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Animals are presented in many visual artworks, but no one has been studied on
this topic. The purposes of this thesis are study creative motivation and classify styles and
contents of animal images in Thai visual artworks from 1934 – 2007, as well as to build up
basic understanding for cognitive processes and artists’ behavioral reactions. This thesis will
also be useful for further studies on art theory. Amount of 30 artists were selected from their
qualification in their expertise in art field. In order to implement the thesis, researcher chose
the qualitative approach by gathering information from documents, pictures, and individual
interviews, and synthesizing that valuable information. After that, the results from the analysis
were demonstrated in the descriptive explanation by presenting artworks with their varieties.
The conclusion illustrate as follows:
1. Intrinsic motivation is the main force coming from behaviors to create animal
pictures in visual arts, by urging from Extrinsic Motivation to increase degree of reinforcement.
2. Animals in visual arts were presented in four styles; i) the style of fantasy and
symbol, ii) the style of formal order, iii) the style of objective accuracy, and iv) the style of
emotion. These four styles have different ratio in artwork presentations based on artists’
inspiration and interesting. The result also showed that the style of fantasy and symbol in
artworks reached the highest degree of artists’ interesting, while the style of emotion was the
lowest one.
3. Artists presented both personal function and social function of animals in visual
arts in similar proportion which connected to personal lifestyle and Thai culture. Moreover,
every artist tended to present animal pictures in symbolical way, representing the artist
himself, other interesting things, or other attracting persons in society.
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ศิลปะมิโนอัน …………………………………………………………..…
ประติมากรรมสลักภาพนายทหารและเด็กหนุม่ บังคับม้ าประดับวิหาร
พาร์ เธนอน ศิลปะกรี ก …...…………………………………………….…
อัลเบรคท์ ดูเรอร์ ผลงานชือ Hare พ.ศ.2045 สีนํ าบนกระดาษ
ขนาด 25 x 23 ซม. …………………………………………………….…
ธอมัส เกนส์โบโร ผลงานชือ Morning Walk พ.ศ.2303 สีนํ ามันบนผ้ าใบ
ขนาด 236 x 179 ซม. …..…………………………………………….…
จอร์ จ สตับส์ ผลงานชือ Rubbing Down พ.ศ.2343 สีนํ ามันบนผ้ าใบ
ขนาด 209 x 367.5 ซม. ..……………………………………………….….
ฟรันซ์ มาร์ ค ผลงานชือ Blue Horse II พ.ศ.2454 สีนํ ามันบนผ้ าใบ
ขนาด 112 x 86 ซม. ……………………………………………………….
จิอาโคโม บอลลา ผลงานชือ Dynamism of a Dog on a Leash พ.ศ.2455
สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 89 x 109 ซม. …….………………………….....
เรเน มากริ ตต์ ผลงานชือ The Flavour of Tear. พ.ศ.2491 สีนํ ามันบนผ้ าใบ
ขนาด 75 x 116 ซม. …………………………………………………......
เดเมียน เฮิร์สท์ ผลงานชือ The Physical Impossibility of Death in the
Mind of Someone Living. พ.ศ.2534 ขนาด 275 x 80 x 275 ซม. ........
ภาชนะสําริ ดรูปคนกําลังถูกหมีหรื อเสือกลืนกินสมัยราชวงศ์ซาง ……………...
ประติมากรรมโลหะสําริ ดรู ปเสือ สมัยราชวงศ์โจว ……………………………...
ประติมากรรมดินเผากองทัพทหารและม้ าศึกของจักรพรรดิฉินสือหวง
สมัยราชวงศ์ฉิน ……………………………………………………….….
ประติมากรรมสําริ ดรูปม้ าบิน สมัยราชวงศ์ฮนั ตะวันออก ……………………....
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หน้ า
หันก้ าน ผลงานชือ แสงสว่างในยามราตรี ภาพม้ วนแบบคลีดู สมัยราชวงศ์ถงั ..
40
จักรพรรดิซง่ ฮุย่ จง ผลงานชือ นกกระเรี ยน ภาพม้ วนแบบคลีดู สมัยราชวงศ์ซง่ .. 41
ตราประทับรู ปยูนิคอร์ น พบทีเมืองฮารัปปา อารยธรรมแถบลุม่ แม่นํ าสินธุ …… 43
หัวเสารูปสิงโตสมัยพระเจ้ าอโศก ทีเมืองสารนาถ สมัยอินเดียโบราณ ………... 44
ภาพสลักบริ เวณโตรณะด้ านทิศใต้ ของสถูปทีสาญจี สมัยอินเดียโบราณ ……..
46
ภาพสลักแสดงเรื องพระพุทธเจ้ าทรงปราบช้ างบ้ าคลัง สมัยอมารวดี …………. 46
ภาพสลักพระนารายณ์อวตาร ปางวราหาวตาร อุทยั คีรี ถํ าที 5 ศิลปะสมัยคุปตะ 47
ภาพสลักหินขนาดใหญ่ทีมาวลีปรุ ัม ศิลปะสมัยหลังคุปตะ ……………………. 49
จิตรกรรมภาพสัตว์คล้ ายวัวสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ อ.ผาแต้ ม จ.อุบลราชธานี . 53
พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี ศิลปะสมัยทวาราวดีตอนกลาง ……………. 54
หัวสิงห์ ได้ จากเจดีย์จลุ ประโทน จ.นครปฐม ศิลปะสมัยทวาราวดีตอนกลาง …. 55
หน้ าบันแสดงภาพมกรอมวงโค้ ง วัดทองทัว จังหวัดจันทบุรี
ศิลปะสมัยลพบุรีตอนต้ น ………………………………………………... 56
ครุฑยุดนาค เครื องประดับหน้ าราชรถ สําริ ด ศิลปะสมัยลพบุรี ……………….. 56
เครื องสังคโลกทําเป็ นรู ปช้ าง ศิลปะสมัยสุโขทัย ……………………………….. 57
ปูนปั น รูปพญานาคประดับบันไดวัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ศิลปะสมัยอูท่ อง …………………………………………………………. 58
เจดีย์สิงห์ล้อมภายในวัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยาศิลปะสมัยอู่ทอง
58
พระมโหสถ จากตู้พระไตรปิ ฎกวัดอนงคาราม ธนบุรีศลิ ปะสมัยอยุธยา ………. 59
พระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ ออกแบบโดยสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวตั วิ งศ์ 63
ประติมากรรมรูปแพะโดยศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ………………………….
65
ประติมากรรมรูปช้ าง โดยศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี …………………………. 65
ลูกไก่, 2487 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ………………………………………….... 103
ลูกแพะ, 2492 เทคนิค สําริ ด ขนาด 25 x 38 ซม. ……………………….......... 103
ลูกม้ า, 2493 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ขนาด 72 x 100 x 52 ซม. ……………… 104
ลูกวัว, 2494 เทคนิค สําริ ด ขนาด 66 x 81 ซม. ……………………………..... 104
กวาง, 2496 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ขนาด 116 x 144 ซม. ………………….... 105
วัว, 2503 เทคนิค สีนํ ามันบนกระดาษ ขนาด 53 x 55 ซม. …………..……….. 117
ฎ

ภาพที
44
ครอบครัว, 2516 เทคนิค จิตรกรรมผสม …………………………………….....
45
A Fighting, 2508 เทคนิค ภาพพิมพ์ไม้ ……………………………………..…
46
A Fighting, 2538 ……………………………………………………………....
47
จ่าโขลง,2539 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 149 x 188 ซม. ……………...…
48
A Fighting Cock, 2544 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 80 x 60 ซม. …….....
49
ซาก (ภาพร่าง), 2501 ขนาด 60 x 70 ซม. …………………………………......
50
ครอบครัว, 2504 เทคนิค สีนํ ามันบนกระดาษ ………………………………....
51
นกแสก, 2544 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 57 x 80 ซม. …………….........
52
แมวไทย 3, 2544 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 100 x 80 ซม. …………...…
53
บ่อนอก, 2545 เทคนิค แกะไม้ ขนาด 90 ซม. …………………………….…....
54
งูเห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนงู, 2548 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 90 x 120 ซม. …
55
แมวสีตวั , 2499 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 48 x 35 ซม. …………….......
56
ตุ๊กแก, 2506 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ เขียนสี ขนาด 72 x 56 ซม. ……….…..
57
ยามเช้ า, 2524 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 66 x 81 ซม. ………………....
58
ครอบครัว, 2538 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 40 x 60 ซม. …………….....
59
กรุงเทพ, 2500 เทคนิค สีนํ ามัน ขนาด 89 x 64.5 ซม. ………………………...
60
สูเ่ สรี ภาพ-อิสรภาพ, 2535 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 100 x 112 ซม. ….
61
วัฏฏะ, 2509 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 104 x 120.5 ซม. ………….…...
62
วงเวียนชีวิต, 2510 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 110 x 110 ซม. ……..…..
63
การดิ นรนของสรรพชีวิต, 2538 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ………………………
64
สองฝ่ ายว่ายคนละทาง, 2546 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ………………….…...
65
รุ่งอรุณ, 2500 เทคนิค สีนํ ามัน ขนาด 89 x 64.5 ซม. …………………….…....
66
สูเ่ สรี ภาพ-อิสรภาพ, 2535 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 100 x 115 ซม.
67
ขึ นจากนํ า, 2510 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 59 x 48 ซม. ……………....
68
ขีม้าชมทุง่ , 2510 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 59 x 47.5 ซม. ……….…....
69
หนีเสือปะจระเข้ , 2511 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ……………………….…..…
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ชุดผู้กล้ าผจญมาร (ภาพบางส่วนจากทังหมด

34 ชิ น), 2511
เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ………………………………………………...
เวลา, 2509 เทคนิค สีนํ ามันบนกระดาษ ขนาด 100 x 125 ซม. ………….…..
สัตว์สงคราม, 2516 เทคนิค ปากกาบนกระดาษ ขนาด 25 x 35 ซม. …….…..
ปี ก, 2520 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 100 x 120 ซม. ……………….…..
ไก่ชน, 2530 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 90 x 120 ซม. ……………….…
จินตนาการจากทะเล, 2544 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 90 x 120 ซม. ….
ตุ๊กตาจ๋า, 2521เทคนิคสีนํ ามันบนผ้ าใบขนาด86 x 86 ซม. ………………......
ขอเสรี ภาพ, 2521 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ………………………………...…
หมา, 2515 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ขนาด 50 x 30 ซม. ……………………....
หมู, 2517 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ขนาด 50 x 90 x 37 ซม. ………………..…
ม้ า, 2522 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ขนาด สูง 60 ซม. ………………………..…
จิตรกรรม, 2511 เทคนิค สือประสม ขนาด 150 x 150 x 40 ซม. ………...…..
การแสดงออกของจิตใต้ สํานึก 4, 2516 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ
ขนาด 120 x 115 ซม. …………………………………………………...
ชีวิตเพือชีวิต 2, 2526 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 115 x 95 x 10.5 ซม.
รังไหม/ดักแด้ 2, 2536 เทคนิค เทคนิคผสม ขนาด 127 x 127 ซม. ………...…
พิราบขาว, 2541-2542 เทคนิค นกพิราบปูนปลาสเตอร์ ……………………...
พิราบไทยกับถุงข้ าวโพดปิ ดผนึก, 2542 เทคนิค นกพิราบปูนปลาสเตอร์
และเมล็ดข้ าวโพด ……………………………………………………….
(จึงส่งมา) ด้ วยความระลึกถึง, 2542 เทคนิค นกพิราบปูนปลาสเตอร์
ในกล่องใส ……………………………………………………………….
คืนแรม 019 คํา, 2522 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 110 x 120 ซม. ….….
กินบ้ านกินเมือง, 2537 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 115 x 134 ซม. ……..
ปลา 2 ตัว, 2532 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 150 x 200 ซม. ….………..
ส่งถึงปลา, 2526 เทคนิค ภาพพิมพ์หิน พลาสติก นํ า ขนาด 62 x 133 ซม. …...
ครึงชีวิต, 2542 เทคนิค สือผสมและงานภาพพิมพ์พื นราบ
ขนาด 104 x 200 ซม. ………………………………………………….…
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จุดชีวิต, 2543 เทคนิคสือผสมและงานภาพพิมพ์พื นราบ ขนาด 45 x 115 ซม. ...
สกายเลอร์ และฉัน, 2546 เทคนิค สือผสม ขนาดผันแปรเปลียนแปลงได้ …......
ตามข้ าพเจ้ ามา, 2544 เทคนิค สีอะคริ ลิค ขนาด 150 x 150 ซม. ………..…....
Materialism destroyed the world, 2547 เทคนิค ภาพพิมพ์ไม้ บนกระดาษ
ขนาด 263 x 273 ซม. ………………………………………………….…
ชูชกและจิ งจกบริ วาร, 2548 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ………………………....
ตัวเงินตัวทองผสมพันธุ์กนั ทีทําเนียบรัฐบาล, 2549 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ
ขนาด 150 x 200 ซม. …………………………………………………....
เปรี ยว, 2539 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 120 x 150 ซม. ……………...…
ตกมัน, 2542 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ ขนาด 145 x 115 ซม. …….……..…
ผมเห็นโกแกงแคะฟั น, 2544 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ
ขนาด 100 x 80 ซม. ……………………………………………………..
ป้ายสี, 2545 เทคนิค สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 110 x 150 ซม. ……………..….
ก่อนเทศกาล 08, 2531 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ ขนาด 79 x 109 ซม. .............
Free Elephant x,s, 2543 เทคนิค สําริ ด ……………………………….….….
ช้ างไปรษณียบัตร, 2545 …………………………………………………….....
คูบ่ ้ าน คูเ่ มือง, 2543 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนไม้ ขนาด 80 x 170 ซม. ………......
คชอิสร, 2547 เทคนิค สือผสม ขนาด 30 x 60 x 51 ซม. …………………...….
ถ้ อยคําจากช้ างไทย, 2548 เทคนิค ไม้ (พิมพ์ขนมไหว้ พระจันทร์ )
ขนาดปรับเปลียนตามพื นที ………………………………………………
พลาย, 2550 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ ขนาด 70 x 90 ซม. ………………...
เคยอยู,่ 2538 เทคนิค สือผสม ขนาด 50 x 320 x 615 ซม. ………………...…
ช้ างลอยนํ า, 2538 เทคนิค สือผสม ขนาด 80 x 400 ซม. ………………….......
ช้ างกระทืบโรง (สะสมลมหายใจ), 2545 ขนาด 120 x 257 x 380 ซม. …….….
แม่กบั ลูก, 2537 เทคนิค เชือมโลหะ ขนาด 80 x 150 x 90 ซม. …………….....
มองข้ างหลัง, 2540 เทคนิคเชือมโลหะ ขนาด 170 x 120 x 200 ซม. ……..…..
ชีวิตสัตว์, 2543 เทคนิค ไม้ ขนาด 25 x 50 x 45 ซม. …………………….….…
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สังขาร, 2544 เทคนิค เครื องปั น ดินเผาแบบไฟตําและเชิงเทียน
ขนาดผันแปรเปลียนแปลงได้ ……………………………………….…....
ช้ างให้ -ไห้ หมายเลข1, 2539 เทคนิค เชือมเหล็ก, แกะไม้
ขนาด 65 x 150 x 71 ซม. ………………………………………….…….
ม้ าเร็ ว ม้ าแรง ม้ ารวย, 2545 เทคนิค สแตนเลส แผ่นพลาสติก
ขนาด 180 x 150 x 240 ซม. ……………………………………….…....
Return of the water, 2550 เทคนิค สแตนเลส เรซิน สําริ ด
ขนาด 240 x 145 x 195 ซม. ……………………………………….…....
เหนือย, 2550 เทคนิค จิตรกรรมผสม ขนาด 130 x 105 ซม. …………….…...
ภาพเหมือนชีวิต หมายเลข 1, 2550 เทคนิค จิตรกรรมผสม
ขนาด 160 x 135 x 100 ซม. …………………………………………….
ไม่มีชือ, 2545 เทคนิค ผสม ขนาด 85 x 70 ซม. ………………………..……...
จินตนาการแห่งรูปทรงหลังงานเลี ยง หมายเลข1, 2547 เทคนิค ผสม
ขนาด 80 x 200 x 230 ซม. ……………………………………..……….
วิถีธรรมชาติ, 2540 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ ขนาด 180 x 180 ซม. ……….
ไออุน่ กลินดินชีวิต, 2547 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ ขนาด 80 x 90 ซม. .……
ไออุน่ กลินดินชีวิต, 2549 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ ขนาด150 x 200 ซม. …..
วิถีครอบงําในสังคม, 2542 เทคนิค สือผสม ขนาด 120 x 125 x 247 ซม. ….....
ความแปลกแยกในครอบครัว, 2543 เทคนิค สือผสม ขนาด 198 x 390 ซม. .…
เด็กเหงากับแมว, 2543 เทคนิค สือผสม ขนาด 192.5 ซม. ………………….....
ในฤดูฝน, 2545 เทคนิค สือผสม ขนาด 43.3 x 64 x 13.5 ซม. ……………...…
Mindless No.1, 2548 เทคนิค ภาพพิมพ์หิน – ภาพถ่าย ขนาด 80 x 98 ซม…....
ความงามในความเหงาหมายเลข 6, 2550 เทคนิค ภาพพิมพ์หิน – ภาพถ่าย
ขนาด 73.5x105 ซม. …………………………………………………..
ภิกษุสนั ดานกา, 2550 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าจีวร ขนาด 200 x 290 ซม…….
หมา-นุษย์, 2550 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าจีวร ขนาด 205 x 265 ซม. ……..…
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ผลงานทัศนศิลป์ของไทยปรากฏรู ปสัตว์มากมาย
ศิลปิ นทัง อดี ตและปั จจุบันต่าง
สร้ างสรรค์และแสดงเรื' องราวของสัตว์ผ่านสื'อหลากชนิดมากด้ วยกระบวนแบบ และเนื อหาหลาย
ประเภท การศึกษาวิจยั ครัง นี เป็ นการรวบรวมผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นไทยที'นําเสนอรูปสัตว์
ตังแต่
 ปี พ.ศ.2477-2550 เพื'อศึกษาแนวความคิดและแรงจูงใจของศิลปิ น พร้ อมกับจําแนก
กระบวนแบบ และเนื อหาในการนําเสนอ
มนุษย์และสัตว์มีความสัมพันธ์กนั มาช้ านาน สัตว์ไม่เพียงมีความสําคัญอย่างมากต่อ
ระบบนิเวศวิทยาแต่ยงั มีประโยชน์ตอ่ มนุษย์นานัปการ ตังแต่
 สมัยบรรพกาลจนถึงปั จจุบนั สัตว์ถกู
นํามาสนองตอบต่อความต้ องการขันพื
 นฐานของมนุษย์ 4 ประการ ได้ แก่ ประการที'หนึง' ความ
ต้ องการทางด้ านชีวภาพคือความต้ องการมีชีวิตรอด อาหารและยารักษาโรคถือเป็ นสิ'งจําเป็ นของ
มนุษย์ในการดํารงชีวิต ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์และสัตว์ตา่ งฝ่ ายต่างสลับกันมีบทบาทเป็ น
ผู้ลา่ และผู้ถกู ล่า โดยมีจดุ มุง่ หมายให้ ได้ มาในสิ'งเดียวกันคืออาหารเพื'อการดํารงอยูข่ องชีวิต ซึง' การ
ล่าสัตว์เพื'อนํามาเป็ นอาหารดําเนินต่อเนื'องเรื' อยมาจนกระทัง' ถึงปั จจุบนั อีกทังทางด้

านการแพทย์
ยังได้ ใช้ ประโยชน์จากสัตว์ชนิดต่างๆเพื'อผลิตยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มากมาย
ประการที'สองคือ ความต้ องการทางด้ านกายภาพ เป็ นความต้ องการสิ'งอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินชีวิต เมื'อมนุษย์มีวิวฒ
ั นาการทังด้
 านร่างกายและสติปัญญา จึงก่อให้ เกิดพัฒนาการด้ าน
เครื' องมือเครื' องใช้ รวมทังอาวุ
 ธเพื'อสนองตอบต่อความต้ องการทางด้ านประโยชน์ใช้ สอย นํามาซึง'
ความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตของมนุษย์มากยิ'งขึ น ในอดีตหลังจากบริ โภคเนื อสัตว์ กระดูก
จะถูกนําไปประดิษฐ์ เป็ นเครื' องมือเครื' องใช้ และอาวุธ ส่วนหนังและขนสัตว์ถกู นํามาทําเป็ นเครื' อง
นุง่ ห่มสําหรับปกปิ ดร่างกายและให้ ความอบอุน่ ทังนี
 บางวัฒนธรรมมีการใช้ หนังสัตว์สร้ างกระโจม
เพื'อเป็ นที'อยูอ่ าศัย ต่อมาหนังสัตว์ได้ ถกู นํามาแปรรู ปทําเป็ นเครื' องเรื อนต่างๆมากมาย นอกจากนี 
ยังรวมไปถึงการนําสัตว์มาเลี ยง และใช้ ประโยชน์จากพละกําลังของสัตว์เหล่านัน เช่น เลี ยงควาย
เพื'อเอาไว้ ไถนา เลี ยงช้ างเพื'อเอาไว้ ลากซุง และเลี ยงม้ าเพื'อเป็ นพาหนะสําหรับเดินทาง เป็ นต้ น
1

2
ประการที'สามคือ ความต้ องการทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็ นความต้ องการด้ านการ
ติดต่อสื'อสาร และการอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุม่ เป็ นสังคม ซึ'งในอดีตมนุษย์ใช้ สตั ว์เพื'อเป็ นเครื' องมือใน
การรับส่งข้ อมูลข่าวสารซึง' กันและกัน เช่น การใช้ นกพิราบสื'อสาร อีกทังในบางสั

งคมยังมีการนํา
สัตว์มาเลี ยงเพื'อเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงบารมี และช่วยส่งเสริ มสถานภาพทางสังคม อาทิ ช้ างเผือก
ตังแต่
 อดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นสัตว์คบู่ ารมีของพระมหากษัตริ ย์ไทย หรื อในสมัยโรมันสุนขั ขนาดเล็ก
เป็ นที'นิยมนํามาเลี ยงอย่างมากในกลุม่ สตรี และสังคมชันสู
 ง โดยมักจูงสุนขั ออกไปเดินเล่นตามท้ อง
ถนน1 สะท้ อนให้ เห็นค่านิยมและความต้ องการเป็ นที'ยอมรับในสังคมอีกประการหนึง' ซึง' ความ
ต้ องการด้ านสังคมนี ยังหมายความรวมไปถึงการเลี ยงและล่าสัตว์เพื'อทําการติดต่อค้ าขาย หรื อเจริ ญ
สัมพันธไมตรี กบั นานาประเทศ เพราะถือเป็ นการเชื'อมโยงความสัมพันธ์จากสังคมหนึง' ไปสูอ่ ีกสังคม
หนึง' ด้ วยการแลกเปลี'ยนผลประโยชน์ซงึ' กันและกัน นอกจากนี มนุษย์ยงั ใช้ สตั ว์ในการทําสงคราม
เพื'อให้ ได้ มาซึง' อํานาจ รวมทังอาณาเขตอั

นแสดงถึงสังคมและความเป็ นชาติ เช่น สงครามในสมัย
กรี กมีการใช้ รถศึกเทียมม้ า หรื อในสมัยโรมันสุนขั จะถูกใส่เกราะและติดอาวุธที'แหลมคม พร้ อมกับ
ใส่ปลอกคอเหล็กที'มีเดือยแหลมในยามออกรบ2 ส่วนในประเทศไทยมีการใช้ ช้างในการทําสงคราม
ยุทธหัตถี เป็ นต้ น ประการที'สี'คือ ความต้ องการทางด้ านจิตใจ มนุษย์เริ' มรู้จกั การเพาะปลูกและนํา
สัตว์มาเลี ยง เริ' มต้ นจากการจับสัตว์ป่ามากักขังไว้ ซงึ' มีจดุ ประสงค์เพียงเพื'อเป็ นเสบียงอาหาร ต่อมา
สัตว์เหล่านันได้
 ออกลูกเพิ'มจํานวนมากขึ น ทําให้ มนุษย์เรี ยนรู้วา่ สามารถมีอาหารได้ โดยไม่ต้องออก
ล่า ด้ วยเหตุนี มนุษย์จงึ ค่อยๆเปลี'ยนแปลงจากสังคมล่าสัตว์ก้าวเข้ าสูก่ ารเป็ นสังคมเกษตรกรรมและ
เริ' มตังถิ
 'นฐานเป็ นหลักแหล่ง
สัตว์จากที'เคยดุร้ายถูกนํามาเลี ยงให้ เชื'องจนกลายเป็ นสัตว์เลี ยง
ความสัมพันธ์ได้ พฒ
ั นาจนทําให้ สตั ว์กลายมาเป็ นเพื'อนแท้ ของมนุษย์ในที'สดุ บ่อยครัง ที'สตั ว์เลี ยง
สามารถช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ผ้ เู ป็ นเจ้ าของเมื'อยามที'ต้องเผชิญกับภัยอันตราย หรื ออาจทําหน้ าที'
ช่วยเยียวยาฟื น ฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วย ทังทางร่

างกายและจิตใจจนมีแนวโน้ มที'นําไปสูค่ วามเป็ น
ปกติได้ ในที'สดุ อย่างไรก็ตามสัตว์ไม่ได้ อยูใ่ นฐานะเพื'อนของมนุษย์เพียงอย่างเดียวเท่านัน จาก
อดีตจนถึงปั จจุบนั สัตว์มีความเกี'ยวข้ องกับความเชื'ออย่างมาก ดังที'ปรากฏอยูใ่ นผลงานศิลปกรรม
ต่างๆ เช่น สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ก่อนการออกล่าสัตว์มนุษย์จะทําพิธีกรรมด้ วยการวาดรูปสัตว์
และใช้ อาวุธต่างๆทิ'มแทง เปรี ยบได้ กบั การได้ ฆ่าสัตว์ชนิดนันเป็
 นที'เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
 เพื'อเป็ นการ
ช่วยเสริ มสร้ างความมัน' ใจในการออกล่า พร้ อมกันนันได้
 มีการนําสัตว์มาเชื'อมโยงกับปรากฏการณ์
1

William Secord, Dog Painting 1840-1940 (England: Antique Collectors Club, 1992), 25.

2

Ibid.

