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ประสบการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเขา  ทัง้เร่ืองของตนเอง คนรอบข้าง และสังคม 
จากนัน้จงึน ามาเปรียบเทียบกบัผลงานของศลิปินแนวเหนือความจริงทางตะวนัตก ท่ีมีรูปแบบการ
สร้างสรรค์งานคล้ายคลึงกันกับเกียรติศกัดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นถึงพัฒนาการและการ
คล่ีคลายรูปแบบเนือ้หาในการสร้างงานของเกียรตศิกัดิใ์ห้ชดัเจนมากขึน้ 

จากการศึกษาพบว่า ในการสร้างผลงานของเกียรติศกัดิ์ แม้จะได้รับอิทธิพลรูปแบบ
และรูปทรงทางจิตรกรรมมาจากศิลปินแนวเหนือความจริงทางตะวนัตก แตก็่ไม่ได้รับแนวคิดการ
สร้างงานมาเสียทัง้หมด  เป็นเพียงการประยุกต์ใช้รูปแบบและรูปทรงจิตรกรรมเหล่านัน้  มา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแนวคิด และเนือ้หาการสร้างงานศิลปะของตนเอง อีกทัง้พยายามแสวงหา
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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MR. ARNOND DECHAPANYA : SURREALISM PAINTING OF KIETTISAK 
CHANONNART THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR KRISNA HONGUTEN, 
Ph.D. 

Surrealism Art is a cultural movement encompassing painting, literature and 
film that has inspired many famous artists especially in Europe and around the world to 
produce their master pieces in visual artworks and writings. National Artist of Thailand 
Kiettisak Chanonnart is a number one artist who has focused on Surrealism Art. He has 
taken inspiration from his personal life and everyday perception of life to continuously 
produce his surrealism art masterpieces. 

The thesis aims to study his works and inspiration that reflect his 
experiences and emotional impacts in his life, people and society. The thesis will then 
compare these to works of Western surrealism artists who have similar thoughts and 
perceptions.  

The thesis will prove that even though Kiettisak has been influenced by 
Western surrealism art works, he has his own unique idea and style to create his body of 
surrealism artwork which is original and impactful. 
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ท่ีส าคญัคือการเปิดโอกาสให้ได้ท าในสิ่งที่ชอบ ได้ศกึษาเล่าเรียนในสิ่งที่รัก โดยคอยสนบัสนนุอยู่เคียงข้างสม ่าเสมอ ซึง่ท าให้
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กลายเป็นหลกัฐานการค้นคว้าท่ีทรงคณุค่าตอ่ผู้ ท่ีมีความสนใจในอนาคต 

กราบขอบพระคุณ  ศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ศิลปินผู้ เป็นหัวข้อในการท าวิทยานิพนธ์  ท่ีได้
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะงดงามให้แก่ประเทศไทยอย่างมากมาย  โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมแนวเหนือความจริง  อันเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตนและสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผู้ ท่ีสนใจศลิปะอย่างนบัไม่ถ้วน หนึ่งในนัน้คือผู้วจิยัท่ีมีความประทบัใจจน
อยากจะศกึษาวเิคราะห์เก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ ให้ลกึซึง้มากขึน้ วทิยานิพนธ์ฉบบันีจ้งึได้ถือก าเนิดขึน้ 

ขอขอบคณุ นางสาวกิตตกิญัญา ศขุเสง่ียม ผู้ เป็นกลัยาณมิตรท่ีใช้ความรู้ทางด้านการแปลภาษาและการคดัสรร
แหล่งข้อมลูจากทัง้ไทยและต่างประเทศมาเสริมส่งการท าวทิยานิพนธ์ฉบบันี  ้ตลอดจนการทุม่เทกายใจช่วยเหลือในทกุเวลา
ท่ีต้องการเทา่ท่ีมิตรสหายจะพึงปฏิบตัิได้ โดยไม่คิดจะปฏิเสธหรือเรียกร้องสิ่งใดตอบแทน ท าให้ผู้วจิยัเข้าใจมากขึน้ว่าเพ่ือน
นัน้ไม่ได้มีไว้เฉพาะยามท่ีเราสุขสบายเท่านัน้ และนางสาวปราง เวชชาชีวะ มิตรรักผู้คอยสนบัสนนุและให้ค าแนะน าในเร่ือง
ปลีกย่อยต่างๆ อนัเป็นปัจจยัในการค้นคว้าข้อมลู ท่ีแม้ตนจะมีภาระหน้าท่ีอนัมากมายอยู่แล้วก็ตาม แต่ก็ยงัยินดีช่วยเหลือ
เม่ือได้รับการสอบถาม 

ขอขอบคุณ ญาติมิตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ซึ่งไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบ ท่ีคอยให้การสนบัสนุนในเร่ือง
ตา่งๆ มาโดยตลอด ไม่วา่จะส าคญัมากหรือน้อย แตก่็ล้วนเป็นปัจจยัท่ีท าให้วิทยานิพนธ์เสร็จสมบรูณ์ทัง้สิน้ 

สดุท้ายนี ้ขอกราบขอบพระคณุ ศาสตราจารย์เกียรติคณุประหยดั พงษ์ด า บรมครูคนส าคญัของชีวิตผู้วิจยั ผู้ซึง่
ให้ความรู้อันเป็นดั่งตะเกียงสว่างไสวฉายส่องเส้นทางบนถนนสายศิลปะ  จนท าให้ผู้ วิจัยมีอนาคตท่ีเป็นไปได้อย่างท่ี
ปรารถนาทกุประการ แม้ว่าท่านจะไม่ทนัได้อยู่ช่ืนชมความส าเร็จนี ้แตค่วามรักและความรู้ท่ีทา่นได้เคยมอบไว้ จะถกูสืบสาน
ผ่านการกระท าและการด าเนินชีวติของผู้วิจยั ตลอดจนได้ส่งมอบสู่ชนรุ่นหลงัสืบตอ่ไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ศิลปะเหนือความจริง เป็นความเคล่ือนไหวทางจิตรกรรม วรรณกรรม และภาพยนตร์ ซึ่ง
ให้แรงบนัดาลใจแก่ศิลปินต่างๆ โดยเฉพาะศิลปินท่ีสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยกวีชาวฝร่ังเศส        
อ็องเดร เบรอตง (André Breton) และหลุยส์ อารากง (Louis Aragon) เป็นผู้ ท่ี มีความสนใจ
เก่ียวกับพืน้ฐานจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ ท่ีเน้นอ านาจของความฝันและความรู้สึกท่ีเกิดขึน้อย่าง
ปัจจุบันทันด่วน อันน าไปสู่การร่วมกันของจิตใต้ส านึก  ท่ีผสมผสานกลายเป็นความคิดฝันท่ี
ประหลาดมหศัจรรย์ ไม่สมัพนัธ์กับความเป็นจริงในโลกมนษุย์ มีความอิสระจากการควบคมุด้วย
เหตุผล อิสระจากสุนทรียภาพและจริยธรรมดัง้เดิมทัง้สิน้ โดยศิลปะแนวเหนือความจริงนี  ้ก็ได้มี
จิตรกรผู้สร้างสรรค์ผลงานช่ือก้องโลกหลายคน อาทิเชน่ มาร์ค ชากาล (Marc Chagall), ซลัวาดอร์ 
ดาลี (Salvador Dali), มักซ์ แอนสต์ (Max Ernst) และ ฮวน มิโร (Juan Miro) เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม ผลงานของศิลปินแนวเหนือความจริงแต่ละคนในยุโรปก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งก็
ขึน้อยู่กับแรงบนัดาลใจหรือจิตใต้ส านึกท่ีศิลปินต้องการถ่ายทอดลงในผลงานของตนเอง เช่น ชา
กาล ผลงานของเขาก็ส่ือสะท้อนความทรงจ าเก่ียวกบัประสบการณ์ของบ้านเกิด ความสมัพนัธ์ของ
คนในหมู่บ้านท่ียงัคงฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของศิลปิน ขณะท่ี ซลัวาดอร์ ดาลี  สะท้อนจิตใต้ส านึกท่ี
เก่ียวข้องกบัความรู้สึกส่วนตวั (ถึงแม้ว่า ดาลี จะปฏิเสธว่าเขาไม่ได้คิดอะไร แตแ่ท้จริงงานของเขา
ล้วนส่ือถึงสภาวะจิตใต้ส านึกของตนทัง้สิน้) เป็นต้น ผลงานของศิลปินแนวเหนือความจริง สร้าง
แรงกระเพ่ือมให้กับวงการศิลปะของยุโรปในขณะนัน้ และกลายเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์งานศลิปะเหนือความจริงให้กบัศลิปินทัว่โลกมาจนถึงทกุวนันี ้

หลังการก่อก าเนิดของกลุ่มศิลปะเหนือความจริงในปี ค.ศ. 1924 (พ.ศ.2467) ท่ีประเทศ
ฝร่ังเศส หลายปีต่อมากระแสของศิลปะแนวเหนือความจริงก็คอ่ยๆ เร่ิมเผยแพร่เข้ามาในประเทศ
ไทย มีข้อความท่ีกล่าวถึงงานของศิลปินไทยหลายชิน้ ว่ามีรูปแบบคล้ายคลึงกับศิลปะแนวเหนือ
ความจริง แต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างแน่ชัด  จนในประมาณปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ก็ได้มี
ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับศิลปะแนวนีใ้นประเทศไทยอย่างชดัเจน   โดยได้ปรากฏศิลปินไทยหลาย
คน ท่ีน าเอารูปแบบศิลปะเหนือความจริง มาทดลองใช้สร้างสรรค์ผลงานของตน  หนึ่งในนัน้คือ 
เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2549 ท่ีหลายคนจะรู้จกั
กันในฐานะผู้บุกเบิกการใช้วตัถุส าเร็จรูปในการสร้างสรรค์ศิลปะในประเทศไทย  หากจะกล่าวถึง
ศิลปินผู้ สร้างสรรค์งานในรูปแบบจิตรกรรมเหนือความจริง เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ จะเป็นช่ือ
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อนัดบัแรกๆ ท่ีถูกนึกถึง เน่ืองจาก เขาได้ท างานในรูปแบบนีอ้ย่างต่อเน่ืองระหว่างปี  พ.ศ. 2510 - 
2544 ซึง่สว่นใหญ่มกัมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัชีวิตสว่นตวัและจิตวิเคราะห์ 

ผู้วิจยัได้เห็นประโยชน์จากการศกึษาผลงานจิตรกรรมแนวเหนือความจริงของ เกียรติศกัดิ ์
ชานนนารถ เพราะการสร้างสรรค์ศิลปะของเขานบัเป็นหน้าหนึ่งของประวตัิศาสตร์  ท่ีแสดงให้เห็น
วา่ อิทธิพลจากแม่แบบตะวนัตก ท าให้ศลิปินสามารถพฒันารูปแบบการสร้างงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเองได้ และท้ายท่ีสดุศิลปินก็พยายามแสวงหาแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะโดยไม่ได้ยึด
ติดอยู่กับรูปแบบการสร้างงานแบบใดแบบหนึ่งแต่อย่างเดียว  ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมแนว
เหนือความจริงของ เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเอง นับว่ามีความส าคัญต่อ
การศึกษาประวตัิศาสตร์ร่วมสมยัของไทย ด้วยเหตนีุ ้ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะเลือกศกึษาผลงานศิลปะ
ของ เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2510 - 2544 โดยจะศกึษาทัง้เนือ้หาและ
พฒันาการในการสร้างงานศิลปะแนวเหนือความจริงของศิลปินผู้ นีต้ัง้แตย่คุเร่ิมต้นจนถึงยคุสิน้สดุ  
และจะท าการศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่า กว่าท่ีจะมาเป็นงานจิตรกรรมเหนือความจริงได้นัน้ ผลงาน
ของเกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ เร่ิมมาจากอะไร พฒันามาสู่จดุนีไ้ด้อย่างไร และแนวทางในการสร้าง
งานศิลปะแนวเหนือความจริงของ เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ มีความเหมือนหรือตา่งจากแนวคิดใน
การสร้างงานรูปแบบเหนือความจริงของกลุ่มศิลปินต้นแบบในยุโรปหรือไม่อย่างไร รวมทัง้การ
พิจารณาหาเหตผุลวา่ด้วยสาเหตใุด ศลิปินจงึได้หยดุสร้างสรรค์งานศลิปะแนวนี ้

แม้จะเป็นเพียงหนึ่งหน้าประวตัิศาสตร์ หรือเป็นเพียงวิถีการสร้างงานของศิลปินคนหนึ่ง 
แตก็่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า วิถีแห่งการแสวงหาหรือการสร้างสรรค์งานของ เกียรติศกัดิ์ ชานนนา
รถ จะไม่ส่งผลกระทบใดต่อประวตัิศาสตร์ศิลปะสมยัใหม่หรือศิลปะร่วมสมัยของไทยเลย  เพราะ
ผลงานของเขาท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากศิลปินกลุ่มหนึ่ง  อาจให้แรงบนัดาลใจหรือเป็นแม่แบบ
ให้แก่ศิลปินไทยบางคนด้วยเช่นกนั การท าวิจยัในหวัข้อนีจ้ะช่วยเติมเต็มประวตัิศาสตร์ศิลปะหน้า
หนึ่งของประเทศไทยเพ่ือให้คนท่ีสนใจในจิตรกรรมเหนือความจริงสามารถน าไปเป็นข้อมูลใน
การศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองนีต้อ่ไปได้ในอนาคต 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาแนวคิด เนือ้หา และรูปแบบการสร้างงานแนวจิตรกรรมเหนือความจริงของ 
เกียรตศิกัดิ ์ชานนนารถ ท่ีสร้างสรรค์ระหวา่งปี พ.ศ. 2510 - 2544 

2. วิเคราะห์พัฒนาการในด้านแนวคิด เนือ้หา และรูปแบบการสร้างงานจิตรกรรมแนว
เหนือความจริงของ เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ ในช่วงเวลาดงักล่าว โดยการเปรียบเทียบกับผลงาน
ของศิลปินตา่งประเทศและศลิปินไทยท่ีมีรูปแบบคล้ายคลึงกนัเพ่ือแสดงให้เห็นพฒันาการและการ
คล่ีคลายรูปแบบและเนือ้หาในการสร้างงานศลิปะแนวนีข้องศลิปินให้ชดัเจนมากขึน้ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด เนือ้หาและรูปแบบการสร้างงานแนวจิตรกรรม
เหนือความจริงของเกียรตศิกัดิ ์ชานนนารถ ท่ีสร้างสรรค์ระหวา่งปี พ.ศ. 2510 – 2544  
 2. เพ่ือให้เห็นถึงพฒันาการและการคล่ีคลายรูปแบบและเนือ้หาในการสร้างงานศลิปะแนว
นีข้อง เกียรตศิกัดิ ์ชานนนารถ ชว่งเวลาดงักลา่ว 
 3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปะแนวเหนือความเป็นจริงทัง้ในตะวันตกและ
ประเทศไทย แก่ผู้วิจยั ตลอดจนนกัศกึษาวิชาศลิปะและผู้ ท่ีมีความสนใจ 
 

ขอบเขตของการศึกษา  

เน้นการศึกษาประวัติชีวิตและผลงานจิตรกรรมแนวเหนือความจริงของ  เกียรติศักดิ ์  
ชานนนารถ  ระหว่างปี  พ .ศ. 2510 – 2544 เพ่ือเป็นพืน้ฐานน าไปสู่ความเข้าใจในการศึกษา
วิเคราะห์พฒันาการทางด้านแนวคิด เนือ้หา และรูปแบบการสร้างงานศิลปะเหนือความจริงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของศลิปิน 
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ขัน้ตอนการศึกษา 
 

ขัน้ตอนการศึกษาวิจัย (ก.พ.- ต.ค. 2559) ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. รวบรวมข้อมูลเอกสารจากหนังสือ บทความ

วิชาการ ภาพถ่าย สูจิบัตร และอื่นๆที่เก่ียวข้อง

กับประวตัิชีวิตและผลงานในช่วงเวลาดงักล่าว

ของศิลปิน 

         

2. วิเคราะห์แนวคิด เนือ้หา รูปแบบ ในผลงาน

ของเกียรติศักดิ์ ชานนนารถ จากข้อมูลเอกสาร

ตา่งๆ ที่รวบรวม และผลงานจิตรกรรมของศิลปิน 

         

3. วิเคราะห์พัฒนาการทางแนวคิด  เนื อ้หา 

รูปแบบ ในผลงานจิตรกรรมของศิลปิน 

         

4. สรุปผลการศึกษาและการวิเคราะห์ เพื่อเขียน

รายงานการวิจยั 

         

5. เสนอรายงานฉบบัเสร็จสมบรูณ์          

 

เวลาที่ใช้ในการวิจัย  

9 เดือน (โดยประมาณ) คาดวา่จะเร่ิมงานวิจยั ตัง้แตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
และเสนอวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ภายในเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2559 
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วิธีการศึกษา 

1. ศกึษาประวตัิชีวิตและผลงานของ เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ จากเอกสารหนงัสือ สจูิบตัร 
และบทความท่ีเก่ียวข้อง 

2. สมัภาษณ์ เกียรตศิกัดิ ์ชานนนารถ และบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
3. ศกึษาจากผลงานจิตรกรรมทัง้ผลงานจริงและผลงานท่ีถกูตีพิมพ์ในส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ 
4. ศกึษาข้อมูลท่ีรวบรวม และวิเคราะห์พฒันาการในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนว

เหนือความจริงระหว่างปี  พ .ศ. 2510 - 2544 ท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจในแนวคิด  เนือ้หา และ
รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวเหนือความจริงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ  เกียรติศักดิ ์  
ชานนนารถ 
 

แหล่งข้อมูล 

1. หนงัสือ สจูิบตัร และบทความจากส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ 
2. ข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต 
3. สมัภาษณ์ศลิปินและบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 

1. เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. อปุกรณ์เคร่ืองเขียนตา่งๆ 
3. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต 
4. หนงัสือและเอกสารตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการวิจัย 

20,000 บาท (โดยประมาณ) 
 

การเสนอผลงาน 

น าเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญามหาบณัฑิต ท่ีมีการจดัพิมพ์เป็นรูปเล่มการ
วิจยัท่ีสมบรูณ์ และน าเสนอในรูปแบบรายงานการวิจยัตอ่ท่ีประชมุทางวิชาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบบทคดัยอ่ 
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บทที่ 2 
ประวัตชีิวิต เกียรตศัิกดิ์ ชานนนารถ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ภาพถ่าย เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ 
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 8. 

เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ เกิดเม่ือวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2486 เป็นชาวบ้านบาตร 
กรุงเทพมหานครโดยก าเนิด เกียรติศกัดิ์ได้เข้าศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนสว่างวิทยา 
ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ตอ่มาในปี พ.ศ. 2497 ได้ย้ายมาศกึษาตอ่ระดบั
มธัยมศกึษาท่ีโรงเรียนไพศาลศลิป์ กรุงเทพมหานคร (ปัจจบุนัเลิกกิจการอาคารตา่งๆ ถกูรือ้ถอนไป
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หมดแล้ว ปากซอยเข้าโรงเรียนไพศาลศิลป์ ปัจจบุนัคือท่ีตัง้ของโรงพยาบาลหวัเฉียว)  เกียรติศกัดิ์

สนใจการเขียนรูปมาตัง้แตว่ยัเยาว์ ดงัท่ีเขาได้ให้สมัภาษณ์ไว้วา่ 
   
              ส าหรับผม รู้สกึวา่จะไมม่ีความประทบัใจจากอะไร เป็นความรู้สกึที่ชอบงานนีข้ึน้มาเอง เมื่อเด็กๆ ก็รัก
การเขียนรูปมาตลอด คือชอบโดยไมไ่ด้คิดวา่มีสิง่ใดมาท าให้ชอบ มนัชอบขึน้มาเอง1 
 

 ชีวิตบนเส้นทางศิลปะของเกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ เร่ิมต้นขึน้เม่ือเขาตดัสินใจสมคัรสอบ
เข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนศิลปศึกษา ปัจจุบันคือ วิทยาลัยช่างศิลป์ ซึ่งจัดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นโรงเรียน
เตรียมเข้ามหาวิทยาลยัศลิปากร ชว่งเวลา 2 ปี ท่ีเรียนอยูท่ี่โรงเรียนศิลปศกึษา เกียรตศิกัดิไ์ด้เรียนรู้
ศิลปะสาขาอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัฝึกฝนฝีมือจนมีความรู้พืน้ฐานทางด้านศิลปะเป็นอย่างดี และมี
โอกาสได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะของเขาให้เป็นท่ีประจักษ์โดยการชนะการประกวดผลงาน
นกัเรียนประจ าปี พ.ศ. 2503  สาขาประติมากรรม ในปีต่อมาเกียรติศกัดิ์ได้รับรางวลัชนะเลิศใน
สาขาจิตรกรรมด้วย 
            ในปี พ.ศ. 2505 เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
จิตรกรรม ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างศึกษาศิลปะท่ีโรงเรียนศิลปศึกษาและมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เกียรติศกัดิ์ชอบเขียนภาพบรรยากาศยามค ่าคืนของสถานท่ีต่างๆ  ความมืดและความ
เงียบสงัดชวนให้จินตนาการไปต่างๆนานา ตอนกลางคืนไม่สามารถเห็นรายละเอียดของตึกและ
ถนนหนทางได้ชัดเจน ส่วนใหญ่ถูกกลืนหายไปกับความมืด ยิ่งเวลาดึกท่ีปราศจากผู้คนยิ่งเพิ่ม
ความรู้สึกเงียบเหงาเข้าไปอีก เวลากลางคืนเกียรติศกัดิ์และเพ่ือนมักชวนกันไปเขียนภาพถนน
หนทางและสถานท่ีต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น วัดภูเขาทอง วัดสระเกศ โรงไฟฟ้าริมแม่น า้
เจ้าพระยามองจากบนสะพานพระราม 6 โค้งถนนส่ีพระยา หรือตกึมมุส่ีกัก๊เสาชิงช้า เป็นต้น2 
             ขณะศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 3 ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงแม้เกียรติศักดิ์ต้องฝึกเขียนภาพ
ผู้หญิงเปลือย แตก่ารท่ีเขาชอบบรรยากาศเงียบสงบตอนกลางคืน สิ่งท่ีฝังอยู่ในใจจึงแสดงออกมา
ในผลงานของเขา ดงันัน้ ภาพคนของเขาจึงดูเหมือนอยู่ในบรรยากาศอันเงียบสงัด ในเวลานัน้
เกียรติศักดิ์ยังไม่รู้จักค าว่า เซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) กระทั่งอาจารย์ผู้ หนึ่งลงความเห็นว่า

                                                           
1 กรมศิลปากร, ศิลปากร, ปีที่ 24, เลม่ 4 (กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ, 2523), 101. 
2 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, (กรุงเทพฯ:  

อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 9. 
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ผลงานของเขาออกแนวเหนือความจริง ด้วยเหตนุัน้เขาจึงเร่ิมสนใจในศิลปะแนวเหนือความจริง 
ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา3 
 ระหว่างท่ีเกียรติศกัดิ์ก าลงัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 ท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
น้องชายวัย 20 ปี ของเขาได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันจากอุบัติเหตุ ความสูญเสียครัง้นัน้ส่งผล
กระทบต่อจิตใจของเขาอย่างรุนแรง เพราะเขาไม่เคยคิดและมีประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองความ
ตายมาก่อน กล่าวคือ ช่วงชีวิตท่ีผ่านมา พ่อแม่ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนฝงูยงัไม่มีใครตายจาก ตัง้แต่
นัน้มาความตายจึงกลายเป็นสิ่งท่ีน่ากลวัและเป็นความหวาดกลวัท่ีฝังลึกอยู่ภายในใจเขามานาน
หลายปี และท าให้เขาไม่สามารถเขียนภาพคนก าลงัเล่นไฮ-โลว์ ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ท่ีก าลงั
เขียนค้างอยู่ต่อได้ เพราะอารมณ์ความรู้สึกของเขาในเวลานัน้ขัดแย้งกับอารมณ์ความรู้สึกของ
ภาพโดยสิน้เชิง4 
                 เหตุการณ์สะเทือนใจในครัง้นัน้ท าให้เกียรติศักดิ์ เร่ิมสนใจศึกษาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับชีวิต ความไม่เท่ียงแท้ของสงัขาร การเกิดขึน้ มีอยู่ และดบัไป ตามสัจ
ธรรมของธรรมชาติ ความรู้เหล่านัน้ได้กลายมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะของเขาในเวลา
ต่อมา โดยเฉพาะผลงานประกอบการศึกษาในชัน้ปี ท่ี  5 หัวข้อ “พุทธปรัชญา” (ภาพท่ี 2)         
เกียรติศกัดิ์ตดัทอนองค์ประกอบของภาพให้เหลือน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะรูปทรงของคนท่ีมีลกัษณะ
คล้ายพระสงฆ์ห่มจีวรยืนหนัหลงัให้กบัผู้ชมเหมือนกับมองเข้าสู่ภายในภาพท่ีว่างเปล่า เน่ืองจาก
เกียรติศกัดิ์ต้องการหลีกเล่ียงความเป็นพระสงฆ์จงึได้ตดัทอนสว่นแขนออกไป และเปล่ียนสีของผ้า
ห่มคลุมร่างกายเป็นสีขาว นอกจากนัน้เขายงัเขียนกรอบรูปไว้เพียงแค่ 3 ด้าน โดยปล่อยให้ส่วน
ของกรอบด้านขวาหายไปเพ่ือแสดงถึงการเส่ือมสลายตามกาลเวลา ภาพนีเ้ขียนเป็นภาพขาวด า 
เพ่ือส่ือหลกัคิดทางพทุธศาสนาท่ีว่า สดุท้ายแล้วชีวิตก็ไม่มีอะไร งานชิน้นีน้บัเป็นจุดเร่ิมต้นในการ
พฒันารูปแบบการสร้างงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเกียรตศิกัดิ5์ 

                                                           
3 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, (กรุงเทพฯ:  

อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 9. 
4 เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 
5 เร่ืองเดียวกนั, 10. 
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ภาพท่ี 2 พุทธปรัชญา, 2509, ภาพร่าง.  
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 10. 

 

                เม่ือครัง้ยงัเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากร เกียรตศิกัดิไ์ด้มีโอกาสไปทศันศกึษาตาม
โบราณสถานอยู่บ่อยครัง้เพ่ือฝึกเขียนภาพสีน า้ ด้วยเหตนีุก้ารวาดภาพท่ีเก่ียวกับศิลปวฒันธรรม
ไทยเพ่ืออนุรักษ์ความเป็นไทย จึงกลายเป็นสิ่งหนึ่งท่ีเกียรติศกัดิ์รักท่ีจะท าในชีวิตการเป็นศิลปิน
ของเขา และหลงัจากเกียรติศกัดิ์ ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาจิตรกรรมจากคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากรในปี พ .ศ. 2510 โดยใช้เวลาศึกษา
ตามหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี  เขาจึงมี โอกาสได้ศึกษาศิลปะไทยอย่างเต็ม ท่ี  ไม่ว่าจะเป็น
สถาปัตยกรรมไทยท่ีเป็นโบสถ์วิหาร ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดั ตลอดจนบริเวณรอบๆ วดั ความ
งดงามและคณุคา่ของศิลปะไทยได้กลายมาเป็นแรงบนัดาลใจให้เกียรติศกัดิ์ได้น าเร่ืองเหล่านีม้า
ต่อยอดในผลงานระดบัปริญญาโท ซึ่งเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร  ระหว่างปี พ.ศ. 2521 - 
2522 
                ใน ปี  พ .ศ . 2511 เ กี ย รติ ศั ก ดิ์  ไ ด้ เ ข้ า รับ ร า ช ก า รค รั ้ง แ รก ท่ี ก รม วิ ช า ก า ร 
กระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี ้เขาได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวลัระดบัชาติ
ครัง้แรก คือ รางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 
18 (ภาพท่ี 3) โดยน าความคิดเก่ียวกบัเร่ืองของชีวิตและความไม่เท่ียงแท้ของสงัขาร ซึ่งได้พฒันา
ต่อเน่ืองมาจากผลงานเรียนในชัน้ปีท่ี 5 ประสบการณ์จากการสูญเสียบุคคลใกล้ชิดในชีวิตและ
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ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาประกอบกบัแนวคิดเร่ืองจิตใต้ส านึกจาก
ศิลปะแนวเหนือความจริง (Surrealism) ท่ีสะท้อนออกมาในการสร้างสรรค์ศิลปะถูกน ามาผสาน
เข้ากับความเป็นไทย จนกลายเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีได้กลายเป็นเอกลกัษณ์
ของเกียรติศกัดิ์ในเวลาต่อมา6 ภาพเขียนของเกียรติศกัดิ์ได้รับการคดัเลือกให้เข้าร่วมแสดงในงาน
แสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรัง้นีถ้ึง 9 ภาพด้วยกนั 
 

 
 
ภาพท่ี 3 จิตรกรรม, 2511, เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ, สนี า้มนับนผ้าใบ, 142 x 142 ซม. สมบตัิศิลปิน. รางวลั
เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 18 พ.ศ. 2511. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบั
ลชิช่ิง, 2544), 18. 
 
 

 

                                                           
6 สมบตัิ จ าปาเงิน, ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2549-2551, (กรุงเทพฯ: สริุยาสาส์น, 2553), 20. 
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ในปี พ.ศ. 2512 เกียรตศิกัดิ์ได้สร้างผลงานท่ีมีแนวคดิเก่ียวกบัชีวิตและสงัขาร โดยสะท้อน
ให้เห็นถึงความกลวัและความทุกข์กังวลใจเก่ียวกับเร่ืองของความตายท่ีฝังลึกอยู่ภายในจิตใจมา
ตลอดเวลา ซึ่งเป็นความสบัสน ความไม่เข้าใจในความเป็นไปของชีวิต ผลงานในชว่งนีไ้ด้แก่  “เร่ือง
เล่าท่ีเขาใหญ่” (ภาพท่ี 4) ซึ่งได้ความคิดมาจากการเล่าเร่ืองผีสู่กันฟังบนเขาใหญ่ และ “ความ
บนัดาลใจจากไม้แขวนเสือ้” 
  

 
 
ภาพท่ี 4 เร่ืองเล่าที่เขาใหญ่, 2512, สนี า้มนับนผ้าใบ, การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 20 รางวลั
ประกาศนียบตัรเกียรตินิยม อนัดบัท่ี 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม. 
ที่มา : หอศิลป์ ศิลปากร, กว่าจะเป็นศิลปินชัน้เย่ียม, เข้าถงึเมื่อ 27 ธนัวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www.art-centre.su.ac.th/timeline-road-to-artist-of-distinction8203.html 
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ในปี พ.ศ. 2514 เกียรติศกัดิ์ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั ความรอบรู้ในศิลปะรอบด้านทัง้ทศันศิลป์ 
วิจิตรศิลป์ และจิตรกรรม ท าให้เขาได้รับการยอบรับนบัถือว่าเป็นอาจารย์คนส าคญัของสถาบนั 
และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก   ในนาม “อาจารย์เกียรติศักดิ์แห่งลาดกระบัง”7 เม่ือแรกเร่ิมเข้าเป็น
อาจารย์นัน้ เกียรติศักดิ์ได้ผลิตผลงานศิลปะมาอย่างต่อเน่ือง จากผลงานท่ีแฝงนัยยะทาง
พระพทุธศาสนา เร่ิมพฒันาเป็นศิลปะท่ีมาจากจิตภายใน และกลายมาเป็นผลงานช่ือชดุ “วบูหนึ่ง
ของความรู้สกึ” (ภาพท่ี 5) ซึง่มีจ านวนทัง้สิน้ 6 ภาพ ภาพหนึง่ในผลงานชดุดงักลา่ว คือ “ภาวะของ
จิต” ได้รับการคดัเลือกให้แสดงในการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติครัง้ท่ี 21 ในปี พ.ศ. 25158 

 
ภาพท่ี 5 วูบหน่ึงของความรู้สกึ, 2514, สนี า้มนับนผ้าใบ, การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 21 รางวลั
ประกาศนียบตัรเกียรตินิยม อนัดบัท่ี 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม. 
ที่มา : หอศิลป์ ศิลปากร, กว่าจะเป็นศิลปินชัน้เย่ียม, เข้าถงึเมื่อ 27 ธนัวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www.art-centre.su.ac.th/timeline-road-to-artist-of-distinction8203.html 

                                                           
7 สมบตัิ จ าปาเงิน, ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2549-2551, (กรุงเทพฯ: สริุยาสาส์น, 2553), 20. 
8 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, (กรุงเทพฯ :  

อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 17. 
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ในปี พ.ศ. 2516 เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ ต้องเผชิญกับความเศร้าอีกครัง้หนึ่ง เน่ืองจาก
สุนัขพันธุ์ ป๊ักท่ีเขาเคยเขียนในภาพจิตรกรรมเม่ือ พ.ศ. 2511 ถูกรถทับตาย ความรู้สึกกลัวความ
ตายจึงกลบัมาเป็นแรงบนัดาลใจให้สร้างสรรค์ภาพชดุ “การแสดงออกของจิตใต้ส านึก” (ภาพท่ี 6) 
เกียรติศกัดิ์ใช้เวลาในการพฒันาผลงานชดุนีเ้ป็นเวลานานถึง 3 ปี เพ่ือเป็นการไว้อาลยัถึงสนุขัท่ีเขา
รักและผกูพนัตวันัน้ 9 
 

 
 
ภาพท่ี 6 การแสดงออกของจิตใต้ส านึก 4, 2516, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา : พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, (กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พ
ริน้ติง้, 2544), 47. 

                                                           
9 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, (กรุงเทพฯ :  

อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 17. 
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ในปี พ.ศ. 2518 เกียรติศกัดิ์ เขียนภาพชุด “ความเร้นลับของจิต” โดยวาดเป็นภาพห้อง
ลึกลบั เพ่ือแสดงออกถึงการหาความหมายของจิตภายใน หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2519 เขาได้หวน
กลบัไปเขียนภาพท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตและสงัขารท่ีช่ือวา่ “ซากชีวิต” (ภาพท่ี 7) อีกครัง้ เป็นเวลานาน
ถึง 2 ปี เน่ืองจากแนวคิดนีย้ังคงฝังอยู่ในความทรงจ าของเขาและเขาเช่ือว่าการสร้างสรรค์งาน
ศลิปะเชิงสงัเคราะห์เก่ียวกบัชีวิตและสงัขาร สามารถท าให้ตวัเองเผชิญเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีถาโถมเข้า
มาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 ซากชวีิต 4, 2520, สนี า้มนับนผ้าใบ 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 50. 
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 ในปี พ.ศ. 2521 เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ เร่ิมสนใจศึกษาค้นคว้าความงดงามและ
เอกลกัษณ์ของศลิปะไทย เขาได้เดินทางไปเย่ียมชมโบราณสถานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ
วดัตา่งๆ ทางภาคเหนือ และได้สร้างผลงานชดุ “ความลกึลบัวงัเวง” (ภาพท่ี 8) ท่ีสะท้อนภาพความ
ลกึลบัวงัเวงของสถาปัตยกรรมไทยผา่นโครงสร้างของอาคารและอิฐปนูท่ีผพุงัตามกาลเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ความลกึลับวังเวง 2, 2521, สนี า้มนับนผ้าใบ 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544),  51. 
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          ระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2525 เกียรติศกัดิ์ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมท่ีส าคญัท่ีสุด ซึ่งมี
เนือ้หาเก่ียวกบัจิตใต้ส านึก 4 ชดุคือ ภาวะของจิตใต้ส านึก จิตใต้ส านึก ภาพหลอนของจิตใต้ส านึก 
และสภาวะไร้ส านกึ (ภาพท่ี 9 - 11) ผลงาน  “ภาวะของจิตใต้ส านึก 1”(ภาพท่ี 9) ในชดุ “ภาวะของ
จิตใต้ส านึก”  ท าให้เขาได้รับรางวลัเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครัง้ท่ี 26 ในปี 
พ.ศ. 2523 

 
ภาพท่ี 9 ภาวะของจิตใต้ส านึก 1, 2523, สือ่ผสม, การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 26 รางวลั
ประกาศนียบตัรเกียรตินิยม อนัดบัท่ี 1 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม 
ที่มา : หอศิลป์ ศิลปากร, กว่าจะเป็นศิลปินชัน้เย่ียม, เข้าถงึเมื่อ 27 ธนัวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www.art-centre.su.ac.th/timeline-road-to-artist-of-distinction8203.html 
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ภาพท่ี 10 จิตใต้ส านึก 3, 2524, สือ่ผสม 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 57. 
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ภาพท่ี 11 สภาวะไร้ส านึก 1, 2525, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 60. 

