการประกวดศลิปกรรมแห่งชาตใินครั :งที� 43 44 45 48 52 และ 53 
ตามลําดบั สว่นผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ที�ประสบความสําเร็จได้รับรางวลัในระดบันานาชาต ิ
อาทิ ในปี พ.ศ.2547 และปี พ.ศ.2549 ได้รับรางวลั Awards of Excellence The Oita Asian 
Sculpture Exhibition Open Competition ครั :งที� 7 และ 9 ที�เมืองฟกูโูอกะ ประเทศญี�ปุ่ น ในปี 
พ.ศ.2548 ได้รับรางวลั Special Prize และในปี พ.ศ.2550 ได้รับรางวลั Semi Grand Prize ใน 
Toyamura International Sculpture Biennale ประเทศญี�ปุ่ น เป็นต้น 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 3 ชิ :น 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ช้างให้-ไห้ หมายเลข1” (ภาพที� 117) ผลงานชื�อ “ม้าเร็ว ม้าแรง ม้ารวย” (ภาพที� 
118) และผลงานชื�อ “Return of the water” (ภาพที� 119) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ในแตล่ะประเด็นดงันี : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 117  ช้างให้-ไห้ หมายเลข
ที�มา: การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 

ภาพที� 118  ม้าเร็ว ม้าแรง ม้ารวย
 ขนาด180 x 150 x 240 

ที�มา: การแสดงศลิปกรรมแห่งชาตคิรั :งที� 

 

ไห้ หมายเลข1, 2539 เทคนิค เชื�อมเหล็ก, แกะไม้ ขนาด 65 x 150 x 71 
การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 42 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร

ม้าเร็ว ม้าแรง ม้ารวย, 2545 เทคนิค สแตนเลส แผน่พลาสติก 
180 x 150 x 240 ซม. 

การแสดงศลิปกรรมแห่งชาตคิรั :งที� 48 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร
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65 x 150 x 71 ซม. 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2539), 30. 

 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2545), 33. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 119   Return of the water
 ขนาด 240 x 145 x 195 

ที�มา: การแสดงศลิปกรรมแห่งชาตคิรั :งที� 

แรงจูงใจ   

ผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปินเริ�มต้นจากการสร้างงานประตมิากรรมรูปช้างเป็น
อนัดบัแรก มีที�มาจากในวยัเ
เพื�อเดนิเร่ขายสินค้าพร้อมกบัการให้บริการลอดท้องช้าง โดยที�ยงัไมมี่รูปแบบของการเดนิตามท้อง
ถนนเพื�อให้ผู้คนซื :ออาหารเลี :ยงช้างดงัเชน่ที�พบเห็นในปัจจบุนั ซึ�งศลิปินกลา่วถึงที�มาของการ
สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมที�แสดงรูปช้าง ดงันี :

แนวคิดจริงๆ
สตัว์ เห็นจากภาพ และช้างที�เข้ามาในเมืองเอา
พวกควาญช้างพาช้างเข้ามา ขนของมาเตม็เลย เช่น แหวนที�ทําจากงาช้าง ของที�ทําจากงา
ของเขาเอง หรือรวมไปถงึลอดท้องช้างเพื�อความเป็นสิริมงคล เขาพาเดินเข้ามาในซอย เวลา
ช้างมาเราก็ชอบนะ เห็นทีไรกช็อบน่าจบัน่าสมัผสั อาจารย์วา่มนัเป็น
ตั :งแตเ่ดก็ พอเติบโตมาเรียนศิลปะแล้วก็มีอยู่หลายครั :งที�ผ่านไปตรงตกึช้าง
สร้างเป็นตกึที�ทําโครงสร้างเหลี�ยมๆแบบไมเ่หมือนจริง กบัช้างที�เข้ามาเดินในเมืองมนัถกูตดั

 

Return of the water, 2550 เทคนิค สแตนเลส เรซิ�น สําริด 
240 x 145 x 195 ซม. 

การแสดงศลิปกรรมแห่งชาตคิรั :งที� 53 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร

ผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปินเริ�มต้นจากการสร้างงานประตมิากรรมรูปช้างเป็น
อนัดบัแรก มีที�มาจากในวยัเดก็ศลิปินได้พบเห็นช้างที�ถกูควาญช้างนําเข้ามาในกรุงเทพมหานครฯ 
เพื�อเดนิเร่ขายสินค้าพร้อมกบัการให้บริการลอดท้องช้าง โดยที�ยงัไมมี่รูปแบบของการเดนิตามท้อง

นนเพื�อให้ผู้คนซื :ออาหารเลี :ยงช้างดงัเชน่ที�พบเห็นในปัจจบุนั ซึ�งศลิปินกลา่วถึงที�มาของการ
สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมที�แสดงรูปช้าง ดงันี : 

แนวคิดจริงๆเริ�มจากการได้เห็นช้างคือ ตั :งแตเ่ดก็ๆแล้วเราได้เห็นช้าง ไปดสูวน
สตัว์ เห็นจากภาพ และช้างที�เข้ามาในเมืองเอาของมาขาย สมยัก่อนจําได้วา่ตอนเดก็ๆเห็น

ช้างพาช้างเข้ามา ขนของมาเตม็เลย เช่น แหวนที�ทําจากงาช้าง ของที�ทําจากงา
ของเขาเอง หรือรวมไปถงึลอดท้องช้างเพื�อความเป็นสิริมงคล เขาพาเดินเข้ามาในซอย เวลา
ช้างมาเราก็ชอบนะ เห็นทีไรกช็อบน่าจบัน่าสมัผสั อาจารย์วา่มนัเป็นจดุเริ�มต้นที�เรารู้สกึมา
ตั :งแตเ่ดก็ พอเติบโตมาเรียนศิลปะแล้วก็มีอยู่หลายครั :งที�ผ่านไปตรงตกึช้าง
สร้างเป็นตกึที�ทําโครงสร้างเหลี�ยมๆแบบไมเ่หมือนจริง กบัช้างที�เข้ามาเดินในเมืองมนัถกูตดั
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มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 47. 

ผลงานศลิปะที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปินเริ�มต้นจากการสร้างงานประตมิากรรมรูปช้างเป็น
ช้างนําเข้ามาในกรุงเทพมหานครฯ 

เพื�อเดนิเร่ขายสินค้าพร้อมกบัการให้บริการลอดท้องช้าง โดยที�ยงัไมมี่รูปแบบของการเดนิตามท้อง
นนเพื�อให้ผู้คนซื :ออาหารเลี :ยงช้างดงัเชน่ที�พบเห็นในปัจจบุนั ซึ�งศลิปินกลา่วถึงที�มาของการ

คือ ตั :งแตเ่ดก็ๆแล้วเราได้เห็นช้าง ไปดสูวน
ของมาขาย สมยัก่อนจําได้วา่ตอนเดก็ๆเห็น

ช้างพาช้างเข้ามา ขนของมาเตม็เลย เช่น แหวนที�ทําจากงาช้าง ของที�ทําจากงา
ของเขาเอง หรือรวมไปถงึลอดท้องช้างเพื�อความเป็นสิริมงคล เขาพาเดินเข้ามาในซอย เวลา

จดุเริ�มต้นที�เรารู้สกึมา
ตั :งแตเ่ดก็ พอเติบโตมาเรียนศิลปะแล้วก็มีอยู่หลายครั :งที�ผ่านไปตรงตกึช้าง... พอเห็นช้างที�
สร้างเป็นตกึที�ทําโครงสร้างเหลี�ยมๆแบบไมเ่หมือนจริง กบัช้างที�เข้ามาเดินในเมืองมนัถกูตดั
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งา บวกกบัการได้เห็นข่าวไมดี่ของช้าง เราเลยรู้สกึวา่เนื :อหาสาระที�มีอยู่ในช้างสามารถหยิบ
เอามาทํางานได้... ก็ใช้ความรู้สกึที�เหน็ตกึกบัการรับรู้จากเรื�องราวช้างจริงๆรวมกนั... ตอน
แรกเริ�มทําช้างพงั ช้างพลาย... พอทําได้ 3-4 ชิ :นก็คิดวา่ทําช้างตวัผู้ตวัเมียคงไมพ่อ จงึมองไป

ที�เรื�องงาช้าง305 

ความคุ้นเคยในวยัเดก็ทําให้ศลิปินเกิดความรู้สึกชื�นชอบช้าง ตอ่มาศลิปินได้เห็นตกึช้าง
ซึ�งมีโครงสร้างที�ถกูดดัแปลงลดทอนให้มีรูปทรงที�เรียบง่าย เมื�อความชื�นชอบในเรื�องราวและรูปทรง
ของช้างผนวกเข้ากบัการได้เห็นโครงสร้างของตกึช้างจงึก่อให้เกิดแนวคดิในการสร้างประตมิากรรม
ของตนขึ :น โดยในขั :นต้นการแสดงออกของศลิปินมุง่ไปที�ความสนใจในเรื�องการนําเสนอรูปทรงของ
ช้างพงัและช้างพลาย เมื�อสร้างผลงานประตมิากรรมได้ 3-4 ชิ :น ศลิปินจงึเริ�มนําเอาเรื�องราวจาก
ประสบการณ์ที�ได้รับรู้ ทั :งเรื�องราวเมื�อครั :งยงัอยูใ่นวยัเด็กคือ การที�ช้างถกูตดังานําไปผลิตเป็น
สินค้าเพื�อให้ควาญช้างนํามาเร่ขาย และข่าวสารปัจจบุนัที�มนษุย์ฆา่ช้างเพียงเพื�อต้องการตดังามา
เป็นสิ�งสง่เสริมบารมีเข้ามาผสมผสาน ก่อให้เกิดรูปทรงที�แสดงเนื :อหาแตกตา่งไปจากการนําเสนอ
เพียงรูปทรงของช้างเพศผู้หรือช้างเพศเมียดงัที�เคยได้ปฏิบตัมิา 

ดงันั :นจงึอาจกลา่วได้วา่ผลงานประตมิากรรมชื�อ “ช้างให้-ไห้ หมายเลข1” (ภาพที� 117) 
เกิดจากแรงจงูใจภายใน กล่าวคือ การที�ศลิปินได้พบเห็นตกึช้าง รวมทั :งการรับรู้ขา่วสารหรือชะตา
กรรมของช้างถือเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�ได้กระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สกึภายใน ตลอดจนเชื�อมโยงไปถึง
ความชื�นชอบช้างที�มีมาตั :งแตว่ยัเยาว์ ดงันั :นจงึก่อให้เกิดความสนใจในการนําโครงสร้างของช้างมา
ถ่ายทอดด้วยวิธีการทางประตมิากรรมที�ตนเองมีความสามารถ สิ�งเหลา่นี :ถือเป็นแรงจงูใจภายในที�
ผลกัดนัให้ศลิปินนําเสนอประตมิากรรมรูปช้างขึ :น 

ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูปช้างตั :งแตปี่ พ.ศ.2537-2538 มีผลงานจํานวน
มาก ภายหลงัจากปี พ.ศ.2538 พลงัของแรงจงูใจภายในด้านความสนใจในเรื�องราวและรูปทรงที�
เกี�ยวกบัช้างลดลง เป็นเหตใุห้ศลิปินหนัเหความสนใจไปสูส่ิ�งอื�น คือการนําเสนอนํ :ากลิ :งบนใบบวั
เข้ามาแทน ซึ�งศลิปินกลา่ววา่ “พอเราทํางานศลิปะถึงระยะเวลาหนึ�งเราก็อยากเปลี�ยนแปลงหรือ
เพิ�มเตมิอะไรเข้ามา พอเรื�องช้างรู้สกึอิ�ม เลยเปลี�ยนไปหาอย่างอื�น แตเ่ราก็ยงัชอบทําอะไรที�เป็น
เรื�องราวธรรมชาติๆ  สิ�งที�ชอบคือใบบวั ชอบนํ :าที�กลิ :งไปกลิ :งมาบนใบบวั รู้สึกมนัแปลกดีนา่สนใจ

                                                           

305 สมัภาษณ์ อริยะ กิตติเจริญวิวฒัน์, ศิลปิน, 9 พฤศจิกายน 2552. 
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เลยหยิบมาทํา”306 ตอ่มาในปี พ.ศ.2545 ศลิปินเกิดแนวคิดในการนําเสนอประตมิากรรมรูปม้า ซึ�ง
ศลิปินได้กลา่วถึงที�มาของการสร้างสรรค์ไว้ ดงันี : 

เมื�อก่อนขี�มอเตอร์ไซค์ผ่านสนามม้าเห็นคนเยอะรถติดมากๆ เราเลยคิดวา่ไอ้ม้า
มนัก็เป็นเรื�องเหมือนกนันะ คือจากที�ได้ศกึษามาเราจะเรียนรู้เรื�องสรีระ ความสง่า การก้าว
ย่าง ความงดงาม แตค่นอีกแล้วที�เข้าไปจดัการกบัม้า คนใช้ความสามารถของมนัมาแข่ง 
แข่งอย่างเดียวไมพ่อ กลบัมีเรื�องการพนนัเข้ามาเกี�ยว... เลยรู้สกึวา่กีฬาหรือสิ�งที�มนษุย์เข้าไป
เลน่หรือไปรวมกนัมนัมีเรื�องราวที�น่าสนใจ มนัทําให้คนเข้ามารวมตวักนัทํากิจกรรม มนัเป็น
เนื :อหาที�น่าจะเอามาทํางานได้ พอนกึก็เกิดเรื�องราวความคิด และมนัก็เป็นภาพขึ :นมาวา่ม้า

มนัคงแข่งกนั...307 

จากเหตกุารณ์ขณะเดนิทางผา่นบริเวณสนามม้า ซึ�งเป็นสถานที�รวมตวัของผู้ นิยม
ความเร็วและความตื�นเต้นท้าทาย อาจมีทั :งผู้ ชื�นชอบเกมกีฬาและผู้แสวงหาผลประโยชน์ด้านเงิน
ทอง กลา่วได้วา่การได้พบเห็นผู้คนจํานวนมากที�สนามม้าได้กระตุ้นเร้าตอ่ประสาทการรับรู้ของ
ศลิปิน นํามาซึ�งกระบวนการตอบสนองทางความคิด ประสบการณ์ตลอดจนความรู้ที�มีอยูถ่กูผนวก
เข้ากบัเหตกุารณ์ตรงหน้าก่อให้เกิดแนวเรื�อง พร้อมกนันั :นได้เกิดมโนภาพในการนําเสนอการเคลื�อน 
ที�ของม้าอยา่งรวดเร็ว ณ เวลาหนึ�ง โดยมีการสร้างสรรค์ผลงานชื�อ “ม้าเร็ว ม้าแรง ม้ารวย” (ภาพที� 
118) เพื�อลดแรงขบัด้านความต้องการแสดงออกลง  

ดงันั :นมลูเหตใุนการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูปม้าของศลิปินเกิดจากแรงจงูใจ
ภายใน ได้แก่ ความสนใจในเรื�องราวหรือกิจกรรมของมนษุย์ที�มีการนําเอาสตัว์เข้ามาเกี�ยวข้อง 
และความสนใจในความงามด้านรูปทรงของม้า ซึ�งความสนใจดงักลา่วเกิดจากความคดิเห็น และ
จินตนาการสว่นบคุคล เมื�อผนวกเข้ากบัทกัษะความสามารถด้านศลิปะที�ศลิปินมีจงึก่อให้เกิดการ
กระตุ้นเร้าภายในให้ศลิปินสร้างผลงานเพื�อแสดงความคิดและศกัยภาพความสามารถของตน
ออกมาให้สําเร็จเป็นรูปธรรม 

ด้านกลวิธีในการนําเสนอ ก่อนที�ศลิปินจะเริ�มสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูปม้า 
ศลิปินเคยได้รับการวา่จ้างให้สร้างงานประตมิากรรมรูปนก เพื�อใช้ประดบัตกแตง่อาคารที�พกัอาศยั 
เป็นผลทําให้ศลิปินสามารถคดิค้นกลวิธีในการเชื�อมสแตนเลส และนํามาใช้สร้างประตมิากรรมรูป

                                                           

306 เรื�องเดยีวกนั. 
307 เรื�องเดยีวกนั. 
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ม้าขึ :น ตอ่มาราวปี พ.ศ.2547 ศลิปินเริ�มให้ความสนใจกบัการนําเสนอรูปนกในงานประตมิากรรม
ของตนซึ�งเป็นความรู้และความสนใจที�สืบเนื�องมาจากเมื�อครั :งที�ได้รับการวา่จ้างให้สร้างงานศลิปะ
เพื�อใช้ประดบัอาคารที�พกัอาศยั ดงัที�ศลิปินกล่าวถึง ดงันี : 

ช่วงที�ทําม้าเริ�มทํานก ก่อนหน้าที�จะทําม้ากบันกจริงๆมนัเกิดจากจ็อบ เป็นงานที�
ให้เราครีเอทเป็นงานศิลปะ เขาต้องการได้นกเป็นเครื�องประดบัในบ้านหลงัใหญ่... เจ้าของ
เขาชอบนก อยากได้นกและต้องเป็นงานศิลปะด้วย เลยทําเป็นฝงูนกที�มนับิน... ตั :งแตต่รงนั :น

เริ�มเปิดหนงัสือดนูก สนใจนก...308 

ภายหลงัจากที�ได้รับการวา่จ้างดงักลา่ว ศลิปินได้ค้นหากลวิธีในการสร้างผลงานของ
ตน โดยพยายามแก้ไขปัญหาเรื�องวสัดทีุ�เมื�อผา่นกาลเวลาจะไมก่่อให้เกิดปัญหาดงัเชน่โลหะที�มกั
เกิดการผกุร่อนและขึ :นสนิม ซึ�งวสัดทีุ�ศลิปินเลือกนํามาใช้คือสแตนเส ในเวลาตอ่มาศลิปินจงึได้
นําเอากลวิธีดงักล่าวมาใช้ในผลงานประตมิากรรมรูปม้าและนกตามลําดบั จากข้อความข้างต้น
ปรากฏแรงจงูใจภายนอกในการสร้างสรรค์คือ การว่าจ้างได้เป็นตวัแปรในการสง่เสริมแรงจงูใจ
ภายในให้ศลิปินคดิค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเรื�องวสัด ุ และผลกัดนัให้ศลิปินเกิดความสนใจรูปทรงของ
นก จนในท้ายที�สดุได้ก่อให้เกิดการนําเอาความรู้ความสามารถที�มีมานําเสนอ โดยมีแนวคิดในการ
นํานกมาใช้เป็นสญัลกัษณ์เพื�อสื�อความถึงชีวิต ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึง ดงันี : 

อาจารย์อยู่ในเมืองเห็นนํ :าที�สกปรกปนเปื:อน ตามท่อมีคราบนํ :ามนัมีเศษอะไร
ตา่งๆ นํ :ามนัไมใ่สสะอาด...อยากจะทํางานขึ :นมาเพื�อกระตุ้นเตือนหรือถามหาความใส
บริสทุธิdของธรรมชาติ... นกมนัคงเป็นตวัแทนของสิ�งมีชีวิตอย่างหนึ�งที�อาจารย์ต้องการ
นํามาใช้แสดงออก นกมนัเกาะก็ได้ บินกไ็ด้ น่าสนใจในลกัษณะวา่ถ้ามนัเกาะก็เป็นจงัหวะ
หนึ�ง ถ้าขยบัท่าทาง มนับินก็เป็นอีกอารมณ์หนึ�ง... ก่อนหน้าที�อาจารย์ทําชดุนก อาจารย์เคย
ทดลองทํานํ :าที�เป็นเรซิ�นมาก่อน ครั :งนั :นปี 2547 เรซิ�นมนัให้ความรู้สกึถงึนํ :า จริงๆเราคิดเรื�อง
นํ :าก่อนแล้วคอ่ยหาวสัดมุาแทน ถ้าจะให้ดรู่วมสมยัหน่อย นา่สนกุหน่อย ก็อาจใช้วสัดหุลาย

อย่างก็จะน่าสนกุขึ :น...309  

ศลิปินได้รับแรงจงูใจจากภายในด้านความสนใจที�มีตอ่ปัญหาสิ�งแวดล้อม ประกอบกบั
เคยมีความรู้และมีประสบการณ์ในการสร้างประตมิากรรมรูปนก และเคยทดลองใช้วสัดเุรซิ�นสร้าง
ประตมิากรรมให้เกิดความรู้สกึถึงนํ :ามาก่อน จงึทําให้ศลิปินนําเอาความรู้ที�มีอยูเ่ดิมมาผสานกบั
                                                           

308 เรื�องเดยีวกนั. 
309 เรื�องเดยีวกนั. 
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เรื�องราวที�ได้ประสบ อีกทั :งยงัคํานงึถึงสนุทรียะด้านความงามของรูปทรงนก กลา่วคือ ศลิปินสนใจ
ในลีลาทว่งทา่การเคลื�อนไหวของนกที�เมื�อเคลื�อนไหวสามารถสง่เสริมให้ผลงานเกิดเอกภาพทั :งด้าน
ความคิดและความงามด้านองค์ประกอบศลิป์ นอกจากนี :การทดลองใช้วสัดทีุ�หลากหลายในผลงาน
ประตมิากรรมชิ :นหนึ�งๆได้ก่อให้เกิดความสนกุ และสร้างความรู้สกึท้าทายตอ่ทกัษะด้านศลิปะของ
ศลิปินอีกประการหนึ�ง  

ดงันั :นการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของศลิปินจงึอาศยัแรงจงูใจภายใน
ด้านความต้องการถ่ายทอดประสบการณ์รับรู้ทั :งในเชิงขา่วสาร และสนุทรียะด้านความงามของ
รูปทรงสตัว์ ตลอดจนความต้องการแสดงออกด้านรู้ความสามารถ ผลกัดนัให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานขึ :น ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า  

สาเหตทีุ�ทํารูปสตัว์อาจจะเป็นไปได้ที�เราชอบรูปทรงมนั...แนน่อนรูปทรงมาปะทะ 
มากระทบเรา... เรามีความรู้ทางปั :นคนปั :นสตัว์... เพียงแตว่า่ช่วงเวลาไหนที�จะหยิบอะไร
ออกมาใช้ก็ค้นคว้าเพิ�ม หาข้อมลูและสร้างออกมาเป็นงาน... เรามีความสขุและอยากทําแบบ
นี :ไปเรื�อยๆ เพราะทํามานาน... ถงึตอนนี :ก็ยงัทําเรื�องสตัว์ ยงัไงก็ยงัคงทําสตัว์ ทําคน... พอ
เสร็จงานแตล่ะชิ :นมนัคือความรู้สกึดีๆ เรื�องกวนใจอื�นๆก็จะหมดไปเพราะตรงนี :จะเข้ามาแทน
ให้เรารู้สกึสบาย ถงึช่วงทํามนัเหนื�อยยาก แตถ้่าเราพยายามแล้วทําให้เสร็จสมบรูณ์กจ็ะ
สบายใจ มีความสขุ... มนัเป็นลกัษณะวา่เราจะหยิบตวัสตัว์ ตวัเนื :อหาอะไรที�ไมซ่ํ :า เราจะทํา

แบบไหนที�จะปรับและพฒันารูปแบบขึ :นไป... และได้ทดลองทําผลงานในสิ�งที�ไมคุ่้นเคย310  

ตลอดระยะเวลาที�ยาวนานมีการสร้างประตมิากรรมที�แสดงรูปสตัว์ขึ :นเป็นจํานวนมาก 
แสดงให้เห็นถึงแรงจงูใจภายในที�มีทิศทาง มีความเข้มข้น และมีความตอ่เนื�อง เพื�อบรรลถึุง
เป้าหมายที�คาดหวงั ได้แก่ ความสขุ ความพงึพอใจ การได้แสดงศกัยภาพเชิงศลิปะให้ประจกัษ์อนั
นํามาซึ�งความภาคภมูิใจของตนเอง ในขณะเดียวกนัแรงจงูใจภายนอกก็เป็นคา่แปรที�สําคญัให้
ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์อีกประการหนึ�ง ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงเรื�องแรงจงูใจ
ภายนอกดงันี : 

จริงๆ แรกๆ ที�สง่เราเหน็จากรุ่นพี� จากอาจารย์ได้รางวลัได้ร่วมแสดง... อยากมี
ประวติั อยากมีผลงานโชว์ คราวนี :เราก็พยายาม คิดตอ่อยากเข้าไปอยู่ในกลุม่ อยากมีงาน
คณุภาพ... รางวลัก็กลบัมาเป็นแรงในการทํางาน... ตอนสง่ช้างให้ไห้ สง่ไปเหมือนกบัวา่ชว่ง
นั :นเราต้องการหาประสบการณ์สร้างชื�อเสียง ปีนั :นเงินรางวลัเพิ�มจากห้าหมื�นเป็นเจ็ดหมื�น 
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มนัปรับขึ :น... เงินรางวลัมนัมีสว่นจงูใจเรา เพราะการปรับเงินรางวลัของการประกวดขึ :นก็เพื�อ
เสริมแรงจงูใจอยู่แล้ว... ตรงนี :คิดวา่ลกึๆในใจมีนะ... เรายงัอยากจะได้รางวลัที�สงูขึ :น ไปให้ถงึ
ที�มนัสงูสดุ...ตอนทํามนัได้หลายอย่าง ก็อยากพฒันางาน อยากรู้วา่จะก้าวไปได้แคไ่หน เรา
ภมิูใจที�เราสามารถแก้ปัญหาในการทํางานได้...มีคนพดูนะวา่การได้มาซึ�งอะไรบางอย่างมนั
ก็ยากแล้วแตก่ารรักษามนัยากยิ�งกวา่... มนัอาจเป็นไปได้วา่ลกึๆของเราเป็นคนชอบกีฬา 
ชอบแข่งขนั ชอบท้าทาย พอมาทํางานศิลปะเลยมีความรู้สกึวา่ต้องขยบัอนัดบัขึ :นอีก... 
สดุท้ายต้องไปให้ถงึชั :นเยี�ยม... เราผ่านมาเยอะแล้ว ได้รางวลับ้างไมไ่ด้บ้าง ถ้าทําได้สําเร็จ
อย่างที�คิดไว้ก็โอเค... มนัเป็นข้อพิสจูน์วา่งานเรายงัอยู่ในมาตรฐาน ทําให้เราสง่ประกวด 

และการได้รับการยอมรับจากสงัคมคงเป็นสิ�งที�ตามๆมา...311  

แรงจงูใจภายนอกนบัวา่มีอิทธิพลตอ่ศลิปินอยา่งมาก เพราะนอกจากได้ตั :งเป้าหมาย
ของการสร้างงานเพื�อความพงึพอใจ ความสขุ และความเพลิดเพลินแล้วนั :น ยงัมีการตั :งเป้าหมาย
เรื�องเงิน รางวลั และการได้รับการยอมรับจากบคุคลอื�นจงูใจให้ศลิปินสร้างผลงานและสง่เข้า
ประกวดในเวทีทั :งในระดบัประเทศและนานาชาติ  

กลา่วได้ว่าทั :งแรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอกล้วนมีความสมัพนัธ์กนั เนื�องจาก
แรงจงูใจภายในด้านความต้องการเป็นผู้ มีศกัยภาพมีสว่นทําให้ศลิปินพฒันาแนวคิด และกลวิธีใน
การสร้างสรรค์ เมื�อสําเร็จเป็นผลงานศลิปะจําเป็นต้องอาศยัรางวลัและการได้รับการยอมรับจาก
บคุคลอื�นเป็นเครื�องชี :วดัถึงคณุภาพของผลงานและความสามารถของตนเอง ด้วยเหตนีุ :จงึทําให้
ศลิปินสง่ผลงานเข้าร่วมประกวดอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งในการสง่ประกวดบอ่ยครั :งมกัประสบความสําเร็จ 
จงึอาจกลา่วได้วา่การได้รับรางวลั เกียรติยศ และการยอมรับเชน่นี :อาจเป็นพลงัในการเสริมสร้าง
แรงจงูใจภายใน ทําให้ศลิปินยงัคงยืนหยดัสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของตนตอ่ไป 

สรุปได้วา่อิทธิพลของแรงจงูใจภายใน และแรงจงูใจภายนอก มีผลตอ่การสร้างสรรค์
ผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของศลิปิน ซึ�งแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความรักในการสร้างสรรค์ 
ความรู้สกึหรือประสบการณ์ที�ได้สมัผสัโดยตรงซึ�งก่อให้เกิดความสนใจหรือทศันคต ิ ตลอดจนความ
ประทบัใจ ความผอ่นคลาย ความสนกุสนานเพลิดเพลิน รวมทั :งความต้องการทดลอง ความอยากรู้
อยากเห็น และความต้องการแสดงศกัยภาพของตนให้ปรากฏ สว่นแรงจงูใจภายนอก ได้แก่ การ
ได้รับการยอมรับ เงินทอง รางวลั และเกียติยศ  
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กระบวนแบบ 

ผลงานประตมิากรรมรูปช้าง และม้าของศลิปินมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิง
รูปแบบนิยมอนัสืบเนื�องมาจากรสนิยมการสร้างสรรค์สว่นตน ที�ศลิปินมุง่ให้ความสําคญักบัการ
แสดงความงามทางเส้น โครงสร้าง และรูปทรง ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “ความรู้สึกลกึๆชอบเรื�องเส้น 
เรื�องระนาบ มกัใช้เส้นและแผน่ระนาบมาประกอบขึ :นเป็นประตมิากรรม”312 โดยมีรายละเอียดของ
ผลงานชื�อ “ช้างให้-ไห้ หมายเลข 1” (ภาพที� 117) ดงันี : 

ถนดัเชื�อมโลหะ สมยัเรียนทําทกุอย่าง สดุท้ายเรารู้สกึวา่เราชอบโลหะเชื�อมโลหะ
... ตอนนั :นด้วยความที�เราทํางานแบบเซมิ (Semi Abstract) ที�คลี�คลายรูปทรงจากคนเป็น
ระนาบเป็นเหลี�ยม เราเลยยงัคงคลี�คลายรูปทรงของช้างให้ดวูา่เป็นโครงสร้างของสตัว์ชนิด
หนึ�งกําลงัยืนอยู่... เห็นตกึช้าง ตวัช้าง เห็นโครงสร้างแล้วเกิดแนวคิดตามมาทีหลงั... สนใจ

ในรูปทรงก่อนเนื :อหาตามมาทีหลงั...313
 

จากความสนใจนําเสนอผลงานประตมิากรรมในลกัษณะกึ�งนามธรรม และการได้พบ
เห็นตกึช้างซึ�งเป็นอาคารที�เกิดจากการคลี�คลายรูปทรงช้างอยา่งเรียบง่าย ประกอบกบัคณุลกัษณะ
ของวสัดโุลหะที�ศลิปินมีความชื�นชอบยงัสอดคล้องกบักลวิธีในการสร้างสรรค์ประตมิากรรมแบบ
ลดทอนรูปทรง ทําให้ศลิปินสร้างผลงานเกี�ยวกบัช้างโดยแสดงออกในกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม
ขึ :น กลา่วคือ ศลิปินมุง่เน้นให้ความสําคญัไปที�การนําเสนอสนุทรียภาพความงามของรูปทรง และ
เอกภาพทางโครงสร้าง อนัเกิดจากการประสานรวมตวักนัของเส้น และระนาบของแผ่นโลหะที�แสดง
ความเรียบง่ายมีระเบียบแตย่งัคงสาระของรูปทรงช้างเอาไว้ 

นอกจากนี :ในผลงานประตมิากรรมชื�อ “ม้าเร็ว ม้าแรง ม้ารวย” (ภาพที� 118) ศลิปินได้
นําเสนอผลงานผ่านกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมเชน่เดียวกนั หากแตส่ดัส่วนของการลดทอน
รูปทรงนั :นเข้าใกล้ความเหมือนจริงมากกวา่ผลงานชื�อ “ช้างให้-ไห้ หมายเลข1” (ภาพที� 117) ดงัที�
ศลิปินกลา่วถึงแนวทางการสร้างสรรค์ดงันี : 

การทํางานที�ผ่านๆมาเราเลือกที�จะทําลกัษณะที�คลี�คลายตดัทอนเป็นระนาบ 
รูปทรงที�สร้างขึ :นไมไ่ด้อยากทําแบบเหมือนจริง แตพ่อผ่านไปเรารู้สกึวา่อยากทําเหมือนจริง
มากขึ :น ม้าเรียกวา่เป็นรูปทรงที�ใกล้เคียงของจริง ดสูดัสว่นมาจากม้า เพียงแตแ่นวคิดคือ เรา

                                                           

312 เรื�องเดยีวกนั. 
313 เรื�องเดยีวกนั. 
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ขึ :นโครงเป็นเส้น แตเ่ราไมปิ่ดให้เป็นปริมาตรหมด เพื�อแสดงโครงสร้าง และแนวคิด... อนัดบั
แรกแสดงความงามของม้า... ชิ :นนี :เริ�มเปลี�ยนจากเหลก็มาเป็นสแตนเลสกบัอะคริลิค... 
กลอ่งๆคือ ช่วงที�เราเห็นม้ามนักําลงัวิ�งแล้วซ้อนๆ จะทําเป็นม้าเตม็ๆก็ยุ่งอยู่เลยตดัทอนให้
ช่วงนี :เป็นม้าของตวันั :นตวันี : ให้มนัเคลื�อนไหว ก็เป็นเรื�องปกติที�คนทํางานศิลปะต้องเอามา
จดัการอีกที... ถงึแม้มีความคิดจากสภาพแวดล้อมหรือเรื�องราวที�เกิดขึ :นแตก่็ไมเ่น้นแนวคิด 
นิสยัของเราคือการสร้างงานศิลปะที�เป็นประติมากรรม เป็นรูปทรง 3 มิติ มีพื :นที�วา่ง และชู

ประเดน็เรื�องความงามของรูปทรง314 

ผลงานชื�อ “ม้าเร็ว ม้าแรง ม้ารวย” (ภาพที� 118)  ศลิปินยงัคงมุง่ให้ความสนใจไปที�การ
นําเสนอความงามด้านโครงสร้าง กล้ามเนื :อ และสดัสว่นของม้าเป็นอนัดบัแรก จากผลงานปรากฏ
การสกดัตดัทอนรูปทรงโดยนําเสนอเพียงบางสว่น อาทิ สว่นหวั สว่นขา และสว่นลําตวัของม้าแต่
ละตวั ซึ�งเกิดจากความประสานกลมกลืนกนัของเส้น แผน่ระนาบ และจงัหวะการจดัวางที�ก่อให้เกิด
โครงสร้างของรูปทรงที�งดงาม 

ผลงานประตมิากรรมชื�อ “Return of the water” (ภาพที� 119) มีการนําเสนอที�แตกตา่ง
ออกไปจากผลงานประตมิากรรมทั :งสอง กลา่วคือ นอกเหนือจากการให้ความสําคญักบัโครงสร้าง
และรูปทรงที�งดงามแล้วนั :น ผลงานชิ :นนี :ยงัได้มีการแสดงออกที�ผสมผสานระหว่างกระบวนแบบเชิง
จินตนาการ และสญัลกัษณ์ เนื�องจากมีการใช้รูปทรงของนกเป็นตวัแทนของสิ�งอื�นที�นอกเหนือไปจาก
ตวัมนัเอง ดงัที�ศลิปินได้กลา่ววา่ “นก มนัคงเป็นตวัแทนของสิ�งมีชีวิตอยา่งหนึ�งที�อาจารย์ต้องการ
นํามาใช้แสดงออก... มนัจิตนาการถึงความเป็นชีวิตอยา่งกว้างๆ และเราคดิวา่นก นํ :า ใบบวั มนัคือ
ตวัแทนของธรรมชาต”ิ315   

จากผลงานการปรากฏนก ใบบวั นํ :า และร่างกายมนษุย์อยูใ่นสภาพการณ์ที�ศลิปินได้
จินตนาการขึ :น โดยมีการใช้นกนกเป็นตวัแทนของสิ�งมีชีวิต ถือเป็นสญัลกัษณ์ที�ใช้ในการสื�อความ
อยา่งกว้างๆ ไมจํ่าเพาะเจาะจงวา่เป็นตวัแทนของ มนษุย์ สตัว์ หรือพืช หากแตคื่อตวัแทนของ
สิ�งมีชีวิตที�อาศยัอยูใ่นธรรมชาตทิั :งหมด ผลงานชื�อ “Return of the water” จงึมีสดัสว่นของการ
นําเสนอด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์มากกวา่ผลงานรูปสตัว์ชนิดอื�น 

                                                           

314 เรื�องเดยีวกนั. 
315 เรื�องเดยีวกนั. 
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ดงันั :นสรุปได้วา่การสร้างผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ของศลิปินมีการใช้ 2 กระบวน
แบบในการนําเสนอ ได้แก่ กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์ โดยที�การให้ความสําคญัของศลิปินสว่นมากมุง่เน้นไปที�การแสดงความงามของรูปทรง
มากกวา่การแสดงเนื :อหาหรือแนวความคดิ ดงัที�ปรากฏในผลงานประตมิากรรมชื�อ “ช้างให้-ไห้ 
หมายเลข1” (ภาพที� 117) และผลงานชื�อ “ม้าเร็ว ม้าแรง ม้ารวย” (ภาพที� 118) ที�มิได้ถกูนําเสนอ
เพื�อเป็นตวัแทนของสิ�งใดหากแตห่มายถึงตวัสตัว์เอง ในขณะที�ผลงานชื�อ “Return of the water” 
(ภาพที� 118) ศลิปินใช้นกไปในทิศทางที�แตกตา่งไปจากสตัว์ทั :งสองชนิด เนื�องจากถกูสร้างขึ :นเพื�อ
เป็นตวัแทนของสิ�งอื�นที�นอกเหนือไปจากการแสดงเพียงความงามด้านรูปทรงของนกเพียงอย่างเดียว 

เนื +อหา 

ศลิปินนําเสนอเนื :อหาเรื�องราวที�ได้สมัผสัรับรู้ถึงความเป็นไปในธรรมชาติ ซึ�งได้แก่ คน 
สตัว์ และพืช โดยในชว่งต้นของการสร้างสรรค์ศลิปินประทบัใจในโครงสร้าง และรูปทรงของช้างจงึ
นํามาใช้แสดงออก ซึ�งปรากฏเนื :อหาด้านการนําเสนอสนุทรียภาพความงามของรูปทรงช้างพงัและ
ช้างพลาย ตอ่มาเมื�อได้มีโอกาสรับรู้ขา่วสารเกี�ยวกบัช้างมากยิ�งขึ :นจงึเกิดมีความสนใจนําเนื :อหา
เรื�องราวเกี�ยวกบัการเผชิญชะตากรรมที�เลวร้ายของช้าง และความโหดร้ายของมนษุย์ ดงัที�ศลิปิน
กลา่วถึงเนื :อหาในผลงานชื�อ “ช้างให้-ไห้ หมายเลข1” (ภาพที� 117) ดงันี : 