3
ทางธรรมชาติซงึ' ในขณะนันถื
 อเป็ นสิ'งลี ลับที'ไม่สามารถหาคําตอบได้ เป็ นผลทําให้ สตั ว์ตา่ งๆถูก
ยกระดับกลายเป็ นตัวแทนของเทพเจ้ า
ก่อให้ เกิดคติความเชื'อเรื' องการบูชาและศรัทธาสัตว์ที'มี
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ซึง' ความเชื'อเกี'ยวกับสัตว์ที'เป็ นตัวแทนของสิ'งศักดิสd ิทธิdสามารถพบเห็น
ได้ ในหลายวัฒนธรรม
ความต้ องการพื นฐานทางด้ านจิตใจนี ยังรวมไปถึงความพึงพอใจในสิ'ง
สวยงามก่อให้ เกิดการประดับตกแต่งเรื อนร่างและเคหะสถานขึ น เป็ นเหตุให้ อวัยวะส่วนต่างๆของ
สัตว์กลายมาเป็ นวัตถุดิบในการทําเครื' องประดับนันๆ
 เช่น ขนและหนังสัตว์ กระดองของเต่ากระ
งาช้ าง เขาหรื อเขี ยวของสัตว์ชนิดต่างๆ เป็ นต้ น ไม่เพียงเท่านันสั
 ตว์ยงั ถูกนํามาใช้ สร้ างความบันเทิง
ให้ กบั มนุษย์ เป็ นส่วนหนึง' ของเกมกีฬา และกิจกรรมสันทนาการต่างๆเพื'อสร้ างความผ่อนคลาย
และความสนุกสนาน เช่น การตีไก่ วิ'งควาย หรื อละครสัตว์ เป็ นต้ น
จากวิวฒ
ั นาการของมนุษย์ที'เริ' มเรี ยนรู้การขีดเขียน วาดภาพ ประดิษฐ์ ตวั อักษร และ
ประดิษฐ์ เครื' องมือเครื' องใช้ กอปรกับคติความเชื'อต่างๆได้ ก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ทางศิลปะซึง' เป็ น
หลักฐานทางอารยธรรมมากมายที'แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กบั สัตว์ เช่น ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ มนุษย์ถํ าได้ วาดภาพสัตว์นานาชนิดที'ถํ าลาสโกซ์ (Lascaux Cave) บริ เวณตอนใต้
ของประเทศฝรั'งเศส และถํ าอัลตามิรา (Altamira Cave) บริ เวณภาคเหนือของประเทศสเปน ฯลฯ
มนุษย์ถํ าวาดภาพสัตว์เหล่านี ขึ นเพื'อใช้ ประกอบพิธีกรรมเรี ยกขวัญเสริ มสร้ างกําลังใจในการออกล่า
หรื ออาจใช้ ภาพเหล่านี เพื'อเรี ยนรู้ ตําแหน่งในการโจมตีสตั ว์ ผู้วาดภาพในสมัยนันพยายามลอกเลี

ยน
แบบจากธรรมชาติ มีความจําเป็ นต้ องอาศัยทักษะและการจดจําภาพลักษณ์ของสัตว์ เพื'อนํามา
ถ่ายทอดให้ เหมือนจริ งมากที'สดุ
ในอารยธรรมแถบลุม่ แม่นํ าไนล์ ชาวอียิปต์มีความเชื'อในเรื' องของการเวียนว่ายตายเกิด
เทพเจ้ ามักสิงสถิตอยูใ่ นร่างของสัตว์ เช่น วัว จระเข้ นกเหยี'ยว แกะ แพะ แมว สุนขั แมลงปี กแข็ง
ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ'งวัวเพศผู้และเพศเมียจะได้ รับการยกย่องอย่างสูง ชาวอียิปต์เชื'อว่าเทพเจ้ า
โอซิริส (Osiris) ซึง' เป็ นเทพสําคัญได้ สถิตอยูใ่ นร่ างวัวตัวผู้ ส่วนไอซิส (Isis) สถิตอยูใ่ นร่างวัวตัวเมีย
ดังนันวั
 วจึงกลายเป็ นสัตว์ศกั ดิสd ิทธิdให้ มนุษย์เคารพสักการะ3 เช่นเดียวกันกับชาวอินเดียที'นบั ถือ
ศาสนาพราหมณ์มีความเชื'อว่า วัวเป็ นสัญลักษณ์ของความดีและเป็ นพาหะนะของพระศิวะ ลัทธิ
การบูชาวัวในอินเดียยังคงยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดยาวนานจวบจนกระทัง' ปั จจุบนั 4 ไม่เพียงเท่านัน
ชาวเปอร์ เซียโบราณ และกรี กโบราณยังยอมรับนับถือสัตว์ศกั ดิสd ิทธ์ชนิดนี เช่นเดียวกัน ด้ วยเหตุนี 
3

ยูริ ดมิตริ เยฟ, มนุษย์กบั สัตว์, แปลโดย ทองสุก เกตุโรจน์ (กรุงเทพ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2534), 32.

4

เรื' องเดียวกัน, 37.

4
งานศิลปกรรมของอารยธรรมต่างๆโดยทัว' ไปจึงมักปรากฏรูปสัตว์ตามธรรมชาติ หรื อมีการผสม
ผสานรูปร่างระหว่างมนุษย์และสัตว์ชนิดต่างๆมากมาย ซึง' การนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานศิลปกรรม
ของศิลปิ นทังตะวั
 นตก และตะวันออกนันยั
 งคงมีตอ่ เนื'องเรื' อยมาจนกระทัง' ถึงปั จจุบนั หากแต่มี
ความเชื'อ รวมทังแนวทางการแสดงออกที

'เปลี'ยนแปลง และมีความหลากหลายมากยิ'งขึ น
ด้ วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ที'ยาวนานนี เป็ นผลทําให้ สตั ว์มีความเกี'ยวข้ อง
และใกล้ ชิดกับทุกวัฒนธรรม รวมถึงประเทศไทยที'ผลงานศิลปกรรมทุกแขนงทุกระดับ ตังแต่
 อดีต
จนถึงปั จจุบนั สัตว์มกั เข้ าไปมีสว่ นเกี'ยวข้ องหรื อเป็ นส่วนหนึง' ของผลงานในทุกประเภท เช่น ผลงาน
ด้ านวรรณกรรมที'มีการประพันธ์เนื อหาเรื' องราวที'แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ ด้ าน
ดนตรี และนาฏกรรมมีการสร้ างเครื' องดนตรี ประพันธ์เนื อร้ อง รวมทังออกแบบเครื

' องแต่งกายและ
ท่วงท่าการร่ายรํ าที'เลียนแบบภาพลักษณ์หรื อท่าทางของสัตว์ อีกทังในด้
 านงานช่าง ข้ าวของ
เครื' องใช้ ของเล่นพื นบ้ าน เหรี ยญและธนบัตร ตราสัญลักษณ์ประจําหน่วยงาน สถาบัน จังหวัด
กระทรวง รวมถึงธงชาติ และพระราชลัญจกรสําหรับพระเจ้ าแผ่นดินตังแต่
 อดีตจนกระทัง' ถึงปั จจุบนั
ก็มกั ปรากฏภาพลักษณ์ของสัตว์ชนิดต่างๆ ร่วมด้ วยเสมอ
จากประวัติความเป็ นมาอันยาวนานของศิลปะในประเทศไทย สามารถพบการสร้ างสรรค์
ภาพสัตว์ชนิดต่างๆอย่างแพร่หลาย เช่น ภาพเขียนสัตว์นานาชนิดบนผนังถํ าหรื อเพิงผา หรื อ
ประติมากรรมรูปสัตว์ที'ถกู สร้ างขึ นเพื'อใช้ ในการเล่าเรื' องและประดับตกแต่งโบราณสถาน รวมทัง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื' องราวที'เกี'ยวเนื'องกับพุทธประวัติ พุทธชาดก ตํานานไตรภูมิ และ
ศิลปวัตถุที'เกี'ยวข้ องกับคติความเชื'อต่างๆ เมื'อล่วงเข้ าสูผ่ ลงานศิลปะสมัยใหม่5 ถึงปั จจุบนั การ
แสดงภาพลักษณ์ของสัตว์ยงั คงปรากฏให้ เห็นอยูเ่ สมอ ทังในผลงานจิ

ตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ์ สื'อผสม ฯลฯ จากการเปลี'ยนแปลงของสภาพสังคมได้ นํามาซึง' ความแตกต่างทางด้ านการ
นําเสนอผลงาน การสร้ างสรรค์ขึ นอยูก่ บั บริ บทต่างๆ เช่น สภาพการณ์ของแต่ละยุคสมัย ความเชื'อ
ความศรัทธา กระแสความนิยมในสังคม ความเป็ นปั จเจกทางด้ านอารมณ์ แนวคิด กระบวนแบบ
และแนวทางในการแสดงออกส่วนตัวของศิลปิ น เป็ นต้ น
5

วิบลู ย์ ลี สุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย: จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพ:
ศูนย์หนังสือลาดพร้ าว), 15. วิบลู ย์ได้ ให้ ความหมายคําว่า ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย หมายถึง ศิลปะอย่าง
ใหม่หรื อแบบใหม่ที'เกิดขึ นในประเทศไทย วิวฒ
ั นาการเป็ นลําดับทังรู ปแบบและแนวคิด โดยได้ รับแบบอย่างมา
จากศิลปะตะวันตกอย่างจริ งจังเมื'อนายคอร์ ราโดเฟโรซีนาํ การสอนศิลปะตะวันตกมาสอนในโรงเรียนประณีต
ศิลปกรรม กรมศิลปากร ซึง' เป็ นจุดเริ' มต้ นในการวางรากฐานของศิลปะสมัยใหม่ จนเกิดจิตรกร ประติมากร สร้ าง
งานศิลปะมีลกั ษณะสากลอย่างที'ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั

5
การศึกษาผลงานศิลปะจําเป็ นต้ องอาศัยปั จจัยหลายด้ าน ทังด้
 านการศึกษาแรงจูงใจที'มี
ผลผลักดันให้ ศิลปิ นเกิดความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ และด้ านแนวความคิดอันแสดงออกมา
ในเนื อหาเรื' องราวของผลงาน รวมทังกระบวนแบบในการนํ

าเสนอ เพื'อให้ เกิดความเข้ าใจถึงแหล่งที'มา
ทางความคิด ทัศนคติที'มีตอ่ สัตว์ ต่อตนเอง หรื อต่อสภาพสังคม รวมทังวิ
 ธีการถ่ายทอดของศิลปิ น
พฤติกรรมของมนุษย์ทกุ รูปแบบเกิดจากแรงจูงใจของตนเอง แรงจูงใจที'ตา่ งกันจึงทําให้
บุคคลมีบคุ ลิกภาพไม่เหมือนกัน6 แรงจูงใจหมายถึงสภาวะที'สิ'งมีชีวิตถูกกระตุ้นจากความต้ องการ
ต่างๆ จนเกิดแรงขับภายใน ทําให้ มนุษย์เกิดการกระทําหรื อแสดงพฤติกรรมออกมาเพื'อให้ บรรลุ
จุดมุง่ หมายตามความต้ องการที'มีอยู่ ซึง' ประเสริ ฐ ศีลรัตนา ได้ กล่าวถึงแรงจูงใจว่าเป็ นสิ'งที'คอย
ผลักดันให้ ศลิ ปิ นแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ'งเร้ า โดยเกิดขึ นจากแรงจูงใจภายในของตัวศิลปิ น
เอง เรี ยกว่าแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motive) เช่น ความต้ องการ ความสนใจ และทัศนคติ หรื อ
อาจเกิดจากภายนอกเรี ยกว่า แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motive) เช่น การให้ รางวัล การแข่งขัน
และการชมเชย7 อาจกล่าวได้ วา่ แรงจูงใจเป็ นสิ'งสําคัญที'ทําให้ ศลิ ปิ นเกิดพฤติกรรมการถ่ายทอด
ผลงานศิลปะเพื'อให้ บรรลุถึงจุดมุง่ หมายและความต้ องการของตนเอง
ทางด้ านกระบวนแบบในการแสดงออกนัน เอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke
Feldman) นักวิชาการศิลปะแห่งมหาวิทยาลัยจอร์ เจีย (University of Georgia) ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ได้ แบ่งประเภทกระบวนแบบเฉพาะของงานศิลปะออกเป็ น 4 ลักษณะคือ กระบวน
แบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง8 (The style of objective accuracy) กระบวน
แบบเชิงรูปแบบนิยม (The style of formal order) กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ 9
(The style of emotion) กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (The style of fantasy)10 ซึง' การแบ่งประเภท
ของกระบวนแบบในลักษณะนี มีความสอดคล้ อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับนักวิชาการศิลปะ
อีกหลายท่าน ดังนี คือ ลอร่า เอช แช็พแมน (Laura H. Chapman) ได้ แบ่งประเภทของกระบวน
แบบออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่กระบวนแบบเชิงเหมือนจริ ง (Realistic work) กระบวนแบบเชิง
6

ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, ทฤษฎีจิตวิทยา, พิมพ์ครัง ที' 12 (กรุงเทพ: หมอชาวบ้ าน, 2548), 103.

7

ประเสริ ฐ ศีลรัตนา, จิตรกรรม (กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์ , 2528), 28.

8

ให้ คํานิยามศัพท์เป็ นภาษาไทยโดย ศาสตราจารย์กําจร สุนพงษ์ ศรี

9

ให้ คํานิยามศัพท์เป็ นภาษาไทยโดย ศาสตราจารย์กําจร สุนพงษ์ ศรี

10

Edmund Burke Feldman, Varieties of Visual Experience , 2nd ed. (New York: Harry N.
Abrams,Inc, 1981), 143.
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รูปแบบนิยม (Formalistic work) กระบวนแบบเชิงการแสดงออกทางอารมณ์ (Expressionistic
work) กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (Fantastic work)11 เช่นเดียวกันกับซานโดร โบโคลา (Sandro
Bocola) ศิลปิ นและนักวิชาการศิลปะร่วมสมัยชาวอิตาลีที'ได้ จดั แบ่งกระบวนแบบของผลงานศิลปะ
ตามลักษณะการแสดงออกทางกายภาพเป็ น 4 กระบวนแบบคือ กระบวนแบบเชิงเหมือนจริ ง
(Realistic) กระบวนแบบเชิงแสดงโครงสร้ าง (Structural) กระบวนแบบเชิงอารมณ์ความรู้สกึ
 ญ ได้ กล่าวถึงกระบวน
(Romantic) กระบวนแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolist)12 รวมทัง วิรุณ ตังเจริ
แบบของงานศิลปะสมัยใหม่ดงั นี คือ รู ปแบบสัจนิยม (Realism) รู ปแบบนิยม (Formalism) รู ปแบบ
อารมณ์นิยม (Emotionalism) และรู ปแบบสัญลักษณ์นิยม (Symbolism)13
ดังนันแนวทางการสร้

างสรรค์ของศิลปิ นจึงประกอบด้ วยกระบวนแบบ 4 ประเภท ได้ แก่
กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง (The style of objective accuracy)
กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม (The style of formal order) กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์
ความรู้สกึ (The style of emotion) กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสัญลักษณ์ (The style of
fantasy and Symbols)
ทางด้ านเนื อหาเรื' องราวนัน อารี สุทธิพนั ธุ์ ได้ จดั หมวดหมูข่ องเรื' องราวที'ปรากฏใน
ผลงานศิลปะออกเป็ น 4 ลักษณะคือ 1.เรื' องราวที'เกี'ยวกับมนุษย์และธรรมชาติของมนุษย์ ได้ แก่
ความรัก ความกลัว ความทระนงหยิ'งผยอง ความโศกเศร้ า และความทะเยอทะยาน 2.เรื' องราวที'
เกี'ยวกับมนุษย์และบุคคลอื'น ได้ แก่ เรื' องราวที'เกี'ยวกับครอบครัว การแสดงความสนุกสนาน การ
กีฬา ความต้ องการทํางาน การสร้ างความรุนแรง สงคราม ความหลอกลวง ความเจริ ญ หรื อความ
เสื'อม 3.เรื' องราวที'เกี'ยวกับสิ'งแวดล้ อมที'มนุษย์สร้ างและไม่ได้ สร้ าง ได้ แก่ เรื' องราวทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เครื' องจักรกล และเรื' องราวเกี'ยวกับธรรมชาติ สภาพแวดล้ อม 4.เรื' องราว
เกี'ยวกับความเชื'อของมนุษย์ ได้ แก่ เรื' องราวทางศาสนา จริ ยธรรม ศีลธรรม ความงาม ความคิด
ทัศนคติ จินตนาการและความเพ้ อฝั น14 เมื'อพิจารณาเรื' องราวข้ างต้ นสามารถแบ่งเรื' องราวออกเป็ น
2 ลักษณะคือ เรื' องราวที'มีความเกี'ยวข้ องกับตัวบุคคล และเรื' องราวที'เกี'ยวข้ องกับบุคคลอื'นหรื อสิ'ง
11

Laura H. Chapman, Approaches to Art in Education (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, Inc, 1978), 41-42.
12

Sandro Bocola, Timelines: The Art of Modernism 1870-2000 (Italy: Taschen,2001), 9.
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วิรุณ ตังเจริ
 ญ, ทัศนศิลป์ (กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์ , 2536), 58.
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อารี สุทธิพนั ธุ์, ประสบการณ์สนุ ทรี ยะ (กรุงเทพ: ต้ นอ้ อ, 2533), 185-187.
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อื'น ซึง' สอดคล้ องกับวิรุณ ตังเจริ
 ญที'ได้ แบ่งประเภทเนื อหาในงานศิลปะออกเป็ น 2 ประเภท คือ
เนื อหาส่วนตัว (Personal Functions) เช่น ความรัก ความตาย ความศรัทธา และเนื อหาสังคม
(Social Function) เช่น การเมือง บรรยายสภาพสังคม วิจารณ์สภาพสังคม15
สิ'งมีชีวิตต่างๆที'อยูร่ ่ วมกันบนโลกใบนี ประกอบไปด้ วยมนุษย์ พืช และสัตว์ซงึ' มีวงจรชีวิต
ที'คล้ ายคลึงกัน มีจดุ เริ' มต้ นจากการเกิด แก่ เจ็บ และในท้ ายที'สดุ ต้ องพบกับความตาย สัตว์หลาย
ชนิดมีความสวยงาม น่ารัก เป็ นเพื'อนที'ซื'อสัตย์ สัตว์บางชนิดอาจสกปรก น่ารังเกียจ มีพิษ และแฝง
เร้ นไปด้ วยอันตรายสารพัด บางชนิดมีขนาดใหญ่กว่าร่างกายของมนุษย์มาก แต่บางชนิดก็มีขนาด
เล็กจนเกินขีดความสามารถที'สายตาปกติของมนุษย์จะมองเห็นได้ สัตว์บางชนิดมีทงประโยชน์
ั
และ
ในขณะเดียวกันบางชนิดก็ให้ โทษ มนุษย์เป็ นสิ'งมีชีวิตที'มีสติปัญญา มีระบบทางความคิดที'
สลับซับซ้ อน มีสงั คม วัฒนธรรม ความเชื'อ และมีทศั นะที'หลากหลาย ซึง' สิ'งต่างๆ ที'ได้ กล่าวถึงใน
ข้ างต้ นล้ วนเป็ นแรงจูงใจให้ ศิลปิ นนําเสนอภาพลักษณ์ และเรื' องราวเนื อหารวมทังกระบวนแบบใน

การแสดงออกที'แตกต่างกัน ศิลปิ นบางท่านอาจแสดงภาพลักษณ์ด้านความงดงามด้ วยการนําเสนอ
ภาพความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์และสัตว์ บางท่านอาจนําเสนอภาพแห่งความเลวร้ ายของ
สัตว์ที'น่าสะพรึงกลัว หรื อน่ารังเกียจ
เมื'อสํารวจผลงานทัศนศิลป์ของไทยพบว่ามีการนําเสนอภาพลักษณ์ของสัตว์ปรากฏใน
ผลงานศิลปกรรมเป็ นจํานวนมาก ซึง' การสร้ างสรรค์นี ยังคงเกิดขึ นอย่างต่อเนื'องเรื' อยมาจากอดีต
จนถึงปั จจุบนั
แม้ วา่ ภาพสัตว์อาจเป็ นสิ'งมีชีวิตชนิดแรกที'มนุษย์วาดขึ น16 แต่แนวความคิด
แรงจูงใจ กระบวนแบบ และเนื อหาเรื' องราวในการนําเสนอของศิลปิ นไทยยังไม่มีการหยิบยกขึ นมา
เพื'อศึกษาอย่างจริ งจัง ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นความสําคัญต่อการศึกษาสัตว์ในงานทัศนศิลป์ไทย โดยมี
ความต้ องการศึกษาแรงจูงใจของศิลปิ นในการหยิบยกเอาภาพลักษณ์ของสัตว์มานําเสนอในผลงาน
รวมทังจั
 ดแยกประเภทของเนื อหาเรื' องราว และกระบวนแบบในการนําเสนอ ทังนี
 เพื'อเป็ นประโยชน์
ต่อผู้ที'ต้องการศึกษา หรื อทําให้ ผ้ ทู ี'มีความสนใจสามารถเข้ าใจเจตจํานงของศิลปิ นผู้สร้ างสรรค์สตั ว์
ในผลงานทัศนศิลป์ได้

1980), 11.
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วิรุณ ตังเจริ
 ญ, ทัศนศิลป์ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ , 2536), 62.
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Bryan Holme, Creatures of Paradise: Animals in Art (London: Thames and Hudson,
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วัตถุประสงค์ ของการทําวิทยานิพนธ์
1. ศึก ษาแนวความคิ ดและแรงจูง ใจของศิล ปิ นในการนํา เสนอภาพสัต ว์ ใ นงาน
ทัศนศิลป์ไทย ตังแต่
 ปี พ.ศ.2477-2550
2. จําแนกประเภทผลงานที' นําเสนอภาพสัตว์ ใ นงานทัศ นศิล ป์ไทยตัง แต่ ปี พ.ศ.
2477-2550 ตามรู ปแบบในการนําเสนอ
3. จําแนกประเภทผลงานที' นําเสนอภาพสัตว์ ใ นงานทัศ นศิล ป์ไทยตัง แต่ ปี พ.ศ.
2477-2550 ตามเนื อหาในการนําเสนอ
ขอบเขตของวิทยานิพนธ์
1. ศึก ษาผลงานทัศ นศิล ป์ ของศิล ปิ นไทยที' มี ก ารนําเสนอภาพสัตว์ ตัง แต่ปี พ.ศ.
2477– 2550
2. ศึกษาเฉพาะผลงานของศิลปิ นไทยที'ได้ รับคัดเลือกเข้ าร่วมแสดง และได้ รับรางวัล
จากเวทีการประกวดที'ได้ รับการยอมรับ รวมทังศิ
 ลปิ นที'สร้ างสรรค์ และแสดงผลงานอย่างต่อเนื'อง
แม้ ไม่ได้ รับรางวัลจากเวทีการประกวดศิลปกรรม
3. ศึกษาเฉพาะผลงานที'มีการแสดงภาพสัตว์ที'เด่นชัดเป็ นประธานของภาพ หรื อเป็ น
องค์ประกอบที'สําคัญภายในภาพ
4. การศึกษาวิจยั ครัง นี ไม่รวมศิลปะแนวประเพณี
คําจํากัดความทีใช้ ในการศึกษา
1. สัตว์ หมายถึง สิ'งมีชีวิตที'ไม่ใช่พืช และมนุษย์ ประกอบด้ วยสัตว์เลี ยงลูกด้ วยนม
สัตว์เลื อยคลาน สัตว์สะเทิ นนํ าสะเทิ นบก สัตว์ปีก ปลา แมลง ซึง' มีลกั ษณะตามธรรมชาติ ตลอดจน
สัตว์ที'เกิดจากการจินตนาการโดยศิลปิ น
2. ทัศนศิลป์ (Visual Art) หมายถึง แนวทางผลงานศิลปะที'มงุ่ เน้ นการรับรู้ ด้วย
ประสาทสัมผัสทางตา โดยมีจดุ ประสงค์ในการสร้ างสรรค์ขึ นเพื'อเพื'อยกระดับจิตใจของผู้ชมมากกว่า
หน้ าที'ใช้ สอยอื'น ได้ แก่ ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื'อผสม
3. ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย หมายถึง ศิลปะอย่างใหม่หรื อแบบใหม่ที'เกิดขึ นใน
ประเทศไทย ซึง' ได้ รับแบบอย่างมาจากศิลปะตะวันตก เมื'อศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี นําหลักสูตร
การสอนศิลปะตามหลักวิชา (Academy art) ของตะวันตกมาสอนในโรงเรี ยนประณีตศิลปกรรม
กรมศิลปากร ถือเป็ นต้ นกําเนิดของการสร้ างสรรค์ศลิ ปะสมัยใหม่ในประเทศไทย
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4. แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาที'กระตุ้น มีทิศทางและ
นําพฤติกรรมไปสูเ่ ป้าหมาย
5. รูปแบบหรื อกระบวนแบบ (Style) หมายถึง ปรากฏการณ์เชิงรูปธรรม เป็ นการ
แสดงรูปลักษณ์ หรื อกลวิธีทางการสร้ างสรรค์ที'ใช้ นําเสนอ ซึง' มีลกั ษณะเฉพาะของศิลปิ น กลุม่ หรื อ
ชนชาติที'มีความสอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
6. เนื อหา (Content) หมายถึง ปรากฏการณ์ในเชิงสาระที'ใช้ การแสดงออกเป็ น
เรื' องราว ในลักษณะพรรณนา หรื อภาพที'สื'อสารออกไป ซึง' อาจเกี'ยวข้ องโดยตรงต่อตัวศิลปิ นเอง
หรื ออาจเกี'ยวข้ องกับบุคคลอื'น เช่น สภาพแวดล้ อม ธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย์ ความรู้สกึ สัมผัส
และความรู้สกึ นึกคิดอย่างใดอย่างหนึง'
7. แนวความคิด (Concept) หมายถึง ความคิดที'ศลิ ปิ นใช้ ในการสร้ างสรรค์ มี
ความหมายเดียวกับคําว่า มโนทัศน์
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาครัง นี เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ การศึกษาวิเคราะห์จากผลงานศิลปะ
เอกสาร การสัมภาษณ์ศลิ ปิ น และผู้ที'เกี'ยวข้ องใกล้ ชิดกับศิลปิ น หรื อผู้เชี'ยวชาญเฉพาะ โดยมี
ขันตอนดั

งต่อไปนี 
1. การวิจยั โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 
1.1. รวบรวมเอกสารทัว' ไปที'มีความเกี'ยวข้ องกับประวัตคิ วามเป็ นมาด้ าน
สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และสัตว์
1.2. รวบรวมและบันทึกภาพผลงานศิลปะที'อยู่ในขอบเขตของการศึกษาจาก
เอกสารต่างๆ พร้ อมทังจดบั
 นทึกรายละเอียดเกี'ยวกับผลงาน เช่น ชื'อผลงาน ปี ที'สร้ าง
ขนาด และเทคนิค เป็ นต้ น
1.3. รวบรวมทฤษฎีตา่ งๆเพื'อใช้ ประกอบการวิเคราะห์ เช่น ทฤษฎีเกี'ยวกับ
แรงจูงใจ เนื อหา และกระบวนแบบในงานศิลปะจากเอกสารต่างๆ
1.4. รวบรวมประวัตชิ ีวิต การแสดงผลงาน และแนวความคิดของศิลปิ น ที'
ได้ รับการบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. การวิจยั ภาคสนาม ผู้วิจยั สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้ อมูลจากศิลปิ น ผู้ใกล้ ชิดศิลปิ น
และผู้เชี'ยวชาญเฉพาะด้ าน เพื'อใช้ ประกอบการวิเคราะห์ โดยมีการสัมภาษณ์ในรูปแบบกึ'งโครงสร้ าง
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(semi structured conversation) ซึง' ผู้วิจยั ได้ สร้ างขึ นเอง และใช้ วิธีการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมคือ
การสังเกต การซักถาม และการจดบันทึก
3. วิเคราะห์ข้อมูล เมื'อได้ รวบรวมข้ อมูลต่างๆอย่างครบถ้ วน จึงดําเนินการวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยมีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี 
3.1. ขันตรวจสอบข้