 
 เกียรตศิกัดิ ์ได้กล่าวถึงภาพ  “ภาวะของจิตใต้ส านกึ 1” (ภาพท่ี 9)  ท่ีท าให้เขาได้รับรางวลั
ครัง้นีว้า่ เขาได้ใช้เวลาวาดภาพ 1 เดือน พร้อมกบัสอนหนงัสือไปด้วย ตอนแรกเขาตัง้ใจจะส่งภาพ
นีไ้ปแสดงท่ีญ่ีปุ่ น แต่กลบัเปล่ียนใจในภายหลงั เขาได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างผลงานชิน้นีใ้น
บทสมัภาษณ์ท่ีตีพิมพ์ลงในนิตยสาร “ศลิปากร” ความวา่ 
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ส าหรับแนวคิดของผม ผมคิดถึงจิตใต้ส านกึเป็นส าคญั ผมถือว่าจิตใต้ส านกึของแตล่ะคนนัน้ คือความ
จริงแท้ของทุกคน เป็นสิ่งที่อยู่ในสว่นลกึของจิตใจ แต่เป็นส่วนที่เราไม่กล้าจะแสดงอย่างเปิดเผย ต้องซ่อนเร้น
ปิดบงัไว้ เนื่องจากกฎเกณฑ์ และระเบียบสงัคมบงัคบัอยู่ แตใ่นการท างานศิลปะ ผมคิดวา่ศิลปินควรจะแสดงสิ่ง
ซึง่เป็นตวัของเราเองออกมา ผมจึงน าเร่ืองจิตใต้ส านกึนีม้าเป็นแกนส าคญัในการท างาน เป็นเร่ืองที่แสดงออกถึง
ความรู้สกึอยา่งแท้จริงของเรา ที่มีตอ่สภาพแวดล้อมของเราเอง ในปัจจบุนั อยา่งอิสระ10 

 
 ความสนใจในการสร้างผลงานเก่ียวกับชีวิต สังขาร ความคิด และจิตใต้ส านึก ท าให้ผล
งานชิน้ตอ่ไปของเกียรติศกัดิ์ มุ่งเน้นไปท่ีการน าเสนอแนวคิดในหลากหลายแง่มมุของชีวิตจนเป็น
เอกลกัษณ์ ภาพ “สตัว์โลก” (ภาพท่ี 12) ท่ีสร้างขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2531 มกัแสดง
ถึงความโหดร้ายของมนษุย์ท่ีกระท าตอ่สตัว์ ซึง่สร้างความสะเทือนใจให้แก่เขาเป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 สัตว์โลก 7, 2531, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 66. 

                                                           
10 กรมศิลปากร, ศิลปากร, ปีที่ 24, เลม่ 4 (กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ, 2523), 102. 
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          ระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2534  เกียรติศกัดิ ์ได้น าความรู้สึกจากประสบการณ์ชีวิตของตนมา
สร้างผลงานชดุ “ความรู้สึกภายใน” (ภาพท่ี 13) เอกลกัษณ์ของผลงานชดุนีอ้ยูท่ี่การน าทว่งท านอง
อนังดงามของดนตรีเข้ามาผสมผสานเข้ากับความรู้สึกภายใน ซึ่งท าให้ผลงานของเกียรติศกัดิ์ มี
พฒันาการตา่งไปจากเดมิ คือ การส่ือถึงความรู้สกึด้านดีและมีความสขุมากขึน้  

 
ภาพท่ี 13 ความรู้สึกภายใน, 2531, สนี า้บนกระดาษ 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 69. 

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เกียรติศกัดิ์กลับไปสร้างงานศิลปะซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีสาระส าคญัของ

ชีวิต ผ่านการมองชีวิตผู้คนรอบข้างโดยมีตนเองเป็นจุดศนูย์กลาง  การมองเห็นจงัหวะการขึน้ลง
ของชีวิต ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  ท าให้เข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตท่ีว่าชีวิตเป็นสิ่ง
เปราะบางและแตกสลายได้ง่าย เกียรติศักดิ์ส่ือแนวคิดนีอ้อกมาในเส้นท่ีล่ืนไหลไม่มั่นคงของ
รูปทรงของมนุษย์แฝงนยัยะท่ีแสดงความไม่แน่นอนของชีวิต รวมถึงผลจากการกระท าของแต่ละ
คน ชว่งเวลานีเ้กียรตศิกัดิไ์ด้ค้นพบวา่ การได้มีชีวิตอยูก็่เพียงพอและเป็นสิ่งท่ีงดงามแล้ว 
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ผลงานในชดุ “ชีวิตกบักาลเวลา” (ภาพท่ี 14) ของเกียรตศิกัดิท่ี์สร้างในปีพ.ศ. 2536  ส่ือถึง
วนัเวลาท่ีไม่สามารถจบัต้องได้ วนัเวลาท่ีท าให้ชีวิตเปล่ียนแปลงและร่วงโรยไป เม่ือหวนนึกถึงวนั
เก่าๆ ก็ท าให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมอง เพราะวนัเวลาท่ีผ่านเลยไปแล้ว ไม่สามารถท าให้ย้อนกลบั
คืนได้ แม้อยากจะแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อผิดพลาดก็ไมส่ามารถท าได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 ชวีิตกับกาลเวลา, 2531, สือ่ผสม. 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 67. 
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ปี พ.ศ. 2537 เกียรติศกัดิ์สร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิดเก่ียวกับการเวียนว่ายเป็นวฏัจกัร 
อนัเป็นสจัธรรมแห่งชีวิต เป็นความจริงของชีวิต มีการก าเนิด คงอยู่ และจากไป ชีวิตเป็นสิ่งบอบ
บาง ก าหนดไม่ได้หนีไม่พ้น เพ่ือเป็นการเตือนสติให้ทุกคนด ารงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท 
นอกจากนีเ้ขายังได้สร้างสรรค์ผลงานอีก 1 ชิน้ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับความงดงามของชีวิตด้วย    
(ภาพท่ี 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15 ความงดงามของชีวติ 1, 2537, สอีคริลกิบนผ้าใบ. 
ที่มา :พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 86. 

 
ในปี พ.ศ. 2538  เกียรติศกัดิ์ได้เร่ิมสร้างผลงานภาพชุด “ชีวิต-หนทาง” (ภาพท่ี 16) ท่ีส่ือ

ถึงหนทางของชีวิตท่ีมีขึน้ มีลง มีสุข และทุกข์ สลับกันไปตามแต่กรรมท่ีท ามา หรือตามกฎแห่ง
กรรมในพระพุทธศาสนา นอกจากนัน้ยงัมีผลงานท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับความงดงามของชีวิตซึ่งสืบ
เน่ืองมาจากผลงานในปี พ.ศ. 2537 ผลงานชดุนีเ้กิดจากการท่ีศิลปินย้อนมองการจมอยู่กับความ
หมน่หมองและเป็นทกุข์ของตนเอง เขาจงึคิดปรับทศันคตใินการมองโลกให้เห็นความงดงาม ความ
สดใสของชีวิต แนวคดิดงักลา่วนี ้ถกูน ามาปรับใช้จนถึง ปี พ.ศ. 2544  
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ในปี พ.ศ. 2544 เกียรติศกัดิไ์ด้ทดลองสร้างผลงานส่ือประสมโดยการตดัแผ่นเหล็กตดัเป็น
รูปทรงของคนแล้วน ามาวางเป็นองค์ประกอบหนึง่ในงาน ผลงานชิน้นีท้ าให้เขาได้รับรางวลัเหรียญ
ทองอีกครัง้หนึง่จากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติครัง้ท่ี 41 พ.ศ. 2538 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 ชวีิต-หนทาง 1, 2538, สนี า้มนับนผ้าใบ 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 84. 
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 ในปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในประเทศไทย ประชาชน
จ านวนไม่น้อยต้องประสบกบัเกิดความยากล าบากจากตกงาน วิกฤตการณ์นีพ้ลิกผนัชีวิตผู้คนไปสู่
ความตกต ่า สถานการณ์เหลา่นีส้ร้างความสะเทือนใจและความหวาดวิตกให้กบัเกียรตศิกัดิ ์เพราะ
ความเป็นห่วงผู้คนและลกูหลานในอนาคต ชว่งเวลานีศ้ิลปินได้พยายามเปิดใจมองสงัคมภายนอก
มากขึน้ และละทิง้การหมกมุน่คดิถึงแตเ่ร่ืองของตนเอง เกียรติศกัดิเ์ร่ิมมองเห็นปัญหาสงัคมวา่เป็น
สิ่งไร้ทิศทาง ด้วยเหตนีุร้ะหวา่งปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2544 เขาจงึได้สร้างสรรค์ผลงานขึน้มา 2 ชดุ 
คือ “สงัคมไร้ทิศทาง” (ภาพท่ี 17) และ “ชีวิตกบัท่ีว่าง” (ภาพท่ี 18) เป็นหลกัซึ่งส่งผลให้แนวคิดใน
การสร้างงานเร่ืองความงดงามของชีวิตต้องหยดุชะงกัลง และแนวคดิเร่ืองวิกฤตการณ์ของชีวิตเข้า
มาแทนท่ี ผลงาน 2 ชุดนี ้การสะท้อนความทุกข์ยาก ความระส ่าระสาย ความแตกแยกทาง
ความคดิ การใช้ความรุนแรงของผู้คน นบัเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีศลิปินต้องการกระตุ้นเตือนสงัคม
ให้ตระหนกัถึงสิ่งเลวร้ายเหลา่นี ้11  

 

ภาพท่ี 17 สังคมไร้ทิศทาง, 2542, สนี า้มนับนผ้าใบ 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 102. 

 
 

                                                           
11 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, (กรุงเทพฯ :  

อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 25. 
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ภาพท่ี 18 ชวีิตกับที่ว่าง 2, 2543, สนี า้มนับนผ้าใบ 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 105. 

ในปี พ.ศ. 2544 เกียรติศกัดิ์ได้จดันิทรรศการแสดงผลงานเด่ียวชดุ  “ชีวิต”  ซึ่งเป็นผลงาน
ท่ีสร้างขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 2535 - 2544 มีเนือ้หาเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวิตส่วนตวัและคนรอบข้าง 
และในปี  พ .ศ . 2549 เขาได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่ียวชุด  “ชีวิต  : ประสบการณ์ ท่ี
หลากหลาย” ท่ีหอศิลปแห่งชาติ ซึ่งเป็นผลงานท่ีสะท้อนให้เห็นประสบการณ์และความคิดค านึง
ของชีวิต อันได้แรงบันดาลใจจากสงครามก่อการร้ายและเหตุการณ์ความไม่สงบใน  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท่ีน่าแปลกใจคือการท่ีศิลปินน าเอาเสก็ตช์เก่าท่ีท ามานานหลายปีแล้วมาสร้าง
งานท่ีสะท้อนความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ 

นอกจากนิทรรศการเด่ียวทัง้ 2 ครัง้นีแ้ล้ว เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ ยังเคยร่วมแสดงงาน
นิทรรศการกลุ่มทัง้ในประเทศและต่างประเทศนบัครัง้ไม่ถ้วน เช่น การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติปี 
พ.ศ. 2511 - 2547 และการแสดงนิทรรศการกลุ่มในต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2513 - 2548 ท่ี
เมืองคานส์ ประเทศฝร่ังเศส เดนมาร์ก อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น เกาหลี อิรัก สหรัฐอเมริกา ควิบา เยอรมนี 
ฯลฯ นอกจากนี ้เกียรตศิกัดิย์งัได้รับรางวลัและเกียรติคณุตา่งๆ อีกมากมาย 
           ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยให้เห็นฝีมือทางเชิงช่างและแนวคิดท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองรวมทัง้การสร้างงานศิลปะมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ท าให้เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ 
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ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศกัราช 2549 
โดยในค าประกาศเกียรติคณุของส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  มีข้อความตอนหนึ่ง
ได้กล่าวไว้ว่า “ศาสตราจารย์ เกียรตศิกัดิ ์ชานนนารถ เป็นศิลปินท่ียงัคงสร้างสรรค์งานศลิปะอย่าง
ต่อเน่ือง และมีผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาตลอดระยะเวลา 40 ปี อีกทัง้เป็นผู้บุกเบิกของ
ศิลปินไทยในการใช้วสัดสุ าเร็จรูปในงานศิลปะจนประสบความส าเร็จในผลงานจิตรกรรมส่ือผสม  
ผลงานจิตรกรรมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ท่ีน าเสนอวิถีชีวิต ความงาม และทัศนะต่อสังคมให้
ตระหนกัถึงแก่นแท้ของจิตมนษุย์ท่ีสมัพนัธ์กนั อนัจะชีน้ าไปสู่ความสงบและปัญญาแห่งธรรมะใน
ท่ีสดุ”12  

ตลอดระยะเวลาของการสร้างผลงานศิลปะกว่า 30 ปี หลงัจากได้เข้ารับราชการต าแหน่ง
อาจารย์      ท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบงั 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2514 ต าแหน่งหน้าท่ีการงานของเกียรติศักดิ์ ก็เจริญก้าวหน้าขึน้ตามล าดับ        
เกียรติศกัดิ์เคยด ารงต าแหน่งหวัหน้าภาควิชานิเทศศิลป์ รองคณบดีฝ่ายธุรการ ประธานกรรมการ
ด าเนินการจดัตัง้ภาควิชาวิจิตรศิลป์ และหวัหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ เม่ือเกษียณอายุราชการในปี 
พ.ศ. 2551 ด้วยวัย 65 ปี เกียรติศักดิ์ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 10  รวมระยะเวลารับ
ราชการในต าแหน่งอาจารย์ประจ าท่ีสถาบนัแหง่นี ้เป็นเวลาถึง 37 ปี เกียรตศิกัดิ์สมรสแล้วมีบตุร 2 
คน นบัวา่ประสบความส าเร็จในชีวิตครอบครัวอยา่งดีด้วย13 
 

ประวัตกิารแสดงงาน 

การแสดงงานเด่ียว 
2544 นิทรรศการแสดงพลงานเด่ียวชดุ “ชีวิต” หอศลิปแหง่ชาติ กรุงเทพมหานคร 
การแสดงงานกลุม่ 
2511 การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 18 หอสมดุแหง่ชาต ิทา่วาสกุรี 
2512 การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 19 หอสมดุแหง่ชาต ิทา่วาสกุรี 
2513 มหกรรมศลิปะนานาชาต ิเมืองคานส์ ฝร่ังเศส 
2514 การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 20 หอสมดุแหง่ชาต ิทา่วาสกุรี 
2515 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 21 หอสมดุแหง่ชาต ิทา่วาสกุรี 
 -การแสดงศลิปร่วมสมยัของศลิปินไทย เดนมาร์ค 

                                                           
12 สมบตัิ จ าปาเงิน, ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2551, (กรุงเทพฯ: สริุยาสาส์น, 2553), 20. 
13 เร่ืองเดียวกนั 
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2516  มหกรรมศลิปแหง่กรุงเทพฯ 73 หอสมดุแหง่ชาต ิทา่วาสกุรี 
2517 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 22 คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
                มหาวิทยาลยั ศลิปากร 
 -ศลิปะร่วมสมยั (1964-1974) หอศลิป พีระศรี 
2518  นิทรรศการภาพเขียน ธนาคารกรุงเทพ ครัง้ท่ี 1 
2519 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 23 หอประชมุ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 -นิทรรศการภาพเขียน ธนาคารกรุงเทพ ครัง้ท่ี 2 
2520 -นิทรรศการศลิปกรรม ศลิปากร 20 เซ็นทรัลชิดลม 
 -นิทรรศการศลิปะไทยร่วมสมยั ทิสโก้ 
 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 24 กระทรวงอตุสาหกรรม 
 -นิทรรศการภาพเขียน ธนาคารกรุงเทพ ครัง้ท่ี 3 
2521  ครบรอบ 4 ปี หอศลิป พีระศรี 
2522 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 25 หอศลิปแหง่ชาติ 
 -การประกวดศลิปกรรมร่วมสมยั ธนาคารกสิกรไทย 
 -นิทรรศการภาพเขียน ธนาคารกรุงเทพ ครัง้ท่ี 4  
 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตย้ิอนหลงั หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2523 -การแสดงจิตรกรรมและภาพถ่ายอาเซียน อินโดนีเซีย 
 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 26 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 -งานแสดงศลิปกรรมโดยเสดจ็พระราชกศุล โรงแรมโอเรียนเตล็ 
2524 -การประกวดศลิปกรรมร่วมสมยั ธนาคารกสิกรไทย 
 -นิทรรศการศลิปะไทยร่วมสมยั ทิสโก้ 
2525 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 28 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 -การประกวดศลิปกรรมร่วมสมยั ธนาคารกสิกรไทย 
 -นิทรรศากรศลิปกรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 -ศลิปกรรมหลงั พ.ศ. 2475 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2526 -การประกวดศลิปกรรมร่วมสมยั ธนาคารกสิกรไทย 
 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 29 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2527 -งานกระดาษ หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 30 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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2528  นิทรรศการศลิปะแหง่เอเชีย พิพิธภณัฑ์ศลิปะฟกูโูอกะ ญ่ีปุ่ น 
2529 -วาดเส้นร่วมสมยั หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 32 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 -นิทรรศการศลิปะแหง่เอเชีย พิพิธภณัฑ์ศลิปะสมยัใหมแ่หง่ชาติ เกาหลี 
 -การแสดงศลิปะนานาชาต ิครัง้ท่ี 1 อีรัค 
2530 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 33 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 -สนุทรียภาพเฉลิมพระเกียรติ ศนูย์สงัคีตศลิป ธนาคารกรุงเทพ 
2531 -ศลิปินร่วมสมยัจากประเทศไทย พิพิธภณัฑ์แปซิฟิกเอเชีย พาซาดีนา สหรัฐอเมริกา 
 -การแสดงศลิปะนานาชาต ิครัง้ท่ี 2 อีรัค 
2532 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 35 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 -จิตรกรรมสีน า้นานาชาต ิครัง้ท่ี 4 ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย 
 -การแสดงศลิปะนานาชาต ิครัง้ท่ี 3  ควิบา 
2533 -ศลิปศกึษา-ชา่งศลิป์ 33 โรงแรมมณเฑียร 
 -นิทรรศการศลิปะ วินิรุจแกลเลอร่ี 
2534  การแสดงงานศลิปะร่วมสมยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2535 -นิทรรศการศลิปะ ดอิาร์ตสิท์แกลเลอร่ี 
 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 38 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2536  การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 39 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2537  -มหกรรมศลิปะร่วมสมยั หอศลิปแหง่ชาติ  
 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 40 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2538 -นิทรรศการศลิปะ กมล ทศันาญชลี และเพ่ือนศลิปิน หอศลิปแหง่ชาต ิ
 -นิทรรศการศลิปกรรมงานสะสมของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หอศลิปวิทยนิทรรศน์  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 -การแสดงงานศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 41 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 -นิทรรศการจิตรกรรมสีน า้แหง่เอเชีย ครัง้ท่ี 10 หอศลิปแหง่ชาต ิ
2539 -มหกรรมศลิปะเฉลิมพระเกียรตกิาญจนาภิเษก ซีคอนสแควร์ 
 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 42 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 -ศลิปกรรมเฉลิมพระเกียรตคิรองราชย์ 50 ปี เดอะแกลเลอเรียพลาซา 
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-นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9 ศูนย์
ประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์
2540 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 43 หอศลิปแหง่ชาติ  

-ศลิปกรรมร่วมสมยั 55 ปี คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ หอศลิปแหง่ชาติ 
2541 -การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 44 หอศลิปแหง่ชาติ 
 -กรุงเทพเมืองฟ้าอมร บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชัน้นอก 
2542 -ศลิปะเพื่อสายน า้ ศนูย์การค้าดเิอ็มโพเรียม 
 -นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยคณาจารย์
ภาควิชาวิจิตรศลิป์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั หอศลิปแหง่ชาติ 

-5 ทศวรรษศลิปกรรมแหง่ชาต ิหอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
-นิทรรศการศลิปกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัโดยสมาคมศษิย์เก่า 

 ศลิปศกึษา-ชา่งศลิป์ หอศลิปแหง่ชาต ิ
-การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 45 หอศลิปแหง่ชาติ 
-ศลิปินกบัสายน า้ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค 
-19 ศลิปินชัน้เย่ียม หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
-แมน่ า้ของแผน่ดนิ หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
-มหกรรมศลิปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซีคอนสแควร์ 
-นิทรรศการศลิปกรรม-ศลิปากรเฉลิมพระเกียรติ หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
-ภาพร่างต้นแบบศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หอศิลป

แหง่ชาต ิ
2543 -ศลิปกรรมไทย 2000 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร หอศลิป์ มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย 
 สหรัฐอเมริกา และหอศลิป์เมืองโคโลญจน์ เยอรมนี 

-สวนหลวงในกรอบทอง สวนหลวง ร.9 
-ใบหน้าและร่างกาย หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
-งานประมลูผลงานศลิปกรรม 80 ปี ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ 
-ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หอศลิปแหง่ชาติ 
-การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 46 หอศลิปแหง่ชาติ 
-10 ศลิปินชัน้เย่ียม หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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-ศลิปกรรมเพื่อศลิป์ พีระศรี ปี 2000 หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2544  สืบสานวฒันธรรม สโุขทยัสูส่หสัวรรษ 2001 ศนูย์วฒันธรรมแหง่ระเทศไทย 
  

รางวัลและเกียรตคุิณ 

2511 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 18 
2512 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 19 
2514 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 20 
2515 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 21 
2517 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 22 
2519 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 23 
2520 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 24 
 รางวลัท่ี 3 เหรียญทองแดงบวัหลวง นิทรรศการภาพเขียน รางวลับวัหลวง ครัง้ท่ี 3 
2523 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 26 
2524 รางวลัชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจ าปี 2524 ธนาคารกสิกร
ไทย 
2525 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 28 
 รางวลัศลิปไทยร่วมสมยั นิทรรศการศลิปกรรมธนาคารแหง่ประเทศไทย 
2526 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 29 
2535 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 38 
2536 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 39 
2537 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 40 
2538 รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 41 
 ศลิปินชัน้เย่ียม ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ 
2549    ศลิปินแหง่ชาติ สาขาทศันศลิป์ (จิตรกรรม)14 
 
 

                                                           
14 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, (กรุงเทพฯ :  

อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 141-142. 
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บทที่ 3 
การสร้างสรรค์ผลงานของ เกียรตศัิกดิ์ ชานนนารถ 

 
เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ เป็นศลิปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานศลิปะมาอยา่งยาวนานและ

ตอ่เน่ืองนบัตัง้แตปี่ พ.ศ.2510 จนกระทัง่ถึงปัจจบุนั ดงันัน้ผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึน้ตลอดระยะเวลา

กวา่ 50 ปี จงึแสดงให้เห็นถึงพฒันาการในการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมของเกียรติศกัดิต์ัง้แตย่คุ

เร่ิมแรกจนถึงยคุปัจจบุนั แนวคดิ รูปแบบ และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของเกียรตศิกัดิ์

เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา กระแสความนิยม สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ของศลิปินท่ี

สขุมุลุม่ลกึย่ิงขึน้ 

เกียรติศกัดิ ์ เร่ิมสร้างผลงานจิตรกรรมเป็นของตนเองนบัตัง้แตส่มยัศกึษาอยูท่ี่วิทยาลยัชา่ง

ศลิป์และตอ่เน่ืองมาจนถึงสมยัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัศลิปากร ผลงานจิตรกรรมแนวเหนือความเป็น

จริงของเกียรตศิกัดิ์ประกอบขึน้จากแนวคิดหลกั 3 ประการ คือ ความส าคญัของจิตใต้สานกึในการ

สร้างสรรค์ศลิปะ ประสบการณ์สว่นตวัท่ีสง่ผลกระทบตอ่อารมณ์ความรู้สกึ และหลกัธรรมค าสัง่

สอนของพระพทุธเจ้า เกียรตศิกัดิ์ปรับเปล่ียนแนวคิดในการสร้างงานศลิปะของเขาตาม

สถานการณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะห้วงเวลาของชีวิตตน ผลงานสร้างสรรค์ของเกียรติศกัดิ ์ ท่ีผสาน

หลกัปรัชญาทางพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะสจัธรรมและความไมเ่ท่ียงแท้ของชีวิต นอกจากจะท า

ให้งานศลิปะของเขามีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเองแล้ว ยงัท าให้เขาเป็นศลิปินท่ีสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมแนวเหนือความเป็นจริงท่ีมีช่ือเสียงจนถึงทกุวนันี ้

สมยัยงัเป็นนกัเรียนนกัศกึษา เกียรติศกัดิช์อบวาดภาพสถานท่ีตา่งๆ ในกรุงเทพมหานคร

ยามค ่าคืนมาก เชน่ บริเวณวดัภเูขาทองหรือตกึมมุส่ีกัก๊เสาชิงช้า เป็นต้น บรรยากาศท่ีเงียบสงดั

และภาพตกึรามบ้านชอ่งท่ีจมอยูใ่นความมืดจนมองไมเ่ห็นรายละเอียดตา่งๆ ได้ชดัเจน สร้างความ

ประทบัใจให้กบัเขามาก ในสมยันัน้การจราจรยามค ่าคืนไมไ่ด้พลกุพลา่นดงัเชน่ปัจจบุนันี ้

บรรยากาศอนัเงียบเหงาของเมืองกระตุ้นให้เกียรตศิกัดิช์วนเพ่ือนท่ีเรียนศลิปะด้วยกนัออกไปวาด

ภาพเมืองยามค ่าคืนบอ่ยครัง้ ในชว่งเวลานัน้เกียรติศกัดิม์กัไมใ่ห้ความสนใจกบัการเขียน

รายละเอียดอ่ืนๆ ประกอบในภาพ นอกจากองค์ประกอบหลกัเด่ียวๆ เท่านัน้ ครัง้หนึง่ ขณะท่ี

เกียรติศกัดิย์งัเป็นนกัศกึษาท่ีคณะจิตรกรรมและประตมิากรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร และต้อง
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วาดภาพผู้หญิงเปลือยสง่อาจารย์ เขาได้เลือกท่ีจะวาดเพียงภาพผู้หญิงเปลือยในห้องท่ีวา่งเปลา่

ปราศจากรายละเอียดอ่ืนๆ ในฉาก เพ่ือจะได้ส่ือถึงอารมณ์อนัเงียบเหงาตามท่ีตนต้องการ ลกัษณะ

ของผลงานดงักล่าวท าให้อาจารย์ผู้สอนวิจารณ์ว่า งานของเขาออกไปในแนว “จิตรกรรมเหนือ

ความจริง” 

เกียรติศกัดิ ์ ชานนนารถ เร่ิมค้นพบแนวทางการเขียนภาพของตนเองเป็นครัง้แรกเม่ือได้รับ

ผลกระทบทางจิตใจจากการสญูเสียน้องชายไปด้วยอบุตัเิหตอุยา่งกะทนัหนั อาจเป็นเพราะเกียรติ

ศกัดิไ์มเ่คยมีประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองของความตายมามากนกั เน่ืองจากตัง้แตเ่ขาจ าความได้พอ่

แมแ่ละญาตพ่ีิน้องในครอบครัวยงัไมเ่คยมีใครเสียชีวิตมาก่อน อีกทัง้การท่ีเกียรติศกัดิอ์ายยุงัน้อย

จงึไมส่ามารถท าใจได้กบัการพลดัพรากแบบตายจาก ด้วยเหตนีุ ้ การตายอยา่งกะทนัหนัของ

น้องชายจงึก่อให้เกิดความสะเทือนใจและความหวาดกลวัเป็นอยา่งมากขึน้ในใจของเกียรติศกัดิ ์

และสง่ผลให้เขาไมส่ามารถสร้างสรรค์ผลงานคนก าลงัเลน่ไฮ-โลว์ ท่ีก าลงัท าอยูใ่นขณะนัน้ให้เสร็จ

ได้ เพราะอารมณ์ความรู้สกึสนกุสนานเฮฮาในภาพขดัแย้งกบัความรู้สกึเศร้าหมองในใจของเขา

อยา่งสิน้เชิง ผลจากการสญูเสียน้องชายในครัง้นัน้ท าให้เกียรตศิกัดิเ์ร่ิมสนใจศกึษาหลกัธรรมใน

พระพทุธศาสนา โดยเฉพาะหลกัแหง่ไตรลกัษณ์15ท่ีสอนให้มนษุย์ระลกึถึงความเป็นปกตธิรรมดา

ของโลก สอดคล้องกบัการเกิดขึน้ ตัง้อยู ่ และดบัไป ความเป็นเหตแุละผลของหลกัธรรมค าสัง่สอน

ของพระพทุธเจ้านี ้ ท าให้เกียรติศกัดิส์ามารถท าความเข้าใจกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัน้องชายของ

เขา ผลงานหวัข้อ “พทุธปรัชญา” ท่ีเกียรติศกัดิท์ าสง่ในวิชาองค์ประกอบศลิป์ของ อาจารย์ชลดู น่ิม

เสมอ ในขณะศกึษาชัน้ปีท่ี 5 คณะจิตรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการน าหลกัพทุธธรรมมาประยกุต์เข้ากบัการสร้างงานศลิปะของเขาเป็นครัง้

แรก ภาพร่างส าหรับจิตรกรรม “พทุธปรัชญา”   (ภาพท่ี 19) เขียนเป็นภาพกรอบรูปไม้ผ ุ 3 ด้าน 

ด้านขวาเหมือนหกัหายไป เพ่ือสะท้อนความคิดท่ีว่าทกุสรรพสิ่งยอ่มเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา 

บริเวณมมุด้านซ้ายภายในภาพ มีรูปทรงคล้ายพระสงฆ์หม่จีวร ยืนหนัหลังให้ผู้ชมเหมือนจมอยูใ่น

บรรยากาศวา่งเปลา่ภายในภาพเน่ืองจากเกียรตศิกัดิไ์ม่ต้องการให้รูปทรงนีด้คูล้ายกบัพระสงฆ์ จงึ
                                                           

15 หลกัแหง่ไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั คือความไมเ่ที่ยง ทกุขงั คือความทกุข์ที่เกิดจากการผิดหวงั อนตัตา คือทกุสิ่ง

ล้วนไมมี่ตวัตนอยูจ่ริง (พนัเอกป่ิน มทุกุนัต์, แนวสอนธรรมะหลักสูตรนักธรรมชัน้ตรี, (กรุงเทพมหานคร : สานกัพิมพ์คลงัวิทยา

,2514), หน้า 372-373.) 
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ปรับเปล่ียนสีผ้าคลมุให้เป็นสีขาว ผลงานชิน้นีเ้กียรตศิกัดิพ์ยายามส่ือวา่ชีวิตนัน้สดุท้ายแล้วก็มีแต่

ความว่างเปลา่เทา่นัน้ และในขณะเดียวกนัก็ชีใ้ห้เห็นหนทางการบวชเข้าสูพ่ระพทุธศาสนาอีกด้วย 

ผลงานชิน้นีน้บัเป็นจดุเร่ิมต้นส าคญัย่ิงท่ีท าให้เกียรติศกัดิไ์ด้ถ่ายทอดแนวคิดและอารมณ์ความรู้สึก

ของตนเองลงในงานศลิปะ ซึง่จะได้มีโอกาสแสดงในงานแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตอิยา่งตอ่เน่ืองใน

เวลาตอ่มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 19 พุทธปรัชญา, 2509, ภาพร่าง. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 10. 

 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2510 – 2511 เกียรติศกัดิไ์ด้สร้างผลงานขึน้มาชดุหนึง่ช่ือ “จิตรกรรม” เป็น

ภาพจิตรกรรมท่ีน าเสนอแนวคดิเก่ียวกบัชีวิตและความไมเ่ท่ียงแท้ของสงัขาร และสะท้อนให้เห็นถึง

ความตระหนกตกใจและความหวาดกลวัอนัเน่ืองมาจากความตายของบคุคลท่ีตนรัก เป็น

ความรู้สกึขณะท่ียงัไมเ่ข้าใจเร่ืองสจัธรรมของชีวิตบนโลก นอกจากนัน้ผลงานชดุนีย้งัน าเสนอ

เนือ้หาเก่ียวกบัการล้มตายจากสงครามและการก่อการร้ายด้วย 
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ภาพท่ี 20 จิตรกรรม, 2511, เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ, สนี า้มนับนผ้าใบ, 142 x 142 ซม. สมบตัิศลิปิน. รางวลั
เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 18 พ.ศ. 2511. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิ
ช่ิง, 2544), 18. 

 

เกียรติศกัดิต์ัง้ช่ือผลงานชดุนีว้า่ “จิตรกรรม” เพราะได้แรงบนัดาลใจจากความรู้สกึ

หลากหลายท่ีกระทบเข้ามาภายในจิตใจเขาอยา่งเตม็ท่ี แตล่ะภาพจงึเลา่เร่ืองไปตามความรู้สกึท่ี

แตกตา่งกนั ช่ือ “จิตรกรรม” มีความเป็นกลาง สามารถครอบคลมุผลงานทกุชิน้ในชดุนีไ้ด้ โดยให้

ผู้ชมเป็นผู้ ค้นหาความหมายของภาพแตล่ะภาพเอง ด้วยความโดดเดน่ในแนวคิดและการน าเสนอ

งานอยา่งมีนยัยะของเกียรติศกัดิ ์ จงึท าให้ผลงานในชดุนีไ้ด้รับรางวลัเหรียญทองแดงจากการ

ประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติครัง้ท่ี 18 ในปี พ.ศ. 2511 หนึง่ภาพ (ภาพท่ี 20) และรางวลัเหรียญเงิน

จากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 19 พ.ศ. 2512 หนึง่ภาพ (ภาพท่ี 21)  
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ภาพท่ี 21 จิตรกรรม, 2512, เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ, สนี า้มนับนผ้าใบ, 140 x 140 ซม. สมบตัิศลิปิน. เกียรติ
นิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การประกวดศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 19 พ.ศ. 2512. 
ที่มา: คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, ศิลปะรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 9. 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, 2540), 124 
 

ผลงานท่ีนา่สนใจซึง่สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2511 เชน่กนั เป็นภาพร่างช่ือ “เดก็ในสภาวะ

สงคราม” (ภาพท่ี 22) ผลงานชิน้นีส้ะท้อนถึงความหว่งใยชีวิตเดก็ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากสงคราม

เวียดนามท่ีทวีความรุนแรงขึน้และเกรงวา่จะลกุลามมาถึงประเทศไทย 
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ภาพท่ี 22 เดก็ในสภาวะสงคราม, 2511, ภาพร่าง. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 17. 

 

ผลงานอีกชิน้ท่ีโดดเดน่ในชดุ “จิตรกรรม” ปี พ.ศ. 2512 คือ “เร่ืองเลา่ท่ีเขาใหญ่” (ภาพท่ี 

23) ซึง่ได้รับรางวลัเหรียญเงินจากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 20 พ.ศ. 2514 เป็นแรง

บนัดาลใจจากเร่ืองภตูผีหรือวิญญาณท่ีเลา่สูก่นัฟังท่ีเขาใหญ่ เกียรติศกัดิเ์ห็นวา่ เร่ืองภตูผีท่ีได้ฟัง

นัน้ บางครัง้ก็ท าให้ตวัผู้ ฟังจินตนาการไปถึงรูปร่างและบรรยากาศท่ีท าให้เกิดความหวาดกลวัขึน้ 

แรงบนัดาลใจนีส้อดคล้องกบัหลกัคดิเก่ียวกบัสงัขาร       การเกิด ตัง้อยู ่และดบัไป รวมทัง้ความ

หวาดกลวัความตาย เกียรตศิกัดิว์าดภาพห้องท่ีมีมิตลิกึน าสายตาเข้าสูจ่ดุศนูย์กลางของภาพซึง่มี
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รูปทรงคล้ายคนท่ีมีเฉพาะศีรษะและล าตวัลอยอยู ่ บนใบหน้ามีเพียงแตด่วงตากลมโตสองข้าง เส้น

ผมยาวๆ ปลิวสยายโดยรอบ ผนงัด้านบนมีกรงเล็บสตัว์ปีก ลอยเข้าหาหวันกท่ีอ้าจะงอยปากกว้าง

เหนือเพดาน บนผนงัด้านขวาปรากฏกรงเล็บท่ีงอเข้าหากนัแบบหลวมๆ บริเวณพืน้ห้องด้านในสดุ

มีองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคล้ายรูปคนนอนตะแคงและกรงเล็บสตัว์ลอยตวัเร่ียพืน้ใต้รูปทรงคน

ประหลาด ระยะหน้าสดุตรงมมุลา่งซ้าย เกียรติศกัดิไ์ด้วางองค์ประกอบท่ีมีรูปทางคล้ายคนนอน

ตะแคงข้างล้อกบัองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงคล้ายกนัซึง่อยูด้่านในภาพเพ่ือน าสายตาสู่รูปคน

ประหลาดท่ีบนในหน้ามีแตต่ากลมโป๋ เกียรตศิกัดิใ์ช้โทนสีมว่งและน า้ตาลถ่ายทอดความรู้สกึ

หวาดกลวัสยองขวญัและความเยือกเย็นยามค ่าคืนท่ีเขาใหญ่ ขณะก าลงัฟังเร่ืองเลา่ภูตผีปีศาจอนั

นา่สะพรึงกลวั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 เร่ืองเล่าที่เขาใหญ่, 2512, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 44. 
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ผลงานท่ีนา่สนใจอีกชิน้หนึง่ท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2512 แตมี่เนือ้หาตา่งจากภาพอ่ืนๆ ซึง่

สร้างขึน้ในชว่งเวลาเดียวกนัคือภาพ “ความบนัดาลใจจากอพอลโลลงดวงจนัทร์” (ภาพท่ี 24) ซึง่

เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ส าคญัของโลก เม่ือสหรัฐอเมริกาสง่นกับินอวกาศไปส ารวจดวงจนัทร์และ

สามารถเหยียบดวงจนัทร์ได้ส าเร็จเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2511 เหตกุารณ์นีส้ร้างความตื่นเต้นยินดี

ให้กบัคนทัง้โลก นอกจากภาพบนัทกึความส าเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษยชาติ

แล้ว เกียรติศกัดิ์ยงัได้สอดแทรกแนวคดิท่ีวา่แม้จะไปอยู่บนดวงจนัทร์ความทกุข์ก็ยงัตดิตวัไป ไว้ใน

ภาพนีด้้วย ผลงานอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจซึง่สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2512 เชน่ ภาพ “ความบนัดาลใจจากไม้

แขวนเสือ้” (ภาพท่ี 25) “ชีวิตและสจัธรรม 2” (ภาพท่ี 26) และ “อนาคต” (ภาพท่ี 27) 

ภาพท่ี 24 ความบันดาลใจจากอพอลโลลงดวงจนัทร์, 2512. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชวีติ (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้,2551), 19. 
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ภาพท่ี 25 ความบันดาลใจจากไม้แขวนเสือ้, 2512, สือ่ประสม 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 45. 
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ภาพท่ี 26 ชวีิตและสัจธรรม 2, 2512. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 19. 