ในชิ :นนี :มีเหลก็รูที�ต้องการให้มองผ่านเข้าไปเห็นข้างใน ซึ�งข้างในก็จะแกะทําเป็น
ไม้เหมือนงาสองข้าง ข้างหนึ�งโดนตดั สว่นรูปทรงก็คือโครงสร้างที�คล้ายรูปช้าง... เราอยากจะ
สื�อให้เห็นวา่มนัเป็นความทกุข์ทรมานของสตัว์ จะตดังามนัก็ให้มีสํานกึถงึความเป็นชีวิตบ้าง
... มนษุย์นี�สมมติขึ :นเองวา่ถ้าได้งามาไว้ในครอบครองจะมีบารมี แล้วก็ต้องแลกกบัการฆ่า

เพื�อที�จะได้มา มนัไมค่อ่ยสมเหตสุมผลเท่าไหร่ มนัเกิดเพราะความต้องการของมนษุย์ 316 

ผลงานชิ :นนี :มีการนําเสนอเนื :อหาที�เกิดจากมมุมองของศลิปินเกี�ยวกบัมนษุย์กลุม่หนึ�งที�
มุง่หาประโยชน์ล้มช้างเพียงเพื�อตดังา ซึ�งเป็นพฤตกิรรมที�ปราศจากศีลธรรม ดงันั :นศลิปินจงึ
สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมชิ :นนี :ขึ :น เพื�อกระตุ้นให้เกิดการตระหนกัรู้ถึงคณุคา่ของชีวิต และ
ความทกุข์ทรมานที�สตัว์ได้รับจากการกระทําที�เห็นแก่ตวัของมนษุย์ โดยอาศยัรูปทรง และวสัดใุน
การสื�อความ 

                                                           

316 เรื�องเดยีวกนั. 
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ผลงานชื�อ “ม้าเร็ว ม้าแรง ม้ารวย” (ภาพที� 118) ศลิปินนําเสนอเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบั
กิจกรรมของมนษุย์ที�ได้เข้าไปจดัการกบัธรรมชาติคือการแขง่ม้า โดยศลิปินกลา่วถึงเนื :อหาของการ
สร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :วา่ 

พอเห็นคนเยอะเรารู้วา่มนัคือสนามม้า ความรู้สกึของเรื�องราวก็เข้าใจได้เอง คน
เข้าไปคงน่าจะไมไ่ด้เข้าไปดมู้าแข่งเฉยๆคงมีเรื�องการพนนัเข้ามา เลยออกมาเป็นม้าเร็ว ม้า
แรง ม้ารวย เหมือนกบัวา่จดุประสงค์จะตา่งกนั คนที�เป็นเจ้าของม้าหรือนกัแข่งก็อยากขี�ม้าที�
มีความสามารถและเข้าเส้นชยัได้ สว่นเรื�องใครจะมาพนนัก็ไมไ่ด้คิดมาก เรื�องกีฬาเขาอาจ
ต้องการทดสอบต้องการเอาชนะ แตค่นที�มาดอูาจจะเข้ามาเลน่พนนั... แตล่ะคนที�เข้ามาจะมี
จดุประสงค์ตา่งกนัออกไป เจ้าของม้า นกัแข่ง คนด.ู.. ช่วงที�อาจารย์เอามาคือช่วงที�เข้าเส้น
ชยั ม้ามนัเฉือนกนัแคป่ลายจมกู... การสร้างงานก็หยิบรูปทรงของม้าที�กําลงัวิ�งแข่งตดัเป็น

เซค็ชั�นวางซ้อนกนัเกิดเป็นมิติ เราก็ใช้วิธีการเชิงประติมากรรมของเราสอดแทรกเข้าไป...317 

ผลงานชิ :นนี :มีการนําเสนอเนื :อหาในเรื�อง มมุมองของมนษุย์ที�มีตอ่ม้าแตกตา่งกนั
ออกไป โดยที�ในสายตาของศลิปินม้า คือสตัว์ที�มีโครงสร้างทางกายวิภาคที�จดัวา่สง่า งดงาม
มากกวา่สตัว์ใด นกัขี�ม้าหรือผู้ ที�ชื�นชอบกีฬาการแขง่ม้าตา่งมองไปที�ความแข็งแรงของม้า ความ
รวดเร็ว ความท้าทาย และการชิงชยั สว่นผู้ ที�ชื�นชอบการพนนัมุง่ไปที�ประโยชน์ด้านเม็ดเงินที�ได้รับ
จากความสามารถพิเศษของม้าแตล่ะตวั ด้วยเหตนีุ :ศลิปินจงึเลือกนําเหตกุารณ์ในขณะที�ม้าหลาย
ตวักําลงัพุง่ทะยานขบัเขี :ยวกนัด้วยความรวดเร็วเพื�อชว่งชิงกนัเข้าเส้นชยั จากความรวดเร็วนี :ทําให้
ภาพที�ปรากฏแก่สายตาพร่าเลือน เห็นเพียงบางสว่นของม้าเทา่นั :น อาจกลา่วได้ว่าศลิปินได้ใช้
หลกัการองค์ประกอบศลิป์ และจิตวิทยาการมองเห็นของมนษุย์เข้ามาชว่ยสร้างอารมณ์ความรู้สกึ
ในการนําเสนออีกประการหนึ�ง 

ผลงานชื�อ “Return of the water” (ภาพที� 119) มีเนื :อหาเกี�ยวกบัมลพิษทางนํ :า เป็น
เนื :อหาของมนษุย์ โดยมีนกเข้ามาเป็นสญัลกัษณ์ในการสื�อความถึงธรรมชาตแิละสิ�งมีชีวิต ซึ�ง
ศลิปินกลา่วถึงเนื :อหาในผลงานชิ :นนี :วา่ 

รูปนกมีคอนเซป็เดียวกนัเพียงแตข่ยบัรูปแบบ...มลภาวะที�เกิดขึ :น นํ :าที�ไมบ่ริสทุธิd 
นํ :าปนเปื:อนไมใ่สสะอาด มนัเลยกลายมาเป็นเนื :อหา สภาพที�เราอยู่ในสงัคม สิ�งแวดล้อมมี
มลพิษ เลยอยากจะทํางานขึ :นมาเพื�อกระตุ้นเตือนหรือถามหาความใสบริสทุธิdของธรรมชาติ
... ลกัษณะนํ :าเลยมีสีดําๆ... มีรูปทรงของคนเข้ามาด้วย...คนอยู่ด้านบน นอนอยู่โผลม่านิดๆ 

                                                           

317 เรื�องเดยีวกนั. 
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ปริ�มๆ... อยากให้คิดวา่มีชีวิตหรือไมมี่ชีวิต ชะตาชีวิตของคนคอ่นข้างอนัตราย หมิ�นเหมต่อ่
ชีวิต... นกมนัมีเนื :อหาเรื�องราว ความเป็นชีวิตที�มีอิสระ มนัจิตนาการถงึความเป็นชีวิตอย่าง

กว้างๆ...318 

นํ :าถือเป็นปัจจยัที�สําคญัตอ่การดํารงชีวิต ผลพวงจากการกระทําของของมนษุย์ได้
ก่อให้เกิดผลเสียด้านสิ�งแวดล้อมขึ :นมากมาย ดงันั :นศลิปินจงึเกิดความสนใจนําเสนอเนื :อหา
เรื�องราวเกี�ยวกบันํ :าที�ปนเปื:อนสารพิษ โดยมีการใช้วสัดทีุ�หลากหลาย อาทิ เรซิ�นสีดําแทนนํ :าที�เน่า
เสียและมีสารพิษปนเปื:อน นกเป็นสญัลกัษณ์ของสิ�งมีชีวิตและธรรมชาตทิั�วไป สว่นร่างมนษุย์ที�
นอนควํ�าหน้าอยูด้่านบนมีสภาวการณ์ที�คาบเกี�ยวอยูร่ะหวา่งการมีชีวิต และการปราศจากซึ�งชีวิต 

สรุปได้วา่เนื :อหาในผลงานของศลิปินเปลี�ยนไปตามสิ�งเร้าที�ได้รับรู้ทั :งจากขา่วสาร และ
ประสบการณ์ตรง ซึ�งทั :งหมดเป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัเหตกุารณ์ที�เกิดขึ :นในสิ�งแวดล้อมภายนอกของ
ศลิปินทั :งสิ :น ผลงานชื�อ “ช้างให้-ไห้ หมายเลข1” กลา่วถึงบคุคลกลุม่หนึ�งที�ฆา่ช้างเพียงเพื�อให้ได้มา
ในสิ�งที�ต้องการ ผลงานชื�อ “ม้าเร็ว ม้าแรง ม้ารวย” กลา่วถึงบคุคลกลุม่หนึ�งที�เข้าร่วมกนัทํากิจกรรม
การแขง่ม้าโดยมีจดุประสงค์ที�แตกตา่งกนัออกไป และผลงานชื�อ “Return of the water” กลา่วถึง
ปัญหาเรื�องมลภาวะเป็นพิษที�เกิดขึ :นในสงัคมมนษุย์ ดงันั :นผลงานประตมิากรรมรูปสตัว์ทั :ง 3 ชิ :น
ของศลิปินจงึมีการแสดงเนื :อหาสงัคม 
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ประดษิฐ์ ตั +งประสาทวงศ์

ประดษิฐ์ ตั :งประสาทวงศ์ เกิดเมื�อวนัที� 
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาประตมิากรรม 
คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์
ประจําที�วิทยาลยัชา่งศลิป กรมศลิปากร ลาดกระบงั

ศลิปินเริ�มสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�แสดง
2549 เรื�อยมาจนกระทั�งถึง

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “เหนื�อย
121) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

ภาพที� 120  เหนื�อย, 2550
 (“เหนื�อย”, พ.

ประดษิฐ์ ตั +งประสาทวงศ์ 

ประดษิฐ์ ตั :งประสาทวงศ์ เกิดเมื�อวนัที� 23 กนัยายน พ.ศ.2511
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาประตมิากรรม และปริญญาโท สาขา
คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์
ประจําที�วิทยาลยัชา่งศลิป กรมศลิปากร ลาดกระบงั 

เริ�มสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�แสดงรูปสตัว์ ประเภทนกครั :งแรกราวปี พ
เรื�อยมาจนกระทั�งถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาประมาณ 2 ปี มีผลงานทั :งหมด

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
เหนื�อย” (ภาพที� 120) และผลงานชื�อ “ภาพเหมือนชีวิต 

และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

               

2550 เทคนิค จิตรกรรมผสม ขนาด 130 x 105 ซม. 
.ศ.2550, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, ประดษิฐ์ ตั :งประสาทวงศ์
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2511 ปัจจบุนัอาย ุ 42 ปี 
และปริญญาโท สาขาจิตรกรรม จาก

ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์

สตัว์ ประเภทนกครั :งแรกราวปี พ.ศ.
ปี มีผลงานทั :งหมดราว 8 ชิ :น 

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 2 ชิ :น 
 หมายเลข 1” (ภาพที� 

และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

                

ประดษิฐ์ ตั :งประสาทวงศ์) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 121  ภาพเหมือนชีวิต
 ขนาด 160 x 135 x 100 
(“ภาพเหมือนชีวิต

แรงจูงใจ 

ผลงานของศลิปินสะท้อนภาพชีวิตอนัทกุข์ยากของบคุคลแวดล้อม ซึ�งสร้างความรู้สึก
สะเทือนอารมณ์แก่ศลิปิน โดยมีการนําเสนอรูปนก 
ผลงาน 2 ชดุคือ ผลงานชดุ 
พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2550 

เริ�มนําสตัว์เข้ามาใช้ในงานศิลปะ เมื�อปี พ
แกลอรี� ปี 2550 มีภาพนกอยู่ในงานขนาดคอ่นข้างใหญ่ 
ประกอบภาพจิตรกรรมเหลา่นั :นด้วย อนันั :นเป็นชดุแรกที�เอาภาพนกมาใช้ ตอ่มาก็ครั :งที�ได้
ทนุสร้างสรรค์ศิลป์พีระศรีปี พ

 

ภาพเหมือนชีวิต หมายเลข 1, 2550 เทคนิค จิตรกรรมผสม 
160 x 135 x 100 ซม. 

ภาพเหมือนชีวิตหมายเลข 1”, พ.ศ.2550,ภาพถ่ายส่วนบคุคล, ประดิษฐ์ ตั :งประสาทวงศ์

ผลงานของศลิปินสะท้อนภาพชีวิตอนัทกุข์ยากของบคุคลแวดล้อม ซึ�งสร้างความรู้สึก
สะเทือนอารมณ์แก่ศลิปิน โดยมีการนําเสนอรูปนก 2 ชนิด ได้แก่ นกเอี :ยง และนกกา ซึ�งปรากฏใน

ชดุคือ ผลงานชดุ “ภาพเหมือนชีวิต” และผลงานชดุที�ได้รับรางวลัทนุสร้างสรรค์ ศลิป์ 
2550 ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงมลูเหตขุองการนําเสนอรูปนกในผลงานดงันี :

เริ�มนําสตัว์เข้ามาใช้ในงานศิลปะ เมื�อปี พ.ศ.2549 ตอ่มาเอาออกแสดงที�สรุพล
มีภาพนกอยู่ในงานขนาดคอ่นข้างใหญ่ 4 ชิ :น และมีนกประติมากรรมเข้ามา

ประกอบภาพจิตรกรรมเหลา่นั :นด้วย อนันั :นเป็นชดุแรกที�เอาภาพนกมาใช้ ตอ่มาก็ครั :งที�ได้
ทนุสร้างสรรค์ศิลป์พีระศรีปี พ.ศ.2550…ใช้อีกา ใช้นกเอี :ยง เป็นที�ชดุตอ่เนื�องจากชดุแรก
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ประดิษฐ์ ตั :งประสาทวงศ์)

ผลงานของศลิปินสะท้อนภาพชีวิตอนัทกุข์ยากของบคุคลแวดล้อม ซึ�งสร้างความรู้สึก
ชนิด ได้แก่ นกเอี :ยง และนกกา ซึ�งปรากฏใน

และผลงานชดุที�ได้รับรางวลัทนุสร้างสรรค์ ศลิป์  
ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงมลูเหตขุองการนําเสนอรูปนกในผลงานดงันี : 

ตอ่มาเอาออกแสดงที�สรุพล
และมีนกประติมากรรมเข้ามา

ประกอบภาพจิตรกรรมเหลา่นั :นด้วย อนันั :นเป็นชดุแรกที�เอาภาพนกมาใช้ ตอ่มาก็ครั :งที�ได้
ใช้อีกา ใช้นกเอี :ยง เป็นที�ชดุตอ่เนื�องจากชดุแรก 
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อาจารย์มองว่าชีวิตคนมีความทกุข์ ความเหนื�อยออ่นเหนื�อยล้า ประสบการณ์
ของเราผ่านเรื�องราวความทกุข์ พอสะเทือนใจกห็ยิบมาระบายออก อาจารย์ได้สมัผสักบัชีวิต
ลงุที�เข้ามาขอเป็นหุ่นที�วิทยาลยั เราแลกเปลี�ยนประสบการณ์พดูคยุกบัเขาเลยรู้สกึวา่อยาก
ให้คนมาเห็นอกเห็นใจ คือเราสะเทือนใจ... เริ�มแรกที�หยิบนกมาใช้เพราะนกสามารถแทน
อารมณ์การถกูรุมเร้าได้ นอกจากนี :มนัยงัมีสีดําที�ให้ความรู้สกึสะเทือนใจ และคําพดูที�วา่นก
เอี :ยงเลี :ยงควายเฒ่า คือว่าลงุเขาทํางานจนแทบเป็นสตัว์ เหมือนจะเป็นววัเป็นควายอยู่แล้ว 

สว่นอีกามนัดดูดุนั ตวัมนัใหญ่ ถ้ามนัเข้ามารุมเราก็คงแย่...319 

ความสะเทือนใจที�ศลิปินได้รับรู้ผา่นเหตกุารณ์หรือประสบการณ์ชีวิตก่อให้เกิดการ
นําเสนอรูปทรงของสตัว์ในผลงานของตน อาจกลา่วได้วา่ชีวิตที�ยากลําบากของบคุคลที�แวดล้อมคือ 
สิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นให้ศิลปินเกิดความสะเทือนอารมณ์ ตลอดจนเกิดทศันะสว่นตวัที�มีตอ่
บคุคลอื�นในสงัคมคือ ก่อให้เกิดความสงสารและรู้สกึเห็นอกเห็นใจ ความรู้สกึดงักลา่วจงึเป็นแรง
กระตุ้นผลกัดนัให้ศลิปินเกิดแนวความคิด เมื�อรวมเข้ากบัพลงัจากแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความ
ต้องการแสดงออกซึ�งอิสระทางความคดิ ตลอดจนกลวิธีในการสร้างสรรค์ เพื�อแสดงศกัยภาพ
ความสามารถของตนให้เป็นที�ประจกัษ์ ประกอบกบัเพื�อลดภาวะความตงึเครียดที�ก่อตวัอยูภ่ายใน 
อีกทั :งเพื�อให้ผลงานได้เป็นเสมือนกระจกเงาที�สะท้อนความคดิของตนไปสู่การรับรู้ของสงัคม โดย
คาดหวงัให้เกิดการตระหนกัถึงคณุคา่ของชีวิตและมอบความเอื :ออาทรให้แก่กนั ส่วนนกทั :งสอง
ชนิดนั :นเป็นสตัว์ที�สามารถนํามาสื�อแสดงถึงการถกูรุมเร้าจากอปุสรรคและปัญหาตา่งๆ โดยปกติ
นกกาเป็นสตัว์ที�ถกูมองในด้านลบเพราะมีพฤตกิรรมเจ้าเล่ห์ ก้าวร้าว อีกทั :งมีร่างกายเป็นสีดําจงึ
สามารถนํามาใช้แสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์เพื�อสร้างความรู้สกึหวาดหวั�นสะเทือนใจ สว่นนกเอี :ยง
ปรากฏเป็นส่วนหนึ�งของสํานวนไทยที�กลา่ววา่ “นกเอี :ยงเลี :ยงควายเฒา่” เป็นการหยิบยกสํานวน
ขึ :นมาโดยมีจดุมุง่หมายเพื�อเสียดสีประชดประชนั กลา่วโดยสรุปคือ นกกาและนกเอี :ยงมีความ
สอดคล้องกบัเนื :อหา และสามารถเสริมความรู้สกึถึงความสะเทือนอารมณ์ได้ดี จงึทําให้นกทั :ง 2 
ชนิดปรากฏในผลงานทั :ง 2 ชดุ ซึ�งสะท้อนภาพชีวิตอนัทกุข์ยากของบคุคลดงักลา่ว ดงันั :นการ
นําเสนอผลงานที�แสดงออกด้วยรูปสตัว์ของศลิปินจงึเกิดจากแรงจงูใจจากภายใน ซึ�งไมเ่พียง
ต้องการสร้างสรรค์ขึ :นเพื�อตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของตนเทา่นั :น หากแตศ่ลิปินยงัคาดหวงัให้
เกิดความเอื :ออาทรขึ :นในสงัคมอีกประการหนึ�ง ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่  

                                                           

319 สมัภาษณ์ ประดิษฐ์ ตั :งประสาทวงศ์, ศิลปิน, 7 กรกฎาคม 2553. 
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สิ�งที�ตวัเองอยากได้รับจากงานศิลปะคือ การได้แสดงออกทั :งความคิด ความรู้สกึ 
และได้แสดงฝีไม้ลายมือ... ซึ�งเราจะพอใจ และภมิูใจ... การทํางานศิลปะมนัตอบสนองเรื�อง
ความสะเทือนใจของเรา และต้องการให้คนดไูด้รับความสะเทือนใจนั :นแล้วก่อให้เกิด

ความเห็นอกเห็นใจ เพราะยงัมีคนที�ลําบากและทกุข์ยากอยู่มาก320 

สรุปได้วา่การสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินเกิดขึ :นโดยพลงัผลกัดนัจากแรงจงูใจภายใน 
ด้านความต้องการแสดงออกซึ�งอิสระทางความคิดและความรูสกึ กอปรกบัการได้แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ที�ตนมีความชื�นชอบ เป็นการแสดงทกัษะความชํานาญที�ตนสามารถควบคมุได้ ผลที�
ได้รับคือ ความสขุ และความภาคภมูิใจในศกัยภาพของตน นอกจากนี :ตามทศันะของศลิปินการ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะยงัถือเป็นหนทางในการระบายออกซึ�งความสงสารและความเห็นอกเห็นใจ
ของตนที�มีตอ่เพื�อนมนษุย์ สามารถลดระดบัความตงึเครียดภายในจิตใจ รวมทั :งยงัก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สงัคม โดยมุง่หวงัให้เกิดการรับรู้ถึงหลายชีวิตที�ต้องพานพบกบัความทกุข์ยาก กระตุ้น
ให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วม และตระหนกัถึงความสําคญัของทกุชีวิตเฉกเชน่เดียวกนักบัสิ�งที�ศลิปิน
คดิเห็นและรู้สกึ 

สว่นแรงจงูใจภายนอกด้านรางวลักบัการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปสตัว์ของ
ศลิปินนั :นสามารถพิจารณาดงันี : 

ศลิปินได้รับรางวลัจากการประกวดผลงานศลิปกรรมจํานวนมาก อาทิ รางวลัเกียรติ
บตัรการแสดงศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยของบริษัทฟิลลิปมอร์ริส ในปี พ.ศ.2537 ปี พ.ศ.2542 
และปี  พ.ศ.2544 รางวลัยอดเยี�ยมอนัดบั 1 และรางวลัยอดเยี�ยมอนัดบั 3 จากการประกวด
จิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิคครั :งที� 4 และครั :งที� 6 ในปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2547 รางวลัเกียรติ
นิยมอนัดบั  1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 48 ในปี พ.ศ.
2545 และรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศลิปกรรม
แหง่ชาตคิรั :งที� 49-50 ในปีพ.ศ.2546-47 ตลอดจนได้รับรางวลัทนุสร้างสรรค์ ศลิป์ พีระศรี ประจําปี 
พ.ศ.2550 เป็นต้น เมื�อพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ที�ได้รับรางวลัจากการประกวด โดยมากมกัแสดง
เรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัการสะท้อนความทกุข์ยากของมนษุย์ในสงัคม ดงันั :นรูปทรงของมนษุย์จงึถกู
นําเสนอเป็นประธานหลกัของภาพ อาจกลา่วได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปนกในปี พ.ศ.
2549 จนถึงปัจจบุนั ปรากฏรูปสตัว์ในผลงานเพียง 2 ชดุ ได้แก่ชดุ “ภาพเหมือนชีวิต” และ ชดุที�
ได้รับรางวลัทนุสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี เทา่นั :น ซึ�งแสดงให้เห็นวา่แรงจงูใจภายนอกด้านรางวลัมิได้
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มีสว่นผลกัดนัให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานขึ :น เพราะภายหลงัจากได้รับรางวลัในปี พ.ศ.2550 ศลิปิน
มิได้นําเสนอรูปนกในผลงานใดอยา่งจริงจงั สว่นแรงจงูใจภายนอกด้านเงินรายได้จากการขาย
ผลงานศลิปะนั :นมิได้สง่ผลกระทบใดตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะรูปสตัว์ ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึง 
ดงันี : 

เราอยู่กบัผลงานศิลปะมาตลอด หลงัจากวา่งจะมานั�งทํา... เวลาที�เราขายงานได้
หรือไมไ่ด้ ไมมี่สว่นในการทํางานศิลปะหรือกบัการทําภาพนก เพราะความกงัวลสงสารนํามา
ก่อน เราไมไ่ด้ทําตามกระแสเงิน งานแนวนี :กงัวลด้วยซํ :าวา่ขายยาก ใครที�ไหนจะมาซื :อไป
สะสม งานอาจารย์คนทั�วไปใครเขาจะมาชอบ แตค่วามรู้สกึของเราอยากแสดงออก ถ้า

เช่นนั :นเรื�องจงึเงินหรือเรื�องรางวลัก็ไมใ่ช่ประเดน็หลกัในการสร้างสรรค์ของอาจารย์...321 

ดงันั :นการสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินจงึปราศจากอิทธิพลจาก
แรงจงูใจภายนอกโดยสิ :นเชิง ปรากฏเพียงแรงจงูใจภายในอนัได้แก่ ความต้องการถ่ายทอด
ความคดิ ความต้องการแสดงทกัษะฝีมือด้วยกลวิธีทางศลิปะที�ตนรัก ทั :งนี :มีจดุมุง่หมายเพียงเพื�อ
ได้ตอบสนองตอ่ความรู้สกึและความพงึพอใจของตน ตลอดจนคาดหวงัให้เกิดการปลกุกระตุ้น
จิตสํานกึแหง่ความเอื :ออาทรในหมูเ่พื�อนมนษุย์ด้วยกนั การสร้างสรรค์เชน่นี :นํามาซึ�งความสขุ 
ความภาคภมูิใจ โดยมิได้คาดหวงัถึงแรงจงูใจภายนอกเรื�องรางวลั หรือเงินรายได้จากการขาย
ผลงานศลิปะแตอ่ยา่งใด  

กระบวนแบบ  

ศลิปินได้นําเสนอผลงานด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง 
หากแตมี่นยัยะบางประการที�ทําให้เกิดความรู้สกึถึงกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 
กลา่วคือ จากผลงานชื�อ “เหนื�อย” (ภาพที� 120) และผลงานชื�อ “ภาพเหมือนชีวิตหมายเลข 1” 
(ภาพที� 121) ศลิปินแสดงรูปทรงของนกกา นกเอี :ยง และมนษุย์ด้วยโครงสร้างรายละเอียดอยา่ง
ถกูต้องเหมือนจริง ทั :งสดัสว่น กล้ามเนื :อ และพื :นผิวร่องรอยตา่งๆ เชน่ ขนนก หรือริ :วรอยของ
ผิวหนงัเหี�ยวย่นบนเรือนร่างของมนษุย์และคราบเหงื�อไคล หากแตก่ารปรากฏตวัของรูปนกทั :งสอง
ชนิดเมื�อประกอบเข้ากบัรูปทรงของมนษุย์ได้ก่อให้เกิดสภาวการณ์ที�บง่ชี :ถึงความผิดแปลกไปจาก
เหตกุารณ์ทั�วไป นกกา และนกเอี :ยงจงึให้ผลในเชิงสญัลกัษณ์ที�ก่อให้เกิดการตีความ และพยายาม
แทนคา่ความหมายขึ :น ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงจดุประสงค์ของการนําเสนอรูปนกดงันี : 
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เวลาเราทํางานจะเอาความรู้สกึนํามาก่อน เรามองที�อารมณ์การแสดงออก
มากกวา่การให้ความหมายของสญัลกัษณ์คือ ใช้สิ�งที�เรารู้สกึเข้ามาสร้างงาน การที�เรานํานก
มาใช้ไมไ่ด้นําความหมายทางสญัลกัษณ์นํามาก่อน แตอ่าจารย์มองไปที�ความรู้สกึของการใช้
นกมากกวา่ เราใช้นกเป็นตวัแทนของความทกุข์ซึ�งเป็นนามธรรม ความรุมเร้าซึ�งนกสามารถ

ให้ความรู้สกึนั :นได้ดี322 

แม้วา่ศลิปินจะกลา่วถึงการนําเสนอรูปนกในผลงานวา่มีจดุมุง่หมายเพื�อสื�อแสดงออก
ถึงอารมณ์ความรู้สกึมากกว่านํามาใช้ในเชิงสญัลกัษณ์ แตเ่มื�อพิจารณาถึงเป้าหมายสงูสดุในการ
นําเสนอรูปสตัว์ดงักล่าว สามารถสรุปได้วา่ ศลิปินต้องการใช้นกกาและนกเอี :ยงเพื�อเป็นตวัแทนถึง
สภาวะทางอารมณ์ที�ถกูรุมเร้าจากปัญหาความทกุข์ยากซึ�งมีลกัษณะเป็นนามธรรม นกที�ปรากฏจงึ
เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของความทกุข์ที�รุมเร้าชีวิตตามความรู้สกึของศลิปิน นอกจากนี :อากปักิริยา
ของบคุคลในภาพที�แสดงความรู้สกึเหนื�อยอ่อนในผลงานชื�อ “เหนื�อย” (ภาพที� 120) และอาการปัด
ป้องให้รอดพ้นจากการถกูนกรุมเร้าในผลงานชื�อ “ภาพเหมือนชีวิตหมายเลข 1” (ภาพที� 121) เป็น
สญัลกัษณ์ที�ถึงภาวะทางอารมณ์ที�ซอ่นเร้นอยูภ่ายในจิตใจ อีกทั :งคราบเหงื�อไคลและร่องรอยเหี�ยว
ยน่บนผิวหนงัยงัเป็นสญัลกัษณ์ที�สื�อแสดงถึงความเหนื�อยล้าจากการตรากตรําทํางานอยา่งหนกั ซึ�ง
ภาพรวมของผลงานทั :งหมดมีนยัยะสื�อแทนถึงสิ�งอื�นที�นอกเหนือไปจากการแสดงเพียงความเหมือน
จริงตามปกตธิรรมดา ดงันั :นการนําเสนอรูปมนษุย์และนกทั :ง 2 ชนิดจงึเป็นการสะท้อนเอาภาพใน
จินตนาการ โดยวิธีการสื�อสารในเชิงสญัลกัษณ์ของศลิปิน 

ผลงานทั :ง 2 ชิ :นแม้มีการแสดงรูปทรงของมนษุย์ และนกในกระบวนแบบปรนยันิยมเชิง
แสดงความถกูต้องเหมือนจริง แตเ่มื�อมองภาพโดยรวมกลบัพบว่ามีสดัสว่นของกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสญัลกัษณ์ที�เดน่ชดัยิ�งกวา่ ทั :งนี :เพราะการปรากฏตวัของนกทั :ง 2 ชนิดผิดเพี :ยนไป
จากสภาพความเป็นจริงทั�วไป และยงันํามาซึ�งการตั :งคําถามถึงสภาวการณ์นั :นอนันําไปสู่การ
ตีความและพยายามแทนคา่ความหมายของสิ�งที�ปรากฏ ดงันั :นจงึอาจสรุปได้วา่ผลงานที�แสดงรูป
นกของศลิปินมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นหลกั และกระบวน
แบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงเป็นรอง 
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เนื +อหา 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานจิตรกรรมของศลิปินเป็นเนื :อหาสงัคม เนื�องจากเป็นเรื�องราวที�
เกิดจากถกูกระตุ้นเร้าให้รับรู้ถึงความทกุข์ยากของบคุคลรอบข้าง เป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
บคุคลอื�น และมีความคาดหวงักระตุ้นให้เกิดความเอื :ออาทรในสงัคม ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงเนื :อหา
โดยรวมของผลงานที�แสดงรูปนกทั :ง 2 ชดุดงันี : 

งานอาจารย์ที�ทํามาตลอดทําเกี�ยวกับเรื�องราวชีวิตของแต่ละบุคคล เนื :อหาเป็น
เรื�องของอารมณ์สะเทือนใจในความทุกข์ ต้องการให้คนเห็นผลงานแล้วเกิดเป็นความเอื :อ
อาทร... ลงุที�อยู่ในผลงาน คือ เราเห็นอกเห็นใจในชีวิตคณุลงุ เขาประกอบอาชีพรับจ้างทั�วไป 
เราได้สนทนาเกี�ยวกบัความลําบากในชีวิตเขา... เวลาลงุเขาเห็นเราเขาจะย่อตวัลงไปไหว้ ทํา
ให้เรารู้สกึสะเทือนใจ รู้สกึเมตตาเขา เลยเอาคณุลงุมาเป็นเนื :อหาในผลงาน... บางชิ :นเป็นเชิง
วิพากษ์สงัคม มีนกเอี :ยง แล้วอาจารย์วาดคนแก่ขยายขนาด แสดงอาการเหนื�อยอ่อน เพราะ
อาจารย์รู้ว่าชีวิตเขาทุกข์ยาก แล้วแสดงที�ตึกทิสโก้ซึ�งหรูหรา... เราต้องการให้คนที�อยู่ใน
สถานที�หรูหราได้รับรู้ว่าในประเทศนี :ยงัมีคนที�ทุกข์ยาก... เอานกเอี :ยงไปเกาะลงุ อาจารย์ว่า
ลงุทํางานจนแทบเป็นสตัว์ เหมือนจะเป็นววัควายอยู่แล้ว... นกอีกาแทนความทุกข์ ส่วนนก
เอี :ยงเป็นการประชดประชนัสงัคม…นกเป็นตวัแทนของความรู้สกึ เป็นตวัเสริมสร้างอารมณ์
สะเทือนใจให้เกิดมากยิ�งขึ :น การใช้ภาพสตัว์ มนัคือตวัแทนความทุกข์ความสะเทือนใจของ

คนคนหนึ�ง... ชดุที�เป็นนกนี :ก็มีเนื :อหาเช่นเดียวกนั323 

แม้เนื :อหาที�ปรากฏจะเกิดจากความรู้สึกสว่นตวัของศลิปิน หากแตเ่ป็นการถกูกระตุ้น
เร้าจากการรับรู้ถึงเรื�องราวของบคุคลในสงัคม ซึ�งสามารถกลา่วถึงรายละเอียดที�ปรากฏในผลงาน
ทั :ง 2 ชิ :นดงันี : 

ในผลงานชื�อ “เหนื�อย” (ภาพที� 120) และผลงานชื�อ “ภาพเหมือนชีวิตหมายเลข 1” 
(ภาพที� 121) ศลิปินแสดงภาพบคุคลสงูวยักําลงัแสดงอากปักิริยาตา่งกนั โดยในผลงานชื�อ 
“เหนื�อย” ชายชราก้มหน้าแสดงอาการสิ :นหวงัเหนื�อยอ่อน มีนก 2 ตวัเกาะอยูบ่นศีรษะ สื�อแสดงถึง
ปัญหาที�ยงัคงอยูภ่ายในจิตใจของบคุคลดงักลา่ว ในผลงานชื�อ “ภาพเหมือนชีวิตหมายเลข 1” ชาย
ชรารวบรวมเรี�ยวแรงยกมือขึ :นปัดป้องให้ตนเองรอดพ้นจากการถกูนกเอี :ยงรุมเร้าแตก่ารกระทํากลบั
ไร้ผล นกเอี :ยงที�เกาะบนร่างกายของชายชราเป็นการประชดประชนัเสียดสีสงัคม โดยนําสํานวน
ไทยที�กลา่ววา่ “นกเอี :ยงเลี :ยงควายเฒา่”มาเปรียบเทียบถึงการตรากตรําทํางานอยา่งหนกัของ
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บคุคลหนึ�งราวกบัสตัว์ที�มนษุย์นํามาใช้แรงงาน ที�เบื :องหน้าของผลงานทั :ง 2 ชิ :นมีประตมิากรรมรูป
นกกาปรากฏขึ :นเพื�อเป็นสญัลกัษณ์สื�อแสดงถึงปัญหาและอปุสรรค์ที�ตามรุมเร้าบคุคลดงักลา่วอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี :ศลิปินได้นําเสนอชะตากรรมความทกุข์ยากของชายชราทั :ง 2 โดยบอกเลา่
ผา่นร่องรอยเหี�ยวยน่ และคราบเหงื�อไคลที�ไหลอาบไปทั�วเรือนร่าง 

ความเหลื�อมลํ :าทางฐานะของบคุคลในสงัคม ความทกุข์ยากลําบากของบคุคลที�
แวดล้อมสร้างความสะเทือนใจให้แก่ศลิปิน เป็นพลงัในการผลกัดนัให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงาน โดย
มีความคาดหวงัให้คนในสงัคมได้ตระหนกัถึงความทกุข์ยากของชนชั :นลา่ง และมอบความเอื :อ
อาทรให้แก่กนั ถึงแม้เนื :อหาที�เกิดขึ :นจะเป็นความสะเทือนใจสว่นตน แตจ่ากการได้รับรู้ความทกุข์
ยากของกลุม่บคุคลบางกลุม่ในสงัคมได้กลายมาเป็นประเดน็สําคญัในการแสดงออกของศลิปิน 
ดงันั :นสามารถสรุปได้วา่ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�แสดงรูปนกกา และนกเอี :ยงของศลิปินมี
เนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

อดเิรก โลหะกุล 

อดเิรก โลหะกลุ เกิดเมื�อวนัที� 
ปัจจบุนัอาย ุ39 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาประติมากรรม จาก
คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์
สอนศลิปะในมหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศลิปินเริ�มสร้างสรรค์ผลงาน
กระบือ ซึ�งถกูชําแหละแปรสภาพเพื�อให้มนษุย์บริโภค
เรื�อยมาจนกระทั�งถึงปี พ.ศ

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศึ
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ไมมี่ชื�อ
หมายเลข1” (ภาพที� 123)

ภาพที� 122  ไมมี่ชื�อ, 2545
 (“ไมมี่ชื�อ”, พ

อดเิรก โลหะกลุ เกิดเมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ.2514 ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาประติมากรรม จาก

คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์
สอนศลิปะในมหาวิทยาลยัศิลปากร  

เริ�มสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมกรรมรูปสตัว์หลายชนิดอาทิ ปลา โค และ
แปรสภาพเพื�อให้มนษุย์บริโภค โดยเริ�มต้นนําเสนอครั :งแรก

ศ.2550 รวมระยะเวลาประมาณ 8 ปี มีผลงานทั :งหมด

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 
ไมมี่ชื�อ” (ภาพที� 122) และผลงานชื�อ “จินตนาการแหง่รูปทรงหลงังานเลี :ยง 

) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

 

2545 เทคนิค สื�อผสม ขนาด 85 x 70 ซม. 
พ.ศ.2545, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, อดเิรก โลหะกลุ)
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ที�จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาประติมากรรม จาก

ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์

สตัว์หลายชนิดอาทิ ปลา โค และ
โดยเริ�มต้นนําเสนอครั :งแรกในราวปี พ.ศ.2542 

ปี มีผลงานทั :งหมดมากกว่า 10 ชิ :น 

กษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 2 ชิ :น 
จินตนาการแหง่รูปทรงหลงังานเลี :ยง 

ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 123  จินตนาการแหง่รูปทรงหลงังานเลี :ยง หมายเลข
 ขนาด80 x 200 x 230 
 (“จินตนาการแหง่รูปทรงหลงังานเลี :ยง หมายเลข
 อดเิรก โลหะกลุ

แรงจูงใจ 

แรงจงูใจในการสร้างผลงานประตมิากรรมรูปซากชิ :นสว่นของสตัว์ถกูชําแหละ
จากความประทบัใจในรูปทรงของสตัว์ก่อนเป็นอนัดบัแรก 
มาเชื�อมโยงให้สอดคล้องกบัรูปทรงที�ศิลปิน

ประทบัใจความงามของรูปทรง แล้วคอ่ยๆเรียนรู้ธรรมชาติ แล้วเรากบัธรรมชาติ
คอ่ยๆโต้ตอบกนั ตอนแรกเห็นวา่มนัมีรูปทรงอย่างไร สาระอย่างไร กระบวนกา
ศกึษามนัทําให้เรากลบัไปค้นหามมุมองวา่เรามีความคิดอย่างไรเกี�ยวกบัรูปทรงนี :
ประทบัใจในรูปทรงปลาแล้วเหน็ความหมายของรูปทรงนั :น ดงันั :นความประทบัใจในรูปทรง

จงึมาก่อน และความสะเทือนใจ หรือเนื :อหาจงึตามมาทีหลงั

                                                          

324 สมัภาษณ์ อดิเรก โลหะกลุ

จินตนาการแหง่รูปทรงหลงังานเลี :ยง หมายเลข1, 2547  เทคนิคผสม
80 x 200 x 230 ซม. 