อมูล ความถูกต้ องและความครบถ้ วนตามกรอบความคิดใน
การวิจยั
3.2. ขันจั
 ดระเบียบข้ อมูล โดยนําข้ อมูลทังภาคเอกสารและภาคสนามนํ

ามาแยก
เพื'อวิเคราะห์ตามกรอบความคิดในการวิจยั ต่อไป
3.3. ขันวิ
 เคราะห์ข้อมูล ตามกรอบความคิดในการวิจยั
4. สรุปผลการศึกษา
5. เขียนรายงานการวิจยั โดยนําเสนอในรู ปของความเรี ยง ตาราง และภาพถ่าย
6. จัดทําเอกสารต้ นฉบับเป็ นรูปเล่ม
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื' องสัตว์ในงานทัศนศิลป์ไทย ตังแต่
 ปี พ.ศ. 2477-2550 ได้ แบ่งประเด็น
ของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ซึง' มีสาระเกี'ยวข้ องกับการนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงาน
ทัศนศิลป์ไทย แรงจูงใจ กระบวนแบบ และเนื อหาโดยมีประเด็นที'สามารถกล่าวถึงดังนี 
ประเด็นเรื' องผลงานทัศนศิลป์ที'ปรากฏในประเทศไทยนันได้
 เริ' มก้ าวเข้ าสู่ความเป็ น
สากลตังแต่
 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ดังที' วิโชค มุกดามณี และคนอื'นๆ
ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือชื'อ “ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที' 1-8” ซึง' ตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ. 2541ว่าภาพ
จิตรกรรมมีการแสดงออกด้ วย 2 แนวทาง คือ แนวขนบนิยม และแนวสากลนิยม โดยมีรายละเอียด
ดังนี 
จิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที' 4 สามารถแบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง คือ แบบ
ไทยแท้ ที'เขียนตามขนบนิยมอันมีแบบอย่างมาจากจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที' 3... และแบบ
นิยมตะวันตก
มีลกั ษณะที'แสดงให้ เห็นถึงความพยายามเปลี'ยนแปลงไปสูแ่ นวทางตาม
แบบอย่างสากลนิยม คือ เลียนแบบธรรมชาติ มีการสร้ างบรรยากาศ แสงเงา และเขียนตาม
หลักทัศนียวิทยา...17
17

วิโชค มุกดามณี และคนอื'น, ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที' 1-8 (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2541), 75.
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จากข้ อความข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในประเทศไทย
เริ' มปรากฏความนิยมสร้ างสรรค์ผลงานตามแบบอย่างตะวันตกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั คือเริ' มสนใจศึกษาเลียนแบบความสมจริ งตามธรรมชาติ โดยที'แนวทางเช่นนี เริ' ม
เด่นชัดยิ'งขึ นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ซึง' เป็ นยุคการล่าอาณานิคม
ของชาติตะวันตก ด้ วยเหตุที'ศิลปะเปรี ยบได้ กบั ภาพสะท้ อนทางวัฒนธรรมและความมีอารยะของ
ประเทศ ดังนันผลงานการสร้

างสรรค์ในสมัยรัชกาลที' 5 จึงมีการปรับเปลี'ยนกระบวนแบบในการ
แสดงออกเพื'อให้ ทนั ต่อยุคสมัย ได้ ปรับตัวเท่าทันกับอารยประเทศต่างๆ ส่งผลทําให้ ผลงานทัศนศิลป์
ก้ าวเข้ าสูก่ ารนําเสนอแนวทางแบบเหมือนจริ งตามธรรมชาติมากยิ'งขึ น ดังที' วิโชค มุกดามณีและคน
อื'นๆ ได้ กล่าวถึงดังนี 
รัชกาลที' 5 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ เป็ นยุคแห่งการตอบรับพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที' 4 ในการทํานุบํารุ งบ้ านเมืองไปพร้ อมกับวิเทโศบายใน
การหลีกเลี'ยงการตกเป็ นเมืองขึ นของประเทศนักล่าอาณานิคมของซีกโลกตะวันตก...
การ
ปรับตัวสูค่ วามเท่าทันกับอารยประเทศ เป็ นส่วนหนึง' ที'มีความสําคัญต่อการพัฒนาศิลปกรรม
ให้ มีภาพลักษณ์ที'เปลี'ยนไปจากขนบเดิม... การยอมรับวัฒนธรรมและศิลปะคือหาทางหนึง' ของ
การดํารงอยู่ได้ ของประเทศ18

ดังนันในสมั

ยรัชกาลที' 5 จึงปรากฏการสร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที'แสดงออกด้ วย
กระบวนแบบตามแบบอย่างสากล ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ รับ
นายคอร์ ราโด เฟโรซี (Corrado Feroci) เข้ ารับราชการในตําแหน่งช่างปั น ในกรมศิลปากร ซึง' ต่อมา
เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการก่อตังโรงเรี

ยนประณีตศิลปกรรมอันเป็ นต้ นกําเนิดของการสร้ างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์ด้ วยกระบวนแบบใหม่คือ มุง่ ศึกษาจากธรรมชาติ เน้ นการแสดงออกอย่างเหมือน
จริ ง ดังที'วิบลู ย์ ลี สุวรรณได้ กล่าวถึงในหนังสือชื'อ “ศิลปะในประเทศไทย: จากศิลปะโบราณในสยาม
ถึงศิลปะสมัยใหม่” ซึง' ตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ. 2548 ดังนี 
ศาสตาราจารย์ศิลป์ พีระศรี เดิมชื'อ นายคอร์ ราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) เป็ น
ประติมากรชาวอิตาเลียน เข้ ามารับราชกรในตําแหน่งช่างปั น ในกรมศิลปากร ปี พ.ศ. 2466
ต่อมาร่ วมกับผู้เชี'ยวชาญด้ านศิลปะในกรมศิลปากรก่อตังโรงเรี

ยนประณีตศิลปกรรมขึ นใน ปี
พ.ศ. 2477 ยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยศิลปากรใน ปี พ.ศ. 2486 ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นหัว
เลี ยวหัวต่อในการเปลี'ยนแปลงการศึกษาศิลปะจากระบบช่าง ที'ถ่ายทอดกันในสกุลช่างมา
18

เรื' องเดียวกัน, 81.
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เป็ นการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบในสถาบัน และพัฒนาต่อมาเป็ นสถาบันการศึกษาที'มี
หลักสูตรเช่นเดียวกับสถาบันศิลปะในประเทศตะวันตก ซึง' เป็ นปฐมบทของการศึกษาศิลปะ
ตามแบบอย่างศิลปะตามหลักวิชา (Academy art) ของตะวันตกเป็ นต้ นกําเนิดของการ
สร้ างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย19

จากประเด็นที'กล่าวถึงข้ างต้ นเป็ นผลทําให้ ผลงานทัศนศิลป์ภายหลังจากนี มีความ
เปลี'ยนแปลง โดยสะท้ อนให้ เห็นถึงความสนใจนําเสนอผลงานอย่างถูกต้ องเหมือนจริ งอันเป็ นผลสืบ
เนื'องมาจากกระบวนการศึกษาตามหลักวิชา จึงก่อให้ เกิดกระบวนแบบในการแสดงออกที'แตกต่าง
จากอดีต ตลอดจนเนื อหาที'ศิลปิ นให้ ความสนใจนําเสนอซึ'งเป็ นการแสดงสาระตามความสนใจส่วน
บุคคล ทังนี
 ขึ นอยู่กบั แรงจูงใจของศิลปิ นที'มีแหล่งที'มาจากสิ'งเร้ าที'ตา่ งกัน
แรงจูงใจ คือ ประเด็นสําคัญในการศึกษาครัง นี  เนื'องจากแรงจูงใจเป็ นกระบวนการทาง
จิตวิทยา เป็ นสภาวะที'บคุ คลถูกกระตุ้นจากความต้ องการจนเกิดแรงขับ ทําให้ เกิดพฤติกรรม
ตอบสนอง ดังนันแรงจู

งใจจึงเป็ นพลังพื นฐานของมนุษย์ที'มีความสําคัญในการกระตุ้นให้ บคุ คล
กระทําพฤติกรรมต่างๆ โดยสามารถแบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็ น 2 ประเภทคือ แรงจูงใจ
ภายใน และแรงจูงใจภายนอก ดังที' ชุตมิ า เวทการ ได้ กล่าวถึงแรงจูงใจทัง 2 ประเภท ในหนังสือ
“การจัดการเรี ยนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื นฐานวัฒนธรรมชุมชน” ซึง' ตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ. 2551 ดังนี 
1. แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที'มาจากภายในตัวบุคคล และเป็ นแรงขับ
ให้ บคุ คลนันแสดงพฤติ

กรรมโดยไม่หวังรางวัล หรื อแรงเสริ มภายนอก... ต้ องการจะเป็ นผู้มี
สมรรถภาพ ...ต้ องการจะเป็ นอิสระเป็ นตัวของตัวเองหรื อเป็ นผู้ริเริ' มกิจกรรมของตนเอง และ
ต้ องการที'จะมีความสัมพันธ์เอื ออาทรต่อผู้อื'น…
2. แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจที'ได้ รับจากภายนอก ได้ แก่ แรงเสริ มชนิด
ต่างๆ คือ คําชม รางวัล และตัวแปรที'มาจากบุคคลหรื อสิ'งแวดล้ อมภายนอก...20

ดังนันจึ
 งสามารถสรุ ปได้ ว่าแรงจูงใจภายในคือ
สภาวะของบุคคลที'มีความต้ องการ
กระทํา เรี ยนรู้หรื อแสวงหาบางอย่างด้ วยตนเองโดยมิต้องให้ ผ้ อู ื'นมาเกี'ยวข้ อง ซึง' แรงจูงใจประเภท
19

วิบลู ย์ ลี สุวรรณ,ศิลปะในประเทศไทย: จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพ:
ศูนย์หนังสือลาดพร้ าว, 2548), 188.
20

ชุติมา เวทการ, การจัดการเรี ยนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื นฐานวัฒนธรรมชุมชน (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551), 25-26.
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นี ได้ แก่ เจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตังใจ
 การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ การแสดง
ศักยภาพที'สามารถควบคุมได้ ฯลฯ ส่วนแรงจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะของบุคคลที'ได้ รับแรง
กระตุ้นมาจากภายนอกให้ มองเห็นจุดหมายปลายทาง ได้ แก่ ความรู้เกี'ยวกับความก้ าวหน้ า การ
ได้ รับรางวัล เกียรติยศ ชื'อเสียง คําชม การได้ รับการยอมรับยกย่อง รวมทังเครื
 ' องล่อใจอื'น
แรงจูงใจถือเป็ นพื นฐานของพฤติกรรมต่างๆ รวมไปถึงการสร้ างสรรค์ของศิลปิ น โดย
สัมพันธ์กบั การแสดงออกด้ านกระบวนแบบ และแนวความคิดที'ปรากฏเป็ นส่วนหนึง' ของเนื อหา ซึง'
สามารถกล่าวถึงประเด็นเรื' องกระบวนแบบและเนื อหา ดังนี 
นักวิชาการศิลปะ เอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman) ได้ กล่าวถึง
การจําแนกกระบวนแบบในงานทัศนศิลป์ในหนังสือชื'อ “Varieties of Visual Experience” ซึง'
ตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ. 2524 โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง (The style of objective accuracy) กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม (The style
of formal order) กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ (The style of emotion) และ
กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (The style of fantasy)21 สอดคล้ องกับ นักวิชาการศิลปะ ลอร่า เอช
แช็พแมน (Laura H. Chapman) ได้ แบ่งกระบวนแบบทางศิลปะไว้ ในหนังสือชื'อ “Approaches to
Art in Education” ตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ. 2521 โดยออกเป็ น 4 ประเภทเช่นกัน คือ กระบวนแบบเชิง
แสดงความเหมือนจริ ง (Realistic work) กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (Formalistic work)
กระบวนแบบเชิงสําแดงพลังอารมณ์ (Expressionistic work) กระบวนแบบเชิงจินตนาการ
(Fantastic work) 22
จึงสามารถสรุปได้ วา่ กระบวนแบบในงานทัศนศิลป์สามารถจําแนกออกเป็ น 4 ประเภท
กล่าวคือ กระบวนแบบที' 1. กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง เป็ นการ
สร้ างสรรค์โดยการเลียนแบบสิ'งที'ปรากฏตามวัตถุที'ตาสามารถมองเห็นได้ มีตรรกะความเป็ นแหตุ
เป็ นผล กระบวนแบบที' 2. กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม มุง่ เน้ นแสดงความงามของส่วนมูลฐาน
การจัดการทางโครงสร้ าง มักมีการนําเสนอรู ปทรงที'ถกู สกัดตัดทอน และแสดงออกอย่างเรี ยบง่าย
กระบวนแบบที' 3. กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นแนวทางที'ศลิ ปิ นมุง่ เน้ นแสดง
21

Edmund Burke Feldman, Varieties of Visual Experience, 2nd ed. (New York: Harry N.
Abrams, Incorporated, 1981), 147-215.
22

Laura H. Chapman, Approaches to Art in Education (New York: Harcourt Brace
Jovanovich,Inc, 1978), 41-42.
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พลังทางความรู้สกึ โดยบิดเบือนรู ปทรงให้ ผิดปกติ หรื อการใช้ คณ
ุ สมบัติของสี ผลงานเมื'อปรากฏ
ออกมาแล้ วมีผลต่อการเร้ าความรู้สกึ กระบวนแบบที' 4. กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และ
สัญลักษณ์ ผลงานมักขาดเหตุผล เป็ นจินตนาการที'สร้ างขึ นโดยศิลปิ น หรื อการแสดงสัญลักษณ์
ประเด็นเรื' องเนื อหา Robert Bersson ได้ อธิบายความหมายของเนื อหาไว้ ในหนังสือชื'อ
“Responding to Art: Form Content and Context” ซึง' ตีพิมพ์เมื'อ ปี พ.ศ. 2547 ว่า หมายถึง พลัง
ที'ขบั เคลื'อนเป็ นมูลเหตุที'อยูเ่ บื องหลังของรู ปลักษณ์ในงานศิลปะ อาจเป็ นเรื' องอารมณ์ความรู้สกึ
 ญ ได้ กล่าวถึง
ความคิด หรื อความหมายของรูปลักษณ์ที'ปรากฏในผลงาน23 นอกจากนี  วิรุณ ตังเจริ
ประเภทของเนื อหาในผลงานทัศนศิลป์ไว้ ในหนังสือชื'อ “มนุษย์กบั ความงาม” ตีพิมพ์เมื'อปี พ.ศ.
2537 โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ เนื อหาส่วนตัว (Personal Function) และเนื อหาสังคม (Social
Function) 24 โดยที'เนื อหาส่วนตัวมีความเกี'ยวข้ องกับการแสดงออกด้ านจิตวิทยาส่วนบุคคล เช่น
ความเหงา จิตใต้ สํานึกเป็ นต้ น ความรัก ความตาย ความเชื'อความศรัทธา เป็ นต้ น ส่วนเนื อหา
สังคม เป็ นเรื' องระหว่างมนุษย์ในสังคม หรื อมนุษย์กบั สิ'งอื'น อาทิ การบรรยายสภาพสังคม
การเมือง และสิ'งแวดล้ อมอื'นๆ

23

Robert Bersson, Responding to Art: Form Content and Context (New York: McGraw-Hill
Companies,Inc, 2004), n. pag.
24

วิรุณ ตังเจริ
 ญ, มนุษย์กบั ความงาม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ , 2537), 125-131.

11

บทที 2
ปริทัศน์ เนือ ความทางประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ และทฤษฎีท เี กียวข้ อง
สาระสําคัญในบทนี เป็ นการศึกษาทบทวนเนื อความเกียวกับสัตว์ในศิลปกรรมทีปรากฏ
ในวัฒนธรรมตะวันตก ตะวันออก และศิลปะในประเทศไทยซึง ได้ รับรับอิทธิพลการสร้ างสรรค์จาก
ตะวันตก เพือพิจารณาพื นฐานการสร้ างสรรค์ทีสมั พันธ์ กนั ระหว่างแรงจูงใจ กระบวนแบบและ
เนื อหา โดยมีประเด็นของการศึกษาทบทวนดังต่อไปนี 
1. ประวัตแิ ละความเป็ นมาของสัตว์ในงานทัศนศิลป์
1.1. ประวัติความเป็ นมาของสัตว์ในงานทัศนศิลป์ตะวันตก
1.2. ประวัติความเป็ นมาของสัตว์ในงานทัศนศิลป์ตะวันออก
2. แรงจูงใจ
3. กระบวนแบบ
4. เนื อหา
1. ประวัตแิ ละความเป็ นมาของสัตว์ ในงานทัศนศิลป์
ประวัติศาสตร์ ศลิ ป์คือพื นฐานความรู้แขนงหนึง ทีมีความสําคัญต่อกระบวนการศึกษา
สามารถช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในศิลปะได้ ดียิงขึ น เนืองจากประวัตศิ าสตร์ ศลิ ป์เป็ น
ศาสตร์ ทีวา่ ด้ วยเรื องราวในอดีตจนถึงปั จจุบนั ซึง มีความเกียวพันกับการแสดงออกในเชิงสร้ างสรรค์
ของมนุษย์แต่ละยุคสมัย โดยสะท้ อนให้ เห็นถึงพัฒนาการด้ านความคิด การสร้ างสรรค์ของมนุษย์
ตลอดจนบริ บทแวดล้ อมจากสังคม ดังนันประวั

ติความเป็ นมาของงานทัศนศิลป์จึงดําเนินควบคูก่ บั
ประวัตแิ ห่งวิวฒ
ั นาการของมนุษยชาติ ดังนันการศึ

กษาวิจยั เกียวกับสัตว์ในงานทัศนศิลป์จึงควรทํา
ความเข้ าใจถึงประวัตคิ วามเป็ นมาและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสัตว์ ตลอดจนแนวทางใน
การสร้ างสรรค์ของแต่ละชนชาติในยุคสมัยต่างๆ กล่าวได้ วา่ ไม่วา่ มนุษย์ชาติใดในโลกย่อมล้ วนมี
ความเกียวข้ องสัมพันธ์กบั สัตว์
ได้ รับประโยชน์จากสัตว์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม
และจาก
ความสัมพันธ์นี ถือเป็ นแรงผลักดันให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะซึง แสดงภาพลักษณ์ของสัตว์
ทีทรงคุณค่าสามารถพบเห็นได้ ในหลายอารยธรรม ทังศิ
 ลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก โดย
สามารถกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี 
15
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1.1 ประวัตแิ ละความเป็ นมาของสัตว์ ในงานทัศนศิลป์ตะวันตก
ในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ มนุษย์ยงั ไม่ร้ ูจกั กรรมวิธีการเพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ เวลา
ส่วนใหญ่ถกู ใช้ ไปกับการล่าสัตว์และการระแวดระวังภัยจากสัตว์ทีดรุ ้ าย ตลอดจนภัยจากธรรมชาติ
ความต้ องการอยู่รอดเป็ นแรงผลักดันพื นฐานด้ านร่ างกายทีทําให้ มนุษย์ออกล่าสัตว์เพือนํามาเป็ น
อาหาร โดยนิยมล่าสัตว์ขนาดใหญ่เนืองจากสามารถเก็บเนื อเอาไว้ รับประทานได้ นาน อย่างไรก็
ตามการล่าสัตว์ใหญ่เช่นนี ต้ องเสียงต่ออันตรายอย่างมาก เพราะอาวุธทีใช้ ล่าเพียงแต่ถกู ประดิษฐ์
ขึ นอย่างง่ายด้ วยวัสดุทีหาได้ จากธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน และกระดูกสัตว์ ดังนันอาวุ
 ธทีมีอยูเ่ มือ
เทียบกับพละกําลังอันมหาศาลของสัตว์ยอ่ มเสียงต่อการได้ รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
มนุษย์มีความต้ องการด้ านร่ างกาย คือ ความต้ องการอาหาร และความต้ องการด้ าน
จิตใจ คือ ความเชือ จึงก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะภาพสัตว์ขึ น โดยถ่ายทอดลงบนผนัง
ถํ าทีมนุษย์ใช้ เป็ นทีพกั อาศัย ซึง ความคิดแรกเริ มในการวาดภาพนันอาจสั

นนิษฐานได้ วา่ เกิดจาก
การเห็นร่ องรอยพื นผิวของผนังถํ าและเกิดจินตนาการเป็ นรูปร่างสัตว์ทีตนคุ้นเคย จากนันจึ
 งเริ มใช้
ไม้ ทีไหม้ ไฟลากเป็ นเส้ นแล้ วเติมส่วนทีวา่ งเปล่าเพือให้ เกิดภาพสัตว์ทีสมบูรณ์ขึ น
นอกจากนี 
นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความเห็นเรื องจุดประสงค์ในการวาดภาพสัตว์ของมนุษย์ถํ าดังนี 
ภาพเขียนสัตว์ไม่เพียงแต่ใช้ เฉพาะในการประกอบพิธีกรรมเท่านัน แต่อาจใช้ เพือ
เป็ นการแสดงฝี มือหรื อการฝึ กล่าสัตว์ หรื ออาจเป็ นการบันทึกเหตุการณ์ ตลอดจนอาจวาด
ภาพขึ นเพือประดับตกแต่งถํ าให้ สวยงาม โดยภาพเหล่านี เป็ นการลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ
ยังไม่มีการประดิษฐ์ หรื อจินตนาการทีบิดผันไปจากความเป็ นจริ ง... สีทีนํามาใช้ วาดภาพสัตว์
ทํามาจากหินหรื อดิน บดให้ ละเอียดแล้ วผสมกับเลือดกระต่ายหรื อเลือดของสัตว์ชนิดอืนๆ
และยางจากต้ นไม้ ส่วนเครื องมืออาจใช้ ไม้ ทบุ ปลาย หรื อใช้ ขนนกแทนพู่กนั 1

หากมนุษย์ถํ าวาดภาพสัตว์เพือความบันเทิงบริ เวณปากถํ าย่อมเป็ นส่วนทีมีความ
เหมาะสมมากทีสดุ
เนืองจากมีแสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น แต่ทว่ามนุษย์ถํ ากลับเลือก
สร้ างสรรค์ในบริ เวณทีมิดชิด ประกอบกับเมือศึกษารูปสัตว์บางตัวพบว่ามีร่องรอยของธนูหรื อหอก
จึงสันนิษฐานได้ ว่ามนุษย์ถํ าวาดภาพสัตว์เหล่านี เพือลดความเกรงกลัว หรื ออาจใช้ รูปสัตว์เป็ นเป้า
เพือศึกษา และฝึ กฝนศาสตร์ ในการโจมตีสตั ว์ 2
1

วนิดา ขําเขียว, ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ป์ (กรุงเทพ: โรงพิมพ์พรานนกการพิมพ์, 2543), 10.

2

กิตติมา อมรทัต, ประวัติจิตรกรรม (กรุงเทพ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, 2533), 12.
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สิงมีชีวิตชนิดแรกทีมนุษย์วาดขึ นคือภาพสัตว์ชนิดต่างๆ3 โดยปรากฏหลักฐานจํานวน
มากในถํ าทีมีชือเสียงหลายแห่ง เช่น ถํ าลาสโกซ์ (Lascaux Cave) (ภาพที 1) ตอนใต้ ของประเทศ
ฝรังเศส ถํ าอัลตามิลา (Ultamira Cave) ภาคเหนือของประเทศสเปน ฯลฯ นอกจากนี ยังค้ นพบ
ประติมากรรมรูปสัตว์ขนาดเล็กเป็ นจํานวนมาก

ภาพที 1 จิตรกรรมภาพสัตว์ทีถํ าลาสโกซ์ ประเทศฝรังเศส
ทีมา : Fred S. Kleiner, Gardner's art through the ages: a global history, 13th ed. (Boston,
Mass : Thomson/Wadsworth, 2009), 21.
ในส่วนของการแสดงออกนัน กําจร สุนพงษ์ ศรี ได้ อธิบายเนื อหา ลักษณะกระบวนแบบ
รวมทังกรรมวิ

ธีในการสร้ างสรรค์ผลงานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เอาไว้ ดงั นี 
...เนื อหาเรื องราวของภาพวาด ส่วนมากโดยทัว ไปเป็ นสัตว์แทบทังหมด

ซึง ยังคง
ลักษณะแข็งทือ เป็ นภาพทีมองเห็นด้ านข้ าง เห็นขาหน้ าและหลังอย่างละข้ าง ส่วนหัวและ
เขาสัตว์กลับมองเห็นด้ านหน้ า วิธีการมองเช่นนี เรี ยกว่า ทัศนียภาพทีบิดเบี ยว (Twist
Perspective) ลายเส้ นรอบนอกรู ปสัตว์มีทงขู
ั  ดขีดเป็ นร่ องลึก หรื อไม่ก็ใช้ สดี ํากับสีแดงวาด
ระบายอย่างกล้ าหาญ... จานผสมสีคงทําจากแผ่นหินบางๆ หรื อไม่ก็จากกระดูกสัตว์ทีแบน
ราบ พู่กนั คงทําจากต้ นไม้ เล็กๆหรื อกิงไม้
งไม้ โดยนํามาทุบปลายให้ แตกเป็ นฝอย หรื อไม่ก็ทํา
ด้ วยต้ นอ้ อ ขนนก หรื อขนสัตว์ นอกจากนี ยังพบหลักฐานเป็ นท่อนกระดูกสัตว์ตรงกลางเป็ นรู
กลวงคล้ ายกับหลอด พวกเขาคงนํากรรมวิธีการเป่ าพ่นมาใช้ ในการระบายสีควบคูก่ บั การ
ระบายด้ วยมือและพู่กนั สีทีนํามาระบายเป็ นสีวตั ถุธาตุทีหาได้ ตามธรรมชาติ เช่น ดินสีแดง
ดินสีนํ าตาล ดินสีเหลือง และสีดําจากถ่านไม้ หรื อหินแร่ เหล็ก หรื อจากเขม่า... สีตา่ งๆเหล่านี 
มีสสภาพเป็
ภาพเป็ นฝุ่ นเก็บไว้ ในเขาสัตว์ เวลาต้ องการใช้ ระบายก็เทออกผสมกับไขมันสัตว์หรื อยางไม้
3

Bryan Holme, Creatures of Paradise: Animals in Art
Hudson,1980),11.