 

 

 

 

 

 



  41 

 

ภาพท่ี 27 อนาคต, 2512. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  42 

ในปี พ.ศ. 2513 เกียรติศกัดิไ์ด้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ท่ีคณะสถาปัตยกรรม สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั นอกจากงานสอนเขายงัสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

ท่ีแผงนยัยะปรัชญาทางพระพทุธศาสนาอยา่งตอ่เน่ือง ผลงานส าคญัระหวา่งปี พ.ศ. 2513 – 2515 

ได้แก่ ภาพร่าง “เสียงร้อง” (ภาพท่ี 28) “ไก่ (ขีร้ดหวัคน)” (ภาพท่ี 29) และภาพ “วบูหนึง่ของ

ความรู้สกึ”     (ภาพท่ี 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 28 เสียงร้อง, 2547 (ซึง่มาจากงานภาพร่างในปี พ.ศ. 2513 สบืเนื่องจากผลงาน “เสยีงกรีดร้อง”) 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 35. 
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ภาพท่ี 29 ไก่ (ขีร้ดหวัคน), 2514. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 20. 
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ระหวา่งปี พ.ศ. 2514 - 2515 เกียรติศกัดิ ์ ชานนนารถ เปล่ียนแนวคิดในการสร้างสรรค์

ผลงานจากเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตและความตาย มาเป็นเร่ืองสภาวะจิตใต้ส านกึ จากผลงานท่ีเป็นภาพ

เลา่เร่ืองจากประสบการณ์ของตน กลายมาเป็นการแสดงความรู้สกึภายในจิตใจผา่นองค์ประกอบ

ทศันธาต ุชดุผลงานท่ี ช่ือวา่ “วบูหนึง่ของความรู้สกึ” เป็นผลงานท่ีส่ือสะท้อนภาพจากจิตใต้ส านกึ

ของศลิปินซึง่ปรากฏออกมาทางอารมณ์ความรู้สึกชัว่ขณะหนึง่ ผลงานท่ีสร้างสรรค์ของเกียรตศิกัดิ์

ในชว่งเวลานีมี้ความเป็นส่วนตวัมากและไมไ่ด้ส่ือเร่ืองราวหรือความหมายท่ีชดัเจน เชน่ภาพ “วบู

หนึง่ของความรู้สกึ” (ภาพท่ี 30) ซึง่ได้ได้ร่วมแสดงในงานศลิปกรรมแหง่ชาติครัง้ท่ี 21 พ.ศ. 2515 

อยา่งไรก็ตาม ศลิปินเคยกล่าวไว้วา่ หากย้อนไปศกึษาแตล่ะชว่งเวลาชีวิตของเขาขณะสร้างสรรค์

ผลงานแตล่ะชดุ จะสามารถเข้าใจผลงานในแตล่ะชว่งเวลาของเขาได้ดีมากยิ่งขึน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 30 วูบหน่ึงของความรู้สึก (Sensational Moment), 2515, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวิตในงานศิลปะ, (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้,2558), 9. 
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ปี พ.ศ. 2516 เกียรตศิกัดิ ์ ชานนนารถ กลบัมาวาดภาพท่ีระลกึถึงชีวิตและความตายอีก

ครัง้ เน่ืองจากสนุขัท่ีเขาเคยใช้เป็นแบบเขียนภาพหนึง่ในชดุ “จิตรกรรม” (ภาพท่ี 21) ถกูรถทบัตาย 

ความเศร้าเสียใจจากคามสญูเสียสิ่งท่ีรัก กระตุ้นความคดิเก่ียวกบัความตายท่ียงัคงฝังลกึในจิตใจ 

ออกมาให้ผลงานศลิปะอีกครัง้ ภาพ “การแสดงออกของจิตใต้ส านกึ 4” (ภาพท่ี 31) แสดงออกถึง

ความรู้สกึอาลยัและระลกึถึงสนุขัตวันี ้ภาพห้องส่ีเหล่ียมลกึโลง่ 2 ห้องตอ่กนั แตล่ะห้องมีภาพสตัว์

คล้ายสนุขัก าลงัคลานออกมาจากท่อขนาดใหญ่ ดคูล้ายกบัล าตวัและขาหลงัทัง้สองข้างตดิอยูใ่น

ทอ่ ห้องท่ีอยูต่อ่ไปทางด้านหลงัมีลกัษณะเหมือนภาพกลบัด้านในกระจก นอกจากจะสร้างมิตลิกึ

ลวงเข้าไปในภาพ ยงัก่อให้เกิดบรรยากาศอ้างว้างวา่งเปล่าและเหนือความเป็นจริงให้กบัภาพ ภาพ

นีน้า่จะมีความหมายเชิงสญัลกัษณ์หรืออาจส่ือถึงมิติใหม่ท่ีสนุขัได้ไปอยู ่ หลงัจากเสียชีวิตก็เป็นได้ 

ผลงานนีไ้ด้รับรางวลัเหรียญเงินจากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 22 พ.ศ. 2516 ภาพ “การ

แสดงออกของจิตใต้ส านกึ 3” (ภาพท่ี 32) ก็เป็นอีกหนึง่ผลงานในชดุนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 31 การแสดงออกของจติใต้ส านึก 4, 2516, สนี า้มนัผ้าใบ. 
ที่มา: หอศิลป์ ศิลปากร, กว่าจะเป็นศิลปินชัน้เย่ียม, เข้าถึงเมื่อ 27 ธนัวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www.art-centre.su.ac.th/timeline-road-to-artist-of-distinction8203.html 
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ภาพท่ี 32 การแสดงออกของจติใต้ส านึก 3, 2516, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 46. 

 

ชว่งปี พ.ศ. 2518 เกียรติศกัดิส์ร้างสรรค์ผลงานชดุ “ความเร้นลบัของจิต” ท่ีวาดขึน้ใน ท่ี

เป็นภาพห้องลกึลบัท่ีมีความซบัซ้อนยิ่งกวา่เดมิ เป็นภาพท่ีสร้างขึน้เพ่ือส ารวจความซบัซ้อนของ

จิตใจภายใน และพยายามทาความเข้าใจจิตของตน ห้องลกึลบัดงักลา่วนัน้วา่งเปล่า ซึง่เกียรติ

ศกัดิไ์ด้กลา่ววา่ เพราะจิตเป็นสิ่งท่ียากจะจบัต้องหรือหยัง่รู้ได้ จงึไมส่ามารถเขียนออกมาให้มีอะไร

ในห้องได้ ไมมี่ความแนน่อนวา่พบอะไรในจิตของตน16 

หลงัจากส ารวจจิตใจของตนเองผา่นการสร้างงานศลิปะมาได้ระยะหนึง่ ในปี พ.ศ. 2519 

ความฝังใจเก่ียวกบัเร่ืองชีวิต สงัขารและความตายในแตล่ะชว่งเวลาของชีวิต ท าให้เกียรติศกัดิเ์ร่ิม

สร้างสรรค์ผลงานชดุ “ซากชีวิต” (ภาพท่ี 33 - 34) เพ่ือแสดงออกถึงความไมเ่ท่ียงแท้ในชีวิตอีกครัง้ 

โดยน าเสนอสิ่งท่ีคงอยูห่ลงัจากความตาย ภาพกะโหลกศีรษะสตัว์ประหลาดท่ีเหมือนมีกะโหลก 2 

อนัติดกนั อาจส่ือความหมายถึงชีวิตท่ีต้องมีการเกิด ตัง้อยู ่และดบัไป กะโหลกนีจ้งึเป็นสญัลกัษณ์

                                                           
16 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, (กรุงเทพฯ:  

อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 17. 
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แหง่การเตือนสตสิ าหรับเกียรตศิกัดิห์รือแม้กระทัง่ตวัผู้ชมผลงาน เพราะเม่ือตายจากโลกนีก็้

กลายเป็นเพียงขีเ้ถ้าเทา่นัน้ แตส่ิ่งท่ียงัคงอยูใ่นโลกก็คือคณุความดีท่ีเราได้กระท าไว้ ดงัท่ีกฤษณา

สอนน้องค าฉนัท์ได้กลา่วไว้17  

 

 
 
ภาพท่ี 33 ซากชีวติ 1, 2520, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: หอศิลป์ ศิลปากร, กว่าจะเป็นศิลปินชัน้เย่ียม, เข้าถงึเมื่อ 27 ธนัวาคม 2561, เข้าถงึได้จาก 

http://www.art-centre.su.ac.th/timeline-road-to-artist-of-distinction8203.html 

 

 

 

 

                                                           
17 “พฤษภกาสร อีกกญุชรอนัปลดปลง  

โททนต์เสน่งคง ส าคญัหลายในกายมี 

นรชาติวางวาย มลายสิน้ทัง้อินทรีย์ 

สถิตทัว่แตช่ัว่ด ี ประดบัไว้ในโลกา” 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส: กฤษณาสอนน้องค าฉันท์,  

(มณี พยอมยงค์, คติสอนใจล้านนาไทย, ธาราทองการพิมพ์,เชียงใหม่, 2522, 46) 
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ภาพท่ี 34 ซากชีวติ, 2520, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 23. 

 

ชว่งปี พ.ศ. 2521 เกียรติศกัดิเ์ร่ิมหนัมาศกึษาโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนงัตาม

วดัตา่งๆ ซึง่เขาเคยสนใจมาตัง้แตเ่ม่ือครัง้ได้ศกึษาวิชาศลิปะไทย สมยัเป็นนกัศกึษาท่ีคณะ

จิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ การเดนิทางไปศกึษาศลิปะไทยตามวดัตา่งๆ ในพืน้ท่ี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัทางภาคเหนือหลายแหง่นอกจากจะท าให้เกียรติศกัดิรู้์สกึ

ซาบซึง้ในความงดงามของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นวดัวาอารามและภาพจิตรกรรมฝาผนงัของไทยแล้ว 

บรรยากาศอนัสงบเงียบภายในบริเวณวดัท่ีก่อให้เกิดจินตนาการยงัสร้างความประทบัใจให้เขาเป็น

อยา่งมาก การศกึษาศลิปกรรมไทยไมเ่พียงท าให้เกียรตศิกัดิรู้์สึกซาบซึง้ถึงคณุคา่แหง่ความเป็น

ไทย แตย่งัให้แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์จิตรกรรมชดุ “ความลึกลบัวงัเวง” แก่เขาด้วย ผลงาน

สร้างสรรค์ส าคญัในชดุนีซ้ึง่นบัวา่ได้มาจากการศกึษาค้นคว้าศลิปกรรมไทยเพ่ือพฒันาองค์ความรู้

และแสวงหาแนวทางใหมใ่นการสร้างงานศลิปะ (ภาพท่ี 35 - 38) 
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ภาพท่ี 35 ความลึกลบัวังเวง 4, 2522, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 53. 
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ภาพท่ี 36 ความลึกลบัวังเวง, 2521, ปากกาและหมกึ และดินสอบนกระดาษ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลปะ,  เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 126. 
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ภาพท่ี 37 ความลึกลบัวังเวง 2, 2521, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 38 ความลึกลบัวังเวง 3, 2521, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 53. 
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ระหวา่งปี พ.ศ. 2523 – 2525 เกียรตศิกัดิ์กลบัมาสนใจการสร้างงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัจิต

ใต้ส านกึท่ีเป็นนามธรรมอีกครัง้ ดงันัน้ภาพท่ีส่ือออกมาจงึมีลกัษณะเป็นรูปเงาของคนท่ีไร้ตวัตน

หรือน าเสนอเฉพาะอวยัวะบางสว่นของร่างกายมนษุย์ เชน่ มือ เท้าหรือเสือ้ผ้าท่ีดรูาวกบัหอ่หุ้ม

ร่างกายท่ีไร้ตวัตน เกียรตศิกัดิส์ร้างผลงานเนือ้หานีไ้ว้หลายชดุ เชน่ “ภาวะจิตใต้ส านกึ” (พ.ศ. 

2523) “จิตใต้ส านึก” (พ.ศ. 2524) “ภาพหลอนของจิตใต้ส านกึ” (พ.ศ. 2524 – 2525) และ 

“สภาวะไร้ส านกึ” (พ.ศ. 2525) ผลงานเหล่านีจ้ะใช้สีเป็นตวัเน้นบรรยากาศลกึลบัภายในห้องโลง่ๆ 

ท่ีดเูวิง้ว้างวา่งเปลา่ซึง่ส่ือถึงจิตใจหรือจิตใต้ส านกึของมนษุย์ ผลงานส าคญัท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัจิต

ใต้ส านกึ ได้แก่ “ภาวะของจิตใต้ส านกึ 1” (ภาพท่ี 39) “จิตใต้ส านกึ 3” (ภาพท่ี 40) “ภาพหลอนของจิตไร้

ส านกึ 1” (ภาพท่ี 41) และ “สภาวะไร้ส านกึ 2” (ภาพท่ี 42) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39 ภาวะของจติใต้ส านึก 1, 2523, สือ่ประสม. 
ที่มา: หอศิลป์ ศิลปากร, กว่าจะเป็นศิลปินชัน้เย่ียม, เข้าถึงเมื่อ 27 ธนัวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.art-centre.su.ac.th/timeline-road-to-artist-of-distinction8203.html 



  53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 40 จิตใต้ส านึก 3, 2524, สือ่ประสม 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 57. 
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ภาพท่ี 41 ภาพหลอนของจติไร้ส านึก 1, 2524, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 59. 
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ภาพท่ี 42 สภาวะไร้ส านึก 2, 2528, สือ่ประสม. 
ที่มา: หอศิลป์ ศิลปากร, กว่าจะเป็นศิลปินชัน้เย่ียม, เข้าถึงเมื่อ 27 ธนัวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.art-centre.su.ac.th/timeline-road-to-artist-of-distinction8203.html 

 

หลงัจากท่ีเกียรติศกัดิไ์ด้มุง่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายแนวคดิรวมทัง้

ปรับเปล่ียนรูปแบบเชิงสญัลกัษณ์และความหมายเพ่ือส่ือแสดงความรู้สกึของตนออกมาให้มาก

ท่ีสดุ ชว่งปี พ.ศ. 2526 เกียรติศกัดิไ์ด้สร้างผลงานชดุ “ชีวิตเพ่ือชีวิต” (ภาพท่ี 43 – 44) ซึง่เป็น

ความสะเทือนใจอนัเน่ืองมาจากการฆา่สตัว์เพ่ือเป็นอาหารของมนษุย์ เกียรติศกัดิน์ าเสนอภาพไก่

ไร้ขนพร้อมปรุงอาหารในแง่มมุท่ีให้คนตระหนกัถึงความเจ็บปวดของไก่จากการถกูถอนขนและการ

ถกูเชือดคอจนตาย ภาพไก่ถกูแขวนลอยในห้องท่ีดคูล้ายมิตเิร้นลบั หวัไก่ท่ีถกูตดัออกและบาดแผล

ขนาดใหญ่จากการถกูเชือดตรงคอไก่ เป็นการเน้นให้เห็นความโหดร้ายของมนษุย์ท่ีกระท ากบัสตัว์

เพ่ือน ามาท าเป็นอาหาร 
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ภาพท่ี 43 ชวีิตเพื่อชวีิต 1, 2526, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 62. 
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ภาพท่ี 44 ชวีิตเพื่อชวีิต 2, 2526, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 63. 
 

ภาพชดุ “สตัว์โลก” (วาดตัง้แต ่ พ.ศ. 2527 ถึง 2531) ก็สร้างมาจากแนวคิดเดียวกบัชดุ 

“ชีวิตเพ่ือชีวิต” แตว่า่น าเสนอในแนวทางท่ีตา่งกนัเพ่ือสร้างความซบัซ้อนทางความคิดให้กบัภาพ 

นัน่คือการน าเอารูปทรงของปลามาผสมผสานเข้ากบัอวัยวะบางสว่นของมนษุย์ เช่น ภาพ “สตัว์

โลก 4” (ภาพท่ี 45) ท่ีเขียนหางปลาเป็นมือคน หรือการสร้างอสรูกายท่ีหวัเป็นปลาแตข่าเป็นขา

มนษุย์ในภาพ “สตัว์โลก 5” (ภาพท่ี 46) และ ภาพ “สตัว์โลก 6” (ภาพท่ี 47) อยา่งไรก็ตามเกียรติ

ศกัดิก็์ไมไ่ด้มีเจตนาจะตอ่วา่มนษุย์ท่ีกินสตัว์เป็นอาหารหรือเสนอแนวทางในการปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมมนษุย์หรือการแก้ไขปัญหาใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองนี ้
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ภาพท่ี 45 สัตว์โลก 4, 2530, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 64. 
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ภาพท่ี 46 สัตว์โลก 5, 2530, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 65. 
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ภาพท่ี 47 สัตว์โลก 7, 2531, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 66. 
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ผลงานท่ีมีช่ือเสียง และใช้เวลายาวนานท่ีสดุของเกียรติศกัดิ ์ ชานนนารถ ได้แก่ผลงานชดุ 

“ชีวิต” (ภาพท่ี 48 - 50) ซึง่ศลิปินเร่ิมเขียนขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 2530 - 2544 เป็นเวลาทัง้หมดร่วม 

14 ปี ผลงานชดุนีเ้กิดขึน้จากการสงัเกตคนรอบข้าง และความเป็นไปของชีวิตท่ีแตกตา่งกนั 

กาลเวลาท่ีเปล่ียนไป สง่ผลให้ชีวิตรอบข้างเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา อนัเป็นสจัธรรมของชีวิต 

เกียรติศกัดิส่ื์ออารมณ์ออกมาผา่นเส้นท่ีล่ืนไหลไมม่ัน่คงของรูปทรงของมนษุย์ เป็นสญัลกัษณ์แหง่

ความไมแ่นน่อนของชีวิต หลงัจากสร้างผลงานเก่ียวกบัหลายแง่มมุของชีวิตของมาได้ระยะหนึง่ 

เกียรติศกัดิจ์งึเข้าถึงสจัธรรมของชีวิตและสรุปวา่การปรับทศันคตใิห้การด ารงชีวิตจะท าให้ชีวิต

งดงามและมีความสขุ เกียรติศกัดิไ์ด้กลา่วถึงผลงามชดุนีข้องเขาไว้ดงันี ้

 

ในช่วงกลางของงานชดุนี ้ เร่ิมมองชีวติอยา่งมีสติ พิจารณา พบวา่การมชีีวิตอยูย่อ่มเป็นสิง่ประเสริฐ

แล้ว เพียงการปรับทศันะคติการมองชีวิต มองโลกในด้านดีงาม พอสมกบัฐานะของการท่ีจะมีชีวติอยูอ่ยา่ง

พอควร ชีวติก็จะเป็นสิง่งดงามมคีวามสขุ18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, (กรุงเทพฯ:  

อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 74. 
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ภาพท่ี 48 ความอยู่รอดของชีวติ 1, 2530. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 24. 
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ภาพท่ี 49 ชวีิตกับกาลเวลา, 2531, สือ่ประสม. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 67. 
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ภาพท่ี 50 ชวีิตกับความสะเทอืนใจ, 2531. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 28. 

 

ระหวา่ง พ.ศ. 2533 – 2534 เกียรติศกัดิไ์ด้สร้างผลงานท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัจิตใต้ส านึกและ

ความรู้สกึอย่างตอ่เน่ือง เช่น “จิตไร้ส านกึ 1” (ภาพท่ี 51) ในผลงานชดุ “ความรู้สกึภายใน” ซึง่

สะท้อนถึงประสบการณ์สว่นตวั อารมณ์ ความรู้สกึนิดคิดและตวัตนของศลิปิน เกียรติศกัดิแ์สวงหา

รูปทรงใหมเ่พ่ือส่ือสะท้อนแนวคดิท่ีเป็นนามธรรมของเขาให้ชดัเจนมากขึน้ ตอ่มาเกียรตศิกัดิไ์ด้น า

ทว่งท านองอนังดงามของดนตรีเข้ามาผสานกบัความรู้สกึภายใน ท าให้ผลงานของเขามีพฒันาการ

ตา่งไปจากเดมิคือการส่ือถึงด้านดีและมีความสขุ (ภาพท่ี 52, 55 และ 56) 
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ภาพท่ี 51 จิตไร้ส านึก 1, 2533, สนี า้มนับนกระดาษ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 73. 

 

ภาพ “จงัหวะชีวิต 2” (ภาพท่ี 52) ในผลงานชดุ “ชีวิต” (ภาพท่ี 52 - 53) ท่ีสร้างในปี พ.ศ. 

2535 และพฒันามาจากผลงานชดุความรู้สกึภายใน เป็นชดุผลงานซึง่เกียรติศกัดิไ์ด้เร่ิมน าความ

งดงามของดนตรีเข้ามาผสมผสานกบัความรู้สึกสะเทือนใจท่ีเกิดขึน้จากการจากไปหรือการ

บาดเจ็บของเพ่ือนและคนรู้จกั ในขณะท่ีชีวิตของคนอ่ืนประสบความส าเร็จ เกียรตศิกัดิรู้์สึกวา่ 

ถึงแม้ชีวิตจะดเูหมือนเทา่เทียมกนั แตส่ดุท้ายก็มีสงู มีต ่า มีขึน้และมีลงเสมือนกบัจงัหวะของดนตรี 

ผลงานชดุนีจ้งึส่ือถึงความต้องการอยากจะให้ชว่งเวลาดีๆ กลบัมาสูชี่วิต 
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เกียรติศกัดิจ์ดัองค์ประกอบภาพท่ีเหมือนอยูใ่นตู้กระจกท่ีมีน า้เกือบเตม็ องค์ประกอบท่ีมี

รูปทรงขนาดและความสงูต ่าตา่งกนั ถกูจดัวางไว้ในห้องซึง่ดเูหมือนตู้กระจกท่ีใสน่ า้ไว้เกือบเตม็ 

รูปทรงคล้ายมนษุย์ท่ีมีศีรษะโผลพ้่นน า้บ้าง อยูใ่ต้น า้บ้าง ส่ือถึงชว่งชีวิตของแตล่ะคนท่ีต้องเผชิญ

กบัสิ่งท่ีดีบ้างไมดี่บ้างเป็นวฏัจกัร เกียรตศิกัดิเ์ปรียบเทียบชีวิตเหมือนการฟังดนตรี หากเพลงนัน้

ไพเราะ คนก็จะกลบัมาฟังเพลงนัน้อีก เชน่เดียวกบัชีวิตคนท่ีประสบความสขุบ้าง ความทกุข์บ้าง

สลบักนัไปในช่วงเวลาแหง่ความทกุข์ ดนตรีจงึเป็นสิ่งท่ีปลอบประโลมใจมนษุย์ให้มีความหวงัอยู่

เสมอ 

 
ภาพท่ี 52 จังหวะชวีิต 2, 2535, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 76. 
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ภาพท่ี 53 จินตนาการจากธรรมชาต,ิ 2535. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 30. 

 

ปี พ.ศ. 2536 เกียรติศกัดิไ์ด้สร้างผลงานช่ือชดุ “ชีวิตกบักาลเวลา” (ภาพท่ี 54) ในชว่งท่ี

เขาหมกมุน่อยูก่บัการพิจารณาระหวา่งชีวิตกบักาลเวลา เกียรติศกัดิพ์ิจารณาถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีท า

ให้ชีวิตมีอนัต้องเปล่ียนไป และเข้าถึงความจริงท่ีวา่เม่ือวนัเวลาหมนุผา่นไป ไมมี่ใครย้อนกลบัไป

แก้ไขสิ่งใดได้ วนัเวลาท่ีหมนุไป ท าให้ความเป็นไปของชีวิตคนเปล่ียนไปด้วยเชน่กนั เกียรติศกัดิ์

เคยกลา่ววา่ “กาลเวลาเป็นนามธรรมท่ีจบัต้องไมไ่ด้ มองไมเ่ห็น แตรู้่สกึได้ถึงกาลเวลาจากสรรพสิ่ง

ท่ีเหลืออยู ่ แสดงความร่วงโรยบง่บอกถึงการผา่นของกาลเวลา” ความคิดดงักล่าวอาจท าให้เกิด

ความรู้สกึเศร้าหมอง เพราะต้องท าใจให้ยอมรับว่าไมส่ามารถคงชว่งเวลาดีๆ ในอดีตท่ีผา่นไปไว้ได้ 

และทกุอย่างยอ่มลว่งเลยไปตามกาลและเวลา อีกทัง้เรายงัไมส่ามารถกลบัไปแก้ไขความผิดพลาด

ในอดีตได้อีก ดงันัน้เราจงึจ าเป็นจะต้องให้ความส าคญักบัปัจจบุนัมากท่ีสดุ 
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ภาพท่ี 54 ชวีิตกับกาลเวลา 2, 2536, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 78. 
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ผลงานปี พ.ศ. 2536 (ภาพท่ี 55-57) 

 

ภาพท่ี 55 การแปรเปลี่ยนของชีวิต, 2536. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 31. 
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ภาพท่ี 56 ดนตรี, 2536. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 32. 
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ภาพท่ี 57 จังหวะและลีลาของชีวิต (Rhythm and Style of Life), 2536, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวิตในงานศิลปะ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้,2558), 14. 
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หลงัจากได้พิจารณาอยา่งลกึซึง้ถึงความจริงแท้ของชีวิตมนษุย์ จากหลกัธรรมทางพทุธ

ศาสนาและการค้นพบสจัธรรมวา่ชีวิตนัน้ยอ่มเปล่ียนไปตามกาลเวลา ในปี พ.ศ. 2537 เกียรติศกัดิ์

ได้สร้างผลงานชดุ “ชีวิต – สจัธรรม” ขึน้ เพ่ือบอกให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความจริงเก่ียวกบัชีวิต ให้ได้

ด ารงตนในความไมป่ระมาท ใช้ชีวิตอยา่งมีสต ิ และมีความสขุ ผลงานส าคญัในชดุนี ้ เชน่ ภาพท่ี 

58 - 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 58 ชวีิต-สัจธรรม 2, 2537, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 81. 
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ภาพท่ี 59 ชวีิต-สัจธรรม 1, 2537, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 80. 
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ภาพท่ี 60 ชวีิตกับจนิตนาการ, 2537, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 82. 
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ระหวา่งปี พ.ศ. 2538 – 2539 เกียรตศิกัดิไ์ด้สร้างผลงานชดุ “ชีวิต-หนทาง” จากแนวคดิ

ท่ีวา่ชีวิตของแตล่ะคนมีหนทางของตนเอง ไมมี่ใครมีชีวิตเหมือนกนัทกุประการ บางคนประสบ

ความส าเร็จในชีวิต บางคนชีวิตกลบัมืดมนตกต ่า “กฎแหง่กรรม” ในทางพระพทุธศาสนาก็คือสจั

ธรรมหนึง่เชน่กนั ผลงานชดุนีจ้งึเปรียบเสมือนเคร่ืองเตือนใจ ปรับทศันคติการมองโลกให้เห็นความ

งดงาม ความสดใสของชีวิต แนวคดินีถ้กูน ามาพฒันาในการสร้างงานศลิปะจนถึงปี พ.ศ. 2544 

ผลงานส าคญัในชดุนีไ้ด้แก่ “ชีวิต-หนทาง” (ภาพท่ี 61 และ 66) “ชีวิต-วงจรธรรมชาต”ิ (ภาพท่ี 62) 

“ความงดงามของชีวิต” (ภาพท่ี 63) และ “ชีวิต-ไมส่มบรูณ์แบบ” (ภาพท่ี 64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 61 ชวีิต-หนทาง 1, 2538, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 84. 
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ภาพท่ี 62 ชวีิต-วงจรธรรมชาติ, 2538, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 83. 
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ภาพท่ี 63 ความงดงามของชีวติ, 2539, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 85. 
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ภาพท่ี 64 ชวีิต-ไม่สมบูรณ์แบบ, 2539, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 88. 

 

ถึงแม้วา่ชว่งปี พ.ศ. 2537 เกียรติศกัดิจ์ะสร้างงานศลิปะท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัความงดงาม

และพลงัความคิดบวกของชีวิตขึน้มาชดุหนึง่ก็ตาม แตต่อ่มาในปี พ.ศ. 2538 เกียรตศิกัดิก์ลบัจม

อยูก่บัความคิดท่ีว่า ชีวิตเป็นทกุข์ มีแตค่วามเศร้าหมอง ไมน่านเขาจงึเร่ิมคิดวา่ไมมี่ประโยชน์อะไร

ท่ีจะมองชีวิตในแง่ลบและหดหูเ่ชน่นัน้ ความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนแนวคิดท่ีมีตอ่ชีวิตในด้าน

บวกมากขึน้ ท าให้เกียรติศกัดิค์ิดสร้างงานศลิปะท่ีสง่เสริมให้ผู้คนมองเห็นความสดใสสวยงามของ

ชีวิตเพ่ือเป็นก าลงัใจในการมีชีวิตอยู ่ และเป็นพลงัในการฝ่าฟันอปุสรรค ถึงแม้วิกฤติการณ์

เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 จะท าให้การสร้างผลงานตามแนวคิดนีห้ยดุชะงกัลงระยะ แตด้่วยสติ
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และก าลงัใจท่ีดีของเกียรตศิกัดิ ์ จงึท าให้เขากลบัมาสร้างงานในแนวนีต้อ่มาจนถึงปี พ.ศ. 2544 

ผลงานในงานชดุนีจ้ะประกอบไปด้วยรูปทรงของคนตลอดจนรูปทรงอิสระท่ีหลากหลายซึง่

ผสมผสานการเคล่ือนไหวอนังดงามหรือความหนกัเบาของจงัหวะดนตรีท่ีส าคญัท่ีสดุคือสีสนัอนั

สดใสเพ่ือแสดงออกถึงการมองโลกอยา่งมีความสขุ ปราศจากความเศร้าหมอง และการใช้ชีวิตอยู่

อยา่งสร้างสรรค์ ผลงานส าคญัในชดุนี ้ได้แก่ “ความงดงามของชีวิต 1” (ภาพท่ี 65) “ความงดงาม

ของชีวิต” (ภาพท่ี 63) “ความแข็งแกร่งของชีวิต” (ภาพท่ี 67) และ “ความงดงามของชีวิต 12” 

(ภาพท่ี 68) 

 

ภาพท่ี 65 ความงดงามของชีวติ 1, 2537, สอีะคริลคิบนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 86. 
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ภาพท่ี 66 ชวีิต-หนทาง 2, 2539, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 87. 
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ภาพท่ี 67 ความแข็งแกร่งของชีวิต, 2540. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  82 

 

ภาพท่ี 68 ความงดงามของชีวติ 12, 2540, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 89. 

 

ปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดวิกฤตกิารณ์เศรษฐกิจต้มย ากุ้ งขึน้ เกียรติศกัดิไ์ด้น าแรงบนัดาลใจจาก

เหตกุารณ์ครัง้นีม้าถ่ายทอดในผลงานจิตรกรรมชดุ “วิกฤตชีิวิต” ซึง่สร้างขึน้ระหวา่ง พ.ศ. 2541-

2544 ผลงานชดุนีไ้ด้แรงบนัดาลใจจากความสะเทือนใจท่ีเกียรติศกัดิไ์ด้เห็นผลกระทบจากความ

ล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจในสงัคม ผู้คนตกอยูใ่นสภาวะล าบาก ตกงาน มีอตัราการฆา่ตวัตาย

สงู หนทางท่ีรัฐจะพาสงัคมกลบัไปสูส่ถานการณ์ปกตนิัน้ยงัมืดมน มิหน าซ า้นกัการเมืองยงัแยง่ชิง

ความเป็นใหญ่ เกียรติศกัดิ์วิตกว่าสถานการณ์นีจ้ะสง่ผลกระทบกบัคนไทยทกุคน ผลงานในชดุนี ้

สะท้อนความกงัวลอนัเน่ืองมาจากทกุข์ยากของผู้คน ความแตกแยกทางความคดิ ความรุนแรงของ

การกลา่วโทษซึง่กนัและกนั นอกจากนัน้ยงัต้องการส่ือให้ผู้คนตระหนกัถึงภยัเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบตอ่ทกุคนและควรชว่ยกนัหาทางปอ้งกนัไมใ่ห้เหตกุารณ์เชน่นีเ้กิดขึน้ซ า้อีก ผลงานท่ีส่ือ
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สะท้อนแนวคิดดงักล่าวได้แก่ ภาพ “ชีวิต-ยคุไอเอ็มเอฟ” (ภาพท่ี 69) “ชีวิต” (ภาพท่ี 70)  “ชีวิต” 

(ภาพท่ี 71) “ชีวิตกบัท่ีวา่ง” (ภาพท่ี 72) “สงัคมไร้ทิศทาง” (ภาพท่ี 73) และ “ชีวิตไร้ทิศทาง” (ภาพ

ท่ี 74) ผลงานท่ีนา่สนใจในช่วงเวลานี ้ เชน่ “ความทกุข์ยากของชีวิต” (ภาพท่ี 78) ท่ีใช้สีโทนกลาง

ไมมี่วรรณะสีท่ีชดัเจนอยา่งสีเทาครอบคลมุทัง้ภาพ เน้นความสวา่งมืดด้วยสีขาวและสีด า รูปทรงท่ี

ใช้เป็นใบหน้าเพียงคร่ึงหนึง่และดวงตาหนึง่ข้างเพื่อเน้นความหมน่หมองท่ีเกิดขึน้ในชีวิตชว่งเวลา

นัน้ นอกจากนัน้ยงัมีการทิง้รอยฝีแปรงท่ีสะท้อนความวิตกกงัวลจากความไมม่ั่นคงทางเศรษฐกิจ

และอาชีพการงานของผู้คนในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 69 ชวีิต-ยุคไอเอ็มเอฟ, 2540. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 92 
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ภาพท่ี 70 ชวีิต, 2540-41, 2541, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 93. 
 