จินตนาการแหง่รูปทรงหลงังานเลี :ยง หมายเลข 1”, พ.ศ.2547, ภาพถ่ายส่วนบคุคล
อดเิรก โลหะกลุ)

 

แรงจงูใจในการสร้างผลงานประตมิากรรมรูปซากชิ :นสว่นของสตัว์ถกูชําแหละ
จากความประทบัใจในรูปทรงของสตัว์ก่อนเป็นอนัดบัแรก หลงัจากนั :นจงึมีการนําเอาเนื :อหาสาระ

กบัรูปทรงที�ศิลปินเกิดความประทบัใจ ซึ�งศลิปินได้กลา่ว

ประทบัใจความงามของรูปทรง แล้วคอ่ยๆเรียนรู้ธรรมชาติ แล้วเรากบัธรรมชาติ
คอ่ยๆโต้ตอบกนั ตอนแรกเห็นวา่มนัมีรูปทรงอย่างไร สาระอย่างไร กระบวนกา
ศกึษามนัทําให้เรากลบัไปค้นหามมุมองวา่เรามีความคิดอย่างไรเกี�ยวกบัรูปทรงนี :
ประทบัใจในรูปทรงปลาแล้วเหน็ความหมายของรูปทรงนั :น ดงันั :นความประทบัใจในรูปทรง

จงึมาก่อน และความสะเทือนใจ หรือเนื :อหาจงึตามมาทีหลงั324 

                   

สมัภาษณ์ อดิเรก โลหะกลุ, ศิลปิน, 27 มกราคม 2553. 
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ผสม 

ภาพถ่ายส่วนบคุคล,   

แรงจงูใจในการสร้างผลงานประตมิากรรมรูปซากชิ :นสว่นของสตัว์ถกูชําแหละ เกิดขึ :น
หลงัจากนั :นจงึมีการนําเอาเนื :อหาสาระ

กลา่วถึงดงันี : 

ประทบัใจความงามของรูปทรง แล้วคอ่ยๆเรียนรู้ธรรมชาติ แล้วเรากบัธรรมชาติ
คอ่ยๆโต้ตอบกนั ตอนแรกเห็นวา่มนัมีรูปทรงอย่างไร สาระอย่างไร กระบวนการทางการ
ศกึษามนัทําให้เรากลบัไปค้นหามมุมองวา่เรามีความคิดอย่างไรเกี�ยวกบัรูปทรงนี :... เรา
ประทบัใจในรูปทรงปลาแล้วเหน็ความหมายของรูปทรงนั :น ดงันั :นความประทบัใจในรูปทรง
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ชีวิตในวยัเด็กของศลิปินได้มีโอกาสสมัผสัใกล้ชิดกบัธรรมชาต ิ ชื�นชอบการอา่นหนงัสือ
ลอ่งไพร โดยได้ออกไปเที�ยวเลน่ยิงนกตกปลา อยา่งไรก็ตามเมื�อศลิปินเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ความชื�น
ชอบฆา่สตัว์ในวยัเด็กได้แปรเปลี�ยนเป็นความรู้สกึผิด ประกอบกบัการได้เรียนรู้ถึงพฤตกิรรมการ
บริโภคของมนษุย์ มโนสํานึกในเรื�องความดีชั�วจงึกลายเป็นที�มาของผลงานประตมิากรรมซากสตัว์ 
ดงัที�ศลิปินได้กล่าวถึง ดงันี : 

ตอนเดก็มนัเป็นอารมณ์ของชีวิตในตอนนั :นคือ เราอยากสนกุ อยากเข้าไปเป็นผู้
ควบคมุสิ�งมีชีวิตอื�นๆ เรารู้สกึท้าทาย อยากเข้าไปฆ่าเขา เราเห็นเขาเป็นของเลน่ พอโตขึ :นเรา
รู้สกึผิด ในการทํางานความรู้สกึผิดมนัอาจมีสว่น แตส่ว่นใหญ่คือเรารู้สกึสะเทือนใจเกี�ยวกบั
ซากสตัว์ กระดกู ก้างปลาเมื�อถกูกินแล้วเราก็เขี�ยมนัออกไป จริงๆแล้วเราทําร้ายสตัว์โดยที�
เราไมรู้่ตวั... 

เริ�มทํางานรูปสตัว์ตอนปริญญาโท (พ.ศ.2542) ... หลงัจากเห็นก้างปลาก็เกิด
แนวคิดวา่ เรากินปลาแล้วเขี�ยเขาทิ :ง รู้สกึวา่เราไมเ่ห็นคณุคา่ในตวัเขา คนเราไมรู้่สกึอย่างอื�น
เพียงแคพ่อใจ นกึถงึเพียงความอร่อย... เห็นซากแล้วเกิดสะเทือนใจคือ ซากมนัมีความหมาย
มากกวา่ความเจ็บปวด มนัคล้ายๆกบัผู้แพ้ที�ไมเ่หลือคณุคา่ของชีวิต ก็เลยเริ�มเอารูปทรงปลา 
หมา ววัชําแหละมาทํางาน... เราใช้รูปสตัว์ตา่งๆมาเป็นเครื�องมืออธิบายความเป็นคนใน

มมุมองของเรา325 

เมื�อศลิปินได้พบเห็นก้างปลาบนโต๊ะอาหารซึ�งถือเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�สง่ผลกระตุ้นเร้า
ตอ่การรับรู้ภายใน กลา่วคือ ศลิปินได้มองเห็นคณุคา่ด้านความงามของก้างปลาเป็นอนัดบัแรก 
ตอ่มาจงึเกิดการรับรู้ถึงนยัยะของรูปทรงที�สร้างความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ ซึ�งสอดคล้องกบัทศันะ
ของศลิปินที�มีตอ่การบริโภคของมนษุย์จนเกิดเป็นแนวความคดิ ทําให้ศลิปินต้องการถ่ายทอด
ความคดิเห็นดงักลา่วให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ศลิปินจึงแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิ�งเร้าโดยได้
สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมซึ�งเป็นกลวิธีทางศลิปะที�ตนมีทกัษะความชํานาญขึ :น ดงันั :นผลงาน
จงึถกูสร้างขึ :นจากอิทธิพลของแรงจงูใจภายในคือ ความประทบัใจ และความสะเทือนใจ โดย
เริ�มต้นจากการใช้รูปทรงของปลา ตอ่มาจงึปรับเปลี�ยนไปสูก่ารใช้รูปทรงของสตัว์ใหญ่ประเภท โค 
กระบือ  

สรุปได้ว่าแรงจงูใจภายในเป็นแรงผลกัดนัสําคญัที�ทําให้ศลิปินเกิดความต้องการถ่ายทอด
แนวคิดของตนที�มีตอ่มนษุย์และสตัว์ สว่นแรงจงูใจภายนอกที�มีอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงาน
                                                           

325 เรื�องเดยีวกนั. 
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ของศลิปิน สามารถแบง่ออกเป็นสองประเดน็ได้แก่ ประเดน็ที�หนึ�งคือ รางวลั เกียรตยิศ และ
ประเดน็ที�สองคือ เงินรายได้จากการขายผลงาน ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึง ดงันี : 

เคยสง่ผลงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ได้รับรางวลัในครั :งที� 47 50 และ54 
รวมทั :งทํางานแสดงย่อยๆหลายครั :ง... ตอนนั :นที�สง่ประกวดเพราะเป็นงานเรียน เห็นวา่ฟอร์ม
มนัน่าสนใจดี ตอนสง่ก็หวงัรางวลั... ในทศันะของเราการเป็นศิลปิน รางวลัเป็นสิ�งสําคญั 
เพราะมนัทําให้เกิดความง่ายในการทําให้สงัคมยอมรับ คนทั�วไปมกัมองจากภาพที�เห็นแตไ่ม่
มองศกัยภาพที�ซอ่นอยู่ในตวัตน... 

 แตต่อนนี :สง่ผลงานประกวดไมค่อ่ยตอ่เนื�องเพราะความรู้สกึของตวัเราสําคญั
มากกวา่เรื�องรางวลั รางวลัทําได้ด้วยสตูร ทําตามเงื�อนไขของระบบการประกวด... ความ
พอใจของเรามนัสําคญั และยากที�จะไปให้ถงึเป้าหมายของความพอใจนั :น… เป้าหมายที�

หนึ�งเลยก็คือ อยากทํางานแล้วแสดงออกได้ตรง ถ้าภาษาที�สร้างออกไปตรงกบัใจก็ดีใจ326 

กรณีการคาดหวงัรางวลันั :นสามารถพิจารณาได้เป็นสองชว่งเวลา กลา่วคือ ในชว่ง
เริ�มต้นศลิปินได้สง่ผลงานเข้าร่วมประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตหิลายครั :ง เนื�องจากเกิดความ
คาดหวงัเรื�องรางวลัซึ�งสามารถทําให้ศลิปินกลายเป็นที�ยอมรับจากบคุคลอื�นได้ ส่วนเงินรางวลัที�
ได้รับจากการประกวดไมมี่สว่นที�ผลกัดนัให้สง่ผลงานเข้าประกวด เพราะเงินที�ได้รับไมส่ามารถ
เทียบเทา่กบัเงินที�ใช้จา่ยในการสร้างสรรค์ ซึ�งศลิปินกลา่ววา่ “ทํางานเริ�มอยา่งตํ�า 30,000-50,000 
บาทตอ่ชิ :น ซึ�งเงินรางวลับางครั :งก็ได้มาไมถึ่ง...”327 ดงันั :นในชว่งต้นสิ�งที�คาดหวงัคือ รางวลั และ
เกียรติยศที�สามารถนํามาซึ�งชื�อเสียง เพื�อให้เกิดการยอมรับของสงัคม เป็นเสมือนสิ�งที�ชว่ยสง่เสริม
สถานภาพและยืนยนัถึงศกัยภาพของศลิปิน ในขณะที�ชว่งตอ่มาภายหลงัจากการได้รับรางวลั
หลายครั :งทําให้แรงจงูใจภายนอกเรื�องรางวลัเกียรตยิศได้ลดระดบัความเข้มข้นลง โดยมีแรงจงูใจ
ภายในเรื�องความพงึพอใจของตนเข้ามาแทนที�คือ เน้นการสร้างผลงานที�สามารถแสดงอิสระทาง
ความคดิ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดออกมาได้ตรงตามความต้องการของตนเอง 

ตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานตั :งแตปี่ พ.ศ.2542 ศิลปินได้สร้างผลงาน
ประตมิากรรมรูปสตัว์ประมาณ 10 ชิ :น และภายหลงัจากปี พ.ศ. 2550 ศลิปินเริ�มหยดุการสร้างสรรค์
ผลงานประตมิากรรมที�แสดงรูปสตัว์ลงด้วยสาเหตหุลายประการ ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึง ดงันี : 

                                                           

326 เรื�องเดยีวกนั. 
327 เรื�องเดยีวกนั. 
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แนวคิดนี :มนัเริ�มอิ�มตวั เรามีความสนใจในเรื�องอื�น ตอนนี :หมดแรงบนัดาลใจเรื�อง
สตัว์ไปแล้ว... อาจเริ�มรู้สกึกบัเรื�องความโหดร้ายน้อยลง... รู้สกึวา่สาระของรูปทรงทําให้เรา
หดหู่ตลอดเวลา ผมมองมนษุย์ มองสงัคม มองโลกอย่างกว้างๆ อยากเรียนรู้ความเป็นไปของ
มนษุย์ในด้านอื�น ไมไ่ด้หมายความว่าเราจะหยดุร้อยเปอร์เซน็ต์... ตอนนี :ผมสนใจเรื�องสมาธิ

ซึ�งเป็นสิ�งที�เป็นประโยชน์สําหรับเรา328  

จากข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นวา่แรงจงูใจภายในเรื�องการสร้างผลงานที�นําเสนอ
รูปสตัว์ได้ลดระดบัความเข้มข้นลง โดยมีปัจจยัมาจากการหนัเหความสนใจไปสูเ่รื�องสมาธิ เป็นเหตุ
ให้ระดบัความต้องการในการถ่ายทอดวามคิดเรื�องสตัว์ถกูลดความสําคญัลงเรื�อยๆ จนกระทั�งหยดุ
การสร้างสรรค์ไปในที�สดุ นอกจากความอิ�มตวัทางความคดิแล้วนั :น ศลิปินได้กล่าวถึงแรงจงูใจ
ภายนอกด้านเงินรายได้ที�ได้รับจากการขายผลงานศลิปะ ซึ�งมีสว่นทําให้ระดบัของแรงจงูใจภายใน
ลดลง ดงันี : 

มีความคิดเห็นวา่การสร้างงานรูปสตัว์ของเราดรุูนแรง คือเราไมไ่ด้ทําสตัว์ให้ดู
สวย...งานชดุพวกนี :ผมไมเ่คยขายได้...  เราไมอ่ยากทํางานแล้วเอามากองไว้ ทํางานชิ :นใหญ่
พื :นที�มีจํากดั มนัมีสเกลที�เก็บยาก รักษายาก และขายยาก ด้วยนํ :าหนกัที�มากยากตอ่การยก
ไปแสดง อาจเป็นเพราะขายไมไ่ด้ด้วยเลยอยากพฒันางานไปในแนวทางอื�น สรุปคือ
ความคิดอิ�มตวั  มีพื :นที�ที�จํากดั และขาดแรงเสริมเรื�องการขายงาน...การขายงานไมไ่ด้ก็เป็น

สว่นหนึ�ง อีกสว่นคือเราเบื�อในกระบวนการของมนั เราอยากทําอะไรที�มนัง่ายขึ :น...329 

การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะยอ่มต้องอาศยัปัจจยัด้านเงินเพื�อสนบัสนนุอปุกรณ์ในการ
สร้างผลงาน โดยเฉพาะผลงานประตมิากรรมโลหะที�ต้องอาศยัเงินจํานวนมาก รายได้ที�ได้รับจาก
การขายผลงานจงึมีความสําคญัตอ่ศลิปินไมน้่อย 

แรงเสริมเรื�องเงินรายได้จากการขายผลงานถือเป็นแรงจงูใจภายนอกที�มีผลกระทบ
โดยตรงตอ่แรงจงูใจภายใน เพราะเป็นตวัแปรที�ทําให้ระดบัแรงจงูใจภายในของศลิปินลดลง 
กลา่วคือ ในการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปินมีสาระที�แสดงออกด้าน
ความรุนแรงเจ็บปวดจงึเป็นอปุสรรคตอ่การขายผลงาน นอกจากนี :ผลงานยงัมีขนาดใหญ่ มีนํ :าหนกั
มาก ตลอดจนมีกระบวนการในการสร้างสรรค์ที�ซบัซ้อน เป็นผลทําให้ศลิปินเกิดความเบื�อหน่าย
และหนัไปให้ความสนใจกบัการนําเสนอเรื�องราวและสื�อวสัดอืุ�น  
                                                           

328 เรื�องเดยีวกนั. 
329 เรื�องเดยีวกนั. 
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ดงันั :นอาจสรุปได้วา่การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปิน เกิดจาก
แรงจงูใจภายในเป็นอนัดบัแรก คือ ความประทบัใจในรูปทรงของสตัว์ และความต้องการถ่ายทอด
ความคดิเกี�ยวกบัความสะเทือนอารมณ์ในพฤตกิรรมการบริโภคของมนษุย์ที�กระทําตอ่สตัว์ซึ�งตก
เป็นเหยื�อ โดยมีเป้าหมายสงูสดุคือ สามารถถ่ายทอดความคดิและอารมณ์ความรู้สกึให้ออกมาตรง
ตามภาพที�ปรากฏในมโนคติของศลิปิน 

ในระยะเริ�มต้นเมื�อสร้างผลงานสําเร็จอิทธิพลจากแรงจงูใจภายนอกเรื�องรางวลัได้เข้า
มามีบทบาทตอ่ศลิปิน กล่าวคือ ในขณะที�ศลิปินกําลงัศกึษาในระดบัปริญญาโทมีความคาดหวงั
รางวลัอนันํามาสูก่ารมีชื�อเสียงและได้รับการยอมรับจากสงัคม ตอ่มาระยะหลงัแรงจงูใจภายใน
เรื�องการนําเสนอรูปสตัว์ได้อ่อนกําลงัลงสืบเนื�องจากปัจจยัด้านความคิดที�เปลี�ยนแปลงโดยได้หนัเห
ความสนใจไปสูเ่รื�องอื�น รวมทั :งงานประตมิากรรมโลหะมีกรรมวิธีที�ซบัซ้อนยุง่ยากสร้างความเบื�อ
หนา่ยแก่ศลิปิน ประกอบกบัผลงานแตล่ะชิ :นมีขนาดใหญ่ต้องการพื :นที�ในการเก็บรักษาและยากตอ่
การเคลื�อนย้าย ตลอดจนการขาดแรงเสริมจากแรงจงูใจภายนอกเรื�องเงินรายได้ที�ศิลปินต้องการ
นํามาขบัเคลื�อนกระบวนการทํางานศลิปะของตนตอ่ไป ทั :งหมดล้วนเป็นตวัแปรในการทําให้ระดบั
แรงจงูใจภายในของศลิปินลดลงจนหยดุสร้างผลงานประตมิากรรมที�แสดงรูปสตัว์ในที�สดุ 

กระบวนแบบ  

กระบวนแบบที�ศลิปินใช้แสดงออกในผลงาน “ไมมี่ชื�อ” (ภาพที� 122) ศลิปินได้ถอดพิมพ์ 
และหลอ่ไฟเบอร์กลาสจากปลากะพง ดงันั :นรูปทรงที�ปรากฏจงึแสดงความถกูต้องสมจริง แม้จะมี
การชําแหละเนื :อปลา แตศ่ลิปินยงัคงรักษาความสมจริงของเนื :อปลา ตลอดจนโครงสร้างของปลา
เอาไว้ทําให้ง่ายตอ่การรับรู้ จากความเหมือนจริงเชน่นี :ได้สง่ผลกระตุ้นเร้าตอ่ความรู้สกึสร้างความ
สะเทือนอารมณ์ตอ่ผู้พบเห็น ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึแสดงออกด้วยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดง
ความถกูต้องเหมือนจริงเป็นหลกัและกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึเป็นรอง 

สว่นผลงานชื�อ “จินตนาการแหง่รูปทรงหลงังานเลี :ยง หมายเลข 1” (ภาพที� 123) ศลิปิน
แสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงขั :นตอนการสร้างสรรค์ดงันี : 

เวลาทํางานศกึษารูปทรง ร่างเป็นเรียลลสิติก... เรามีสไตล์ในการมองรูปทรงมา
ก่อนเนื :อหาหรือสญัลกัษณ์ เวลามองอะไรก็แล้วแต ่ การคํานงึถงึรูปทรงต้องมาก่อนโดย
ธรรมชาติ มนัเป็นนิสยัของประติมากรที�ต้องมองเห็นความงามของรูปทรงก่อน... เราชื�นชม
ความงามของรูปทรงรอบนอก เราประทบัใจรูปทรงสตัว์ซึ�งมนัสอดคล้องลงตวักบัความคิด
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พอดี...ชิ :นเหรียญทองนั :นเป็นขาววั ชิ :นสว่นตา่งๆของววั และเก้าอี : เราพยายามแสดงรูปทรง
ของคนที�นั�งอยู่บนโต๊ะอาหาร พยายามเรียงเป็นรูปทรงของคนที�กินแล้วเอาโต๊ะมาตอ่เป็นที�

นอน...นอนเอกเขนกอย่างสบายภายหลงัจากที�กินอิ�มแล้ว330 

กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินเกิดจากความประทบัใจในรูปทรงของสตัว์ โดยเริ�ม
ศกึษารูปทรงจากสตัว์จริง ตอ่มาจงึนํามาดดัแปลง ตดัทอนให้เหลือเพียงสาระสําคญัของรูปทรง 
โดยนําชิ :นสว่นตา่งๆของสตัว์มาประกอบขึ :นใหม ่ เรียงกนัให้เกิดเป็นรูปทรงมนษุย์ โดยให้
ความสําคญักบัโครงสร้างรูปทรงภายนอก ดงันั :นสามารถสรุปได้ว่าผลงานชื�อ “จินตนาการแหง่
รูปทรงหลงังานเลี :ยง หมายเลข1” (ภาพที� 123) ศลิปินได้มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิง
รูปแบบนิยม นอกจากนี :ยงัมีกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เข้ามาผสมผสานร่วมด้วย 
กลา่วคือ ศลิปินได้นําเอาชิ :นสว่นตา่งๆของสตัว์มาเรียงตอ่กนัให้เกิดเป็นโครงสร้างของมนษุย์ เพื�อ
แทนคา่ถึงพฤตกิรรมของมนษุย์ที�เบียดเบียนและบริโภคสตัว์ รวมทั :งสะท้อนความโหดร้ายของ
มนษุย์ที�มีความสขุสบายอยู่บนความเดือดร้อนของชีวิตสตัว์อื�นๆ สรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :มีการ
แสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมเป็นหลกั และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์เป็นรอง 

เนื +อหา 

ผลงานที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปิน มีเนื :อหาที�ล้วนเกิดขึ :นภายใต้ความคดิเดียวกนั คือ 
พฤตกิรรมการบริโภคของมนษุย์ ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึง ดงันี : 

งานของเราเป็นภาษาภาพ ภาษาสญัลกัษณ์ที�เราใช้วิพากษ์สงัคมที�มนษุย์บริโภค
โดยไมรู้่จกัพอ ไมน่กึถงึคนอื�น เราไมไ่ด้นําเสนอเพียงแคค่วามตายของสตัว์ แตส่ตัว์เหมือน
เป็นผู้แพ้ ที�มนษุย์ทํามนัมากกวา่แคค่วามตาย เพราะมนษุย์ทํามากไปกวา่การลา่ เหมือนกิน
อะไรก็แล้วแต ่ เค้าไมเ่ตม็ใจให้ชีวิตเราด้วยซํ :า พอเรากินเสร็จก็ถกูทิ :งขว้าง ทําไมมนษุย์นั�งกิน
กบัพื :นไมไ่ด้ ต้องมีโต๊ะเก้าอี :กินอย่างมีความสขุต้องกินในท่านั�งที�สบาย เรามีจานชามรองรับ
สตัว์ ร่ายกายเขาถกูแผ่ออกไป เราจะเลือกกินตรงไหนก็ได้ในตวัเขา ต้องการเสียดสีสงัคม เรา
อยากให้คนหนัมามองมมุนี : ให้ตระหนกัถงึคณุคา่ของชีวิต ตอ่มาเรารู้สกึทําแล้วให้ตวัเองด ู
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รู้สกึวา่ราก็ไมต่า่งจากคนทั�วไปในสงัคม เรามีความรู้สกึวา่เราทําเรื�องสงัคมก็เหมือนทําเรื�อง

เรา 331 

จากมลูเหตแุหง่ความสะเทือนอารมณ์เรื�องเกี�ยวกบัคณุคา่ของชีวิตสตัว์ที�ต้องกลายมา
เป็นอาหารให้กบัมนษุย์โดยไมส่มคัรใจ ประกอบกบับริบทของการรับประทานอาหารของมนษุย์ได้
กลายมาเป็นสิ�งกระตุ้นเร้าศิลปินอีกประการหนึ�ง กลา่วคือ อปุกรณ์ในการรับประทานอาหารของ
มนษุย์ อาทิ โต๊ะ เก้าอี : ผ้าปโูต๊ะ ภาชนะสําหรับการรับประทาน ตลอดจนอปุกรณ์ตกแตง่โต๊ะอาหาร
ได้ถกูออกแบบมาเพื�อตอบสนองตอ่ความสะดวกสบายในการบริโภคของมนษุย์ สตัว์ที�ถกูลา่มา
เป็นอาหารถกูมองเพียงคณุคา่ทางโภชนาการ แตม่ิได้มองเห็นคณุคา่ของชีวิตหนึ�งที�ต้องจบลง 
ดงันั :นสตัว์จงึกลายเป็นเหยื�อของมนษุย์ตลอดมา เศษซากที�หลงเหลือภายหลงัจากการรับประทาน
อาหารเพียงถกูเขี�ยทิ :งลงถงัขยะโดยปราศจากคณุคา่ใด 

ผลงานการสร้างสรรค์ที�ปรากฏออกมาเป็นดั�งภาษาภาพที�ถ่ายทอดความคดิเพื�อสื�อสาร
กบัผู้ด ู ซึ�งมีมลูเหตทีุ�มาจากความต้องการวิพากษ์เสียดสีสงัคมที�บริโภคเบียดเบียนสตัว์โดยไมรู้่จกั
ความพอเพียง แม้การมองเห็นคณุคา่ของสตัว์ หรือการตั :งคําถามเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการบริโภคของ
มนษุย์จะเกิดขึ :นจากตวัศลิปินเอง แตค่วามคดิดงักลา่วได้กลา่วถึงความเป็นมนษุย์ซึ�งมีลกัษณะ
ของความเป็นสงัคมมากกว่าจะจําเพาะเจาะจงถึงตวัศลิปินแตเ่พียงผู้ เดียว จงึสรุปได้วา่ผลงาน
ประตมิากรรมที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินทั :ง 2 ชิ :นมีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคม 
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เบญจรงค์ โควาพทัิกษ์เทศ

เบญจรงค์ โควาพิทกัษ์เทศ
ปัจจบุนัอาย ุ 37 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาทศันศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และในระดบัปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประตมิากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์ประจําในคณะศลิปกรรม
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผลงานของศลิปินเป็นที�ยอมรับในระดบัประเทศและในระดบัสากล โดยได้รับรางวลั
จากการประกวดศลิปกรรมหลายครั :ง ศลิปินเริ�มสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�นําเสนอรูปสตัว์ 
ประเภทไก่และงคูรั :งแรกในราวปี พ
กวา่ 12 ปี มีผลงานที�แสดงรูปสตัว์โดยเฉพาะไก่เป็นจํานวนมาก

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “วิถีธรรมชาติ
ผลงานชื�อ “ไออุน่กลิ�นดนิชีวิต
แตล่ะประเดน็ดงันี : 

ภาพที� 124  วิถีธรรมชาต,ิ 
 (“วิถีธรรมชาติ

เบญจรงค์ โควาพทัิกษ์เทศ 

เบญจรงค์ โควาพิทกัษ์เทศ เกิดเมื�อวนัที� 22 มีนาคม พ.ศ.2516 
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาทศันศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และในระดบัปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประตมิากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์ประจําในคณะศลิปกรรม
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ผลงานของศลิปินเป็นที�ยอมรับในระดบัประเทศและในระดบัสากล โดยได้รับรางวลั
จากการประกวดศลิปกรรมหลายครั :ง ศลิปินเริ�มสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�นําเสนอรูปสตัว์ 
ประเภทไก่และงคูรั :งแรกในราวปี พ.ศ.2538-2539 เรื�อยมาจนกระทั�งถึงปี พ.ศ

นที�แสดงรูปสตัว์โดยเฉพาะไก่เป็นจํานวนมาก 

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
วิถีธรรมชาต”ิ (ภาพที� 124) ผลงานชื�อ “ไออุน่กลิ�นดนิชีวิต

ไออุน่กลิ�นดนิชีวิต” (ภาพที� 126) ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ใน

 

, 2540 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 180 x 180 
วิถีธรรมชาต”ิ, พ.ศ. 2540, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, เบญจรงค์ โควาพิทกั
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2516 ที�จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาทศันศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และในระดบัปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประตมิากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์ประจําในคณะศลิปกรรม

ผลงานของศลิปินเป็นที�ยอมรับในระดบัประเทศและในระดบัสากล โดยได้รับรางวลั
จากการประกวดศลิปกรรมหลายครั :ง ศลิปินเริ�มสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�นําเสนอรูปสตัว์ 

ศ.2550 รวมระยะเวลา

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 3 ชิ :น 
ไออุน่กลิ�นดนิชีวิต” (ภาพที� 125) และ

ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ใน

 

180 x 180 ซม. 
โควาพิทกัษ์เทศ)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 125  ไออุน่กลิ�นดนิชีวิต
 (“ไออุน่กลิ�นดินชีวิต

ภาพที� 126  ไออุน่กลิ�นดนิชีวิต
 (“ไออุน่กลิ�นดินชีวิต

แรงจูงใจ 

ไก่เป็นสตัว์ที�ปรากฏอยูใ่นผลงานจิตรกรรมจํานวนมากของศลิปิน ซึ�งมีมลูเหตมุาจาก
ความใกล้ชิดคุ้นเคย และความชื�นชอบจงูใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน โดยศลิปินได้กลา่วถึงดงันี :

ไออุน่กลิ�นดนิชีวิต, 2547 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 80 x 90 
ไออุน่กลิ�นดินชีวิต”, พ.ศ. 2547, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, เบญจรงค์ โควาพิทกั

ไออุน่กลิ�นดนิชีวิต, 2549 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด150 x 200 
ไออุน่กลิ�นดินชีวิต”, พ.ศ. 2549, ภาพถ่ายสว่นบคุคล, เบญจรงค์ โควาพิทกั

ไก่เป็นสตัว์ที�ปรากฏอยูใ่นผลงานจิตรกรรมจํานวนมากของศลิปิน ซึ�งมีมลูเหตมุาจาก
และความชื�นชอบจงูใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน โดยศลิปินได้กลา่วถึงดงันี :
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80 x 90 ซม. 
เบญจรงค์ โควาพิทกัษ์เทศ)

 

150 x 200 ซม. 
เบญจรงค์ โควาพิทกัษ์เทศ)

ไก่เป็นสตัว์ที�ปรากฏอยูใ่นผลงานจิตรกรรมจํานวนมากของศลิปิน ซึ�งมีมลูเหตมุาจาก
และความชื�นชอบจงูใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน โดยศลิปินได้กลา่วถึงดงันี : 
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บ้านผมติดแมนํ่ :าบางปะกง มีสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ หน้าบ้านมีเล้าไก่ที�
เขาเลี :ยงไก่ไข่ ผมชอบไก่เป็นพิเศษ เพราะเห็นตั :งแตเ่ดก็ สนใจในรูปร่าง ส ี และอปุนิสยัที�
น่ารัก ทําให้เราผกูพนักบัมนัมาก ชอบที�ไก่มนัตื�นเป็นเวลา ไมใ่ช่สตัว์ดรุ้าย แล้วอยู่มาวนัหนึ�ง
เราก็หยิบเอาเขา (ไก่) มาเขียน รู้สกึวา่มนัง่ายสําหรับเรา เพราะเป็นสิ�งที�เราเคยชิน ทําให้เรา
ทํางานได้ง่ายขึ :น และสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมได้... และผมคิดวา่สตัว์มนัพดูไมไ่ด้ 
เราเลยรู้สกึวา่ เราชอบสตัว์มากกวา่คน เรามีความสขุกบัการวาดขนไก่ เหมือนเราเขียนขนไก่

มาจนชํานาญมาก อาจจะเป็นคนชอบเขียนรายละเอียดตา่งๆ ทําให้เรารู้สกึวา่เราทําได้ดี 332 

ศลิปินมีความรู้ความเข้าใจในอปุนิสยั โครงสร้าง ลกัษณะขน ตลอดจนสีสนัของไก่เป็น
อยา่งดี ทั :งนี :เกิดจากความใกล้ชิด ตลอดจนเกิดความรู้สึกประทบัใจในสตัว์ประเภทนี :มากเป็นพิเศษ 
ตอ่มาเมื�อเกิดความต้องการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ จงึนําเสนอรูปทรงที�ตนมีความชื�นชอบ มีความ
รู้จกัคุ้นเคย และมีความเข้าใจซึ�งทําให้ง่ายตอ่การสร้างสรรค์ ประกอบกบักรรมวิธีในการวาดไก่มี
ความสอดคล้องกบัลกัษณะการทํางานของศลิปินจงึก่อให้เกิดแรงจงูใจภายในด้านความต้องการ
แสดงทกัษะความชํานาญของตน ผา่นกลวิธีทางจิตรกรรมซึ�งเป็นสิ�งที�ตนชื�นชอบและมีศกัยภาพ 

อยา่งก็ตามการนําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินในชว่งแรกประกอบด้วยสตัว์ 2 ชนิด ได้แก่ 
ไก่ และงซูึ�งปรากฏขึ :นขณะกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท โดยเกิดจากการได้พบเห็นรูปถ่ายงู
กําลงักินไก่ ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “จริงๆเคยเห็นรูปถ่ายงกิูนไก่แล้วเราคิดตอ่ว่าการตอ่สู้ดิ :นรนคงมี จงึ
แสดงเรื�องของการตอ่สู้  เรื�องพลงัธรรมชาต.ิ..”333 ตอ่มาภายหลงัศลิปินแตง่งานมีครอบครัวที�อบอุน่
จงึก่อให้เกิดแรงจงูใจใหมใ่นการนําเสนอผลงานที�มีความแตกตา่งไปจากลกัษณะเดมิโดยสิ :นเชิง 
ซึ�งศลิปินได้กลา่วว่า “พอมีครอบครัวเริ�มมีการแสดงภาพไก่แบบคูรั่ก... เรามีความสขุกบัครอบครัว
กบัลกู เหมือนชีวิตเรามนัแคบลง ครอบครัวและลกูคือจดุเปลี�ยนของการทํางาน ชว่งหนึ�งเป็นเรื�อง
ของสงัคมมากๆ มาสูเ่รื�องของภรรยาและลกู แสดงเรื�องความรักผกูพนั ความอดุมสมบรูณ์ พออยู่
พอกิน334 ดงันั :นการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานของศลิปินจงึมีการแสดงออกด้วยเนื :อหา 2 ลกัษณะ 
โดยเกิดจากการถกูกระตุ้นจากสิ�งเร้าที�แตกตา่งกนัซึ�งสามารถกลา่วถึงดงันี : 

ในชว่งต้นของการสร้างสรรค์เกิดจากการได้พบเห็นภาพถ่ายงกํูาลงักินไก่ นํามาซึ�งความ
สะเทือนใจ และได้คดิตอ่ยอดจากสิ�งที�เห็น ดงันั :นภาพถ่ายจงึถือเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นเร้าตอ่

                                                           

332 สมัภาษณ์ เบญจรงค์ โควาพิทกัษ์เทศ, ศิลปิน, 2 กรกฎาคม 2553. 
333 เรื�องเดยีวกนั. 
334 เรื�องเดยีวกนั. 
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ความรู้สกึสร้างความสะเทือนอารมณ์แก่ศลิปิน ก่อให้เกิดแนวคดิ เมื�อผสานเข้ากบัแรงจงูใจภายใน
คือ ความต้องการถ่ายทอดความคดิและความต้องการแสดงศกัยภาพความสามารถด้วยกลวิธีทาง
ศลิปะที�ตนรักและมีความชํานาญจงึเกิดการสร้างสรรค์ผลงานขึ :น ซึ�งปรากฏในผลงานชื�อ “วิถี
ธรรมชาต”ิ (ภาพที� 124)  ตอ่มาภายหลงัศลิปินได้แตง่งานมีครอบครัวที�อบอุน่ ทําให้ทศันะคตทีิ�มี
ตอ่การสร้างสรรค์ผลงานเปลี�ยนแปลงไป ซึ�งเดมิแสดงถึงการตอ่สู้  และสญัชาตญาณการเอาชีวิต
รอดของสิ�งมีชีวิตไปสู่การนําเสนอเพียงรูปไก่ในเชิงสญัลกัษณ์เพื�อสื�อแสดงถึงความรักความผกูพนั
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว อาจกลา่วได้วา่ภรรยาแลบตุรคือสิ�งเร้าภายนอกที�ทําให้ศิลปินได้สมัผสั
กบัความรักซึ�งเป็นสิ�งเร้าภายในจนเกิดแนวความคิดในการนําเสนอความรู้สึกดงักล่าว เมื�อผนวก
เข้ากบัแรงจงูใจภายในด้านความต้องการถ่ายทอดความคิดให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมด้วยกลวิธีที�
ตนมีทกัษะและมีความชื�นชอบ จงึเกิดการนําเสนอรูปสตัว์ในเชิงสญัลกัษณ์ ซึ�งเนื :อหาในลกัษณะ
เชน่นี :ปรากฏในผลงานหลายชิ :นที�ตั :งชื�อเดียวกนัคือ “ไออุ่นกลิ�นดนิชีวิต” (ภาพที� 125 และ ภาพที� 126)   

การสร้างผลงานในช่วงต้นมุง่เน้นสะท้อนเรื�องการดิ :นรนตอ่สู้ของสิ�งมีชีวิต ซึ�งเตม็ไป
ด้วยการแก่งแยง่แขง่ขนั นําความสบัสนวุน่วายใจมาสู่ศลิปินไมน้่อย จนกระทั�งศิลปินได้พบกบั
แรงจงูใจใหมที่�ผลกัดนัให้ศลิปินเปลี�ยนการนําเสนอผลงานมาแสดงออกเกี�ยวกบัสายใยชีวิต ความ
รักระหวา่งครอบครัว สง่ผลทําให้เกิดความสขุใจสามารถผอ่นคลายลดระดบัภาวะความตงึเครียด
ภายในจิตใจของศลิปินได้เป็นอยา่งดีดงัที�ศลิปินกลา่ววา่  

ได้มมุมองชีวิตอยู่อย่างหนึ�งที�วา่ ช่วงที�เราผ่านความทกุข์มา การวาดรูปแง่ลบมนั
ไมไ่ด้ช่วยอะไรเรา มนัทําให้เรามองทกุสิ�งทกุอย่างในแง่ลบไปด้วย ตรงกนัข้ามเมื�อเรา
ปรับเปลี�ยนมมุมอง เลือกมองแตใ่นสิ�งที�มีความสขุ มนัทําให้เรามีความสขุ ผลสะท้อนจาก

การเลือกมองแตส่ิ�งที�มีความสขุนี :มนัจะออกมาในผลงานศิลปะของเรา...335 

เนื :อหาเรื�องครอบครัวทําให้ศิลปินได้มีโอกาสนําเสนอภาพความงดงาม และภาพความ
ประทบัใจ ซึ�งสง่ผลโดยตรงตอ่สภาพจิตใจของศลิปินก่อให้เกิดความผ่อนคลายและความสขุใจ
มากกวา่การแสดงออกเรื�องการดิ :นรนตอ่สู้ของชีวิต ดงันั :นแรงจงูใจภายในหรือความต้องการนํา 
เสนอผลงานเกี�ยวกบัเรื�องการดิ :นรนตอ่สู้ของชีวิตจงึคอ่ยๆลดระดบัลง ในขณะเดียวกนัพลงัของ
แรงจงูใจภายในเรื�องครอบครัวได้ทวีระดบัสงูขึ :น จงึก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะ
เชน่นี :อยา่งตอ่เนื�องจนถึงปัจจบุนั เป็นการแสดงปฏิกิริยาเพื�อตอบสนองตอ่สิ�งเร้าให้ได้มาซึ�ง
ความสขุและความพงึพอใจของตน ถือเป็นลกัษณะของแรงจงูใจภายใน อาจกลา่วได้วา่การ
                                                           