(London: Thames and
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...ภาพสัตว์ตา่ งๆมีรูปร่ างเป็ นไปตามธรรมชาติ ศิลปิ นพยายามถ่ายทอดภาพทีเห็น
ออกมาอย่างซือสัตย์ และเต็มไปด้ วยความมัน ใจไม่วา่ จะเป็ นกิริยาท่าทาง รู ปร่ าง สัดส่วน หรื อ
กายวิภาพของสัตว์ชนิดต่างๆ แต่ละภาพได้ แสดงให้ เห็นความเฉลียวฉลาดในความช่างสังเกต
และความทรงจําทีดีเยียม พวกเขาเข้ าใจจับลักษณะพิเศษของสัตว์แต่ละชนิด เป็ นต้ นว่า
ท่าทางอันสง่างาม ปราดเปรี ยว หรื องุ่มง่าม ท่าทางระแวงภัยตืนกลัว หรื อดุร้าย...
...หลายถํ าผลงานเขียนทับซ้ อนกันโดยจิตรกรต่างระยะเวลากัน หรื อบางครัง ก็ใน
เวลาใกล้ เคียงกัน... แสดงให้ เห็นหลักสุนทรี ยศาสตร์ อย่างหนึง ว่า พวกเขายังไม่มีความเข้ าใจ
การค้ นหาวิธีจดั องค์ประกอบภาพ... ถึงกระนันมนุ
 ษย์ถํ าก็ยงั คงแก้ ปัญหาวิธีการวาดภาพบน
พื นผนังขรุ ขระ เว้ าแหว่ง โป่ งนูนด้ วยการสร้ างรู ปทรงให้ ลวงตา บริ เวณนูนของผนังมักใช้ วาด
ภาพวัวป่ าหรื อสัตว์ใหญ่ให้ ดมู ีปริ มาตรใหญ่โตสมกับร่ างของสัตว์ หรื อบางครัง ใช้ รอยจุดด่าง
ดําของผนังตามธรรมชาติให้ เป็ นลวดลายตัวสัตว์ เท่ากับพวกเขาเข้ าใจใช้ สิงลวงตาให้ ได้ ผล
เกิดความเหมือนของจริ ง (realistic) อย่างสัมฤทธิผล 4

สรุปได้ วา่ นอกจากจะมีการแสดงออกด้ วยรู ปสัตว์แล้ วนัน เลือด ขน และกระดูกยังถูก
นํามาทําเป็ นเครื องมือในการใช้ ถ่ายทอดทีสําคัญ อีกทังมนุ
 ษย์ถํ าวาดภาพสัตว์ขึ นเพือสนองตอบ
ตามความเชือในลัทธิวิญาณนิยมอย่างแนบแน่น ผลงานแสดงออกโดยพยายามลอกเลียนถ่ายทอด
มาจากธรรมชาติดงั ทีตาเห็น ซึง ต่อมาค่อย ๆ ถูกตัดทอนย่นย่อเหลือเป็ นเพียงภาพสัญลักษณ์ โดย
ซ่อนเร้ นเนื อหาความต้ องการไว้ เบื องหลังภาพ5 และได้ ถกู พัฒนาจนกลายเป็ นภาษาของมนุษย์ทีใช้
ในการสือสารกันในทีสดุ ดังทีวนิดา ขําเขียวได้ กล่าวถึงทีมาของอักษรภาพไว้ ดงั นี 
การเขียนภาพสัตว์ในศิลปะยุคหินกลาง ศิลปิ นเริ มมีความคิดทางศิลปะทีซบั ซ้ อน
มากขึ น คือ มีการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้ สกึ อย่างรุ นแรง เช่น ภาพวัวทีมีลกั ษณะปราด
เปรี ยว แสดงให้ เห็นกล้ ามเนื ออันทรงพลังทีเคลือนไหวอย่างมีชีวิตชีวา ซึง ภาพเขียนเหล่านี เป็ น
พื นฐานไปสูก่ ารเขียนอักษรภาพในสมัยต่อมา6

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่ามนุษย์ได้ พฒ
ั นาการสือสารโดยเริ มต้ นจากภาษาภาพ
พัฒนาปรับปรุงไปสูร่ ะบบตัวอักษรซึง สอดคล้ องกับ ดร. ซาเวียร์ เปอร์ เรต์ ชาวฝรังเศส ทีเสนอว่า
4

กําจร สุนพงษ์ ศรี , ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), 9.
5

เรื องเดียวกัน, 21-22.

6

วนิดา ขําเขียว, ประวัติศาสตร์ ศลิ ป์, 11.
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“เมือ 35,000 มาแล้ วมนุษย์ก่อนประวัตศิ าสตร์ เขียนภาพบนผนังถํ าต่อมาอีกนานระบบการเขียน

ยนจึงเริ มมี
แรกสุดใช้ สญ
ั ลักษณ์จงึ กําเนิดขึ นในเมโสโปเตเมีย และอียิปต์...”7 ดังนันระบบของการเขี
แหล่งทีมาจากการสือสารกันด้ วยภาษาภาพ
อารยธรรมอียิปต์มีการประดิษฐ์ อกั ษรภาพศักดิสw ิทธิwเรี ยก เฮียโรกลีฟิค (Hieroglyphics)
มักประกอบด้ วยภาพสัตว์หลากหลายชนิด เป็ นรู ปภาพทีใช้ เป็ นตัวอักษรมิได้ มีความหมายตามรู ปภาพ
ทีแสดงออก เช่น รู ปนกไม่ได้ หมายความถึงนกแต่เป็ นตัวอักษร A และรูปสิงโตหมอบเป็ นสัญลักษณ์
แทนตัวอักษร L หรื อ R ในอักษรโรมัน เป็ นต้ น8 ซึง สามารถพบเห็นอักษรเหล่านี ได้ ตาม
สถาปั ตยกรรมต่างๆ สืบเนืองจากความเชือของชาวอียิปต์โบราณทีเชือว่าวิญญาณทีออกจากร่างต้ อง
ได้ รับการพิพากษาจากยมเทพ บุคคลทีกระทําความดีจะได้ รางวัลแต่หากทําชัว ต้ องถูกลงโทษ เพือ
เป็ นหลักประกันทีแน่นอน ชาวอียิปต์จงึ เขียนอักษรเฮียโรกลีฟิคบันทึกความดีของผู้ตายอาจอยู่บน
ฝาผนัง และบางครัง อาจบันทึกใส่กระดาษปาปิ รุส (Papyrus) แล้ วม้ วนไว้ ทีข้างตัวของผู้ตายนิยม
เรี ยกว่าคัมภีร์มรณะ (Book of the dead) ซึงอักษรภาพเหล่านี ยังคงประกอบไปด้ วยสัญลักษณ์และ
ภาพสัตว์ชนิดต่างๆเพือใช้ สือความ นอกจากนี ภาพสัตว์ยงั ปรากฏอยูใ่ นผลงานศิลปะประเภทต่างๆ ทัง
สถาปั ตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และข้ าวของเครื องใช้ ในชีวิตประจําวัน เป็ นต้ น
เนืองจากผลงานศิลปกรรมตลอดจนการดําเนินชีวิตของชาวอียิปต์ยงั คงได้ รับอิทธิพล
จากความเชือเกียวกับสัตว์เทพเจ้ าอยูม่ าก โดยในระยะแรกชาวอียิปต์ยกย่องสัตว์ดรุ ้ าย เช่น งู สิงโต
นกอินทรี ย์ เหยียว สุนขั จิ งจอก และวัว ต่อมาจึงหันมาเคารพสัตว์มีประโยชน์เพิมขึ น เช่น แมว
เพราะสามารถจับหนูจํานวนมากจากเอเชียทีบกุ รุกอียิปต์ได้ ดี หรื อการบูชาลิงบาบูนเพราะมีความ
เชือว่าสิงโต เสือดาว หรื อสัตว์ประเภทเดียวกันนี จะไม่เข้ ามาในเขตแดนของลิงบาบูน อีกทังลิ
 ง
บาบูนยังมีความสามารถในการค้ นหาแหล่งนํ า ซึง ถือเป็ นสิงสําคัญอย่างมากของชาวอียิปต์9 ซึง
ต่อมาการเคารพบูชาสัตว์ได้ กลายเป็ นศาสนา นอกจากมีความเชือเรื องสัตว์เทพเจ้ า ชาวอียิปต์ยงั มี
ความเชือเกียวกับชีวิตหลังความตาย ทําให้ เกิดการสร้ างศิลปกรรมเพือให้ คงอยู่อย่างถาวรถึงโลก
หน้ า และเกิดความต้ องการเก็บรักษาศพไม่ให้ เน่าเปื อยด้ วยวิธีการทํามัมมี โดยได้ นําเอาอวัยวะ
สําคัญเก็บรักษาไว้ ในภาชนะทัง 4 ดังนี  คือ ไหอิมเซตี (Imsety) รูปศีรษะมนุษย์สําหรับเก็บรักษา
7

นิคม มูสกิ ะคามะ, สุนทรี ยศาสตร์ : ทฤษฎีแห่งวิจิตรศิลปาการ, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,

8

หลวงวิจิตรวาทการ, ประวัติศาสตร์ สากล, พิมพ์ครัง ที 2 (กรุงเทพฯ: สร้ างสรรค์บ๊ คุ ส์, 2547), 29-30.

9

ยูริ ดมิตริ เยฟ, มนุษย์กบั สัตว์ แปลโดย ทองสุก เกตุโรจน์ (กรุงเทพ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2534), 33.

2547), 151.
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ตับ ไหควีเบคฮ์เซนนูเอฟ (Qebekh-Sennuef) รูปศีรษะนกเหยียวสําหรับเก็บลําไส้ ไหฮาปี (Hapy)
รูปศีรษะลิงบาบูนสําหรับเก็บปอด และไหดูอามูเตฟ (Duamutef) ไหรูปศีรษะสุนขั ป่ าสําหรับเก็บ
กระเพาะอาหาร ตามความเชือของชาวอียิปต์เทพทัง 4 คือบุตรของเทพโฮรุส (Horus) มีหน้ าที
พิทกั ษ์ รักษาอวัยวะในไหทัง 4 ใบ10 (ภาพที 2)

ภาพที 2 ภาชนะสําหรับเก็บอวัยวะผู้เสียชีวิตของชาวอียิปต์โบราณ
ทีมา : Phillip Wilkinson. Ancient Egypt, 4th ed. (London: Dorling Kindersley Limited, 1995), 15.
กล่าวโดยสรุ ปคือภาพลักษณ์ของสัตว์ในงานศิลปกรรมของอียิปต์นนขึ
ั  นอยู่กบั พื นฐาน
ทางด้ านความเชือในสัตว์เทพเจ้ าเป็ นหลัก ผลงานทีสร้ างสรรค์ขึ นโดยมากมีจดุ มุง่ หมายเพือประกอบ
พิธีกรรมทางความเชือคือ เชือว่าเทพเจ้ าทังปวงมั

กสิงสถิตอยูใ่ นร่างของสัตว์นานาชนิด รวมทังให้

ความเชือว่าฟาโรห์ทีเปรี ยบเสมือนสมมติเทพ ด้ วยเหตุนี ผลงานศิลปะส่วนใหญ่จงึ ถูกสร้ างขึ นเพือ
สนองตอบต่อผู้มีอํานาจคือ เทพเจ้ า และฟาโรห์เป็ นสําคัญ
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ในดินแดนของอาณาจักรอัสซิเรี ย (Assyria) บริ เวณทางเข้ า
พระราชวังคอร์ ซาแบต (Khorsabad) ปรากฏประติมากรรมสลักรูปวัวมีปีกศีรษะเป็ นมนุษย์ขนาด
ใหญ่ตงตระหง่
ั
านสูงประมาณ 16 ฟุต ทําหน้ าทีประดุจดัง ยามเฝ้าประตู โดยรู ปวัวหมายถึงผืน
แผ่นดิน ปี กหมายถึงท้ องฟ้า ศีรษะคนหมายถึงกษัตริ ย์ผ้ มู ีฐานะสูงสุดดุ
ดดุจเทพเจ้ า รูปสลักนี ทําหน้ าที
รองรับนํ าหนักอิฐทีก่อเป็ นรูปวงโค้ งบริ เวณประตูพระราชวัง และสร้ างความน่าเกรงขามแก่ศตั รู
รวมทังแสดงถึ

งพระราชอํานาจของกษัตริ ย์ นอกจากนี ยังปรากฏภาพสลักแสดงเรื องราวเกียวข้ อง
กับพระราชกรณียกิจของกษัตริ ย์ เช่น การสงคราม และการไล่ลาสิ
า่ สิงโต โดยเฉพาะรู ปสิงโตบาดเจ็บ
(ภาพที 3) ทีมมีีความพยายามเลียนแบบธรรมชาติโดยแสดงความเหมือนจริ งทังกายวิ

ภาค และ
ถ่ายทอดความสมจริ งด้ านอารมณ์ความรู้สึก ดังทีกําจร สุนพงษ์ ศรี ได้
ได้ กล่าวถึงรูปสิงโตบาดเจ็บดังนี 
10

เรืองเดียวกัน, 249.
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รู ปสลักในสมัยพระเจ้ าอัสสุระบานีปาลซึง ขุดค้ นพบทีกรุ งนิเนเวห์...... รู ปสิงโตบาดเจ็บ
(A Wounded Lion)... ภาพสิงโตถูกลูกธนูยิงติดเต็มร่ างจนขาหลังทังสองข้

างใช้ การไม่ได้ ท่าทาง
ทีร้องอย่างโหยหวนเจ็บปวด และเลือดทีไหลหลัง ออกมา สร้ างอารมณ์
างอารมณ์สะเทือนใจได้ อย่างดียิง...
นอกจากแสดงให้ เห็นถึงความช่างสังเกตในกายวิภาคสัตว์ ยังแสดงความหมายเป็ นนัยให้ เห็นถึง
ความเป็ นราชาของมนุษย์ สามารถสังหารและเอาชนะต่อราชาของสัตว์ร้ายเช่นสิงโตอีกด้ วย11

จากข้ อความข้ างต้ นทําให้ สามารถสรุปได้ วา่ ศิลปะทีแสดงภาพสัตว์ในอัสซิเรี ย
โดยเฉพาะภาพสลักนูนตําทีแสดงอาการบาดเจ็บของสิงโตนี  ศิลปิ นหรื อช่างมีความพยายามในการ
เฝ้าสังเกตกายวิภาค อิริยาบถของสัตว์ และถ่ายทอดออกมาโดยพยายามให้ มีความเหมือนจริ งตาม
ธรรมชาติมากทีสดุ ซึง เกมการไล่ลา่ สิงโตราชาแห่งสัตว์ทงมวลเป็
ั
นสิงสะท้ อนถึงความสง่างามผ่า
เผย และน่าเกรงขามของกษัตริ ย์อสั ซิเรี ยได้ เป็ นอย่างดี

ภาพที 3 ภาพสลักรู ปสิงโตบาดเจ็บสมัยพระเจ้ าอัสสุระบานีปาลขุดค้ นพบทีกรุงนิเนเวห์ ศิลปะอัสซิเรี ย
ทีมา : Hugh Honour and John Fleming, A World History of Art, 17th ed. (London: Laurence
King Publishing, 2005), 99.
ในสมัยอาณาจักรคัลเดีย หรื อบาบิโลเนียใหม่ (Caldia or Neo-Babylonia) มี
สถาปั ตยกรรมทีโดดเด่นคือ ประตูอิชทาร์ (Ishtar Gate) ประตูวงโค้ งถูกประดับด้ วยกระเบื อง
เคลือบสีนํ าเงินเข้ มและเหลืองทอง ตกแต่งด้ วยยรูรู ปสิงโตถือเป็ นความนิยมในสมัยนี  โดยมีความเชือ
ว่าสิงโตคือราชาของเหล่าสัตว์ และเป็ นสัญลักษณ์ของเทพีอิชทาร์ (Ishtar) เทพธิดาแห่งความมัง คัง
สมบูรณ์12 นอกจากนี ยังปรากฏรูปสัตว์ตา่ งๆ เช่น มังกรเป็ นสัญลักษณ์ของเทพเจ้ ามาร์ ดคุ
(Marduk) วัวเป็ นตัวแทนของเทพเจ้ าอะดาด (Adad) เป็ นต้ น
11

กําจร สุนพงษ์ ศรี , ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะตะวันตก 1, 75-76.

12

เรื องเดียวกัน, 78.
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อาณาจักรเปอร์ เซีย (Persia) ปรากฏภาพสัตว์ทีมีทงลั
ั  กษณะตามธรรมชาติ และ
จินตนาการมากมาย เช่น หัวเสารูปวัว ทีพระราชวังเปอร์ ซีโพลิส (Persepolis) (ภาพที 4) และ
ประติมากรรมนูนกลาง (Messo-relief) ทีใช้ ตกแต่งบันได ฝาผนังของพระราชวังสลักรูปขบวนแถว
ในพระราชพิธีทีประกอบไปด้ วยทหารองครักษ์ ยืนถืออาวุธ รูปประมุขของประเทศราช และเหล่าข้ า
ราชบริ พารทีกํกําลังประคองเครื องราชบรรณาการมาถวายแด่องค์จกั รพรรดิ ซึง ในทีนี ปรากฏภาพ
สลักรูปวัว อูฐ ฯลฯ ทีมีการแสดงภาพลักษณ์ตามธรรมชาติ อีกทังในสมั

ยนี ยังพบสิงโตมีปีกมีเขาซึง
สร้ างด้ วยอิฐเคลือบสี หรื อรูปสฟิ งซ์มีปีกเป็ นสัตว์ในจินตนาการทีเมืองซูซา่ เป็ นต้ น

ภาพที 4 หัวเสารูปวัวทีพระราชวังเปอร์ ซีโพลิส ศิลปะเปอร์ เซีย
ทีมา : Hugh Honour and John Fleming, A World History of Art, 17th ed. (London: Laurence
King Publishing, 2005), 105.
ดินแดนแถบเมโสโปเตเมียมีวฒ
ั นธรรมทีคล้
คล้ ายคลึงกับชาวอียิปต์ ศิลปะมีจดุ เริ มต้ นและ
พัฒนามาจากยุคหินใหม่ เมือการเมืองและระบบการปกครองเปลียนแปลงกลายเป็ นระบบนายกับ
ทาส พิธีกรรมต่าง ๆ จึงเกิดขึ นโดยยึดผู้มีอํานาจ คือ ฟาโรห์ หรื อกษัตริ ย์เป็ นหลัก ซึง ต้ องแสดงออก
ถึงความยิงใหญ่ ศิลปะส่วนใหญ่จงึ ถูกสร้ างขึ นโดยมีมลู เหตุจากความหวาดกลัว ความศรัทธา
ความหวัน เกรงในอํานาจของชนชันปกครอง

อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ของเทพเจ้ าในดินแดน
เมโสโปเตเมียนันมี
 ความแตกต่างไปจากอียิปต์คืคอื
เทพจ้ ามีรูปลักษณ์เป็ นมนุษย์ไม่มีสว่ นใดเป็ น
สัตว์13 ดังนัน ภาพลักษณ์ของสัตว์ทีปรากฏนัน จึงเป็ นเพียงสัตว์สญ
ั ลักษณ์ประจําองค์เทพเจ้ า หรื อ

เป็ นสัญลักษณ์ทีแสดงให้ เห็นอํานาจของกษัตริ ย์ทีอยูใ่ นชนชันปกครอง
เท่านัน
13

หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: สร้ างสรรค์บ๊ คุ ส์, 2546), 52.
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ศิลปกรรมมิโโนอั
นอัน (Minoan) เป็ นแหล่งอารยธรรมทีเก่าแก่อีกแห่งหนึง ของโลก ที
พระราชวังคนอสซุส (Knossus) ภายในมีการตกแต่งด้ วยจิตรกรรมฝาผนังรู ปสัตว์ตา่ งๆ เช่น นก
แมลง การชนวัว การเล่นกายกรรมบนหลังวัว (ภาพที 5) และปลาโลมา โดยไม่แสดงความ
หวาดกลัวในอํานาจหรื อสิงลี ลับแต่กลับแสดงให้ เห็นถึงความมีเสรี ภาพอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
ความเชือเกียวกับสัตว์ของเทพเจ้ ายังคงปรากฏให้ เห็น แต่ไม่มากเท่ากับอารยธรรมอียิปต์ เช่น เทพี
งู เป็ นรูปผู้หญิงมีลกั ษณะแข็งทือ มือกางออกจับงูเอาไว้ ทงสองข้
ั
าง พบทีห้องบูชาในพระราชวัง
คนอสซุส เป็ นต้ น ด้ านภาชนะทีโดดเด่นในสมัยนี  คือ ภาชนะเหยือกแอมโฟราทีได้ รับการออกแบบ
ลวดลายรูปปลาหมึกทีดมู ีชีวิตซึง สอดคล้ องกับรู้ทรงของภาชนะได้ เป็ นอย่างดี

ภาพที 5 จิตรกรรมฝาผนังรูปการเล่นกายกรรมบนหลังวัว พระราชวังคนอสซุส ศิลปะมิโนอัน
ทีมา : Elke Linda Buchholz and others, Art: A World History (New York: Abrams, 2007), 34.
ศิลปกรรมรูปสัตว์ทีพบในศิลปะกรี ก (Greek Art) นันสื
 บเนืองมาจากความนับถือ
ธรรมชาติ เชือว่าพลังทีลี ลับนี เกิดจากอํานาจของเทพเจ้ า ทีมีลกั ษณะทางกายภาพเหมือนดัง มนุษย์
ทุกประการ หากแต่มีความสมบูรณ์ และมีอํานาจทีเหนือกว่า ซึง ศาสนาของกรี กได้ เสริ มแต่ง
เรื องราวจนกลายเป็ นศาสนนิยาย ทีตอ่ ไปจะส่งอิทธิพลทางความเชือให้ แก่ชาว
ชาวโรมัน
ในระยะเริ มต้ น (Primitive Period) ของศิลปะกรี กยังไม่ได้ รับการพัฒนาฝี มือจนถึงขีด
สุด กายวิภาคทังมนุ
 ษย์และสัตว์ยงั แสดงออกได้ ไม่เหมือนจริ งเท่าใดนัก ดังจะเห็นได้ จากภาพเขียน
ลวดลายรูปมนุษย์และสัตว์ ทีใช้ ตกแต่งภาชนะแสดงออกอย่างง่าย แข็งทือ จนกระทัง ในศิลปกรรม
สมัยคลาสสิก (Classic Period) จึงสามารถพัฒนาการสร้ างสรรค์ให้ ถ่ายทอดได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
เช่น ประติมากรรมนูนตําประดับชายหลังคาเทวาลัยพาร์ เธนอน (Parthenon) ปรากฏรูปเด็กหนุม่
กับคนเลี ยงม้ า หรื อรู ปนายทหารและเด็กหนุม่ บังคับม้ า (ภาพที 6) ซึง สามารถแสดงกายวิภาคทัง
มนุษย์และม้ าได้ อย่างงดงาม เป็ นต้ น
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ภาพที 6 ประติมากรรมสลักภาพนายทหารและเด็กหนุ่มบังคับม้ าประดับวิหารพาร์ เธนอน ศิลปะกรี ก
ทีมา : Fred S. Kleiner, Gardner's art through the ages: a global history, 13th ed. (Boston,
Mass : Thomson/Wadsworth, 2009), 130.
ศิลปิ นกรี กมีทศั นะต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ
ปะสองแนวทาง
สองแนวทาง คือ การลอกเลียนแบบ
(Imitate) เป็ นการเลียนจากสิงทีตาเห็นตามธรรมชาติ และลัทธิอดุ มคติ เกิดจากจินตนาการขึ นใหม่
นอกเหนือจากความจริ งทีปรากฏในธรรมชาติ ซึง ศิลปิ นทุกสาขาต่างมีความนิยมในแนวทางลัทธิ
อุดมคตินี  ดังที พาร์ ราซิอสุ จิตรกรในสมัยคลาสสิกได้ กล่าวดังนี  คือ “จงนําความงามทีสดุ ในแต่ละ
ส่วนของแต่ละคนนํามาผสมรวมกันเข้ า สร้ างให้ เป็ นเอกภาพในรูปร่างทีงดงามมากทีสดุ ”14 ดังนัน
จึงอาจกล่าวได้ วา่ ศิลปะภาพสัตว์ทีแสดงออกส่วนใหญ่ตา่ งอยูภ่ ายใต้ แนวคิดลัทธิอดุ มคตินี ด้ วย ซึง
มุง่ เน้ นแสดงความสมบูรณ์ของเรื อนร่าง สัดส่วน และกล้ ามเนื อโดยแสดงความงดงามตามอุดมคติ
ในสมัยนี สัตว์ถกู นํามาใช้ เป็
เป็ นสัญลักษณ์
หรื อเป็ นสัตว์บริ วารของเหล่าเทพเจ้ าทีมี
รูปลักษณ์เป็ นมนุษย์ ดังเช่น นกอินทรี ย์คือสัตว์ประจําพระองค์ของเทพซุส (Zeus) นกยูงเป็ น
สัญลักษณ์ของเทพีเฮร่า (Hera) กวางเป็ นสัญลักษณ์ของเทพีอาร์ ทิมิส (Artemis) นกเขาเป็ นสัตว์
สัญลักษณ์ของเทพีวีนสั (Venus
Venus) ม้ าเป็ นสัญลักษณ์ของเทพโพไซดอน (Poseidon) นกฮูกเป็ นสัตว์
สัญลักษณ์ของเทพีอเธนา (Athena) เป็ นต้ น ต่อมาชาวโรมันได้ รับเอาทังความเชื

อและรูปแบบ
แนวทางในการสร้ างสรรค์งานศิลปะมาจากชาวกรี ก รูปสัตว์ตา่ งๆจึงถูกสร้ างสรรค์ขึ นภายใต้ ความ
เชือและแนวทางของกรี ก หากแต่เปลียนนามของเหล่าเทพเจ้ าเท่านัน
ครัน เมือศาสนาคริ สต์เริ มได้ รับความนิยม
ผลงานศิลปะของชาวคริ สเตียนสมัยแรก
ปรากฏภาพสัตว์ตา่ งๆ มีบทบาทในฐานะเป็ นสัญลักษณ์ทีใช้ สือแทนฉากตอนของเนื อหาเรื องราว
14

กําจร สุนพงษ์ ศรี , ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะตะวันตก 1, 151.
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พระเยซู นักบุญ เหล่าสาวก ฯลฯ ดังที กําจร สุนพงษ์ ศรี กล่าวถึงสัญลักษณ์ทีปรากฏในผลงาน
ศิลปกรรมของชาวคริ สเตียนเอาไว้ ดงั นี คือ
โดยทัว ไปจิตรกรรมของศิลปะคริ สเตียนสมัยแรกเป็ นไปในแนวทางแบบสัญลักษณ์
นิยม หรื อไอโคโนกราฟี (Iconography) คือ สร้ างภาพให้ มีความหมายเป็ นสัญลักษณ์
มากกว่าจะแสดงให้ เห็นจริ ง มีจดุ ประสงค์เป็ นทีกราบไหว้ บชู า ดังเช่น รูปของเด็กเลี ยงแกะมี
ความหมายถึงพระเยซู รู ปนกเขามีความหมายถึงพระจิต และรู ปนกยูงมีความหมายถึงความ
อมตะ เป็ นต้ น15

การใช้ ภาพลักษณ์ของสัตว์เพือเป็ นสัญลักษณ์ปรากฏในผลงานศิลปะทีเกียวข้ องกับ
ศาสนามากมาย อาจกล่าวได้ วา่ ภาพสัตว์ในสมัยกลาง (Middle-Age Arts) มีจดุ มุง่ หมายของการ
ทําขึ นเพือศาสนา โดยมุง่ ให้ ความสําคัญกับการใช้ ภาพลักษณ์ของสัตว์เพือเป็ นตัวแทนถึงบุคคล
และเรื องราวต่าง ๆ ทางศาสนาคริ สต์ ดังทีวนิดา ขําเขียวได้ กล่าวถึงลักษณะแนวทางของการ
แสดงออก ดังนี 
จากความเชือในศาสนานี ทําให้ เกิดความนิยมในการสร้ างรู ปเคารพของพระเยซู
แม่พระ และนักบุญต่าง ๆ มากมาย แต่ผลงานเหล่านี หาชิ นทีทดั เทียมกรี ก และโรมันได้ ยากใน
ด้ านการใช้ ฝีมือ เพราะศิลปิ นในสมัยนี ไม่ต้องการเน้ นความงาม แต่จะเน้ นเฉพาะเนื อหา
เท่านัน ประกอบกับความเชือทีวา่ กายมนุษย์เป็ นบาปทีชวั ร้ ายเป็ นบ่อเกิดของกิเลส เป้าหมาย
ในการสร้ างศิลปกรรมจึงไม่ใช่ความงดงาม แต่เป็ นศิลปะเพือเตือนใจ และสอนให้ มนุษย์หยุด
ความชัว ร้ าย กระทําแต่ความดีงามเพือชีวิตทีดีในโลกหน้ า ศิลปะในสมัยนี จึงเปรี ยบเสมือน
สาวใช้ ของศาสนา กล่าวคือ เป็ นเครื องมือทีจะทําให้ มนุษย์เข้ าใจศาสนามากยิงขึ น16

อาจกล่าวได้ ว่าภาพสัตว์ทีปรากฏในศิลปะในสมัยกลางมีจดุ มุง่ หมายเพือเป็ นสัญลักษณ์
ทีใช้ สือความทางศาสนา ซึง ไม่ได้ มงุ่ เน้ นทีการแสดงความงดงามของรูปทรงอย่างเช่นทีปรากฏใน
ศิลปะกรี ก และโรมัน
ในสมัยเรอเนสซองส์ (Renaissance) มีพฒ
ั นาการทางด้ านการศึกษา และทักษะฝี มือ
เป็ นเหตุให้ ภาพลักษณ์ของสัตว์ทีปรากฏมีการแสดงออกอย่างเหมือนจริ ง ศิลปิ นมีความปรารถนา
จะแสดงภาพสัตว์โดยอ้ างอิงโลกในธรรมชาติ
ซึง ต่างจากสมัยกลางทีรูปแบบผลงานศิลปะอยู่
15

เรื องเดียวกัน, 224.