  85 

 

ภาพท่ี 71 ชวีิต, 2541, 2541, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 94. 
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ภาพท่ี 72 ชวีิตกับที่ว่าง 1, 2541, สอีะคริลคิบนกระดาษ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 97. 
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ภาพท่ี 73 สังคมไร้ทิศทาง, 2542, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 102. 
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ภาพท่ี 74 ชวีิตไร้ทิศทาง, 2543, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 104. 
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ผลงาน “ชีวิตกบัจิตใต้ส านกึ” (ภาพท่ี 75-77) สร้างสรรค์ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2543 – 2544  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 75 ชวีิตกับจิตใต้ส านึก 1, 2543, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 110. 
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ภาพท่ี 76 ชวีิตกับจิตใต้ส านึก 2, 2543, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 111. 
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ภาพท่ี 77 ชวีิตกับจิตใต้ส านึก 3, 2543, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 112. 
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ผลงาน “ความทกุข์ยากของชีวิต” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 78 ความทุกข์ยากของชวีิต, 2544, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 113. 
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ระหวา่งปี พ.ศ. 2543 – 2544 เกียรตศิกัดิไ์ด้กลบัมาสร้างงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัจิตใต้

ส านกึอีกครัง้ (ภาพท่ี 75 – 77 และ 79 – 86)  ศลิปินได้กลา่วถึงผลงานในชว่งนีว้่า 

 

อยากจะรู้เหมือนกนัวา่ความคิดและความในใจที่อาจเหลอืซอ่นเร้นอยูเ่ป็นอยา่งไร ซึง่ก็คงหนีไมพ้่น

เร่ืองราวจากประสบการณ์ตนเองที่ฝังใจอยู ่ รอคอยชว่งเวลาที่เหมาะสมที่จะแสดงออกมาในงานศลิปะ ถึงแม้ผล

ที่ออกมาบางครัง้ข้าพเจ้าก็แทบจะไมรู้่วา่มคีวามหมายเป็นอยา่งไร แตก็่ต้องมีทีม่าจากประสบการณ์เดิม ซึง่อาจ

ลมืไปแล้ว คงมิใช่ผลที่เกิดมาโดยไมม่ีเหต ุ เหมือนท่ีฟรอยด์เช่ือวา่ การกระท าทกุอยา่งของมนษุย์ต้องมีสาเหต ุ

มิได้เกิดขึน้ลอยๆ19 

 

เกียรติศกัดิไ์ด้วิเคราะห์แนวคิดในการสร้างงานชดุนีข้องตนเองไว้ดงันี ้

 

 ภาพ “ชีวิตกบัจิตใต้ส านกึ 1-3” (ภาพท่ี 75 – 77) เป็นภาพท่ีสะท้อนความรู้สกึที่ต้องการจะปิดกัน้เอาไว้ 

อยา่งกลวัความเจ็บและความตาย หรือ ความอายในการแสดงออกเร่ืองเพศ จิตใต้ส านกึจะคดิทบทวน แก้ไข

กลัน่กรองใหม ่เพื่อหลกีเลีย่งไมใ่ห้คิดเช่นนัน้ แตค่วามรู้สกึเหลา่นัน้ก็ยงัคงฝังอยูใ่นความทรงจ าอยู่ดี20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ: การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, (กรุงเทพฯ:  

อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 26 
20เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 79 ชวีิตกับจิตใต้ส านึก 4, 2544, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 115. 
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ภาพท่ี 80 ชวีิตกับจิตใต้ส านึก 5, 2544, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 116. 
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ภาพท่ี 81 ชวีิตกับจิตใต้ส านึก 6, 2544, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 117. 
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ภาพท่ี 82 ชวีิตกับจิตใต้ส านึก 7, 2544, สือ่ประสม. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 118. 
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ภาพท่ี 83 ชวีิตกับจิตใต้ส านึก 8, 2544, เหลก็และสนี า้มนั. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 119. 
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ภาพท่ี 84 ชวีิตกับจิตใต้ส านึก 1, 2543, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 110. 
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ภาพท่ี 85 ชวีิตกับจิตใต้ส านึก 2, 2543, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 111. 
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ภาพท่ี 86 ชวีิตกับจิตใต้ส านึก 3, 2543, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2544), 112. 
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เกียรติศกัดิเ์ร่ิมทดลองใช้เทคนิคการปาดปา้ยสีหนาๆ ท่ีท าให้เกิดรอยฝีแปรงท่ีชดัขึน้และ

อิสระขึน้ ควบคูก่บัการระบายสีแบบเกล่ียเรียบในภาพชดุ “ชีวิตกบัจิตใต้ส านกึ” ซึง่ศิลปินกลา่ววา่

มาจากประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีฝังลกึในใจของตวัเอง เชน่ “ชีวิตกบัจิตใต้ส านึก 4” (ภาพท่ี 79) “ชีวิต

กบัจิตใต้สานกึ 7” (ภาพท่ี 82) และ “ชีวิตกบัจิตใต้ส านกึ 8” (ภาพท่ี 83) การปรากฏองค์ประกอบ

รูปปลาท่ีมีรูปแบบและสีสนัหลากหลายในภาพผลงานชดุนี ้ (ภาพท่ี 79) มาจากความนิยมชอบ

รับประทานปลาของเกียรติศกัดิ์ตอนวยัเด็ก และกระแสความนิยมการรับประทานปลาของ

สงัคมไทยในชว่งเวลานัน้ 

ในงานชดุ “ชีวิตกบัจิตใต้ส านกึ” เกียรติศกัดิเ์ลือกใช้สีวรรณะร้อนเพ่ือแสดงความรู้สกึของ

เขาโดยพืน้หลงัจะใช้สีเดียว แตมี่การไลโ่ทนสีเข้มอ่อนไม่มากนกั อยา่งเรียบๆ แตต่วัรูปทรงท่ีคล้าย

คนจะระบายสีแบบทิง้ฝีแปรงไว้ จงึท าให้รูปทรงนัน้ดแูห้งไร้ชีวิตชีวา เชน่ “ชีวิตกบัจิตใต้ส านกึ 2 

และ 3” ท่ีใช้สีโทนน า้ตาลแทรกสีน า้เงินบางสว่น แตย่งัมีสีสดใสอย่างสีชมพแูละสีเหลืองทองแตง่

แต้มบางสว่นของรูปทรงคล้ายคนเพ่ือแทนความหวงัและความร่ืนเริงของชีวิต เกียรติศกัดิใ์ห้

ความส าคญักบัการใช้สีและความหมายเชิงสญัลกัษณ์ในผลงานของเขา ซึง่แสดงให้เห็นวา่เขาให้

ความส าคญักบัทกุเหตกุารณ์ในชีวิต เพราะถึงแม้ขณะท่ีชีวิตถกูปกคลมุด้วยความมืดมนแตก็่ยงัคง

มีความหวงัเสมอ ตอ่มาเกียรติศกัดิไ์ด้ทดลองสร้างงานเนือ้หานีด้้วยเทคนิคส่ือประสมและ

ประตมิากรรม เชน่ “ชีวิตกบัจิตใต้ส านกึ 8” (ภาพท่ี 83) 

ปี พ.ศ. 2549 เกียรติศกัดิไ์ด้แสดงนิทรรศการเด่ียว ช่ือ “ชีวิต : ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย” 

ณ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศลิป ผลงานภาพร่างท่ีท าไว้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2511 - 2518 ถกูน ามา

จดัแสดงร่วมกบัภาพจิตรกรรมชดุลา่สดุ ทัง้นีเ้พ่ือแสดงให้เห็นประสบการณ์ชีวิตอนัมากมายของ

เกียรติศกัดิต์ลอด 35 ปี ของการเป็นศลิปิน  

ศาสตราจารย์ ดร. อภินนัท์ โปษยานนนท์ กลา่วถึงนิทรรศการนีเ้อาไว้วา่ 
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นิทรรศการ “ชีวิต : ประสบการณ์ที่หลากหลาย” ของอาจารย์เกียรติศกัดิ์ ไมเ่พียงเป็นการรือ้ฟืน้ความ

ทรงจ าในอดีตทีถ่กูซอ่นในมมุลกึออกมาปรากฏ แตย่งัเป็นการตอกย า้การท างานท่ีมุง่มัน่และแนว่แน ่ สะท้อน

เหตกุารณ์ทางสงัคมและการเมืองในปัจจบุนั การศกึษาการพฒันาแนวสร้างสรรค์ของอาจารย์เกียรติศกัดิ ์

สามารถน ามาวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบกบัศิลปินชัน้น าในเอเชียทีส่ะท้อนสภาวะทางจิตพร้อมกบัการวิพากษ์

สงัคมได้อยา่งนา่สนใจ เนื่องจากงานค้นคว้าวิจยัเชิงเปรียบเทียบระหวา่งศิลปินเอเชียมคีอ่นข้างน้อยมาก 

นกัวิชาการทางด้านประวตัิศาสตร์ศิลป์ควรให้ความสนใจศกึษา เปรียบเทียบแนวความคิด แรงบันดาลใจและ

การท างานของอาจารย์เกียรติศกัดิ์กบัศิลปิน อาทิเช่น คิคจิู ยามาชิตะ (Kikuji Yamashita) ทาโร่ โอคาโมโตะ 

(Taro Okamoto) กาโล โอแคมโป (Galo Ocampo) เอ็ดก้าร์ เฟอร์นานเดซ (Edgar Fernandez) อิวาน ซาจิโต 

(Ivan Sagito) เฮริ โดโน (Heri Dono) และ ลเูซีย พาทินี (Lucia Partini) ทัง้นีเ้พื่อเข้าใจถึงแนวคิดและ

กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินเหลา่นี ้ โดยไมย่ดึระเบียบวธีิการศกึษาทฤษฎีตะวนัตกเป็นหลกั หากเรา

สามารถสร้างกระบวนการศกึษาที่ใช้ทฤษฎีตะวนัออกเป็นเกณฑ์ ขอบเขตความหมายของค าวา่ “เซอร์เรียล” “ดา

ดา” “แอ๊บแสตรท” “เอ็กซ์เพรส” หรือ “แฮปเพนนิ่ง” จะเกิดความหลากหลายนา่สนใจในบริบทของศิลปินเอเชียยิง่

นกั21 

 

 “ชีวิต : ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย” เป็นนิทรรศการท่ีนอกจากจะเผยให้เห็นชีวิตการ

ท างานอยา่งมุง่มัน่ของเกียรตศิกัดิ ์ แล้วยงัสะท้อนสภาพสงัคมและการเมืองทัง้อดีตจนถึงปัจจบุนั 

ท่ีมากระทบจิตใจศลิปินจนเกิดเป็นพลงัสร้างสรรค์ผา่นภาพร่างจ านวนเน่ืองจาก เม่ือถึงวยั

เกษียณอายรุาชการเกียรติศกัดิไ์ด้น าภาพร่างเก่าๆ เหลา่นีม้าสร้างเป็นผลงานจิตรกรรมด้วย

ความรู้สกึและแนวคดิท่ีสอดคล้องกนัระหวา่งอดีตและปัจจบุนั ผลงานส าคญัจากนิทรรศการนี ้

ได้แก่ “เสียงกรีดร้อง” (ภาพท่ี 87) เป็นผลงานท่ีมาจากภาพร่างเก่าปี พ.ศ. 2511 ซึง่ได้แรงบนัดาล

ใจมาจากความนา่กลวัของสงครามในอิรัก ท่ีทกุฝ่ายพยายามตอ่สู้ เพ่ือชยัชนะ “เสียงกรีดร้อง” คือ

ภาพสะท้อนความเจ็บปวดของมวลมนษุย์ รวมทัง้เสียงเรียกร้องให้สงครามครัง้นีย้ตุลิง 

 

 

 

 
                                                           

21 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวิต : ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้,2549), 6 
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ภาพท่ี 87 เสียงกรีดร้อง, 2547.  
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 32. 
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“เสียงร้อง” (ภาพท่ี 88) มาจากภาพร่างปี พ.ศ. 2513 สืบเน่ืองมาจากผลงาน “เสียงกรีด

ร้อง” ความรู้สึกหดหูจ่ากสงครามในอิรัก ท าให้เกียรติศกัดิน์ าเอาภาพร่างเก่าท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบั

ชีวิตและสงัขารซึง่สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ฆ่าตดัคอตวัประกนัในอิรัก ภาพศีรษะท่ีแยกออกจาก

ล าตวัท่ีซูบผอม รวมทัง้ปากอ้ากว้างท่ีแสดงความรู้สึกเจ็บปวด หวาดกลวั และทรมาน ส่ือถึงการ

ตอ่สู้กบัชีวิตอนัโหดร้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 88 เสียงร้อง, 2547. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 35. 
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“โดดเด่ียว” (ภาพท่ี 89) มาจากภาพร่างชดุ “การแสดงออกของจิตใต้ส านึก” ปี พ.ศ. 2516 

ภาพขา่วสงครามจากโทรทศัน์ท าให้เกียรติศกัดิไ์ด้เห็นสภาพร่างกายท่ีทรุดโทรมและใบหน้าท่ีเป่ียม

ไปด้วยความเศร้า เขาจงึสร้างงานชิน้นีจ้ากภาพร่างเก่าท่ีเป็นรูปสนุขัตวัติดกบัทอ่ภายในห้องแคบๆ 

เกียรติศกัดิเ์พิ่มรายละเอียดพืน้ฝ่ังท่ีมีสนิมเกรอะกรังเข้าไปด้วย เพ่ือเน้นความเส่ือมของจิต

วิญญาณมนษุย์ท่ีถกูกระท าโดยสงคราม ลกัษณะภาพมีความหมน่ เขาเลือกใช้สีน า้เงินและสีเทา 

เพ่ือสร้างความหมน่มวัให้กบับรรยากาศภายในภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 89 โดดเดี่ยว, 2547.  
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 33. 
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“หลายชีวิต 1” (ภาพท่ี 90) ภาพผู้ รับเคราะห์จากสงครามท่ีต้องมารวมตวักนัอยู่อยา่ง

แออดัในหลมุหลบภยั ส่ือให้เห็นวา่สงครามท าให้ผู้บริสทุธ์ิจ านวนมากต้องทนทกุข์ทรมาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 90 หลายชีวติ 1, 2547. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 34. 
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“การกลบัมาของสนุขัท่ีหายไป” (ภาพท่ี 91) เป็นการน าภาพ “การแสดงออกของจิตใต้

ส านกึ 4” (ภาพท่ี 31) ท่ีเกียรตศิกัดิว์าดไว้เม่ือปี พ.ศ. 2516 เพ่ือระลกึถึงการตายของสนุขัท่ีเคยเป็น

แบบให้วาดภาพ หลายปีตอ่มาเม่ือได้เห็นลกูสนุขัสีน า้ตาลออ่นพนัธุ์เดียวกนัท่ีบ้านของน้องชายจงึ

ท าให้เกียรติศกัดิรู้์สกึเหมือนกบัได้เห็นสนุขัตวัเดมิกลบัมาหาอีกครัง้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 91 การกลับมาของสุนัขที่หายไป, 2547. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 37. 
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“ดอกไม้จากจิตใต้ส านึก” (ภาพท่ี 92) เป็นภาพท่ีเกียรตศิกัดิว์าดขึน้เม่ือครัง้ได้รับเชิญให้

ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “ดอกไม้ในงานศลิปะ” เขาจงึวาดภาพดอกไม้บานในความคดิของ

ตน ถึงแม้ว่าภาพดอกไม้นีจ้ะเสร็จไมท่นัร่วมแสดงในนิทรรศการดงักลา่ว แตก็่ได้กลายเป็น

จดุเร่ิมต้นของการวาดภาพดอกไม้ลกัษณะนีอี้กหลายภาพในเวลาตอ่มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 92 ดอกไม้จากจติใต้ส านึก, 2547. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 39. 
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“วงล้อของชีวิต” (ภาพท่ี 93) เป็นภาพท่ีสะท้อนแนวคิดชีวิตท่ีว่าชีวิตท่ีแท้จริงนัน้โดดเดี่ยว 

ความสขุหรือความทกุข์ ตลอดจนความดีหรือแม้กระทัง่ความเลวก็ไมส่ามารถแบง่ให้ผู้ อ่ืนได้ ชีวิต

จงึเป็นของใครของมนั ตนย่อมเป็นท่ีพึง่แหง่ตนเสมอ ดงันัน้ สิ่งท่ีมนษุย์พงึปฏิบตัก็ิคือความดีเพ่ือท่ี

ตอ่ไปจะได้ระลกึถึงความทรงจ าท่ีดีๆ ของชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 93 วงล้อของชวีิต, 2547. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 40. 
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“สจัธรรมแหง่ชีวิต” (ภาพท่ี 94) วาดจากภาพร่างเก่าซึง่เกียรติศกัดิไ์ด้แนวคิดมาจากการได้

ศกึษาหลกัพระพทุธศาสนา ศลิปินส่ือสะท้อนสจัธรรมท่ีวา่ ทกุสรรพสิ่งบนโลกล้วนไมเ่ท่ียงแท้ มี

เกิด ตัง้อยู ่และดบัไป ชีวิตจงึไมค่งทนถาวร โดยผา่นสญัลกัษณ์ซึง่เป็นภาพปอ้มปราการไม้สีเหลือง

หมน่ท่ีผกุร่อน และเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา ทางสีมว่งหมายถึงการมีชีวิตอยูใ่นชว่งเวลาหนึง่

บนโลกใบนี ้ทางสีด าเป็นวิถีกลบัคืนสูธ่รรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 94 สัจธรรมแห่งชวีิต, 2547. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 42. 
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“ทางสีขาว” (ภาพท่ี 95) ส่ือถึงหนทางของชีวิตตามธรรมชาติ ไมใ่ชส่ขุหรือทกุข์ ดีหรือเลว 

แตห่มายถึงเส้นททางชีวิตธรรมดาท่ีทกุสรรพสิ่งต้องเดนิผ่านไป ซ า้แล้วซ า้เลา่จนเป็นเร่ืองธรรมดา

ของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 95 ทางสีขาว, 2548. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 43. 
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“การเดนิทางของชีวิต” (ภาพท่ี 96) รูปทรงมนษุย์ท่ีติดล้อ หมายถึงชีวิตท่ีต้องมีการ

เดนิทาง จะหยดุอยูท่ี่ใดท่ีหนึ่งไมไ่ด้ ตา่งคนตา่งเลือกเดินไปในหนทางท่ีหวงัจะประสบความสขุและ

ความส าเร็จ แตชี่วิตคนบางครัง้ก็อาจพบกบัสมหวงั และบางครัง้ก็อาจพบกบัผิดหวงั 

 

 
ภาพท่ี 96 การเดินทางของชวีติ, 2548. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 44. 
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“ลกูหม”ู (ภาพท่ี 97) วาดจากภาพร่างปี พ.ศ. 2514 ท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกบัความโหดร้าย

ของมนษุย์ท่ีมีตอ่สตัว์โลกอ่ืนๆ ภาพหมตูวัใหญ่ท่ีถกูฆา่ผ่าท้องเห็นโครงกระดกูด้านในถกูแขวนบน

ข่ือไม้ในห้องท่ีว่างเปลา่ ขดัแย้งอยา่งรุนแรงกบัภาพตุ๊กตาลกูหมขูองบตุรสาวบนโต๊ะด้านลา่งท่ีส่ือ

ถึงความไร้เดียงสาของลกูมนษุย์ อยา่งไรก็ตามศลิปินก็ไม่ได้ต้องการใช้ภาพนีเ้ป็นส่ือสญัลกัษณ์ใน

เชิงเรียกร้องความยตุธิรรมให้กบัสตัว์ท่ีถกูฆา่เพ่ือเป็นอาหารของมนษุย์ การมองโลกท่ีเปล่ียนไปใน

ปัจจบุนัท าให้เกียรติศกัดิส์ร้างสรรค์ผลงานซึง่แสดงความคดิท่ีเป็นกลางมากย่ิงขึน้ นัน่คือการ

พิจารณาวา่การกระท าทกุอย่างของมนษุย์สามารถมองได้ในหลากหลายแง่มมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 97 ลูกหมู, 2548. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 47. 
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“ชีวิตท่ีเลือกได้” (ภาพท่ี 98) ส่ือความคิดท่ีวา่ มนษุย์เลือกเกิดไมไ่ด้ แตส่ามารถก าหนด

หนทางชีวิตให้ดีหรือไมดี่ได้ ชีวิตจะเจ็บปวดหรือเบกิบานอยูท่ี่เราเลือกเอง เกียรติศกัดิก์ลา่วถึงการ

มองชีวิตในแง่ดีหรือร้ายไว้ดงันี ้

 

 การท างานศิลปะของข้าพเจ้า เร่ิมจากสิง่เร้าจากภายนอกเข้ามากระทบตนเองก่อน “สิง่เร้า” ที่เป็นตวั

ส าคญัในการสร้างสรรค์งานชดุนีม้าจากเหตกุารณ์รุนแรงของโลก สงครามในอิรัก และการก่อการร้าย เป็นต้น 

เมื่อเปิดใจรับกบัความเป็นไปในโลกโดยผา่นข้อมลูขา่วสาร อารมณ์สะเทือนใจจึงเกิดตามมา และได้อาศยั

อารมณ์ดงักลา่วนีแ้ปรเปลีย่นเป็นแนวคิดของงานสร้างสรรค์ในท่ีสดุ จากนัน้จึงขยายผลของอารมณ์ไปสูค่วามคิด

ค านงึเก่ียวกบัชีวติ ในบริบทของความเป็นไทยที่มีพระพทุธศาสนาชีน้ าหนทางชีวติ 

 เมื่อการท างานศิลปะด าเนินมาถงึจดุของความตงึเครียดสงูสดุ อนัเกิดจากเร่ืองราวของความโหดร้าย 

ความเศร้าสะเทือนใจ และความเคร่งเครียดในเร่ืองของชีวติ หากความคิดยงัจมอยูใ่นวงัวนเช่นนี ้ก็จะเป็นผลร้าย

แก่สขุภาพกายและใจของตนเองได้ การพลกิความคดิและความรู้สกึไปอีกด้านหนึง่ของดอกที่งดงาม การผอ่น

คลาย (ดอกไม้และปลาสวยงาม) จึงเป็นความจ าเป็นเพื่อความสมดลุของชีวิต แท้จริงชีวิตมใิชม่ีเพียงด้านเดยีว 

การปรับทศันคติไปในทางสายกลางตามแนวทางพระพทุธศาสนา จึงเป็นหนทางอนัประเสริฐที่ควรปฏิบตัิ22 

                                                           
22 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวิต : ประสบการณ์ที่หลากหลาย 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549),14. 
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ภาพท่ี 98 ชวีิตที่เลือกได้, 2548. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 56. 
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“ชีวิตท่ีงดงาม 1” (ภาพท่ี 99) สืบเน่ืองมาจากภาพ “ชีวิตท่ีเลือกได้” (ภาพท่ี 98) นัน่คือ 

ภาพปลาสวยงามท่ีให้ความรู้สกึถึงความงดงามท่ีบริสทุธ์ิและการเคล่ือนไหวอยา่งอิสระ สร้าง

ความรู้สกึสงบสขุให้กบัเกียรตศิกัดิ ์ การใช้สีสนัสดใสมากมายในภาพส่ือสะท้อนความสวยงามของ

ชีวิตออกมาให้เห็นอยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 99 ชวีิตที่งดงาม 1, 2549. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 60. 
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“ดนตรีชีวิต 1” (ภาพท่ี 100) เป็นภาพท่ีเกียรตศิกัดิ์ต้องการให้ก าลงัใจผู้ชมให้มีก าลงัใจสู้

ชีวิตอยา่งมีความหวงั และรอคอยชว่งเวลาดีๆ ให้หวนกลบัมาเป็นการเปรียบเทียบชีวิตกบัดนตรีอนั

สนกุสนาน ไพเราะงดงามของดนตรีท่ีถกูเลน่วนกลบัไปกลบัมาได้ เหมือนดงัท่ีชีวิตดีๆ ก็หมนุวน

กลบัมาได้เชน่กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 100 ดนตรีชีวติ 1, 2548. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 54. 
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ภาพ “ความทรงจ าอนังดงาม 1” (ภาพท่ี 101)  เป็นอีกภาพท่ีย้อนระลึกถึงสนุขัท่ีได้ตาย

จากไป แตเ่ป็นการแสดงถึงความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกบัสนุขัตวันี ้ ไมใ่ชค่วามรู้สกึอาลยัเหมือนการ

เขียนภาพชดุ “การแสดงออกของจิตใต้ส านึก” (ภาพท่ี 31 และ 32)   หลงัจากได้เห็นลกูสนุขัตวั

ใหม ่จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของการวาดภาพ “การกลบัมาของสนุขัท่ีหายไป” (ภาพท่ี 91) ซึง่เปล่ียนเป็น

ความทรงจ าท่ีงดงามในท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 101 ความทรงจ าอนังดงาม 1, 2549. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 62 
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“สูช่ยัชนะ” (ภาพท่ี 102) เป็นภาพท่ีแสดงออกถึงความรู้สกึพงึพอใจท่ีได้แสดงนิทรรศการ

ชดุนีต้อ่หน้าสาธารณชน ผลงานนีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจจากงานศลิปะเก่ียวกบัม้าตามพิพิธภณัฑ์

หลายแหง่ท่ีเกียรติศกัดิไ์ด้ไปดใูนเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 102 สู่ชัยชนะ, 2549, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลป, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวติ : ประสบการณ์ที่หลากหลาย, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2549), 64. 
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หลงัจากงานแสดงนิทรรศการ “ชีวิต: ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย” เกียรติศกัดิไ์ด้แสดง

นิทรรศการผลงานอีกครัง้ ครัง้นีเ้ป็นการน าภาพร่างเก่ามาสร้างสรรค์เป็นภาพจิตรกรรม นัน่คือ 

นิทรรศการ “ศลิปะ: พลงัแหง่ชีวิต” จดัแสดงเม่ือ ปี พ.ศ. 2551 ผลงานชดุนีแ้สดงให้เห็นรูปแบบการ

สร้างสรรค์งานศลิปะท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเนือ้หาซึง่สะท้อนประสบการณ์ชีวิตของเกียรตศิกัดิ์ และ

แนวคิดในการสร้างงานเพ่ือบ าบดัและจรรโลงใจให้ชีวิตมีพลงัและก าลงัใจในการสร้างสรรค์ 

นิทรรศการจดัแสดงผลงานของเกียรตศิกัดิท์ัง้สินจ านวน 47 ชิน้ เชน่ “เดก็ในภาวะสงคราม” (ภาพ

ท่ี 103) มาจากภาพร่างเก่า ปี พ.ศ. 2511 เป็นภาพท่ีแสดงความหว่งกงัวลเก่ียวกบัเด็กในสงคราม

เวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 103 เด็กในสภาวะสงคราม, 2511. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 64. 
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“ความบนัดาลใจจากอพอลโลลงดวงจนัทร์” (ภาพท่ี 104) เหตกุารณ์ยานอพอลโลลงจอด

ท่ีดวงจนัทร์เม่ือปี พ.ศ. 2511 สร้างความต่ืนเต้นให้ผู้คนทัง้โลก เกียรติศกัดิไ์ด้วาดภาพสีน า้เล็กๆ 

ขึน้ภาพหนึง่ซึง่มีท่ีมาจากเหตกุารณ์ส าคญัในปีนี ้ แตแ่ฝงนยัเก่ียวกบัชีวิตมากกวา่ความส าเร็จทาง

วิทยาศาสตร์ นัน่คือส่ือวา่สิ่งท่ีมนษุย์ได้พบบนดวงจนัทร์อยา่งไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ก็คือความ

ทกุข์ของตนท่ีตดิตวัไปด้วย 

 
ภาพท่ี 104 ความบนัดาลใจจากอพอลโลลงดวงจันทร์, 2512. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 19. 
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 “ไก่ (ขีร้ดหวัคน)” (ภาพท่ี 105) เป็นภาพแสดงแนวคดิการสะท้อนมมุกลบัระหวา่งคนและ

ไก่ เม่ือคนกลายเป็นผู้ถกูกระท าจากไก่ เน่ืองจากในโลกความเป็นจริงมนษุย์บริโภคเนือ้สตัว์

โดยเฉพาะไก่เป็นอาหาร ดงันัน้เกียรตศิกัดิจ์งึคดิสร้างงานท่ีให้ไก้ถ่ายรดหวัมนษุย์ เหมือนเป็นการ

แก้เผ็ดบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 105 ไก่ (ขีร้ดหัวคน), 2514. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 20. 
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“ซากชีวิต” (ภาพท่ี 106) สะท้อนสจัธรรมท่ีว่าสรรพสิ่งบนโลกนีล้้วนไมเ่ท่ียงแท้ เกิด ตัง้อยู ่

และดบัสลายหายไป ไมมี่ผู้ใดสามารถน าสิ่งใดไปด้วยได้หลงัจากความตาย เกียรติศกัดิจ์งึต้องการ

ให้ภาพนีเ้ป็นสิ่งเตือนใจและน าไปสูก่ารปลงในท่ีสดุ 

 

ภาพท่ี 106 ซากชวีิต, 2520. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 23. 
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“ความอยูร่อดของชีวิต 1” (ภาพท่ี 107) เป็นภาพท่ีแสดงความพยายามตอ่สู้ เพ่ือการด ารง

อยูบ่นโลกของมนษุย์และสตัว์ อวยัวะตา่งๆ ของสตัว์ในภาพเป็นสญัลกัษณ์แทนความอยูร่อดของ

สิ่งมีชีวิต เชน่ ปากใช้รับประทานอาหารและกรงเล็บของสตัว์มีไว้ลา่เหย่ือเพ่ือมีชีวิตอยูต่อ่ไป เป็น

ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 107 ความอยู่รอดของชวีิต 1, 2530. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 24. 
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“ชีวิตกบัความสะเทือนใจ” (ภาพท่ี 108) แสดงความรู้สกึสะเทือนใจอยา่งรุนแรงของเกียรติ

ศกัดิ ์จนไมส่ามารถกลา่วได้วา่ภาพนีถ้กูสร้างสรรค์ขึน้จากผลกระทบสิ่งใด 

 

 
ภาพท่ี 108 ชีวติกับความสะเทอืนใจ, 2531. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 28. 
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“ดนตรีชีวิต” (ภาพท่ี 109)  ส่ือวา่ชีวิตก็เหมือนกบัดนตรี จงัหวะสนกุสนานดีงามท่ีผา่นไปก็

ยอ่มหวนกลบัมาได้อีก เหมือนกบัความสขุในชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 109 ดนตรีชีวติ, 2536. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 32. 
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“ความแข็งแกร่งของชีวิต” (ภาพท่ี 110) การให้ก าลงัใจคนให้มีแรงสู้กบัอปุสรรคท่ีพบเจอ 

 

 
ภาพท่ี 110 ความแข็งแกร่งของชีวติ, 2540. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 34. 
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“สงคราม: บาดแผลของมนษุยชาติ” (ภาพท่ี 111) สะท้อนภาพความโหดร้ายของสงคราม
ในประเทศอิรัก เกียรติศกัดิใ์ช้ภาพถ่ายเหตกุารณ์จริงและเศษกระจกประกอบในการสร้างงาน เพ่ือ
แสดงให้เห็นความโหดร้ายและบาดแผลของมนษุย์ รวมทัง้ส่ือให้เห็นวา่จิตวิญญาณของมนษุย์ถกู
ท าลายไปมากเพียงใด 

 

ภาพท่ี 111 สงคราม : บาดแผลของมนุษยชาต,ิ 2546 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 35. 
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“มรดกโลกทางพระพทุธศาสนา” (ภาพท่ี 112)  ภาพพระพทุธรูปปนูปัน้ส่ีอิริยาบถ จงัหวดั

ก าแพงเพชร เขียนด้วยสีน า้และปากกาเคมีจากความประทบัใจของศลิปินท่ีได้เห็นโบราณสถานท่ี

ตนเองสนใจ แม้วา่ตวัอาคารรวมทัง้อิฐและปนูท่ีใช้สร้างองค์พระจะปรักหกัพงัไปตามกาลเวลา 

เกียรติศกัดิเ์คยไปเย่ียมชมโบราณสถานแหง่นีต้ัง้แต ่พ.ศ. 2505 แตเ่ขายงัไมไ่ด้ศกึษาและท าความ

เข้าใจอยา่งลึกซึง้ หลงัจากจบการศกึษาปริญญาตรี จากคณะจิตรกรรม ประตมิากรรม และภาพ

พิมพ์ เกียรติศกัดิจ์งึมีโอกาสทางด้านศลิปะไทยและโบราณสถาน วดัวาอารามตลอดจนภาพ

จิตรกรรมภายในวดั เม่ือเขาได้เห็นภาพเหลา่นีอี้กครัง้จงึเกิดความซาบซึง้ในมรดกทางวฒันธรรม

ของไทย และอยากให้ผู้ อ่ืนไม่ลืมความเป็นมาของชาตไิทยเชน่เดียวกบัเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 112 มรดกโลกในพระพุทธศาสนา, 2547. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 36. 
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“บ้านบาตรในความทรงจ า” (ภาพท่ี 113)   เขียนขึน้จากความทรงจ าเม่ือ 50 ปีท่ีแล้ว สมยั

ท่ีศลิปินอาศยัอยูท่ี่อ าเภอบ้านบาตรในวยัเดก็ 

 

 

ภาพท่ี 113 บ้านบาตรในความทรงจ า, 2549. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 42. 
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 “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” (ภาพท่ี 114) เป็นภาพท่ีสร้างจากเหตกุารณ์และความรู้สกึในชีวิตของ
ศลิปิน เช่น ในปี พ.ศ. 2526 เม่ือภรรยาของเกียรตศิกัดิใ์ห้ก าเนิดบตุรสาว ท าให้เกิดความรู้สกึอ่ิมใจ
ในการ “เกิด” ขณะเดียวกนั “แก”่ ก็เป็นความรู้สกึเหน่ือยล้าจากการเดินทางตามเวลาท่ีเปล่ียนไป 
สว่น “เจ็บ” เป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้เราต้องฝ่าฟันเพ่ือการมีชีวิตอยู ่และ “ตาย” เป็นสิ่งท่ีสิ่งมีชีวิตบนโลก
ต้องเผชิญตามธรรมชาต ิ การเข้าถึงสจัธรรมข้อนีน้ าไปสูก่ารปลงและตัง้ใจท าแตค่ณุงามความดี 
เกียรติศกัดิใ์ช้สีแดงเพ่ือเน้นการตอ่สู้  

 

ภาพท่ี 114 เกิด แก่ เจ็บ ตาย, 2547-50, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 44-45. 
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“สูโ่ลกกว้าง” (ภาพท่ี 115)  เป็นภาพท่ีได้แรงบนัดาลใจจากประสบการณ์จริง เม่ือเกียรติ

ศกัดิเ์ลีย้งดบูตุรทัง้สองตัง้แตว่ยัเดก็จนถึงเวลาท่ีเขาทัง้สองเข้าสูว่ยัหนุม่สาว และถึงเวลาท่ีต้อง

ออกไปเผชิญโลกกว้างด้วยตนเอง ท าให้เกียรติศกัดิ์คดิถึงการเผชิญโลกของเดก็ท่ีมีพืน้ฐาน

ครอบครัวแตกตา่งกนั บางคนมีครอบครัวคอยสนบัสนนุ บางคนตอ่สู้ตามล าพงั บางคนกลวัการ

ออกไปเผชิญชีวิต บางคนต้องจบชีวิตเพราะสู้ตอ่ไปไมไ่หว 

 

 
ภาพท่ี 115 สู่โลกกว้าง, 2549. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 46. 
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“ปีติแหง่ปีมหามงคล 1” (ภาพท่ี 116) เป็นภาพชดุ 4 ภาพท่ีสร้างขึน้ในวโรกาสที่พระบาทสมเดจ็พระ

ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ทรงเจริญพระชนมายพุรรษา 80 พรรษา ภาพนีแ้สดงความปลืม้ปีติของประชาชน

ชาวไทยที่ได้เกิดมาในรัชสมยัของพระองค์ทา่น การจดัองค์ประกอบภาพท่ีซบัซ้อนด้วยดอกไม้และต้นไม้นานา

ชนิดที่มีรูปทรงแปลกตาและสสีนัสดใสสือ่สะท้อนอารมณ์อนัเบกิบานและความปลืม้ปีติของประชาชนชาวไทย 

เนื่องในวโรกาสอนัเป็นมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 116 ปีติแห่งปีมหามงคล 1, 2550. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 48. 
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“เสียงร้องของชีวิต” (ภาพท่ี 117) สร้างขึน้จากความรู้สึกท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ความรุนแรงและ

ปัญหาการขดัแย้งทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2548 เหตกุารณ์จากการขบัไล่

อดีตนายกรัฐมนตรี ทกัษิณ ชินวตัร กบัผู้สนบัสนนุ ท าให้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บก่อนการเปิดจดั

นิทรรศการนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 117 เสียงร้องของชีวติ, 2551. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 52-53. 
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“ลางสงัหรณ์ก่อนปฏิวตัิ” (ภาพท่ี 118) ความหดหู่ ความกงัวลท่ีมีตอ่สถานการณ์การ

ขดัแย้งของคนในบ้านเมืองชว่งปี พ.ศ. 2548 ก่อให้เกิดภาพลางสงัหรณ์ในจิตใต้สานกึ ท่ีเกิดขึน้

ก่อนจะเกิดการปฏิวตัิครัง้ท่ี 9 โดย พลเอกสนธิ บณุยรัตกลิน วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 มีการ

ยบุพรรคการเมือง และยดึทรัพย์นายกรัฐมนตรี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 118 ลางสังหรณ์ก่อนปฏิวัต,ิ 2550. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 54. 
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  “บ้านเมืองของเรา” (ภาพท่ี 119) เกียรติศกัดิถ่์ายทอดความรู้สึกท่ีเห็นคนในประเทศ

ขดัแย้งทางความคดิและแตกแยกเป็นพวกๆ จนน าไปสู่การพยายามเอาชนะกนัด้วยวิธีการใช้ก าลงั

และการประท้วงสร้างความไมส่งบในประเทศชาติ ภาพคนกรีดร้องท่ีผดุขึน้มาจากพืน้ มีดอกไม้

งอกขึน้มาเล็กน้อยตามซอกดนิท่ีแตกระแหงแผน่ดนิท่ีแตกระแหงภายในภาพคือภาพสะท้อนการ

แตกแยกทางความคดิของผู้คนในประเทศ 

 

ภาพท่ี 119 บ้านเมอืงของเรา, 2550. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 55. 
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“สิน้เสียงร้องดอกไม้จะบาน” (ภาพท่ี 120) สะท้อนแนวคดิท่ีวา่ชีวิตนัน้ถึงแม้จะต้องผา่น

ความยากล าบากและต้องตอ่สู้ดิน้รน แตค่วามทกุข์โศกนัน้สกัวนัก็จะผา่นไป หากใช้สตใินการ

แก้ปัญหา ก็จะผา่นสามารถผา่นพ้นอปุสรรคไปได้ และได้พบกบัความสขุในชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 120 สิน้เสียงร้องดอกไม้จะบาน, 2550. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 56. 
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  “ความหลากหลายของชีวิต” (ภาพท่ี 121) เป็นภาพท่ีเกียรติศกัดิต้์องการส่ือให้ผู้ชมเข้าใจ

วา่ชีวิตไมไ่ด้มีรูปแบบตายตวั ทกุคนแตกตา่งกนัจงึต้องตอ่สู้ ไมย่อมแพ้ตอ่รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ให้

กล้าท่ีจะแตกตา่ง และยอมรับความแตกตา่ง เพ่ือท่ีจะได้อยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสขุในบัน้ปลายชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 121 ความหลากหลายของชีวติ, 2551. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 57. 
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“ภาวะโลกร้อน” (ภาพท่ี 122) เป็นผลงานซึง่เกียรตศิกัดิ์สร้างขึน้จากความกงัวลใจได้เห็น