335 เรื�องเดยีวกนั. 
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นําเสนอผลงานด้วยเรื�องราวด้านบวกมีระดบัพลงัของแรงจงูใจภายในมากกว่าการนําเสนอผลงาน
ด้านลบ เพราะให้ผลด้านการตอบสนองตอ่อารมณ์ความรู้สกึภายในที�แตกตา่งกนั ดงันั :นผลงานที�
แสดงเรื�องราวด้านลบจงึต้องหยดุชะงกัลง เนื�องจากแรงผลกัดนัจากแรงจงูใจภายในเรื�องดงักลา่วมี
พลงัไมเ่พียงพอในการขบัเคลื�อนพฤติกรรมของศลิปินให้ไปสูก่ระบวนการสร้างสรรค์ 

ผลงานจิตรกรรมที�แสดงรูปไก่ของศลิปินเกิดจากอิทธิพลของแรงจงูใจภายใน ได้แก่ 
ความประทบัใจในรูปร่างของไก่ ทั :งสีสนัที�สวยงามและลกัษณะนิสยัมีความสอดคล้องกบัแนวคิด
ในการแสดงออก ตลอดจนสอดคล้องกบัทกัษะความสามารถของศลิปิน ซึ�งการสร้างสรรค์ผลงาน
ศลิปะที�แสดงรูปไก่สามารถทําให้ศลิปินเกิดความสขุและความเพลิดเพลิน ดงันั :นศลิปินจงึนําเสนอ
รูปไก่ในผลงานจิตรกรรมของตนเรื�อยมาจนกระทั�งถึงปัจจบุนั นบัเป็นการสร้างสรรค์ที�ตอ่เนื�อง
ยาวนานกวา่ 12 ปี มีผลงานจิตรกรรมที�นําเสนอรูปไก่เกือบ 100 ชิ :น อยา่งไรก็ตามไมอ่าจกลา่วได้
วา่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที�นําเสนอรูปไก่ของศลิปินจะปราศจากอิทธิพลจากแรงจงูใจ
ภายนอกโดยสิ :นเชิง กลา่วคือ ศลิปินยงัคงคํานงึถึงรางวลั การยอมรับจากสงัคม ตลอดจนเงิน
รายได้จากการขายผลงาน เนื�องจากในขณะกําลงัศกึษาศลิปินได้สง่ผลงานเข้าร่วมประกวด และ
ได้รับรางวลัหลายครั :ง ได้แก่ รางวลัที� 3 เหรียญทองแดงจากการประกวดจิตรกรรมบวัหลวงครั :งที� 
16 และครั :งที� 17 รางวลัดีเดน่จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค รางวลัยอดเยี�ยม การ
ประกวดศลิปกรรมยอดเยี�ยมแหง่ประเทศไทย โดยกลุม่บริษัทฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย อีกทั :ง
ปัจจบุนัผลงานของศลิปินได้ถกูนําไปประมลูขายในบริษัท Sotheby ประเทศสิงคโปร์ ซึ�งศลิปินได้
กลา่วถึงแรงจงูใจดงันี : 

จากความรู้สกึผมเรื�องการขายผลงานมีผลมากนะ ในสมยัเรียนงานโหดๆ ของผม
ไมมี่ใครมาซื :อ เอาเก็บไว้ในห้องทํางานเรา มนัรู้สกึหดหู่นะ เพราะในชีวิตจริงต้องอาศยัปัจจยั
ในการดําเนินชีวิต มนัน่าเศร้าที�เราเขียนมาต้องการให้คนอื�นได้ชื�นชมแตม่นัยงัคงอยู่กบัเรา 
พออยู่มาวนัหนึ�งบงัเอิญเขียนไก่ที�ได้แรงบนัดาลใจจากการมีครอบครัวแล้วขายได้ ทําให้เรา
รู้สกึวา่อย่างน้อยเราทํางานศิลปะก็มีเงินมาจนุเจือครอบครัว นํามาซื :อสีซื :อผ้าใบให้เราเขียน
รูปได้ตลอด เราก็มีความสขุ เพราะไมต้่องกงัวลเรื�องเงิน ตื�นมาไมต้่องขวนขวายหารายได้อื�น 
เขียนรูปไปกส็นกุ แตเ่งินก็คงไมใ่ช่สิ�งสําคญัทั :งหมดของการทํางานศิลปะ เพราะการทํางาน
ศิลปะของผมไมไ่ด้ทําเพื�อใครแตผ่มทําเพื�อตวัเอง... เป้าหมายแรกคือ เพื�อตวัเอง เพราะเรา
ชอบเขียนรูป อยากเขียนในสิ�งที�อยากเขียนและเราก็มีความสขุกบัมนัได้... สว่นเป้าหมาย
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สงูสดุของการทํางานศิลปะ คือ อยากก้าวไปในระดบัสากล แตก่็ได้ตามความคาดหวงั 

เรียกวา่เกินความคาดหวงั ประสบความสําเร็จเกินคาด...336  

ทศันะของศลิปินมุง่ให้ความสําคญักบัแรงจงูใจภายในเรื�องการตอบสนองตอ่ความพึง
พอใจที�ได้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�ตนรักก่อนเป็นลําดบัแรก ตอ่มาจงึเกิดการตั :งเป้าหมายโดย
คาดหวงัถึงแรงจงูใจภายนอกคือ รางวลั และการยอมรับจากบคุคลอื�นในระดบัสากล ตลอดจน
รายได้จากการขายผลงานศิลปะ ซึ�งถือเป็นการเสริมแรงจากแรงจงูใจภายนอกเพื�อทําให้แรงจงูใจ
ภายในมีพลงัที�เข้มแข็ง อาจกลา่วได้วา่จากการที�ศลิปินเริ�มเปลี�ยนเนื :อหาจากเรื�องการตอ่สู้ดิ :นรน
ของทกุชีวิต ซึ�งแสดงถึงการแก่งแยง่แขง่ขนั มาสู่ความรักความผกูพนัในครอบครัวที�แสดงภาพ
ความงดงามของชีวิต ทําให้ผลงานมีแนวโน้มที�สอดรับกบัความเข้าใจของผู้ ชื�นชมผลงานศลิปะ 
และสอดรับกบัความต้องการของผู้สะสม สง่ผลทําให้ศลิปินเกิดความพงึพอใจคือ ได้แสดงออกใน
เชิงสร้างสรรค์ ได้รับการตอบรับที�ดีจากสงัคม ตลอดจนได้ใช้ศกัยภาพความสามารถของตนมา
สร้างสรรค์ให้เกิดรายได้เพื�อจนุเจือครอบครัว และตอ่ยอดการสร้างสรรค์ของศลิปินตอ่ไป เมื�อเป็น
เชน่นี :จงึสง่ผลโดยตรงตอ่ความคงทนของพฤตกิรรมทําให้ศลิปินผลิตผลงานอยา่งตอ่เนื�อง 

สรุปได้วา่ผลงานที�นําเสนอรูปไก่ของศลิปินปรากฏอิทธิพลจากแรงจงูใจภายใน และ
แรงจงูใจภายนอก กล่าวคือ การสร้างสรรค์รูปไก่เกิดจากแรงจงูใจภายในก่อนเป็นลําดบัแรก ได้แก่ 
การได้แสดงออกซึ�งความคิดและความรู้สกึ ตลอดจนได้แสดงออกซึ�งศกัยภาพความสามารถด้วย
กลวิธีที�ตนชื�นชอบและมีทกัษะ  แตท่ว่าตอ่มาได้รับการเสริมแรงจากแรงจงูใจภายนอก ซึ�งได้แก่ 
ชื�อเสียง การยอมรับจากบคุคลอื�น เงินรายได้สนบัสนนุให้ศลิปินมีกําลงัใจ และยืนหยดัสร้างผลงาน
จิตรกรรมรูปไก่ที�ตนรักตอ่ไป  

กระบวนแบบ 

การสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินได้รับอิทธิพลจากจิตรกรรมไทยประยกุต์ ซึ�งศลิปิน
กลา่ววา่ “สมยัเรียนช่างศลิป ผมชอบลายไทยประยกุต์ งานผมเหมือนอดุมคติ เป็นการจดัรูปทรง
แบบจิตรกรรมไทย รูปทรงทบัซ้อน ไมมี่แสงเงา มมุมองจากเบื :องบน”337 ซึ�งผลงานจิตรกรรมไทย
เกิดจากการผสมผสานระหว่างความจริงกบัจินตนาการอาจสง่อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ได้ 

                                                           

336 เรื�องเดยีวกนั. 
337 เรื�องเดยีวกนั. 
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ประกอบกบัแนวคดิในการนําเสนอผลงานของศลิปินนั :นได้นําเสนอรูปไก่เพื�อใช้สื�อแสดงในเชิง
สญัลกัษณ์ โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดที�ปรากฏในแตล่ะผลงานดงันี : 

ในชว่งต้นของการสร้างสรรค์ศลิปินนําเสนอรูปไก่และงู เพื�อสื�อแสดงออกในเชิง
สญัลกัษณ์แทนการตอ่สู้ดิ :นรนของทกุชีวิตเพื�อความอยูร่อด จากผลงานชื�อ “วิถีธรรมชาต”ิ (ภาพที� 
124)  รูปทรงของสตัว์ทั :ง 2 ชนิดถกูดดัแปลงเสริมแตง่ด้วยจินตนาการให้เกิดความผิดแปลกไปจาก
ความเป็นจริงทั�วไป นอกจากนี :ศลิปินได้จินตนาการถึงและสภาพแวดล้อมที�ผิดปกตวิิสยั ตลอดจน
เหตกุารณ์การตอ่สู้กนัระหว่างไก่กบัง ู ทําให้เกิดการตีความตอ่ภาพที�ปรากฏโดยแทนคา่ในเชิง
สญัลกัษณ์ จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สญัลกัษณ์ 

ผลงานในชว่งเวลาถดัมาถกูสร้างขึ :นในขณะที�ศลิปินมีครอบครัว โดยได้ใช้ไก่เพื�อเป็น
สญัลกัษณ์แทนครอบครัวที�อบอุน่ และข้าวเปลือกแทนความอดุมสมบรูณ์ โดยศลิปินได้กลา่ววา่  

ผมวา่ไก่เป็นสตัว์มีระเบียบในเรื�องของการตื�น การใช้ชีวิต มีความรักในครอบครัว 
สงัเกตวา่ไก่ตวัเมียเวลาเลี :ยงลกูจะดแูลลกูดีมาก คอยป้อนคอยให้ความรักความอบอุน่แก่
ลกูๆ... ที�พื :นหลงัของภาพบางภาพมีพื :นผิวซึ�งมีที�มาจากรอยเท้าไก่ที�ยํ�าไปมา สว่นข้าวเปลือก
นั :นในสภาพแวดล้อมจริงมนัก็มี แตเ่ราวา่วาดให้มนัมีมากยิ�งขึ :น เพราะข้าวเปลือกก็แสดงถงึ
ความอดุมสมบรูณ์ได้... ตอนหลงัตอ่มาก็สร้างบ้านให้มนัอยูเ่ป็นครอบครัว เป็นเล้าที�เราคิด
ขึ :นเอง... เวลาผมทํางานไมทํ่าแบบร่างนะ มนัอยู่ในจินตนาการ ขงึผ้าใบเสร็จก็เขียนเลย338 

จากภาพผลงานชื�อ “ไออุน่กลิ�นดนิชีวิต” ทั :ง 2 ชิ :น (ภาพที� 125 และ ภาพที� 126)  ศลิปิน
ได้นําเสนอรูปไก่เพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนความรักความอบอุน่ภายในครอบครัว เนื�องจากไก่มี
ธรรมชาตนิิสยัที�สอดคล้องกบัเรื�องราวสามารถนํามาใช้แสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์ได้ นอกจากนี :ยงั
ปรากฏสญัลกัษณ์อื�นๆในผลงานของศลิปิน อาทิ ข้าวเปลือกถกูนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนความ
อดุมสมบรูณ์ แม้วา่รูปทรงของไก่และสิ�งของตา่งๆที�ศลิปินแสดงออกจะมีสดัสว่นของความถกูต้อง
เหมือนจริงอยูม่าก แตไ่ด้มีการจําลองสภาพการณ์ หรือบรรยากาศแวดล้อมให้สอดคล้องตาม
จินตนาการของตนเอง ซึ�งเร้าตอ่ความคิดและความรู้สกึของผู้ชมให้สมัผสัได้ถึงโลกในอดุมคตเิป็น
โลกที�เกิดขึ :นโดยการจินตนาการคิดฝันของศลิปิน ดงันั :นผลงานทั :ง 2 ชิ :นจงึมีการแสดงออกด้วย

                                                           

338 เรื�องเดยีวกนั. 
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กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นหลกั และกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความ
ถกูต้องเหมือนจริงเป็นรอง 

สามารถสรุปได้วา่ในชว่งต้นของการสร้างสรรค์ศลิปินแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสญัลกัษณ์ซึ�งได้รับอิทธิพลจากศลิปะไทย ตอ่มาศลิปินได้ผสมผสานการแสดงออก
ของตน โดยสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นหลกั และ
กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงเป็นรอง อาจกล่าวได้วา่ผลงานใน
ชว่งแรกแสดงให้เห็นถึงจินตนาการแหง่ห้วงอารมณ์ความรู้สกึของการตอ่สู้ ที�รุนแรง ผลงานในชว่งที�
สองแสดงให้เห็นถึงความงามอนันา่อศัจรรย์ของสภาพแวดล้อมที�สมบรูณ์เตม็ไปด้วยความงามตาม
อดุมคติ ซึ�งผลงานทั :งหมดล้วนแฝงเร้นไปด้วยการนําเสนอภาพสตัว์เพื�อใช้ในเชิงสญัลกัษณ์ 
กลา่วคือ ผลงานชว่งแรกไก่และงถูกูใช้เป็นสญัลกัษณ์ถึงการตอ่สู้ดิ :นรนของสิ�งมีชีวิตบนโลก ชว่งที�
สองไก่ถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงครอบครัวที�อบอุน่ และความอดุมสมบรูณ์ นอกจากนี :ไก่ยงั
สามารถนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์ถึงความเป็นไทยอีกประการหนึ�ง ดงัที�ศลิปินกล่าววา่ “นอกจากใช้
ไก่เป็นสญัลกัษณ์ในการดําเนินเรื�องแล้ว ไก่ยงัสามารถแสดงความเป็นไทยได้ด้วย”339 ดงันั :นผลงาน
โดยรวมจงึมีการนําเสนอรูปทรงของสตัว์เพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์สื�อแสดงถึงความคิดและความรู้สกึ 
ตลอดจนภาพความประทบัใจที�เกิดจากจินตนาการของศิลปิน  

เนื +อหา 

ผลงานจิตรกรรมที�แสดงรูปสตัว์ของศลิปินสามารถแบง่ลกัษณะของเนื :อหาออกเป็น  
2 ประเภท ได้แก่ เนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัชีวิตทกุชีวิตบนโลก และเนื :อหาที�เกี�ยวเนื�องกบัความ
ประทบัใจในความรักความผกูพนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัวของตน ซึ�งศลิปินได้กล่าวถึงเนื :อหาที�
ปรากฏในผลงานของตนดงันี : 

ในช่วงแรกไก่กบัง ู เป็นช่วงวยัรุ่นที�เราเกิดครุ่นคิดเกี�ยวกบัเรื�อง ชีวิต ความถกูผิด 
ความชิงชงั รักโลภโกรธหลง การดิ :นรนตอ่สู้  เป็นเนื :อหาที�คอ่นข้างสงัคมมากๆ พอมีครอบครัว
เริ�มมีการแสดงภาพไก่แบบครอบครัว... มนัเป็นการแสดงออกถงึความเป็นสว่นตวั เราก็

สามารถเลือกนําเสนอสิ�งที�ใช่ที�สดุของความคิดเรา340 

                                                           

339 เรื�องเดยีวกนั. 
340 เรื�องเดยีวกนั. 
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จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ในชว่งแรกของการสร้างสรรค์ การนําเสนอภาพไก่
และงนูั :นมีเนื :อหาเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัสงัคมคือ มุง่สะท้อนเรื�องการดํารงชีวิตของคน หรือสตัว์ที�
ตา่งต้องดิ :นรนตอ่สู้ให้ได้มาในสิ�งที�ตนต้องการ โดยมีจดุมุง่หมายเดียวกนัคือ ต้องการอยูร่อด ซึ�ง
สตัว์มีสญัชาตญาณเป็นแรงขบัในการดํารงชีวิต แตท่วา่มนษุย์ต้องการมากกวา่แคก่ารอยูร่อด
ดงันั :นจงึตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของรักโลภโกรธหลง การแก่งแยง่ชิงดี ตอ่มาในชว่งที�สองของการ
สร้างสรรค์ ศลิปินนําเสนอเรื�องราวของไก่ที�มีเนื :อหาสว่นตวัมากขึ :นคือ  แสดงภาพครอบครัวของไก่ 
และสภาพแวดล้อมที�อดุมสมบรูณ์ ซึ�งสื�อแสดงถึงความสขุ ความรัก และความผกูพนัในชีวิต
ครอบครัวของศลิปิน 

สรุปได้วา่เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานจิตรกรรมที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปิน ในผลงานชื�อ 
“วิถีธรรมชาติ “ มีการแสดงอกด้วยเนื :อหาสงัคม และผลงานชื�อ “ไออุน่กลิ�นดนิชีวิต” ทั :ง 2 ชิ :นมีการ
แสดงออกด้วยเนื :อหาสว่นตวั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แดง บัวแสน 

แดง บวัแสน เกิดเมื�อ
อาย ุ 34 ปี สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั และในระดบัปริญญาโท สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาศลิปกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี

ผลงานของศลิปินปรากฏการนําเสนอรูปสตัว์ 
ครั :งแรกในราวปี พ.ศ.2542
ผลงานที�แสดงรูปสตัว์ไม่ตํ�ากวา่ 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “วิถีครอบงําในสงัคม
(ภาพที� 128) ผลงานชื�อ “
ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

ภาพที� 127  วิถีครอบงําในสงัคม
ที�มา: การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 

เกิดเมื�อวนัที� 24 กนัยายน พ.ศ.2519  ที�จงัหวดัมกุดาหาร
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั และในระดบัปริญญาโท สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาศลิปกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ผลงานของศลิปินปรากฏการนําเสนอรูปสตัว์ 2 ชนิด ได้แก่ สนุขั และแมว ซึ�งเริ�มสร้าง
2542 เรื�อยมาจนกระทั�งราว ปี พ.ศ.2545 รวมระยะเวลาประมาณ

ผลงานที�แสดงรูปสตัว์ไม่ตํ�ากวา่ 10 ชิ :น  

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
วิถีครอบงําในสงัคม” (ภาพที� 127) ผลงานชื�อ “ความแปลกแยกในครอบครัว

“เด็กเหงากบัแมว” (ภาพที� 129) และผลงานชื�อ “ในฤดฝูน
ภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

วิถีครอบงําในสงัคม, 2542 เทคนิค สื�อผสม ขนาด 120 x 125 x 247 
การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 45, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร
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ที�จงัหวดัมกุดาหาร ปัจจบุนั
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั และในระดบัปริญญาโท สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาศลิปกรรม 

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  

ชนิด ได้แก่ สนุขั และแมว ซึ�งเริ�มสร้าง
รวมระยะเวลาประมาณ 4 ปี มี

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 4 ชิ :น 
ความแปลกแยกในครอบครัว” 

ในฤดฝูน” (ภาพที� 130) 

 

120 x 125 x 247 ซม. 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2542), 62.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 128  ความแปลกแยกในครอบครัว
ที�มา: การแสดงศลิปกรรมแห่งชาตคิรั :งที� 

ภาพที� 129  เดก็เหงากบัแมว
ที�มา: วิโชค มกุดามณี, สื�อประสมและศลิปะแนวจดัวางในประเทศไทย
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2545

ความแปลกแยกในครอบครัว, 2543 เทคนิค สื�อผสม ขนาด 198 x 390
การแสดงศลิปกรรมแห่งชาตคิรั :งที� 46, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร

เดก็เหงากบัแมว, 2543 เทคนิค สื�อผสม ขนาด 192.5 ซม. 
สื�อประสมและศลิปะแนวจดัวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ
2545), 377.
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198 x 390 ซม. 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2542), 45.

 

กรุงเทพฯ: หอศลิป์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 130  ในฤดฝูน, 2545
ที�มา: โลกใบเล็ก: โครงการศิลปกรรมร่วมสมยัครั :งที� 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2545

แรงจูงใจ 

แรงจงูใจในการสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ตั :งแตปี่ พ
เนื�องมาจากผลงานในปี พ
และทศันะที�มีตอ่ผู้คนในสงัคม โดยศลิปินได้อธิบายแนวความคดิในผลงานชื�อ 
ถอยและโดดเดี�ยวในสงัคม

จินตนาการของข้
เดก็อนัเป็นเหตมุาจากพื :นฐานครอบครัวที�แตกแยก ทําให้เกิดความรู้สกึเหงา อ้างว้าง โดด
เดี�ยว สร้างความบีบคั :นปิดไว้ใต้จิตสํานกึ จนเมื�อข้าพเจ้ามีโอกาสได้สมัผสักบัสภาพชีวิตของ
คนด้อยโอกาสทางสงัคม คนจรจดั เ
ชานชาลาสถานีรถไฟและรถขนสง่ เกิดความสะเทือนใจและเป็นแรงบนัดาลใจให้เกิดผลใน

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

ข้อความข้างต้นแสดงการเชื�อมโยงความรู้สกึของตนเข้ากบัเรื�องราวที�ได้สมัผสั กล่าวคือ
จากประสบการณ์ชีวิตที�มีมาแตว่ยัเยาว์ต้องประสบกบัปัญหาครอบครัวแตกแยก ก่อให้เกิดภาวะ
                                                          

341 วิโชค มกุดามณี

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545)

, 2545เทคนิค สื�อผสม ขนาด 43.3 x 64 x 13.5 ซม. 
โครงการศิลปกรรมร่วมสมยัครั :งที� 3 พ.ศ.2545-46 (กรุงเทพฯ

2545), 142.

แรงจงูใจในการสร้างสรรค์ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ตั :งแตปี่ พ.ศ.2542
เนื�องมาจากผลงานในปี พ.ศ.2541 ซึ�งเป็นเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัแรงกดดนัภายในจิตใจของศลิปิน 
และทศันะที�มีตอ่ผู้คนในสงัคม โดยศลิปินได้อธิบายแนวความคดิในผลงานชื�อ 
ถอยและโดดเดี�ยวในสงัคม” ที�สร้างขึ :นในปี พ.ศ.2541 ดงันี : 

จินตนาการของข้าพเจ้าเกิดจากการสั�งสมของอารมณ์ ความรู้สกึที�มีมาตั :งแตว่ยั
เดก็อนัเป็นเหตมุาจากพื :นฐานครอบครัวที�แตกแยก ทําให้เกิดความรู้สกึเหงา อ้างว้าง โดด
เดี�ยว สร้างความบีบคั :นปิดไว้ใต้จิตสํานกึ จนเมื�อข้าพเจ้ามีโอกาสได้สมัผสักบัสภาพชีวิตของ
คนด้อยโอกาสทางสงัคม คนจรจดั เดก็เร่ร่อน และคนชราที�ถกูทอดทิ :งให้นอนอยู่ริมทางเท้า
ชานชาลาสถานีรถไฟและรถขนสง่ เกิดความสะเทือนใจและเป็นแรงบนัดาลใจให้เกิดผลใน

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า 341 

ข้อความข้างต้นแสดงการเชื�อมโยงความรู้สกึของตนเข้ากบัเรื�องราวที�ได้สมัผสั กล่าวคือ
ตที�มีมาแตว่ยัเยาว์ต้องประสบกบัปัญหาครอบครัวแตกแยก ก่อให้เกิดภาวะ

                   

วิโชค มกุดามณี, สื�อประสมและศิลปะแนวจดัวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ

), 376. 

378 

กรุงเทพฯ: หอศิลป์ 

2542-2545 เป็นผลสืบ
ซึ�งเป็นเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัแรงกดดนัภายในจิตใจของศลิปิน 

และทศันะที�มีตอ่ผู้คนในสงัคม โดยศลิปินได้อธิบายแนวความคดิในผลงานชื�อ “สภาวะความเสื�อม

าพเจ้าเกิดจากการสั�งสมของอารมณ์ ความรู้สกึที�มีมาตั :งแตว่ยั
เดก็อนัเป็นเหตมุาจากพื :นฐานครอบครัวที�แตกแยก ทําให้เกิดความรู้สกึเหงา อ้างว้าง โดด
เดี�ยว สร้างความบีบคั :นปิดไว้ใต้จิตสํานกึ จนเมื�อข้าพเจ้ามีโอกาสได้สมัผสักบัสภาพชีวิตของ

ดก็เร่ร่อน และคนชราที�ถกูทอดทิ :งให้นอนอยู่ริมทางเท้า
ชานชาลาสถานีรถไฟและรถขนสง่ เกิดความสะเทือนใจและเป็นแรงบนัดาลใจให้เกิดผลใน

ข้อความข้างต้นแสดงการเชื�อมโยงความรู้สกึของตนเข้ากบัเรื�องราวที�ได้สมัผสั กล่าวคือ
ตที�มีมาแตว่ยัเยาว์ต้องประสบกบัปัญหาครอบครัวแตกแยก ก่อให้เกิดภาวะ

กรุงเทพฯ: หอศิลป์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



379 

 

ความกดดนัสั�งสมและเก็บกดอยูภ่ายในจิตใจ จนกลายเป็นความรู้สกึอ้างว้าง โดดเดี�ยว ตอ่มาเมื�อ
ได้พบเห็นบคุคลบางกลุม่ในสงัคมที�มีคณุภาพชีวิตตํ�า ดําเนินชีวิตอยา่งโดดเดี�ยวเชน่เดียวกนั ทําให้
ศลิปินเกิดความสะเทือนอารมณ์ นอกจากนี :ศลิปินยงัเกิดมีความรู้สกึแปลกแยกในสงัคมซึ�งเป็นผล
มาจากการอาศยัอยูท่า่มกลางสงัคมเมืองที�มีสภาพแตกตา่งไปจากสงัคมชนบทที�ตนคุ้นเคย ดงัที�
ศลิปินกลา่วว่า 

ห่างจากคนในครอบครัวแล้วมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียว... โดยธรรมชาติคนต้องก็มี
สงัคม แตด้่วยความที�อยู่กบัสงัคมไมไ่ด้ ปรับตวัไมไ่ด้ คล้ายๆวา่มีอตัตาสงู ทําให้เข้าใจไปเอง
วา่เข้ากบัคนอื�นไมไ่ด้ เลยรู้สกึโดดเดี�ยว รู้สกึแปลกแยก... ทา่มกลางสงัคมที�เราไมคุ่้นเคย มี
คนมากในสงัคมเมือง มีคนพลกุพลา่น วุน่วาย แตก่ลบัทําให้เรารู้สกึโดดเดี�ยว... ไมส่ามารถ

หยั�งถงึจิตใจคนอื�นได้ คนเยอะแตไ่มมี่ใครรู้จกักนั เป็นความจริงของเมืองใหญ่342 

ศลิปินเกิดและเตบิโตในจงัหวดัมกุดาหาร ซึ�งมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายพึ�งพาอาศยัซึ�งกนั
และกนั เมื�อเข้ามาศกึษาในกรุงเทพมหานครฯกลบัพบว่าเป็นสงัคมเมืองที�มีแตค่วามสบัสนวุน่วาย 
จิตใจของคนยากที�จะหยั�งถึง เมื�อเกิดความรู้สกึไมไ่ว้วางใจผู้ใดและยากที�จะปรับตวัเพื�อให้เข้ากบั
สภาพสงัคมที�เปลี�ยนแปลงจงึทําให้ศลิปินเกิดความรู้สกึแปลกแยกและต้องการปลีกตวัออกจาก
สงัคมดงักลา่ว ดงันั :นทั :งความโดดเดี�ยวที�เกิดจากสภาพครอบครัวที�ไมส่มบรูณ์ ความรู้สกึแปลก
แยกในสงัคม และสภาพการณ์ของบคุคลด้อยโอกาสจงึเป็นสิ�งเร้าที�กระตุ้นให้ศลิปินเกิดความสนใจ
และต้องการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ โดยในราวปี พ.ศ.2541 ศลิปินเริ�มนําเสนอรูปสตัว์ประเภท
สนุขัขึ :นก่อนลําดบัแรก หากแตเ่ป็นเพียงสว่นประกอบหนึ�งในผลงานเทา่นั :น โดยมีจดุประสงค์เพื�อ
ใช้รูปสนุขัสง่เสริมความสมจริงของสภาพการณ์ที�เกิดขึ :นในสงัคม อีกทั :งเพื�อใช้เป็นสญัลกัษณ์ของ
คนในระดบัลา่ง ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “หมาเป็นสตัว์ใกล้ชิดกบัคนมาก... หมามนัเป็นสว่นหนึ�งใน
บริบททางสงัคม เอามาใช้สื�อความหมาย... เชน่ ในเมืองเห็นคนจรจดั ก็ต้องเห็นหมาจรจดัเป็นของ
คูก่นั... เป็นสญัลกัษณ์เชื�อมโยงไปสูค่นจรจดั”343  

ตอ่มาในราวปี พ.ศ.2542 ศลิปินได้ให้ความสนใจนําเสนอรูปสนุขัในผลงานของตน
อยา่งชดัเจนมากยิ�งขึ :น ดงัเชน่ในผลงานชื�อ “วิถีครอบงําในสงัคม” (ภาพที� 127) ศลิปินนําเสนอรูป
มนษุย์กําลงักดรีโมทเพื�อควบคมุสนุขั ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงที�มาในการสร้างสรรค์ผลงานชิ :นนี :วา่ 

                                                           

342 สมัภาษณ์ แดง บวัแสน, ศิลปิน, 5 มีนาคม 2553. 
343 เรื�องเดยีวกนั. 
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“ความคดิเริ�มแรกผมจะเสียดสีสงัคมบริโภค... หมาเป็นสญัลกัษณ์ของคนที�ถกูกระทํา...เป็นชว่งที�
เราอยากทดลอง...เลือกหมามาเพราะเทคนิคที�เราค้นพบเข้ากบัหมาขี :เรื :อนได้ดี...”344  

อาจสรุปได้วา่การนําเสนอรูปสนุขัในผลงานของศลิปินเกิดจากความสอดคล้องกบั
เนื :อหาและกลวิธีในการสร้างสรรค์ กลา่วคือ ในด้านเนื :อหา สนุขัที�ปรากฏในผลงานถกูแสดงออก
เพื�อเป็นสญัลกัษณ์สื�อแทนบคุคลที�ถกูครอบงํา และตกอยู่ภายใต้อํานาจของวตัถนิุยม ในด้านกลวิธี
การสร้างสรรค์ วสัดทีุ�ศิลปินค้นพบสามารถแทนคา่ผิวหนงัสร้างความรู้สกึถึงสนุขัขี :เรื :อนได้เป็น
อยา่งดี ดงันั :นจงึเป็นเหตใุห้ศลิปินเกิดความสนใจนําเสนอรูปสนุขัในผลงานของตนขึ :น อย่างไรก็ดี
ผลงานที�นําเสนอรูปสนุขักลบัมีจํานวนน้อยกวา่เมื�อเทียบกบัผลงานที�นําเสนอด้วยรูปแมว โดยในปี 
พ.ศ.2543-2545 ปรากฏรูปแมวในผลงานของศลิปินจํานวนหลายชิ :น อาทิ ผลงานชื�อ “ความแปลก
แยกในครอบครัว” (ภาพที� 128) ซึ�งศลิปินกลา่วถึงมลูเหตใุนการสร้างสรรค์ดงันี : 

เหตทีุ�เราไปเอาสตัว์มาใช้ เหมือนเป็นความเคยชิน... ไมผ่กูพนักบัแมวเลย... แมว
ที�เอามาใช้เพราะวา่ด้วยฟอร์มของมนั ฟอร์มมนัสวย อีกอย่างช่วงหลงัๆมาทําเรื�องเดก็ที�โดด
เดี�ยว รู้สกึวา่ฟอร์มมนัเข้ากบัเดก็ เหมือนแมวมนัมีลกัษณะขี :อ้อนต้องการคนเอาใจเทียบกบั
เดก็ที�ต้องการความรัก ความอบอุน่ที�ขาดไป รู้สกึมนัเทียบกนัได้ พอมาอยู่ด้วยกนัมนัช่วย

เสริมความรู้สกึตรงนั :น...345 

จากการที�ศลิปินได้พบเห็นแมวบอ่ยครั :งทําให้เกิดความรู้สกึคุ้นเคยตลอดจนรู้จกั
อปุนิสยัของแมวซึ�งมีลกัษณะขี :อ้อนต้องการความรัก สามารถนํามาใช้เปรียบเทียบพร้อมกบัเป็น
สญัลกัษณ์ของเดก็ที�ทกุคนล้วนต้องการความรักต้องการความเอาใจใสเ่ชน่เดียวกนั ดงันั :นแมวจงึมี
ความหมายที�สอดคล้องกลมกลืนกบัสิ�งที�ศลิปินต้องการถ่ายทอด นอกจากนี :ศลิปินยงัเกิดความ
ประทบัใจในสรีระและรูปทรงของแมวจงึทําให้ศลิปินนําเสนอรูปแมวในผลงานศลิปะของตน โดย
ปรากฏตอ่มาอีกหลายชิ :น อาทิ ผลงานชื�อ “เด็กเหงากบัแมว” (ภาพที� 129) ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงการ
นําเสนอรูปเด็กและแมวในผลงานวา่ “ความเหงานี�มนัรุนแรงนะ ถ้าเรามองผู้ใหญ่ เหมือนวา่ต้องยืน
ได้ด้วยตวัเอง ต้องเข้มแข็ง แตถ้่าเป็นเดก็เราพร้อมที�จะสงสาร พร้อมที�จะเห็นใจ มนัทําให้ความ
เหงาดชูดัเจนขึ :น... สว่นแมวเป็นสว่นประกอบหนึ�งที�สง่เสริมความเหงาได้...”346 ดงันั :นเด็กที�ปรากฏ
ในผลงานชิ :นนี :จงึมิได้มีความหมายถึงเด็กเทา่นั :น หากแตย่งัหมายความรวมไปถึงสภาวะที�เป็น
                                                           

344 เรื�องเดยีวกนั. 
345 เรื�องเดยีวกนั. 
346 เรื�องเดยีวกนั. 
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นามธรรมคือ ความเหงาซึ�งถกูแทนคา่ด้วยรูปทรงของเดก็ โดยมีแมวมาเป็นสว่นประกอบหนึ�งที�ช่วย
สง่เสริมให้ความรู้สกึเหงามีความชดัเจนมากยิ�งขึ :น สว่นผลงานชื�อ “ในฤดฝูน” (ภาพที� 130) ศลิปิน
ได้กลา่วถึงว่า “เป็นงานที�ทําด้วยความรู้สึก ชว่งนั :นเดนิไปที�วดัจะมีคนเอาแมวไปปล่อยทิ :งเยอะมาก 
แมวตวันี :มนัเปียกฝนก็ถ่ายรูปมา...”347 ดงันั :นแมวที�ศลิปินพบจงึถือเป็นสิ�งเร้าที�สามารถสร้างความ
สะเทือนอารมณ์จนทําให้ศลิปินเกิดความสนใจนํามาแสดงออกในผลงานของตน โดยใช้แมวเพื�อ
เป็นสญัลกัษณ์ของสภาวะความโดดเดี�ยว ความอ้างว้าง และการถกูทอดทิ :ง 

สามารถสรุปได้วา่การนําเสนอรูปสนุขัและแมวในผลงานศิลปะของศลิปินเกิดขึ :น
ภายใต้อิทธิพลของแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ภาวะความกดดนัที�สั�งสมภายในจิตใจ การสมัผสัรับรู้
เรื�องราวตา่งๆรอบตวัที�ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สกึสะเทือนใจ ความคุ้นเคยกบัสตัว์ ความ
ประทบัใจในรูปทรงของสตัว์ และความสอดคล้องกลมกลืนกนัระหว่างสื�อวสัดกุบัลกัษณะทาง
กายภาพของสตัว์ ตลอดจนรูปสตัว์กบัเนื :อหาที�ต้องการแสดงออก ดงันั :นจงึเป็นเหตใุห้ศลิปินเกิด
ความสนใจนําสตัว์มาใช้เป็นสญัลกัษณ์เพื�อถ่ายทอดความคดิเห็นของตนให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 
โดยไมมี่อิทธิพลของแรงจงูใจภายนอกแตป่ระการใด ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงเป้าหมายของการนําเสนอ
รูปสตัว์ของตนเองดงันี : 

การทําสตัว์กบัการได้เงินหรือรางวลัคนละประเดน็เลย... เวลาทํางานผมคิดแค่
งาน... เป็นความรู้สกึที�เราอยากจะทําพอเสร็จก็พอใจ... เหมือนเราอยากพดูอะไรแล้วเราได้
พดู... เราอยากทําให้มนัดีที�สดุ เตม็ที�มากที�สดุ โดยที�ไมไ่ด้คิดวา่เราต้องเสียอะไรบ้าง ต้นทนุ

สงูแคไ่หน จะคุ้มไหม ไมไ่ด้คิด แคอ่ยากจะทําให้ดี 348 

ดงันั :นแรงจงูใจภายนอกจงึไมมี่อิทธิพลตอ่การนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานของศลิปิน 
ปรากฏเพียงแรงจงูใจภายในเทา่นั :น ได้แก่ ความต้องการถ่ายทอดความคิด ต้องการสื�อสาร และ
เมื�อความต้องการดงักลา่วได้รับการตอบสนองจงึทําให้ศลิปินเกิดความรู้สกึพงึพอใจ ถือเป็น
กระบวนการทางจิตซึ�งแสดงออกเพื�อลดภาวะความตงึเครียดภายในของตนเอง อย่างไรก็ตามใน
ราวปี พ.ศ.2545 พลงัของแรงจงูใจภายในด้านการนําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินได้ลดระดบัลง 
เนื�องจากเกิดความสนใจนําเสนอแนวคิดด้วยรูปทรงและเรื�องราวด้านอื�น ดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “ทกุ
อยา่งเมื�อทํามาถึงจดุหนึ�งมนัจะรู้สกึพอของมนัเอง... มนัเบื�อที�ว่ามนัไมมี่อะไรที�ให้เราทําตอ่แล้ว แต่
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มนัมีอยา่งอื�นให้เราทํามากกวา่...”349 ดงันั :นความเบื�อที�เกิดขึ :นจงึเป็นตวัแปรสําคญัที�ทําให้ระดบั
ของแรงจงูใจภายในเรื�องการนําเสนอรูปสตัว์ลดลง โดยมีระดบัความเข้มข้นของแรงจงูใจภายใน
เรื�องอื�นที�สงูกวา่เข้ามาแทน กลา่วคือ ศลิปินได้ให้ความสนใจในเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัความฝัน 
ความทรงจําของตนเองในวยัเดก็ เป็นการหวนคํานงึถึงอดีตผา่นจินตนาการของตนซึ�งมีสตัว์เป็น
เพียงสว่นประกอบเล็กๆเทา่นั :น 