16

วนิดา ขําเขียว ประวัติศาสตร์ ศิลป์, 58.
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ภายใต้ อิทธิพลของศาสนา ดังทีวนิดา ขําเขียวได้ อธิบายลักษณะการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะใน
สมัยเรอนาซองส์ ดังนี  “ศิลปะแบบเรอนาซองส์มีเอกลักษณ์อยูท่ ีความพยายามสร้ างสรรค์ศลิ ปะให้
เหมือนธรรมชาติมากทีสดุ ...การสร้ างงานศิลปะในสมัยนี เป็ นการแสดงออกซึง คุณค่าของความเป็ น
มนุษย์”17
ศิลปะเรอเนสซองส์มีความมุง่ หมายสะท้ อนวัตถุสภาพตามความเป็ นจริ งดังทีตาสามารถ
มองเห็นได้ จากธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเนื อหาสาระทีเกิดขึ นภายในผลงานศิลปกรรมยุคนี ยังคงมี
เนื อหาสาระทีเกียวข้ องกับศาสนา เทพปกรณัมซึง เป็ นเรื องราวทีเหนือจริ งอยูบ่ ้ าง นอกจากนี ยังมี
การให้ ความสําคัญกับหลักปรัชญาทีนอกเหนือไปจากคริ สต์ศาสนาด้ วย คือ ลัทธิมนุษยนิยม
(Humanism) ซึง เป็ นหลักปรัชญาทีสําคัญของกรี ก และโรมัน กล่าวคือ การถือเอามนุษย์เป็ นจุด
ศูนย์กลางทีสําคัญทีสดุ แตกต่างไปจากสมัยกลางทีถือเอาพระเจ้ าเป็ นศูนย์กลาง ส่วนมนุษย์เป็ น
สิงไร้ คา่ จากแนวคิดนี ทําให้ มนุษย์ใฝ่ หาความรู้ซงึ มิได้ มีเพียงในโลกของศาสนา มุง่ ให้ ความสนใจ
งานด้ านศิลปกรรมจนเกิดการค้ นคว้ าวิธีการสร้ างสรรค์มากขึ น
เนื อหาในผลงานจิตรกรรมสมัยเรอเนสซองส์ทีปรากฏภาพลักษณ์ของสัตว์ซงึ มีความ
เกียวเนืองกับเทพปรณัมของกรี ก โรมัน เช่น ผลงานจิตรกรรมชือ “The Birth of Venus” ของ
บอตติเชลลี (Sandro Botticelli) แสดงภาพเทพีวีนสั ยืนอยูบ่ นเปลือกหอย และจิตรกรรมชือ “Leda
and the Swan” ของเลโอนาโด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) แสดงภาพเทพเจ้ าซุสแปลงกายเป็ น
หงส์ขาว ฯลฯ นอกจากนี ยังปรากฏผลงานทีนอกเหนือไปจากเรื องราวทางศาสนาและความเชือ คือ
ประติมากรรมบุคคลสําคัญอาทิ ประติมากรรมโลหะรู ปคนขีม้า “นายพลอีราสโมดา นาร์ นี” หรื อ
รู้จกั ในนามของ “กัตตาเมลาตา” (Gattamelata) ของประติมากรโดนาเตลโล (Donatello) และ
ประติมากรรม “นายพลบาร์ โตโลมิโอ คอลเลโอนี” (Bartolomeo Colleoni) ของประติมากร
แวร์ รอคคิโอ (Andrea del Verrocchio) ฯลฯ รวมทังเรื
  องราวทีแสดงความสนใจในสัตว์สว่ นบุคคล
เช่น ศิลปิ นลีโอนาโดได้ ร่างภาพด้ วยลายเส้ นเพือบันทึกอากัปกิริยาของสัตว์จําพวกนก ม้ า และแมว
เอาไว้ มากมาย หรื อ ผลงานสีนํ าแสดงภาพกระต่ายป่ าของ อัลเบรคท์ ดูเรอร์ (Albrecht Durer)
(ภาพที 7) เป็ นต้ น

17

เรื องเดียวกัน, 61.
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ภาพที 7 อัลเบรคท์ ดูเรอร์ ผลงานชือ Hare พ.ศ.2045 สีนํ าบนกระดาษ ขนาด 25 x 23 ซม.
ทีมา : Stephen Farthing, 1001 Paintings You Must See Before You Die, 2nd ed. (London:
Cassell Illustrated, 2007), 134.
เนื อหาทีปรากฏในงานศิลปะทีได้ ยกตัวอย่างไปแล้ วในข้ างต้ น ทัง เรื องราวทางศาสนา
ความเชือ เทพปกรณัม หรื อบุคคลสําคัญแห่งยุค ทังหมด
งหมดยั
 ยังคงเป็ นส่วนหนึง ทีศลิ ปิ นหยิบยกนํามา
แสดงออกในผลงานศิลปะอย่างต่อเนือง หากแต่สดั ส่วนของเนื อหาทีปรากฏนันขึ
 นอยูก่ บั บริ บท
แวดล้ อมในแต่ละยุคสมัย เช่น ในสมัยบาโรก (Baroque) ดิเอโก เวลาสเกซ (Diego Velasques)
จิตรกรในราชสํานักสเปนวาดภาพเจ้ าหญิงน้ อยมาร์ การริ ต้าทีด้ด้านหน้ าปรากฏภาพสุนขั หมอบใน
ผลงานชือ “Las Meninas” และ จิตรกรรูเบนส์ (Peter Paul Rubens) สร้ างสรรค์จิตรกรรมทีแสดง
รูปสัตว์ทีเกียวเนืองกับเรื องเทพปกรณัม ในผลงานชือ “The Rape of Europa” เทพเจ้ าซุสทรง
แปลงกายเป็ นวัวลักพาตัวนางยูโรปา หรื อสมัยโรโกโก (Rococo) ศิลปิ นวาดภาพบุคคลสูงศักดิแw ละ
มักมีสตั ว์เลี ยงในภาพ โดยเฉพาะสุนขั เพือเป็ นการส่งเสริ มภาพลักษณ์ทีดี นับเป็ นกระแสความนิยม
ในขณะนันอย่
 างยิง18 ดังนันจึ
 งปรากฏจิตรกรรมภาพเหมือนบุคคลโดยมีสุสนุ ขั ข้ างกาย เช่น ผลงาน
ของทอมัส เกนสโบโร (Thomas Gainsborough) ชือ “The Morning Walk” (ภาพที 8) และเอ็ดวิน
แลนด์เซีย (Edwin Landseer) กับผลงานจิตรกรรมภาพสัตว์จํานวนมาก ทังสุ
 นขั และสัตว์ป่า
ประเภทอืน เช่น ภาพกวางในผลงาน ชือ “Monarch of the Glen” รวมทัง ผลงานทีโดดเด่นของ
ศิลปิ นชาวอังกฤษ จอร์ จ สตับส์ (George Stubbs) ผู้เฝ้าศึกษา และสร้ างสรรค์ผลงานรูปม้ า
จนกระทัง กลายมาเป็ นตําราและต้ นแบบของการเขียนภาพม้ า19 เช่น ผลงานชือ “Rubbing Down”
(ภาพที 9) เป็ นต้ น อาจกล่าวได้ วา่ จุดประสงค์ของการแสดงภาพลักษณ์ของสัตว์มงุ่ ไปยังเรื องของ
ความสนใจส่วนตัว และถอยห่างออกจากศาสนาหรื อความเชือมากขึ นเรื อยๆตามลําดับ
18

Tamsin Pickeral, The Dog: 5,000 Years the dog in art (London: Merrell, 2008) 18-19.
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Ibid., 7.
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ภาพที 8 ธอมัส เกนส์โบโร ผลงานชือ Morning Walk พ.ศ.2303 สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 236 x 179 ซม.
ทีมา : Stephen Farthing, 1001 Paintings You Must See Before You Die, 2nd ed. (London:
Cassell Illustrated, 2007), 134.

ภาพที 9 จอร์ จ สตับส์ ผลงานชือ Rubbing Down พ.ศ.2343 สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 209 x 367.5 ซม.
ทีมา: Stephen Farthing, 1001 Paintings You Must See Before You Die, 2nd ed. (London:
Cassell Illustrated, 2007), 349.
ในช่วงศตวรรษที 19 เป็ นต้ นมา ถือเป็ นยุคแห่งการแสดงออกทางศิลปะทีหลากหลาย
เนื อหาทีนํามาสร้ างสรรค์ใในผลงานนั
นผลงานนันเกี
 ยวข้ องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน เครื องจักรกล สังคม
และความเปลียนแปลงต่าง ๆ ศิลปิ นทีมีชือเสียงจํานวนมากสร้ างสรรค์ภาพสัตว์ขึ นภายใต้ รูปแบบ
และภาวะอารมณ์ทีแตกต่างกัน
กล่าวคือ
ผลงาน
ผลงานจิจิตรกรรมของศิลปิ นยุคอิมเพรสชันนิสม์
(Impressionism) หลายท่านต่างวาดภาพสัตว์เพือเป็ นส่วนหนึง ในฉากชีวิตประจําวัน เช่น ผลงาน
ของศิลปิ น ปิ แอร์ ออกุสต์ เรอนัวร์ (Pierre-Auguste Renoir) ชือ “Sleeping Girl with Cat” ผลงาน
ของศิลปิ น เอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar Degas) ซึง ปรากฏภาพนักขีม้าหลายชิ น เช่นเดียวกับศิลปิ น
ในลัทธิโฟวิสม์ (Fauvism) อองรี มาตีสส์ (Henri Matisse) ทีวาดภาพชุดปลาทองไว้ เป็ นจํานวน

29
มาก นอกจากนี ศิลปิ นในลัทธิเอ็กเพรสชันนิสม์ (Expressionism) ฟรันซ์ มาร์ ค (Franz Marc) หนึง
ในศิลปิ นคนสําคัญของกลุม่ คนขีม้าสีนํ าเงิน (The Blue Rider) มีความชืนชอบวาดภาพสัตว์
โดยเฉพาะม้ า เช่น ผลงานชือ “Blue Horse II” (ภาพที 10) เป็ นต้ น หรื ออังรี รุสโซ (Henri
Rousseau) ศิลปิ นกลุม่ นาอีฟ (Naive) แสดงภาพสัตว์ อาทิ เสือ ช้ าง นก ท่ามกลางสภาพป่ าอัน
เร้ นลับ และศิลปิ นปาโบล ปิ กาสโซ (Pablo Picasso) ผู้นําลัทธิควิ บิสม์ (Cubism) สร้ างผลงานทีมี
ชือเสียงชือ “เกอนิแค” (Guernica) เรื องราวสะท้ อนผลกระทบอันเกิดจากสงคราม โดยแสดงภาพ
ม้ า วัว มิโนทอร์ (ครึงคนครึงกระทิง) รวมทังผลงานชิ

นอืนๆทีแสดงภาพสัตว์อีกมากมาย

ภาพที 10 ฟรันซ์ มาร์ ค ผลงานชือ Blue Horse II พ.ศ.2454 สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 112 x 86 ซม.
ทีมา : Stephen Farthing, 1001 Paintings You Must See Before You Die, 2nd ed. (London:
Cassell Illustrated, 2007), 594.
นอกจากนี ศิลปิ นลัทธิฟิวเจอร์ ริสม์ (Futurism) จิอาโคโม บอลลา (Giocomo Balla)
แสดงภาพสุนขั กําลังวิง อย่างรวดเร็ ว ในผลงานชือ “Dynamism of a Dog on a Leash”
(ภาพที 11) หรื อภาพนกกําลังโผบินเคลือนทีอย่างต่อเนือง อีกทังศิ
 ลปิ นในลัทธิเซอเรี ยลลิสม์
(Surrealism) เช่น มาร์ ค ชากาล (Marc Chagall) สร้ างโลกแห่งจินตนาการสะท้ อนภาพความ
ผูกพันในบ้ านเกิด โดยนําวัวมาเป็ นสัญลักษณ์แทนความเป็ นชนบท ศิลปิ นซัลวาดอร์ ดาลี
(Salvador Dali) สร้ างบรรยากาศในภาพให้ ร้ ูสกึ แปลกประหลาดน่าพิศวง เหนือไปจากความเป็ น
จริ งทัว ไป อาทิ ช้ างและม้ าขายาว ศิลปิ น มักซ์ แอร์ นส์ (Max Ernst) วาดภาพหญิงสาวซึง มีศีรษะ
เป็ นนกสวมใส่เสื อคลุมขนนกสีแดง ในผลงานชือ “Attirement of the Bride” ก่อให้ เกิดภาพลักษณ์
ทีสร้ างความแปลกประหลาด ในทํานองเดียวกันศิลปิ น เรเน มากริ ตต์ (Rene Magritte) ใช้ ภาพ
สัตว์มาเป็ นสัญลักษณ์ เช่น ในผลงานชือ “The Flavour of Tears” (ภาพที 12) แสดงภาพใบไม้ ทีมี
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รูปร่างเป็ นนก เป็ นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ความสงบสุข และหนอนทีกําลังกัดกินใบไม้ ดงั กล่าว
แทนสัญลักษณ์ของความเลวร้ ายของสงครามทีบนั ทอนความสงบสุข เป็ นต้ น ในสมัยต่อมา
ศิลปิ นป๊ อบอาร์ ต (Pop Art) เจฟฟ์ คูนส์ (Jeff Koon) ตัดแต่งต้ นไม้ ดอกไม้ เป็ นรู ปสุนขั ศิลปิ น
วิคเตอร์ วาซาร์ ลี (Victor Vasarely) สร้ างผลงานภาพม้ าลายตามคติ อ็อพ อาร์ ต (Op Art) ศิลปิ น
โจเซฟ บอยส์ (Joseph Beuys) สร้ างสรรค์งานศิลปะโดยอาศัยสัตว์จริ ง เช่น หมาป่ าโคโยต์ และ
กระต่าย หรื อศิลปิ นเดเมียน เฮิร์สท์ (Damien Hirst) ทีนําเอาวัว ม้ าลาย และปลาฉลามมาบรรจุใน
กล่อง (ภาพที 13) เป็ นต้ น

ภาพที 11 จิอาโคโม บอลลา ผลงานชือ Dynamism of a Dog on a Leash พ.ศ.2455 สีนํ ามันบน
ผ้ าใบ ขนาด 89 x 109 ซม.
ทีมา: Stephen Farthing, 1001 Paintings You Must See Before You Die, 2nd ed. (London:
Cassell Illustrated, 2007), 600.

ภาพที 12 เรเน มากริ ตต์ ผลงานชือ The Flavour of Tear. พ.ศ.2491 สีนํ ามันบนผ้ าใบ ขนาด 75 x 116 ซม.
ทีมา : Simon Willson, Surrealist Painting (Oxford: Phaidon Press, 1982), 39.
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ภาพที 13 เดเมียน เฮิร์สท์ ผลงานชือ The Physical Impossibility of Death in the Mind of
Someone Living. พ.ศ.2534 ขนาด 275 x 80 x 275 ซม.
ทีมา : Hugh Honour and John Fleming, A World History of Art, 17th ed. (London: Laurence
King Publishing, 2005), 926.
อย่างไรก็ตามศิลปวัตถุและผลงานรูปสัตว์ของศิลปิ นทีกล่าวถึงข้ างต้ นเป็ นเพียงส่วน
หนึง ของผลงานจํานวนมากในงานทัศนศิลป์ตะวันตก อาจกล่าวได้ ว่าการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะที
แสดงออกด้ วยรู ปสัตว์ได้ ถกู นําเสนออย่างต่อเนืองไม่วา่ ยุคสมัยใด หากแต่มีจดุ ประสงค์ของการ
สร้ างสรรค์ รวมทังแรงจู

งใจ กระบวนแบบ และเนื อหาในการสร้ างสรรค์ทีแตกต่างกัน กล่าวคือ
มนุษย์ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ ตา่ งสร้ างสรรค์ผลงานรูปสั
ปสัตว์เพือเสริ มสร้ างกําลังใจ ตอบสนองต่อ
ความเชือ ตลอดจนฝึ กฝนทักษะในการล่า กล่าวได้ วา่ เป็ นปฏิกิริยาทางความคิดและการกระทําที
ถูกผลักดันมาจากความต้ องการด้ านร่างกายและจิตใจทังนี
 เพือความต้ องการอยูร่ อด โดยมีการ
นําเสนอภาพสัตว์ทีเกิดจากความพยายามเลียนแบบจากธรรม
นแบบจากธรรมชาติ
ชาติ
แสดงเนื อหาเกียวกับการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ต่อมาในสมัยอียิปต์โบราณ ความเชือในชีวิตหลังความตาย และสัตว์
มีประโยชน์ ผูกพันเหนียวแน่นประสานเป็ นหนึง เดียวกับศาสนาของชาวอียิปต์ สัตว์หลากหลาย
ประเภทถูกยกย่องให้ มีความสําคัญประดุจเทพเจ้ า เป็ นเหตุให้ ผลงาน
ลงานศิศิลปกรรมมีการแสดงออก
ด้ วยรู ปสัตว์เป็ นจํานวนมาก
โดยทีศลิ ปกรรมทังมวลต่

างสร้ างขึ นเพือสรรเสริ ญต่อเทพเจ้ าและ
ฟาโรห์ผ้ ซู งึ มีความสําคัญเปรี ยบดัง สมมุตเิ ทพ รูปลักษณ์ทีปรากฏเป็ นการผสมผสานจินตนาการ
โดยมีเจตจํานงในการสือสารเชิงสัญลักษณ์ ภายใต้ เนื อหาเรื องราวทีเกียวข้
ยวข้ องกับความเชือ ฟาโรห์
และผู้มีอํานาจในสังคม เช่นเดียวกันกับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย มีการแสดงรู ปสัตว์เพือตอบสนอง
ต่อความเชือ และกษัตริ ย์หรื อผู้มีอํานาจ โดยทีผลงานมีทงแสดงรู
ั
ปสัตว์ทีเกิดจากจินตนาการ และ
รูปสัตว์ทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความพยายามถ่ายทอดความเหมือนจริ
อนจริง ซึง มีเนื อหาเกียวกับเทพเจ้ า
หรื อการล่าสิงโตของกษัตริ ย์ ต่อมาในอารยธรรมกรี กและโรมันต่างให้ ความสําคัญกับการนําเสนอ
รูปสัตว์เพือสนองตอบต่อความเชือ และคําสัง ของกษัตริ ย์ สัตว์ปรากฏขึ นเป็ นจํานวนมากตาม
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ตํานานเทพปกรณัม แม้ รูปลักษณ์ของเทพเจ้ าจะมิได้ เกิดจากการผสมผสานร่างระหว่างมนุษย์และ
สัตว์ แต่ได้ มีการนําสัตว์ชนิดต่างๆมาใช้ เป็ นสัญลักษณ์ประจําเทพเจ้ าองค์ตา่ งๆ หรื ออาจสร้ างขึ น
เพือสรรเสริ ญต่อองค์กษัตริ ย์ โดยถ่ายทอดออกมาด้ วยกระบวนแบบถูกต้ องเหมือนจริ ง ผสานความ
งามตามจินตนาการ แสดงภาพในโลกอุดมคติ
ศิลปะทีเกียวเนืองกับคริ สต์ศาสนาตังแต่
 แรกเริ มมีการนํารู ปสัตว์มาสือเชิงสัญลักษณ์
ในเบื องต้ นอาจเกิดจากความเชือและความศรัทธา
ต่อมาเกิดมีการว่าจ้ างให้ สร้ างสรรค์ผลงาน
ดังนันมู
 ลเหตุทีจงู ใจศิลปิ นจึงมีทงเพื
ั  อตอบสนองต่อความเชือของตน และเพือผลตอบแทนทีได้ รับ
จากผู้อปุ ถัมภ์ อาทิ ในสมัยเรอเนสซองส์ศลิ ปิ นจํานวนมากได้ รับการว่าจ้ างให้ สร้ างสรรค์ผลงาน
โดยมีกระบวนแบบเหมือนจริ งผสานกับการใช้ สญ
ั ลักษณ์ ไม่เพียงปรากฏเนื อหาทางศาสนาคริ สต์
เท่านัน ยังปรากฏเรื องราวในศาสนนิยายของกรี กและโรมันด้ วย อย่างไรก็ตามในสมัยนี ศิลปิ น
หลายท่านให้ ความสนใจศึกษาและนําเสนอรูปสัตว์โดยมิได้ แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ทางศาสนา
หากแต่มงุ่ ศึกษาและแสดงออกตามความเป็ นจริ งในธรรมชาติอย่างจริ งจังมากยิงขึ น เช่นเดียวกับ
สมัยบาโรก ทีศลิ ปิ นให้ ความสนใจนําเสนอรู ปสัตว์โดยมีเนื อหาเรื องราวเกียวข้ องกับศาสนา ทังนี
 
เพือสนองตอบต่อความเชือ และตอบสนองต่อความต้ องการของผู้อปุ ถัมภ์ ในทํานองเดียวกันกับ
สมัยโรโกโกทีทิศทางของการสร้ างสรรค์ถกู กําหนดโดยผู้อปุ ถัมภ์ โดยเริ มแสดงถึงเรื องราวของชนใน
สังคมชันสู
 ง และตํานานเทพปกรณัม รู ปสัตว์ตา่ งๆถูกนําเสนอแบบเหมือนจริ ง มีทงมี
ั  ทงเชิ
ั ง
สัญลักษณ์ และการแสดงความจริ งตามธรรมชาติ
ศิลปะตังแต่
 ราวพุทธศตวรรษที 25 (คริ สต์ศตวรรษที 19) เป็ นต้ นมา ศิลปิ นมีอิสระใน
การนําเสนอผลงานศิลปะ โดยเป็ นผู้กําหนดกระบวนแบบและเนื อหาในการสร้ างสรรค์ของตน จึง
ก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ด้วยแนวทางทีหลากหลาย ศิลปิ นแต่ละท่านต่างสร้ างสรรค์ผลงานตาม
ความปรารถนาของตนเอง เป็ นอิสระจากศาสนาและผู้อปุ ถัมภ์ ซึง รูปสัตว์ทีปรากฏมีทงการนํ
ั
าเสนอ
ด้ วยกระบวนแบบทีเหมือนจริ งตามธรรมชาติ การลดทอนรูปทรงให้ เกิดความเรี ยบง่าย การระบาย
ออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ การถ่ายทอดจินตนาการ และการแสดงสัญลักษณ์ ในขณะทีเนื อหาใน
การแสดงออกนันแตกต่

างไปตามสิงเร้ าทีศลิ ปิ นได้ รับรู้ และให้ ความสนใจ ประกอบด้ วยเนื อหาที
เกียวข้ องกับตนเอง และผู้อืน
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1.2 ประวัตคิ วามเป็ นมาของสัตว์ ในงานทัศนศิลป์ตะวันออก
อารยธรรมของชนชาติตะวันออกทีมีความเจริ ญรุ่งเรื องอย่างมากคือ จีน และอินเดีย ทัง
สองอารยธรรมล้ วนมีประวัติความเป็ นมาทียาวนาน และส่งอิทธิพลทางความคิด ความเชือ รวมทัง
วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนกระบวนแบบของการสร้ างสรรค์ให้ แก่ชนชาติใกล้ เคียง ซึง รวมถึง
ประเทศไทยทีได้ รับเอาทังความเชื

อและกระบวนแบบในการสร้ างสรรค์เอาไว้ ไม่น้อย
ชาวตะวันออกยังมีความเชือเกียวกับสัตว์อย่างแนบแน่นจนก่อให้ เกิดพิธีกรรมต่างๆ
กลายเป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีทียดึ ถือปฏิบตั สิ ืบต่อกันมาจนกระทัง ถึงปั จจุบนั โดยมีศลิ ปวัตถุ
อันทรงคุณค่าหลายต่อหลายชิ นเป็ นประจักษ์ พยานทีสะท้ อนให้ เห็นความผูกพันทางความเชือ
เกียวกับสัตว์ ซึง สามารถกล่าวถึงรายละเอียด ดังนี 
1.2.1 สัตว์ ในงานทัศนศิลป์ของจีน
สัตว์มงคลอยู่คกู่ บั ความเชือของชาวจีนมาช้ านาน ซึง ในขันต้
 นสามารถพบเห็นได้ จาก
การนําเอาภาพลักษณ์ของสัตว์มาเป็ นสัญลักษณ์ของชนเผ่า ต่อมาเกิดการรวมเผ่าจึงมีการนําเอา
สัตว์สญ
ั ลักษณ์ของแต่ละเผ่ามารวมกันทําให้ เกิดความเชือเรื องมังกรขึ น มังกรเป็ นสัตว์มงคลทีมีหวั
เป็ นวัว ลําตัวเป็ นงู เกล็ดและหางเป็ นปลา มีเขาเป็ นกวาง เท้ าเป็ นนก20 คติความเชือของชาวจีนตาม
หลักทวิภาค หรื อ หยิน-หยาง มังกรมีลกั ษณะเป็ นหยาง คือ เป็ นเพศชาย หมายรวมถึงบารมี ความ
รุ่งเรื อง และความกล้ าหาญ ซึง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ฮนั มังกรได้ กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของฮ่องเต้
และเป็ นจารี ตทียึดถือตลอดมาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์อนั ยาวนานของจีน
ส่วนพระบรม
วงศานุวงศ์ฝ่ายหญิงใช้ เพียงพญานกสวรรค์หรื อเฟิ งฮว๋างเท่านัน 21 นอกจากมังกรยังมีสตั ว์มงคลอีก
เป็ นจํานวนมากในคติความเชือของชาวจีน ซึง ถาวร สิกขโกศลได้ ยกตัวอย่างสัตว์มงคลของจีนดังนี 
เสือ ถือเป็ นราชาของสัตว์ทงหลาย
ั
เมือมีอายุมากทีหน้ าผากจะปรากฏภาพคล้ าย
อักษรรู ปตัว “หวาง” ในภาษาจีน ซึง หมายถึง กษัตริ ย์ หรื อราชา
ค้ างคาว ในภาษาจีนตรงกับคําว่า “เทียนฝู” คําว่า “เทียน” หมายถึง สวรรค์ ส่วนคํา
ว่า “ฝู” หมายถึง บุญวาสนา ดังนันค้
 างคาวจึงเป็ นสัญลักษณ์ของบุญวาสนาทีได้ รับจากสวรรค์
ม้ า เป็ นสัญลักษณ์ของเพศชาย ดวงอาทิตย์ ความเข้ มแข็ง และการต่อสู้
20

สัมภาษณ์ ถาวร สิกขโกศล, ผู้เชียวชาญด้ านศิลปะและวัฒนธรรมไทย-จีน, 20 มิถนุ ายน 2552.