ภยัพิบตัทิางธรรมชาตท่ีิก าลงัคกุคามโลกในช่วงเวลานัน้ ขณะท่ีสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรป 

ร่วมมือกนัเพ่ือขจดัปัญหาระดบัโลกนี ้ เกียรติศกัดิก็์ได้สร้างสรรค์ผลงานท่ีเสนอแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาโดยอาศยัความร่วมมือจากทกุคนให้ใช้ทรัพยากรแตพ่อเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 122 ภาวะโลกร้อน 2, 2550. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 59. 
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“เมืองในจินตนาการเหนือจริง” (ภาพท่ี 123) “จินตนาการ” คือสิ่งท่ีมนษุย์นกึคิดสร้าง

เร่ืองราวขึน้เอง ซึง่อาจจะเป็นสิ่งท่ีนา่หดหใูจหรือร่ืนเริงก็ได้ แตใ่นท่ีนี ้ เกียรตศิกัดิพ์ยายามให้

จินตนาการพาไปยงัท่ีท่ีดีงามเพ่ือชดเชยโลกแหง่ความจริงท่ีโหดร้ายและเป็นการผ่อนคลายจาก

ความเคร่งเครียดในชีวิต 

 

 
ภาพท่ี 123 เมอืงในจนิตนาการเหนือจริง, 2551, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 60-61. 
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นอกจากภาพจิตรกรรมแล้ว เกียรติศกัดิย์งัสร้างประตมิากรรม “เสียงร้อง” (ภาพท่ี 124) 

อีก 2 ชิน้ ซึง่เป็นประตมิากรรมหลอ่บรอนซ์ครัง้แรกในชีวิตของเกียรตศิกัดิ์ รูปคนอ้าปากกว้างคล้าย

สง่เสียงร้อง มีสนุขัอยูต่รงฐานแสดงความผกูพนัระหว่างคนและสนุขั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 124 เสียงร้อง, 2549. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 54. 
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“การเดนิทางของชีวิต” (ภาพท่ี 125) เป็นประตมิากรรมรูปคนนัง่บนรถ 4 ล้อ ส่ือวา่ชีวิตคือ

การเดนิทางผา่นกาลเวลา ความสขุและทกุข์ ความสขุมกัจางหาย แตค่วามทกุข์จะยงัคงตกตะกอน

อยูใ่นจิตใจ ชีวิตจงึเจ็บปวดเม่ือเรากกัเก็บความทกุข์ไว้ ผลงานชิน้นีส้ร้างขึน้เพ่ือย า้เตือนให้คนรู้จกั

ปลดปลอ่ยความทกุข์ออกไปจากใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 125 การเดนิทางของชีวติ, 2550. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ศิลปะ : พลังแห่งชีวติ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2551), 64. 
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ปี พ.ศ. 2558 เกียรตศิกัดิไ์ด้แสดงงานในนิทรรศการช่ือ “ชีวิตในงานศลิปะ” ผลงานเหลา่นี ้

สร้างจากประสบการณ์ชีวิตท่ีผา่นมาของศลิปิน มีทัง้ผลงานและภาพร่างท่ีเก็บไว้เป็นเวลาร่วม 50 

ปี ซึง่ได้น ามาสร้างเป็นภาพจิตรกรรม เชน่ “ทางสีทอง” (ภาพท่ี 126) แสดงถึงหนทางท่ีน าไปสู่

ความรุ่งโรจน์ เป็นชีวิตท่ีเราเลือกเองได้ และเป็นหนทางท่ีควรจะเลือกเดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 126 ทางสทีอง (Golden Path), 2554, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวิตในงานศิลปะ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้,2558), 29. 
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“ระบ าชีวิต” (ภาพท่ี 127) เป็นภาพเก่ียวกบัการเลือกใช้ชีวิต ซึง่เหมือนกบัการเต้น จงัหวะ

และลีลาในการใช้ชีวิตนัน้มีแตกตา่งกนั อาจจะราบเรียบเหมือนดงัชีวิตท่ีราบร่ืน หรือโลดโผน

เหมือนชีวิตท่ีเส่ียงภยัซึง่ก็ขึน้อยูท่ี่เราจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนหรืออยา่งไรเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 127 ระบ าชวีิต (The Dance of Life), 2551. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวิตในงานศิลปะ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2558), 23. 
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“หน้าตา่งชีวิต” (ภาพท่ี 128)  เป็นภาพท่ีเปรียบเสมือนการมองออกไปเห็นสีรุ้งของท้องฟ้า 

เห็นความสดใสงดงามของบรรยากาศ เป็นการเตือนใจให้มีก าลงัใจวา่ถึงแม้ชีวิตจะมีความเส่ือม

และร่วงโรย  แตย่งัคงมีฟ้าสดใสให้ได้เห็นอยูเ่สมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 128 หน้าต่างของชีวติ (Window of Life), 2555. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวิตในงานศิลปะ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2558), 33. 
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“การหมนุวนของชีวิต” (ภาพท่ี 129)  ส่ือความคิดท่ีวา่ชีวิตมีขึน้และมีลงเป็นวฏัจกัร ดงันัน้

จงึควรมีสตใินการใช้ชีวิตเพ่ือรอคอยให้ชีวิตท่ีดีหมนุเวียนมาอีกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 129 การหมุนวนของชวีติ (The Circle of Life), 2555. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวิตในงานศิลปะ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้,2558), 34. 
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“ชีวิตและสจัธรรม” (ภาพท่ี 130) เป็นผลงานท่ีเตือนใจให้คนยึดมัน่กระท าความดี ถึงแม้

ชีวิตจะมีอปุสรรคหรือสิ่งเลวร้ายมาขวางกัน้ก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 130 ชีวติและสัจธรรม (Life and Truth), 2555. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวิตในงานศิลปะ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้,2558), 35. 
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 “ร าลกึถึงชีวิตในวยัเด็ก (บ้านบาตร)” (ภาพท่ี 131) เป็นภาพจิตรกรรมท่ีสร้างสรรค์ขึน้เม่ือ

ปี พ.ศ. 2549 จากภาพร่างปี พ.ศ. 2512 แรงกระตุ้นจากภาพความหลงัเม่ือครัง้ท่ีเกียรตศิกัดิไ์ด้ขบั

รถผา่นซอยในบ้านบาตร และได้เห็นสถานท่ีท่ีตนเคยอาศยัอยูเ่ม่ือครัง้เป็นเดก็ คือแรงบนัดาลใจใน

การสร้างภาพจิตรกรรมชิน้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 131 ร าลึกถงึชีวติในวัยเด็ก (บ้านบาตร) (Remembering My Childhood), 2556, สนี า้มนับนผ้าใบ. 
ที่มา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ หอศิลปะ, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : ชีวิตในงานศิลปะ, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้,2558), 41. 
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บทที่ 4 
บทวิเคราะห์ 

 

ต้นก าเนิดลัทธิเหนือความจริงในศิลปะตะวันตก 

ที่มาและต้นก าเนิด 
 ศิลปะแบบเหนือความจริง เป็นศิลปะท่ีพฒันามาจากลทัธิดาดา ซึ่งก่อตัง้ขึน้โดยกลุ่มกวี

และนกัประพนัธ์ในทวีปยุโรป ในต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 หรือช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 พวกดา

ดาสร้างผลงานท่ีแสดงท่าทีต าหนิติเตียนประชดประชันและต่อต้านเป็นปฏิปักษ์กับศิลปะและ

สนุทรียศาสตร์แบบดัง้เดมิ พวกเขาสร้างผลงานแนวใหม่ท่ีคิดจากหลกัความเป็นจริง ดเูหลวไหลไร้

สาระเพ่ือสร้างคา่นิยมใหม่ท่ีเป็นสากล ศิลปินกลุ่มดาดาสลายตวัไปในปี ค.ศ. 1922 และหลายคน

ได้เข้าไปร่วมกันศิลปินกลุ่ม “เหนือความเป็นจริง” ซึ่งก่อตัง้เม่ือปี ค.ศ. 1924 โดยอ็องเดร เบรอตง 

(André Breton) จิตรกร-กวีชาวฝร่ังเศสและหลุยส์ อารากง (Louis Aragon) กวีและนกัเขียนชาว

ฝร่ังเศส ศลิปินกลุม่เหนือความเป็นจริง รับความคดิก้าวร้าวรุนแรงเพ่ือตอ่ต้านสงคราม คา่นิยมของ

ชนชัน้กลางและความเช่ือทางศาสนาจากกลุ่มดาดา พวกเขาเป็นขบถตอ่ขนบธรรมเนียนประเพณี

และกฎเกณฑ์ทางสงัคมศิลปะและสนุทรียภาพเพ่ือให้ได้มาซึง่อิสระในการแสดง “ตวัตนภายใน” ท่ี

ถูกเก็บกดไว้อันจะน าไปสู่การบรรลุถึงความจริงอันสูงสุดซึ่งเกิดจากการผสานความฝันเข้ากับ

ความจริงแห่งโลกภายนอก แนวคิดดังกล่าวเป็นอิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psycho 

analysis) ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) และการตีความสัญลักษณ์ในความฝันให้

เช่ือมโยงกบัเร่ืองเพศท่ีสงัคมฝร่ังเศสในยคุนัน้ไมส่ามารถยอมรับได้23 

ชายหนุ่มชาวฝร่ังเศสนามว่า อองเดร  เบรอตง และเพ่ือนผู้ ประสบภัยความอดอยาก

แร้นแค้นจากสงครามเช่นเดียวกนั พยายามหาสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจท่ีไม่ใช่ศาสนา จึงหนัเข้าหา

วรรณกรรมและศิลปะ กลุ่มเบรอตงมีความเห็นตรงกันกับเป้าหมายของลทัธิดาดาจึงเข้าร่วมเป็น

สมาชิกลัทธิ แต่ในเวลาต่อมากลุ่มเบรอตงกลับไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมของลัทธิดาดาท่ีน าโดย      

ทรีสตนั ซารา (Tristan Tzara) ซึง่สดุโตง่จนเกินไป เบรอตงและเพื่อนจงึออกจากกลุม่ดาดา24 

                                                           
23สกนธ์ ผู้งามด,ี ฮวน มิโร จิตรกร เซอร์เรียลลิสต์ สีสันแห่งโลกตะวันออก (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์อินฟอร์

มีเดีย บุ๊คส์, 2546), 135-136. 
24สกนธ์ ผู้งามด,ี ฮวน มิโร จิตรกร เซอร์เรียลลิสต์ สีสันแห่งโลกตะวันออก (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์อินฟอร์

มีเดีย บุ๊คส์, 2546), 135-136.  
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ในปี ค.ศ. 1924 เบรอตงได้ออก “แถลงการณ์เซอร์เรียลลิสม์” (Surrealism Manifesto) 

เพ่ือแสวงหาความเป็นตวัตนจากต้นแบบท่ีมีอยู่ และเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ สร้างความ

กลมกลืนระหว่างความมีเหตุผลและไม่มีเหตุผลอย่างลงตัว ผ่านผลงานท่ีสร้างสรรค์จากโลก

ภายในของศิลปินและจิตไร้ส านึกท่ีเหนือจริง หรือแรงบันดาลใจจากความฝันซึ่งผุดขึน้มาใน

ความคิดของศิลปินอย่างฉับพลนัทนัที โดยไม่ต้องอาศยัการวางแผนหรือไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ

มาก่อน25 

เบรอตง ได้ให้ความหมายของ “ลทัธิเซอร์เรียลลิสม์” ไว้ว่า “ความหมายเป็นอตัโนมตัิของ

สิ่งท่ีบริสุทธ์ิ ซึ่งเป็นวิธีแสดงออกถึงการท างานท่ีแท้จริงของความคิด ในรูปแบบของการพูด การ

เขียนหรือวิธีอ่ืนๆ การท าตามค าสั่งของความคิดโดยปลอดจากการควบคุมของเหตุผลและไม่

เก่ียวข้องกบัสนุทรียศาสตร์และศีลธรรม”26 

หลุยส์ อารากง (Louis Aragon) หนึ่งในแกนน าคนส าคัญของกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ได้

อธิบายถึงเหตผุลท่ีท าให้เซอร์เรียลลิสม์แตกตา่งจากกลุ่มไมน่ิยมเหตผุลจิตส านกึอย่างดาดาไว้ดงันี ้

“แนวคิดและวาทกรรมของเซอร์เรียลลิสม์นัน้เป็นผลผลิตท่ีเกิดจากเวลา ความแตกตา่งในแง่นีคื้อ 

เซอร์เรียลลิสม์เป็นกลุ่มท่ีเร่ิมต้นระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และ 2 เรียกว่าเป็นขบวนการ

เคล่ือนไหวทางปรัชญาศิลปะ ท่ีแทรกตวัขึน้มาท่ามกลางความวุ่นวายหายนะของอารยธรรม และ

เซอร์เรียลลิสม์ต่อต้านความจริงท่ีเรารับมาจากการไตร่ตรองขนบคิดหาเหตผุล จนถึงองค์ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ หรือปรัชญาแนวปฏิฐานนิยมด้วยวา่ ความจริงเหล่านีเ้ป็นเพียงความจริงชัน้สอง

ซึ่งไม่สลกัส าคญั หรือไม่อาจเปล่ียนแปลงและแก้ไขปัญหาใหญ่ๆ ของมนุษยชาติ พวกเซอร์เรียล

ลิสม์จึงมองว่าสงครามท่ีพรากชีวิตคนนบัล้านภายในระยะเวลาไม่ก่ีปีเป็นผลมาจากระบบคิดหรือ

จิตส านกึท่ีเป็นใหญ่เหนือมนษุย์ ดงันัน้หนทางเดียวท่ีจะหลีกเล่ียงมิให้เกิดสงครามซ า้รอย ก็จ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะต้องส ารวจหาเส้นทางใหม่   (ท่ีดาดาได้เร่ิมไว้) ซึ่งพวกเซอร์เรียลลิสม์พบว่ามนัอยู่ใน

ห้วงความฝัน หรือด ารงอยูใ่นนิยามท่ีจิตส านกึและเหตผุลของเราหลบัใหล”27 

                                                           
25สี แสงอินทร์, แมกซ์ แอร์นส์ท: ศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ผู้ยิ่งใหญ่ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2551), 12-13. 
26รองศาสตราจารย์ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์, ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

บริษัท วาดศิลป์ จ ากดั, 2549), 210. 
27กิตติพล สรัคคานนท์, วารสารใต้ดินฉบับที่ 14: เซอร์ (กรุงเทพฯ: Shine, 2550), 35-39. 
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 เม่ือเซอร์เรียลลิสม์เร่ิมกลายเป็นความเคล่ือนไหวทางสังคม กลุ่มเซอร์เรียลลิสม์จึงได้

รวมตวักันออกวารสาร “La Révolution surréaliste” ซึ่งเขียนเก่ียวกับประเด็นท่ีสงัคมในสมยันัน้

ยงัไม่กล้าพดูถึง เช่น การฆา่ตวัตาย เร่ืองทางเพศแบบโจง่แจ้ง หรือความไม่มีเสรีภาพของนิกายคา

ทอลิค นอกจากนัน้กลุ่มเบรอตงยังตัง้สถาบนั “Bureau of Surrealist Research” ให้คนทั่วไปได้

แบง่ปันผลงานท่ีเกิดขึน้จากจิตส านกึอตัโนมตั ิและเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในความฝันของตนได้อีกด้วย28 

 

ลัทธิเหนือความจริงจากแนวคิดของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ 

 ซิกมนัด์ ฟรอยด์ เป็นนกัจิตวิเคราะห์ชาวออสเตรีย29 ผู้ มีช่ือเสียงจากการก าหนดทฤษฎีจิต

วิเคราะห์เก่ียวกบั “จิตไร้ส านกึ” เขาเร่ิมสนใจเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นตอนท่ีเดนิทางไปสะกดจิตกบัชาโกต์ 

(Charcot) จากการเห็นชาโกต์สะกดจิต เขาสังเกตว่า ผู้ ถูกสะกดจิตจะสามารถรับรู้ค าสั่งของผู้

สะกดจิตและปฏิบตัิตาม ทัง้ท่ียงัตกอยู่ในภวงัค์ เพราะผู้ถูกสะกดจิตจ าค าสัง่นัน้ไว้ในจิตไร้ส านึก

นัน่เอง30 ในเวลาต่อมา เขาจึงเขียนหนังสือ “การตีความความฝัน” (L’interprétation des rêves) 

ขึน้มา31 

  ฟรอยด์แสดงกระบวนการวิเคราะห์ความฝัน โดยเร่ิมจากเทคนิคการเช่ือมโยงเสรี               

(l’association libre) ในการวินิจฉัย คือการให้คนไข้เล่าเร่ืองท่ีผ่านเข้ามาในจิตใจของตนเอง ณ 

เวลานัน้ ซึ่งส่วนใหญ่คนไข้จะเล่าเร่ืองความฝัน ซึ่งจะออกมาคล้ายภาพหลอน ซึ่งเป็นเหตเุป็นผล

กบัความปรารถนาลกึๆ ท่ีไมอ่าจท าให้เกิดขึน้ได้ในชีวิตจริงของคนไข้ ฟรอยด์จึงตัง้ข้อสนันิษฐานว่า

                                                           
28Brad Finger, Surrealism: 50 Works of Art You Should Know (New York: Prestel 

Publishing, 2013), 15. 
29Stephen P. Thornton, Sigmund Freud (1856—1939), accessed March 11, 2019, 

available at https://www.iep.utm.edu/freud 
30สกนธ์ ผู้งามด,ี ฮวน มิโร จติรกร เซอร์เรียลลิสต์ สีสันแห่งโลกตะวนัออก (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพ์อินฟอร์มเีดีย บุ๊คส์, 2546), 138. 
31พิริยะดิศ มานิตย์, ฟรอยด์กับศิลปะ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2557), 14. 
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คนไข้สามารถบรรลคุวามปรารถนาได้ด้วยการฝัน และเขาก็ได้พิสจูน์ข้อสนันิษฐานนัน้ด้วยฝันของ

ตนเอง32  

 การแสดงออกทางความฝันจะเป็นไปได้ตามตวัอย่าง เช่น ฝันของเด็กอย่าง อานนา ลูก

สาวคนเล็กของ ฟรอยด์ พึมพ าค าว่า “สตรอเบอร์ร่ี ขนมปังทาเนย ซุป” ออกมากลางดกึ เพราะถูก

ห้ามไม่ให้กินสิ่งดังกล่าวในตอนกลางวัน จึงได้เก็บมาฝัน ส่วนฝันของผู้ ใหญ่จะไม่มีลักษณะท่ี

ตรงไปตรงมาเหมือนกับเด็ก ฟรอยด์เรียกความฝันแบบนีว้่า “ความปรารถนาซ่อนรูป” (le désir 

déguisé) เป็นภาพความฝันท่ีไม่สมเหตสุมผล แบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ เนือ้หาท่ีปรากฏ คือ

ภาพฝันท่ีจ าได้ตอนต่ืน กบั เนือ้หาซอ่นเร้น เป็นความหมายท่ีซอ่นอยูภ่ายใต้ภาพท่ีผู้ ฝันเห็น33 

 ฟรอยด์ได้กลา่วถึง “การท างานของฝัน” (le travail du rêve) ดงัตอ่ไปนี ้

 การท าให้เป็นรูปเป็นร่าง คือการเห็นความปรารถนาเกิดขึน้สมใจในรูปของจริงโดยเปล่ียน

จากความคดินามธรรมสูรู่ปธรรม บางครัง้ก็เป็นภาพหรือบางครัง้เป็นค า34 

 การรวมภาพ เป็นการท่ีจิตสร้างภาพฝันโดยการรวมเอาบุคคล สิ่งของ หรือสัญลักษณ์

หลายๆ สิ่งท่ีเป็นความปรารถนาท่ีเก่ียวข้องกัน เช่น การอยากเป็นคนท่ีดีขึน้ ผู้ ฝันอาจจะเห็นภาพ

ตวัเองทบัซ้อนกบัคนท่ีนบัถือ เป็นต้น35 

 การย้ายจดุสนใจ เป็นภาพฝันท่ีแก่นหลกัของฝันจะไม่ได้อยู่ท่ีรายละเอียดเดน่ๆ ท่ีภาพฝัน

น าเสนอ เสมือนวา่ความฝันต้องการหนัเหความสนใจของผู้ ฝันไปจากความปรารถนาลกึๆ36 

 การใช้สัญลกัษณ์  คือการท่ีเนือ้หาของฝันหรือความปรารถนาถูกแทนท่ีด้วยสญัลักษณ์

อย่างอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกนั หรือส่ือถึงสิ่งท่ีเป็นเนือ้หาจริงๆ ได้ เชน่ กษัตริย์และราชินี แทนบิดามารดา 

เป็นต้น37 

 การท างานทัง้ส่ีนีเ้ป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาท่ีถูกเก็บกดไว้ ไม่ให้ปรากฏใน

จิตส านึก ส่วนใหญ่จะเก่ียวกับเร่ืองเพศ โครงสร้างจิตของมนุษย์มีอยู่สามส่วน คือ จิตไร้ส านึก     
                                                           

32พิริยะดิศ มานิตย์, ฟรอยด์กับศิลปะ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2557), 15. 

33เร่ืองเดียวกนั, 15-16. 
34เร่ืองเดียวกนั, 16. 
35เร่ืองเดียวกนั. 
36เร่ืองเดียวกนั, 17. 
37เร่ืองเดียวกนั. 
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จิตก่อนส านึกและจิตส านึก เร่ิมจากการรับรู้ตัง้แตเ่คล่ือนไหวยามต่ืนนอน สิ่งท่ีเกิดขึน้จะผ่าน “จิต

ไร้ส านกึ” ซึ่งจะกกัเก็บภาพประทบัแหง่การรับรู้และความปรารถนาเอาไว้ เน่ืองจากจิตไร้ส านกึต้อง

เก็บข้อมลูการรับรู้ไว้นบัไม่ถ้วน จึงต้องตดัขาดจากจิตส านึก ต่อมาภาพจะเข้ามาถึงส่วน “จิตก่อน

ส านึก” ซึ่งความไม่ใส่ใจของผู้ รับรู้จะกรองเอาการรับรู้ส่วนหนึ่งออกไป บ างภาพอาจไปสู ่

“จิตส านึก” ทนัที สิ่งท่ีถกูฝังลึกอยู่ในจิตไร้ส านึกนัน่เองจะเป็นสิ่งท่ีบรรลุได้ในความฝัน  ซึ่งอาจจะ

เป็นสิ่งท่ีได้ประสบและลืมไปแล้ว หรือความปรารถนาท่ีเก็บกดไว้ลกึๆ ด้านใน38 

 ทฤษฎีเก่ียวกับจิตไร้ส านึกของฟรอยด์มีอิทธิพลตอ่แนวคิดของศิลปินแนวเหนือความจริง

ในเร่ืองการให้ความส าคญัต่อภาพท่ีปรากฏในจิตไร้ส านึกท่ีไม่มีเหตหุรือศึกษาผลมาควบคมุและ

การตีความความฝันและความปรารถนาในจิตไร้ส านึกท่ีเช่ือมโยงกับเร่ืองเพศ เบรอตงได้ทฤษฎี

ดงักลา่วและน าไปประยกุต์ใช้ในงานศลิปะ39 

 

ลักษณะท่ัวไปของศิลปะแนวเหนือความจริง 

 ศลิปะแนวเหนือความจริง มีลกัษณะทัว่ไปโดยสรุป ดงัตอ่ไปนี ้

 ความยึดมั่นในสัจจะของชีวิต องค์ประกอบของภาพประกอบไปด้วยชิน้ส่วนอวยัวะของ

ร่างกาย รวมกนัเป็นรูปร่างและตวัตนของมนษุย์ และการน าความรู้สึกนกึคดิ จิตใจ มาประกอบกนั

เพ่ือแสดงออกถึงความลีล้บัของจิต ท่ีจะกระตุ้นให้มีความรู้สึกอยากค้นหาตวัตนท่ีแท้จริง เป็นการ

แสดงให้เห็นว่ามนษุย์นัน้ยงัมีความปรารถนาและความป่าเถ่ือนอยู่ในจิตไร้ส านึกท่ีไม่ได้รับการขดั

เกลา หรือคือความเก็บกดตามทฤษฎีของฟรอยด์นัน่เอง40 

 จินตนาการหนีความจริง เม่ือเด็กเร่ิมสร้างผลงานศิลปะนัน้ ผลงานท่ีออกมาจะไม่มี

อิทธิพลจากโลกภายนอกหรือบริบททางสังคมคอบควบคุมอยู่ จึงมีลักษณะเป็นการลดตดัทอน

ภาพให้เห็นแต่ส่วนส าคญัเท่านัน้ผลงานหลายๆ ชิน้ในศิลปะแบบเหนือความจริง จะมีลักษณะ

คล้ายการสร้างโลกแห่งความฝันขึน้มาใหม่ ผู้สร้างผลงานใช้ความรู้สึกท่ีต้องการหลีกหนีจากโลก
                                                           

38พิริยะดิศ มานิตย์, ฟรอยด์กับศิลปะ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2557), 18-19. 

39สกนธ์ ผู้งามด,ี ฮวน มิโร จติรกร เซอร์เรียลลิสต์ สีสันแห่งโลกตะวันออก (กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพ์อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546), 139. 

40สี แสงอินทร์, แมกซ์ แอร์นส์ท: ศิลปินเซอร์เรียลลสิม์ผู้ยิ่งใหญ่ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 22-23. 
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ความจริงท่ีเป็นอยู่ จึงใช้ศิลปะเหนือความจริงเป็นทางผ่านในการสร้างโลกใหม่ด้วยจินตนาการ

ขึน้มา เหมือนกบัการสร้างสรรค์อยา่งมีอิสระของวยัเดก็41 

 หลีกหนีจากความทุกข์ มนุษย์เกิดความทุกข์จากชะตากรรมในชีวิตท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ อนั

ได้แก่ การเกิด การแก่ การเจ็บ ละการตาย นอกจากนัน้บางครัง้ก็เกิดความทุกข์ จึงใช้ศิลปะแบบ

เหนือความจริงเป็นการหาทางแก้ไขปัญหาในชีวิต42 

 ความบงัเอิญในชีวิตประจ าวนั บ่อยครัง้ท่ีงานแนวเหนือความจริง จะปรากฏในรูปแบบ

ของสิ่งท่ีผู้สร้างสรรค์พบเจอโดยบงัเอิญในแต่ละวนั ศิลปินจะนัง่ๆ นอนๆ หรือเดินเล่นเตร็ดเตร่ไป

ตามท่ีต่างๆ บางครัง้เม่ือเจอสิ่งท่ีน่าสนใจ ก็จะน ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ศลิปินส่ือถึงความปรารถนาทางเพศ ผา่นการสร้างสรรค์ผลงานเก่ียวกบัผู้หญิงและวตัถ ุซึ่งเป็นสิ่งท่ี

เขาได้พบเจอโดยบงัเอิญ อาจรู้สกึวา่แปลก ไมเ่คยเห็นมาก่อน หรือดงึดดูความสนใจ43 

 การประยกุต์สิ่งรอบตวัในชีวิตประจ าวนั ศิลปินแตล่ะคนย่อมมีประสบการณ์ชีวิตแตกตา่ง

กนั แตส่ิ่งท่ีคล้ายกนัคือการน าวตัถจุากต้นแบบท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติทัง้มี ชีวิตและไมมี่ชีวิต บางคน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้แบบจากสิ่งประดิษฐ์ท่ีผลิตขึน้โดยมนษุย์ มกัจะเป็นสิ่งธรรมดาทัว่ไปหรือ

วตัถท่ีุไมไ่ด้รับความส าคญันกั สิ่งเหลา่นัน้จะถกูน ามาดดัแปลง แตง่เติม ตดัทอน หรือสลบัต าแหน่ง

ให้ดแูปลกไปจากเดมิ44 

 การแสดงอารมณ์ภายในส่วนตัว ศิลปินจะแสดงความรู้สึกส่วนตัว อาทิเช่น ความรัก 

ความเสียใจ ความดีใจ ความโกรธ ความเกลียด ความสะเทือนใจ ซึ่งเป็นอารมณ์ท่ีฝังอยู่ในใจของ

มนุษย์ ผ่านผลงานศิลปะ โดยไม่ค านึงถึงกฎเกณฑ์หรือเหตผุล โดยจะส่ือความหมายผ่านการใช้

รูปทรงสิ่งของหรือบคุคลในการแสดงออก แตใ่ช้เป็นเพียงตวัแทนของความจริงภายในความรู้สกึนึก

คดิของศลิปินเทา่นัน้ ไมใ่ชค่วามจริงของสิ่งท่ีน ามาใช้45 

                                                           
41ส ีแสงอินทร์, แมกซ์ แอร์นส์ท: ศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ผู้ยิ่งใหญ่ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 23-24. 
42เร่ืองเดียวกนั, 24. 
43สดช่ืน ชยัประสาธน์, การตีความเป็นจริงในกวนิีพนธ์และจติรกรรมเซอร์เรียลิสต์ใน

ฝร่ังเศส ค.ศ. 1919-1962 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้ กรุ๊ป, 2532), 34-36 
44ส ีแสงอินทร์, แมกซ์ แอร์นส์ท: ศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ผู้ยิ่งใหญ่ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 28-29. 
45 สชุาติ เถาทอง, ศิลปะกับมนุษย์ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532), 84. 
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 การรวมความขัดแย้งเข้าด้วยกัน ศิลปะเหนือความจริงมักมีการน าสิ่งท่ีมีความขัดแย้ง

หรือไม่เก่ียวข้องกัน มารวมเข้าด้วยกัน แล้วผสมผสานให้มีชีวิต หนีจากโลกแห่งความจริงไปเป็น

โลกใหมท่ี่แปลกประหลาดโดยให้ความส าคญักบัชีวิตและความรู้สกึท่ีเป็นจริงของชีวิต46 

วิญญาณนิยม ภาพรูปทรงประหลาดตา่งๆ อาทิเช่น ภาพคนท่ีมีเคร่ืองจกัรอยู่ภายในแสดง

ให้เห็นถึงการมีชีวิตอยู่ได้เพราะมีวิญญาณ เป็นการสร้างสิ่งท่ีตายหรือสลายไปแล้วให้กลับมามี

ชีวิตเพราะมีวิญญาณ เป็นสรรพสิ่งท่ีเกิดขึน้จากความเหลวไหลและเป็นความน่าอัศจรรย์ของ

ความฝัน47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 สี แสงอินทร์, แมกซ์ แอร์นส์ท: ศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ผู้ยิ่งใหญ่ (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 34. 
47 ก าจร สนุพงษ์ศรี, ประวัตศิาสตร์ศิลปะตะวันตก (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2523, 263. 
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ศิลปินแนวเหนือความจริง  

ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) 

  ดาลีเป็นจิตรกรชาวเมืองฟิการาส ประเทศสเปน และเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตัง้

คนหนึ่งของลทัธิเหนือความจริง นอกจากภาพจิตรกรรม ดาลียงัมีผลงานในการสร้างภาพยนตร์

และออกแบบเสือ้ผ้านกัแสดงอีกด้วย48 ลกัษณะงานของเขาใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า “ทฤษฎีอนัฉับพลนั

ของความเข้าใจอันไร้เหตุผล” (Paranoic Critical Activity) ซึ่งเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์จิตอัน

แปรปรวนโดยผสมผสานการใช้พลงังานของความคิดความฝันตามใจชอบกบัประสบการณ์สว่นตวั

และการใช้รูปทรงประหลาดตา่งๆ49 

ตวัอย่างงานจิตรกรรมของซลัวาดอร์ ดาลี เช่น ภาพ Sleep (ภาพท่ี 132) ซึง่ส่ือถึง

การท่ีคนเราพร้อมจะตื่นจากความฝันทกุเม่ือ เพียงแคเ่อาไม้ค า้ออก50 
 

 
 
ภาพท่ี 132 Sleep, 1936, ซลัวาดอร์ ดาล,ี สนี า้มนับนผ้าใบ, 51 × 78 ซม. 
ที่มา: รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ , ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครัง้ที่ 2 

(กรุงเทพฯ: บริษัท วาดศิลป์ จ ากดั, 2549), 214. 

                                                           
48 รองศาสตราจารย์วฒิุ วฒันสิน, ประวัตศิาสตร์ศิลปะ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2552), 104. 
49 รองศาสตราจารย์ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์, ประวัตศิาสตร์ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ์, 

พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: บริษัท วาดศิลป์ จ ากดั, 2549), 214. 
50 รองศาสตราจารย์วฒิุ วฒันสิน, ประวัตศิาสตร์ศิลปะ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2552), 104. 
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ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) 

  เบคอนเป็นจิตรกรชาวไอริช ในวัยเด็ก เขาต้องอาศยัอยู่ท่ามกลางการฝึกทหาร

เพ่ือเตรียมพร้อมรับภยัและความรุนแรงตลอดเวลา เน่ืองจากพ่อของเขามีต าแหน่งอยูใ่นส านกังาน

สงครามของอังกฤษ ผลงานของเบคอนจึงเป็นการแสดงออกถึงความรุนแรง มีสัญลักษณ์ของ

ความบาดเจ็บและทรมานของมนษุย์ในยคุหลงัสงคราม51 

  เบคอนมุ่งเน้นไปท่ีการวาดภาพเหมือนคน ส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีอยู่ตามร้านบาร์

และคลบัในโซโห กรุงลอนดอน คนเหลา่นัน้จะถกูวาดออกมาให้ดบูิดเบีย้วอยา่งรุนแรงแสดงออกถึง

จิตวิญญาณท่ีถกูกกัขงัและทรมานเพราะความสบัสนในใจ52  

 
 

ภาพท่ี 133 Figure with Meat, 1954, ฟรานซิส เบคอน, สนี า้มนับนผ้าใบ. 130 × 122 ซม. Art Institute of 
Chic4krago. 
ที่มา: Art Institute of Chicago, Figure with Meat, accessed Mar 11, 2019, available from  

https://www.artic.edu/artworks/4884/figure-with-meat 

 

                                                           
51 The Arts Story Foundation, Francis Bacon, accessed March 10, 2019, available 

from https://www.theartstory.org/artist-bacon-francis.htm 
52 เร่ืองเดียวกนั 
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มักซ์ แอนสต์ (Max Ernst) 

  แอนสต์ เกิดท่ีเมืองบรูห์ล แคว้นไรน์ ประเทศเยอรมนี เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์แบบ

ดาดาและเซอร์เรียลลิสม์ ท่ีความแตกตา่งจากคนอ่ืนๆ เขาได้เข้าร่วมกบักลุ่มดาดาในปี ค.ศ. 1919 

และกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ในปี ค.ศ. 192453 แอนสต์ในยคุเซอร์เรียลลิสม์ ได้ศกึษาตีความหลกัทฤษฎี

จติวิเคราะห์ของฟรอยด์เก่ียวกบัการตีความหมายของความฝัน (The Interpretation of Dreams)54 

เขาสร้างผลงานเก่ียวกบัความฝันลึกลบัด้วยเนือ้หาซ่อนเร้น ตรงตามหลกัจิตไร้ส านกึของฟรอยด์ ท่ี

ไร้การควบคมุของจิต อยา่งเชน่ภาพ Pieta or Revolution by Night55 (ภาพท่ี 134) 

 

 
 

ภาพท่ี 134 Pieta or Revolution by Night, 1923, มกัซ์ แอนสต์, สนี า้มนับนผ้าใบ, 88.9 × 116.2 ซม. Tate 
Collective, London. 
ที่มา: สตีเฟน ฟาร์ธิง, 1001 ภาพเขียนที่ต้องเหน็ก่อนตาย, แปลจาก 1001 Paintings You Must See Before 

You Die, แปลโดย รติพร ชยัปิยะพร, (กรุงเทพฯ: บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จ ากดั, 2560), 662 

 

                                                           
53 สี แสงอินทร์, แมกซ์ แอร์นส์ท: ศิลปินเซอร์เรียลลสิม์ผู้ยิ่งใหญ่ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 38. 
54 เร่ืองเดียวกนั 
55 เร่ืองเดียวกนั, 67. 
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อัลเบอร์โต จาโคเมตต ิ(Alberto Giacometti) 

  จาโคเมตติ เกิดท่ีเมืองบอร์โกโนโว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นลูกชายคนโต

ของโจวนันี จาโคเมตติ (Giovanni Giacometti) ศิลปินยุคโพสต์อิมเพรสชัน่นิสต์ ในยุคเซอร์เรียล

ลิสม์นัน้เขาได้ให้ความส าคัญกับประติมากรรม ภายใต้แนวคิดของฟรอยด์เก่ียวกับเพศ ความ

หมกมุ่น และความฝังใจ บางงานได้รับอิทธิพลจากบรรพศิลป์56 ตวัอย่างเช่น Hands Holding the 

Void (The Invisible Object) (ภาพท่ี 135) เป็นรูปปัน้ผู้หญิงมีใบหน้าคล้ายหน้ากากเหล็ก ในส่วน

ของ “Void” หรือวตัถท่ีุมองไมเ่ห็น จะปรากฏในจินตนาการของผู้ชม ประกอบไปด้วยความต้องการ

และความปรารถนาท่ีเกิดขึน้ในความฝัน57 

 

 
 

ภาพท่ี 135 Hands Holding the Void (The Invisible Object), 1935, อลัเบอร์โต จาโคเมตติ, ทองเหลอืง, 153 
× 32.6 × 29.8 ซม. National Gallery of Art, Washington. 
ที่ ม า : Brad Finger, Surrealism: 50 Works of Art You Should Know (New York: Prestel Publishing, 

2013), 64. 