สําหรับศลิปินแรงจงูใจภายในเป็นเสมือนพลงัสําคญัในลําดบัแรกที�กระตุ้นและ
ขบัเคลื�อนกระบวนการสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นรูปธรรม โดยอาศยัความต้องการถ่ายทอดความ
คดิเห็นของตน เพื�อตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของตนเองเป็นหลกั แตท่วา่เมื�อผลงานสําเร็จศลิปิน
ยงัเกิดการคาดหวงัถึงแรงจงูใจภายนอกเป็นลําดบัตอ่มา ได้แก่ รางวลั ชื�อเสียง เกียรตยิศ เงินทอง 
และการยอมรับจากสงัคม ดงัที�ศลิปินกลา่วว่า  

เวลาสง่ (ประกวด) เราก็อาจคาดหวงัรางวลั เราอยากเอาให้คนเขาตดัสิน 
คาดหวงัวา่สิ�งที�เราทํามนัจะดี... รางวลัน่าจะเป็นเรื�องของเครดิตมากกว่า เหมือนเป็นบนัได
ก้าวไปสูอ่าชีพ สูอ่นาคต เหมือนวา่เราได้รับการยอมรับในระดบัหนึ�งจากนกัวิชาการ ศิลปิน 
หรือจากผู้ทรงคณุวฒิุทั :งหลาย พอมนัได้รับประกนัตรงนี : มนัก็ยืนยนัได้วา่เรามีคณุภาพพอ 
แล้วเมื�อเราทํางานอื�นๆตอ่ไปภายหน้าก็เหมือนเป็นเครดิตทําให้คนอื�นยอมรับงานเรา มนัเปิด
โอกาสให้เราได้ทํางานได้หลากหลายขึ :น ไมต้่องพรีเซนต์อะไรมากทกุคนพร้อมที�จะรู้... ตอนนี :
เราทํางานเพื�อมีชีวิตอยู่ เพราะวา่เป็นอาชีพแล้วต้องเอื :อให้เราอยู่รอดได้ด้วย... เป้าหมายคือ
ให้ชีวิตอยู่ได้เพื�อทํางานศิลปะ เพราะการทํางานศิลปะเป็นชีวิตของผม แตต้่องมีคนซื :องาน 

สนใจงานเรา...350 

จากข้อความข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นถึงพลงัของแรงจงูใจภายนอก ซึ�งเป็นเสมือน
ผลพลอยได้ที�ตามมาภายหลงัจากความมุง่มั�นทุม่เทสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มกําลงัความสามารถ 
อยา่งไรก็ดีไมอ่าจปฏิเสธได้ว่าแรงจงูใจภายนอกไมมี่ความสําคญัตอ่การดํารงชีวิตของศลิปิน 
เนื�องจากการได้มาซึ�งรางวลันั :นสามารถยืนยนัถึงศกัยภาพ และคณุภาพของผลงาน อีกทั :งสามารถ
สร้างชื�อเสียงทําให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง นํามาซึ�งเงินรายได้ให้ศลิปินสามารถดํารงชีวิตเพื�อ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�ตนรักตอ่ไป 
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จงึสามารถสรุปได้วา่รูปสตัว์ในผลงานศลิปะของศลิปินเกิดจากแรงจงูใจภายในเป็น
หลกั โดยไมมี่อิทธิพลจากแรงจงูใจภายนอก ส่วนการสร้างสรรค์ผลงานทกุชิ :นของศลิปินอาศยั
แรงจงูใจภายในเป็นลําดบัแรก โดยมีแรงจงูใจภายนอกเกิดขึ :นเป็นลําดบัถดัมาเพื�อเป็นสิ�งเสริมแรง
ให้สามารถดํารงอาชีพศลิปินสืบตอ่ไปได้ 

กระบวนแบบ 

การสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ของศลิปิน ปรากฏออกมาในกระบวนแบบเชิงจินตนาการ 
และสญัลกัษณ์ และกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง โดยสามารถ
กลา่วถึงรายละเอียดของกระบวนแบบที�ถกูนําเสนอในผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “วิถีครอบงําในสงัคม” (ภาพที� 127) มีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิง
จินตนาการ และสญัลกัษณ์ จากผลงานปรากฏมนษุย์กําลงัใช้รีโมทควบคมุสนุขัที�กําลงัยืนอยูเ่บื :อง
หน้า ซึ�งในความเป็นจริงมนษุย์ไมส่ามารถควบคมุสนุขัด้วยอปุกรณ์นี :ได้ จงึทําให้สถานการณ์ขาด
เหตแุละผล อีกทั :งสนุขัยงัถกูสร้างขึ :นเพื�อเป็นสญัลกัษณ์แทนสิ�งอื�นที�นอกเหนือไปจากการแทน
คา่ตวัสนุขัเอง เพราะสนุขัในผลงานก่อให้เกิดการตั :งคําถามนํามาซึ�งความพยายามแทนคา่หา
ความหมาย สอดคล้องกบัที�ศลิปินกลา่ววา่ “หมาในงานเป็นสญัลกัษณ์ถึงสตัว์ที�ถกูกระทํา...”351 
เชน่เดียวกบัผลงานชื�อ “ความแปลกแยกในครอบครัว” (ภาพที� 128) จากผลงาน ปรากฏร่างกาย
ของมนษุย์ที�ไมส่มบรูณ์ โดยศลิปินเลือกแสดงบางสว่น และตดัออกบางสว่น เป็นสิ�งที�เกิดจาก
จินตนาการของศลิปินซึ�งเป็นสภาพการณ์ที�ไมส่ามารถเกิดขึ :นได้ในโลกของความจริง อีกทั :งรูปทรง
ของแมวที�ปรากฏนั :นยงัแสดงปริศนาและเป็นตวัแทนของสิ�งอื�นที�นอกเหนือไปจากตวัสตัว์เอง ดงัที�
ศลิปินกลา่วว่า “แมวแทนการเปรียบเทียบถึงการต้องการความรักความอบอุน่ที�ขาดหายไป”352 
ดงันั :นผลงานทั :ง 2 ชิ :นของศลิปินจงึมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

ผลงานชื�อ “เดก็เหงากบัแมว” (ภาพที� 129) แสดงออกในกระบวนแบบปรนยันิยมเชิง
แสดงความถกูต้องเหมือนจริง เนื�องจากศลิปินมุง่ถ่ายทอดรูปทรงของเดก็และแมวโดยพยายาม
เลียนแบบธรรมชาติ มีการแสดงออกของรูปทรงที�มุง่สู่ความเหมือนจริงทั :งสดัสว่น โครงสร้าง 
อากปักิริยา ตลอดจนภาพเหตกุารณ์ดงักลา่วยงัสามารถเกิดขึ :นได้ในโลกของความเป็นจริง อยา่งไร
ก็ตามการปรากฏร่วมกนัของรูปทรงเด็กและแมวได้ปลกุเร้าความรู้สึกและกระตุ้นให้เกิดการตีความ
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ในเชิงสญัลกัษณ์ ซึ�งสอดคล้องกบัศลิปินที�กลา่ววา่ “เด็กเหงากบัแมว มนัเป็นสญัลกัษณ์แทนทั :งตวั
ผม และไมไ่ด้เจาะจงถึงตวัเอง...”353 เชน่เดียวกบัผลงานชื�อ “ในฤดฝูน” (ภาพที� 130) ที�มีการ
แสดงออกในกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง โดยศลิปินมุง่นําเสนอ
รูปทรงและรายละเอียดตา่งๆอยา่งเหมือนจริง คือ แสดงความถกูต้องแมน่ยําของกายวิภาคสตัว์ 
แสดงรายละเอียดปลีกยอ่ยส่วนอื�นได้อย่างสมจริง อาทิ ขน หนวด หรือพื :นดินที�แตกระแหงที�แมว
กําลงัขดตวันอนอยู ่ ซึ�งสอดคล้องกบัศลิปินที�ได้กลา่วถึงแนวทางการนําเสนอของตนวา่ “แมวที�ถกู
ทิ :งไมไ่ด้รับความสนใจ เสมือนแมวที�เปียกฝนกําลงัหนาวสั�น ซึ�งสภาพตรงนั :นมนัจําเป็นต้องทําให้
เหมือนจริงให้คนรู้สกึถึงตรงนั :นให้ได้...”354 แตท่ว่าสภาพของแมวที�ปรากฏได้กระตุ้นตอ่ความรู้สกึ 
และทําให้ผู้ดเูกิดความพยายามตีความไปถึงสิ�งอื�นที�นอกเหนือไปจากการแสดงรูปทรงของแมว
เพียงอยา่งเดียว ซึ�งมีความสอดคล้องกบัความคิดของศลิปินที�วา่ “แมวตวัเดียวบนแท่นเป็นทั :งแมว
เอง และเป็นทั :งสญัลกัษณ์ด้วย... ออกแนวสญัลกัษณ์หรือจะดเูป็นจริงก็ได้...”355 ดงันั :นผลงานทั :ง 2 
ชิ :นจงึมีการแสดงออกในกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงเป็นหลกั และ
กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสญัลกัษณ์เป็นรอง  

สรุปได้วา่ผลงานของศลิปินมีการแสดงออกในกระบวนแบบ 2 ประเภทด้วยกนั ได้แก่ 
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ และกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้อง
เหมือนจริง หากแตอ่าจมีสดัสว่นที�มากน้อยแตกตา่งกนัไปตามความคดิและความสนใจของศลิปิน 

เนื +อหา 

การแสดงออกด้านเนื :อหามีผลสืบเนื�องมาจากสภาวะภายในจิตใจของศลิปิน ตลอดจน
ทศันะมมุมองที�มีตอ่บคุคลอื�นในสงัคม ซึ�งสามารถกลา่วถึงเนื :อหาในผลงานแตล่ะชิ :นได้ ดงันี : 

ผลงานชื�อ “วิถีครอบงําในสงัคม” (ภาพที� 127) แสดงเนื :อหาเกี�ยวกบัการสะท้อนสภาพ
ความเป็นจริงที�เกิดขึ :นในสงัคม โดยมีการใช้รูปทรงมนษุย์และสนุขัเพื�อแทนคา่สญัลกัษณ์ ดงัที�
ศลิปินกลา่วถึงเนื :อหาในผลงานชิ :นนี :วา่ “คนตวัอ้วนดนูา่เกลียดเอาแตกิ่น เอาแตค่อยบงการอะไร
ตา่งๆ หมาในงานเป็นสญัลกัษณ์ถึงสตัว์ที�ถกูกระทํา ต้องตอ่สู้ ... เลือกหมามาเพราะเทคนิคที�เรา
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ค้นพบเข้ากบัหมาขี :เรื :อนได้ดี เป็นเรื�องการกดขี� และความไมเ่ทา่เทียมในสงัคม”356 มนษุย์ที�มี
ร่างกายอ้วนท้วนสมบรูณ์เป็นสญัลกัษณ์ของบคุคลที�กดขี�ขม่เหง เอารัดเอาเปรียบผู้ อื�น รีโมทในมือ
เป็นสญัลกัษณ์แทนอํานาจของบคุคลดงักลา่วที�สามารถควบคมุทกุสิ�งให้เป็นไปตามความประสงค์ 
และสนุขัขี :เรื :อนแทนบคุคลที�ถกูกดขี� และถกูกระทํา ต้องยอมรับคําสั�ง อาจอยูใ่นภาวะจํายอมหรือ
ขาดสตยิบัยั :ง ปลอ่ยให้ตวัเองเป็นทาสวตัถนิุยมดงัที�ปรากฏรูปสนุขัที�นอนขดตวัอยู่ใต้มนษุย์ร่าง
ใหญ่ หรือสนุขัที�ยืนอยู่ที�เบื :องหน้าของมนษุย์ โดยที�สนุขัทั :งสองไมส่ามารถบงัคบัควบคมุตนเองได้ 
เพราะตา่งได้ตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลการครอบงําของผู้ มีอํานาจดงักลา่ว ถือเป็นเนื :อหาที�กลา่วถึง
บคุคลทั�วไปที�อาศยัอยูใ่นโลกวตัถนิุยม 

ผลงานชื�อ “ ความแปลกแยกในครอบครัว” (ภาพที� 128) เกิดจากภาวะกดดนัที�สั�งสมอ
ยูภ่ายในจิตใจของศลิปิน เช่น ความโดดเดี�ยว อ้างว้าง ตลอดจนสภาพความเป็นจริงของสถาบนั
ครอบครัวในสงัคมไทย ดงัที�ศลิปินกลา่วถึงเนื :อหาของผลงานวา่  

ครอบครัวหนึ�งมีพ่อแมล่กูเดินสวนทางกนัผ่านประต ู แตล่ะคนเวลาไมต่รงกนั ถกู
แบ่งถกูแยก เดก็ก็สวนไปทางนี : แมก่็เดินไปทางนั :น เกิดแปลกแยก ทั :งที�เดินเวลาเดียวกนัแต่
สวนกนั คนก็หวัไมมี่กลายเป็นแมว แทนเปรียบเทียบถงึการต้องการความรักความอบอุน่ที�
ขาดหายไป... เดก็มนัขาดความรักความอบอุน่คือ มนัขาดจากคน ที�หวัเดก็มนัต้องไมมี่ มนั
ต้องหายไป เลยใช้สตัว์เข้ามาใช้ เป็นตวัเชื�อมวา่มนัขาดอะไรไป... เน้นความแปลกแยก

ระหวา่งคนกบัคน357 

ศลิปินได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นจริงเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในครอบครัว 
โดยมีแรงกระตุ้นเร้าจากประสบการณ์ของตนเองซึ�งมีพื :นฐานครอบครัวที�แตกแยก ก่อให้เกิดความ
สนใจแสดงเนื :อหาที�สะท้อนสภาวะความโดดเดี�ยว อ้างว้างขึ :น จากผลงานศลิปินแสดงภาพร่างกาย
มนษุย์ ได้แก่ ผู้ใหญ่ และเดก็ โดยที�ปรากฏบางสว่น และถกูตดัออกบางสว่นซึ�งเป็นสญัลกัษณ์
แสดงถึงความไมส่มบรูณ์ เกิดชอ่งวา่งระหวา่งความสมัพนัธ์ของบคุคลในครอบครัว นอกจากนี :ร่าง
ของผู้ใหญ่นั :นมีทิศทางการเดนิสวนทางกบัเดก็ก่อให้เกิดความรู้สกึขดัแย้ง เป็นการนําเสนอถึง
ชว่งเวลาหนึ�งที�ความต้องการของบคุคลทั :งสองวยัเกิดสวนทางกนั เมื�อผู้ใหญ่ละเลยการให้ความรัก
ความเอาใจใสจ่งึทําให้เดก็เกิดความรู้สกึแปลกแยกและโดดเดี�ยว สว่นแมวที�ปรากฏอยูบ่ริเวณ
ศีรษะของเดก็เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงความต้องการความรัก เพราะตามทศันะของศิลปินแมวเป็น

                                                           

356 เรื�องเดยีวกนั. 
357 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



386 

 

สตัว์เลี :ยงที�ต้องการความรักเชน่เดียวกนักบัเดก็ ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีเนื :อหาสงัคม เพราะกลา่วถึง
ปัญหาของสถาบนัครอบครัวซึ�งเป็นต้นเหตนํุาไปสู่ปัญหาในระดบัชาติ 

ในผลงานชื�อ “เด็กเหงากบัแมว” (ภาพที� 129) ศลิปินอาศยัทั :งประสบการณ์ชีวิตของตน
ที�ต้องเผชิญกบัความโดดเดี�ยวอ้างว้าง ประกอบกบัการรับรู้เรื�องราวที�เกิดขึ :นในสงัคม ดงัที�ศลิปิน
กลา่ววา่ เป็นเรื�องจิตภายใน แสดงสภาวะจิตบางอยา่งที�เราครุ่นคดิ กดดนัแล้วพยายามถ่ายทอด
ออกมา เป็นอารมณ์เหงา และโดดเดี�ยว... แตด้่วยตวัเดก็ก็ทําให้นึกถึงความเป็นจริงของปัญหา
สงัคมได้...อยา่งแดก็ต้องการความรัก แตค่นมนัให้ไมไ่ด้ มนัต้องอยู่กบัสตัว์ที�ถกูทิ :งเหมือนกนั...358 
อาจกลา่วได้วา่เดก็ที�ปรากฏจงึมิได้เป็นเพียงตวัแทนของศลิปินเท่านั :น หากแตเ่ป็นตวัแทนของเดก็
ทั�วไปในสงัคม ตลอดจนอาจเป็นตวัแทนของภาวะที�เป็นนามธรรมคือ ความรู้สกึเหงา และโดดเดี�ยว
โดยมีแมวเป็นสิ�งสง่เสริมให้เกิดความรู้สกึดงักลา่ว ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงเนื :อหาสงัคมอนั
เกิดจากประสบการณ์ทางความรู้สกึสว่นตนผสมผสานกบัการรับรู้สภาพการณ์ที�เกิดขึ :นในสงัคม 

ผลงานชื�อ “ในฤดฝูน” (ภาพที� 130) มีเนื :อหาเชน่เดียวกบัผลงานชื�อ “เด็กเหงากบัแมว” 
แตท่วา่ในผลงานชิ :นนี :ปรากฏเพียงแมวที�กําลงันอนขดตวัอยู่บนพื :นอยา่งหนาวสั�น เป็นสญัลกัษณ์
ของเดก็ที�ขาดความรักความเอาใจใส ่ ทําให้เกิดความรู้สึกโดดเดี�ยวอ้างว้าง ดงัที�ศิลปินกลา่ววา่ 
“แมวเปียกฝนสื�อถึงความโดดเดี�ยว เหงา ถกูทิ :งขว้าง พดูถึงสงัคม... อยา่งเด็กต้องการความรักแต่
คนให้ไมไ่ด้ เหมือนกนักบัแมวเป็นสตัว์เลี :ยงที�คนทิ :งขว้างเหมือนกนั”359 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการ
แสดงออกถึงเนื :อหาสงัคม 

สามารถสรุปได้วา่เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานของศลิปินทั :ง 4 ชิ :น โดยมากปรากฏเนื :อหา
สงัคมเป็นหลกั กลา่วคือ ในผลงานชื�อ “วิถีครอบงําในสงัคม” มีเนื :อหาสงัคมอยา่งชดัเจน สว่นใน
ผลงานทีนําเสนอรูปแมวทั :ง 3 ชิ :น มีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคมผสมผสานอารมณ์ความรู้สึก
สว่นตวั เนื�องจากศลิปินนําเสนอเรื�องราวที�เกี�ยวโยงกบัสภาพพื :นฐานด้านจิตใจของตนเอง คือ 
ประสบการณ์ทางความรู้สกึโดดเดี�ยวอ้างว้าง เมื�อประกอบกบัการสมัผสัรับรู้ถึงเรื�องราวความเป็น
จริงในสงัคมจงึก่อให้เกิดความต้องการถ่ายทอดเนื :อหาดงักลา่ว โดยใช้สญัลกัษณ์คือ เดก็และแมว
เพื�อเป็นตวัแทนถึงความเหงาของตนเองและเด็กทั�วไปในสงัคม หากแตมี่การกลา่วถึงเนื :อหาสงัคม
เป็นหลกั และมีเนื :อหาส่วนตวัเป็นรองสอดแทรกอยูใ่นสดัสว่นที�น้อยกว่า  
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ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย์

ชวนชม บญุมีเกิดทรัพย์
การศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ จากคณะสถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัในปี พ
คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากรในปี พ
ศลิปินอิสระ  

ผลงานภาพพิมพ์ของศลิปินปรากฏรูปท
ม้า โดยเฉพาะแมว ซึ�งเริ�มนําเสนอเป็นครั :งแรกในราวปี พ
เชิงสญัลกัษณ์และได้มีการสร้างสรรค์ขึ :นอยา่งตอ่เนื�องเรื�อยมาจนกระทั�งปี พ
เวลาประมาณ 5 ปี มีผลงานที�นําเสนอด้วยรูปสตัว์ทั :

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปิน
ได้แก่ ผลงานชื�อ “Mindless No
6” (ภาพที� 132) ซึ�งมีภาพผลงาน 

ภาพที� 131  Mindless No
ที�มา: การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 

ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย์ 

ชวนชม บญุมีเกิดทรัพย์ เกิดเมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ.2520 ปัจจบุนัอาย ุ
ญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ จากคณะสถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัในปี พ.ศ.2544 และในระดบัปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จาก
คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากรในปี พ.

ผลงานภาพพิมพ์ของศลิปินปรากฏรูปทรงของสตัว์หลายชนิด อาทิ กระตา่ย นก และ
ม้า โดยเฉพาะแมว ซึ�งเริ�มนําเสนอเป็นครั :งแรกในราวปี พ.ศ.2546 โดยเลือกนํามาใช้แสดงออกใน
เชิงสญัลกัษณ์และได้มีการสร้างสรรค์ขึ :นอยา่งตอ่เนื�องเรื�อยมาจนกระทั�งปี พ

ปี มีผลงานที�นําเสนอด้วยรูปสตัว์ทั :งหมดราว 20 ชิ :น 

ทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์
Mindless No.1” (ภาพที� 131) และผลงานชื�อ “ความงามในความเหงาหมายเลข

ซึ�งมีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี :

Mindless No.1, 2548 เทคนิค ภาพพิมพ์หิน – ภาพถ่าย ขนาด80 x 98 
การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 51, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร
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ปัจจบุนัอาย ุ33 ปี สําเร็จ
ญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ จากคณะสถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระ

และในระดบัปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จาก
.ศ.2549 ปัจจบุนัเป็น

รงของสตัว์หลายชนิด อาทิ กระตา่ย นก และ
โดยเลือกนํามาใช้แสดงออกใน

เชิงสญัลกัษณ์และได้มีการสร้างสรรค์ขึ :นอยา่งตอ่เนื�องเรื�อยมาจนกระทั�งปี พ.ศ.2550 รวมระยะ 

นํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 2 ชิ :น 
ความงามในความเหงาหมายเลข 

และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 

80 x 98 ซม. 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 49.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 132  ความงามในความเหงาหมายเลข
 ขนาด 73.5x105  

ที�มา: การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 

แรงจูงใจ 

จากประสบการณ์ชีวิตที�ต้องพบเจอกบัอปุสรรค ตลอดจนต้องเผชิญกบัปัญหาตา่งๆคือ
มลูเหตจุงูใจที�ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะอนัเป็นหนทางแหง่การระบายออกซึ�งความ
กดดนัที�เกิดขึ :นภายในจิตใจของตน โดยได้กล่าวถึงดงันี : 

เรามีบคุลิกเหมือนลกึลบั เราเป็นคนที�แก้ปัญหาด้วยตั
ภายในครอบครัว เราเลือกที�จะอยู่คนเดียว ชอบอยู่กบัตวัเอง พอผ่านความทกุข์มาได้จะมี
ความสขุมาก และเมื�อได้เรียนศิลปะคิดวา่มนัใช่ทางของเราแล้ว บางคนเครียดก็หาจิตแพทย์ 
แตส่ําหรับเราศิลปะเพ้อได้เยอะดี จะเพ้อจะเพี :ยนอย่างไรกไ็มผิ่ด
ลบก็จริงแตใ่ห้ผลบวกสง่กลบัมายงัเรา เราเป็นคนที�ไมมี่เรื�องร้ายแรงจนแก้ไขไมไ่ด้ เพราะเรา
ใช้งานศิลปะเพื�อระบายออก พอเราแสดงภาพที�รุนแรงความรู้สกึนั :นจะถกูปลดปลอ่ยออกไป 
ศิลปะเป็นเครื�องเยียวยา ดงันั :นมนัจงึมีชื�อวา่ 
มนัจะเปลี�ยนเป็นกําลงัให้เราเข้มแข็ง 
ปัญหา จากการที�เราผ่านเรื�องร้ายๆ ด้วยตวัเอง พลงัใจที�สร้างจากตนเองจะเป็นแรงใจที�

ยั�งยืน การทํางานศิลปะมนัคือการสร้างพลงัใจกลบัคืนมาให้ตวัเอง

                                                          

360 สมัภาษณ์ ชวนชม บญุมเีกิดทรัพย์

ความงามในความเหงาหมายเลข 6, 2550 เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 
73.5x105  ซม. 

การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 53, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร

จากประสบการณ์ชีวิตที�ต้องพบเจอกบัอปุสรรค ตลอดจนต้องเผชิญกบัปัญหาตา่งๆคือ
มลูเหตจุงูใจที�ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะอนัเป็นหนทางแหง่การระบายออกซึ�งความ
กดดนัที�เกิดขึ :นภายในจิตใจของตน โดยได้กล่าวถึงดงันี :  

เรามีบคุลิกเหมือนลกึลบั เราเป็นคนที�แก้ปัญหาด้วยตวัเองตั :งแตเ่ดก็ มีปัญหา
ภายในครอบครัว เราเลือกที�จะอยู่คนเดียว ชอบอยู่กบัตวัเอง พอผ่านความทกุข์มาได้จะมี
ความสขุมาก และเมื�อได้เรียนศิลปะคิดวา่มนัใช่ทางของเราแล้ว บางคนเครียดก็หาจิตแพทย์ 
แตส่ําหรับเราศิลปะเพ้อได้เยอะดี จะเพ้อจะเพี :ยนอย่างไรกไ็มผิ่ด...ภาพที�แสดงออกมาเป็นแง่
ลบก็จริงแตใ่ห้ผลบวกสง่กลบัมายงัเรา เราเป็นคนที�ไมมี่เรื�องร้ายแรงจนแก้ไขไมไ่ด้ เพราะเรา
ใช้งานศิลปะเพื�อระบายออก พอเราแสดงภาพที�รุนแรงความรู้สกึนั :นจะถกูปลดปลอ่ยออกไป 
ศิลปะเป็นเครื�องเยียวยา ดงันั :นมนัจงึมีชื�อวา่ “ความงามในความเหงา” ถ้าเราผ่
มนัจะเปลี�ยนเป็นกําลงัให้เราเข้มแข็ง ...เรามีแนวคิดวา่ กําลงัใจเป็นสิ�งสําคญั เวลาเราเจอ
ปัญหา จากการที�เราผ่านเรื�องร้ายๆ ด้วยตวัเอง พลงัใจที�สร้างจากตนเองจะเป็นแรงใจที�

ยั�งยืน การทํางานศิลปะมนัคือการสร้างพลงัใจกลบัคืนมาให้ตวัเอง360 

                   

สมัภาษณ์ ชวนชม บญุมเีกิดทรัพย์, ศิลปิน, 22 มิถนุายน 2553. 
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ภาพพิมพ์หิน – ภาพถ่าย 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 48.

จากประสบการณ์ชีวิตที�ต้องพบเจอกบัอปุสรรค ตลอดจนต้องเผชิญกบัปัญหาตา่งๆคือ
มลูเหตจุงูใจที�ทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานศลิปะอนัเป็นหนทางแหง่การระบายออกซึ�งความ

วเองตั :งแตเ่ดก็ มีปัญหา
ภายในครอบครัว เราเลือกที�จะอยู่คนเดียว ชอบอยู่กบัตวัเอง พอผ่านความทกุข์มาได้จะมี
ความสขุมาก และเมื�อได้เรียนศิลปะคิดวา่มนัใช่ทางของเราแล้ว บางคนเครียดก็หาจิตแพทย์ 

สดงออกมาเป็นแง่
ลบก็จริงแตใ่ห้ผลบวกสง่กลบัมายงัเรา เราเป็นคนที�ไมมี่เรื�องร้ายแรงจนแก้ไขไมไ่ด้ เพราะเรา
ใช้งานศิลปะเพื�อระบายออก พอเราแสดงภาพที�รุนแรงความรู้สกึนั :นจะถกูปลดปลอ่ยออกไป 

ถ้าเราผา่นตรงนี :ไปได้
เรามีแนวคิดวา่ กําลงัใจเป็นสิ�งสําคญั เวลาเราเจอ

ปัญหา จากการที�เราผ่านเรื�องร้ายๆ ด้วยตวัเอง พลงัใจที�สร้างจากตนเองจะเป็นแรงใจที�
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ศลิปินต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึกดดนั โดยอาศยัสื�อทางศลิปะที�ตนมีทกัษะ
ความสามารถ อาจกลา่วได้วา่ปัญหาที�ได้ผา่นพ้นเข้ามาในชีวิตถือเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นเร้า
ตอ่ความคดิ ตลอดจนความรู้สกึภายในจิตใจก่อให้เกิดภาวะความตงึเครียดขึ :น ดงันั :นศลิปินจงึต้อง
ต้องหาหนทางในการระบายออกซึ�งภาวะอารมณ์ดงักลา่วเพื�อละระดบัความตงึเครียดนั :นๆ เมื�อ
ผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายในคือ ความต้องการระบายออกซึ�งภาวะอารมณ์ ตลอดจนความ 
ต้องการนําเสนอผลงานด้วยกลวิธีทางศลิปะที�ตนชื�นชอบและมีความสามารถ จงึนําไปสูก่ารแสดง
พฤตกิรรมเพื�อตอบสนองตอ่สิ�งเร้าให้ศลิปินกระทําการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะขึ :นในที�สดุ ในทศันะ
ของศลิปินการทํางานศลิปะนอกจากจะชว่ยลดระดบัความตงึเครียดที�ก่อตวัขึ :นภายในจิตใจ ยงัมี
ประโยชน์ในการเสริมสร้างกําลงัใจให้เข้มแข็งทําให้ศลิปินสามารถดํารงชีวิตตอ่ไปได้อยา่งปกตสิขุ 

ในขณะที�ศลิปินกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาโทนบัเป็นชว่งเวลาแหง่การทดลอง 
และค้นหาแนวทางในการทํางานศลิปะของตน ซึ�งศลิปินเริ�มสร้างสรรค์ด้วยกลวิธีที�ตนมีทกัษะและ
มีความชื�นชอบมากเป็นพิเศษ ได้แก่ ภาพพิมพ์ และภาพถ่าย โดยได้นําเสนอรูปทรงของสตัว์หลาย
ประเภท อาทิ กระตา่ย นก และม้า แตท่ว่ารูปทรงของสตัว์ดงักลา่วยงัไมส่ามารถสะท้อนเอา
อารมณ์ความรู้สกึของศลิปินให้ปรากฏออกมาได้ตรงตามความต้องการเทา่ที�ควร ดงันั :นศลิปินจงึ
เสาะแสวงหารูปทรงใหม ่ จนกระทั�งได้นําเสนอด้วยรูปแมวที�มีความลงตวัสอดคล้องกบัความคิดใน
เรื�องการสําแดงออกของภาวะทางอารมณ์ความรู้สกึภายในของตน โดยนําเสนอภาพหญิงสาวเพื�อ
เป็นตวัแทนของศลิปิน และแมวเพื�อเป็นสญัลกัษณ์แทนภาวะของจิต ซึ�งศลิปินกลา่วว่า  

รูปร่างคนใช้แทนตวัเรา สว่นสตัว์เป็นสญัลกัษณ์สื�อถงึความรู้สกึ จิตใต้สํานกึ ถ้า
มีเพียงคนในภาพอาจแสดงความเหงาหรือความรู้สกึไมพ่อ เลยนกึถงึสตัว์ที�สามารถสร้างแรง
ปะทะทางความรู้สกึได้... ที�ใช้แมวเหมือนจิตที�แสดงความรู้สกึของเรา แมวเป็นสตัว์ใกล้ตวั 
สามารถหาถ่ายรูปได้ง่าย เพราะเราชอบเทคนิคถ่ายรูปอยากให้มีรูปถ่ายอยู่ในงาน แมวมนัมี
หลายท่าทาง ง่ายกวา่การจบัภาพนก ภาพม้า...  เราไมเ่คยเลี :ยงแมว และไมช่อบแมว ที�หยิบ
ภาพแมวมาใช้เพราะดวงตาของมนัมองวา่ดกุ็ได้ งามก็ได้ มนัมีท่วงท่าการเยื :องย่าง... หลาย
คนคิดวา่แมวเป็นตวัของตวัเองมากเดาทางไมถ่กู มนัก็มาเทียบเคียงกบัตวัเราได้ แมวในงาน

มนัแทนจิต วา่จิตเราตอนนี :มีอาการอย่างไร361 

อาจสรุปได้วา่การนําเสนอรูปแมวในผลงานภาพพิมพ์ของศลิปินนั :นเกิดจากมลูเหตุ
หลายประการ ได้แก่ ประการที�หนึ�งเกิดจากความต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึภายใน ซึ�ง

                                                           

361 เรื�องเดยีวกนั. 
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แมวเป็นสตัว์ที�มีสรีระ และอปุนิสยัลกึลบั เป็นตวัของตวัเองสงูมีความสอดคล้องกบัความคิด ชว่ย
สง่เสริมบรรยากาศในภาพให้เกิดอารมณ์ และชว่ยสร้างแรงปะทะทางความรู้สึกในผลงานของ
ศลิปินได้ดี ประการที�สอง เกิดจากความสะดวกสอดคล้องกบักลวิธีในการสร้างสรรค์ที�ศลิปินชื�น
ชอบ กลา่วคือ ศลิปินชื�นชอบการถ่ายภาพ และปรารถนานําเสนอผลงานด้วยกลวิธีดงักลา่ว ซึ�งแมว
เป็นสตัว์เลี :ยงที�มีอยู่ทั�วไปสามารถเลือกถ่ายภาพเพื�อจบัลกัษณะกิริยาอาการได้สะดวกกวา่สตัว์
ประเภทอื�น ดงันั :นจงึทําให้ศลิปินแสดงภาพแมวในผลงานของตนขึ :น สรุปได้วา่ผลงานที�แสดงรูป
แมวของศลิปินเกิดจากแรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความต้องการถ่ายทอดความคดิตลอดจนอารมณ์
ความรู้สกึของตนโดยใช้แมวมาเป็นองค์ประกอบในการเสริมสร้างบรรยากาศ มุง่ให้ความสําคญักบั
เอกภาพทางความคิดที�ปรากฏในผลงาน ซึ�งมีความสอดคล้องกบัทกัษะด้านการถ่ายภาพที�ศลิปินมี
ศกัยภาพควบคมุได้ ดงันั :นแมวจงึสามารถตอบสนองทั :งในด้านความคดิ และกลวิธีของการ
นําเสนอ 

ด้านแรงจงูใจภายนอกเรื�องรางวลั เกียรติยศ ชื�อเสียง คํายกยอ่งสรรเสริญ และเงิน
รายได้จากการขายผลงานศิลปะนั :น ศลิปินได้กลา่ววา่ 

สมยัเรียนอาจารย์บอกวา่งานเราคนดเูข้าใจยาก อาจารย์ก็ถามมาคําหนึ�งวา่เรามี
ความสขุไหม เราตอบวา่มีความสขุมาก เลยได้ทําตอ่ไป... บางคนเขาดงูานแล้วก็ไมช่อบไม่
เข้าใจแตเ่ราก็ทําไป... ตอนทํางานแนวนี :เราไมเ่คยขายได้เลย คนเขาคงไมช่อบมนัดนู่ากลวั 
เราปฏิเสธไมไ่ด้วา่บางทีเราก็อยากได้เงินมาทํางานศิลปะบ้าง ถ้าเราอยากเตม็ที�กบังานมนัก็
ต้องใช้เงินมากพอสมควร... พอสง่ประกวดแล้วได้รางวลัก็ชว่ยเสริมสร้างความมั�นใจให้กบั
เรา... ได้เหรียญภมิูใจนะแตไ่มย่ดึติด... การได้รางวลัมนัไมมี่ผลกบัการทําแมวหรือไมทํ่าแมว 
สิ�งที�สําคญัคือการทําภาพทกุภาพแล้วเราได้ปลดปลอ่ย เสริมแรงใจให้รู้สกึดี... ทกุวนันี :กย็งั
ทําแนวนี :อยู่ แตเ่ริ�มไมไ่ด้ใช้แมวทั :งหมด เราเริ�มทําเรื�องคนรอบข้างบ้าง แตย่งัคงบรรยากาศ
เดิม เคยคิดเหมือนกนัวา่พอกบัเรื�องนี :หรือยงั แตพ่อร่างภาพทีไร ภาพที�ผดุขึ :นมาในหวัก็เป็น