21

กิตติ วัฒนะมหาตม์, สัตว์มงคล เครื องราง ของขลัง (กรุงเทพ: สร้ างสรรค์บ๊ คุ ส์, 2547), 4-5.
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วัว มีประโยชน์จงึ เป็ นสัญลักษณ์ของเพศหญิง สุขมุ หนักแน่น และอุดมสมบูรณ์
แพะ ในภาษาจีนพ้ องเสียงกับคําว่า “หยาง” หมายถึง ดวงอาทิตย์ เท่ากับเป็ น
สัญลักษณ์ของการเกิด ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
หมู ในภาษาจีนออกเสียงว่า “จู” พ้ องเสียงกับคําว่าสีแดงสีแห่งความเป็ นสิริมงคล
อีกทังลั
 กษณะเฉพาะของสัตว์ประเภทนี ยังอ้ วนท้ วนสมบูรณ์ จึงเป็ นสัญลักษณ์ของความมัง คัง
ไก่ (ตัวผู้) เป็ นสัญลักษณ์ของคุณธรรม 5 ประการ คือ ประการทีหนึง หงอนไก่
เปรี ยบได้ กบั ความเป็ นบุ๋น คือ ความงดงามมีอารยะ ประการทีสอง ขาทังสองข้

างเปรี ยบได้
กับ บู๊ คือ เท้ าทีใหญ่เดือยทีแหลมถูกสร้ างมาเพือการต่อสู้ ประการทีสาม คือ ความกล้ าหาญ
ไม่กลัวเกรงต่อศัตรู ประการทีสี คือ ความกรุ ณา เมือพบแหล่งอาหารจะเรี ยกตัวอืนมาร่ วมกิน
ด้ วย และประการทีห้า คือ ความเทียงตรง เป็ นผู้ทีเรี ยกให้ ดวงอาทิตย์ขึ น เท่ากับเป็ นการ
นําเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องมาสูช่ าวจีน22

ความเชือเรื องสัตว์มงคลของชาวจีนมีทีมาจากการออกเสียงชือสัตว์แล้ วเกิดพ้ องเสียง
กับคําทีมีความหมายเป็ นสิริมงคล และเกิดจากรูปลักษณ์หรื อลักษณะนิสยั ของสัตว์ทีมีความเป็ น
มงคล อย่างไรก็ตามความเชือเรื องสัตว์มงคลต่างๆยังสัมพันธ์กบั ผลงานประพันธ์ หรื อเรื องราวที
เล่าสืบต่อกันมา เช่น นกกระเรี ยนเป็ นพาหนะของเทพแห่งความยัง ยืน หรื อเทพโซ่ว (ซิวในสําเนียง
แต้ จิว) ดังนันจึ
 งใช้ เป็ นสัญลักษณ์ของความยัง ยืน...23 และ เทพไท่ซา่ งเหล่าจวินหรื อเล่าจือ ศาสดา
แห่งลัทธิเต๋า มักขีควายเป็ นสัญลักษณ์24 เป็ นต้ น
อารยธรรมจีนมีประวัตคิ วามเป็ นมาทียาวนาน มีศลิ ปะและวัฒนธรรมประเพณีอนั เป็ น
เอกลักษณ์ โดยสามารถพบเห็นศิลปกรรมรู ปสัตว์ได้ ตงแต่
ั  สมัยยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ คือ ใน
วัฒนธรรมหยางเซา (Yangshao period) มีการขุดค้ นพบภาชนะดินเผาระบายสี โดยใช้ สีขาว แดง
ดํา และนํ าตาล ระบายเป็ นลวดลายเรขาคณิต พืช นก สัตว์ตา่ งๆ รวมทังภาพคนบนภาชนะ

เหล่านัน 25
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สัมภาษณ์ ถาวร สิกขโกศล, ผู้เชียวชาญด้ านศิลปะและวัฒนธรรมไทย-จีน, 20 มิถนุ ายน 2552.
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กิตติ วัฒนะมหาตม์, สัตว์มงคล เครื องราง ของขลัง, 213.

24

เรื องเดียวกัน, 215.
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กําจร สุนพงษ์ ศรี , ประวัติศาสตร์ ศิลปะจีน, พิมพ์ครัง ที 3 (กรุงเทพ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551), 15.

35
ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซาง (Shang Dynasty) มีการค้ นพบกระดูก และกระดองเต่าซึง มี
อักษรจารึกเป็ นจํานวนมาก ทําขึ นเพือใช้ เป็ นเครื องมือในการทํานาย มักเกียวข้ องกับเรื องการออก
ล่าสัตว์ การทํามาหากิน และการสงคราม นอกจากนี ยังพบประติมากรรมลอยตัวถูกสร้ างขึ นจาก
หินอ่อนสลักเป็ นรูปนกฮูกมีการตกแต่งลวดลายทีได้ อิทธิพลมาจากเครื องสําริ ด คือ มีการเซาะร่อง
เป็ นลวดลายบนหลังของนกฮูก ซึง ต่อมาเส้ นทีแข็งทือของลวดลายเหล่านี ได้ พฒ
ั นาสูล่ ายงู ลาย
หน้ ากาก ลายก้ อนเมฆ และลายมังกร26 ซึง หลีชิ นักโบราณคดีชาวจีน ผู้ควบคุมการขุดค้ นสุสาน
หลวงทีเมืองอันหยาง (Anyang) ครัง แรกได้ ให้ ข้อคิดเรื องเครื องสําริ ดในสมัยราชวงศ์ซาง ดังนี 
ต้ นเค้ าแบบคงสร้ างหรื อวาดบนเครื องไม้ ก่อน ต่อมาจึงนํามาใช้ กบั เครื องสําริ ด
ดังนัน ลายประดับบนเครื องสําริ ดจึงเป็ นลายนูนสูง มีทงลายพื
ั
นฐาน คือลายประแจจีน หรื อ
ลายตาเหยียว ลายหน้ าสัตว์ (T’ao-Tien) ลายมังกร (K’uei Dragon) ทําเป็ นหน้ าสัตว์
ด้ านข้ าง หัวโต ลําตัวบอบบาง ซึง ได้ รับอิทธิพลมาจากศิลปะเอเชียกลาง ลายก้ อนเมฆ
(Lei-wen) ลายนกหงส์ (K’uei Phoenix) และลายจัก จัน เป็ นต้ น27

ลวดลายทีใช้ ตกแต่งอาคารสถาปั ตยกรรม หรื อข้ าวของเครื องใช้ รวมทังภาชนะสํ

าริ ด
ถูกดัดแปลงมาจากรู ปทรงทางธรรมชาติ โดยมากมักประกอบด้ วยลวดลายสัตว์มงคล ภาชนะสําริ ด
ทีมีชือเสียงในสมัยนี  คือ ภาชนะสําหรับประกอบพิธีกรรม (Yu) รูปคนกําลังถูกหมีหรื อเสือกลืนกิน
(ภาพที 14) มีความแตกต่างไปจากรูปแบบแรกเริ มในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ เนืองจากมีกรรมวิธี
ในการทําและการแสดงออกทีทวีความซับซ้ อนมากยิงขึ น28 กล่าวคือ สําริ ดแสดงภาพลักษณ์ของ
สัตว์คล้ ายหมีหรื อเสืออยูใ่ นท่านัง หูหิ วภาชนะปรากฏศีรษะสัตว์ทงสองด้
ั
าน ทีส่วนหัวมีสตั ว์ยืนอยู่
ซึง บริ เวณนี เองคือฝาของภาชนะทีถกู สร้ างขึ นอย่างกลมกลืนไปกับส่วนศีรษะของหมีหรื อเสือ ส่วน
หางนันได้
 ถกู ออกแบบให้ เป็ นขาทีสามเพือรองรับนํ าหนัก มือทังสองของหมี

หรื อเสือจับอยูท่ ีร่างของ
ชายซึง กําลังถูกกลืนกิน ภาชนะสําริ ดนี มีการประดับลวดลายมังกร (K’uei Dragon) ทีสีข้างหมี
และลวดลายงูทีบริ เวณขาของชายดังกล่าว29 นับเป็ นวิธีการผสมผสานรู ปสัตว์หลากชนิดเข้ าใน
รูปทรงหนึง ซึง ถือเป็ นประดิษฐ์ กรรมและการสร้ างสรรค์อนั มีลกั ษณะเฉพาะทีเกิดขึ นในงานสําริ ด

26

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

27

กําจร สุนพงษ์ ศรี , ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะจีน, 3.

28

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

29

The Great Treasury of Chinese Fine Art (Beijing : Cultural Relich Publishing House, 1987), 38.
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สมัยราชวงศ์ซาง30 การผสมสานสัตว์หลายชนิดเข้ าไว้ ในหนึง เดียวไม่ได้ จํจํากัดอยูเ่ พียงวัสดุสําริ ด
เท่านัน ในสมัยเดียวกันนี พบหยกทีถกู แกะสลักให้ สว่ นหัวเป็ นรู ปเสือแต่ทีบริ เวณส่วนหน้ ามีลกั ษณะ
คล้ ายงวงช้ างและมีเขาคล้ ายวัว
ส่วนประกอบของสัตว์ทงสามชนิ
ั
ดถูกทําให้ กลมกลืนกันภายใน
ผลงานขนาดไม่เกิน 2 นิ ว31

ภาพที 14 ภาชนะสําริ ดรูปคนกําลังถูกหมีหรื อเสือกลืนกิน สมัยราชวงศ์ซาง
ทีมา : The Great Treasury of Chinese Fine Art (Beijing: Cultural Relich Publishing House,
1987), 100.
ในสมัยราชวงศ์โจว (Zhou Dynasty) มีการสร้ างประติมากรรมลอยตัวเพิมมากยิงขึ น
เช่น ประติมากรรมสําริ ดดรูรู ปเสือ (ภาพที 15) ทีสว่ นหลังของเสือทังสองถู

กเจาะเป็ นรู อาจถูกสร้ างขึ น
เพือเป็ นส่วนหนึง ของเสาบัลลังก์หรื อปะรํ า ต่อมาในช่วงกลางของสมัยราชวงศ์โจวมีการนําเสนอ
ประติมากรรมรูปสัตว์เป็ นอันดับต้ นๆของการสร้ างสรรค์ ผลงานบางชิ นอาจไม่ปรากฏวัตถุประสงค์
ด้ านประโยชน์ใช้
ใช้ สอยทีชดั เจน เช่น ประติมากรรมสําริ ดรูปควายอาจเป็ นส่วนหนึง ในการประกอบ
พิธีกรรม อาจใช้ เป็
อีกทังยั
 งพบ
เป็ นเครื องสักการบูชาหรื ออาจใช้ เป็ นตัวแทนในการเซ่นสังเวย32
ประติมากรรมสําริ ดรูปสมเสร็ จ
และประติมากรรมสําริ ดฝั งทองรู ปแรดทีมีการฝั งกระจกสีดําที
นัยน์ตาของสัตว์ ผลงานข้ างต้ นสามารถแสดงให้ เห็นถึงความพยายามสังเกตรู ปร่างลักษณะของ
สัตว์ รวมทังรู ปแบบในการแสดงออกเริ มมีแนวโน้ มทีมงุ่ ไปสูก่ ารแสดงรูปทรงตามความเป็ นจริ งใน
30

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

31

Ibid, 30.

32

Ibid, 40.
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ธรรมชาติมากยิงขึ น ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์โจวการใช้ นํ ามันชักเงาทาลงบนไม้ แกะสลักรูปสัตว์
ถือเป็ นนวัตกรรมแบบใหม่ เช่น ในผลงานการแกะสลักไม้ เป็ นรูปนกยูงกับงู มีการระบายสีและ
เคลือบด้ วยนํ ามันชักเงา ซึง วัตถุประสงค์ของการสร้ างนันยั
 งไม่มีข้อสรุปทีชดั เจน อาจถูกสร้ างขึ น
เพือเป็ นขาตังกลอง

หรื ออาจถูกสร้ างขึ นโดยมิได้ หวังถึงเรื องประโยชน์ใช้ สอยอันใดนอกจากแสดง
ความงาม33 ด้ านภาชนะสําริ ดในสมัยนี  ส่วนมากแสดงเป็ นรูปสัตว์ เช่น ปลา นก แพะ วัว ช้ าง และ
อืนๆมากมาย34 จากผลงานข้ างต้ นสามารถแสดงให้ เห็นว่าในสมัยนี มีการใช้ วสั ดุทีหลากหลายมาก
ยิงขึ น

ภาพที 15 ประติมากรรมโลหะสําริ ดรูปเสือ สมัยราชวงศ์โจว
ทีมา : The Great Treasury of Chinese Fine Art (Beijing: Cultural Relich Publishing House,
1987), 224.
ภายใต้ การปกครองอันเข้ มงวดของจักรพรรดิฉินสือหวง (Qin Shi huang) ก่อให้ เกิดการ
สร้ างสรรค์ศลิ ปกรรมสําคัญทีต้องจารึกไว้ ในประวัติศาสตร์ ซึง นอกจากกําแพงเมืองจีน (The Great
Wall) ทียิงใหญ่ ภายในพื นทีอนั เป็ นอาณาเขตของสุสานจักรพรรดิฉินสือหวง
หวงได้
ได้ ขดุ พบประติมากรรม
โดยมากมักอยูใ่ นท่ายืนตรงมีลกั ษณะค่อนข้ างแข็งกระด้ าง
ดินเผารู ปทหารอยูใ่ นท่าทางต่างๆ
นอกจากนี ยังพบประติมากรรมรูปม้ าจํานวนมากถึง 600 ตัว (ภาพที 16) โดยทหารและม้ าดินเผา
เหล่านี คือกองทัพของจักรพรรดิฉินสือหวง
มีการจัดวางเช่นเดียวกับการจัดทัพตามตําราพิชยั
สงคราม ด้ านกรรมวิธีในการปั น ม้ านันจะแยกทํ

าเป็ นส่วน จากนันจึ
 งนํามาประกอบเข้ าด้ วยกัน โดย
ทีลําตัวของม้ าจะกลวง แต่ส่วนอืนจะมีความทึบตัน
33
34

Ibid, 53.

Li Xueqin, Imperial China: The Art of the Horse in Chinese History (Beijing: Foreign
Languages Press, 1980), 96.

38

ภาพที 16 ประติมากรรมดินเผากองทัพทหารและม้ าศึกของจักรพรรดิฉินสือหวง สมัยราชวงศ์ฉิน
ทีมา : Li Xueqin, Imperial China: The Art of the Horse in Chinese History (Beijing: Foreign
Languages Press, 1980), 125.
สมัยราชวงศ์ฮนั (Han Dynasty) ประติมากรรมทีงดงามทีสดุ คือ ภาพสลักบนเสา
ประดับหลุมฝั งศพมีเครื องหมายแสดงถึงทิศทัง 4 ได้ แก่ มังกรเขียวสําหรับทิศตะวันออก นกแดง
สําหรับทิศใต้
นักรบผิวดําแสดงโดยเต่าสําหรับทิศเหนือ
และเสือขาวสําหรับทิศตะวันตก
“ประติมากรรมทีนา่ แปลกประหลาดใจทีสดุ ก็คือ นกแดงสําหรับทิศใต้ ...รู ปนกนี คล้ ายของจริ ง มี
ชีวิตจิตใจ แต่สลักขึ นอย่างคร่าวๆ แสดงความสง่าและความน่าดูของเส้ นโค้ ง”35 ในสมัยนี เริ มมีการ
นําหินมาสลักเป็ นประติมากรรมมีทงแบบลอยตั
ั
วและนูนตํา ประติมากรรมแบบลอยตัวโดยมากมัก
สร้ างขึ นเพือใช้ ประดับตามสองข้ างทางของถนนแห่งวิญญาณทีนําไปสูส่ สุ าน เป็ นรู ปสัตว์และคนมี
ขนาดใหญ่ฝีมือค่อนข้ างหยาบ36 เช่น ทีหลุมฝั งศพของ โฮฉูปิง (Ho Ch’u-ping) มีรูปม้ ารูปร่างหนัก
กําลังเหยียบชนชาติป่าเถือน แม้ จะแสดงออกอย่างง่ายๆแต่ผลงานได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความสนใจ
ในแนวทางทีมงุ่ สูค่ วามเหมือนจริ งมากขึ น กล่าวคือ ช่างได้ พยายามแสดงกล้ ามเนื อ รวมทังสรี
 ระ
โครงสร้ างเลียนแบบธรรมชาติ
มีการทําโหนกแก้ มทีบริ เวณใบหน้ าและกล้ ามเนื อทีบริ เวณขา37
เป็ นต้ น ซึง ความต้ องการแสดงความเหมือนจริ งปรากฏอย่างเด่นชัดในเวลาต่อมา ดังเช่นในผลงาน
ประติมากรรมสําริ ดรูปม้ าบิน (ภาพที 17) ประติมากรมีความชําชองในการจัดท่าทางความเคลือนไหว
ของม้ า โดยแสดงความปราดเปรี ยวและความเหมือนจริ งอย่างดีเลิศ ทีเท้ าขวาของม้ าเหยียบอยู่บน
35

หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะจีนและญีปนุ่ (พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,

2507), 7.
36

กําจร สุนพงษ์ ศรี , ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะจีน, 69.

37

Sherman E. Lee, A History of Far Eastern Art, 64.
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นกนางแอ่น
ซึง มีทีมาจากเรื องราวในบทกวีทีได้ กล่าวถึงม้ าบินวิเศษซึง สสามารถเคลื
ามารถเคลือนไหวด้ วย
ความรวดเร็ วจนวิงเหยียบบนนกนางแอ่นได้ นอกจากนี พบประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กจํานวน
มากภายในสุสานสมัยราชวงศ์ฮนั เช่น สุนขั สายพันธุ์มาสทิฟ (Mastiff) ถูกสร้ างขึ นอย่างเหมือนจริ ง
นอกจากนี ยังมีรูปม้ า หมู และไก่ เป็ นต้ น

ภาพที 17 ประติมากรรมสําริ ดรูปม้ าบิน สมัยราชวงศ์ฮนั ตะวันออก
ทีมา : Li Xueqin, Imperial China: The Art of the Horse in Chinese History (Beijing: Foreign
Languages Press, 1980), 111.
สุสานของพระจักรพรรดิถงั ไทจง (Tang Taizong) แห่งราชวงศ์ถงั (Tang Dynasty) มี
ประติมากรรมนูนตําประดับหลุมฝั งพระศพทําเป็ นรู ปม้ าศึกและนายอัศวรักษ์
พยายามสร้ าง
เลียนแบบให้ เหมือนจริ งตามธรรมชาติ นอกจากนี ยังปรากฏประติมากรรมทําด้ วยดินเผาสําหรับบรรจุ
ลงในหลุมศพ ทําเป็ นรู ปสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิงรู ปม้ าทีมีความสวยงาม และอูฐอีกเป็ นจํานวนมาก

ม้ าเป็ นสัตว์มีทีความสัมพันธ์กบั แสนยานุภาพของจักรวรรดิจีนมาแต่โบราณ อีกทังม้
 า
ยังเป็ นเครื องวัดความมัง คัง และความมีเกียรติ ใช้ สําหรับขับขีเล่นกีฬาโปโล และล่าสัตว์อนั เป็ น
กิจกรรมทีนิยมในหมูช่ นชันสู
 งสมัยราชวงศ์ถงั จิตรกรมักได้ รับบัญชาจากองค์จกั รพรรดิให้ วาดหรื อ
ปั นม้
น ม้ าทรงตัวโปรดอยูเ่ สมอ ม้ าจึงเป็ นเนื อหาสําคัญทีศลิ ปิ นนํามาสร้ างงานมากยิงกว่ายุคสมัยใด38
อย่างไรก็ตามตังแต่
 สมัยราชวงศ์ถงั เป็ นต้ นมา ประติมากรรมจีนตกลงสูค่ วามเสือมอย่างรวดเร็ ว39
ส่วนผลงานด้ านจิตรกรรมนัน มีจิตรกรทีมีความเชียวชาญในการวาดภาพม้ าชือหันก้ าน (Han Kan)
ภาพม้ าทีมีชือเสียงอย่างมากคือ “ภาพแสงสว่างยามราตรี ” (Shining Light of the Night) (ภาพที 18)
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กําจร สุนพงษ์ ศรี , ประวัติศาสตร์ ศิลปะจีน, 158.
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ุ่ 15.
หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะจีนและญีปน,

40
ภาพม้ วนแบบคลีดู (Hand scroll) และ ผลงานชือ “นายอัศวรักษ์ กําลังจูงม้ า” ซึง กําจร สุนพงษ์ ศรี
ได้ กล่าวถึงการวาดภาพม้ าของหันก้ านไว้ ดงั นี 
จิตรกรสมัยถังผู้ได้ รับการยกย่องว่าวาดภาพม้ าได้ ดีทีสดุ คือ หันก้ าน...แสดง
ความเฉลียวฉลาดในการวาดอาการต่างๆของม้ าด้ วยความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ไม่วา่ จะเป็ น
ท่าทาง แววตา และสีหน้ า เขาวาดระบายเงาอย่างเจือจางผสมเข้ ากับการใช้ เส้ นอย่าง
แม่นยํา และมีชีวิตชีวายิง ทําให้ ภาพม้ าดูราวกับของจริ ง วิธีการวาดภาพของหันก้ าน
ได้ กลายเป็ นแบบอย่างในการวาดภาพสัตว์ของจิตรกรในสมัยต่อมา จนกระทัง กลายเป็ น
วิธีการวาดแบบประเพณีไปในทีสดุ 40

ภาพที 18 หันก้ าน ผลงานชือ แสงสว่างในยามราตรี ภาพม้ วนแบบคลีดู สมัยราชวงศ์ถงั
ทีมา : Met Museum, Work of Art: Asian Art [online], accessed 6 August 2010. Available
from http://www.metmuseum.org
ชาวจีนผูกพันกับสัตว์ประเภทม้ าอย่างมาก เนืองจากม้ าเป็ นสัตว์มงคล เป็ นพาหนะใน
การเดินทาง และการสงคราม อีกทังยั
 งสามารถเป็ นสิงบ่งชี ถึงฐานะทางสังคม ตลอดจนเป็ นส่วน
หนึง ของเกมกีฬา ดังนันการวาดภาพม้

าจึงดําเนินควบคูม่ ากับวัฒนธรรมของชาวจีน และหันก้ าน
คือจิตรกรผู้มีบทบาทสําคัญเป็ นอันดับต้ นๆทางประวัติศาสตร์ การวาดภาพม้ าของจีน
นอกเหนือไปจากสัตว์ประเภทม้ า องค์จกั รพรรดิซง่ ฮุย่ จง (Hui Tsung) จักรพรรดิองค์
สุดท้ ายแห่งงราชวงศ์
ราชวงศ์ซง่ เหนือ (Song Dynasty) ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นหนึง ในสีจิตรกรเอกทีวาด
ภาพนก-ดอกไม้ ได้ ดีทีสดุ ของวงการจิตรกรรมจีน
ซึงเป็ นเนื อหาทีได้ รับความนิยมในสมัยของ
8 ใน 10
พระองค์อย่างมาก ผลงานทีอยูใ่ นความครอบครองขององค์จกั รพรรดิฮ่ยุ จงเองทังหมด
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กําจร สุนพงษ์ ศรี , ประวัติศาสตร์ ศิลปะจีน, 158.
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เป็ นภาพวาดเกียวกับนกและดอกไม้ 41
ผลงานทีมีมีชือเสียงอย่างมากของพระองค์คือผลงานชือ
“นกพาราคีทห้ าสีบนกิงแอพริ คอตซึง กําลังออกดอกบานสะพรัง” (Five Parakeet on a Branch of
Apricot Blossom) และภาพ “นกกระเรี ยน” (Auspicious Cranes) (ภาพที 19) ฯลฯ นอกจากนี 
พระองค์ทรงก่อตังสถาบั

นจิตรกรรม และอุปถัมภ์จิตรกรมากมาย ผลงานทุกชิ นได้ รับการจดบันทึก
ลงในบัญชี เนื อหาเรื องราวทีแสดงออกแบ่งเป็ น 10 ประเภท ซึง 3 ใน 10 ประเภทนี มีเรื องราว
เกียวกับสัตว์ คือ มังกรและปลา สัตว์สีเท้ า นกและดอกไม้ แสดงให้ เห็นถึงความชืนชอบและความ
สนใจในสัตว์อย่างมาก