                                                           
56 The Arts Story Foundation, Alberto Giacometti, accessed March 10, 2019, available from 

https://www.theartstory.org/artist-giacometti-alberto.htm 
57 Brad Finger, Surrealism: 50 Works of Art You Should Know (New York: Prestel Publishing, 2013), 

64. 
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มาร์ค ชากาล (Marc Chagall)  

ชากาลเป็นชาวรัสเซียเชือ้สายยิวจากเมืองไวเปสค์ ได้เข้าร่วมกบัศิลปินหวัรุนแรง

ในฝร่ังเศสเม่ืออายุ 21 ปี หลังจากท่ีเขาได้กลับไปปฏิบัติหน้าท่ีด้านศิลปะให้รัฐบาลรัสเซีย เขา

พบว่าทัศนคติ และระเบียบสังคมในรัสเซียนัน้ไม่ยอมรับความคิดแนวเหนือจริงของเขา จึงได้

กลบัมาสร้างช่ือเสียงท่ีปารีส58 

ชากาลสร้างผลงานแบบโมเดิร์นนิสต์หวัรุนแรงมาตลอดชีวิตของเขา ไม่ว่าจะเป็น

คิวบิสม์ ซูพรีมาติสม์ หรือเซอร์เรียลลิสม์ ซึ่งท าให้เขาได้ผลิตผลงานแนวแอ็บสแตร็คอย่างเต็มตวั 

แตเ่ขาก็ไม่ได้สานตอ่ คงเหลือไว้แตก่ารทุ่มเทพฒันาศิลปะแบบส่ือนยัยะ และแบบเล่าเร่ือง เขาจึง

เป็นหนึง่ในศลิปินท่ีโดดเดน่ท่ีสดุในยคุใหม ่ท่ียงัคงใช้วิธีแบบดัง้เดมิ59 

ลักษณะผลงานศิลปะของชากาล ได้ประยุกต์เอานิทานพืน้บ้านของรัสเซียท่ีมี

ความเหนือจริงอยูแ่ล้วมาน าเสนอ ตวัอยา่งเชน่ ภาพ “Birthday”60 (ภาพท่ี 136) 

 

 
 
ภาพท่ี 136 Birthday,1915, มาร์ค ชากาล, สนี า้มนับนผ้าใบ, 81 × 99.7 ซม. Museum of Modern Art, New 
York. 
ที่มา: รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ , ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครัง้ที่ 2 

(กรุงเทพฯ: บริษัท วาดศิลป์ จ ากดั, 2549), 213. 

                                                           
58 รองศาสตราจารย์ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์, ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

บริษัท วาดศิลป์ จ ากดั, 2549), 212. 
59 The Arts Story Foundation, Marc Chagall, accessed March 10, 2019, available from 

https://www.theartstory.org/artist-chagall-marc.htm 
60 The Arts Story Foundation, Marc Chagall, accessed March 10, 2019, available from 

https://www.theartstory.org/artist-chagall-marc.htm 
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เรอเน่ มากริตต์ (René Magritte) 

  มากริตต์ เป็นศิลปินชาวเบลเย่ียมช่ือดังของกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ เขาประกอบ

อาชีพเป็นศิลปินหารายได้จากการผลิตโฆษณาและออกแบบหนงัสืออยู่หลายปี ท าให้งานโฆษณา

ต่างๆ ส่งอิทธิพลกับผลงานของเขา มากริตต์ชอบการใช้ชีวิตแบบชนชัน้กลางท่ีไม่ห รูหราโอ่อ่า 

ลกัษณะเดียวกับผู้ ชายใส่หมวกท่ีปรากฏบนงานของเขา ในขณะท่ีศิลปินแนวเหนือความจริงคน

อ่ืนๆ จะหาวิธีการน าเสนอใหม่ๆ  ตลอดเวลา สว่นมากริตต์นัน้ใช้วิธีดัง้เดมิในการส่ือองค์ประกอบใน

งานของเขา61 เขามกัใช้ภาพวาดในการส่ือความรู้สึกท่ีเก็บกดเอาไว้ เช่น การติดอยู่กับการท างาน

เหมือนเดิมทุกวนั และการต้องรักษาภาพลกัษณ์ของคนชนชัน้กลาง ซึ่งจะปรากฏออกมาในงาน

โฆษณาของเขาซึ่งมกัเป็นภาพคนสวมสูท ใส่หมวกทรงกลม เช่นภาพ  The Son of Man62 (ภาพท่ี 

137) 

 

 
 
ภาพท่ี 137 The Son of Man, 1944, เรอเน ่มากริตต์, สนี า้มนับนผ้าใบ, 89 × 116 ซม. Private Collection. 
ที่ ม า : Brad Finger, Surrealism: 50 Works of Art You Should Know (New York: Prestel Publishing, 

2013), 112. 

 
                                                           

61 The Arts Story Foundation, René Magritte, accessed March 10, 2019, available from 
https://www.theartstory.org/artist-magritte-rene.htm 

62 Brad Finger, Surrealism: 50 Works of Art You Should Know (New York: Prestel Publishing, 2013), 
112. 
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พัฒนาการของศิลปะสมัยใหม่และจุดเร่ิมต้นของศิลปะเหนือความจริง 

พฒันาการของศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย เร่ิมต้นท่ีศิลปะแบบสจันิยม (Realism) ซึง่มี

พฒันาการอนัยาวนานมาตัง้แตป่ลายสมยัรัชกาลท่ี 4 และพฒันาตอ่เน่ืองมาจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 7 

และเห็นได้อย่างชัดเจนจากผลงานประณีตกรรมท่ีชนะการประกวดและเข้าประกวดใน “การ

ประกวดประณีตศิลปกรรม” ท่ีจัดแสดงในงานฉลองรัฐธรรมนูญเป็นครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2480 

ดงันัน้เวทีการประกวดประณีตศิลปกรรมจึงกลายเป็นเวทีท่ีเหล่าศิลปินจะมีโอกาสได้น าผลงาน

ศิลปะของตนเองมาแสดงต่อหน้าสาธารณชนและนับเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปิดศกัราชแห่งการ

สร้างสรรค์ศลิปะแบบอิสระให้กบัศลิปินไทย 

 จากหลักฐานภาพถ่ายงานศิลปะจากเวทีการประกวดประณีตศิลปกรรมในงานฉลอง

รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2480 – 2481 จะพบว่าในปี พ.ศ. 2481 ส่วนใหญ่มีแต่งานประติมากรรม

รูปแบบเหมือนจริง อยา่งเชน่ ภาพเหมือนบคุคล เร่ืองราวจากวรรณกรรมหรือวรรณคดี รูปสตัว์ เป็น

ต้น63 ในสว่นของภาพเขียนแทบไมมี่ภาพถ่ายเป็นหลกัฐานปรากฏให้เห็น  

เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เม่ือปี พ.ศ. 2489 สภาวะสงครามระหว่าง พ.ศ. 2484 – 2488 ซึ่ง

ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองและการด ารงชีพอย่างอัตคัดขาดแคลน ส่งผลให้งานฉลอง

รัฐธรรมนูญค่อยๆ ซบเซาลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 เกิดการปฏิวัติโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

ประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหารอย่างต่อเน่ืองนานสิบกว่าปี งานฉลอง

รัฐธรรมนูญจึงถูกปิดฉากไปตลอดกาล64 การประกวดประณีตศิลปกรรมท่ีจดัในงานดงักล่าว จึง

หายไปด้วย ระหว่างช่วงเวลานัน้ ในปี พ.ศ. 2492 ศิลป์ พีระศรี ได้สังเกตว่ามีศิลปินท่ีสร้างสรรค์

งานศิลปะอิสระส่วนตวัเพิ่มมากขึน้ แต่ไม่มีเวทีแสดงผลงานท่ีแน่นอน จึงได้จัดให้มีการประกวด

ศิลปกรรมแห่งชาติขึ น้ “เพ่ือเป็นเคร่ืองช่วยการส ารวจวิจารณ์ถึงความก้าวหน้าและความ

เคล่ือนไหวแห่งศิลปินของเรา และทัง้เป็นเคร่ืองกระตุ้นให้มหาชนชาวไทย มีความสนใจศิลปแบบ

ปัจจบุนัด้วย”65 

                                                           
63 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อเุทน, “ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย” (วิจยัเชิงบรูณาการเพื่อ

เสริมสร้างความมัน่คงแหง่ฐานรากทางศิลปวฒันธรรมของชาติ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2561), 809. 
64 เร่ืองเดียวกนั, 717. 
65 กรมศิลปากร, สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ที่ 1, กรมศิลปากร (พระนคร : กรมศิลปากร 

จดัพิมพ์, 2492), ไมมี่เลขหน้า. 
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          งานศิลปกรรมแห่งชาติจดัขึน้เป็นครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2492 ณ โรงไม้ตรง

อาคารมหาวิทยาลยัศิลปากร หน้าตกึท่ีท าการของกองหตัถศิลป์66 จากหลกัฐานสจูิบตัรงานแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ ท าให้เห็นพฒันาการของการสร้างสรรค์งานศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทยได้

ชดัเจนทกุสาขา 

 

ประตมิากรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย  

แบง่ได้เป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 

1. รูปแบบเหมือนจริงตามธรรมชาต ิ

รูปแบบนีจ้ะประสานความงามแบบอดุมคติแนวคลาสสิกเข้ากบัความเหมือนจริง

ตามธรรมชาตซิึง่มีพฒันาการมาจากงานสร้างอนสุาวรีย์ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศลิปะตะวนัตก67 

ศิลปินท่ีสร้างสรรค์งานอยู่ในรูปแบบนีไ้ด้แก่ พิมาน มูลประมุข  จงกล ก าจดัโรค  

สิทธิเดช แสงหิรัญ (ภาพท่ี 138) สนัน่ ศิลากรณ์ (ภาพท่ี 139) แสวง สงฆ์มัง่มี (ภาพท่ี 140-142)  

และ ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ (ภาพท่ี 143) เป็นต้น 

                                                           
66 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อเุทน, “ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย” (วิจยัเชิงบรูณาการเพื่อ

เสริมสร้างความมัน่คงแหง่ฐานรากทางศิลปวฒันธรรมของชาติ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2561), 736. 
67รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อเุทน, “ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย” (วิจยัเชิงบรูณาการเพื่อเสริมสร้าง

ความมัน่คงแหง่ฐานรากทางศลิปวฒันธรรมของชาติ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2561), 751. 
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ภาพท่ี 138 วงกลม, 2496, สทิธิเดช แสงหิรัญ, ส าริด, 100 x 63 x 50 ซม., มหาวิทยาลยัศิลปากร. เกียรตินิยม 
อนัดบั 2 เหรียญเงิน การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2496. 
ที่มา: ศิลปากร, มหาวิทยาลยั. สูจิบัตร “รากเหง้า” มหาวิทยาลัยศิลปากร. (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2536). (มหาวิทยาลยัศิลปากรจดัพิมพ์ ส าหรับการจดันิทรรศการผลงานของ 

“ศิษย์” โรงเรียนประณีตศิลปกรรม -โรงเรียนศิลปากร แผนกช่าง เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี 

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ระหวา่งวนัท่ี 15 กนัยายน-15 ตลุาคม พ.ศ. 2536), 42. 
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ภาพท่ี 139 ใต้ร่มกาสาวพัสตร์, 2493, สนัน่ ศิลากรณ์, ปนูปลาสเตอร์, ไมท่ราบขนาด. เกียรตินยิมอนัดบั 2 
เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2493. 
ที่มา: วิโชค มกุดามณี, 6 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486 – 2546, (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์

พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2548) (หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์ ในโครงการวิจยั ผลิต

หนงัสือ สิง่พิมพ์ และซีดีรอม ทางศิลปวฒันธรรม เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 60 ปี มหาวิทยาลยัศิลปากร พทุธศกัราช 

2546), 28. 
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ภาพท่ี 140 แรกแย้ม มาลีเร่ิมแย้ม ดอกบวั, 2492, แสวง สงฆ์มัง่มี, ปนูปลาสเตอร์, ขนาดเทา่คนจริง. เกียรติ
นิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2492. 
ที่มา: คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร , ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  9. 

(กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) , 2540) (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

พทุธศกัราช 2539), 50. 
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ภาพท่ี 141 เสร็จสรง, 2493, แสวง สงฆ์มัง่ม,ี ปนูปลาสเตอร์, ขนาดเทา่คนจริง, สญูหาย. เกียรตินยิมอนัดบั 1 
เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2493. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิช

ช่ิง, 2544), 95. 
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ภาพท่ี 142 ธารทอง; ทิพยวารี, 2494, แสวง สงฆ์มัง่ม,ี ปนูปลาสเตอร์, ขนาดเทา่คนจริง เกียรตนิิยมอนัดบั 1 
เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2494. 
ที่มา: คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  9 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, 2540), 70. 

 

 
 

ภาพท่ี 143 ลกูม้า, 2493, ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์, ปนูปลาสเตอร์, 72 x 100 ซม., สมบตัิศิลปิน. เกียรตินิยม
อนัดบั 1 เหรียญทอง การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2493. 
ที่มา: ศิลปากร, มหาวิทยาลยั, คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์. สมุดภาพประติมากรรมกรุง

รัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากรจดัพิมพ์, 2525) (มหาวิทยาลยัศิลปากรจดัพิมพ์เนื่องใน การ

สมโภชกรุงรัตนโกสนิทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525), 281. 
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2. รูปแบบสมัยใหม่แนวอุดมคต ิ

รูปแบบท่ีเน้นการสอดประสานกันของรูปทรงและเส้นอันอ่อนหวานงดงาม ซึ่ง

ได้รับแรงบนัดาลใจมากจากศิลปะไทยประเพณี โดยจะเน้นเส้นขอบนอกท่ีล่ืนไหลเป็นอิสระและ

ประสานเข้ากับปริมาตรของรูปทรงในงานจิตรกรรมและประติมากรรมไทย รวมไปถึงการตดัทอน

รูปทรงแบบง่ายๆ ของหัตถศิลป์ของไทย เช่น ตุ๊ กตาสังคโลก หรือ ตุ๊ กตาเสียกบาล แล้วน ามา

พัฒนาผสมผสานกับการสร้างงานตามคตินิยมของตะวันตก จนได้รูปแบบการสร้างงานท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของตนเอง68 ตวัอย่างศิลปินท่ีสร้างสรรค์งานอยู่ในรูปแบบนีไ้ด้แก่ เขียน ยิม้ศิริ (ภาพท่ี 

144) ชิต เหรียญประชา (ภาพท่ี 145) และ สิทธิเดช แสงหิรัญ (ภาพท่ี 146) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพท่ี 144 ขลุ่ยทพิย์, 2492, เขียน ยิม้ศิริ, ส าริด, 55 x 38 ซม. หอศิลป์แหง่ชาติ กรุงเทพฯ. เกียรตนิิยมอนัดบั 1 
เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2492. 
ที่ ม า :  bloggang. ห อ ศิ ล ป์ เ จ้ า ฟ้ า .  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  29 กั น ย า ย น  2561. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=25-03-2014&group=2&gblog=88. 

                                                           
68 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อเุทน, “ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย” (วิจยัเชิงบรูณาการเพื่อ

เสริมสร้างความมัน่คงแหง่ฐานรากทางศิลปวฒันธรรมของชาติ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2561), 751. 
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ภาพท่ี 145 ร ามะนา, 2494, ชิต เหรียญประชา, ไม้มะฮอกกาน,ี ไมท่ราบขนาด. เกียรตินยิมอนัดบั 1 เหรียญทอง 
การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2494. 
ที่มา: คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  9. 

(กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) , 2540) (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

พทุธศกัราช 2539), 64. 
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ภาพท่ี 146 ก าสรวญ, 2499, สทิธิเดช แสงหิรัญ. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ที่  1 – 13 2492 – 2505. 

(กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) , 2545) (หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดพิมพ์

เนื่องในโครงการจดัท าหนงัสอืชดุ งานช่างศิลปกรรมไทยและศิลปะร่วมสมยั พทุธศกัราช 2545), 291. 

 

3. รูปแบบสมัยใหม่แนวนามธรรม 

ผลงานกลุ่มนีก้ลา่วได้ว่า เป็นผลงานของศิลปินกลุ่มหวัก้าวหน้า หรือกลุม่คล่ืนลกู

ใหม่ท่ีพัฒนารูปแบบของตวัเองจากศิลปะแบบเหมือนจริงหรือแบบสมัยใหม่แนวอุดมคติ เข้าสู่

รูปแบบกึ่งนามธรรมและนามธรรม จนพฒันาไปสู่ความเป็นศิลปะร่วมสมยัของไทยในเวลาต่อมา 

อนัจะเห็นได้จากผลงานของ ช าเรือง วิเชียรเขตต์ (ภาพท่ี 147) เป็นต้น 
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ภาพท่ี 147 หมู่ (กลุ่ม), 2508, ช าเรือง วิเชียรเขตต์, ปนูปลาสเตอร์, มหาวิทยาลยัศิลปากร. เกียรตนิิยม อนัดบั 
1 เหรียญทอง งานแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 16 พ.ศ. 2508. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์  

พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2501) (มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การ

แสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2492 - 2541), 174. 

 

 

 



  174 

จิตรกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย  

แบง่ได้เป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ ล้อกนักบังานประตมิากรรมอยา่งนา่สนใจ คือ 

 

1. จิตรกรรมรูปแบบเหมือนจริง 

ส่วนใหญ่จะเป็นภาพคนเหมือนหรือภาพเปลือย เป็นการสร้างสรรค์งานท่ีพฒันา

ต่อเน่ืองมาตัง้แต่สมัยปลายรัชกาลท่ี 5 เช่นเดียวกับผลงานประติมากรรม การเรียนการสอนช่าง

เขียนท่ีโรงเรียนเพาะช่างจะเน้นการฝึกฝนฝีมือการเขียนภาพให้เหมือนจริงจนช านาญ จิตรกรรม

แนวเหมือนจริงก็ยงัคงมีให้เห็นประปรายในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และนานๆ ครัง้ก็อาจได้

รางวลั หากเขียนภาพได้ในเกณฑ์ดี คือ ฝีมือดีและได้อารมณ์ด้วย แตส่่วนใหญ่มกัเป็นภาพเหมือน

บุคคลหรือภาพหุ่นนิ่ง จิตรกรรมแนวเหมือนจริงท่ีประสบความส าเร็จจากการแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติในปีแรก พ.ศ. 2492 คือ “ภาพหญิงเปลือย” ของ จ ารัส เกียรติก้อง (ภาพท่ี 148) (เกียรติ

นิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน) ปัจจุบันจัดแสดงในหอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งดูจะล้ อกับ

ประติมากรรมเปลือยแนวเหมือนจริง “แรกแย้ม” (ภาพท่ี 140)69 นอกจากนีย้งัมีศิลปินท่ีสร้างสรรค์

งานอยูใ่นรูปแบบนีอี้ก ได้แก่ เหม เวชกร (ภาพท่ี 149) และ นพรัตน์ ลิวิสิทธ์ิ (ภาพท่ี 150) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อเุทน, “ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย” (วิจยัเชิงบรูณาการเพื่อ

เสริมสร้างความมัน่คงแหง่ฐานรากทางศิลปวฒันธรรมของชาติ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2561), 844 
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ภาพท่ี 148 ภาพหญิงเปลือย, 2492, จ ารัส เกียรติก้อง, สนี า้มนับนผ้าใบ, 103 x 148 ซม. เกียรตินยิมอนัดบั 2 
เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2492. 
ที่มา: คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร , ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  9 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, 2540), 70. 
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ภาพท่ี 149 กากี, จากชดุ “ภาพวจิิตร”, เหม เวชกร, สนี า้บนกระดาษ. 
ที่มา: โอม รัชเวทย์ (บรรณาธิการ). 100 ปี เหม เวชกร. (กรุงเทพฯ : “กลุม่คนรักครูเหม” จดัพิมพ์, 2545). ไม่มี

เลขหน้า. 
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ภาพท่ี 150 ผ้าด า, 2498, นพรัตน์ ลวิิสทิธ์ิ, สนี า้มนั, 80 x 100 ซม. พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ ศิลป์ พีระศรี 
อนสุรณ์. เกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 6 พ.ศ. 2498. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์  

พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2501) (มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การ

แสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2492 - 2541), 119. 

 

2. จิตรกรรมรูปแบบไทยประยุกต์ 

จิตรกรรมรูปแบบไทยประยกุต์ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการศกึษาจิตรกรรมไทย

ประเพณี และสืบสานรูปแบบการสร้างงานจิตรกรรมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม

พระยานริศรานวุดัตวิงศ์ งานศลิปะรูปแบบนีน้ าเอาเอกลกัษณ์ในการเขียนภาพจิตรกรรมของไทยท่ี

เน้นเส้นขอบนอกท่ีคมชดัและล่ืนไหลเป็นอิสระมาผสมผสานเข้ากบัคตินิยมในการสร้างงานศิลปะ

แบบตะวนัตกจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง เนือ้หาส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 

ประเพณีไทย ชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป ตัวอย่างศิลปินสร้างสรรค์งานอยู่ในศิลปะรูปแบบนี ้

ได้แก่ สนิท ดษิฐพนัธ์ (ภาพท่ี 151)  ประสงค์ ปัทมานชุ (ภาพท่ี 152) มานิตย์ ภู่อารีย์ (ภาพท่ี 153) 

ประพฒัน์ โยธาประเสริฐ (ภาพท่ี 154) ชลดู นิ่มเสมอ (ภาพท่ี 155) และ ด ารง วงศ์อปุราช (ภาพท่ี 

156) เป็นต้น 
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ภาพท่ี 151 แข่งเรือ, 2496, สนิท ดิษฐพนัธุ์, สฝีุ่ นบนกระดาษอดั, 57.5 x 42 ซม. มลูนิธิหอศิลป์ พีระศรี. เกียรติ
นิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรมประเพณี) การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2496. 
ที่มา: คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร , ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  9. 

(กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2540) (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

พทุธศกัราช 2539), 60. 
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ภาพท่ี 152 นางฟ้าแห่งนครวัด, 2494, ประสงค์ ปัทมานชุ, สฝีุ่ น, 34 x 23.5 ซม. เกียรตินยิมอนัดบั 1 เหรียญ
ทอง (ศิลปะตกแตง่) การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2494. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริ ้

นติง้แอนด์พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2501) (มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การแสดง

ศิลปกรรมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2492 - 2541), 104.  

 

 



  180 

 
 
ภาพท่ี 153 ชีวติไทยประจ าวนั, 2502, มานิตย์ ภูอ่ารีย์, สฝีุ่ นบนกระดาษอดั, 61.5 x 246 ซม. พพิิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ ศิลป์ พีระศรี อนสุรณ์. 
ที่มา: คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร , ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  9. 

(กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) , 2540) (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

พทุธศกัราช 2539), 92. 

 

 
 
ภาพท่ี 154 ชักกระดาน หมายเลข 2, หมายเลข 2, 2507, ประพฒัน์ โยธาประเสริฐ, สฝีุ่ น. 83 x 136 ซม. 
เกียรตินยิมอนัดบั 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 15 พ.ศ. 2507.  
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์  

พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2501) (มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การ

แสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2492 - 2541), 170. 
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ภาพท่ี 155 สงกรานต์, 2499, ชลดู นิ่มเสมอ, สฝีุ่ นและทองค าเปลว, 76.5 x 52.5 ซม. สมบตัิของนางมเีซยีม 
ยิบอินซอย. เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 7 พ.ศ. 2499. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์  

พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2501) (มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การ

แสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2492 - 2541), 124. 
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ภาพท่ี 156 หมู่บ้านชาวประมง, 2503, ด ารง วงศ์อปุราช, สฝีุ่ นบนผ้าใบ, 92 x 112 ซม. เกียรตินยิมอนัดบั 1 
เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 11 พ.ศ. 2503. 
ที่ ม า :  ama9art. ด า ร ง  ว ง ศ์ อุ ป ร า ช .  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  25 กั น ย า น  2561. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://www.rama9art.org/damrong/index.html 

 

3. จิตรกรรมรูปแบบใหม่จากตะวันตก 

จิตรกรรมรูปแบบใหมจ่ากตะวนัตกเป็นจิตรกรรมสมยัใหมข่องไทย ซึง่เกิดจากการ

หยิบยืมเทคนิคการเขียนภาพและรูปทรงทางจิตรกรรมของศิลปินในยุโรปมาใช้ในการสร้างงาน

ศิลปะท่ีมีเนือ้หาและการน าเสนอต่างไปจากศิลปินต้นฉบบั ศิลปินไทยหนุ่มๆ ในยุคนัน้ได้น าเอา

รูปแบบศิลปะสมยัใหม่ในยโุรปมาทดลองใช้ในการสร้างงานของตนเองอย่างอิสระและหลากหลาย  

ไม่ว่าจะเป็นผลงานแนวโพสต์ อิมเพรสชั่นนิสม์  (Post Impressionism) อิม เพรสชั่นนิสม์ 

(Impressionism) คิวบิสม์ (Cubism) เซอร์เรียลลิสม์ (Sursurrealism) ก่ึงนามธรรม และนามธรรม

บริสุทธ์ิ ดังจะเห็นได้จากผลงานท่ีส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม
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แห่งชาติ ตัง้แตค่รัง้แรกจนถึงปัจจบุนั ตวัอย่างศิลปินท่ีสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบนีไ้ด้แก่ เฟือ้ หริ

พิทกัษ์ (ภาพท่ี 157 - 158) สวสัดิ์ ตนัติสขุ (ภาพท่ี 159) วีระ โยธาประเสริฐ  ทวี นนัทขว้าง (ภาพท่ี 

160) และ ชลดู นิ่มเสมอ (ภาพท่ี 161) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพท่ี 157 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, 2478, เฟือ้ หริพิทกัษ์, สชีอล์ก, 26 x 36 ซม. 
ที่มา: พิภพ บุษราคัมวดี, เฟ้ือ หริพิทักษ์ : ชีวิตและผลงาน . (กรุงเทพฯ : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร จดัพิมพ์, 2527). ภาพสทีี่ 1. 
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ภาพท่ี 158 ย่านเมืองเก่า I, 2498, เฟือ้ หริพิทกัษ์, สนี า้มนั, 38 x 49 ซม. 
ที่มา: พิภพ บุษราคัมวดี, เฟ้ือ หริพิทักษ์ : ชีวิตและผลงาน . (กรุงเทพฯ : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร จดัพิมพ์). 2527, ภาพสทีี่ 17. 
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ภาพท่ี 159 ฤดูฝน, 2498, สวสัดิ์ ตนัติสขุ, สนี า้บนกระดาษ, 61 x 82 ซม. พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
ศิลป์ พีระศรี อนสุรณ์. เกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน (สนี า้บนกระดาษ) การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ 

ครัง้ที่ 6 พ.ศ. 2498. 

ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริ ้

นติง้แอนด์พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2501) (มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การแสดง

ศิลปกรรมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2492 - 2541), 121. 
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ภาพท่ี 160 ภเูขาทอง, 2494, ทวี นนัทขว้าง, สนี า้มนับนผ้าใบ, 50 x 63 ซม. พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ ศิลป์ พี
ระศรี อนสุรณ์. เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2494. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์  

พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2501) (มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การ

แสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2492 - 2541), 101. 
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ภาพท่ี 161 ชาวนาไทย, 2498, ชลดู นิ่มเสมอ, หมกึจีนบนกระดาษ, 450 x 300 ซม. เกียรตินิยมอนัดบั 2 
เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 6 พ.ศ. 2498. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริ ้

นติง้แอนด์พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2501) (มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การแสดง

ศิลปกรรมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2492 - 2541), 119. 
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จิตรกรรมรูปแบบเหนือความเป็นจริง (Surrealism) ในประเทศไทย 

 จิตรกรรมรูปแบบเหนือความเป็นจริงปรากฏหลกัฐานครัง้แรกในประเทศไทยในงานแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติตัง้แต่ครัง้แรก แต่เป็นผลงานของชาวต่างประเทศท่ีส่งเข้ามาร่วมแสดง ก็คือ

ภาพ “เสมือนฝัน” พ.ศ. 2492 (ภาพท่ี 162) และ “แสงแห่งมนุษยธรรม” พ.ศ. 2493 (ภาพท่ี 163) 

ของ มเูนท์ ซาโตมิ (Mounet Satomi) ศลิปินชาวญ่ีปุ่ น และ “ตรึงกางเขน” พ.ศ. 2499 (ภาพท่ี 164) 

ของ สแตนลีย์ เอ. แจ็คสนั (Stanley A. Jackson)70 แต่ในช่วงเวลานีย้งัไม่มีศิลปินไทยคนใดสร้าง

งานในแนวนี ้อาจเป็นเพราะยงัไม่สนใจหรือไม่เข้าใจแนวทางการสร้างงานศิลปะแบบเหนือความ

เป็นจริง ประกอบกับศิลปินส่วนใหญ่ยังเน้นสร้างงานศิลปะในรูปแบบซึ่งเป็นท่ีนิยมหรือชนะการ

ประกวด เชน่ ผลงานแนวอิมเพรสชัน่นิสม์ แนวไทยประยกุต์ หรือ แนวเหมือนจริง เป็นต้น 

 

 
 

ภาพท่ี 162 เสมือนฝัน, 2492, Mounet Satomi. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ที่  1 – 13 2492 – 2505. 

(กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) , 2545) (หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์

เนื่องในโครงการจดัท าหนงัสอืชดุ งานช่างศิลปกรรมไทยและศิลปะร่วมสมยั พทุธศกัราช 2545), 29. 

                                                           
70 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อเุทน, “ศิลปะสมยัใหมใ่นประเทศไทย” (วิจยัเชิงบรูณาการเพื่อเสริมสร้าง

ความมัน่คงแหง่ฐานรากทางศลิปวฒันธรรมของชาติ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2561), 907. 
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ภาพท่ี 163 แสงแห่งมนุษยธรรม, 2493, Mounet Satomi. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ที่  1 – 13 2492 – 2505. 

(กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) , 2545) (หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดพิมพ์

เนื่องในโครงการจดัท าหนงัสอืชดุ งานช่างศิลปกรรมไทยและศิลปะร่วมสมยั พทุธศกัราช 2545), 57. 

 

 
 

ภาพท่ี 164 ตรึงกางเขน, 2499, Stanley A. Jackson. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ที่  1 – 13 2492 – 2505. 

(กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) , 2545) (หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์

เนื่องในโครงการจดัท าหนงัสอืชดุ งานช่างศิลปกรรมไทยและศิลปะร่วมสมยั พทุธศกัราช 2545), 289. 
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 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา จิตรกรรมมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ทัง้รูปแบบแนวคิด

และเนือ้หา ศิลปะเหนือความเป็นจริงจึงได้รับความสนใจจากศิลปินหนุ่มๆ ของไทยมากยิ่งขึน้ 

นอกเหนือจากศิลปะรูปแบบอ่ืนๆ และศิลปะนามธรรม ผลงานท่ีออกแนวเหนือความเป็นจริงในยคุ

แรกได้แก่ “ดอกบวั” (ภาพท่ี 165) ของ ทวี นนัทขว้าง71 “วดัราชบรูณะ” และ “โบราณสถานอยธุยา” 

ของ ประหยดั พงษ์ด า (ภาพท่ี 166 - 167) “จดุจบ” ของ พิชยั นิรันดร์ (ภาพท่ี 168) “ฝน” ของ  

ประยธุ ฟักผล (ภาพท่ี 169) “สงัขาร” ของ สนัต์ สารากรบริรักษ์ (ภาพท่ี 170)  “เสียงเพลงของกลุ่ม

นกัดนตรีตาบอด” ของ บณัฑิต ผดงุวิเชียร (ภาพท่ี 171) “ละคอนโรงใหญ่” ของ ธนะ เลาหะกยักุล 

(ภาพท่ี 172)  และ “ภาพเหมือน” “กลุ่ม” “ดวงตา นันทขว้าง” ของ จกัรพันธุ์ โปษยกฤต (ภาพท่ี 

173 -175) เป็นต้น 

 

 
 
ภาพท่ี 165 ดอกบัว, 2499, ทวี นนัทขว้าง, สนี า้มนับนไม้อดั, 120 x 181 ซม. พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ ศิลป์ พี
ระศรี อนสุรณ์. เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 7 พ.ศ. 2499. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิช

ช่ิง, 2544), 75. 

                                                           
71 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อเุทน, “ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย” (วิจยัเชิงบรูณาการเพื่อ

เสริมสร้างความมัน่คงแหง่ฐานรากทางศิลปวฒันธรรมของชาติ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2561), 907. 
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ภาพท่ี 166 วัดราชบูรณะ, 2500, ประหยดั พงษ์ด า, 60 × 75 ซม. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) , 2544), 131 

 

 
 

ภาพท่ี 167 โบราณสถานอยุธยา, 2501, ประหยดั พงษ์ด า, สนี า้มนั, 50 × 60 ซม. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) , 2544), 138. 
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ภาพท่ี 168 จุดจบ, 2503, พิชยั นิรันต์, สนี า้มนั, 79 x 119.5 ซม. เกียรตินยิมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง การแสดง
ศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 11 พ.ศ. 2503. 
ที่มา: คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  9 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, 2540), 118. 

 

 
 
ภาพท่ี 169 ฝน, ประยธุ ฟักผล, 2504, สฝีุ่ น, ไมท่ราบขนาด. เกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง 
การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติครัง้ที่ 12 พ.ศ. 2504. 

ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริ ้

นติง้แอนด์พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2501) (มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การแสดง

ศิลปกรรมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2492 - 2541), 156. 
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ภาพท่ี 170 สังขาร, 2508, สนัต์ สารากรบริรักษ์, แมพ่ิมพ์ไม้, 72 x 102 ซม. เกียรตินยิมอนัดบั 1 เหรียญทอง 
การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 16 พ.ศ. 2508. 