แนวเดิม ก็คงทําแบบนี :ตอ่ไป...362 

ศลิปินเป็นผู้หนึ�งที�ไมอ่าจปฏิเสธความสําคญัของเงิน การได้มาซึ�งเงินรางวลัตลอดจน
เงินรายได้ย่อมเป็นองค์ประกอบเสริมที�สําคญัในการขบัเคลื�อนกระบวนการสร้างสรรค์ของศลิปินให้
สามารถดําเนินตอ่ไปได้ แตท่วา่แนวทางในการปฏิบตัิงานของศลิปินเน้นการแสดงออกซึ�งภาวะ
อารมณ์สว่นตวัที�สั�งสมและเก็บกดอยูภ่ายใน ดงันั :นภาพที�ปรากฏแก่สายตาคือ สภาพการณ์ที�
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สง่ผลบีบคั :นตอ่ความรู้สกึของผู้ชม ซึ�งภาพในลกัษณะเชน่นี :มิได้ตรงตามความต้องการของผู้ ซื :อที�
อาจคาดหวงัถึงผลงานที�แสดงสนุทรียภาพแตกตา่งไปจากแนวทางที�ศลิปินเลือกปฏิบตัิ จงึเป็นเหตุ
ทําให้ศลิปินไมเ่คยได้รับเงินรายได้จากการขายผลงานศลิปะ รวมทั :งผลงานที�แสดงออกซึ�งสภาวะ
ทางอารมณ์สว่นตนนั :นยากแก่การทําความเข้าใจ จงึทําให้เกิดช่องวา่งทางความคิดระหวา่งผู้ชมกบั
ศลิปิน แตถึ่งกระนั :นก็มิได้ทําให้ศลิปินหนัหลงัให้กบัการแสดงออกด้วยแนวทางเชน่นี : ในทางตรงกนั
ข้ามกลบัยืนหยดัสร้างสรรค์ผลงานตามความต้องการของตนตอ่ไป  นอกจากนี :การได้มาซึ�งรางวลั
และเกียรติยศนั :นแม้จะเป็นการเสริมแรงทําให้ศลิปินเกิดความเชื�อมั�น และภาคภมูิใจในศกัยภาพ
ของตน แตศ่ลิปินกลา่ววา่มิได้ยดึตดิกบัการได้รางวลัดงักลา่ว สิ�งที�ปรารถนาอยา่งที�สดุคือ การได้
ถ่ายทอดเอาสนุทรียภาพความงามตามทศันะของตนให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม เพื�อให้ได้
ระบายออกซึ�งภาวะความรู้สึกที�เกิดขึ :นภายในจิตใจ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแรงจงูใจภายใน 
เนื�องจากศลิปินให้ความสําคญักบัการสนองตอบตอ่ความต้องการของตนเป็นหลกั ดงันั :นเงินทอง 
การยอมรับจากบคุคลอื�นในสงัคม และรางวลัเกียรติยศจงึมิได้เป็นตวัแปรในการกําหนดทิศทาง
ของการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปสตัว์แตอ่ยา่งใด จากข้อความข้างต้นมีแนวโน้มวา่
ศลิปินจะนําเสนอรูปแมวในผลงานศลิปะของตนน้อยลง เนื�องจากเริ�มหนัเหความสนใจไปยงัรูปทรง
อื�นมากขึ :น สะท้อนให้เห็นว่าแรงจงูใจภายในเรื�อง ความต้องการถ่ายทอดภาวะอารมณ์ความรู้สกึ
ของศลิปินตามแนวทางที�ได้ปฏิบตัเิรื�อยมายงัคงอยูใ่นระดบัสงู หากแตแ่รงจงูใจภายในด้านความ
สนใจที�มีตอ่การนําเสนอด้วยรูปแมวได้ออ่นพลงัลงเนื�องจากมีสิ�งอื�นที�ศลิปินให้ความสนใจมากกว่า
เข้ามาแทนที� จงึกลา่วได้ว่าการนําเสนอรูปแมวในผลงานแตล่ะชิ :นของศลิปินขึ :นอยู่กบัปัจจยัด้าน
แรงจงูใจภายในเป็นสําคญั 

กระบวนแบบ 

ผลงานของศลิปินมีการถ่ายทอดด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 
ผลงานชื�อ “Mindless No.1” (ภาพที� 131) และผลงานชื�อ “ความงามในความเหงา หมายเลข 6” 
(ภาพที� 132) มีการแสดงออกที�เหมือนกนับางประการคือ ศลิปินได้นําเสนอรูปทรงของมนษุย์และ
แมวในลกัษณะเหมือนจริง อยูท่า่มกลางสภาพการณ์และบรรยากาศที�ขาดความเป็นเหตเุป็นผล 
กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกลกึลบัชวนพิศวง รูปแมวที�ปรากฏถกูแสดงออกเพื�อเป็นสญัลกัษณ์สื�อแสดง
ถึงภาวะจิตภายในของศลิปิน และเพื�อเป็นองค์ประกอบในการเสริมสร้างบรรยากาศก่อให้เกิด
อารมณ์ความรู้สกึตามที�ศลิปินต้องการ ดงัที�ศลิปินได้กล่าววา่ “แมวในงานมนัแทนจิต วา่จิตเรา
ตอนนี :มีอาการอยา่งไร...และเราคอ่นข้างชอบงานที�ใช้สญัลกัษณ์... สําหรับเราคิดวา่แมวไมไ่ด้ให้
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ความรู้สกึกบัเราในด้านอื�นนอกจากเป็นตวัเสริมบรรยากาศ...”363 โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียด
ของการแสดงออกในแตล่ะผลงานดงันี : 

ผลงานชื�อ “Mindless No.1” (ภาพที� 131) ศลิปินนําเสนอสถานที�แหง่หนึ�งซึ�งมีความ
แปลกประหลาด แตกตา่งไปจากโลกของความเป็นจริงอยา่งมาก โดยแสดงภาพพื :นห้องที�ยาวลกึ 
แตร่อบข้างแวดล้อมไปด้วยป่ารกซึ�งถกูกลบัคา่นํ :าหนกัของสีให้เกิดความผิดปกติด้วยกลวิธีทาง
ภาพถ่าย ที�บริเวณสว่นหน้าของภาพปรากฏร่างของหญิงสาวกําลงัยืนก้มหน้าทา่มกลางฝงูแมว
จํานวนหนึ�ง ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ในการนําเสนอรูปแมวจํานวนมากว่า “ที�ใช้เป็นฝงู
เป็นเรื�องสงัคม คือ การรุมเร้า ความกดดนั การแก่งแยง่...364  ดงันั :นแมวจงึถกูนําเสนอเพื�อหวงผล
ในเชิงสญัลกัษณ์ จากสภาพการณ์ดงักลา่วสร้างความรู้สกึถึงความขดัแย้งกบัความเป็นจริงทั�วไป 
คล้ายกบัภาพหลอน นอกจากนี :สภาพสีสว่นรวมถกูปกคลมุด้วยสีเทาและสีนํ :าเงินซึ�งมีอิทธิพลเร้า
ตอ่ความรู้สึก กระตุ้นให้ผู้ชมสามารถสมัผสัได้ถึงความเศร้า ความโดดเดี�ยว ความเงียบเหงา  และ
ความวงัเวงซึ�งเป็นความรู้สึกที�เกิดขึ :นภายในจิตใจของศลิปิน ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออก
ด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสญัลกัษณ์ 

ผลงานชื�อ “ความงามในความเหงาหมายเลข 6” (ภาพที� 132) ศลิปินนําเสนอรูปร่าง
ของหญิงสาวที�บริเวณกึ�งกลางของภาพนั�งอยูบ่นเครื�องเรือนที�มีสภาพเก่าและขาดวิ�น ด้วยท่าทีที�
เหนื�อยออ่น ไร้เรี�ยวแรงของหญิงสาว กระตุ้นเร้าให้เกิดความรู้สกึเศร้าสลด ไร้ชีวิต ถือเป็น
สญัลกัษณ์ทางจิตที�ถกูแสดงออกผ่านสรีระร่างกาย ประกอบกบัรูปแมวสีเหลืองสดซึ�งศลิปินกลา่ว
วา่ “แมวที�อยู่ตวัเดียวแทนความเหงาแบบสงบ” ดงันั :นแมวจงึเป็นสญัลกัษณ์แทนความรู้สกึเหงาที�
ก่อตวัอยูภ่ายในจิตใจของศลิปิน นอกจากนี :ทศันียภาพที�ปรากฏได้ก่อให้เกิดความรู้สกึขดัแย้งทาง
ความคดิ เนื�องจากเหตกุารณ์ที�เกิดขึ :นไร้ซึ�งเหตแุละผล กลา่วคือ เครื�องเรือนเก่าตั :งอยูบ่นหาดทราย
ริมทะเลโดยมีหญิงสาวนั�งอย่างไร้ซึ�งเรี�ยวแรงในยามคํ�าคืน ประกอบกบัมีแมวสีเหลืองสด ชวนให้
รู้สกึหวาดหวั�นพรั�นพรึงกบัความลกึลบั และสมัผสัได้ถึงเงียบเหงา สลดหดหู่ สภาพการณ์และฉาก
ทศันียภาพเชน่นี :สามารถดํารงอยูไ่ด้ในจินตนาการความคิดฝันของศลิปินเทา่นั :น สอดคล้องกบั
ศลิปินที�กลา่วถึงผลงานของตนวา่ “งานเรามีคน สตัว์ สิ�งของที�ไมน่า่มีในงาน...เอาความเหมือนจริง
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บวกความเพ้อฝันเข้าไป”365 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สามารถสรุปได้วา่ผลงานที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินถกูถ่ายทอดด้วยกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นหลกั โดยอาศยัรูปทรงที�ยงัคงแสดงความถกูต้องสมจริง หากแตไ่ด้
บดิเบือนความเป็นไปได้ของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมไปสูโ่ลกของความฝัน ทําให้สดัส่วน
ของกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์มีความเดน่ชดัมากกว่ากระบวนแบบปรนยันิยมเชิง
แสดงความถกูต้องเหมือนจริง 

เนื +อหา 

เนื :อหาที�ปรากฏในผลงานของศลิปินเป็นเนื :อหาสว่นตวัทั :งหมด กลา่วคือ เกิดจากความ
ต้องการถ่ายทอดภาวะอารมณ์ความรู้สึกที�สั�งสมและเก็บกดอยูภ่ายในจิตใจของตน ซึ�งสอดคล้อง
กบัศลิปินที�ได้กลา่วถึงเนื :อหาโดยรวมของตนวา่ “เป็นเนื :อหาหนกัๆ คือ เราเน้นความรู้สกึของตวัเอง 
เป็นเรื�องจิตใต้สํานกึของเรา พอเราเจอกบัเรื�องร้ายๆจะเก็บเป็นมวลความรู้สกึ... พอทํางานศลิปะ
เหมือนได้ปลดปลอ่ยมนัออกมา...366 ดงันั :นเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานจงึเป็นภาพสะท้อนของ
ความรู้สกึภายในจิตใจของศิลปินซึ�งมีลกัษณะเป็นนามธรรมให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมผา่น
รูปทรงของมนษุย์ สตัว์ สิ�งของ ทศันียภาพ ตลอดจนแสงสีบรรยากาศคา่งๆ โดยสามารถกลา่วถึง
รายละเอียดของเนื :อหาดงันี : 

ผลงานชื�อ “Mindless No.1” (ภาพที� 131) ศลิปินนําเสนอภาพในจินตนาการเพื�อ
สะท้อนภาวะความกดดนัภายในจิตใจของตน โดยมีที�มาจากการถกูกระตุ้นเร้าจากสงัคมภายนอก 
รูปทรงของแมวเป็นสญัลกัษณ์สื�อแสดงถึงการคกุคามดงัที�ศลิปินกลา่ววา่ “แมวแสดงความสมัพนัธ์
กบัคนภายนอก เป็นเรื�องของการกดดนั การจ้องมองของแมวแสดงความไมไ่ว้ใจ เป็นการรุมเร้า
ทางอารมณ์”367 ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึมีเนื :อหาที�เกี�ยวข้องกบัภาวะภายในของศลิปินซึ�งถกูคกุคาม
ทางอารมณ์จากบคุคลอื�นในสงัคม ก่อให้เกิดความหวาดระแวง รู้สกึโดดเดี�ยวและแปลกแยก 
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ผลงานชื�อ “ความงามในความเหงาหมายเลข 6” (ภาพที� 132) ศลิปินนําเสนอภาพ
หญิงสาวนั�งอยู่บนเครื�องเรือนเก่าขาดวิ�นที�ตั :งอยูท่า่มกลางหาดทรายริมทะเล ซึ�งศิลปินกลา่ววา่ 
“เวลาเห็นสิ�งของ เห็นสถานที�จะเกิดความคิดขึ :นมาในใจ ถ้าเรามีความรู้สกึกบัสิ�งนั :นๆ ก็หยิบเอามา
ทํางาน อยา่งทะเลตอนฝนใกล้ตกมนักระทบใจเรามาก... เฟอร์นิเจอร์ที�ไมส่ามารถใช้การได้มนัคือ 
ความผพุงั เสื�อมสลาย ความไมส่มบรูณ์ มีเรื�องกาลเวลา...”368 อาจกล่าวได้ว่า ร่างกายของหญิง
สาวที�ดไูร้ชีวิต เครื�องเรือนที�เสื�อมสลายผพุงัไปตามกาลเวลาสอดคล้องกบัแนวความคดิด้านความ
โดดเดี�ยวอ้างว้าง การถกูทอดทิ :ง โดยมีทศันียภาพของทะเลในเวลาใกล้ฝนตกที�ปรากฏคลื�นลม
กําลงัถาโถมซดัเข้ากบัชายฝั�งชว่ยเสริมสร้างบรรยากาศก่อให้เกิดความรู้สกึปั�นป่วนขึ :นในจิตใจ ใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถสมัผสัได้ถึงความเศร้าสลด นอกจากนี :รูปแมวสีเหลืองสดที�ปรากฏอยา่ง
เดน่ชดัยงัสร้างความพิศวงทําให้เกิดความรู้สกึถึงความแปลกประหลาด เป็นการถ่ายทอด
ความรู้สกึโดยอาศยัจินตนาการและสญัลกัษณ์สว่นตวัของศลิปินเอง 

สรุปได้วา่ศลิปินมุง่แสดงออกถึงภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกที�เกิดขึ :นภายในจิตใจของ
ตนเอง แม้วา่ศลิปินจะได้รับผลกระทบทางอารมณ์จากบคุคลแวดล้อม แตส่ิ�งที�นําเสนอในผลงาน
คือความรู้สึกสว่นตวั ซึ�งมิได้มีความเกี�ยวพนัถึงเรื�องราวของบคุคลอื�น หรือสถานการณ์อื�นๆใน
สงัคม จงึสรุปได้วา่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินมีการแสดงออกด้วย
เนื :อหาสว่นตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

368 เรื�องเดยีวกนั. 
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อนุพงษ์ จันทร 

อนพุงษ์ จนัทร เกิดเมื�อวนัที� 15 มีนาคม พ.ศ.2523 ที�จงัหวดัปราจีนบรีุ ปัจจบุนัอาย ุ
30 ปี สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาศลิปไทย จากคณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารย์ประจํา
สาขาวิชาศลิปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั  

ศลิปินได้รับการยอมรับทั :งในระดบัประเทศและในระดบัสากล โดยได้รับรางวลัจากการ
ประกวดศลิปกรรมหลายครั :ง อาทิ ในปี พ.ศ.2549-2550 ได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 1 เหรียญ
ทองจากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ิครั :งที� 52-53 ในปี พ.ศ.2548 และปี พ.ศ.2551 ได้รับรางวลั
เกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงินจากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ิ ครั :งที� 51 และ 54 ศลิปินมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ จงึได้รับเกียรติยกยอ่งให้เป็น
ศลิปินชั :นเยี�ยม ประเภทจิตรกรรมในปี พ.ศ.2551 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของศลิปินมีการแสดงรูปสตัว์หลายประเภท เชน่ นก 
สนุขั และอื�นๆ โดยเริ�มนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานศลิปะครั :งแรกขณะกําลงัศกึษาในมหาวิทยาลยั
ศลิปากรคือราวปี พ.ศ.2544 เรื�อยมาจนกระทั�งถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาเกือบ 10 ปี มีผลงาน
มากกวา่ 20 ชิ :น 

ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินที�ผู้ วิจยันํามาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครั :งนี :มีจํานวน 2 ชิ :น 
ได้แก่ ผลงานชื�อ “ภิกษุสนัดานกา” (ภาพที� 133) และผลงานชื�อ “หมา-นษุย์” (ภาพที� 134) ซึ�งมี
ภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแตล่ะประเดน็ดงันี : 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที� 133  ภิกษุสนัดานกา
ที�มา: การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 

ภาพที� 134  หมา-นษุย์, 2550
ที�มา: การแสดงศลิปกรรมแห่งชาตคิรั :งที� 

 

ภิกษุสนัดานกา, 2550 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าจีวร ขนาด 200 x 290 
การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรั :งที� 53 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร

2550 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าจีวร ขนาด 205 x 265 
การแสดงศลิปกรรมแห่งชาตคิรั :งที� 53 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร
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200 x 290 ซม. 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 36.

 

205 x 265 ซม. 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 87.
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แรงจูงใจ 

กระบวนการศกึษาในสถาบนัศลิปะได้กลายเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นให้ศลิปิน
แสวงหาแนวทางในการสร้างสรรค์ โดยก่อให้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้ในเรื�องราวที�ตนสนใจทั :งจาก
โบราณสถาน หนงัสือ และเอกสารตา่งๆ ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงความสนใจแรกเริ�มอนันําไปสู่
กระบวนการสร้างสรรค์ของตนดงันี : 

ตอนนั :นย้อนกลบัไปดงูานจิตรกรรมไทยตามสมดุภาพไตรภมิู ไปเรียนไปคดัลอก
ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ไปมองมนัดีๆ ความน่าสนใจของรูปทรงที�มนัผิดเพี :ยนไปจากความเป็น
จริงมีรายละเอียดที�มนัสะเทือนใจคนอยู่... เราสนใจภาพลกัษณ์ของนรก ผมชอบเนื :อหา
เรื�องราว ผมรู้สกึวา่มนัตื�นเต้น มนัน่าติดตาม มนัน่าค้นหาอะไรบางอย่าง ตวัภาพลกัษณ์ที�

ปรากฏในไตรภมิูมนัมีสารพดั ไมว่า่ตวัสตัว์นรก หรือการกระทําและผลที�ตามมา369  

การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะได้รับแรงบนัดาลใจจากการศกึษาสมดุภาพไตรภมูิและภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัที�มีการแสดงภาพสิ�งมีชีวิตชนิดตา่งๆ ตลอดจนเรื�องราวที�ช่างเขียนพยายามนําเสนอ
ภาพเพื�ออรรถาธิบายถึงนรก ซึ�งเป็นเรื�องที�ศิลปินให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เนื�องจากภาพลกัษณ์
ของนรกและสตัว์นรกที�ชา่งโบราณสร้างสรรค์ขึ :นนั :นมีการนําเสนอเรื�องราวที�น่าตื�นเต้น กระตุ้นตอ่
ความคิดและความรู้สึกของศิลปิน อีกทั :งยงัแสดงออกด้วยรูปทรงที�ผิดปกตวิิสยั ซึ�งสง่ผลกระตุ้นเร้า
ตอ่การรับรู้และความสนใจของศลิปินไมน้่อย ทําให้ศิลปินเกิดอิสระทางความคดิ ได้ใช้จินตนาการ
คดิฝันถึงรูปทรงและสภาพการณ์ที�ผิดเพี :ยนไปจากความเป็นจริง นอกจากนี :ความเชื�อที�ถกูปลกูฝัง
บม่เพาะจากการอบรมเลี :ยงดยูงัเป็นปัจจยัสําคญัที�มีอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินอีก
ประการหนึ�ง ดงัที�ศลิปินได้กลา่วว่า “ผมเชื�อเรื�องเปรต... ผมมีพื :นฐานมาจากเด็กบ้านนอก ยายชอบ
เลา่เรื�องเปรตให้ฟัง เช่นวา่ ตอนเช้ายายจะหงุข้าวเพื�อใส่บาตร ก่อนไปโรงเรียนต้องคดข้าวส่วนหนึ�ง
ไว้ให้ยายเอาไว้ใสบ่าตรก่อน เพราะถ้ากินก่อนพระเดี�ยวตายไปจะเป็นกาปากเหล็ก...”370 ซึ�งความ
เชื�อเรื�องเปรตอยูคู่ก่บัวิถีไทยมาแตโ่บราณ เป็นความเชื�อที�ยงัคงมีอิทธิพลตอ่การดําเนินชีวิตของ
บคุคลในพื :นถิ�นที�ศลิปินอาศยัและเตบิโต การอบรมสั�งสอนจากบพุการีทําให้ศลิปินมีพื :นฐานความ
เชื�อในเรื�องเปรต และเมื�อศิลปินเติบโตกระบวนการศกึษาได้ผลกัดนัให้เกิดการค้นคว้าข้อมลู จดุ
ประกายความคิดสร้างแรงจงูใจให้ศลิปินเกิดความต้องการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและ
ความเชื�อส่วนตน โดยในช่วงต้นของการสร้างสรรค์นั :นศลิปินยงัคงนําเสนอเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบั

                                                           

369 สมัภาษณ์ อนพุงษ์ จนัทร, ศิลปิน, 1 กรกฎาคม 2553. 
370 เรื�องเดยีวกนั. 
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นรก ตอ่มาได้พฒันาตอ่ยอดทางความคิดนําเสนอเรื�องราวของมนษุย์ที�ประพฤติชั�วและมีจิตใจ
เสื�อมทรามในสงัคมไทย ซึ�งผลงานมกัแสดงออกด้วยรูปทรงมนษุย์และสตัว์ชนิดตา่งๆ อาทิ ใน
ผลงานชื�อ “ภิกษุสนัดานกา” (ภาพที� 133) มีรูปนกกาที�แสดงความถกูต้องเหมือนจริง และการ
ผสมผสานรูปทรงระหวา่งมนษุย์และนกกา ซึ�งศลิปินได้กล่าวถึงที�มาของนกกาดงันี : 

ผมเดินแถวท่าพระจนัทร์แล้วเจอหนงัสือ “ตําราดพูระภิกษุ” เห็นวา่มนัน่าอา่นดีก็
เลยซื :อมานั�งอา่น เลยได้ไอเดียทํางาน... อีกาในผลงานภาพภิกษุสนัดานกา มีที�มาจากตํารา
ดพูระภิกษุที�พระพทุธเจ้าได้จําแนกเอาไว้ ภิกษุสนัดานกาเป็นประเภทหนึ�งที�ได้ท่านได้บนัทกึ
เอาไว้ ผมเลยเอารูปทรงนกเข้ามาใสใ่นงาน และความที�มนัเป็นจดุสีดํา ทําให้นํ :าหนกัในงาน
ของเราสมบรูณ์ด้วย เวลาที�มนัไปปรากฏมนัทําให้รสชาติในงานเราจดัจ้านขึ :น ถ้าไมมี่อีกามนั

ดกูลมกลืนไปหมด พอมีจดุดําๆ มนัก็มีแรงปะทะทําให้ความกลมกลืนหายไป...371 

ดงันั :นตําราดพูระภิกษุจงึเป็นสิ�งเร้าภายนอกที�กระตุ้นให้ศิลปินเกิดความสนใจ ก่อให้เกิด
ความแนวคิด เมื�อผนวกเข้ากบัแรงจงูใจภายในด้านความต้องการถ่ายทอดความคิด ความเชื�อ และ
ความสนใจของตนจงึก่อให้เกิดแรงผลกัดนัขบัเคลื�อนพฤติกรรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ�งเป็น
กลวิธีที�ตนรักและมีทกัษะความสามารถที�ควบคมุได้ จดุประสงค์ของการนําเสนอรูปนกกาที�ปรากฏ
ในผลงานชิ :นนี :นอกจากใช้ในเชิงสญัลกัษณ์สื�อแสดงถึงสตัว์ที�เป็นตวัแทนของนรก ศลิปินยงัใช้
ประโยชน์จากสีดําของนกกาซึ�งมีสีเข้มชว่ยเสริมสร้างให้คา่นํ :าหนกัภายในภาพเกิดความสมบรูณ์ 
พร้อมทั :งลดความเบื�อหน่ายของสภาพสีสว่นรวมที�เตม็ไปด้วยความกลมกลืนกนัของสีวสัด ุ (ผ้าจีวร) 
เป็นการเตมิเตม็ความสมบรูณ์ของผลงานเพื�อหวงัผลในเชิงสนุทรียภาพ สรุปได้วา่นกกานอกจากจะ
มีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัเนื :อหา ยงัสามารถช่วยสง่เสริมให้ผลงานเกิดเอกภาพอีกประการหนึ�ง  

นอกจากการนําเสนอรูปนกกาในผลงานศลิปะ ศลิปินได้นําเสนอรูปสตัว์ชนิดอื�น เช่น 
รูปสนุขัในผลงานชื�อ “หมา-นษุย์” (ภาพที� 134) มีความสมัพนัธ์กบัการออกเสียงคําวา่ “มนษุย์” 
เพื�อเป็นการประชดประชนัเสียดสีพฤตกิรรมของมนษุย์ในสงัคม ซึ�งศลิปินได้กล่าวถึงการนําเสนอ
รูปสนุขัในผลงานชิ :นนี :วา่ “ผมเลน่กบัคํา... ตอนนั :นมีอยูช่ว่งหนึ�งที�มีเรื�องพระภิกษุเสพสงัวาสกบั
หมา มนัก็มีภาพพวกนี :ลอยมา หนึ�งมนัสะเทือนใจเรา สองมนัน่าจะสะเทือนใจฆราวาสด้วยกนั 
เนื :อหาที�มนัเข้มข้นนา่เอามาทํางาน”372  ดงันั :นผลงานชิ :นนี :จงึเกิดจากการถกูกระตุ้นเร้าจากสิ�งเร้า
ภายนอกคือ การได้รับรู้ขา่วสารและสภาพการณ์ของสงัคม ก่อให้เกิดแนวคิดในการนําเสนอเรื�อง

                                                           

371 เรื�องเดยีวกนั. 
372 เรื�องเดยีวกนั. 
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ดงักลา่วขึ :น ประกอบกบัเกิดแรงจงูใจภายในคือ เกิดความต้องการถ่ายทอดทศันะ และเกิดความ
ต้องการสร้างสรรค์ โดยนําเอาเรื�องราวที�ได้รับรู้ผสานเข้ากบัจินตนาการ ถ่ายทอดออกมาด้วยกลวิธี
ทางจิตรกรรมที�ตนมีทกัษะความสามารถ ดงันั :นการนําเสนอรูปสตัว์จงึเกิดจากอิทธิพลของแรงจงูใจ
ภายในเป็นพลงัขบัเคลื�อนกระบวนการสร้างสรรค์ สว่นแรงจงูใจภายนอกด้านรางวลัศลิปินได้
กลา่วถึงดงันี : 

เริ�มสง่ประกวดตั :งแตเ่รียนอยู่ปี 1 แตโ่ดนคดัออก เพราะด้วยสภาพแวดล้อมด้วย 
เวทีที�จดังานประกวดอยู่ในมหาวิทยาลยั สง่ง่าย และพวกเพื�อนก็ทําสง่ประกวดกนัเราก็สง่ด้วย
... หวงัวา่อย่างน้อยถ้าได้ร่วมแสดง เราจะได้พื :นที�ทางศิลปะ ได้เผยแพร่งานเรา สว่นที�จะได้
รางวลัหรือเปลา่ผมวา่มนัเป็นผลพลอยจากตวังานมากกวา่... พองานเริ�มชดัเจนขึ :นการ
คาดหวงัถงึรางวลัผมว่ามนัมีอยู่ทกุคนแหละ แตก่็ไมไ่ด้ให้ความสําคญักบัรางวลัมากนกั เป็น
ธรรมดาเคยสง่ไปแล้วถกูคดัออกก็มี ไมใ่ช่วา่เราสง่ไปต้องได้รางวลัทกุครั :ง... การทํางานศิลปะ

มนัตอบสนองความต้องการอยากทําของเรา และได้สมาธิการคิดทบทวนในเรื�องตา่งๆ373 

ศลิปินต้องการเผยแพร่ผลงานของตนออกไปสูส่าธารณะ ดงันั :นจงึทําให้ศลิปินนําผลงาน
สง่เข้าประกวด เพราะนอกจากจะเป็นเวทีเพื�อให้ตนเองได้แสดงออกซึ�งทกัษะความสามารถแล้วนั :น 
ยงัอาจทําให้ได้รับรางวลัจากการประกวดด้วย จงึอาจกลา่วได้ว่าศลิปินเกิดการคาดหวงัถึงการ
ยอมรับจากบคุคลอื�น กลา่วคือ การสง่ผลงานเข้าประกวดจะได้ร่วมแสดงหรือได้รับรางวลัหรือไมน่ั :น
ขึ :นอยูก่บัเงื�อนไขของตดัสินจากคณะกรรมการ จงึแสดงให้เห็นว่าศลิปินเกิดความคาดหวงัถึงการ
ยอมรับจากบคุคลอื�นในสงัคม อยา่งไรก็ตามการสง่ผลงานเข้าประกวดย่อมเกิดความคาดหวงัเป็น
พื :นฐาน หากแตม่ิได้มีความสําคญัมากไปกวา่ความต้องการถ่ายทอดความคิดและการสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะเพื�อตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของตนเป็นหลกั สว่นแรงจงูใจเรื�องเงินรายได้จากการ
ขายผลงานศลิปะนั :นศลิปินได้กล่าวถึงดงันี : 

เราไมไ่ด้ทํางานเพื�อตั :งใจขาย ตอนเรียนผมขายไมไ่ด้เลย... มีพ่อค้างานศิลปะเข้า
มา ตอนที�งานเริ�มมีรูปแบบคอ่นข้างชดัเจนได้รางวลับ้างแล้ว เขามาแล้วก็ไมซ่ื :อเพราะเขา
อาจมองว่างานผมคงขายลําบาก... มีคนในลกัษณะที�แบบวา่เห็นงานที�เราได้รางวลัแล้ว
อยากให้เราทําคล้ายๆงานชิ :นนั :น แตผ่มกไ็มไ่ด้ทําเพราะมนัไมส่นกุกบัการทําแบบนั :น การที�มี
คนขอให้ทําเราจะกดดนัวา่ทําเสร็จแล้วเขาจะชอบไหม ซึ�งเราไมมี่ความสขุเลย อดึอดั... เงินก็
สําคญัแตเ่ราก็รู้วา่อะไรที�ไมใ่ชค่วามต้องการของเรา และเราก็ไมต้่องการมนัมากขนาดนั :น 
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แคพ่อมีพอใช้ก็เป็นสขุแล้ว ซึ�งถ้ามองไปในช่วงที�เป็นกระแสอยู่ สมมติวา่ผมคดัลอกงานหรือ
ทํางานในชดุนั :นเยอะๆ แนน่อนจํานวนเงินที�ผมได้ต้องมากมายมหาศาลแน่ๆ แตเ่ราจะได้แค่
ตวัเงิน แตค่วามสขุขณะที�เราทํางานจะไมไ่ด้เลย เงินเป็นสิ�งสาํคญัในการดําเนินชีวิตของเราก็

จริง แตม่นัควรได้มาอย่างสมเหตสุมผลกบัความรู้สกึของเราด้วย374 

ในชว่งต้นแนวทางในการสร้างสรรค์ของศลิปินไมต่รงตามความต้องการของผู้สะสม จึง
เป็นเหตใุห้ศลิปินไมส่ามารถขายผลงานศลิปะได้ แตท่ว่าศลิปินยงัคงยืนหยดัสร้างสรรค์ผลงานตาม
แรงปรารถนาภายในของตนตอ่ไป โดยมุง่เน้นการถ่ายทอดความคิด ความรู้สกึ เพื�อแสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพความสามารถ สิ�งเหลา่นี :ถือเป็นแรงจงูใจภายในผลกัดนัให้ศลิปินยงัคงกระทําในสิ�งที�ตน
รักและสนใจอยา่งตอ่เนื�อง จนกระทั�งได้รับรางวลัและมีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกัในสงัคมจงึมีนกัสะสม
ผลงานศลิปะเริ�มให้ความสนใจ ตามทศันะของศลิปินแม้เงินจะเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งยิ�งตอ่การ
ดํารงชีวิต หากแตก่ารได้มาของเงินดงักลา่วต้องสอดคล้องกบัความรู้สึก และความพึงพอใจ อีกทั :ง
ต้องไมข่ดัตอ่ปณิธานในการสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานซึ�งหมายความรวม
ไปถึงการนําเสนอรูปสตัว์ชนิดตา่งๆในผลงานของศลิปินเกิดขึ :นจากแรงจงูใจภายในเป็นอนัดบัแรก 
โดยมีแรงจงูใจภายนอกเป็นแรงเสริมเปรียบเสมือนผลพลอยได้ที�ได้รับจากความพยายามมุง่มั�น ทํา
ให้ศลิปินเกิดกําลงัใจในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที�ตนรักตอ่ไป  

กระบวนแบบ 

ศลิปินมีความสนใจในจิตรกรรมฝาผนงัและจิตรกรรมที�ปรากฏในสมดุภาพไตรภมูิ ซึ�ง
รูปทรงที�ปรากฏในผลงานดงักลา่วนั :นมกัมีการแสดงภาพแบบผสมผสาน กลา่วคือ มกันําเอาความ
เป็นจริงผสานกบัจินตนาการคดิฝัน รวมทั :งใช้สญัลกัษณ์ในการสื�อความซึ�งกระตุ้นตอ่ความสนใจ
ของศลิปินเป็นอยา่งยิ�ง ดงัที�ศลิปินได้กลา่วถึงดงันี :  

ภาพจิตรกรรมในสมดุภาพไตรภมิู จิตรกรรมฝาผนงั ไปมองมนัดีๆ ความน่าสนใจ
ของรูปทรงที�มนัผิดเพี :ยนไปจากความเป็นจริง ยืด หด ขยาย อยู่ผิดที�ผิดทาง บิดเบี :ยว เลย
ลองเอารูปทรงจากจิตรกรรมไทยมาใช้ แตไ่มไ่ด้เอามาใช้ในลกัษณะของการคดัลอก แตยื่ม
เค้าโครงแล้วใสส่ี พื :นผิวหรืออะไรที�เรารู้สกึ บวกกบัสิ�งที�เราอยากเพิ�มเติมลงไป ขยายขนาด

ให้ใหญ่ขึ :น มนัน่าจะสร้างแรงปะทะกบัคนดใูห้รู้สกึถงึเนื :อหาได้ชดัขึ :น375 
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รูปทรงและสภาพการณ์ภายในผลงานจิตรกรรมของศลิปิน ได้รับอิทธิพลจากภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั และเรื�องราวในสมดุภาพไตรภมูิ โดยเฉพาะเรื�องราวของนรกที�ศิลปินให้ความ
สนใจมากเป็นพิเศษ รูปทรงที�ปรากฏและเรื�องราวในลกัษณะดงักล่าวเกิดจากการจินตนาการคดิ
ฝัน อีกทั :งมกัสื�อแสดงด้วยภาพสญัลกัษณ์ จงึเป็นผลทําให้ภายในผลงานจิตรกรรมของศลิปิน
ปรากฏรูปทรงที�เกิดจากการจินตนาการ มีความผิดปกติไปจากความเป็นจริงและขาดเหตผุล อาทิ 
รูปทรงที�เกิดจากการยืด หด ยอ่ ขยาย หรือการอยูผ่ิดที�ผิดตําแหนง่ ตลอดจนการผสมผสานรูปร่าง
ของมนษุย์กบัสตัว์ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงโลกที�เกิดขึ :นภายใต้จินตนาการ และการแทนคา่
ความคดิเชิงสญัลกัษณ์ของศลิปิน ดงันั :นผลงานจิตรกรรมชื�อ “ภิกษุสนัดานกา” และผลงานชื�อ 
“หมา-นษุย์” จงึมีการแสดงออกด้วยแนวทางที�แสดงความเหนือจริง เป็นการผสานจินตนาการและ
สื�อสารด้วยสญัลกัษณ์ โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดที�ปรากฏในผลงานแตล่ะชิ :นดงันี : 

ผลงานชื�อ “ภิกษุสนัดานกา” (ภาพที� 133) ศลิปินแสดงรูปทรงของภิกษุซึ�งมีสดัสว่นที�
ผิดเพี :ยนไปจากสภาพความเป็นจริง กลา่วคือ ศลิปินมุง่เน้นแสดงรูปศีรษะ ใบห ู และมือให้มีขนาด
ใหญ่ผิดปกติ อีกทั :งได้ผสานจินตนาการดดัแปลงบริเวณปากให้ยื�นยาวออกมาราวกบัปากของนก
กา ถือเป็นการแสดงภาพที�ผิดวิสยัของธรรมชาติอย่างยิ�ง นอกจากนี :ศลิปินได้นําเสนอรูปนกกาที�
เกาะอยูที่�บริเวณขาของภิกษุทั :งสอง แม้จะมีการนําเสนอรูปทรง โครงสร้างอย่างถกูต้องเหมือนจริง 
แตรู่ปทรงของนกดงักลา่วได้แฝงนยัยะบางประการที�สง่ผลกระตุ้นเร้าตอ่ความคิด ก่อให้เกิดการ
พยายามตีความ ดงันั :นนกกาจงึถกูแสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์ ซึ�งศลิปินกลา่วถึงนกกาวา่ “...ความ
เป็นอีกาเป็นสญัลกัษณ์สากลมากๆ เลยนะ ไมว่า่เอเชีย หรือตะวนัตก การที�มนัเป็นนกสีดํามนัสื�อ
ถึงด้านมืด สิ�งที�ไมดี่ เป็นเรื�องของรางสงัหรณ์ เรื�องของความตาย...”376  

ผลงานชื�อ “หมา-นษุย์” (ภาพที� 134) ศลิปินนําเสนอรูปทรงของสิ�งมีชีวิตที�เกิดจากการ
ผสมผสานรูปทรงมนษุย์เข้ากบัสนุขั ภาพที�ปรากฏมีความผิดปกตวิิสยัขดัแย้งกบัความเป็นจริงตาม
ธรรมชาต ิ เป็นภาพที�เกิดขึ :นในจินตนาการของศลิปิน นอกจากนี :รูปทรงสนุขัซึ�งอยู่บริเวณด้านซ้าย
ของภาพ และนกกาจํานวนมากถกูแสดงออกด้วยรูปทรงแบบเหมือนจริง แตท่วา่รูปทรงดงักลา่ว
กลบัมีนยัยะสื�อแสดงถึงสิ�งอื�นที�นอกเหนือไปจากการแสดงความเหมือนจริงตามปกตธิรรมดา  

จากภาพผลงานจิตรกรรมทั :ง 2 ชิ :น ศลิปินได้นําเสนอภาพตามจินตนาการ ซึ�งมีลกัษณะ
เป็นอตัวิสยั กลา่วคือ มุง่เน้นแสดงวตัถ ุสภาพแวดล้อม แสงสี และบรรยากาศ หรือเหตกุารณ์ที�ไม่
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สามารถเกิดขึ :นได้ในโลกของความเป็นจริง ประกอบกบัศลิปินได้แสดงภาพเชิงสญัลกัษณ์แฝง 
นยัยะที�กระตุ้นเร้าตอ่ความคิด ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึก จงึสามารถสรุปได้วา่ผลงานทั :ง 2 ชิ :นถกู
สร้างสรรค์ขึ :นด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

เนื +อหา 

ผลงานชื�อ “ภิกษุสนัดานกา” (ภาพที� 133) และผลงานชื�อ “หมา-นษุย์” (ภาพที� 134) 
ของศลิปินมีการแสดงออกด้วยเนื :อหาสงัคม กล่าวคือ เป็นการนําเสนอเรื�องราวเกี�ยวกบับคุลใน
สงัคมบางกลุม่ที�มีจิตใจและความประพฤติตกตํ�าไปในด้านมืด ซึ�งศลิปินได้กลา่วถึงเนื :อหาโดยรวม
ของการสร้างสรรค์ดงันี : 

มองเรื�องพฤติกรรมของคนในสงัคม... งานแตล่ะชิ :นมีที�มาจากตา่งที�กนั แตม่นัมี
โครงสร้างของความคิดรวมๆ คือเราสนใจเรื�องของเปรต มองถงึภาพลกัษณ์ของคนที�มี
พฤติกรรมคล้ายคลงึกบัเปรตซึ�งมนัแอบแฝงอยู่กบัพฤติกรรมของคนในสงัคมปัจจบุนั นี�คือ
โครงสร้างความคิดกว้างๆ... ในยคุปัจจบุนัคนมีความพฤติกรรมที�เสื�อมลง ขาดซึ�งศีลธรรม 
เพราะอาจจะขาดการปลกูฝังศีลธรรม... ซึ�งจริงๆแล้วโบราณเรื�องเปรตเรื�องนรกมนัเป็น
เนื :อหาที�เอาไว้ข่มจิตใจหรือข่มความคิดในทางด้านลบ... อยากให้ผลงานเป็นสว่นหนึ�งที�ไป
กระตุ้นตอ่มจิตสํานกึของคน เกี�ยวกบัสิ�งที�เป็นอยู่ในปัจจบุนั ให้เขารู้สกึวา่เรื�องบาปบญุคณุ

โทษมนัมีอยู่จริง มนัมีผลตอ่ชีวิต และสภาพแวดล้อมที�เราอยู่...377 

จากความสนใจในเรื�องราวของเปรตรวมทั :งนรก ศิลปินได้หยิบยกเอาภาพลกัษณ์
ดงักลา่วมาแสดงออกในผลงานศลิปะของตน โดยได้มีการนําเสนอเนื :อหาที�เชื�อมโยงเปรียบเทียบ
เปรต และสตัว์นรกทั :งหลายเข้ากบัพฤตกิรรมด้านลบของมนษุย์ในสงัคม เพื�อกระตุ้นเตือนให้มนษุย์
ได้ตระหนกัถึงผิดชอบชั�วดี ตลอดจนผลกรรมจากการกระทําของตนเอง  ดงัที�ศิลปินได้กลา่วถึง
รายละเอียดของเนื :อหาที�ปรากฏในผลงานทั :ง 2 ชิ :นดงันี : 

ภาพ “ภิกษุสนัดานกา” เป็นการเปรียบเทียบเชิงพฤติกรรมกบัอีกา ผมพดูถงึ
พระภิกษุที�มีความประพฤติคล้ายๆ อีกาที�สง่เสียงดงั กินจ ุสะสมของกิน สะสมทรัพย์ มีความ
ทะเยอทะยานอยากได้ในยศถาบรรดาศกัดิd เป็นต้น ซึ�งในภาพมนัแสดงอาการไมส่ํารวม มี
พฤติกรรมการแย่งชิง ไมเ่หมาะสมกบัการเป็นสมณะเพศ มีรอยสกัเป็นเรื�องไสยศาสตร์ 

                                                           

377 เรื�องเดยีวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



403 

 

เครื�องรางของขลงัมนัปรากฏอยู่แล้วในชีวิตประจําวนั... ในไตรภมิูมนัมีพวกนกกา นกแร้ง 
คอยจิกตีผีเปรต... อีกาผมจิกเพื�อเตือนสติเปรต หรือบคุคลที�อยู่ในภาพ... 