ภาพที 19 จักรพรรดิซง่ ฮุย่ จง ผลงานชือ นกกระเรี ยน ภาพม้ วนแบบคลีดู สมัยราชวงศ์ซง่
ทีมา : Fred S. Kleiner, Gardner's art through the ages: a global history, 13th ed. (Boston,
Mass : Thomson/Wadsworth, 2009), 198.
นอกจากนียั งมีจิตรกรอีกหลายท่านทีให้ ความสนใจวาดภาพสัตว์ เช่น หลีหลงเหมียน
หรื อ หลีกงหลิน (Lo Lung-mien or Li Kunglin) จิตรกรในราชสํานัก ผลงานทีมีชือเสียง คือ ภาพ
ม้ าห้ าตัว (The Five Horses) จิตรกรหลีตี  (Li Ti) ผู้มีฝีมือในการวาดสัตว์สีเท้ า เช่น ควาย และแมว
อาทิ ภาพ “ขีควายฝ่ าหิมะ” (Man Riding a Buffalo in the Snow) จิตรกรฟาจาง (Fa Chang)
หรื อทีร้ ูจกั โดยทัว ไปในนาม มูช่ ิ (Mu-ch’i) เป็ นพระภิกษุนิกายเซน มีผลงานทีโดดเด่นมากมาย ซึง
รวมไปถึงภาพสัตว์ชนิดต่างๆทีแสดงความอ่อนหวานอย่างมีชีวิตจิตใจ เช่น เสือ นกกระเรี ยน แม่ลิง
กับลูก นอกจากนี ยังปรากฏผลงานจิตรกรรมภาพสัตว์ทีทีวาดโดยจิตรกรนิรนามอีกหลายท่าน เช่น
“กระต่ายดํากับดอกไม้ ป่า” (Wild Flowers and Black Rabbit) “แม่ไก่กบั ลูกไก่” (Mother Hen
and Brood) เป็ นต้ น
41

เรื องเดียวกัน, 194-196.
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ต่อมาเมือกองทัพมองโกลเข้ ารุกรานแผ่นดินราชวงศ์ซง่
และสถาปนาราชวงศ์หยวน
(Yuan Dynasty) จิตรกรรมภาพม้ าจํานวนมากจึงถูกสร้ างสรรค์ขึ น ในสมัยนี การวาดภาพม้ า
ถือเป็ นเนื อหาทีได้ รับความนิยมขององค์จกั รพรรดิ เนืองจากชาวมองโกลเดิมประกอบอาชีพเลี ยง
ม้ า และเป็ นนักรบทีมีความชํานาญบนหลังม้ ามาก่อน ดังนันม้
 าจึงกลายเป็ นทีสนใจและถูกให้
ความสําคัญมากเป็ นพิเศษ จิตรกรทีสําคัญในสมัยนี  ได้ แก่ เฉียนส้ วน (Ch’ien Hsuan) เคยรับ
ราชการในราชสํานักซ่งใต้ มักวาดภาพเกียวกับความรุ่งโรจน์ในอดีต ผลงานทีมีชือเสียง คือ ภาพ
“องค์จกั รพรรดิหมิงหวงกับนางสนมหยางกุยเฟยขีม้าล่าสัตว์” (Yang Huei-fei Mounting a
Horse)
โดยมีรูปแบบค่อนข้ างแข็งและใช้ สีหลายสีอย่างสดใส...ภาพม้ าเป็ นแบบของหันก้ าน42
นอกจากนี ยังวาดภาพนกเขาสองตัวบนต้ นแพร์ และชายหนุม่ ขีม้า จิตรกรเจ้ าเมิงฟุ (Zhao Mengfu) ศิษย์ของเฉินส้ วนได้ วาดภาพสัตว์ทีมีชือว่า “แพะกับแกะ” (Sheep and Goat) และ “ชายหนุม่
และม้ าของเขาท่ามกลางกระแสลม” (A Man and his Horse in the Wind) ทีงดงามยิง
ผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์ของจีนถูกสร้ างขึ นโดยอาศัยแรงผลักดันมาจากความเชือและ
ความศรัทธาในศาสนา ตลอดจนองค์จกั รพรรดิ ดังนันจึ
 งมีเนื อหาทีเกียวข้ องกับศาสนา ตํานาน
และความยิงใหญ่ขององค์จกั รพรรดิ
โดยทีผลงานมีแนวทางในการแสดงออกทังจิ
 นตนาการ
สัญลักษณ์ และการพยายามลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ
สัตว์ทีปรากฏในผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม รวมทังเป็
 นส่วนหนึง ของอาคาร
สถาปั ตยกรรม ตลอดจนงานด้ านประยุกต์ศลิ ป์ของจีนยังคงได้ รับความนิยม และได้ รับความสนใจ
จากช่างหรื อศิลปิ นเรื อยมาจนกระทัง ถึงปั จจุบนั อาจกล่าวได้ วา่ การแสดงภาพลักษณ์ของสัตว์ชนิด
ต่างๆสามารถพบเห็นได้ ในการสร้ างสรรค์ศลิ ปะทุกประเภท ดังนันศิ
 ลปะทีแสดงภาพลักษณ์ของ
สัตว์จงึ ถือเป็ นส่วนหนึง ของอารยธรรมอันยิงใหญ่ของประเทศจีนทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึง ผลงาน
ข้ างต้ นเป็ นเพียงตัวอย่างบางส่วนของการสร้ างสรรค์ในงานทัศนศิลป์ของจีนยังมีผลงานทีนา่ สนใจ
อีกมากทีไม่ได้ ถกู กล่าวถึงในงานวิจยั นี 
12.2 สัตว์ ในงานทัศนศิลป์ของอินเดีย
อารยธรรมของชาวอินเดียแถบลุม่ แม่นํ าสินธุ (Indus River) ก่อกําเนิดขึ นมาหลายพันปี
ศิลปะอินเดียคงเป็ นเฉกเช่นเดียวกันกับศิลปะของชนชาติอืน ทีสตั ว์มกั เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง ของการ
สร้ างสรรค์อยูเ่ สมอๆ ซึง ศิลปวัตถุตา่ งๆถือเป็ นประจักษ์ พยานทีสะท้ อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
42

เรื องเดียวกัน, 246-247.
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กับสัตว์ได้ เป็ นอย่างดี ดังเช่น การค้ นพบตราประทับรูปสัตว์จํานวนมากจากเมืองโมเอนโจ-ดาโร
(Mohenjo-daro) ตราประทับรูปสัตว์นานาชนิด (ภาพที 20) ซึง ส่วนใหญ่ทําเป็ นรูปสัตว์มองเห็น
ด้ านข้ าง... แสดงให้ เห็นถึงความงามตามแบบธรรมชาติ43 นอกจากนี ทีเมืองฮารับปา (Harappa)
ยังพบประติมากรรมดินเผารู ปคนและสัตว์ขนาดเล็ก ได้ แก่ เต่า ปลา กระต่าย นก แกะ ลิง แมว
สุนขั กวาง ควาย แรด หมี ช้ าง และสัตว์ทีไม่สามารถระบุชนิดได้ เป็ นต้ น ทังหมดมี

ขนาดความ
กว้ างยาว ไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถูกสร้ างขึ นอย่างง่ายๆ

ภาพที 20 ตราประทับรูปยูนิคอร์ น พบทีเมืองฮารัปปา อารยธรรมแถบลุม่ แม่นํ าสินธุ
ทีมา : Omar Khan, The Indus Civilization [online], accessed 6 August 2010. Available
from http://www.harappa.com/indus2/gif/75.jpg
ในสมัยอินเดียโบราณ ซึง ตรงกับรัชสมัยของพระจ้ าอโศกมหาราช (Ashoka the Great)
แห่งราชวงศ์โมริ ยะ (Maurya Dynasty) พระพุทธศาสนาได้ เจริ ญขึ น ศิลปกรรมต่างๆอันเกียวเนือง
กับศาสนาและความเชือปรากฏขึ นเป็ นจํานวนมาก การสร้ างสรรค์ประติมากรรมทีนําเสนอรู ปสัตว์
ในระยะต้ นคงได้ รับอิทธิพลมาจากต่างชาติ ดังเช่น หัวเสาพระเจ้ าอโศกมหาราช (ภาพที 21) ซึง
หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล ได้ กล่าวถึงเสาดังกล่าว ดังนี 
เสาเหล่านี ส่วนใหญ่สลักจากหิน และคงใช้ เป็ นอนุสาวรี ย์ตงอยู
ั  ่ใกล้ พระราชวัง
ใกล้ สถูป หรื อสถานทีศกั ดิwสิทธิw และมีขนาดใกล้ เคียงกับเสาทีเมืองเปอร์ เซโปลิสในประเทศ
อิหร่ าน ทังในด้
 านบัวหัวเสารู ปดอกบัว และในด้ านการขัดจนขึ นเงา บัวหัวเสามักรองรับกลุม่
รู ปสัตว์ลอยตัวเป็ นต้ นว่า สิงห์กําลังทูนธรรมจักร เสาเหล่านี อาจสร้ างขึ นก่อนพระเจ้ าอโศก
หรื อสมัยเดียวกับพระองค์ และเดิมคงใช้ เป็ นเสามีความหมายว่ารองรับพระอาทิตย์ คือ เป็ น
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หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย (กรุงเทพ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2534), 38-39.

44
เสาศูนย์กลางของโลก คือ เป็ นรัตนะประการหนึง ของพระองค์ ด้ วยลักษณะลวดลายละเอียด
ของเสาเหล่านี บ่งถึงอิทธิของศิลปะสมัยราชวงศ์อาเคเมนีดในประเทศอิหร่ าน44

หัวเสาพระเจ้ าอโศกทีสารนาถประกอบด้ วยสิงโตทังสี
 ตวั หันหลังชนกัน ทีจมูก ร่ องหนวด
บริ เวณปากบน และแผงคอมีการจัดวางจังหวะอย่างเป็ นระเบียบ ขาหน้ ามีร่องรอยของเส้ นเอ็นทีแข็ง
เกร็ ง แสดงรอยแยกของอุ้งเท้ าชัดเจน ซึง ลักษณะดังกล่าวสามารถพบเห็นได้ ในเปอร์ เซีย ที
ฐานรองรับประติมากรรมรู ปสิงโตดังกล่าวมีการแกะสลักภาพนูนตําเป็ นรูปสัตว์ 4 ชนิด คือ รู ปสิงโต
ช้ าง ม้ า วัว ทีมีรูปทรงใกล้ เคียงกับธรรมชาติอย่างมาก สัตว์เหล่านี ถือเป็ นสัญลักษณ์ทีสําคัญ เช่น
สิงโต เป็ นสัตว์สญ
ั ลักษณ์ของกษัตริ ย์ และพระพุทธเจ้ า45 อย่างไรก็ตามบัวหัวเสารู ประฆังมีสตั ว์หนั
หลังชนกันอยู่ข้างบนเหล่านี ในไม่ช้าก็ไม่ได้ รองรับขือเหมือนเช่นทีเมืองเปอร์ เซโปลิส ซึง เป็ นเมือง
หลวงเก่าของประเทศอิหร่านแต่กลับกลายเป็ นลวดลายเครื องตกแต่งชนิดหนึง ไป46 นอกจากนี พบ
เสาทีรองรับประติมากรรมลอยตัวรูปวัว ทีบริ เวณขายังคงติดอยู่ในแท่งหิน เพียงแต่สกัดขึ นเป็ นรู ปขา
ทังสี
  และอวัยวะสืบพันธุ์เท่านัน ลักษณะเช่นนี ทําให้ นึกถึงประติมากรรมของเปอร์ เซียเช่นกัน47

ภาพที 21 หัวเสารู ปสิงโตสมัยพระเจ้ าอโศก ทีเมืองสารนาถ สมัยอินเดียโบราณ
ทีมา : Fred S. Kleiner, Gardner's art through the ages: a global history, 13th ed. (Boston,
Mass : Thomson/Wadsworth, 2009), 162.
44

เรื องเดียวกัน, 53-54.

45

Sherman E. Lee, A History of Far Eastern Art, 4th ed (New York: Henry N Abrams, 1982), 77-78.

46

หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, คําบรรยายเรื องศิลปในประเทศอินเดีย, 10.

47

Sherman E. Lee, A History of Far Eastern Art, 78.

45
เมือกล่าวถึงประติมากรรมของอินเดียสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ประติมากรรม
ลอยตัว และภาพสลักเล่าเรื อง มักสลักบนผนัง รัว ฐานอาคาร และต่อมาสลักบนหลังคา
ประติมากรรมทีแสดงภาพลักษณ์ของสัตว์ในศิลปะอินเดีย ได้ แก่ ประติมากรรมทีเธาลิ (Dhauli) แคว้ น
โอริ สสา (Orissa) สลักเป็ นรู ปช้ างบนหินขนาดใหญ่ ชาวอินเดียสร้ างประติมากรรมสัตว์จํานวนมาก
และยิงมากขึ นในช่วงปลายสมัยของราชวงศ์โมริ ยะ ดังปรากฏทีภารหุต (Bharhut) และสาญจี
(Sanchi) ซึง ได้ แสดงให้ เห็นถึงความสนใจในการแสดงภาพสัตว์เพือเป็ นภาพประกอบการบรรยาย
เรื องราวและสือแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์
ซึง ช่างมีความจัดเจนด้ านทักษะฝี มือการแสดง
อากัปกิริยารวมทังอารมณ์

ความรู้สึก48ของสัตว์ได้ เป็ นอย่างดี
ชาวอินเดียมีรสนิยมในการเล่าเรื อง ต้ องการอธิบายออกมาเป็ นภาษาภาพ แต่เนืองจาก
ในสมัยอินเดียโบราณยังไม่ปรากฏการสร้ างรูปพระพุทธเจ้ าทีเป็ นมนุษย์ มีเพียงการสือความด้ วย
ภาพเชิงสัญลักษณ์ จึงปรากฏรูปสัตว์ทีมีความเกียวข้ องกับเนื อหาทีต้องการนําเสนอ เช่น พระนาง
สิริมหามายาบรรทมฝั นเห็นช้ างเผือกเข้ าไปในอุทรช้ างเผือกจึงเป็ นสัญลักษณ์แทนการประสูตขิ อง
พระพุทธเจ้ า ซึง สามารถเห็นได้ ในภาพสลักเล่าเรื องตกแต่งลูกกรงตังที
 ภารหุต ภายในรูปทรง
วงกลม ดอกบัวถูกล้ อมรอบด้ วยช้ าง 4 เชือก หรื อภาพสลักเล่าเรื องแสดงภาพพระมารดาบรรทมที
กึงกลางของภาพ ทีสว่ นบนสุดของภาพมีรูปช้ างหมอบ อีกทังยั
 งมีการใช้ ม้าเป็ นสัญลักษณ์แทน
พระพุทธเจ้ าปางเสด็จมหาภิเนษกรมณ์ ปรากฏเพียงม้ ามีฉตั รอยูบ่ นหลังไม่มีผ้ ขู ี เป็ นต้ น นอกจากนี 
ภาพสลักเล่าเรื องทีภารหุตและสาญจียงั ปรากฏภาพสัตว์อีกมากมายคือ ทีบริ เวณโตรณะ (Torana)
หรื อประตูทางเข้ าสถูปด้ านทิศใต้ (ภาพที 22) เป็ นตัวอย่างทีดีเลิศของประติมากรรมเล่าเรื องใน
สมัยนี  โดยแสดงเรื องราวตอนหนึง เมือครัง ทีพระสัมมาสัมพุธเจ้ าจุตลิ งมาเกิดเป็ นพญาช้ าง ภายใน
ภาพสลักประกอบด้ วยมวลปริ มาตรทีเต็มเปี ยมไปด้ วยความรู้สกึ ถึงพลังชีวิต รายละเอียดต่างๆถูก
จัดวางอย่างเฉลียวฉลาดโดยสลักเป็ นรู ปทรงสัตว์ และพืชพันธุ์จํานวนมากเต็มพื นทีแสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์49 อาจกล่าวได้ ว่าประติมากรรมทีภาระหุต และสาญจี เป็ นศิลปะทีเชือมัน ในตัวเอง
และได้ รับความอ่อนหวานจากพุทธศาสนามาประกอบภาพธรรมชาติ ภาพสิงมีชีวิตมิได้ ทําขึ นตาม
อุดมคติ ภาพสัตว์สามารถสลักได้ อย่างน่าชมแสดงทังความสง่

า และความมีชีวิตจิตใจ50
48

K. Bharatha Iyer, Animals in Indian Sculpture (Bombay: Taraporevala, 1977), 48.

49

Anil de Silva, Otto von Simon and Roger Hinks, Man and Animal, Man Through His Art,
volume 3 (London: New York Graphic Society,1965), 32.
50

หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, คําบรรยายเรื องศิลปในประเทศอินเดีย, 10.

46

ภาพที 22 ภาพสลักบริ เวณโตรณะด้ านทิศใต้ ของสถูปทีสาญจี สมัยอินเดียโบราณ
ทีมา : Anil de Silva, Otto von Simon and Roger Hinks, Man and Animal: Man Through His
Art, volume 3 (London: New York Graphic Society,1965), 32.
ภาพสลักสมัยอมราวดีในกรอบรูปวงกลม แสดงภาพพระพุทธเจ้ าปราบช้ างบ้ าคลัง (ภาพ
ที 23) มีวิธีการเล่าเรื องด้ วยการสร้ างภาพอย่างต่
างต่อเนือง ภายในกรอบรู ปวงกลมปรากฏช้ างทีด้าน
ซ้ ายและขวา ซึง ช้ างด้ านซ้ ายแสดงช่วงเวลาขณะกําลังบ้ าคลัง ไล่เข่นฆ่าพลเมือง ถัดมาทางด้ านขวา
แสดงช่วงเวลาทีพระพุทธเจ้ าได้ ปราบช้ างบ้ าคลัง ให้ สงบลง โดยปรากฏภาพช้ างหมอบ ถวายความ
เคารพพระพุทธเจ้ าทียืนอยูเ่ บื องหลัง การนําเสนอภาพสลักเล่าเรื องนี ประกอบด้ วยเส้ นโค้ ง เต็มไป
ด้ วยปริ มาตรความกลมนูนของรูปทรง ทุกสิงดูราวกับมีชีวิตเต็มไปด้ วยอารมณ์ความรู้สึก51

ภาพที 23 ภาพสลักแสดงเรื องพระพุทธเจ้ าทรงปราบช้ างบ้ าคลัง สมัยอมารวดี
ทีมา : Roy C. Craven, Indian Art: A Concise History (London: Thames and Hudson, 1995), 78.
สมัยคุปตะ (Gupta Dynasty) คือ ยุคทีศลิ ปะมีความเจริ ญสูงสุด ประติมากรรมเนืองใน
ศาสนาฮินดูมีการสร้ างสรรค์ภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทีเทวสถานคฤหะ (Deogarh) แสดง
ภาพพระวิษณุหรื อพระนารายณ์
หนึง ในมหาเทพของชาวฮินดูกําลังบรรทมอยูก่ ลางมหาสมุทร
51

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

47
เหนือพระยาอนัตนาคราช ซึง ต่อมาศิลปะสมัยหลังคุปตะได้ ปรากฏเนื อหาเรื องราวเช่นเดียวกันนี 
ทีมาวลีปรุ ัม (Mavalipuram) เป็ นประติมากรรมสลักรูปพระนารายณ์อยู
อยูใ่ นท่าบรรทมเหยียดยาว มี
รูปร่างค่อนข้ างหนัก
เรื องราวเกียวกับการอวตารของพระนารายณ์ถกู นํามาสร้ างสรรค์
พบเห็นได้ ในงาน
ประติมากรรมสมัยคุปตะและหลังคุปตะ กล่าวคือในสมัยคุปตะ พบประติมากรรมสลักแสดงการ
อวตารของพระวิษณุ ในปางที 1 คือ วราหาวตาร (ภาพที 24) พระนารายณ์ทรงอวตารโดยมีศีรษะ
เป็ นหมูป่ามีเขี ยวเพชร เพือปราบปรามยักษ์ หิรัณยากษะ (ผู้ซงึ มีนยั น์ตาทอง) เดิมอสูรตนนี บําเพ็ญ
ตบะบูชาพระอิศวรทําให้ กกลายเป็
ลายเป็ นทีโปรดปราน พระอิศวรจึงประทานให้ อสูรตนนี มีฤทธิwสามารถ
ปราบได้ ทวั จักรวาล พญาอสูรจึงฮึกเหิมอหังการม้ วนแผ่นดินและหนีบไว้ ทใต้
ีใต้ รักแร้ หนีลงไปอยูใ่ น
บาดาล ในทีสดุ พระนารายณ์ต้องอวตารเป็ นหมูป่า (วราห์) ลงไปต่อสู้กบั พญาอสูรจนเวลาล่วงเลย
ถึงหนึง พันปี จึงสามารถฆ่าอสูรได้ สําเร็ จ หลังจากนันได้
 ใช้ เขี ยวเพชรงัดเอาแผ่นดินขึ นมาไว้ บนผืน
นํ าตามเดิม จากภาพสลักทีบริ เวณบ่าของพระนารายณ์อวตารนันรองรั

บประติมากรรมขนาดเล็ก
52
รูปพระแม่ธรณี
เรื องราวการอวตารในลักษณะเช่นนี ยังปรากฏทีมาวลีปรุ ัม หากแต่มีความ
แตกต่างกัน คือ ในสมัยนี พระแม่ธรณีถกู สร้ างให้ มีขนาดเท่าจริ ง พบประติมากรรมแสดงการอวตาร
ของพระวิษณุปางนรสิงหาวตารทีถํ าเอลโลรา (Ellora) ที 15 แสดงภาพบุคคลมีศีรษะเป็ นสิงห์
ร่างกายเป็ นมนุษย์มีหลายกร นอกจากนี การอวตารของพระนารายณ์ยัยงั ปรากฏการแปลงกายเป็ น
สัตว์ชนิดอืน ได้ แก่ ปลา คือ ปางมัตสยาอวตาร

ภาพที 24 ภาพสลักพระนารายณ์อวตารปางวราหาวตาร อุทยั คีรี ถํ าที 5 ศิลปะสมัยคุปตะ
ทีมา : Fred S. Kleiner, Gardner's art through the ages: a global history, 13th ed. (Boston,
Mass : Thomson/Wadsworth, 2009), 168.
52

Ibid.,171.

48
ณ มาวลีปรุ ัม (Mavalipuram) ปรากฏหลักฐานอันแสดงให้ เห็นถึงความสนใจในการ
นําเสนอภาพลักษณ์ของสัตว์อย่างมากคือ ภาพสลักบนหินขนาดใหญ่ (ภาพที 25) ซึง บริ เวณ
กึงกลางของหินนันปรากฏร่

องทีเกิดจากการกัดเซาะของนํ าจนก่อให้ เกิดรอยแยก แบ่งพื นทีของหิน
ออกเป็ นสองด้ านคือ ด้ านซ้ ายและด้ านขวา ช่างชาวอินเดียได้ ใช้ ประโยชน์จากรอยแยกนี โดยนําเอา
เรื องราวทีมีความสอดคล้ องมาแกะสลัก กล่าวคือ ประติมากรรมแสดงเรื องราวเกียวกับแม่นํ าคงคา
ไหลลงสูพ่ ื นโลก สันนิษฐานว่าในอดีตอาจเคยมีนํ าไหลผ่านร่องนํ าอยูจ่ ริ ง ภาพสลักประกอบด้ วย
พญานาค และเหล่าบริ วาร พระศิวะประทานพรแก่ผ้ บู ําเพ็ญตบะ เหล่าเทวดานางฟ้า ประชาชนทุก
ชนชัน ตลอดจนสัตว์ชนิดต่างๆ ได้ แก่ ช้ าง หมี สิงโต กวาง แมว หนู และเต่าทังหมดต่

างมุง่ หน้ าเข้ า
สูจ่ ดุ ศูนย์กลางเพือมาสักการะร่องนํ าศักดิสw ิทธิwแห่งนี  ด้ วยมวลของกลุม่ ช้ างขนาดใหญ่ทางด้ านขวา
ได้ สร้ างความโดดเด่นอย่างมากแก่ภาพสลัก ความแตกต่างด้ านขนาดของช้ างเพศผู้ ช้ างเพศเมีย
และลูกช้ าง รวมทังการจั

บอากัปกิริยาท่วงท่าทีเคลือนไหวได้ แสดงให้ เห็นถึงความช่างสังเกตของผู้
สร้ างสรรค์ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ทีบริ เวณด้ านหน้ าของช้ างเพศผู้มีการสลักเป็ นรู ปแมวและกลุม่
หนูตวั เล็กๆจํานวนหนึง
โดยแมวกําลังยืนด้ วยขาหลังทังสองพร้

อมกับยกขาหน้ าทังสองขึ

นอยูใ่ น
ท่าบําเพ็ญตบะจนทีทรวงอกเผยให้ เห็นโครงสร้ างของกระดูกซีโครง ภาพสลักรู ปแมวและหนูนี มี
เนื อหามาจากเรื องเล่าเกียวกับแม่นํ าคงคาคือ มีแมวตัวหนึง แสร้ งทําเป็ นว่าตนเองกําลังบําเพ็ญ
ตบะโดยมายืนใกล้ กบั แม่นํ าคงคาสายตาของมันจับจ้ องไปยังดวงอาทิตย์เป็ นเวลานาน จนกระทัง
เหล่าหนูมาพบเห็นและเกิดความศรัทธามาเคารพสักการะให้ การยกย่องสรรเสริ ญแมวราวกับเป็ น
 ง
ผู้วิเศษ พร้ อมกันนันก็
 นําอาหารมามอบให้ แก่แมวโดยทีมนั ไม่ต้องออกหาอาหารเอง53 อีกทังยั
ปรากฏการสลักรู ปกวางใช้ เท้ าเกาจมูกของตนเอง ประติมากรรมสลักบนหินขนาดใหญ่นี เป็ นสิง
ยืนยันได้ ถึงความสนใจของช่างชาวอินเดียในการนําเสนอภาพลักษณ์ของสัตว์โดยมุง่ แสดงความ
งดงามอย่างเป็ นธรรมชาติ นอกจากนี ทีด้านนอกของเทวาลัยริ มฝั งทะเล ณ มาวลีปรุ ัม พบ
ประติมากรรมรูปโคนนทิพาหนะของพระศิวะจํานวนมาก
ถูกจัดวางเรี ยงรายเป็ นแถวอยูร่ อบๆ
ด้ านบนของกําแพง อีกทังยั
 งปรากฏประติมากรรมลอยตัวสลักเป็ นรู ปสิงโตขนาดใหญ่ และมีพลธนู
อยูท่ ีบริ เวณสีข้างของสิงโตอีกด้ วย