ที่มา: วิโชค มกุดามณี, 6 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486 – 2546. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์

พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2548) (หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์ ในโครงการวิจยั ผลิต

หนงัสือ สิง่พิมพ์ และซีดีรอม ทางศิลปวฒันธรรม เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 60 ปี มหาวิทยาลยัศิลปากร พทุธศกัราช 

2546), 60. 
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ภาพท่ี 171 เสียงเพลงของกลุ่มนักดนตรีตาบอด, 2510, บณัฑิต ผดงุวเิชียร, 150 x 150 ซม., มหาวิทยาลยั
ศิลปากร. เกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 17 พ.ศ. 2510. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริ ้

นติง้แอนด์พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2501) (มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การแสดง

ศิลปกรรมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2492 - 2541), 181. 
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ภาพท่ี 172 ละคอนโรงใหญ่, 2508, ธนะ เลาหกยักลุ, สนี า้มนับนไม้, 85 x 135 ซม. มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
เกียรตินยิมอนัดบั 2 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 16 พ.ศ. 2508. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริ ้

นติง้แอนด์พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2501) (มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การแสดง

ศิลปกรรมแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2492 - 2541), 175. 
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ภาพท่ี 173 ภาพเหมอืน, 2510, จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต, สนี า้มนับนผ้าใบ, 103 x 108 ซม. สมบตัิของอวบ – วิสุ
ตา สาณะเสน. เกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 17 พ.ศ. 2510. 
ที่มา: วิโชค มกุดามณี, 6 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486 – 2546. (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์ 

พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2548) (หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์ ในโครงการวิจยั ผลิต

หนงัสือ สิง่พิมพ์ และซีดีรอม ทางศิลปวฒันธรรม เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 60 ปี มหาวิทยาลยัศิลปากร พทุธศกัราช 

2546), 96. 
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ภาพท่ี 174 กลุ่ม, 2512, จกัรพนัธุ์  โปษยกฤต, สนี า้มนับนผ้าใบ, 160.5 × 200.5 ซม. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) , 2544), 191 

 

 
 
ภาพท่ี 175 ดวงตา นันทขว้าง, 2514, จกัรพนัธุ์  โปษยกฤต,สนี า้มนับนผ้าใบ, 150 × 180 ซม. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) , 2544), 199 
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จากตวัอย่างผลงานศิลปะแนวเหนือความเป็นจริงท่ีสร้างโดยศิลปินไทยดงักล่าวมาแล้ว

ข้างต้น จะเห็นได้ว่าศิลปะเหนือความเป็นจริง เร่ิมได้รับความสนใจจากศิลปินหนุ่มๆ มากขึน้ 

รวมทัง้ เกียรตศิกัดิ ์ชานนนารถ ท่ีเร่ิมสง่ผลงานแนวนีเ้ข้าประกวด และได้รับรางวลัเหรียญทองแดง 

การประกวดศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 18 (ภาพท่ี 176-177) 

 

 
ภาพท่ี 176 จติรกรรม, 2511, เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ, สนี า้มนับนผ้าใบ, 142 x 142 ซม. สมบตัศิิลปิน. รางวลั
เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 18 พ.ศ. 2511. 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบั

ลชิช่ิง, 2544), 18. 
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ภาพท่ี 177 จติรกรรม, 2512, เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ, สนี า้มนับนผ้าใบ, 140 x 140 ซม. สมบตัศิิลปิน. เกียรติ
นิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน การประกวดศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 19 พ.ศ. 2512. 
ที่มา: คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  9 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, 2540), 124 

 

ตัง้แต ่พ.ศ. 2508 เป็นต้นไป การสร้างงานศิลปะทกุสาขาของไทยมีแนวโน้มไปทางศิลปะ

แนวนามธรรมมากย่ิงขึน้ โดยจะมีทัง้รูปแบบก่ึงนามธรรมและนามธรรมบริสุทธ์ิ ซึ่งจะพัฒนา

คล่ีคลายเข้าสู ่ศลิปะร่วมสมยัตอ่ไป 
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พัฒนาการทางรูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะเหนือความเป็นจริง 
ของเกียรตศัิกดิ์ ชานนนารถ  

 หลงัจากเกียรตศิกัดิ์ ชานนนารถ ส าเร็จการศกึษาในปี พ.ศ. 2510 หนึ่งปีถดัมาเขาก็ได้เข้า

รับราชการครัง้แรกท่ีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงเวลานีมี้ผลงานท่ีส าคัญช่ือชุด 

“จิตรกรรม” เป็นการตัง้ช่ือชดุผลงานแบบกลางๆ ไม่เจาะจงหรือลงลึกไปในรายละเอียดของเนือ้หา 

งานชดุนีร้วบรวมความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์ในชีวิตของเขา ซึ่งเร่ิมจากความเจ็บปวดท่ี

ต้องสูญเสียบุคคลใกล้ชิดอนัเป็นท่ีรัก เช่น น้องชายของเขา ซึ่งเป็นการตายจากไปอย่างกะทนัหนั 

และตอ่มาก็เป็นการตายของสนุขัท่ีเขาคุ้นเคยและรู้สึกผกูพนั ผลชดุนีจ้ึงมีเนือ้หาเก่ียวกบัความไม่

เท่ียงแท้ของชีวิต เช่นเดียวกบัสงัขารท่ีไม่จีรังยัง่ยืนซึ่งเป็นสจัธรรมของชีวิตท่ีคนอาจจะเข้าใจแตไ่ม่

สามารถท าใจได้ เม่ือประสบกับความสูญเสีย นอกจากนัน้ในช่วง เวลานีเ้กียรติศักดิ์ยังได้สร้าง

ผลงานท่ีสะท้อนความสะเทือนใจจากสงครามในประเทศเพ่ือนบ้านด้วย ในช่วงเวลานีเ้กียรติศกัดิ์

ประสบความส าเร็จพอสมควรจากการส่งผลงานเข้าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เช่น 

ภาพหนึง่ในชดุ “จิตรกรรม” (ภาพท่ี 20) ท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2511 ได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 

เหรียญทองแดง 

 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2512 ก็มีผลงานอีกชิน้หนึ่งในชุด “จิตรกรรม” เช่นกัน (ภาพท่ี 21) ท่ีวาด

เป็นภาพคนอ้าปากกว้างเหมือนก าลงัเปล่งเสียงร้องตะโกนอย่างเจ็บปวดโหยหวน บริเวณพืน้ท่ีของ

ภาพด้านล่างคนท่ีมีลกัษณะเหมือนประติมากรรมคร่ึงตวั มีรูปสุนขัยืนล้อมรอบ การสร้างงานใน

ลกัษณะนีน้่าจะเป็นการหยิบยืมรูปทรงจิตรกรรมท่ีเป็นรูปคนอ้าปากกว้างเหมือนก าลงัเปล่งเสียง

ร้องท่ีปรากฏในงานศิลปะของศิลปินตะวนัตกหลายคน ไม่ว่าจะเป็นผลงานของฟรานซิส เบคอน 

(Francis Bacon) (ภาพท่ี 178) เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch) (ภาพท่ี 179) และท่ีน่าจะให้แรง

บนัดาลใจแก่เกียรติศกัดิ์มากท่ีสุดก็คือผลงานประติมากรรมของอลัเบอร์โต  จาโคเมตติ (Alberto 

Giacometti) (ภาพท่ี 180) 
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ภาพท่ี 178 Hommage 03, ฟรานซิส เบคอน สนี า้มนับนผ้าใบ 
ที่มา : allevents.in, After the end of art or Hegel with Francis Bacon, accessed Mar 22, 2019, 

available from https://allevents.in/ljubljana/alenka-zupan%C4%8Di%C4%8D-po-%C2%BBkoncu-

umetnosti%C2%AB-ali-hegel-z-baconom/20007367198023 
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ภาพท่ี 179 The Scream, 1893, เอ็ดเวิร์ด มงุค์, สนี า้มนับนผ้าใบ. 91 × 73.5 ซม. National Gallery and 
Munch Museum, Norway. 
ที่มา : wikipedia, The Scream, accessed Mar 22, 2019, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Scream 

 

 



  203 

 
ภาพท่ี 180 Head of a Man on a Rod, 1947, อลัเบอร์โต จาโคเมตติ, สมัฤทธ์ิ. 16.0 x 14.9 x 15.1 ซม. 
ที่มา : The Museum of Modern Art, Alberto Giacometti Head of a Man on a Rod 1947, accessed Mar 

22, 2019, available from https://www.moma.org/collection/works/81632 

 

 ภาพคนอ้าปากกว้างในลักษณะนีป้รากฏในผลงานหลายชิน้ในหลากหลายเนือ้หาและ

เร่ืองราวอย่างสม ่าเสมอตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างงานศลิปะของ เกียรตศิกัดิ ์การน าเอารูปทรง

จิตรกรรมดัง้เดิมท่ีเคยใช้มาแล้ว กลับมาท าซ า้ใหม่อีกครัง้หนึ่ ง อาจเป็นเพราะเกียรติศกัดิ์คิดว่า

รูปทรงนีย้งัสามารถตอบสนองความคิดและความรู้สกึของเขาเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ ได้ดี ท่ีน่าสนใจคือ

การสร้างรูปทรงสุนขัท่ีเขารู้จกัให้มีล าตวัยาวเหมือนไส้กรอก ได้ถูกน ากลบัมาใช้อีกหลายครัง้ใน

ผลงานท่ีมีเนือ้หาแตกต่างกันไป ราวกับความคิดเก่ียวกับสุนขัตวันัน้ยงัฝังอยู่ในความทรงจ าและ

จิตใต้ส านึกของเขา ท่ีน่าสังเกตคือรูปทรงจิตรกรรมท่ีปรากฏในผลงานยุคแรกๆ ของเกียรติศกัดิ์

ระหว่างปี พ.ศ. 2510 – 2520 น่าจะเป็นการหยิบยืมมาจากผลงานศิลปะของศิลปินตะวนัตก เช่น 

รูปมนุษย์ท่ีผอมบางและสูงชะลูด ศีรษะเล็กกลม คอยาว ขายาว และล าตัวด้านบนเป็นรูป

สามเหล่ียมกลับหัวในภาพ “อนาคต” (ภาพท่ี 27) ท่ียืนจับกลุ่มรวมกันอัดแน่นภายในภาพ
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ท่ามกลางแสงวาบๆ ประหลาดไร้แหล่งท่ีมาฉายส่องขึน้มาจากพืน้ภาพ ช่วยสร้างบรรยากาศของ

ภาพในอนาคตเหมือนหนงัแนว Sci-Fi รูปทรงมนษุย์ในลกัษณะนีท้ าให้นึกถึงรูปทรงประติมากรรม

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจาโคเมตติ  (ภาพท่ี 181) และรูปทรงมนุษย์ในภาพจิตรกรรมประดับ

เคร่ืองปัน้ดนิเผาในยคุจีโอเมตริก (Geometric) ของกรีก (ภาพท่ี 182) 

 

 
 

ภาพท่ี 181 The Forest, 1950, อลัเบอร์โต จาโคเมตต,ิ สมัฤทธ์ิ. 58.4 x 60 x 48.3 ซม. 
ที่มา : The Metropolitan Museum of Art, The Forest (Composition with Seven Figures and a Head), 

1950, accessed April 5, 2019, available from 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/490186 
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ภาพท่ี 182 รายละเอียดจาก Amphora สมยั Geomatric ประมาณ 750 ปี ก่อนคริสตกาล 
 

รูปทรงประหลาดท่ีอิงกับรูปร่างมนุษย์ท่ีเกียรติศกัดิ์พยายามคิดรูปทรงใหม่เพ่ือน ามาส่ือ

สะท้อนและตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของเขาซึ่งจะกลายมาเป็นรูปทรงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ

เกียรติศกัดิ์ และจะปรากฏในผลงานของเขาอย่างสม ่าเสมอเป็นระยะเวลาอนัยาวนานคือ รูปทรง

ประหลาดท่ีมีหวักลมๆ มีเส้นผมบางๆ ยาวๆ (สว่นใหญ่มกัไม่มีเส้นผม) ตวัผอมๆ ทัง้ใบหน้ามีแตต่า

กลมวาว ซึ่งแทนค่ารูปทรงของผีหรือวิญญาณท่ีปรากฏให้เห็นในงาน “วูบหนึ่งของความรู้สึก” 

(ภาพท่ี 30) พืน้หลงัอนัด ามืดจะช่วยเน้นดวงตากลมโตท่ีลุกวาวของใบหน้าท่ีปราศจากจมูกและ

ปากให้เห็นอย่างเด่นชัดมากขึน้ ผลงานในช่วงปีพ.ศ. 2518 และระหว่าง พ.ศ. 2523-2525 ของ

เกียรติศกัดิ์มักจะวนเวียนอยู่กับเร่ืองจิตใต้ส านึก พืน้ท่ีในจิตใต้ส านึกของเกียรติศกัดิ์มักเป็นห้อง

ส่ีเหล่ียมท่ีว่างเปล่า มีโครงสร้างแบบง่ายๆ ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากนกัในการสร้างความลึกลวง

ให้กบัภาพ  นอกจากเส้นผนงัและพืน้ห้องแบบง่ายๆ วิ่งท ามมุเข้าหากนัเข้าไปภายในภาพ เป็นการ

ใช้เส้นสร้างระยะลกึลวงให้กบัพืน้ท่ีภาพ 
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รูปทรงประหลาดท่ีมีใบหน้ารูปไข่ ปราศจากจมูกและปาก ตากลมและมีแสงลุกวาว ซึ่ ง

เกียรติศกัดิ์สร้างขึน้เพ่ือส่ือถึงรูปผีหรือวิญญาณในภาพ “เร่ืองเล่าท่ีเขาใหญ่” (ภาพท่ี 23) เม่ือปี 

พ.ศ. 2512 ถูกน ากลบัมาใช้ในอีกหลายๆ ภาพของเขา เช่น ภาพ “เสียงร้อง” (ภาพท่ี 28) มีศีรษะ

รูปไข่ดวงตาลุกวาวปรากฏอยู่ในฉากหลงัตรงมุมด้านในสุดของภาพ และในท้องท่ีเปิดกว้างและ

กลวงของรูปทรงประหลาด ก็มีรูปทรงผู้หญิง 2 คน ซึ่งมีศีรษะรูปไข่และดวงตาลกุวาวยืนอยู่ในนัน้

ด้วย หรือ ภาพ “วูบหนึ่งของความรู้สึก” (ภาพท่ี 30) ก็ปรากฏศีรษะท่ีมีตาลุกวาวในลักษณะ

เดียวกัน เรียงตวักันในแนวตัง้อยู่ด้านในภาพและกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของภาพด้วย เกียรติ

ศกัดิ์ใช้รูปทรงเหล่านีเ้พ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความลึกลบัและความล า้ลึกของอีกมิติหนึ่ง ซึ่งเป็นมิติท่ี

อยูภ่ายในตวัตนของมนษุย์หรือจิตใต้ส านกึของมนษุย์  

ในช่วงปี พ.ศ. 2516 ปรากฏผลงานท่ีเขาน ารูปทรงของสนุขัท่ีตายมาสร้างงานไว้หลายชิน้

และมกัผกูพนักบัเร่ืองจิตใต้ส านึก ซึ่งอาจหมายถึงความรู้สกึผกูพนัของเขาท่ีมีตอ่สนุขัตวันีก็้เป็นได้ 

เชน่ งานชดุ “การแสดงออกของจิตใต้ส านกึ” (ภาพท่ี 31 และ 32) แตท่ี่นา่แปลกก็คือรูปทรงสนุขัจะ

ถูกพันธนาการไว้ในท่อยาว ท่าทางของสุนัขเหมือนพยายามจะดึงตัวให้หลุดออกจากท่อท่ี

พนัธนาการมนั งานชดุนีจ้ะปรากฏห้องท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเกียรติศกัดิ ์คือ ห้องว่างเปล่า แตมี่มิติ

ท่ีลึกลวงเข้าไป เช่น “การแสดงออกของจิตใต้ส านึก 4” (ภาพท่ี 31) สีฟ้าและเทาบนผนงัและพืน้

ห้องช่วยสร้างความรู้สึกเยือกเย็น เงียบเหงาและเปล่าเปล่ียวได้เป็นอย่างดี หรือ “การแสดงออก

ของจิตใต้ส านึก ” (ภาพท่ี 32) ท่ีใช้สีคอ่นข้างตดักนัอย่างรุนแรงอย่าง เชน่ สีเหลืองกบัสีน า้เงินม่วง 

ก็ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนกบัอยู่ในมิติลึกลบัได้ดีเช่นกนั จะเห็นได้ว่านอกจากรูปทรงท่ี

สร้างขึน้แล้ว เกียรตศิกัดิย์งัใช้สีเป็นตวัส่ือสะท้อนความลกึลบัของจิตและจิตใต้ส านึกอีกด้วย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2519 ได้เกิดแนวคิดใหม่ท่ีเป็นเนือ้หาใหม่ในการสร้างงานศิลปะของเกียรติ

ศกัดิ ์เขาได้สร้างชดุผลงานช่ือ “ซากชีวิต” (ภาพท่ี 33 - 34) ซึ่งสะท้อนความไม่เท่ียงแท้แนน่อนของ

ชีวิตอีกครัง้หนึ่ง เป็นการหวนร าลกึถึงสิ่งท่ีเขาเคยท ามาแล้วในช่วงท่ีสญูเสียน้องชายไป เกียรตศิกัดิ์

ได้น าเอาสญัลกัษณ์ท่ีเขาเคยใช้มาแล้วในผลงานชดุ “จิตรกรรม” ปี พ.ศ. 2511 นัน่คือ การน ารูปหวั

กะโหลกววัมาเป็นสญัลกัษณ์แทนความตายหรือสงัขารท่ีไม่เท่ียง เกียรติศกัดิ์ใช้เวลาในการพฒันา

ผลงานนีน้านถึง 2 ปี คือระหว่างปี พ.ศ. 2519 – 2520 ผลงานชุด “ซากชีวิต” มีลกัษณะคล้ายกับ

ผลงานชดุอ่ืนๆ ท่ีองค์ประกอบภายในภาพคอ่นข้างน้อย แตเ่น้นการใช้เส้นเป็นตวัผลกัระยะลึกลวง
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เข้าไปในภาพ มีหวักะโหลกสตัว์วางไว้ในห้องท่ีว่างเปล่า และมีการใช้แสงจดัเงาจดัและสีสนัท่ีตดั

กนัอยา่งรุนแรงเป็นตวัสร้างความรู้สกึเหนือความเป็นจริงให้กบัภาพ 

ปี พ.ศ. 2521 เป็นช่วงเวลาท่ีเกียรติศกัดิ์อยากแสวงหาทิศทางใหม่ในการสร้างงานศิลปะ

จงึหนัมาศกึษาโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนงัตามวดัตา่งๆ ซึ่งเขาเคยสนใจมาตัง้แตส่มยั

ยงัเป็นนกัศึกษาท่ีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยเฉพาะการได้เดินทางไปศกึษา

ศลิปะไทยท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัทางภาคเหนือ การได้ไปสมัผสับรรยากาศของวดั

ท่ีเงียบเหงาปราศจากผู้คนในชว่งท่ีมีแสงขมกุขมวัยามย ่าค ่าก็น่าจะสร้างความประทบัใจให้กบัเขา

มาก ความรู้สึกแบบหลอนๆ ท่ีเข้ากับรูปแบบและแนวคิดในการสร้างงานของเขาเป็นอย่างดีได้

กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กับการสร้างผลงานจิตรกรรมชุด “ความลึกลบัวงัเวง” ของเกียรติศกัดิ ์

“ความลึกลับวังเวง 3” (ภาพท่ี 38) เป็นภาพวิหารท่ีปราศจากหลังคา เหลือแต่บางส่วนของผนัง

ภายในอาคารโล่งเตียน ปราศจากอิฐกระเบือ้งท่ีแตกหรือหกัพงั มีเพียงหวัโขนเก่าๆ ท่ีเสียบอยู่กับ

ล าไม้ไผ่ยาวๆ ปักอยู่ท่ีพืน้วิหารเป็นระยะ การวางองค์ประกอบภาพและการจดัแสงเงาทึมๆ ให้กับ

ภาพในลักษณะนี ้สร้างความรู้สึกหลอนให้กับบรรยากาศภายในภาพเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับ

ภาพหัวโขนท่ีเสียบกับล าไม้ไผ่ยาววางพิงกับผนังวิหารเก่าเป็นระยะๆ ในภาพร่าง “ความลึกลับ

วงัเวง” (ภาพท่ี 36) ก็นับเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีช่วยเน้นบรรยากาศเหนือความเป็นจริงแบบ

หลอนๆ ให้กับภาพได้เป็นอย่างดี ในผลงานชุดนี ้ภาพ “ความลึกลับวังเวง 4” (ภาพท่ี 35) จะ

แตกตา่งจากภาพอ่ืนๆ คือเป็นภาพประติมากรรมสลกัด้วยไม้ ในสภาพผพุงัตัง้อยูบ่นพืน้ในห้องท่ีมี

ประตทูางเข้าอยู่ในฉากหลังของภาพ ในความมืดระหว่างช่องประตมีูประติมากรรมท่ีมีลักษณะ

คล้ายกนัปรากฏอยู่ราวกับภาพสะท้อนของกนัและกัน แสงและสีภายในภาพไม่ว่าจะเป็นบริเวณ

ผนงัหรือพืน้เจือด้วยสีม่วง สีครามและสีน า้ตาลช่วยเน้นความเก่าคร ่าคร่าของประติมากรรมไม้ผุๆ 

สีเหลืองอมน า้ตาลได้เป็นอยา่งดี 
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 จากการศกึษาผลงานจิตรกรรมของเกียรติศกัดิ์ ช่วงปีพ.ศ. 2511 - 2521 จะเห็นวา่ผลงาน

ในยุคนีเ้ป็นช่วงของการแสวงหารูปทรงสร้างงานศิลปะในแนวศิลปะเหนือความเป็นจริงและ

สญัลกัษณ์ท่ีแทนค่าสิ่งท่ีศิลปินต้องการน าเสนอ รูปทรงและสญัลกัษณ์ส่วนใหญ่มกัเก่ียวข้องกับ

ความตาย เช่น หวักะโหลกคนหรือหวักะโหลกสตัว์ ซึ่งศิลปินนา่จะได้แนวคิดมาจากภาพจิตรกรรม

เชิงสญัลกัษณ์ (Vanifas) สมัยบาโรคของเนเธอแลนด์ รวมทัง้การหยิบยืมรูปทรงคนอ้าปากกว้าง

เหมือนก าลงัร้องตะโกนซึ่งปรากฏในงานของศิลปินแนวเหนือความจริงมาสร้างงาน ไม่ว่าจะเป็น

ผลงานของ เอ็ดเวิร์ด มงุค์ (ภาพท่ี 179)  หรือ อลัเบอร์โต จาโคเมตติ (ภาพท่ี 180) 

เกียรติศกัดิ์เปล่ียนแปลงรูปทรงธรรมชาติให้กลายเป็นรูปทรงเชิงสญัลกัษณ์ในบรรยากาศ

เหนือความเป็นจริงด้วย เชน่ รูปสนุขัท่ีมีล าตวัยาวผิดปกตคิล้ายแท่งไส้กรอก ซึ่งศลิปินคดิขึน้มาเอง 

ในขณะเดียวกนั ก็น ามาแทนคา่เพ่ือใช้ส่ือความรู้สึกตามความต้องการของตนเอง โดยทัว่ไปเกียรติ

ศกัดิส์ร้างบรรยากาศแนวเหนือความจริงโดยการเขียนภาพห้องส่ีเหล่ียมโลง่ๆ ไมมี่อะไร และไลโ่ทน

สีให้ดเูวิง้ว้างว่างเปล่าคล้ายกบัท่ีศิลปินแนวเหนือความจริงทางตะวนัตก เช่น เรอเน่ มากริตต์ และ 

ฟรานซิส เบคอน (ภาพท่ี 183) นิยมท า ซึ่งถ้าเทียบกับศิลปินแนวเหนือความจริงในประเทศไทย

ขณะนัน้ ก็ยงัไมมี่ศลิปินท่านใดสร้างงานในลกัษณะนีม้าก่อน จึงอาจกลา่วได้วา่ เกียรติศกัดิ ์ชานน

นารถ คงได้แรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะแนวนีม้าจากศิลปินตะวันตก ผลงานชุด 

“จิตรกรรม” ของเกียรตศิกัดิก็์สร้างขึน้ในลกัษณะนีเ้ชน่กนั 
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ภาพท่ี 183 Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion, 1944, ฟรานซิส เบคอน, สนี า้มนับน
ผ้าใบ. 94 × 74 ซม. Tate Britain, London. 
ที่มา: Wikipedia, Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion, accessed April 5, 2019, 

available from https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Studies_for_Figures_at_the_Base_of_a_Crucifixion 

 

เกียรติศกัดิไ์ด้คิดสร้างรูปทรงจิตรกรรมท่ีเป็นของตวัเองท่ีส าคญัขึน้มารูปทรงหนึ่ง รูปทรงนี ้

มีศีรษะรูปไข ่ดวงตากลวงโบล๋กุวาว ผอมบาง ฐานกว้าง รูปทรงนีเ้ร่ิมปรากฏให้เห็นครัง้แรกในภาพ 

“เร่ืองเล่าท่ีเขาใหญ่” (ภาพท่ี 23) เน่ืองจากเนือ้หาของภาพเก่ียวข้องกับภูตผีปีศาจ ศิลปินจึงคิด

สร้างรูปทรงให้ดนู่ากลวั ใบหน้าท่ีมีแตด่วงตาลกุวาว ร่างบางๆ เพรียวๆ เหมือนไม่มีตวัตน รวมทัง้

การวาดกรอบภาพให้ดผูุๆ  เหมือนท่ีปรากฏในภาพ “ชีวิตและสจัธรรม 2” (ภาพท่ี 26) แสดงให้เห็น

ความพยายามของเกียรติศกัดิ์ท่ีต้องการสร้างรูปทรงใหม่ๆ มาแทนคา่เชิงสญัลกัษณ์ให้กับผลงาน

ศิลปะแนวเหนือความจริงของเขา อย่างเช่น หัวกะโหลกวัวท่ีส่ือถึงความตาย ก็ถูกลดทอนลงมา

เหลือเพียงรูปทรงง่ายๆ เช่นเดียวกับรูปคน บางครัง้เกียรติศกัดิ์ก็ใช้วิธีการเขียนภาพองค์ประกอบ

บางอยา่งในลกัษณะภาพหุ่นนิ่งแนวเหมือนจริง มาสร้างความหลอนให้กบัภาพด้วยเชน่กนั เช่น รูป

หวักะโหลกววั ในผลงานชุด “ซากชีวิต” (ภาพท่ี 33 – 34) รูปหัวไก่ และตีนไก่ ใน “เร่ืองเล่าท่ีเขา

ใหญ่” ซึง่ท าให้นกึถึงงานหุน่นิ่งของศลิปินกลุม่สกลุชา่งดตัช์ เป็นต้น  
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หลงัจากท่ีเกียรติศกัดิ์ได้สร้างงานชุด “จิตรกรรม” มาได้ระยะหนึ่ง เขาได้แสวงหาเร่ืองราว

ใหม่และรูปทรงใหม่ในการสร้างงานศิลปะของเขาเอง โดยหาแรงบันดาลใจใหม่จากการศึกษา

ศิลปะตามวดัวาอาราม บรรยากาศอนัเงียบเหงาวงัเวงของวดัวาอารามและความผพุงัเส่ือมสลาย

ของตวัอาคาร ได้ให้แนวคิดในการสร้างงานชุด “ความลึกลับวังเวง” (ภาพท่ี 35 – 38) แก่เกียรติ

ศกัดิ์ ความเงียบเหงาวงัเวงของบรรยากาศยามโพล้เพล้ อาคารเก่าผุพัง ท่ีเหลือแต่ผนงับางส่วน 

ปราศจากซึ่งหลงัคา รวมทัง้ประติมากรรมไม้ท่ีผพุงัไม่สมบรูณ์แบบ และหวัโขนเสียบไม้ ปักบนพืน้

อาคารท่ีเวิง้ว้างวา่งเปล่าชว่ยสร้างบรรยากาศหลอนๆ แบบเหนือความจริงให้กบัภาพได้เป็นอย่างดี 

ช่วงเวลาหลงัจากนี ้ผลงานของเกียรติศกัดิ์ส่วนใหญ่จะเน้นพืน้หลงัท่ีเวิง้ว้างว่างเปล่า (ภาพท่ี 26, 

39-42) คล้ายกับฉากหลังในภาพจิตรกรรมของ เรอเน่ มากริตต์ (ภาพท่ี 184) ฟรานซิส เบคอน 

(ภาพท่ี 185)  ซลัวาดอร์ ดาลี (ภาพท่ี 132) และ มกัซ์ แอนสต์ (ภาพท่ี 186)  

 

 
 

ภาพท่ี 184 Unexpected Answer, 1933, เรอเน ่มากริตต์, สนี า้มนับนผ้าใบ. Margritte Museum, Brussels. 
ที่มา: WikiArt, Unexpected answer, accessed Mar 31, 2019, available from 

https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/unexpected-answer-1933 
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ภาพท่ี 185 Dog, 1909, ฟรานซสิ เบคอน สนี า้มนับนผ้าใบ. 198.1 x 137.2 ซม. Tate. 
ที่มา: Tate, Dog 1952, accessed Mar 31, 2019, available from 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/bacon-dog-n06131 

 

 

ภาพท่ี 186 Seascape, 1921, มกัซ์ แอนสต์, สนี า้มนับนผ้าใบ. 66 x 81 ซม. Private Collection. 
ที่มา: WikiArt, Seascape, accessed Mar 31, 2019, available from https://www.wikiart.org/en/max-

ernst/seascape-1921 
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ข้อสงัเกตประการหนึ่งในงานของเกียรติศกัดิ์คือ ถึงแม้เขาจะหยิบยืมรูปทรงบางตวั เช่น 

คนอ้าปากร้องตะโกน รวมทัง้วิธีการสร้างบรรยากาศจากผลงานศิลปะแนวเหนือความจริงของ

ศิลปินยโุรปมาใช้ในผลงานของตนก็ตาม แตเ่กียรติศักดิ์ก็ไม่ได้น าเอาแนวคิดตามแบบฉบบัศิลปะ

แนวเหนือจริงของตะวันตกท่ีแท้จริงมาใช้ในงานจิตรกรรมของเขา เพราะเกียรติศักดิ์อาจเพียง

ต้องการแสวงหารูปทรงท่ีเขาคิดว่าสามารถเข้ากับเนือ้หาและตรงกับอารมณ์ความรู้สึกท่ีเขา

ต้องการน าเสนอเทา่นัน้ เชน่ ภาพการร้องตะโกนของคนท่ีปรากฏในงานของ อลัเบอร์โต จาโคเมตต ิ

(ภาพท่ี 180) และ ฟรานซิส เบคอน (ภาพท่ี 178) ท่ีเป็นการแสดงออกถึงความกดดนัภายในจิตใต้

ส านึกอนัรุนแรง ส่วนผลงานของ เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (ภาพท่ี 179) เป็นความรู้สึกส่วนตวัจากการท่ีเขา

เห็นธรรมชาติยามพระอาทิตย์ตกดิน ท่ีส่งผลกระทบทางจิตใจให้เขารู้สึกอยากกรีดร้องออกมา แต่

งานของเกียรติศกัดิ์ไม่ได้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกท่ีรุนแรงหรือเก็บกดมากเท่ากับของศิลปินทัง้

สามคนดงักลา่ว 

รูปทรงร้องตะโกนท่ีสนันิษฐานว่าเกียรติศกัดิ์ได้หยิบยืมรูปแบบมาจากศิลปินทัง้สามคน 

ดงักล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นรูปทรงท่ีอยูใ่นการสร้างงานจิตรกรรมและประติมากรรมของเกียรตศิกัดิ์

เป็นระยะเวลาอันยาวนาน และเขาได้น าเอารูปทรงเหล่านีม้าส่ือสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและ

เนือ้หาท่ีแตกตา่งกนัแล้วแตจ่ะเห็นสมควร ภาพคนอ้าปากร้องตะโกนอยา่งโหยหวนจะพบได้ในงาน

จิตรกรรมของเกียรติศกัดิ์อยู่เสมอ เกียรติศกัดิ์เคยใช้รูปทรงอ้าปากกว้างในลกัษณะร้องตะโกนใน

เนือ้หาท่ีแสดงออกถึงความกดดนัท่ีเก่ียวข้องกับสงครามในอิรัก เป็นการสะท้อนมุมมองของผู้ ท่ี

ได้รับผลกระทบหรือประชาชนในประเทศนัน้จากสภาวะของสงครามให้เห็นอย่างชดัเจน (ภาพท่ี 

28 และ 88) นอกจากนัน้เกียรติศกัดิ์ยงัน าเอารูปทรงนีม้าสะท้อนสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเป็น

ปัญหาขัดแย้งของกลุ่มคนสองฝ่ายในประเทศไทย กรณีการขับไล่นายทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งท าให้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ พิการ และตาย เป็นจ านวนมากจากการ

สลายการชุมนุมของรัฐบาล ซึ่งเป็นการกระท าอย่างโหดร้ายทารุณต่อประชาชน ภาพ “เสียงร้อง

ของชีวิต” (ภาพท่ี 117) และ “ลางสงัหรณ์ก่อนปฏิวตัิ” (ภาพท่ี 118) ไม่เพียงเป็นภาพใบหน้าท่ีอ้า

ปากกว้างขนาดใหญ่จนเต็มพืน้ท่ีภาพเท่านัน้ แต่ยังมีภาพรูปทรงเล็กๆ ท่ีเป็นรูปมนุษย์ตามแบบ

ฉบบัของเกียรติศักดิ์ปรากฏอยู่ในปากท่ีอ้ากว้างนีด้้วยเช่นกัน ทัง้สองภาพดงักล่าวรวมทัง้ภาพ 

“บ้านเมืองของเรา” (ภาพท่ี 119) เป็นวิธีการส่ือสะท้อนมุมมองทางการเมืองของเกียรติศกัดิ์ ซึ่ง
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แสดงให้เห็นการต่อสู้ของภาคประชาชนในการต่อต้านรัฐบาลท่ีใช้อ านาจรัฐอย่างไม่ชอบธรรมใน

ชว่งเวลานัน้ให้เห็นอยา่งชดัเจน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2555 เกียรติศกัดิ์ได้น าเอารูปทรงท่ีอ้าปากกว้างมาใช้ในการส่ือ

ความหมายท่ีแตกต่างไปจากเนือ้หาทางการเมือง นั่นคือ ในช่วงเวลาท่ีเขาสร้างงานท่ีมีเนือ้หา

เก่ียวกบัสจัธรรมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดท่ีมาจากหลกัปรัชญาทางพระพุทธศาสนาท่ีว่าด้วย

ความไม่เท่ียงแท้แนน่อนของชีวิต คือการเกิด ตัง้อยู ่และดบัไป วฏัจกัรของชีวิตท่ีไม่มีใครหยดุยัง้ได้ 

เป็นสิ่งท่ีบง่บอกว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกมนษุย์ไม่มีอะไรเท่ียงแท้แน่นอน ชีวิตของมนษุย์มีทัง้สขุและ

ทุกข์ มีทัง้รุ่งโรจน์และตกต ่า มีทัง้ราบร่ืนและขัดข้องด้วยกันทัง้นัน้ เพ่ือท่ีจะส่ือสะท้อนแนวคิดนี ้

เกียรติศกัดิ์ได้น าเอารูปทรงของคนท่ีอ้าปากกว้างมาเป็นสญัลกัษณ์ส่ือถึงชีวิตในด้านร้าย เป็นการ

เปรียบเทียบให้เห็นกับชีวิตในด้านดี ความแก่ ความเจ็บ ความตาย การต่อสู้  ทัง้หมดนีคื้อ

ความหมายท่ีส่ือให้เห็นในภาพการร้องตะโกนของมนุษย์ (ภาพท่ี 94, 115, 120 และ 121) ท่ี

น่าสนใจคือการน าเอารูปคนท่ีอ้าปากร้องตะโกนนั่งอยู่บนรถ 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ มาแทนค่าการ

เดินทางของชีวิต ซึ่งมีทัง้ความสุขและความทุกข์ ดงันัน้ รูปทรงท่ีนัง่อยู่บนรถ 2 ล้อ หรือ 4 ล้อจึง

สะท้อนการเดินทางผ่านความทุกข์ ความเจ็บปวดและความเศร้าระทมทุกข์ (ภาพท่ี 95, 96, 98, 

114 และ 130) เช่นเดียวกบัรูปทรงการร้องตะโกน เกียรตศิกัดิไ์ด้ยืมรูปทรงบนรถ 2 ล้อ หรือ 4 ล้อนี ้

มาจากผลงานของจาโคเมตติ (ภาพท่ี 180) ดงัจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากผลงานประติมากรรม 

“การเดนิทางของชีวิต” (ภาพท่ี 125) 

ระหว่าง พ.ศ. 2523 -2528 เกียรติศกัดิ์ได้น ารูปแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติมาใช้ในการ

สร้างงานภาพมนุษย์ล่องหนท่ีปราศจากตัว แต่มีเสือ้ผ้า แขน มือ เท้า ในห้องโล่งอาจสะท้อน

สภาวะของจิตใต้ส านึกซึ่งน่าจะบ่งบอกถึงตวัตนภายในท่ีถูกกักขงัอยู่ในห้องอนัเวิง้ว่างว่างเปล่า 

การเปล่ียนรูปแบบหรือรูปทรงท่ีใช้ในงานจิตรกรรมครัง้นี ้น่าจะเป็นการแสวงหาแนวทางใหม่ในการ

สร้างสรรค์งานท่ีแตกต่างไปจากงานท่ีเคยท ามา หรือความพยายามท่ีจะหลุดออกจากรูปทรงท่ี

หยิบยืมมาจากศลิปินตา่งประเทศก็เป็นได้ (ภาพท่ี 9 – 11, 41 และ 42) 

เช่นเดียวกับช่วงปี พ.ศ. 2531 ท่ีเกียรติศักดิ์ใช้รูปแบบการสร้างงานแนวเหมือนจริงมา

สะท้อนภาพ “ชีวิตกบักาลเวลา” (ภาพท่ี 14) โดยเขาได้น าเสนอภาพผู้ชายคนหนึ่ง ท่ีดรูาวกบัก าลงั

นัง่อยู่ระหว่างธรณีประตขูองกาลเวลาท่ีก าลงัเคล่ือนผ่านพ้นไป ดงัจะสงัเกตได้จากร่างกายซีกขวา

ของเขายงัคงมีความสมบรูณ์ของเลือดเนือ้ในขณะท่ีร่างกายซีกซ้ายราวกบัก าลงัคอ่ยๆ สลายไปกบั
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ฉากหลังท่ีมีมิติลึกลวงเข้าไปภายในห้องลึกลับด้านหลังภาพ เช่นเดียวกับภาพ “ชีวิตกับความ

สะเทือนใจ” (ภาพท่ี 50) ท่ีเกียรติศกัดิ์ได้ใช้ร่างกายมนุษย์ท่ีดรูาวกบัคอ่ยๆสลายลงเป็นผยุผงแทน

ค่าความสะเทือนใจซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในชีวิตมนุษย์ การสร้างงานในแนวเหมือนจริงยัง

ปรากฏในรูปแบบของงานศิลปะประเภทหุ่นนิ่ง เช่น ภาพซากไก่ตาย ท่ีถูกเชือดคอ และถอนขน 

แขวนอยู่บนผนังห้องอันว่างเปล่า (ภาพท่ี 43 และ 44)  หรือภาพปลาตวัใหญ่ท่ีมีหางเป็นมือคน 

(ภาพท่ี 45) และภาพปลาท่ีมีมือและเท้าคนโผล่ออกมาจากหางและล าตวั (ภาพท่ี 12 และ 46) 

ผลงานเหล่านีอ้ยูใ่นภาพชดุ “สตัว์โลก” และ “ชีวิตเพ่ือชีวิต” การน าเอารูปทรงของสตัว์หรือปลามา

ผสมผสานเข้ากับอวยัวะบางส่วนของมนุษย์ราวกับภาพอสุรกาย คือสิ่งท่ีศิลปินต้องการสะท้อน

แนวคดิท่ีวา่มนษุย์ลา่สตัว์มาเพื่อเป็นอาหาร ผลงานนีน้่าจะได้แรงบนัดาลใจมาจากผลงานของ เรอ

เน่    มากริตต์ (ภาพท่ี 187) อย่างไรก็ตาม ศิลปินก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์ถึง