ภาพ “หมา-นษุย์” ผมเลน่กบัคํา ในความเป็นมนษุย์ของเราหากขาดซึ�งศีลธรรมก็
ไมต่า่งจากสตัว์เดรัจฉาน เพราะปฏิบติัตนไปตามสญัชาตญาณจะไมใ่ช้ความรู้การไตร่ตรอง
มาคิดวิเคราะห์... ตอนนั :นมีอยู่ช่วงหนึ�งที�มีเรื�องพระภิกษุเสพสงัวาสกบัหมา มนัเป็นเนื :อหาที�

คอ่นข้างแรงสําหรับคนในพระพทุธศาสนา378 

สามารถสรุปได้วา่เนื :อหาเรื�องราวที�ศลิปินใช้นําเสนอในผลงานจิตรกรรมทั :ง 2 ชิ :นมี
เนื :อหาสงัคม กลา่วคือ ในผลงานชื�อ “ภิกษุสนัดานกา” ศลิปินได้แสดงภาพมนษุย์แตมี่ปากเป็นนก
กา มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบกลา่วถึงภิกษุบางกลุม่ที�มีพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม มีความ
ประพฤติดงัเชน่อีกา และในผลงานชื�อ “หมา-นษุย์” เกิดจากการได้รับรู้เหตกุารณ์ที�เกิดขึ :นในสงัคม 
ศลิปินแสดงภาพมนษุย์ที�ผสมร่างกบัสนุขั โดยมีจีวรอนัเป็นสิ�งแสดงถึงพระภิกษุสงฆ์ ภายในภาพ
จิตรกรรมทั :ง 2 ปรากฏนกกามีความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ถึงการกระตุ้นเตือนให้ผู้ชมเกิดการ
ตระหนกัรับรู้ถึงผลกรรมที�ได้รับจากการประพฤตปิฏิบตั ิ แม้ผลงานทั :ง 2 ชิ :นจะมีพื :นฐานมาจาก
ความเชื�อและความศรัทธาส่วนตน หากแตไ่ด้มีการกล่าวพาดพิงถึงพฤตกิรรมของบคุคลอื�น จงึถือ
วา่เป็นการนําเสนอเนื :อหาสงัคม 

                                                           

378 เรื�องเดยีวกนั. 
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บทที� 4 

สรุปผลการศึกษา 

วตัถปุระสงค์ในการทําวิทยานิพนธ์ครั �งนี �ผู้ วิจยัมุง่ศกึษาแรงจงูใจ จําแนกประเภท
กระบวนแบบ และเนื �อหาในผลงานทศันศลิป์ที-นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินไทย ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2477-
2550 ซึ-งผลจากการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี � 

การก่อตั �งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมในปี พ.ศ.2477 ซึ-งตอ่มาได้รับการสถาปนาให้เป็น
มหาวิทยาลยัศลิปากรในปี พ.ศ.2486 นบัเป็นตวัแปรสําคญัที-ก่อให้เกิดแนวทางการสร้างสรรค์แบบ
ใหมข่ึ �น แม้ว่าการเริ-มต้นจากอดีตในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที- 4 
เป็นต้นมา อิทธิพลศลิปะจากชาติตะวนัตกได้ไหลบา่เข้าผสมผสานกบัวฒันธรรมสยามหลอมรวม
แนวทางในการสร้างสรรค์จนก่อให้เกิดการเปลี-ยนแปลงทิศทางของการสร้างสรรค์ศลิปะ โดยลอก
เลียนตะวนัตกในชว่งต้นและนํามาปรับประยกุต์ให้สอดคล้องกบัความเป็นไทยในเวลาถดัมา แต่
ทวา่ศลิปินหรือชา่งในชว่งเวลาดงักลา่วที-สร้างผลงานศลิปกรรมกลบัมิได้ให้ความสนใจ หรือให้
ความสําคญักบัการนําเสนอรูปสตัว์อย่างแท้จริง หากแตมุ่ง่แสดงเรื-องราวของบคุคลสําคญัทาง
ประวตัิศาสตร์หรือเรื-องราวทางศาสนาและความเชื-อ อีกทั �งยงัมีลกัษณะการผสมผสานศลิปะ
ตะวนัตกประยกุต์ให้สอดคล้องกบัศลิปะไทย มิได้สะท้อนถึงความเป็นสากลอยา่งชดัเจน ซึ-งถือเป็น
ชว่งเวลาก่อนการเปลี-ยนผา่นไปสูก่ระบวนแบบสากลในเวลาถดัมา 

ลว่งเข้ารัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที- 6 ในปี พ.ศ.
2466 นายคอร์ราโด เฟโรจี หรือศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี ได้เดนิทางจากประเทศอิตาลีเพื-อเข้ารับ
ราชการในตําแหนง่ชา่งปั �นของกรมศลิปากร ตอ่มาในปี พ.ศ.2477 ตรงกบัรัชสมยัของ
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล รัชกาลที- 8 ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรีและ
ผู้ เชี-ยวชาญในกรมศลิปากรได้ร่วมกนัก่อตั �งสถานศกึษาคือ โรงเรียนประณีตศลิปกรรมซึ-งภายหลงั
ได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลยัศลิปากร เพื-อผลิตศลิปินให้สอดรับกบัความต้องการของ
สงัคม ก่อให้เกิดการเปลี-ยนแปลงทางศลิปะครั �งสําคญั ภายใต้การควบคมุดแูลหลกัสตูรของ
ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี ได้มีการจดัการศกึษาอยา่งเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตามหลกัสตูรของ

 

404 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



405 
 

สถาบนัศลิปะในประเทศตะวนัตก มุง่เน้นให้ศกึษาศลิปะตามหลกัวิชา (Academy Art) เป็นผลทํา
ให้ศลิปินหลายทา่นสร้างสรรค์ผลงานงานศลิปะตามแบบอยา่งสากลมากยิ-งขึ �น 

การก่อตั �งสถานศกึษาแหง่นี �ถือเป็นการเริ-มต้นของการสร้างสรรค์รูปสตัว์ในผลงาน
ทศันศลิป์กระบวนแบบใหม ่มีความแตกตา่งไปจากรูปสตัว์ที-เคยปรากฏในอดีต กล่าวคือ รูปสตัว์ใน
อดีตสร้างสรรค์ด้วยแนวไทยประเพณี ภาพสตัว์แสดงความงามตามอดุมคต ิ โดยชา่งได้เนรมิต
รูปลกัษณ์ของสตัว์ขึ �นใหม ่ ดงัปรากฏในภาพจิตรกรรมไทย เชน่ สตัว์ป่าหิมพานต์ ล้วนถกูประยกุต์
ดดัแปลงรูปทรงให้มีโครงสร้างผิดเพี �ยนไปจากสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาต ิ ตอ่มาเมื-อก่อตั �ง
โรงเรียนประณีตศลิปกรรมซึ-งมีหลกัสตูรการศกึษาศลิปะตามหลกัวิชา มุง่ศกึษาเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ โดยเฉพาะวิชากายวิภาคมีความสําคญัอยา่งยิ-ง เนื-องจากเป็นวิชาที-วา่ด้วยการศกึษา
โครงสร้าง กล้ามเนื �อของสิ-งมีชีวิตทั �งมนษุย์และสตัว์ เป็นพื �นฐานของการศกึษาซึ-งถกูบรรจไุว้ใน
หลกัสตูร และนกัศกึษาทกุทา่นต้องได้รับการฝึกปฏิบตัใิห้เกิดทกัษะเพื-อเป็นประโยชน์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานตอ่ไป จงึสรุปได้วา่การนําเสนอรูปสตัว์มีการแปรเปลี-ยนเป็นการแสดงออกอยา่ง
ถกูต้องเหมือนจริง นอกจากนี �ได้ก่อให้เกิดความเปลี-ยนแปลงด้านเนื �อหาในผลงานทศันศลิป์ด้วย 
เนื-องจากแนวคิดปัจเจกชนนิยมของสากลทําให้ศลิปินมีอิสระในการสร้างสรรค์ สตัว์จงึได้รับความ
สนใจนําเสนอเป็นประธานหลกัของผลงาน มีแนวโน้มเป็นอิสระจากเนื �อหาเดมิในอดีต อาทิ 
เรื-องราวทางศาสนา กษัตริย์หรือบคุคลสําคญั มาสูเ่นื �อหาที-เกี-ยวเนื-องกบัศลิปิน บคุคลหรือ
สิ-งแวดล้อม ตามแตส่ิ-งเร้าที-กระตุ้นตอ่ความสนใจของศลิปินแตล่ะท่าน 

ในระหวา่งปี พ.ศ.2477-2486 ถือเป็นชว่งเวลาของการบม่เพาะการสร้างสรรค์ศลิปะ
แนวสากลของไทย เมื-อสํารวจผลงานทศันศลิป์ในระหวา่งนี �พบวา่ ผลงานที-แสดงรูปสตัว์ยงัมี
ปริมาณน้อยเมื-อเปรียบเทียบกบัผลงานที-นําเสนอด้วยรูปทรงมนษุย์ สะท้อนให้เห็นวา่ศลิปินให้
ความสนใจนําเสนอรูปมนษุย์มากกว่ารูปสตัว์ กลา่วได้วา่ในระหวา่งนี �ผลงานที-แสดงรูปสตัว์ถกู
สร้างขึ �นโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีและลกูศิษย์ สามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ผลงานที-ได้รับมอบหมายจากหนว่ยงานราชการ อาทิ ที-สว่นฐานของอนสุาวรีย์ประชาธิปไตยมีลาย
ปนูปั �นนนูตํ-ารูปสตัว์ประกอบเป็นสว่นหนึ-ง สร้างขึ �นในปี พ.ศ. 2482 โดยศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี 
และผลงานสว่นตวั เชน่ ผลงานจิตรกรรมชื-อ “คณุยายกบัอีสี” สร้างขึ �นในปี พ.ศ.2481 โดยเฟื�อ หริ
พิทกัษ์ ศษิย์คนสําคญัของศาสตราจารย์ศลิป์ เป็นต้น ซึ-งผลงานทั �งหมดล้วนแสดงความงามอยา่ง
ถกูต้องเหมือนจริง อย่างไรก็ตามผลงานที-นําเสนอรูปสตัว์เหล่านี �กลบัมิได้มีความโดดเดน่เป็น
ประธานหลกัของภาพ ประกอบกบัในชว่งเวลานี �ไมป่รากฏวา่มีศลิปินทา่นใดให้ความสําคญั
สร้างสรรค์ผลงานด้วยรูปสตัว์อยา่งตอ่เนื-อง จนกระทั-งในปี พ.ศ.2487 จงึเริ-มมีศลิปินให้ความสนใจ
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นําเสนอรูปสตัว์ และเริ-มปรากฏเดน่ชดัมากยิ-งขึ �นในปี พ.ศ.2492 เมื-อมีการจดัการแสดงศลิปกรรม
แหง่ชาตขิึ �นเป็นครั �งแรก ศลิปินหลายทา่นตา่งให้ความสนใจสง่ผลงานที-แสดงออกด้วยรูปสตัว์ของ
ตนเข้าร่วมการแสดง การนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานทศันศลิป์ของศลิปินไทยจงึเริ-มมีความชดัเจน
และมีจํานวนมากยิ-งขึ �น แสดงให้เห็นวา่การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตเิป็นสิ-งเร้าหนึ-งที-ก่อให้เกิดแรง
กระตุ้นตอ่การสร้างสรรค์ของศลิปิน ถือเป็นสิ-งจงูใจที-สง่เสริมให้ศลิปินได้ถ่ายทอดอิสระทาง
ความคดิ โดยเริ-มสนใจนําเสนอเนื �อหาเรื-องราวที-เกี-ยวข้องกบัสตัว์มากขึ �น  

ผลงานที-สร้างสรรค์ขึ �นในปี พ.ศ.2487 ถึงปัจจบุนัปรากฏการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงาน
สว่นตวัด้วยสื-อและกลวิธีที-หลากหลาย อาทิ จิตรกรรม ประตมิากรรม ภาพพิมพ์ ตลอดจนสื-อผสม
เฉกเชน่เดียวกบัชาติตะวนัตก อยา่งไรก็ตามในช่วงเวลานี �ยงัมีผลงานที-ได้รับมอบหมายจาก
หนว่ยงานราชการ อาทิ การสร้างอนสุาวรีย์บคุคลสําคญัทางประวตัศิาสตร์ของชาติ เชน่ การสร้าง
อนสุาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช กรุงเทพมหานครฯ พระบรมราชานสุรณ์สมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช จงัหวดัสพุรรณบรีุ และอนสุาวรีย์วีรชนคา่ยบางระจนั จงัหวดัสิงห์บรีุ ปรากฏรูปม้า ช้าง 
และกระบือเป็นสว่นหนึ-งของอนสุาวรีย์ เป็นต้น แตท่ว่าสดัสว่นของการนําเสนอผลงานสว่นตวัมี
มากกวา่ผลงานที-ได้รับมอบหมายจากหนว่ยงานราชการ ทั �งนี �เกิดจากมีผู้สนใจศกึษาศลิปะมาก
ยิ-งขึ �น และสว่นหนึ-งเกิดจากแรงจงูใจภายในของศลิปินที-กระตุ้นให้แสดงพฤตกิรรมเพื-อตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของตนเป็นหลกั 

ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจจํานวนศลิปินที-สร้างสรรค์รูปสตัว์ในผลงานทศันศลิป์ตั �งแตปี่ 
พ.ศ.2487-2550 พบวา่มีศลิปินให้ความสนใจนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานส่วนตวัประมาณ 200 ทา่น 
แตท่วา่ในจํานวนนี �สว่นหนึ-งประกอบด้วยศลิปินรุ่นใหมที่-สร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์เพียงชว่งเวลา
หนึ-ง อีกส่วนหนึ-งคือศลิปินที-มีชื-อเสียงเป็นที-รู้จกัประมาณ 60 ทา่น จากจํานวนของศลิปินที-มี
ชื-อเสียงผู้ วิจยัได้คดัเลือกศลิปินจํานวน 30 ทา่น ซึ-งมีคณุสมบตัเิดน่ชดัในแตล่ะประเภทของการ
แสดงออก ตรงตามเกณฑ์ที-กําหนดไว้ในขอบเขตของการทําวิทยานิพนธ์ เพื-อทําการวิเคราะห์เป็น
กลุม่ตวัแทนของศลิปินทั �งหมด ซึ-งผลจากการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี � 

แรงจูงใจ 

ศลิปินตะวนัตกและศลิปินตะวนัออกซึ-งหมายความรวมถึงศลิปินไทยตา่งมีแรงจงูใจใน
การสร้างสรรค์ที-คล้ายคลงึกนั กลา่วคือ แรงจงูใจในการสร้างสรรค์ผลงานรูปสตัว์ในชว่งเริ-มต้นล้วน
เกิดจากความต้องการอยูร่อด การตอบสนองตอ่ความเชื-อความศรัทธาในศาสนา และผู้ นําหรือ
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กษัตริย์ของตนซึ-งมีความเกี-ยวพนักบัการดํารงชีวิตอยา่งแนบแนน่ ตอ่มาความเปลี-ยนแปลงทาง
สงัคมมีผลโดยตรงตอ่ความคดิและการสร้างสรรค์ของมนษุย์ ดงันั �นจงึก่อให้เกิดแนวคิดและการ
แสดงออกที-มีความแตกตา่งไปจากอดีต จากแรงจงูใจที-เกิดจากความต้องการถ่ายทอดความเชื-อ 
ความศรัทธาในศาสนาและกษัตริย์ ไปสู่ความต้องการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพื-อสนองตอบตอ่
ความต้องการของผู้อปุถมัภ์ และในท้ายที-สดุคือสร้างสรรค์เพื-อตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ศลิปินเป็นหลกั 

ทกุแรงจงูใจมีความสอดคล้องกบัความต้องการทั �งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ-งความ
ต้องการและแรงขบัมกัเกิดควบคูก่นั กล่าวได้วา่เมื-อศลิปินเกิดความต้องการทางจิตใจจะก่อให้เกิด
แรงขบัผลกัดนัให้ศลิปินแสดงพฤตกิรรมเพื-อสนองตอบตอ่ความต้องการนั �นๆ ศลิปินไมเ่พียงถกู
ผลกัดนัด้วยแรงขบัภายในคือ ความต้องการแสดงความคดิ ตลอดจนความต้องการแสดงศกัยภาพ
เทา่นั �น อาจมีสิ-งลอ่ใจหรือเหตกุระตุ้นบางประการที-เร่งเร้าการสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินให้มี
ทิศทางมุง่ไปสูเ่ป้าหมายตามที-คาดหวงั ทั �งความต้องการ แรงขบั สิ-งลอ่ใจ การคาดหวงัหรือการ
ตั �งเป้าหมายเป็นปัจจยัที-ผสานสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดและพฤตกิรรมของศลิปิน ซึ-งทั �งหมดรวม
เรียกวา่ แรงจงูใจ 

สรุปได้วา่แรงจงูใจคือกระบวนการทางจิตวิทยา เป็นปัจจยัสําคญัที-กําหนดทิศทางของ
พฤตกิรรมเพื-อมุง่ไปสูเ่ป้าหมาย รวมทั �งเป็นปัจจยักําหนดความเข้มและความคงทนของพฤตกิรรม 
เมื-อศลิปินถกูกระตุ้นจากสิ-งเร้าภายในหรือสิ-งเร้าภายนอกก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สกึ ตลอดจนเกิด
ความคดิเห็น และเกิดความต้องการถ่ายทอดความคิดเหลา่นั �นให้ปรากฏ ผนวกเข้ากบัพลงัผลกัดนั
จากแรงจงูใจภายในหรือแรงจงูใจภายนอกจงึก่อให้เกิดแรงขบั ทําให้ศลิปินแสดงพฤตกิรรมเพื-อ
ตอบสนองตอ่สิ-งเร้าเหล่านั �นด้วยกรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะขึ �น โดยสามารถสรุปการ
วิเคราะห์เรื-องแรงจงูใจของศิลปินทั �ง 30 ทา่นดงันี � 

ในเบื �องต้นผลงานที-นําเสนอรูปสตัว์ของศลิปินทั �ง 30 ทา่นมีมลูเหตจุงูใจหรือถกูกระตุ้น
จากสิ-งเร้าภายในและสิ-งเร้าภายนอก ซึ-งสิ-งเร้าภายใน ได้แก่ ความคิด อารมณ์ความรู้สกึ 
จินตนาการ จิตใต้สํานกึ และสิ-งเร้าภายนอก ได้แก่ เรื-องราวที-เกี-ยวข้องกบัมนษุย์หรือสภาพการณ์
ของสิ-งแวดล้อมตา่งๆที-ศลิปินได้สมัผสัรับรู้และก่อให้เกิดแนวความคิด แม้ศลิปินจะถกูกระตุ้นด้วย
สิ-งเร้าที-แตกตา่งกนั แตท่ว่าศลิปินทั �ง 30 ทา่นตา่งมีแรงจงูใจภายในเป็นพลงัผลกัดนัพฤตกิรรมการ
สร้างสรรค์เป็นลําดบัแรก กล่าวคือ เมื-อศลิปินได้รับแรงกระตุ้นจากสิ-งเร้า ศลิปินมกัตอบสนองตอ่สิ-ง
เร้าโดยคาดหวงัถึงความพงึพอใจด้านการได้แสดงออกซึ-งความคิดเห็น และได้แสดงออกซึ-ง
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ศกัยภาพความสามารถเชิงศิลปะของตนเป็นหลกั โดยให้ความสําคญักบัแรงจงูใจภายนอกเป็น
ลําดบัรองลงมา กลา่วคือ แรงจงูใจภายนอกเรื-องเงิน ชื-อเสียง เกียรตยิศ คํายกย่องสรรเสริญ และ
การยอมรับจากสงัคมเป็นเพียงสิ-งเสริมแรงให้แก่ศลิปิน ด้านการเสริมสร้างกําลงักายและกําลงัใจ 
ทําให้พลงัของแรงจงูใจภายในทวีระดบัมากยิ-งขึ �น รวมทั �งมีผลตอ่ความคงทนของพฤตกิรรมทําให้
ศลิปินสามารถยืนหยดัสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที-ตนรักตอ่ไป ดงันั �นแรงจงูใจภายนอกจงึถกูนํา 
มาใช้เสริมแรงให้กบัแรงจงูใจภายในได้ 

จากการศกึษาพบว่าศลิปินหลายทา่นมิได้ปฏิเสธความสําคญัของเงินหรือแรงจงูใจ
ภายนอก เนื-องจากการดํารงชีวิตของมนษุย์ตา่งมีความต้องการเครื-องอปุโภคบริโภค เงินคือปัจจยั
สําคญัที-สามารถทําให้ได้มาซึ-งสิ-งของและเครื-องอํานวยความสะดวกดงักลา่ว หากความต้องการ
พื �นฐานด้านชีวภาพที-ถกูผลกัดนัจากแรงจงูใจด้านร่างกาย อาทิ ความหิว ความกระหาย และ
ความสขุสบายทางร่างกายได้รับการตอบสนอง เมื-อนั �นศลิปินจงึเกิดแรงจงูใจด้านจิตวิทยาคือ 
ความต้องการบรรลตุอ่ความปรารถนาเพื-อให้ได้มาซึ-งความสขุ ความเพลิดเพลิน ความภาคภมูิใจ 
ตลอดจนความต้องการแสวงหาสถานภาพ การสร้างชื-อเสียง และการเป็นที-ยอมรับของบคุคลอื-น
ในสงัคม ดงันั �นเงินจงึเป็นเหตผุลที-ทําให้ศลิปินหลายทา่นยงัคงคํานงึถึงและให้ความสําคญั อาทิ 
ทวี รัชนีกร พิชยั นิรันต์ และวิจิตร อภิชาตเิกรียงไกรได้แสดงทศันะว่า เงินเป็นปัจจยัสําคญัที-ทําให้
ศลิปินได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานตามแรงปรารถนาภายในของตนตอ่ไป เพราะหากขาดเงินใน
การดํารงชีวิตยอ่มมีผลกระทบและเป็นอปุสรรคตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ นอกจากนี �ศลิปิน
หลายทา่นยงัมีทศันะเกี-ยวกบัรางวลัวา่ เป็นเสมือนบนัไดให้ศลิปินก้าวไปสู่ความสําเร็จในอนาคต 
รวมทั �งเป็นสิ-งที-ยืนยนัถึงศกัยภาพของศลิปิน และก่อให้เกิดการยอมรับในสงัคม อาทิ เกียรติศกัดิY 
ชานนนารถ อริยะ กิตตเิจริญวิวฒัน์ และอดเิรก โลหะกลุ เป็นต้น ในทางกลบักนัศลิปินบางทา่นได้
ปฏิเสธความสําคญัของรางวลัเนื-องจากเป็นการจํากดักรอบความคิดและอิสระในการสร้างสรรค์
ของศลิปิน อาทิ สมโภชน์ อปุอินทร์ ช่วง มลูพินิจ และสมพงษ์ อดลุสารพนัธ์ เป็นต้น  

เมื-อเปรียบเทียบถึงความสําคญัระหวา่งเงินและรางวลัพบวา่ ศลิปินให้ความสําคญั
เรื-องเงินมากกว่ารางวลั แตท่วา่ปัจจยัเหลา่นี �กลบัมิได้มีความสําคญัสงูสดุตอ่การสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะของศลิปินแตป่ระการใด เนื-องจากในเบื �องต้นศลิปินทกุทา่นตา่งได้รับแรงกระตุ้นจาก
แรงจงูใจภายในมากกว่าแรงจงูใจภายนอก ดงันั �นความต้องการในสิ-งลอ่ใจตา่งๆจงึมีระดบัตํ-ากวา่
ความต้องการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที-ตนรัก กลา่วได้วา่แรงจงูใจภายนอกเพียงอยา่งเดียวไม่
สามารถผลกัดนัพฤตกิรรมศิลปินไปสูก่ารสร้างสรรค์ได้  
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สว่นการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานทศันศลิป์ของศลิปินทั �ง 30 ทา่นล้วนมิได้เกี-ยวข้อง
กบัแรงจงูใจภายนอกเชน่เดียวกนั เนื-องจากศลิปินตา่งกลา่วตรงกนัวา่ การสร้างสรรค์รูปสตัว์นั �น
ล้วนเกิดจากความต้องการแสดงออกซึ-งความคิด ความรู้สกึ ตลอดจนความต้องการแสดงทกัษะ
เชิงสร้างสรรค์ซึ-งเป็นสิ-งที-ตนรักเป็นลําดบัแรก โดยมีมลูเหตจุงูใจมาจากความรัก ความประทบัใจ
ในสีสนัและสรีระร่างกายของสตัว์ ความประทบัใจในธรรมชาตนิิสยั ความสนใจนําเสนอสตัว์เพื-อ
สื-อสาระทางความคดิ อารมณ์และจินตนาการ ความต้องการแสดงทกัษะความสามารถ ดงันั �น
ศลิปินทกุทา่นจงึมีแรงจงูใจภายในเป็นพื �นฐานในการสร้างสรรค์รูปสตัว์ โดยมิได้เกี-ยวข้องกบั
แรงจงูใจภายนอกเรื-องเงินรายได้ รางวลั ชื-อเสียง เกียรติยศ และการยอมรับจากสงัคมแตป่ระการ
ใด ซึ-งในขณะกระทําการสร้างสรรค์ผลงานที-นําเสนอด้วยรูปสตัว์นั �นได้มุง่ให้ความสําคญักบัการ
แสดงความคิดและความรู้สึกภายใน โดยมิได้คํานงึถึงแรงจงูใจภายนอก กลา่วได้วา่สิ-งเหลา่นี �เป็น
เพียงผลพลอยได้จากความพยายามมุง่มั-นสร้างสรรค์ผลงานศลิปะที-ตนรักอยา่งบริสทุธิYใจเทา่นั �น 
ดงันั �นแรงจงูใจภายนอกจงึเป็นผลที-ได้รับจากการกระทําซึ-งถกูผลกัดนัโดยแรงจงูใจภายใน 

จากการศกึษาพบว่าผลงานของศลิปินทั �งสิ �น 30 ทา่น นําเสนอรูปสตัว์ที-อาศยัทั-วไปใน
ท้องถิ-นสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมการดํารงชีวิตของชาวไทย นอกจากนี �ศลิปิน 20 ทา่น ในจํานวน
ทั �งหมด 30 ทา่น มีแรงจงูใจภายในด้านความรักและความสนใจสตัว์ ตลอดจนธรรมชาต ิ ซึ-ง
สมัพนัธภาพระหวา่งศลิปินและสตัว์นั �นมีผลโดยตรงตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ กลา่วคือ 
ศลิปินที-มีพื �นฐานชีวิตในวนัเยาว์ใกล้ชิดกบัธรรมชาติ มีทศันะคตทีิ-ดีตอ่สตัว์ รักและเมตตามีความ
ผกูพนักบัสตัว์ ตลอดจนมีความประทบัใจในสตัว์มกัมีแรงจงูใจภายในระดบัสงูทําให้มีความคงทน
ของพฤตกิรรมคือ มีการสร้างผลงานที-นําเสนอรูปสตัว์ด้วยระยะเวลาที-ตอ่เนื-อง ตลอดจนมีปริมาณ
ผลงานมากกว่าศลิปินที-มิได้รักและประทบัใจสตัว์ ดงันั �นแรงจงูใจภายในด้านความใกล้ชิดคุ้นเคย 
ความรักและความประทบัใจจงึเป็นพลงัผลกัดนัสําคญัในการสร้างสรรค์ผลงานที-แสดงออกด้วย
รูปสตัว์ 

กระบวนแบบ 

ผลงานศลิปกรรมในอดีตมีการนําเสนอรูปสตัว์ด้วยกระบวนแบบใกล้เคียงกนั โดย
เริ-มต้นจากความต้องการศกึษาและลอกเลียนแบบความงามที-ประจกัษ์แก่สายตาอยา่งตรงไปตรงมา 
อาทิ ผลงานยคุก่อนประวตัิศาสตร์ หรือนําเสนอรูปสตัว์ในเชิงสญัลกัษณ์ทางศาสนา อาทิ ผลงาน
ยคุกลางของตะวนัตก และผลงานสมยัโบราณของไทย เป็นต้น แตท่ว่าผลงานทศันศลิป์สมยัใหม ่
(Modernism) ของตะวนัตกกลบัมีแนวโน้มของการแสดงรูปทรงเชิงลดทอน ในขณะที-ผลงาน
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ทศันศลิป์สมยัใหมข่องไทยได้มุง่ให้ความสําคญักบัการแสดงความงามของรูปทรงอย่างถกูต้อง
เหมือนจริง 

 เมื-อสํารวจผลงานทศันศลิป์สมยัใหมข่องศลิปินตะวนัตกและศลิปินไทย พบวา่มีการ
นําเสนอรูปสตัว์ด้วยกระบวนแบบที-หลากหลายขึ �นอยูก่บัความสนใจและทกัษะของศิลปิน โดย
ผลงานของศลิปินไทยทั �ง 30 ทา่น มีการนําเสนอด้วยกระบวนแบบ 4 ประเภท สามารถเรียงลําดบั
กระบวนแบบที-ศลิปินให้ความสนใจสร้างสรรค์คือ กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 
กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง และ
กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึตามลําดบั โดยสามารถกลา่วถึงรายละเอียดของแต่
ละกระบวนแบบดงันี � 

กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ เป็นการแสดงรูปสตัว์เชิงสญัลกัษณ์ผสาน
จินตนาการ โดยนําเสนอสิ-งมีชีวิตหรือสถานที-ซึ-งไมอ่าจมีอยูใ่นโลกของความเป็นจริง ประกอบด้วย
การแสดงรูปทรงสตัว์อยา่งผิดปกตวิิสยัหรือการแสดงรูปทรงสตัว์อยา่งถกูต้องเหมือนจริง หากแต่
อยูท่า่มกลางบรรยากาศแวดล้อมที-ลกึลบั อศัจรรย์ หรือแสดงความงดงามราวกบัโลกในอดุมคติ 
ผลงานที-แสดงออกด้วยกระบวนแบบเชน่นี � พบในผลงานทั �งประเภทจิตรกรรม ประตมิากรรม และ
ภาพพิมพ์ จากการพิจารณาผลงานของศลิปินทั �ง 30 ทา่นพบวา่ ทกุทา่นตา่งเคยนําเสนอรูปสตัว์
โดยมีเจตนาสื-อสารในเชิงสญัลกัษณ์ด้วยกนัทั �งสิ �น หากแตมี่สดัสว่นของความเดน่ชดัแตกตา่งกนั
ออกไป จงึสามารถสรุปได้วา่สตัว์ในงานทศันศลิป์ของศลิปินไทยมกัถกูนําเสนอด้วยกระบวนแบบ
เชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ 

กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม มุง่เน้นการแสดงสนุทรียภาพของรูปทรง ความงดงาม
ของโครงสร้าง สดัส่วน และการจดัวางองค์ประกอบ มีลกัษณะเชิงลดทอนแสดงความเรียบง่ายและ
ความเป็นระเบียบ ผลงานที-แสดงออกด้วยกระบวนแบบเชน่นี �มกัพบมากในผลงานประเภท
ประตมิากรรม เนื-องจากธรรมชาตขิองประตมิากรพงึให้ความสําคญักบัการแสดงความงามของ
รูปทรงเป็นลําดบัแรก อย่างไรก็ตามกระบวนแบบเชน่นี �สามารถพบได้ในผลงานจิตรกรรมเชน่กนั 

กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง ศลิปินมุง่ถ่ายทอดโครงสร้าง 
รูปทรงสตัว์อย่างถกูต้องเหมือนจริง ตลอดจนแสดงสภาพบรรยากาศแวดล้อมอยา่งมีเหตผุล พบ
มากในผลงานประตมิากรรม และผลงานจิตรกรรม ซึ-งการแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชน่นี �มี
สดัสว่นที-ใกล้เคียงกบักระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



411 
 

กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็นกระบวนแบบที-ศลิปินให้ความสนใจ
นําเสนอน้อยที-สดุ ลกัษณะของผลงานมุง่สะท้อนอารมณ์ความรู้สกึภายในซึ-งมีลกัษณะเป็นนามธรรม 
รูปสตัว์ถกูนําเสนอเพื-อเป็นตวัแทนของอารมณ์ความรู้สึกที-รุนแรง ตื-นเต้นเร้าใจโดยอาศยัอิทธิพล
ของสี ร่องรอยฝีแปรง พื �นผิว รูปทรงที-บดิผนั และบรรยากาศแวดล้อมที-กระตุ้นเร้าตอ่อารมณ์
ความรู้สกึก่อให้เกิดความพลุง่พลา่นปั-นป่วน ผลงานที-แสดงออกด้วยกระบวนแบบเชน่นี �มกัปรากฏ
ในผลงานประเภทจิตรกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนแบบและแรงจูงใจภายใน 

การนําเสนอผลงานด้วยกระบวนแบบที-แตกตา่งกนัของศิลปินทั �ง 30 ทา่น ได้แก่ 
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม กระบวนแบบปรนยันิยม
เชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง และกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สึกสว่นหนึ-งเป็น
ผลสืบมาจากแรงจงูใจภายใน เนื-องจากพื �นฐานของแรงจงูใจคือความต้องการซึ-งถกูกระตุ้นโดยสิ-ง
เร้าภายในหรือสิ-งเร้าภายนอก โดยมีรายละเอียดดงันี � 

กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เกิดจากการที-ศลิปินถกูกระตุ้นเร้าจาก
ภายใน อาทิ ความต้องการแสดงภาพจิตใต้สํานกึ การคิดฝัน การจินตนาการ ปรากฏในผลงานบาง
ชิ �นของประหยดั พงษ์ดํา ประพนัธ์ ศรีสตุา ชว่ง มลูพินิจ สมพงษ์ อดลุสารพนัธ์ และชวนชม บญุมี
เกิดทรัพย์ ฯลฯ หรือเกิดจากการถกูกระตุ้นเร้าจากการรับรู้สิ-งเร้าภายนอก อาทิ เกียรตศิกัดิY  
ชานนนารถ และประทีป คชบวั ได้รับรู้ถึงแนวทางการสร้างสรรค์ของศิลปินตะวนัตกกลุม่ 
เซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) เมื-อผสานกบัสิ-งเร้าภายในคือ ความชื-นชอบแนวทางที-มุง่สะท้อน
สภาวะจิต แสดงสภาพการณ์หรือรูปทรงที-ขาดเหตผุล สอดคล้องกบัทกัษะของตนเอง จงึก่อให้เกิด
การแสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ขึ �น 

กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม เกิดจากสิ-งเร้าภายในและสิ-งเร้าภายนอก กล่าวคือ ราวปี 
พ.ศ. 2500 การสร้างสรรค์ผลงานที-ทนัสมยัอยา่งมากในขณะนั �นคือ แนวทางที-ได้รับอิทธิพลจาก
ศลิปะควิบสิม์ (Cubism) ซึ-งกําจร สนุพงษ์ศรี ให้ความสนใจสร้างสรรค์ผลงานด้วยการแสดงรูป
สตัว์ที-มีเค้าโครงเป็นเหลี-ยมมมุ อีกทั �งมาโนช กงกะนนัทน์ได้ให้ความสนใจกบัการวาดภาพลายเส้น
ของเดก็ญี-ปุ่ นที-แสดงความเรียบง่าย ซึ-งทั �งแนวทางควิบสิม์และภาพเขียนของเด็กญี-ปุ่ นตา่งมี
ลกัษณะเชิงลดทอนรูปทรง ตรงกบัธรรมชาตนิิสยัในการสร้างสรรค์และทกัษะของศลิปินจงึก่อให้เกิด
การกระตุ้นเร้าภายในผลกัดนัให้ศลิปินสร้างสรรค์รูปสตัว์ผา่นกระบวนเชิงแบบรูปแบบนิยมที-แสดง
รูปทรงเรียบง่าย ให้ความสําคญักบัเส้น โครงสร้าง สี หรือทศันธาตอืุ-นๆ เป็นต้น 
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กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง ศลิปินได้รับแรงกระตุ้นจาก
สิ-งเร้าภายนอก ได้แก่ การรับรู้ตอ่กระแสนิยมของยคุสมยั เชน่ ผลงานของไพบลูย์ เมืองสมบรูณ์ 
สนัต์ สารากรบริรักษ์ และผลงานชว่งแรกของทวี รัชนีกร แสดงรูปทรงสตัว์อยา่งถกูต้องเหมือนจริง 
อนัเป็นผลมาจากอิทธิพลทางการศกึษาที-มุง่เน้นให้ศกึษาตามหลกัวิชาโดยอาศยัธรรมชาตเิป็น
แมแ่บบ ศลิปินได้ผา่นการฝึกฝนจนเกิดทกัษะซึ-งถือเป็นสิ-งเร้าภายใน และนําเสนอด้วยกระบวน
แบบดงักลา่วขึ �น  

กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เกิดจากการถกูกระตุ้นเร้าจากสิ-งเร้า
ภายใน ได้แก่ อารมณ์ความรู้สกึ ภาวะความกดดนัที-เกิดขึ �นภายในจิตใจของศลิปิน นอกจากนี �ยงั
สามารถเกิดจากการได้รับรู้ถึงสิ-งเร้าภายนอก อาทิ สมวงศ์ ทพัพรัตน์ ได้กลา่วถึงการรับอิทธิพลทาง
ความคดิจากศลิปินตะวนัตก เอดวาร์ด มงุก์ (Edvard Munch) ศลิปินคนสําคญัในลทัธิสําแดงพลงั
อารมณ์ (Expressionism) และวิลเลม เดอ คนูนิ-ง (Willem de Kooning) ศลิปินในลทัธิสําแดงพลงั
อารมณ์แนวนามธรรม (Abstract Expressionism) ซึ-งตา่งมุง่แสดงสาระสําคญัด้านความรู้สกึ
สะเทือนใจผา่นรูปทรง สี และพื �นผิว จงึทําให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนแบบอตันยันิยม
เชิงอารมณ์ความรู้สกึขึ �น หรือกญัญา เจริญศภุกลุที-ได้รับรู้ถึงสิ-งเร้าภายนอก ได้แก่ สภาพการณ์
ของชนชั �นกรรมาชีพในสงัคม กระตุ้นเร้าตอ่ความสนใจก่อให้เกิดความรู้สกึบีบคั �นภายในเป็นผลทํา
ให้ศลิปินนําเสนอผลงานด้วยกระบวนแบบดงักลา่ว  

ดงันั �นรูปสตัว์จงึเปลี-ยนไปตามความสนใจของศลิปินที-มีตอ่แนวทางในการสร้างสรรค์ 
สมัพนัธ์กบัแรงจงูใจภายในเรื-องความสนใจ และทกัษะความชํานาญ กลา่วคือ เมื-อศิลปินสนใจชื-น
ชอบแนวทางการสร้างสรรค์ใด ศลิปินจะกระทําการฝึกฝนจนเกิดทกัษะและถ่ายทอดออกมาเป็น
ผลงานศลิปะในท้ายที-สดุ โดยที-ศลิปินบางทา่นอาจแสดงออกด้วยกระบวนแบบหลากหลาย ไม่
จํากดัอยูใ่นกระบวนแบบใดกระบวนแบบหนึ-ง อาทิ ประพนัธ์ ศรีสตุา แสดงออกด้วยกระบวนแบบ
ปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ หรือ
อภิชยั ภิรมย์รักษ์ แสดงออกด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ กระบวนแบบเชิง
รูปแบบนิยม และกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็นต้น 

เนื &อหา 

เนื �อหาคือการนําเสนอข้อมลูเชิงสาระ เชน่ ความหมาย อารมณ์ความรู้สึก แนวความคิด
หรือมโนทศัน์ที-ผู้ ชื-นชมได้รับรู้ผา่นรูปทรง และสว่นมลูฐานทางศลิปะนั �นๆ โดยแบง่เนื �อหาออกเป็น 
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2 ประเภทคือ เนื �อหาสว่นตวั และเนื �อหาสงัคม ผลงานของศลิปินตะวนัตกมีการนําเสนอเนื �อหาที-
คล้ายคลงึกบัศลิปินไทยมีคือ ในอดีตมกัมีการนําเสนอเนื �อหาที-เกี-ยวเนื-องกบัศาสนา ความเชื-อ และ
เรื-องราวของกษัตริย์หรือบคุคลสําคญัในสงัคม ตอ่มาเมื-อเข้าสูศ่ลิปะสมยัใหมก่ารแสดงออกของ
เนื �อหานั �นเริ-มมีความหลากหลายมากยิ-งขึ �น โดยมีแนวโน้มแสดงเรื-องราวที-เกี-ยวเนื-องกบัความ
คดิเห็น สภาวะจิต ทศันะสว่นตวัที-มีตอ่ตนเอง สงัคม และสิ-งแวดล้อม ซึ-งสามารถสรุปถึงเนื �อหาใน
ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินทั �ง 30 ทา่นได้ดงันี � 

โดยมากสตัว์ถกูนําเสนอโดยมีแนวความคิดในการสื-อสาระในเชิงสญัลกัษณ์ มีทั �ง
ปรากฏเพื-อเป็นตวัแทนของสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกสว่นตวัโดยมีการแสดงถึงความรัก ความ
งาม ความประทบัใจ ความกลวั ความกดดนั ความศรัทธา และความเชื-อส่วนตวัตามลําดบั 
ตลอดจนเป็นสญัลกัษณ์ที-เกี-ยวข้องกบัสงัคม โดยมีการนําเสนอเนื �อหาสะท้อนภาพจิตใจของมนษุย์
ในสงัคม การเมืองการปกครอง และความเสื-อมสลายของทรัพยากรธรรมชาติตามลําดบั ทั �งนี �มี
ศลิปินให้ความสนใจนําเสนอเนื �อหาสว่นตวั และเนื �อหาสงัคมในสดัสว่นเทา่กนั โดยที-ศลิปินทา่น
หนึ-งอาจแสดงเนื �อหาทั �งสว่นตวัและสงัคม ในขณะที-ศลิปินบางทา่นอาจแสดงออกด้วยเนื �อหา
สว่นตวัหรือสงัคมเนื �อหาใดเนื �อหาหนึ-ง ทั �งนี �ขึ �นอยูก่บัสิ-งเร้าและแรงจงูใจซึ-งมีผลผลกัดนั
กระบวนการคดิและการกระทําของศลิปิน 

ภาพสตัว์ที-ปรากฏในผลงานวิจยั ประกอบด้วยสตัว์หลายชนิด ทั �งสตัว์เลี �ยงลกูด้วยนม 
สตัว์เลื �อยคลาน สตัว์สะเทิ �นนํ �าสะเทิ �นบก สตัว์ปีก ปลา แมลง ซึ-งสามารถกลา่วถึงแนวความคิดใน
การนําเสนอรูปสตัว์แตล่ะประเภท ในผลงานทศันศลิป์ของศลิปินทั �ง 30 ทา่น โดยเรียงลําดบัตาม
ความนิยมของศลิปินดงันี � 

นก เป็นสตัว์ที-ได้รับความสนใจนําเสนอสงูสดุ เนื-องจากนกมีหลายชนิด แตล่ะชนิด
สามารถนํามาใช้สื-อแสดงถึงสาระที-แตกตา่งกนั อาทิ เรื-องราวชีวิต ความรัก และครอบครัว 
ตลอดจนความคุ้นเคย ความประทบัใจ ดงัปรากฏในผลงานของ มาโนช กงกะนนัทน์ ประหยดั 
พงษ์ดํา และวิจิตร อภิชาตเกรียงไกร อีกทั �งเพื-อสง่เสริมสนุทรียะความงามในผลงานของชว่ง  
มลูพินิจ ตลอดจนถกูใช้สื-อแสดงในเชิงสญัลกัษณ์ อาทิ สญัลกัษณ์ที-เกี-ยวข้องกบัศาสนาและความ
เชื-อโดยสื-อแทนสรรพชีวิตที-ต้องเวียนว่ายตายเกิดในผลงานของพิชยั นิรันต์ สญัลกัษณ์ของความ
ตายในผลงานของทวี รัชนีกร สญัลกัษณ์ของนรกในผลงานของอนพุงษ์ จนัทร สญัลกัษณ์ของ
ความทกุข์ในผลงานของประดษิฐ์ ตั �งประสาทวงศ์ นอกจากนี �นกยงัถกูนําเสนอเพื-อเป็นสญัลกัษณ์
ของเสรีภาพ ประชาชน สงัคม การเมืองในผลงานของกําจร สนุพงษ์ศรี สมโภชน์ อปุอินทร์ พิทกัษ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



414 
 

ปิยะพงษ์ และกญัญา เจริญศภุกลุ ตลอดจนสญัลกัษณ์เชิงสิ-งแวดล้อมในผลงานของวสนัต์  
สิทธิเขตต์ และอริยะ กิตตเิจริญวิวฒัน์  

ไก่ เป็นสตัว์ที-ผกูพนักบัวิถีชีวิตของชาวไทยมาช้านาน ซึ-งศลิปินได้นําเสนอเนื �อหา
เกี-ยวข้องกบัความประทบัใจในอปุนิสยั โครงสร้างที-แสดงความสง่างาม ตลอดจนสีสนัสีสนัที-ชวน
หลงใหล ปรากฏในผลงานของไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ ประหยดั พงษ์ดํา สนัต์ สารากรบริรักษ์ ชว่ง 
มลูพินิจ อีกทั �งยงัถกูใช้เพื-อสื-อแสดงถึงความตายในผลงานของเกียรติศกัดิY ชานนนารถ นอกจากนี �
ยงัถกูนําเสนอในเชิงสญัลกัษณ์ เพื-อสื-อแทนถึงเสรีภาพ ภารดรภาพในผลงานของกําจร สนุพงษ์ศรี 
เพื-อเป็นตวัแทนความรักความอบอุ่นของครอบครัวในผลงานของ ทวี รัชนีกร และเบญจรงค์  
โควาพิทกัษ์เทศ ประกอบกบัเป็นสญัลกัษณ์แทนบคุคลเพื-อสะท้อนสภาพการณ์ของสงัคมและ
การเมืองในผลงานของสมโภชน์ อปุอินทร์ 

โค กระบือ เป็นสตัว์ที-ผกูพนักบัวิถีชีวิตของชาวไทย โดยมีเนื �อหาเกี-ยวเนื-องกบัความ
ประทบัใจของศลิปิน กลา่วคือ  ประทบัใจในโครงสร้างกายวิภาค ตลอดจนความนา่รักนา่เอ็นดขูอง
สตัว์ปรากฏในผลงานของไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ หรือนําเสนอรูปสตัว์ประเภทนี �เพื-อแสดงภาพของ
วิถีชนบทที-ตนประทบัใจในผลงานของประพนัธ์ ศรีสตุา อีกทั �งถ่ายทอดความประทบัใจที-ได้พบเห็น
ภาพจิตรกรรมบนผนงัถํ �าเมื-อครั �งที-เรียนวิชาประวตัิศาสตร์ศลิป์ในผลงานของมาโนช กงกะนนัทน์ 
นอกจากนี �ได้ถกูนํามาใช้เพื-อเป็นสญัลกัษณ์แทนความอนิจจงัของสรรพชีวิตในผลงานของถนอมจิตร์  
ชุม่วงศ์ ตลอดจนการนําเสนอเรื-องราวของสงัคมบริโภค ความโหดร้ายของมนษุย์ในผลงานของ
อดเิรก โลหะกลุ หรือใช้เป็นคําสบถเสียดสีการเมืองในผลงานของวสนัต์ สิทธิเขตต์ 

ช้าง เป็นสตัว์มงคลของไทย ศลิปินใช้นําเสนอเนื �อหาเกี-ยวกบัความประทบัใจในสรีระ
ของช้าง สภาพการณ์ของช้างไทย สะท้อนภาพปัญหาความเสื-อมถอยของจิตในมนษุย์ และปัญหา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ดงัปรากฏในผลงานของประทีป คชบวั วิจิตร อภิชาตเิกรียงไกร อริยะ กิตติ
เจริญวิวฒัน์ อภิชยั ภิรมย์รักษ์ สธีุ คณุาวิชยานนท์ ซึ-งอภิชยั และสธีุได้มีการนําเสนอช้างในเชิง
สญัลกัษณ์สื-อแสดงถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทยร่วมด้วย 

สนุขั เป็นสตัว์ที-ศลิปินให้ความสนใจในสรีระ และประทบัใจในธรรมชาตนิิสยัที-ซื-อสตัย์ 
นา่รักนา่เอ็นด ูก่อให้เกิดความผกูพนัรักใคร่ปรากฏในผลงานของสนัต์ สารากร บริรักษ์ ชิน ประสงค์ 
และรสลิน กาสต์ ตลอดจนนําเสนอเพื-อตอบสนองตอ่ความคดิความรู้สกึถึงความกดดนั ปรากฏใน
ผลงานของเกียรติศกัดิY ชนนนนารถ รวมทั �งนําเสนอเพื-อเป็นการสะท้อนพฤตกิรรมที-เสื-อมทรามของ
มนษุย์ในสงัคมของแดงบวัแสน และอนพุงษ์ จนัทร 
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ม้า เป็นสตัว์ที-มีสรีระโครงสร้างและกล้ามเนื �อที-สง่างาม และมีศลิปินให้ความสนใจ
นําเสนอภาพความประทบัใจเกี-ยวกบัม้าหลายทา่น ได้แก่ ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ ประพนัธ์ ศรีสตุา 
ชิน ประสงค์ และอริยะ กิตตเิจริญวิวฒัน์ ซึ-งอริยะไมเ่พียงประทบัใจในกายวิภาคม้าเทา่นั �น ยงัได้
นําเสนอเรื-องราวที-เกี-ยวข้องกบักิจกรรมสนัทนาการของมนษุย์ร่วมด้วย นอกจากนี �ประทีป คชบวัได้
นําเสนอรูปม้าในเชิงสญัลกัษณ์สื-อแสดงถึงความเร็ว และการก้าวไปข้างหน้า 

ปลา เป็นสตัว์ที-ศลิปินใช้แสดงถึงเนื �อหาเกี-ยวกบัความศรัทธาในพระพทุธศาสนา รวมทั �ง
สะท้อนชีวิตเปรียบเทียบพฤตกิรรม และการดําเนินชีวิตของมนษุย์ในสงัคมซึ-งปรากฏในผลงานของ
พิชยั นิรันต์ และการนําเสนอความประทบัใจในรูปร่างสีสนั จนนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนตนเอง
ในผลงานของรสลิน กาสต์ ตลอดจนเพื-อเป็นการสะท้อนถึงภาวะความกดดนัภายในจิตใจใน
ผลงานของสมวงศ์ ทพัพรัตน์ นอกจากนี �ได้ถกูนําเสนอเชิงสญัลกัษณ์เกี-ยวกบัสภาพการณ์ทาง
สงัคม การเมือง และสิ-งแวดล้อมในผลงานของทวี รัชนีกร รวมไปถึงการสะท้อนวิถีแหง่สงัคม
บริโภคในผลงานของอดเิรก โลหะกลุ 

สตัว์ในจินตนาการที-เกิดจากการผสมผสานรูปร่างสิ-งมีชีวิตหลายชนิด ปรากฏในผลงาน
ของชว่ง มลูพินิจ แสดงรายละเอียดของกุ้งผสมผสานโครงสร้างของม้า หรือมนษุย์มีศีรษะและปีก
เป็นนก มีเนื �อหาเกี-ยวกบัความประทบัใจและการจินตนาการคิดฝันของศลิปิน นอกจากนี �ได้แสดง
ภาพสิ-งมีชีวิตมีลําตวัเป็นมนษุย์มีศีรษะเป็นตวัเงินตวัทองและสิงโต ซึ-งมีเนื �อหาเกี-ยวกบัปัญหาทาง
การเมือง เป็นสญัลกัษณ์สื-อแสดงถึงจิตใจฝ่ายตํ-าของมนษุย์ที-หลงมวัเมาในอํานาจ เชน่เดียวกบั
ผลงานของสมพงษ์ อดลุสารพนัธ์ซึ-งแสดงภาพสิ-งมีชีวิตมีลําตวัเป็นมนษุย์มีศีรษะเป็นปลา แสดง
เนื �อหาเกี-ยวกบัจินตนาการความฝันของศลิปิน นอกจากนี �ยงัแสดงภาพสิ-งมีชีวิตลําตวัเป็นมนษุย์
แตมี่ศีรษะเป็นกะโหลก หมปู่า สนุขั โค และตะกวดเชิงสญัลกัษณ์สื-อแสดงถึงความเห็นแก่ตวัของ
มนษุย์และความเสื-อมสลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ อีกทั �งในผลงานของประทีป คชบวั ได้
นําเสนอภาพสนุขัแตมี่ศีรษะเป็นมนษุย์ (ศลิปิน) ตลอดจนผลงานที-แสดงรูปทรงที-เกิดจากการ
ผสมผสานสิ-งมีชีวิตหลายชนิดอย่างนา่อศัจรรย์ เชน่ โคแตมี่ลวดลายเสือที-บริเวณศีรษะ เป็ดแตมี่
ศีรษะเป็นเห็ด หรือมนษุย์ซึ-งมีลําตวัสว่นลา่งเป็นหลอดสี ทั �งนี �เพื-อสนองตอบตอ่จินตนาการความ
เพ้อฝัน และแสดงออกซึ-งทศันะของตนที-มีตอ่สงัคม หรือผลงานของวสนัต์ สิทธิเขตต์แสดงรูปจิ �งจก
ซึ-งมีศีรษะเป็นมนษุย์ มีเนื �อหาที-กลา่วถึงการประชดประชนัเสียดสีนกัการเมือง และผลงานของ 
อนพุงษ์ จนัทร แสดงภาพพระภิกษุแตมี่ปากเป็นนกกา ตลอดจนพระภิกษุซึ-งมีลกัษณะโครงสร้าง
แบบผสมผสานระหวา่งมนษุย์กบัสนุขั สะท้อนเรื-องราวพฤตกิรรมที-เสื-อมทรามของบคุคลบางกลุม่
ในสงัคม 
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แมว เป็นสตัว์ที-ศลิปินให้ความสนใจ เนื-องจากเกิดความประทบัใจในธรรมชาตินิสยั 
และความงามทางโครงสร้าง โดยนําเสนอเนื �อหาที-เกี-ยวข้องกบัสภาวะทางอารมณ์ความรู้สกึเป็น
หลกั อาทิ ในผลงานของประหยดั พงษ์ดํามุง่ถ่ายทอดความนา่รักน่าเอ็นด ู ตลอดจนแสดง
ธรรมชาตนิิสยัที-ลกึลบัของแมวซึ-งศลิปินเกิดประทบัใจ อีกทั �งผลงานของแดง บวัแสน และชวนชม 
บญุมีเกิดทรัพย์ได้นําเสนอแมวเพื-อสะท้อนความโดดเดี-ยว อ้างว้าง ตลอดจนผลงานของทวี รัชนีกร 
ได้มีการนําเสนอรูปแมวเพื-อเป็นสญัลกัษณ์แทนหญิงไทย 

สตัว์เลื �อยคลานประเภท ตุ๊กแก ศลิปินได้แสดงเนื �อหาเรื-องราวเกี-ยวกบัความประทบัใจ
ในสมัพนัธภาพระหวา่งครอบครัวในผลงานของประหยดั พงษ์ดํา อีกทั �งจิ �งจก ตวัเงินตวัทอง และรัง
ไหมได้ถกูนําเสนอในเชิงสญัลกัษณ์ซึ-งมีความเกี-ยวข้องกบัการประชดประชนัเสียดสีสงัคม 
การเมือง ปรากฏในผลงานของวสนัต์ สิทธิเขตต์ และกญัญา เจริญศภุกลุ 

ผลงานที-ประกอบด้วยสตัว์ 2 ชนิด ได้แก่ ผลงานที-แสดงรูปไก่และงขูองทวี รัชนีกร 
แสดงเนื �อหาเรื-องราวเกี-ยวข้องกบัคําสภุาษิตใช้อปุมาเปรียบเทียบพฤติกรรมของบคุคลในสงัคม และ
เบญจรงค์ โควาพิทกัษ์เทศ แสดงเนื �อหาเรื-องราวเกี-ยวกบัการดิ �นรนตอ่สู้ของชีวิต นอกจากนี �ผลงาน
ที-แสดงรูปปลาและนกของประพนัธ์ ศรีสตุามีความเกี-ยวข้องกบัการดํารงชีวิตและการเมือง  

สตัว์สี-เท้าอื-นๆ ได้แก่ หมปู่า แพะ และกวาง ศลิปินให้ความสนใจนําเสนอเนื �อหา
เกี-ยวกบัความประทบัใจในโครงสร้าง สรีระ และอปุนิสยัของสตัว์ อาทิ แพะและกวางที-แสดงความ
นา่รักนา่เอ็นดตูลอดจนความสง่างามในผลงานของไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ หรือการแสดงอปุนิสยันกั
สู้ของหมปู่าในผลงานของชิน ประสงค์  

แมลง สื-อแสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์เกี-ยวข้องกบัปรัชญาการดํารงชีวิต การตอ่สู้
ระหวา่งธรรมะและอธรรมของประพนัธ์ ศรีสตุา 

ความสัมพันธ์ระหว่างเนื &อหาและกระบวนแบบ 

จากผลงานของศลิปินทั �ง 30 ทา่นพบว่ามีการแสดงออกด้วยเนื �อหาสว่นตวัและเนื �อหา
สงัคม ซึ-งสามารถสรุปถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งเนื �อหาและกระบวนแบบได้ดงันี � 

เนื �อหาสว่นตวัที-เกี-ยวข้องกบั ความรัก ความประทบัใจ ตลอดจนความดีงามโดยมาก
มกัถกูถ่ายทอดโดยกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง กระบวนแบบเชิง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



417 
 

จินตนาการและสญัลกัษณ์ กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม และกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์
ความรู้สกึตามลําดบั 

เนื �อหาสว่นตวัที-เกี-ยวข้องกบัการสะท้อนสภาวะจิตภายใน เชน่ ความกดดนั ความตาย 
ความอ้างว้างมกัถกูถ่ายทอดด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ และกระบวนแบบ
อตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึตามลําดบั 

เนื �อหาสว่นตวัที-เกี-ยวข้องกบัความศรัทธา ความเชื-อมกัถกูถ่ายทอดด้วยกระบวนแบบ
เชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นหลกั โดยมีกระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือน 
จริง และกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมในสดัส่วนเทา่กนั 

เนื �อหาสงัคมที-เกี-ยวข้องกบัการดํารงชีวิตของบคุคลในสงัคม และความเกี-ยวพนัทาง
การเมืองมกัถกูถ่ายทอดด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์เป็นหลกั และมีกระบวนแบบ
ปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริงกบักระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมในสดัสว่นใกล้เคียงกนั 
ทั �งนี �มีการแสดงออกด้วยกระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึในสดัส่วนที-น้อยที-สดุ 

เนื �อหาสงัคมที-เกี-ยวข้องกบัสภาพการณ์ของสิ-งแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ
มกัถกูถ่ายทอดด้วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ และกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม
ตามลําดบั 

จากการศกึษาพบว่าศลิปินได้นําเสนอรูปสตัว์ในผลงานทศันศลิป์เพื-อสื-อแสดงออกถึง
อารมณ์ความรู้สกึ ตลอดจนทศันะด้านลบ อาทิ ความอ้างว้างโดดเดี-ยว ความกดดนั ตลอดจน
ความเสื-อมทรามของจิตใจมนษุย์ในสงัคม และความเสื-อมสลายของทรัพยากรธรรมชาตใินจํานวน
เทา่กนักบัการนําเสนอรูปสตัว์ในผลงานด้วยทศันะด้านบวก คือความดีงาม ความประทบัใจ และ
ความรัก สามารถสรุปได้วา่ศลิปินที-มีทศันะตอ่สตัว์ด้านบวกสามารถนําเสนอผลงานโดยใช้สตัว์ใน
การถ่ายทอดความคดิด้านลบได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ กระบวนแบบ และเนื &อหา 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจ กระบวนแบบ และเนื �อหานั �นสามารถสรุปได้ว่า แรงจงูใจ
เป็นเสมือนกลไกทางจิตที-สําคญัในการขบัเคลื-อนกระบวนการสร้างสรรค์ของศลิปิน เริ-มตั �งแตก่าร
รับรู้สิ-งเร้า การเกิดความคดิเห็นหรือเกิดอารมณ์ความรู้สกึ ตลอดจนการเกิดแรงขบัหรือความ
ต้องการ นําไปสูก่ารเกิดแรงจงูใจผลกัดนัให้ศลิปินกระทําการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพื-อลดแรงขบั 
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ดงันั �นกระบวนแบบจงึมีความเกี-ยวพนักบัปฏิกิริยาการตอบสนองตอ่สิ-งเร้าด้านพฤติกรรม มีความ 
สมัพนัธ์กบัแรงจงูใจภายในด้านความต้องการถ่ายทอดการทดลองหรือการสํารวจค้นคว้า และความ
ต้องการแสดงความสามารถตามศกัยภาพที-ตนมี ในขณะที-เนื �อหามีความเกี-ยวพนักบัปฏิกิริยาการ
ตอบสนองตอ่สิ-งเร้าด้านความคดิ มีความสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจภายในด้านความต้องการถ่ายทอด
ความคิดเห็น หรืออารมณ์ความรู้สกึของศลิปิน  

การศกึษาแรงจงูใจซึ-งเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาสามารถทําให้เกิดความเข้าใจผลงาน
ทศันศิลป์ เนื-องจากเป็นการสํารวจถึงมลูเหตพืุ �นฐาน ตั �งแตก่ระบวนการรับรู้ตอ่สิ-งเร้า กระบวนการ
ทางความคิดอนัเป็นที-มาของการแสดงเนื �อหาสาระ ตลอดจนกระบวนแบบในการแสดงออกของ
ศลิปิน ซึ-งเป็นประโยชน์ตอ่การทําความเข้าใจและเรียนรู้รูปสตัว์ที-ปรากฏในงานทศันศิลป์ 

ข้อเสนอแนะ  

ผู้สนใจศกึษาเรื-องสตัว์ในงานทศันศลิป์ตอ่ไปอาจจํากดัขอบเขตของการศกึษาให้แคบลง 
หรืออาจทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบศลิปินเฉพาะกลุม่โดยกําหนดเงื-อนไขตามปี ประเภทสตัว์ 
กระบวนแบบ หรือเนื �อหาที-มีการแสดงออกที-คล้ายคลงึ หรือแตกตา่งกนั นอกจากนี �อาจศกึษา
วิเคราะห์ผลงานทศันศลิป์ในเชิงสนุทรียภาพที-ได้สมัผสัรับรู้ 
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ภาคผนวก 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ แรงจูงใจ กระบวนแบบ และเนื �อหา 

ผลจากการศกึษาวิเคราะห์ผลงานทศันศลิป์ที�แสดงออกด้วยรูปสตัว์ของศลิปินไทยทั %ง 30 
ทา่นข้างต้น สามารถนํามาสรุปผลการวิเคราะห์เป็นตาราง เพื�อสะดวกตอ่การทําความเข้าใจ โดย
แสดงผลสรุปในแตล่ะประเด็นตามกรอบความคิดของวตัถปุระสงค์ในการศกึษา ประกอบด้วย เรื�อง
แรงจงูใจ กระบวนแบบ และเนื %อหา 

1.  แรงจงูใจ เป็นพื %นฐานของพฤตกิรรมของศลิปิน ตั %งแตก่ระบวนการถกูกระตุ้นเร้าทาง
ความคดิ นํามาซึ�งการแสดงออกด้านเนื %อหา และการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะสะท้อนกระบวนแบบ
ในการแสดงออก ซึ�งแรงจงูใจสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.1.  แรงจงูใจภายใน และแรงจงูใจภายนอก กลา่วคือ แรงจงูใจภายในเป็นพลงัที�
อยูภ่ายในบคุคลซึ�งเกิดจากการถกูกระตุ้นเร้าให้กระทําการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง โดยมี
แรงผลกัดนัมาจากความต้องการแสดงออกซึ�งความคิด ความต้องการแสดงออกซึ�ง
อารมณ์ความรู้สกึ และความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพความสามารถ ผลที�ได้รับ
จากการกระทําคือ ความสขุ ความพงึพอใจ ความเพลิดเพลิน เป็นต้น 

1.2.  แรงจงูใจภายนอกคือ ความต้องการที�เกิดจากการเรียนรู้ ถกูกระตุ้นเร้าให้
แสวงหาสิ�งลอ่ใจตา่งๆจากภายนอกบคุคล อาทิ รางวลั เกียรติยศ ชื�อเสียง การยอมรับ 
คําชื�นชม ยกย่อง การสรรเสริญ เป็นต้น เป็นการแสวงหาสถานภาพและการยอมรับ
จากบคุคลอื�นในสงัคม 

2.  กระบวนแบบคือ แนวทางในการแสดงออกของศลิปิน ซึ�งมีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยสามารถแบง่ประเภทของกระบวนแบบออกเป็น 4 ประเภท ดงัตอ่ไปนี % 

2.1.  กระบวนแบบปรนยันิยมเชิงแสดงความถกูต้องเหมือนจริง ผลงานประเภทนี %มุง่
แสดงความถกูต้องเหมือนจริงทั %งรูปทรงและสภาพแวดล้อมตา่งๆอย่างมีเหตผุล  

2.2. กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม มุง่เน้นแสดงสนุทรียภาพทางรูปทรงเป็นหลกั
สําคญั ศลิปินอาจแสดงออกด้วยรูปทรงชีวภาพ หรือรูปทรงเรขาคณิต สะท้อนความ
เรียบง่าย ความสมดลุมั�นคง หรือความมีระบบระเบียบ  
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2.3. กระบวนแบบอตันยันิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็นการถ่ายทอดภาวะทาง
ความรู้สกึของศิลปินเป็นสําคญั โดยอาศยัรูปทรงที�บิดผนั หรือคณุสมบตัขิองสีที�ตดักนั 
หรือพื %นผิวที�แสดงออกอยา่งรุนแรง ตลอดจนบรรยากาศที�มีผลโดยตรงตอ่การเร้า
อารมณ์ความรู้สกึให้ปั�นป่วน หรือเร่าร้อน  

2.4 กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสญัลกัษณ์ ศลิปินมุง่สะท้อนภาพที�เกิดจาก
จินตนาการ อาจแสดงรูปทรงในจินตนาการ หรือรูปทรงเหมือนจริงแตท่ว่าอยูใ่น
สภาพแวดล้อมที�ผิดปกติวิสยั ขาดเหตผุล นอกจากนี %อาจแสดงรูปทรงเพื�อสื�อความเชิง
สญัลกัษณ์ร่วมด้วย 

3. เนื %อหาคือ สาระหรือความหมายที�ศลิปินนําเสนอผ่านรูปทรงและสว่นมลูฐานทาง
ศลิปะอื�นๆ ซึ�งสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เนื %อหาสว่นตวั และเนื %อหาสงัคม 

3.1 เนื %อหาสว่นตวั เป็นการนําเสนอเรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัการแสดงออกด้าน
จิตวิทยาสว่นบคุคล อาทิ ความรัก ความงาม ความประทบัใจ ความกลวั ความเหงา 
ความกดดนั ความเชื�อและความศรัทธาส่วนตวั 

3.2 เนื %อหาสงัคม เป็นการแสดงเรื�องราวที�เกี�ยวข้องระหวา่งมนษุย์ด้วยกนั หรือ
มนษุย์และสิ�งอื�นในสงัคม อาทิ เรื�องราวที�เกี�ยวข้องกบัทรัพยากรทางธรรมชาต ิ และ
สิ�งแวดล้อมตา่งๆ การดํารงชีวิตของมนษุย์ในสงัคม ตลอดจนเรื�องราวทางการเมืองการ
ปกครอง เป็นต้น 

ข้อมลูที�ได้จากการวิเคราะห์ผลงานที�แสดงออกด้วยรูปสตัว์ของศลิปินทั %ง 30 ทา่น
สามารถนํามาสรุปเป็นตาราง โดยใช้หมายเลขในการกําหนดความสําคญัของการแสดงออก กล่าวคือ 
หมายเลข 1 หมายถึง การให้ความสําคญักบัการแสดงออกด้วยลกัษณะดงักลา่วเป็นลําดบัแรก 
และหมายเลข 2 หมายถึง การให้ความสําคญักบัการแสดงออกด้วยลกัษณะดงักลา่วเป็นลําดบัรอง 
โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงัตอ่ไปนี % 
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ตารางที� 2 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์แรงจงูใจ กระบวนแบบ และเนื %อหาของ 30 ศลิปิน 

ภาพ
ที * 

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

38 1 1 1   2 1  1          1      
39 1 1 1   2 1  1          1      
40 1 1 1   2 1  1          1      
41 1 1 1   2 1  1          1      
42 1 1 1   2 1  1          1      

* การวเิคราะห์ผลงานศิลปินเริ�มต้นจากภาพที� 38 
* หมายเลข 1 หมายถึง การให้ความสาํคญัลาํดบัแรก หมายเลข 2 หมายถึง การให้ความสาํคญัลาํดบัรอง 
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ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

43 1 1 1       1 1 1       1      

44 1 1 1       1 1 1      2 1      

45 1 1 1    1  1          1      

46 1 1 1    1  1          1      

47 1 1 1    1 1 1         2 1      
48 1 1 1    1 1 1          1      
49 1 1 1    1 1 1            1    
50 1 1 1    1 1 1         2 1      428 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



429 

 

ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

51 1 1 1          2 2  1 1 1     1  

52 1 1 1          2 2  1 1 1     1  

53 1 1 1       2 2 2    1  1     2 1 

54 1 1 1             1 1 1     1  

55 1 1 1             1 1 1 1      
56 1 1 1             1 1 1 1      
57 1 1 1    1 1 1        2  1      
58 1 1 1             1 1 1 1      429 
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ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

59 1  1             1 1 1     2 1 

60 1  1             1 1 1     2 1 

61 1 1 1             1 1 1   1    

62 1 1 1             1 1 1   1    

63 1 1 1          1 1 1   2     1  
64 1 1 1          1 1 1   2     1  
65 1 1 1       1 1 1      2     2 1 
66 1 1 1       1 1 1      2 1      430 
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ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

67 1 1 1    1 1 1          1      

68 1 1 1    1 1 1          1      

69 1 1 1             1 1 1      1 

70 1 1 1             1 1 1      1 

71 1 1 1             1 1 1       
72 1 1 1             1 1 1      1 
73 1 1 1             1 1 1 1      
74 1 1 1  2           1 1 1 1      431 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



432 

 

ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

75 1 1 1             1 1  1      

76 1 1 1             1 1 1      1 

77 1 1 1             1 1 1      1 

78 1 1 1       1 1 1       1      

79 1 1 1       1 1 1       1      
80 1 1 1       1 1 1       1      
81 1 1 1             1 1 1  1     
82 1 1 1             1 1 1  1     432 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



433 

 

ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

83 1 1 1             1 1 1  1     

84 1 1 1          1 1 1   2     1  

85 1 1 1    1 1 1         2     1  

86 1 1 1    1 1 1         2      1 

87 1 1 1              1 1  1     
88 1 1 1             1 1 1 1      
89 1 1 1             1 1 1    1   
90 1 1 1          1 1 1     1     433 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



434 

 

ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

91 1 1 1    2          1 1 1      

92 1 1 1    2         1 1 1 1      

93 1 1 1    2         1 1 1 1      

94 1 1 1    1 1 1          1      

95 1 1 1             1 1 1      1 
96 1 1 1             1 1 1    1   
97 1 1 1             1 1 1      1 
98 1 1 1             1 1 1      1 434 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



435 

 

ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

99 1 1 1          1 1 1   2 1      

100 1 1 1             1 1 1    1   

101 1 1 1             1 1 1 1      

102 1 1 1             1 1 1     1  

103 1 1 1             1 1 1 1      
104 1 1 1       1 1 1      2    1   
105 1 1 1       1 1 1      2     1  
106 1 1 1             1 1 1    1   435 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



436 

 

ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

107 1 1 1             1 1 1    1   

108 1 1 1       1 1 1      2    1   

109 1 1 1          1 1 1   2  1     

110 1 1 1             1 1 1    1 1  

111 1 1 1             1 1 1    1 1  
112 1 1 1             1 1 1    1 1  
113 1 1 1       1 1 1      2   1    
114 1 1 1       1 1 1      2     1  436 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



437 

 

ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

115 1 1 1       1 1 1      2    1   

116 1 1 1             1 1 1   1    

117 1 1 1       1 1 1          1   

118 1 1 1       1 1 1           1  

119 1 1 1             1 1 1    1   
120 1 1 1    2          1 1     1  
121 1 1 1    2          1 1     1  
122 1 1 1    1  1    2          1  437 
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ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

123 1 1 1       1 1 1      2     1  

124 1 1 1             1 1 1     1  

125 1 1 1    2         1 1 1 1      

126 1 1 1    2         1 1 1 1      

127 1 1 1             1 1 1     1  
128 1 1 1             1 1 1  2   1  
129 1 1 1    1 1 1         2  2   1  
130 1 1 1    1 1 1         2  2   1  438 
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ภาพ
ที  

แรงจูงใจ กระบวนแบบ เนื �อหา 

ภายใน ภายนอก 

ปรนยันิยมเชิง
แสดงความ

ถกูต้องเหมือนจริง 
เชิงรูปแบบนิยม 

อตันยันิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ 

เชิงจินตนาการ
และสญัลกัษณ์ 

สว่นตวั สงัคม 

ความต้องการแสดงออกซึ�งความคดิ
 

ความต้องการแสดงออกซึ�งอารมณ์
ความรู้สกึ

 

ความต้องการแสดงออกซึ�งศกัยภาพ
 

ความต้องการรางวลั
 

ความต้องการเงิน
 

ความต้องการคํายกย่อง สรรเสริญ
 การยอมรับ 

รูปทรงถกูต้องเหมือนจริง 

สภาพแวดล้อมถกูต้องเหมือนจริง 

มีเหตผุล / ตั%งอยู่บนพื
%นฐานของความเป็นจริง 

เน้นแสดงความงามของรูปทรง 

ลดทอนรูปทรง /  รูปทรงเรขาคณิ
ต / รูปทรงชีวภาพ 

เน้นโครงสร้าง สดัสว่น ความสมดลุ มั�นคง ระเบียบ 

รูปทรงเร้าตอ่ความรู้สกึ แสดงพลงัความรุนแรง 

การตดักนัของสี / คา่นํ%าหนกั / พื
%นผิว 

สภาวะแวดล้อม / บรรยากาศที�มีผลตอ่อารมณ์
 

 รูปทรงจินตนาการ / ความฝัน / ภาพหลอน 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที�ลกึลบั / อศัจรรย์ 

สญั
ลกัษณ์

 หรือปริศนาที�สมัพนัธ์กบัสภาวะจิต 

ความรัก
 ความงดงาม

 ความประทบัใจ 

ความกลวั ความกดดนั
 

ความศรัทธา ความเชื�อสว่นตวั
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม
 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องบคุคลในสงัคม
 

การเมืองการปกครอง 

131 1 1 1    2         1 1 1  1     

132 1 1 1    2         1 1 1  1     

133 1 1 1             1 1 1     1  
134 1 1 1             1 1 1     1  
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