ความอยุติธรรมท่ีมนุษย์ได้กระท าต่อสัตว์ เช่นเดียวกับภาพ “ลูกหมู” (ภาพท่ี 97) ท่ีเขาได้น าเอา

ซากหมูตวัใหญ่ท่ีถูกผ่าท้องจนเห็นโครงกระดูกด้านในมาเปรียบเทียบกับรูปตุ๊กตาลูกหมูท่ีน่ารัก

ของลกูสาว แม้จะแสดงให้เห็นถึงความขดัแย้งท่ีรุนแรงระหวา่ง 2 ภาพนีก็้ตาม  

 

 
 
ภาพท่ี 187 Collective Invention, 1934, เรอเน ่มากริตต์, สนี า้มนับนผ้าใบ. : 73.5 x 97.5 ซม. : 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. 
ที่มา: WikiArt, Collective Invention, accessed Mar 31, 2019, available from 

https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/collective-invention-1934 
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เกียรติศกัดิ์สร้างรูปทรงท่ีแตกต่าง และหลากหลายทัง้ท่ีหยิบยืมมาจากศิลปินแนวเหนือ

ความจริงของตะวนัตกและท่ีคิดขึน้เองเพ่ือน ามาส่ือสะท้อนแนวคิดและเร่ืองราวต่างๆ ตามท่ีเขา

ต้องการ หลายครัง้ท่ีเขาน ารูปทรงเหล่านีก้ลบัมาใช้ซ า้แล้วซ า้อีก โดยเฉพาะรูปสุนขัพนัธุ์ ป๊ักท่ีเขา

ออกแบบให้มีหวักลม ดวงตากลม ล าตวัยาวเหมือนไส้กรอก โดยทัว่ไปเขามกัจะน าเสนอรูปสนุขันี ้

ติดอยู่ในท่อยาวท่ีหกังอไปมา เป็นการเน้นความพยายามดึงตวัให้หลดุออกมาจากท่อนีด้้วยความ

ยากล าบาก เกียรติศกัดิ์ไม่เพียงใช้รูปสุนขัติดท่อมาสะท้อนความระลึกถึงสนุขัท่ีเขาผูกพนัในอดีต

เท่านัน้ (ภาพท่ี 91 และ 101) แต่เขายังน ามันมาส่ือถึงความเส่ือมของจิตวิญญาณมนุษย์ท่ีถูก

กระท าโดยสงคราม เช่นภาพ “โดดเดี่ยว” (ภาพท่ี 91) มีหลายครัง้ท่ีเกียรติศกัดิ์ได้น าเอาแบบร่างท่ี

เขาเคยสร้างไว้ในยุคแรกๆ มาเขียนเป็นงานจิตรกรรมแตเ่ปล่ียนเนือ้หาและอารมณ์ความรู้สึกของ

ภาพ โดยไม่มีความเก่ียวพันกับภาพดัง้เดิม เช่น ภาพ “พุทธปรัชญา” (ภาพท่ี 2) ภาพร่างท่ีมี

แนวคดิท่ีเก่ียวกบัการมองชีวิตตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนานัน่คือความไม่เท่ียงแท้ของสงัขาร 

ตามสัจธรรมของธรรมชาติ ซึ่งต่อมาเกียรติศกัดิ์ก็น าไปสร้างงานจิตรกรรมท่ีมีเนือ้หาเดียวกันกับ

ภาพร่าง (ภาพท่ี 26 และ 29) แตต่อ่มาในปี พ.ศ. 2555 เขาได้น าภาพ “ชีวิตและสจัธรรม 2” (ภาพ

ท่ี 26) มาสร้างใหมโ่ดยเปล่ียนแปลงองค์ประกอบและสีสนัภายในภาพใหม่เพ่ือน าเสนอเนือ้หาใหม่

ท่ีเก่ียวกับการมองชีวิตผ่านหน้าต่างท่ีมีท้องฟ้าสีรุ้งสดใสงดงามอยู่ด้านนอก ภาพนีจ้ะต่างจาก 

“ชีวิตและสจัธรรม” ท่ีเตือนให้มนษุย์ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิตและยอมรับในชะตากรรมของตน 

แตเ่ป็นภาพการให้ก าลงัใจว่า ถึงแม้ชีวิตต้องหมนุเวียนสู่ความเส่ือมและความร่วงโรย แตก็่ยงัคงมี

ฟ้าสดใสให้เห็นอยู่เสมอ (ภาพท่ี 128) บางครัง้เกียรติศักดิ์ก็สร้างงานท่ีเหมือนกับการหันหลัง

กลับไปมองดูผลงานชุดเก่งท่ีตวัเองสร้างสรรค์มาหลายสิบปี มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง

ผลงานชุดใหม่ของตนเอง เช่น “มรดกโลกทางพระพุทธศาสนา” (ภาพท่ี 112) ซึ่งเป็นภาพ

พระพุทธรูปปนูปัน้ 4 อิริยาบถในซุ้มท่ีปรักหกัพงัท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร ผลงานนีท้ าให้หวนระลึกถึง

ผลงานชดุ “ความลึกลบัวงัเวง” (ภาพท่ี 35 – 38) ท่ีเกียรติศกัดิส์ร้างในปี พ.ศ. 2521 หลงัจากได้ไป

เย่ียมชมและศึกษาโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ 

เช่นเดียวกับภาพ “บ้านบาตรในความทรงจ า” (ภาพท่ี 113) และ “ร าลึกถึงชีวิตในวยัเด็ก” (ภาพท่ี 

131) ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอนัลึกลบัวงัเวง ท่ีส่ือถึงภาพความทรงจ าในจิตใต้ส านึกของศิลปิน 

บรรยากาศภายในภาพก็คล้ายกบัผลงานชุด “ความลึกลบัวงัเวง” ท่ีเกียรติศกัดิ์สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 

2521 เชน่กนั 
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ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เกียรติศกัดิ์พยายามหารูปทรงใหม่มาสร้างงานศิลปะของ

ตนเอง โดยครัง้แรกได้น าเอารูปแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติมาสร้างรูปอมนุษย์ท่ีเป็นการ

ผสมผสานระหว่างรูปมนุษย์กับสัตว์ในผลงานชุด “สัตว์โลก” (ภาพท่ี 45 – 47) หรือ “ชีวิตกับ

กาลเวลา” (ภาพท่ี 49) แต่ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2523 เกียรติศักดิ์ได้กลับมาหารูปทรงท่ีตน

ออกแบบเองไว้อีกครัง้ นบัเป็นความพยายามท่ีอยากจะหลดุออกจากอิทธิพลของรูปทรงจิตรกรรม

ท่ีตนเคยหยิบยืมมาจากศิลปินอ่ืน รูปทรงใหม่ท่ีเกียรติศกัดิ์สร้างสรรค์ขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 

2544 เป็นการสร้างรูปทรงมนษุย์ขึน้มาใหมผ่า่นเส้นท่ีล่ืนไหลและไมม่ัน่คง รูปทรงมนษุย์ท่ีบอบบาง

นี ้มีลกัษณะคล้ายกบัเป็นรูปร่างมากกว่ารูปทรง และถูกน ามาแทนคา่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีส่ือสะท้อน

ถึงความไมม่ัน่คงหรือความผนัแปรไมแ่นน่อนของชีวิต 

ผลงานในยุคนีข้องเกียรติศกัดิ์จะมีองค์ประกอบภายในภาพค่อนข้างมาก โดยมีรูปทรง

เหล่านีก้ระจายตวัเป็นกลุ่มก้อนอยูใ่นภาพ สีสนัของภาพสดใสมากขึน้ เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตใน

ผลงานยุคนีข้องเกียรติศกัดิ์ บางครัง้ก็เก่ียวข้องกับความเปล่ียนแปลงของชีวิตตามกาลเวลา ซึ่ง

เป็นสจัธรรมในชีวิตมนษุย์ การปรับทศันคติในการด ารงชีวิตในแง่ร้ายให้มองเห็นชีวิตท่ีงดงามและ

มีความสขุ บางครัง้ก็สะท้อนความรู้สึกภายในท่ีมาจากประสบการณ์ทางอารมณ์สว่นตวัของศิลปิน 

โดยเฉพาะการมองโลกในแง่ดี ดงัจะเห็นจากการน าเอาความงดงามของท่วงท านองดนตรีมาส่ือ

สะท้อนความสขุในชีวิต (ภาพท่ี 13, 52, 53, 56 และ 57) ซึ่งเกียรติศกัดิ์เปรียบเทียบไว้ว่า ชีวิตของ

คนเรามีทัง้ทกุข์และสขุสลบักันไป ในช่วงเวลาท่ีมนุษย์มีความทุกข์ ดนตรีจึงน่าจะเป็นสิ่งท่ีปลอบ

ประโลมใจมนษุย์ให้มีความหวงัขึน้มาได้ เกียรตศิกัดิ์น าเอารูปทรงของมนษุย์ท่ีบอบบางและรูปทรง

อิสระท่ีหลากหลายซึง่สร้างขึน้ใหมม่าผสมผสานกบัเส้นท่ีเคล่ือนไหวตามจงัหวะอนังดงามและหนกั

เบาของดนตรี สีสนัท่ีสดใสแทนคา่การมองโลกอย่างมีความสขุเช่นเดียวกบัการเคล่ือนไหวอนัอิสระ

ภายในภาพ เช่น ภาพ “ความงดงามของชีวิต 1” (ภาพท่ี 65) “ชีวิต-หนทาง 2” (ภาพท่ี 66) “ความ

แข็งแกร่งของชีวิต” (ภาพท่ี 67) 

 ผลงาน “ชีวิตกบักาลเวลา 2” (ภาพท่ี 54) ซึ่งเกียรติศกัดิ์เคยสร้างไว้ในช่วงก่อนหน้านี ้ถกู

น ามาสร้างใหม่อีกครัง้ในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้รูปทรงท่ีสร้างขึน้ใหม่ มาส่ือถึงความคิดพืน้ฐาน

เก่ียวกบัความไม่เท่ียงแท้แนน่อนของชีวิต ชีวิตของมนษุย์ท่ีร่วงโรยตามกาลเวลาท่ีผนัผา่น และการ

ไม่สามารถกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตได้อีก เกียรติศักดิ์จึงคิดว่ามนุษย์ควรจะอยู่กับ

ปัจจบุนัมากท่ีสดุ 
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นอกจากผลงานชดุ “ชีวิต” ท่ีเก่ียวข้องกบัสจัธรรมของชีวิต ก็ยงัมีชดุ “ชีวิต-หนทาง” (ภาพ

ท่ี 61 – 64 และ 66) ซึ่งเป็นอีกแนวคิดท่ีพฒันาขึน้มาจากผลงานชุดนี ้นอกจากเร่ืองความไม่เท่ียง

แท้แนน่อนของชีวิตหรือการมองชีวิตในแง่ดีให้มีความสขุก็ยงัมีการมองชีวิตในแง่ท่ีวา่ มนษุย์แตล่ะ

คนมีหนทางชีวิตของตวัเอง ซึ่งไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะสุข บ้างทุกข์บ้าง ส าเร็จบ้าง 

ล้มเหลวบ้าง แต่ความงดงามของชีวิตก็ยงัคงมีอยู่ ดงันัน้จึงมีการสร้างงานท่ีน าเอารูปทรงใหม่มา

พฒันาตอ่ในเนือ้หา “ชีวิต-วงจรธรรมชาติ” คือชีวิตท่ีมีสขุบ้างทกุข์บ้าง “ความงดงามของชีวิต” ส่ือ

ถึงชว่งท่ีดีของชีวิต และ “ชีวิต-ไมส่มบรูณ์แบบ” ทัง้หมดนีล้้วนจดัอยูใ่นชดุ “ชีวิต-หนทาง”  

ชว่งปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ งขึน้ในประเทศไทย ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตของ

คนไทยแทบทุกคนมากบ้างน้อยบ้าง วิกฤติการณ์นีไ้ด้กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้เกียรติศกัดิ์สร้าง

ผลงานท่ีเก่ียวข้องกับความผันแปรไม่แน่นอนของชีวิตมนุษย์ แต่คราวนีเ้ป็นปรากฏการณ์ท่ี

เก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีท าให้ทุกคนต้องพบกบัความยากล าบาก หลายคนท่ีเคยเป็น

เศรษฐีกลายเป็นยาจก คนท่ีเป็นคนชัน้กลางก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากการสูญเสียหน้าท่ี

การงาน และท่ีส าคัญคือ ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย ภัยทางเศรษฐกิจนีส้ร้างความ

สะเทือนใจให้กับเกียรติศักดิ์ เพราะถึงแม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเกียรติศักดิ์โดยตรงมากนัก แต่

บคุคลรอบข้างของเขาหลายคนก็ตกอยู่ในสภาวะยากล าบากอนัเน่ืองมาจากการตกงาน หลายคน

ฆ่าตวัตายเน่ืองจากประสบปัญหาการถูกฟ้องล้มละลาย ปัญหาระดบัประเทศนีย้ิ่งท าให้เกียรติ

ศกัดิ์มองเห็นความผนัแปรไม่แน่นอนของชีวิตมากย่ิงขึน้ ผลงานในช่วงนีจ้ึงสะท้อนให้เห็นแนวคิด

ตา่งๆ เก่ียวกบัชีวิตท่ีผนัแปรจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกดขึน้ในชัว่พริบตาของประเทศ (ภาพท่ี 69 – 74 

และ 78) 

ปี พ.ศ. 2543 – 2544 เกียรติศกัดิ์ได้กลับมาสร้างงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับจิตใต้ส านึกอีก

ครัง้ แตค่ราวนีเ้ป็นชีวิตกบัจิตใต้ส านึก จิตใต้ส านึกท่ีว่านีต้า่งจากผลงานในครัง้ก่อนท่ีจะเก่ียวข้อง

กบัความกลวัความตายอนัเน่ืองมาจากการสูญเสียน้องชายหรือสุนขัท่ีเขาผูกพนัคุ้นเคย แต่ครัง้นี ้

เป็นจิตใต้ส านึกโดยรวมของมนษุย์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมนุษย์อาจอยากปิดกัน้ไว้ หลีกเล่ียงไม่ให้คิด ไม่ให้

แสดงออก แต่ความรู้สึกเหล่านัน้ก็ยงัอยู่ในจิตใต้ส านึกของตนเองอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ผลงานใน

ชดุนีก็้เช่นเดียวกับชุดอ่ืนๆ ในยุคหลงั เป็นการน าเอารูปทรงท่ีศิลปินออกแบบมาจดัองค์ประกอบ

ภายในภาพโดยใช้สีสนัท่ีสดใสและหลากหลาย ฉากหลงัมกัจะทิง้ให้ว่างเปลา่เพ่ือเน้นพืน้ท่ีในจิตใต้

ส านึกท่ียากเกินจะหยัง่ถึงและฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของมนษุย์ ผลงานชุดนีเ้กียรติศกัดิ์ทดลองใช้



  218 

เทคนิคการป้ายสีหนาๆ เพ่ือสร้างร่องรอยฝีแปรงท่ีชัดเจนและอิสระ ควบคู่กับการระบายสีแบบ

เกล่ียเรียบ มีการใช้สีโทนน า้ตาลแทรกกับสีโทนน า้เงินบางส่วน มีการใช้สีสดใส เช่น สีชมพู สี

เหลืองทอง เพ่ือแทนคา่ความหวงัและความร่ืนเริงของชีวิต ในชว่งเวลานีเ้กียรติศกัดิใ์ห้ความส าคญั

กับการใช้สี ซึ่งแทนค่าความหมายเชิงสัญลกัษณ์ สีสดใสคือชีวิตท่ีร่ืนเริงมีความหวงั มีความสุข 

ในขณะท่ีสีมืดทึบส่ือถึงชีวิตท่ีปกคลุมด้วยความมืดมน ความเศร้าสร้อย แต่ขณะเดียวกันส าหรับ

เกียรติศักดิ์ท่ามกลางความมืดมนก็ยังมีความหวังเสมอ (ภาพท่ี 75 – 77 และ 79 – 82) สิ่งท่ี

น่าสนใจในผลงานชุดนี คื้อเทคนิคการเขียนภาพแบบทิ ง้ฝีแปรงและการใช้สีเทามาเขียน

รายละเอียดภายในตวัของรูปทรงมนษุย์ด้วยการประสานมวลสีหลากหลายเฉดสีเข้าด้วยกนั ท าให้

รูปทรงนัน้ดเูหมือนแผ่นสงักะสีท่ีขึน้สนิมและก าลงัผุกร่อน ซึ่งนอกจากจะส่ือความหมายถึงชีวิตท่ี

ถูกกาลเวลากัดกินเหมือนกับสนิมกัดกร่อนเนือ้โลหะแล้ว ยังท าให้หวนระลึกถึงผลงาน

ประติมากรรมท่ีมีรูปทรงผอมบางของจาโคเมตติ (ภาพท่ี 188) ท่ีมีการเล่นความขรุขระของพืน้ผิว

วสัด ุ(ภาพท่ี 76, 77 และ 80 – 82) ท่ีเห็นชดัเจนคือผลงานประติมากรรม “ชีวิตกบัจิตใต้ส านึก 8” 

(ภาพท่ี 83) ของเกียรตศิกัดิด้์วย  

 

 
 
ภาพท่ี 188 Woman of venice V, 1956, อลัเบอร์โต จาโคเมตต.ิ 
ที่มา: Fondation Giacometti, Woman of venice V, accessed April 5, 2019, available from 

https://www.fondation-giacometti.fr/en/database/163606/woman-of-venice-v 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะของเกียรติศกัดิ์ตัง้แตย่คุเร่ิมแรกจนถึงปัจจบุนัถึงแม้จะน าเสนอใน

รูปแบบศิลปะแนวเหนือความจริงเพียงรูปแบบเดียว แต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับท่ี พัฒนาการท่ี

น่าสนใจในศิลปะแนวเหนือความจริงของเกียรติศักดิ์คือการแสวงหารูปทรงทางจิตรกรรมท่ี

เหมาะสมมาเป็นสญัลกัษณ์แทนค่าอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต สจั

ธรรมแห่งชีวิต โลกทัศน์ของศิลปินท่ีมีต่อปรัชญาการด ารงชีวิต และจิตใต้ส านึกท่ีสะท้อนผ่าน

รูปทรงจิตรกรรมท่ีศิลปินหยิบยืมมาจากศิลปินแนวเหนือความจริงทางตะวนัตกในช่วงเร่ิมแรกของ

การสร้างงานแนวนี ้และตอ่มาได้พฒันารูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองได้ในท่ีสดุ ถึงแม้เกียรติ

ศกัดิ์จะได้รับอิทธิพลทางรูปแบบและรูปทรงทางจิตรกรรมมาจากศิลปินแนวเหนือความเป็นจริง

ของตะวนัตกก็ตาม แตเ่ขาก็ไม่ได้รับแนวคิดการสร้างงานมาจากต้นแบบ แตไ่ด้น าเอารูปแบบและ

รูปทรงจิตรกรรมเหล่านัน้มาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบัแนวคิดและเนือ้หาการสร้างงานศิลปะของตนเอง 

อีกทัง้พยายามแสวงหารูปทรงใหม่ๆ เพ่ือพฒันาแนวทางการสร้างงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง

ได้ส าเร็จในท่ีสุด อาจกล่าวได้ว่าไม่มีศิลปินไทยผู้ ใดท่ีสร้างสรรค์ศิลปะแนวเหนือความเป็นจริงได้

อย่างจริงจงั ยาวนาน และสร้างผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองได้เหนือกว่า เกียรติศกัดิ์ ชานน

นารถ 
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บทที่ 5 
สรุป 

การศกึษาวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะแนวเหนือความจริงของ 

เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูล

เก่ียวกบัประวตัิชีวิตและผลงานโดยรวมของเกียรติศกัดิ์แล้วยงัต้องศกึษาค้นคว้าให้เข้าใจเก่ียวกับ

ประวัติความเป็นมาของศิลปะแนวเหนือความจริงท่ีมีต้นก าเนิดในทวีปยุโรป รวมทัง้ศิลปะแนว

เหนือความเป็นจริงในประเทศไทยว่าเร่ิมปรากฏขึน้เม่ือไหร่ ศิลปินผู้ ใดบ้างท่ีสร้างงานแนวนีแ้ละ

ผลงานแนวเหนือความเป็นจริงของพวกเขามีลกัษณะเป็นเช่นไร ข้อมลูทัง้หมดทัง้หลายเหล่านี ้จะ

ท าให้ผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์รูปแบบ แนวคิด อิทธิพล หรือ แรงบนัดาลใจ ในการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะแนวเหนือความจริงของ เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ได้อย่างเป็นล าดับขัน้ตอนถูกต้องและ

สมบรูณ์ 

ศิลปะแนวเหนือความจริง พัฒนามาจาก ลัทธิดาดา ซึ่งก่อตัง้ขึน้โดยกลุ่มกวีและนัก

ประพันธ์ในทวีปยุโรป ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ศิลปินกลุ่มเหนือความเป็นจริง รับความคิด

ก้าวร้าวรุนแรงเพ่ือตอ่ต้านสงคราม แสดงความเป็นขบถตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎเกณฑ์

ทางสังคม รวมทัง้ศิลปะและสุนทรียภาพแบบดั่งเดิมเพ่ือให้ได้มาซึ่งอิสระในการแสดง “ตัวตน

ภายใน” อนัเกิดจากการผสานความฝันเข้ากบัความจริงแห่งโลกภายนอก ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 

(Psycho analysis) ของซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ซึ่งได้วิเคราะห์กระบวนการทางความ

ฝันของมนุษย์ว่าเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาและการแสดงออกของจิตใต้ส านึกนั่นเอง 

ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะแนวเหนือความจริงท่ีส าคญัและภายหลงัได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กบั

เกียรติศกัดิ์ มีอยู่หลายคนด้วยกัน เช่น ซัลวาดอร์ ดาลี ฟรานซิส เบคอน มักซ์ แอนสต์ มาร์ค ชา

กาล และ เรอเน ่มากริตต์  

จิตรกรรมรูปแบบเหนือความเป็นจริง (Surrealism) ในประเทศไทย ปรากฏขึน้เป็นครัง้แรก

เม่ือปี พ.ศ. 2492 ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติตัง้แต่ครัง้แรก แต่เป็นผลงานของชาว

ตา่งประเทศท่ีส่งเข้ามาร่วมแสดง คือภาพ “เสมือนฝัน” (พ.ศ. 2492) และ “แสงแห่งมนุษยธรรม” 

(พ.ศ. 2493) ของ มูเนท์ ซาโตมิ (Mounet Satomi) ศิลปินชาวญ่ีปุ่ น และ “ตรึงกางเขน” (พ.ศ. 

2499) ของ สแตนลีย์ เอ. แจ็คสนั (Stanley A. Jackson) ส่วนศิลปินหนุ่มๆ ของไทยเพิ่งจะเร่ิมให้

ความสนใจในการสร้างงานศิลปะแนวเหนือความจริงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมาผลงานท่ีออก
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แนวเหนือความเป็นจริงในยุคแรก เช่น “ดอกบัว” ของ ทวี นันทขว้าง “วัดราชบูรณะ” และ 

“โบราณสถานอยธุยา” ของ ประหยดั พงษ์ด า “จดุจบ” ของ พิชยั นิรันดร์ “ฝน” ของ ประยธุ ฟักผล 

เป็นต้น ตอ่มาในบรรดาศลิปินหนุม่ๆ เหล่านัน้ เกียรติศกัดิ์ ชานนนารถ ก็เป็นศลิปินอีกคนหนึง่ท่ีเร่ิม

สง่ผลงานแนวนีเ้ข้าประกวด และได้รับรางวลัเหรียญทองแดง จากการประกวดศลิปกรรมแห่งชาต ิ

ครัง้ท่ี 18 

                เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ เร่ิมสร้างผลงานอย่างจริงจังตัง้แต่เรียนจบ โดยได้รับแรง

บนัดาลใจส าคญัจากประสบการณ์ท่ีส่งผลกระทบตอ่ความรู้สกึอยา่งรุนแรง เชน่ การสญูเสียบคุคล

อนัเป็นท่ีรัก สุนขัท่ีผกูพนั หรือความสะเทือนใจจากสงครามของประเทศเพ่ือนบ้าน ในช่วงเวลานี ้

เขาก็ประสบความส าเร็จพอสมควรในการสร้างงานศิลปะเพราะภาพหนึ่งในชุด “จิตรกรรม” ของ

เขาได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดบั 3 เหรียญทองแดงจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 

2511 หลงัจากได้สร้างผลงานอย่างตอ่เน่ือง เกียรตศิกัดิ์ก็ได้เก็บเก่ียวประสบการณ์จากแรงบนัดาล

ใจ และเพ่ือเป็นแนวทางในการแสวงหารูปทรงใหม่ๆ ท่ีสามารถส่ืออารมณ์ความรู้สึกของเขาได้

อยา่งตรงใจ มาพฒันารูปแบบการสร้างงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองในเวลาตอ่มา 

               ระหว่างปี พ.ศ. 2511 - 2521 เกียรติศักดิ์พยายามแสวงหารูปทรงจิตรกรรมเพ่ือส่ือ

อารมณ์ความรู้สึกในเชิงสญัลกัษณ์ให้กบัผลงานศิลปะแนวเหนือความจริงของเขาอย่างสม ่าเสมอ 

รูปทรงเชิงสญัลกัษณ์ในงานของเขามกัส่ือถึงความตาย ชีวิต ความสบัสน และสงัขารท่ีไม่เท่ียงแท้ 

รูปทรงคนอ้าปากกว้างเหมือนก าลังร้องตะโกนอยา่งสดุเสียงแสดงให้เห็นการรับอิทธิพลทางรูปทรง

ท่ีปรากฏในผลงานศิลปะของศิลปินแนวเหนือความเป็นจริงในทวีปยโุรปอย่างชดัเจน เช่น ผลงาน

ของ เอ็ดเวิร์ด มงุค์ หรือ อลัเบอร์โต จาโคเมตติ ภาพคนอ้าปากกว้างปรากฏบอ่ยครัง้ในผลงานของ

เกียรติศักดิ์ เช่น “เสียงร้อง” ซึ่งเขาใช้ส่ือสะท้อนความรู้สึกสับสนจากเหตุการณ์วุ่นวายทาง

การเมืองในบ้านเมืองขณะนัน้ 

ผลงานของเกียรติศกัดิ์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการกระท าของมนษุย์ตอ่สตัว์โดยเฉพาะแนวคิด

ท่ีว่า มนุษย์ล่าสัตว์มาเพ่ือเป็นอาหารในผลงาน “สัตว์โลก” และ “ชีวิตเพ่ือชีวิต” เป็นการน าเอา

รูปทรงของสัตว์หรือปลามาผสมผสานเข้ากับอวยัวะบางส่วนของมนุษย์ราวกับภาพอสูรกาย ก็

น่าจะได้แรงบนัดาลใจมาจากผลงานของ เรอเน่ มากริตต์ นอกจากการแสวงหารูปทรงจิตรกรรม

เพ่ือส่ืออารมณ์ความรู้สึกเชิงสญัลกัษณ์แล้ว เกียรติศกัดิ์คิดสร้างบรรยากาศเหนือความจริงให้กับ

ภาพเขียนของเขา ส่วนใหญ่มกัใช้ภาพห้องส่ีเหล่ียมโล่งๆ ท่ีไลน่ า้หนกัสีให้ดบูางเบาเพ่ือสร้างความ
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ลกึลวงหรือเวิง้ว้างให้กบัภาพ ซึง่เป็นการหยิบยืมวิธีการของศลิปินแนวเหนือความจริงของตะวนัตก 

เชน่ เรอเน ่มากริตต์  ซลัวาดอร์  ดาลี  ฟรานซิส เบคอน มาใช้ได้อยา่งลงตวัและเหมาะสม 

 อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่าถึงแม้เกียรติศกัดิ์จะหยิบยืมรูปทรงบางตวั เช่น ภาพคนอ้า

ปากร้องตะโกนรวมทัง้วิธีการสร้างบรรยากาศเร้นลบัจากศลิปะแนวเหนือความจริงจากศลิปินยโุรป 

มาใช้ในผลงานของตนก็ตาม แต่เกียรติศกัดิ์ก็ไม่ได้รับแนวคิดตามแบบฉบบัศิลปะแนวเหนือจริง

ของตะวนัตกท่ีแท้จริงมาใช้ในงานจิตรกรรมของเขาเพราะเกียรติศกัดิ์อาจเพียงต้องการแสวงหา

รูปทรงท่ีเขาคิดว่า สามารถเข้ากับเนือ้หาและตรงกับอารมณ์ความรู้สึกท่ีเขาต้องการน าเสนอ

เท่านัน้ ขณะเดียวกันเกียรติศักดิ์ก็แสวงหารูปทรงจิตรกรรมของตนเองด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ

รูปทรงท่ีมีศีรษะรูปไข่ ดวงตาลกุวาว ล าตวัผอมเพรียว ฐานกว้าง รูปทรงนีเ้ร่ิมปรากฏให้เห็นในงาน 

“เร่ืองเล่าท่ีเขาใหญ่” (พ.ศ. 2512) นอกจากนัน้ยงัมีการใช้ภาพกะโหลกสตัว์ มาส่ือถึงความตายเชิง

สญัลกัษณ์เช่นเดียวกบัภาพหวักะโหลกคนในภาพหุ่นนิ่งสมยับาโรคของเนเธอร์แลนด์ ตอ่มาเกียรติ

ศกัดิ์ได้น าความประทบัใจจากการได้สมัผสับรรยากาศอนัเงียบเหงาวงัเวงในบริเวณวดัเก่าแก่ซึ่งมี

ซากปรักหกัพงัของโบสถ์วิหารมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานชดุ “ความลึกลบัวงัเวง” ท่ี

น าแสดงความเงียบเหงาวงัเวงของบรรยากาศยามโพล้เพล้ ทา่มกลางซากหกัพงัของวิหารเก่า 

                โดยทั่วไปเกียรติศักดิ์มักน าเอารูปทรงจิตรกรรมท่ีเขาเคยใช้ในผลงานยุคก่อนๆ น า

กลบัมาใช้ซ า้อีกตามความต้องการ เช่น ช่วงท่ีเขาสร้างงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัสจัธรรมของชีวิต ซึ่ง

ได้แนวคิดมาจากหลกัปรัชญาทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยความไม่เท่ียงแท้แน่นอนของชีวิต และ

เพ่ือท่ีจะส่ือสะท้อนแนวคิดนีใ้ห้ชดัเจน เกียรติศกัดิ์ได้น าเอารูปคนอ้าปากกว้างมาเป็นสญัลกัษณ์

แทนชีวิตในด้านร้าย อนัได้แก่ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย การตอ่สู้  

                นอกจากนัน้ยังมีรูปสุนัขพันธุ์ ป๊ัก ท่ีเขาออกแบบให้มีหัวกลม ดวงตากลม ล าตัวยาว

เหมือนไส้กรอก ซึ่งปกติเขามักจะน าเสนอรูปสุนัขนีต้ิดอยู่ในท่อยาวท่ีหักงอไปมา สะท้อนความ

ระลึกถึงสุนขัท่ีเขาเคยผูกพนัในอดีต และเขาก็ยงัเคยน ามนัมาส่ือถึงความเส่ือมของจิตวิญญาณ

ของมนษุย์ท่ีถกูกระท าโดยสงครามด้วย เชน่ภาพ “โดดเดี่ยว” 

               ขณะเดียวกนัเกียรติศกัดิ์ก็ได้สร้างผลงานท่ีสะท้อนแง่ดีของชีวิตด้วยเชน่กนั ดงัจะเห็นได้

จากการน าเอาความงดงามของท่วงท านองดนตรีมาผสมผสานกับความสขุในชีวิต ซึ่งเกียรติศกัดิ์

เปรียบเทียบไว้ว่า ชีวิตของคนเรามีทัง้ทุกข์และสุขสลับกันไป ในช่วงเวลาท่ีมนุษย์มีความทุกข์ 

ดนตรีจึงน่าจะเป็นสิ่งท่ีปลอบประโลมใจมนุษย์ให้มีความหวงัขึน้มาได้ ต่อมาเกียรติศกัดิ์ได้สร้าง
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ผลงานชดุ “ชีวิตกบักาลเวลา” โดยใช้รูปทรงท่ีสร้างขึน้ใหม ่มาส่ือถึงความคดิพืน้ฐานเก่ียวกบัความ

ไม่เท่ียงแท้แน่นอนของชีวิต และเกียรติศกัดิ์ได้ให้ข้อคิดว่ามนุษย์ควรจะอยู่กับปัจจุบนัมากท่ีสุด 

ผลงานชดุ “ชีวิต-หนทาง” ก็พฒันาขึน้มาในผลงาน “ชีวิต” นอกจากเร่ืองความไม่แท้แน่นอนของง

ชีวิตหรือการมองชีวิตในแง่ดีให้มีความสขุยงัมีการมองชีวิตในแง่ท่ีว่ามนษุย์แตล่ะคนมีหนทางชีวิต

ของตัวเอง ซึ่งไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ถึงจะสุขบ้างทุกข์บ้าง ส าเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง แต่

อยา่งไรเสียความงดงามของชีวิตก็ต้องมีอยูเ่สมอ 

               ปี พ.ศ. 2543 – 2544 เกียรติศกัดิ์ได้กลบัมาสร้างงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับจิตใต้ส านึกอีก

ครัง้ แต่คราวนีเ้ป็นจิตใต้ส านึกโดยรวมของมนุษย์ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งท่ีมนุษย์อยากปิดกัน้ไว้ 

หลีกเล่ียงไม่ให้คิด ไม่ให้แสดงออก แต่ความรู้สึกเหล่านัน้ก็ยังอยู่ในจิตใต้ส านึกของตนอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ ในช่วงนีเ้ขาให้ความส าคัญกับการใช้สี ซึ่งเป็นการแทนค่าความหมายเชิง

สญัลกัษณ์ สีสดใสคือชีวิตท่ีร่ืนเริง มีความหวงั มีความสุข ในขณะท่ีสีมืดทึบส่ือถึงชีวิตท่ีปกคลุม

ด้วยความมืดมน ความเศร้าสร้อย แตข่ณะเดียวกนัทา่มกลางความมืดมนก็ยงัมีความหวงัเสมอ สิ่ง

ท่ีน่าสนใจในผลงานชุดนีคื้อเทคนิคการเขียนภาพแบบทิง้ฝีแปรงและการใช้สีเทามาเขียน

รายละเอียดภายในตวัของรูปทรงมนษุย์ด้วยการประสานมวลสีหลากหลายเฉดสีเขาด้วยกนั ท าให้

รูปทรงท่ีมีดเูหมือนแผน่สงักะสีขึน้สนิมและก าลงัผกุร่อน ซึง่นอกจากจะส่ือความหมายถึงชีวิตท่ีถกู

กาลเวลากดักินเหมือนกบัสนิมกดักร่อนเนือ้โลหะแล้ว ยงัท าให้หวนระลึกถึงผลงานประตมิากรรมท่ี

มีรูปทรงผอมบางของจาโคเมตติ ท่ีมีการเล่นความขรุขระของพืน้ผิววัสดุ และท่ีเห็นชัดเจนคือ

ผลงานประตมิากรรม “ชีวิตกบัจิตใต้ส านกึ 8” ของเกียรตศิกัดิด้์วย  

                 เส้นทางการสร้างสรรค์ศิลปะแนวเหนือความจริงของเกียรติศกัดิ์ตัง้แต่ยุคเร่ิมแรกมา

จนถึงปัจจุบนันัน้คือการแสวงหารูปทรงทางจิตรกรรมท่ีเหมาะสมมาเป็นสญัลกัษณ์แทนอารมณ์

ความรู้สึกของศิลปินในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต สัจธรรมแห่งชีวิต โลกทัศน์ของศิลปินท่ีมีต่อ

ปรัชญาการด ารงชีวิต และจิตใต้ส านึก ท่ีสะท้อนผ่านรูปทรงจิตรกรรมท่ีหยิบยืมมาจากศิลปินแนว

เหนือความจริงทางตะวนัตกในช่วงแรกของการสร้างงานแนวนี ้และตอ่มาได้พฒันามาเป็นรูปแบบ

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองได้ในท่ีสุด ถึงแม้จะได้รับอิทธิพล รูปแบบ และรูปทรงทางจิตรกรรมมา

จากศิลปินแนวเหนือความเป็นจริงของตะวนัตกก็ตาม แต่เกียรติศกัดิ์ก็ไม่ได้รับแนวคิดการสร้าง

งานมาจากต้นแบบ แต่ได้น าเอารูปแบบและรูปทรงจิตรกรรมเหล่านัน้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

แนวคดิ และเนือ้หาการสร้างงานศลิปะของตนเอง อีกทัง้พยายามแสวงหารูปทรงใหม่ๆ เพ่ือพฒันา
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แนวทางการสร้างงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองได้ส าเร็จในท่ีสุด อาจกล่าวได้ว่าไม่มีศิลปินไทย

ผู้ ใดท่ีเป็นศิลปินท่ีสร้างสรรค์ศิลปะแนวเหนือความเป็นจริงได้อย่างจริงจงัต่อเน่ือง ยาวนาน และ

ส ร้า งผ ล งาน ท่ี เ ป็ น เอ ก ลั ก ษ ณ์ ขอ งต น เอ ง ไ ด้ เห นื อ ก ว่ า  เกี ย รติ ศั ก ดิ์  ช าน น น า รถ
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