53

lbid.,183-184.
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ภาพที 25 ภาพสลักหินขนาดใหญ่ทีมาวลีปรุ ัม ศิลปะสมัยหลังคุปตะ
ทีมา : Wikipedia, Mahabalipuram [online], accessed 6 August 2010. Available from
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mahabalipuram
ถํ าไกรลาส (Kailasnatha) เป็ นสถาปั ตยกรรมทีขดุ ภูเขาทังลู
 ก โดยเริ มขุดเจาะจาก
ด้ านบน ลงสูด่ ้ านล่าง ซึง สถานทีแห่งนี พบประติมากรรมลอยตัวรูปช้ างและสิงโตขนาดเท่าจริ งหรื อ
อาจใหญ่กว่าประดับอยู่ทีบริ เวณฐานซึง มักมีทา่ ทางแข็งทือ อยูใ่ นท่าคํ ายันอาคารโครงสร้ างทีอยู่
ด้ านบน
อาจกล่าวได้ วาประติ
า่ ประติมากรรมทีแสดงภาพลักษณ์ของสัตว์ในศิลปะอินเดียส่วนใหญ่มี
ความเกียวเนืองกับศาสนาพุทธหรื อพราหมณ์ นอกจากถูกใช้ เป็ นสัญลักษณ์เพือสือความให้ เข้ าใจ
ตรงกัน ยังมีหน้ าทีใช้ สอยโดยใช้ เป็ นส่วนหนึง ในการประดับอาคารสถาปั ตยกรรม โดยทีชา่ งชาว
อินเดียมีความรู้ ความเข้ าใจ
าใจ ตลอดจนมีความพยามยามสังเกตอากัปกิริยาท่าทางของสัตว์ และ
สามารถนํามาถ่ายทอดได้ อย่างงดงาม โดยทีผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ของช่างชาวอินเดียนิยม
แสดงรูปแบบเรี ยบง่าย และมีความเป็ นระเบียบ54
สามารถสรุ ปได้ วา่ รู ปสัตว์ทีปรากฏในศิลปกรรมอินเดียทังหมดล้

วนเกียวข้ องกับศาสนา
ดังนันความเชื

อและความศรัทธาจึงเป็ นแรงผลักดันให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานขึ น โดยทีรูปสัตว์
ต่างๆถูกใช้ ในการสือความเชิงสัญลักษณ์ และการพรรณนาเล่าเรื อง

54

Ibid.,78.
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1.2.3 สัตว์ ในงานทัศนศิลป์ของไทย
ในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ มนุษย์อาศัยอยู่ในถํ าหรื อเพิงผา มีความใกล้ ชิดกับธรรมชาติ
จนกลายมาเป็ นสิงเร้ าทีกระตุ้นให้ มนุษย์เกิดความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆขึ น
ในช่วงเริ มต้ นมีมลู เหตุมาจากการทีมนุษย์ต้องออกล่าสัตว์เพือนํามาเป็ นอาหาร และความเกรงกลัว
ต่อภัยอันตรายทีจะได้ รับจากสัตว์ดรุ ้ าย ดังที ชิน อยู่ดี ได้ กล่าวถึงการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะรูป
สัตว์ในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ของไทยไว้ ดงั นี 
รู ปสัตว์เริ มเขียนตังแต่
 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยคุ หินเก่าตอนปลาย งานศิลปกรรม
ของคนก่อนประวัติศาสตร์ ทีพบในถํ าส่วนมากเป็ นเรื องเกียวกับสัตว์ บางท่านจึงกล่าวว่า
ศิลปกรรมในถํ า คือ ศิลปะทีได้ รับการดลใจจากสัตว์ทีคนก่อนประวัติศาสตร์ ติดหูติดตา และ
มีความสําคัญต่อพวกเขา เช่น เขียนรู ปม้ าหรื อวัว เพราะสัตว์พวกนี เป็ นอาหารอันวิเศษ เขียน
รู ปสิงโต รู ปวัวกระทิง ก็เพราะเป็ นสัตว์ทีน่ากลัวมากและจะต้ องฆ่าให้ ได้ 55

นอกจากความต้ องการอาหารเพือการดํารงอยูแ่ ล้ วนัน ตังแต่
 ครัง โบราณกาลสิงสําคัญที
กระตุ้นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ คือ ความเชือ ก่อให้ เกิดพิธีกรรม รวมทังการสร้

างสรรค์ผลงาน
ศิลปะตามมาอย่างมากมาย ดังที อรไท ผลดี ได้ กล่าวถึงคติความเชือของชนเผ่าไททีมีความ
เกียวข้ องกับสัตว์จนนํามาซึง การประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ผลงานต่างๆ ดังต่อไปนี คือ
...ภาพคนสักการะงูหรื อนาค สะท้ อนคติความเชือของบรรพชนเผ่าไทในเรื องการ
นับถือสัตว์คือ งูหรื อนาคว่าเป็ นบรรพบุรุษหรื อเทพเจ้ า (Totemism) อันเป็ นคติทีเกิดก่อนที
คติทางอินเดียจะเข้ ามาในสุวรรณภูมิ... นอกจากประเพณีการนับถืองูหรื อนาค บรรพชนเผ่า
ไทในยุคหินใหม่ยงั นิยมประกอบพิธีกรรมเกียวกับการบูชาสัตว์ตระกูลนก ว่าเป็ นบรรพบุรุษ
ของเผ่าพันธุ์ ดังปรากฏหลักฐานบนภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หลายแห่ง เช่น ทีเขา
จันทร์ งาม จ.นครราชสีมา หรื อทีภปู ลามร้ า จ.อุทยั ธานี หรื อสําริ ดเป็ นรู ปหงส์ นกยูง และไก่
หรื อนกทีบ้านดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
...อีกทังสั
 ตว์ตระกูลกบยังปรากฏบนภาพเขียนสีทีภปู ลาร้ า อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
หลักฐานทีสะท้ อนให้ เห็นพิธีกรรมการนับถือกบในพิธีขอฝน คือปรากฏรู ปกบอยู่ 4 ทิศทีหน้ า
กลองมโหระทึกหล่อด้ วยสําริ ดหลายแห่งในสมัยเหล็ก ดังเช่นบนกลองมโหระทึกสําริ ดแบบ
เตียน พบที จ.เชียงใหม่ อายุราว 2,400 ปี มีกบทิศละตัวทีหน้ ากลอง... บรรพชนเผ่าไทเชือว่า
เมือกบร้ องจะทําให้ ฝนตก เพราะฉะนันเมื
 อตีกลองทีมีกบอยูห่ น้ ากลอง จึงเปรี ยบเสมือนกบ
55

ชิน อยูด่ ี, สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย (กรุงเทพ: กรมศิลปากร, 2529), 119.
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ร้ องขอฝน เสียงของกลองเมือได้ ยินไปถึงเทพเจ้ าแห่งฝน ย่อมจะโปรดประธานสายฝนลงมา
บนพื นภูมิภาคทีแห้ งแล้ ง...
...ภาพช้ าง สัตว์มงคลของไทยพบหลักฐานภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยคุ
หินใหม่อาทิ ทีถํ ารู ป อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ทีถํ าผาแต้ ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี รวมทัง
พบหลักฐานรู ปช้ างบนพาหนะดินเผาลายเขียนสี อายุราว 2,300 ปี ทีบ้านเชียง จ.อุดรธานี
ช้ างเป็ นรู ปสัตว์ทีเป็ นสัญลักษณ์แทนสถาบันกษัตริ ย์ เป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นใหญ่ และ
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง...56

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่
การทีมนุษย์ในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ สร้ าง
ผลงานศิลปะขึ นนัน
มีความบันดาลใจมาจากคติความเชือทีได้ รับการหล่อหลอมจนกลายเป็ น
ขนบประเพณี ซึง มีความสอดคล้ องกับ นพวัฒน์ สมพื น ทีได้ กล่าวถึงสิงบันดาลใจ 4 ประการทีทํา
ให้ มนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้องสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะถํ าขึ น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 
1. เกิดจากความเชือ กล่าวคือมนุษย์มีความเชืออยู่ในตัวและแสดงออกทาง
ความคิดทางโชคลาง หรื อเขียนภาพผนังเป็ นเหลียมเป็ นจุดลายเรขาคณิต เส้ นโค้ ง เส้ นคด
และภาพทีต้องแปลความต่างๆ เพือเป็ นสัญลักษณ์ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชือ
ก็มี ดังนันความเชื

อจึงเป็ นแรงบันดาลใจอย่างหนึง ทีเป็ นแรงขับภายในให้ มนุษย์สร้ างงาน
จิตรกรรมผนังถํ าขึ น
2. เกิดจากการสร้ างแบบอย่างการสอนเพือการหาเลี ยงชีพ วิธีนี จะมีภาพเขียน
เป็ นรู ปสัตว์ทีมีคนล้ อมอยู่ การโก่งธนูยิงสัตว์ หรื อภาพสัตว์ทีมีหอก ฉมวกปั กติดอยู่ เพือเป็ น
ภาพนิทรรศการถาวรตลอดกาลให้ สมาชิกของเผ่าได้ เห็นวิธีการล่าสัตว์ เอาชนะ หรื อการหา
อาหารจากสัตว์ตา่ งๆ เป็ นการเรี ยนการสอนสมาชิกของตน จึงเป็ นวิธีการหรื อแรงจูงใจอย่าง
หนึง ของมนุษย์ให้ มีการเขียนภาพผนังถํ าขึ น
3. เกิดจากาการเล่าเรื องหรื อเหตุการณ์ให้ สมาชิกรับรู้ บางครัง ถ้ าหัวหน้ าหรื อ
ผู้นําได้ ไปทํากิจกรรมภายนอก เช่น อาจจะเป็ นการล่าสัตว์ ไปร่ วมพิธีกรรม มีการเดินเป็ น
ขบวน หามกลองเดินเป็ นแถว เป็ นต้ น ก็เป็ นเหตุการณ์อีกอย่างหนึง ทีต้องการแสดงออกเพือ
เป็ นการเล่าเรื องให้ เกิดการรับรู้ตอ่ กัน และด้ วยเหตุดงั กล่าวจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ สร้ างงาน
จิตรกรรมผนังถํ าขึ นได้
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อรไท ผลดี, “ลวดลายรูปสัตว์ในผ้ าไทโบราณกับความเชือของชนเผ่าไท,” ซิลค์แมกะซีน 4,23
(สิงหาคม 2539): 74-79.
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4. เกิดเพราะอยากสร้ างงานศิลปกรรมให้ เกิดขึ น มนุษย์เป็ นผู้มีความคิดเป็ นนัก
สร้ างสรรค์ และมีความรู้ สกึ นึกคิด และสุนทรี ยรสรับรู้ เกียวกับความสวยงามต่างๆได้ มนุษย์
จึงเป็ นสัตว์โลกประเภทเดียวทีร้ ู จกั งานศิลปกรรม และสร้ างงานศิลปกรรมได้ จงึ เป็ นเหตุให้
เขียนภาพผนังถํ าขึ นมา57

ดังนันสามารถสรุ

ปได้ วา่ สาเหตุทีทําให้ มนุษย์ถํ าสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะขึ นนันเกิ
 ดจาก
ความต้ องการแสดงออกเกียวกับความเชือ ความต้ องการสือสารพรรณนาความถึงยุทธวิธีในการล่า
สัตว์ การบันทึกเรื องราวทีเป็ นประวัติศาสตร์ ตลอดจนความต้ องการถ่ายทอดความงามและ
ความรู้สกึ ซึง ในสมัยทียงั ไม่มีการประดิษฐ์ ตวั อักษรขึ นใช้ ศิลปะถือเป็ นภาษาหนึง ในการใช้ บอกเล่า
ให้ คนในกลุม่ เกิดมีความเข้ าใจตรงกัน รวมทังยั
 งเป็ นสือในการติดต่อกับพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ
อีกประการหนึง ด้ วย
ด้ านรู ปแบบในการเขียนภาพสัตว์นนั  ส่วนมากมักเขียนให้ เห็นด้ านข้ าง เพราะมีพื นทีให้
รายละเอียดของสรี ระและลักษณะบางอย่างได้ ชดั เจนกว่าการเขียนให้ เห็นด้ านหน้ าตรง (ยกเว้ น
สัตว์ประเภท เต่า ตะพาบนํ า และกบ) ซึง การเขียนภาพสัตว์ทวั ไปเกือบทุกชนิดมักใช้ วิธีเขียนแบบ
เงาทึบ58
รูปแบบงานจิตรกรรมผนังถํ าเขียนสีตามทีตา่ งๆของประเทศไทยอาจแบ่งลักษณะ
รูปแบบได้ 2 ลักษณะ ได้ แก่ งานจิตรกรรมภาพจากของจริ ง และงานจิตรกรรมทีแสดงสัญลักษณ์59
ผลงานภาพเขียนทีปรากฏภาพสัตว์นนส่
ั  วนมากจะเป็ นไปในลักษณะแรกคือ เป็ นงานจิตรกรรมที
อ้ างอิงจากสิงทีมีอยูจ่ ริ งในธรรมชาติ เช่น ภาพคนเป่ าลูกดอกล่าสัตว์ปรากฏอยู่ทีผนังถํ าศิลป
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา และภาพการทําเกษตรกรรม (ภาพที 26) ซึง พบได้ ทีผาหมอนน้ อย
บริ เวณผาแต้ ม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีคน สัตว์ และพืชเกษตร (อาจเป็ นต้ นข้ าว)
อีกทังพบภาพคนเลี

ยงวัว และคนจูงวัวทีถํ าเขาภูปลาร้ า จังหวัดอุทยั ธานี เป็ นต้ น60

57

นพวัฒน์ สมพื น, ภาพเขียนสีผนังถํ ายุคโบราณในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: เอ.พี.กราฟิ คดีไซน์และ
การพิมพ์จํากัด, 2545), 18-20.
58

สํานักงานเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ, ศิลปะถํ าในประเทศไทย (กรุงเทพ : บริ ษัทวิคตอรี
เพาเวอร์ พอยท์ จํากัด, 2531), 42-43.
59

นพวัฒน์ สมพื น, ภาพเขียนสีผนังถํ ายุคโบราณในประเทศไทย, 21.

60

สํานักงานเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ, ศิลปะถํ าในประเทศไทย, 4.

53

ภาพที 26 จิตรกรรมภาพสัตว์คล้ ายวัวสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ อ.ผาแต้ ม จ.อุบลราชธานี
(จิตรกรรมเพิงผา อ. ผาแต้ ม, พ.ศ.2552, ภาพส่วนบุคคล, ปวีณา เอื อน้ อมจิตต์กลุ )
นอกจากภาพจิตรกรรมถํ าแล้ ว ในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ยงั พบประติมากรรมดินเผา
ทําเป็ นรู ปสัตว์ชนิดต่างๆมากมาย เช่น ช้ าง ควาย หมี ยีราฟ นก และอืนๆ ในหลายท้ องถินของไทย
อาทิ บ้ านปรึกกีล อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เมืองโบราณจันเสน จังหวัดลพบุรี และบ้ านเชียง
จังหวัดอุดรธานี เป็ นต้ น
เมือล่วงเข้ าสูส่ มัยประวัติศาสตร์ ของไทย สัตว์มกั ปรากฏเป็ นส่วนหนึง ในการแสดงออก
ของช่างสมัยโบราณอยูเ่ สมอๆ ซึง ส่วนใหญ่มีความเกียวข้ องกับความเชือและศาสนา โดยสามารถ
ยกตัวอย่างผลงานศิลปะทีแสดงภาพลักษณ์สตั ว์ในสมัยต่างๆ ดังนี 
ในศิลปะสมัยทวาราวดีพบพระพุทธรูปศิลาประทับนัง เหนือสัตว์ทีเรี ยกว่าพนัสบดี (ภาพ
ที 27) ซึง หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุลได้ กล่าวถึงพระพุทธรูปศิลาและพนัสบดี ดังนี 
สัตว์ทีเรี ยกว่าพนัสบดีนนั  สังเกตดูจะเห็นปากเป็ นครุ ฑ แต่มีหแู ละเขาอย่างโค มีปีก
อย่างหงส์ น่าสันนิษฐานว่
ษฐานว่าครุ ฑคือพาหนะของพระนารายณ์ โคเป็ นพาหนะของพระอิศวร และ
หงส์เป็ นพาหนะของพระพรหม เหตุทีสลักพระพุทธรู ปขึ นประดิษฐานเหนือหลังสัตว์พนัสบดี
อาจเป็ นความคิดของพวกพุทธศาสนิกชนในประเทศนี ทําขึ น เพือแสดงว่าพระพุทธศาสนามี
อํานาจยิงใหญ่กว่าศาสนาพราหมณ์ก็ได้ ...61

61

หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง ที 13 (กรุงเทพ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550)), 34.
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ภาพที 27 พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี ศิลปะสมัยทวาราวดีตอนกลาง
ทีมา : สุรศักดิw ศรี สําอาง และคนอืนๆ, ศิลปะทวารวดี: ต้ นกําเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย
(กรุงเทพ: กรมศิลปากร, 2552), 157.
ศิลปะในสมัยนี นอกจากจะพบการแสดงภาพลักษณ์ของสัตว์โดยการนํ
โดยการนําเอาสัตว์หลาย
ชนิดมาผสมกัน ยังพบประติมากรรมทีมีภาพลักษณ์ของสัตว์โดยพยายามแสดงความเหมือนจริ ง
ตามธรรมชาติ เช่น ประติมากรรมรูปหัวอูฐ ขุดพบทีเขาคลังใน จังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงให้ เห็นมโน
ทัศน์เกียวกับเส้ นทางสายไหมทางบกในดินแดนสยามยุคโบราณ62 หรื อรูปบุคคลกําลังจูงลิงไม่เคย
พบในแหล่งอารยธรรมร่วมสมัยแห่งอืน
เนืองจากประติมากรรมเหล่านี ส่วนใหญ่ไม่มีศีรษะ
นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่า อาจสร้ างขึ นเพือการสะเดาะเคราะห์เช่นเดียวกับตุ๊กตาเสียกบาล63
นอกจากนี พบศิลาสลักเป็ นรู ปธรรมจักรกับกวางหมอบ ซึงรูปสลักเหล่านี หมายถึง พระพุทธเจ้ าปาง
ประทานปฐมเทศนา ณ อิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ทําตามคติแบบเก่าก่อนทีจะนิยมสร้ าง
พระพุทธรูป64 อีกทังพบฐานธรรมจั

กร เป็ นแท่งหินรูปสีเหลียมผืนผ้ า ตกแต่งด้ วยการจําหลักลายนูน
ตําทังสี
 ด้านเป็ นรูปนรสิงห์นงั ชันเข่า มือทังสองข้

างเกาะบนเข่า...มีผมหยิก นัยน์ตาพองโปน คิ วนูน
โค้ งต่อกันเป็ นรู ปปี กกา จมูกแบนโต ปากกว้ างแยกเขี ยว...ลวดลายทีใช้ ตกแต่งได้ รับอิทธิพลจาก
ศิลปะอินเดียแบบคุปตะจึงอาจกําหนดอายุฐานธรรมจักรนี ไว้ ราวพุทธศตวรรษที12-1365
62

วินยั ผู้นําพล, วัฒนธรรมผสมในศิลปกรรมสยาม (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2552), 223.
63
สุรศักดิw ศรี สาํ อาง และคนอืนๆ, ศิลปะทวารวดี: ต้ นกําเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย (กรุงเทพ:
กรมศิลปากร, 2552), 37.
64

หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 34-35.
65
สุรศักดิw ศรี สาํ อาง และคนอืนๆ, ศิลปะทวารวดี: ต้ นกําเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย, 129.
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ด้ านสถาปั ตยกรรมทีสว่ นฐานของโบราณสถานสมัยทวารวดีมกั ประดับปูนปั น เป็ นรูป
คนแคระแบก แต่ทีโบราณสถานเขาคลังใน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปรากฏคนแคระแบกทีแตกต่าง
ออกไปจากแหล่งอืน คือ มีศีรษะเป็ นสิงห์ ช้ าง ลิง และควาย รวมทังมี
 การแสดงสีหน้ า และมีบางตน
แสดงอาการเหาะ66 หรื อทีเจดีย์จลุ ปะโทน จังหวัดนครปฐม พบประติมากรรมรู ปหัวสิงห์ (ภาพที
28)
ซึง ส่วนมากเป็ นปูนปั น ประดับส่วนฐานของโบราณสถานคงเคยเป็ นเครื องประดับตกแต่ง
ศาสนาสถานตามความหมายของผู้ปกปั กรักษา คํ าจุนศาสนสถาน อันเป็ นคติเดียวกันกับการทํา
ประติมากรรมรูปคนแคระประดับทีฐานอาคาร67

ภาพที 28 หัวสิงห์ ได้ จากเจดีย์จลุ ประโทน จ.นครปฐม ศิลปะสมัยทวาราวดีตอนกลาง
ทีมา : สุรศักดิw ศรี สําอาง และคนอืนๆ, ศิลปะทวารวดี: ต้ นกําเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย (กรุงเทพ:
กรมศิลปากร, 2552), 190.
ศิลปะสมัยเทวรูปรุ่นเก่าในประเทศไทยนันส่
 วนใหญ่มีอายุร่วมสมัยกับศิลปะทวาราวดี
ตอนต้ นและตอนกลาง การสร้ างรูปเคารพทีแสดงภาพลักษณ์ของสัตว์ตามคติของศาสนาพราหมณ์
นันปรากฏที

เมืองศรี มโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ทําเป็ นรูปพระคเณศประทับนัง แสดงอํานาจอย่าง
งดงาม ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของสัตว์ทีเข้
เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการสร้ างพระพุทธรูปในศาสนา
พุทธ ได้ แก่ การสร้ างพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึง พระพุทธรูปนาคปรกสามารถพบเห็นได้ ในศิลปะ
หลายยุคหลายสมัยจนกระทัง ถึงปั จจุบนั
เช่น พระพุทธรูปนาคปรกสลักจากศิลาพบทีจงั หวัด
ปราจีนบุรีศลิ ปะสมัยทวาราวดี พระพุทธรูปนาคปรกปางมา
นาคปรกปางมารวิ
รวิชยั สร้ างขึ นจากสัมฤทธิwพบทีวดั เวียง
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานีศลิ ปะสมัยศรี วิชยั และพระพุทธรูปทรงเครื องนาคปรกสลักจาก
ศิลาพบทีวดั หน้ าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ศิลปะสมัยลพบุรี เป็ นต้ น
66

เรื องเดียวกัน, 89.

67

เรื องเดียวกัน, 191.
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ศิลปะสมัยลพบุรี ประติมากรรมรูปสัตว์มกั ถูกใช้ เป็ นส่วนประกอบของสถาปั ตยกรรม
เป็ นต้ นว่ารู ปนาค ครุฑ เกียรติมขุ และมกร เช่น ทับหลังศิลาทีได้ มาจากวัดทองทัว จังหวัดจันทบุรี
(ภาพที 29) มีรูปพระอินทร์ ปรากฏอยูท่ ีปลายวงโค้ ง มีรูปมกรหรื อเหรา 2 ตัว แลเห็นหมดทังตั
 ว และมี
ขาเพียงคูเ่ ดียว กําลังหันหน้ าเข้ าหากันและอมวงโค้ งนัน มกรนี บางครัง ก็มีคนขีและยังคายสิงห์ออกมา
ด้ วย68 ประติมากรรมภาพสลักนูนตําทีผนังถํ าวัวแดง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สลักเป็ นภาพ
พระอิศวรกับพระอุมาทรงโคอุสภุ ราช (โคนนทิ) แสดงภาพพระอิศวรประทับนัง ชันเข่าโอบกอดพระอุ
มาอยู่บนโคนนทิ นอกจากนี ยังพบเครื องสําริ ดทีหล่อขึ นอย่างระมัดระวังเพือใช้ ประดับหน้ าราชรถ
สร้ างเป็ นรูปครุ ฑยุดนาค (ภาพที 30) และไหรู ปช้ าง รูปกระต่าย รูปหมี ทําจากดินเผาเคลือบ

ภาพที 29 หน้ าบันแสดงภาพมกรอมวงโค้ ง วัดทองทัว จังหวัดจันทบุรี ศิลปะสมัยลพบุรีตอนต้ น
ทีมา : หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง ที 13 (กรุงเทพ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 116.

ภาพที 30 ครุฑยุดนาค เครื องประดับหน้ าราชรถ สําริ ด ศิลปะสมัยลพบุรี
ทีมา : หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง ที 13 (กรุงเทพ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 114.
68

หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี (กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 3.

57
ช่วงปลายของศิลปะเชียงแสน
หรื อล้ านนารุ่นหลังนัน
พระพุธรูปส่วนใหญ่เป็ น
พระพุทธรูปตังอยู
 ่บนฐานสูงมีรูปเทวดาและสัตว์ประกอบ69 ด้ านสถาปั ตยกรรมนันมี
 การสร้ างรูป
พญานาคปูนปั น ประดับราวบันไดทีวดั พระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง และลวดลายปูนปั น
ประดับหน้ าบันวิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ ง จังหวัดน่าน เป็ นต้ น
ในสมัยสุโขทัยเครื องสังคโลกได้ รับแบบอย่างมาจากช่างจีน และช่างขอม เป็ นสินค้ า
ส่งออกไปจําหน่ายยังเมืองใกล้ เคียง และต่างประเทศ มีหลายรูปแบบ หลายขนาด ทังโอ่
 ง ไห ถ้ วย
จาน รวมทังวั
 ตถุเนืองในพระพุทธศาสนา เช่น เศียรนาคประดับอาคาร ใช้ ตกแต่งสถาปั ตยกรรม
รวมทัง ตุ๊กตาเสียกบาล และรูปสัตว์ตา่ งๆ เช่น คนขีช้าง (ภาพที 31) เป็ นต้ น

ภาพที 31 เครื องสังคโลกทําเป็ นรูปช้ าง ศิลปะสมัยสุโขทัย
ทีมา : หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง ที 13 (กรุงเทพ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 157
พญานาคถือเป็ นเครื องตกแต่งสถาปั ตยกรรมทีได้ รับความนิยม โดยเฉพาะประดับอยู่
ตามบันไดทางขึ นศาสนสถานต่างๆ
ในสมัยศิลปะอูท่ องพบพญานาคบริ เวณบันไดทางขึ นวัด
ธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (ภาพที 32) ภายในวัดเดียวกันนี ยังพบสิงห์ทีเรี ยงราย
ล้ อมรอบองค์พระเจดีย์ (ภาพที 33) เป็ นโบราณสถานทีมีมาก่อนการสถาปนากรุงศรี อยุธยา ถือเป็ น
สถาปั ตยกรรมสยามสมัยอูท่ องทีสืบทอดมาจากยุคทวาราวดี70
69

หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 127.

70

วินยั ผู้นําพล, วัฒนธรรมผสมในศิลปกรรมสยาม, 138.
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ภาพที 32 ปูนปั น รู ปพญานาคประดับบันไดวัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ศิลปะสมัยอู่ทอง
ทีมา : สุรพล ดําหริ ห์กลุ , มรดกช่างศิลป์ไทย, (กรุงเทพ: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย,
2542), 63

ภาพที 33 เจดีย์สิงห์ล้อมภายในวัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ศิลปะสมัยอู่ทอง
ทีมา : สุรพล ดําหริ ห์กลุ , มรดกช่างศิลป์ไทย, (กรุงเทพ: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย,
2542), 63
ในสมัยอยุธยาปรากฏศิลปะอันทรงคุณค่ามากมายทีแสดงรูปสัตว์ เช่น ในสมัยอยุธยา
ยุคต้ นพบว่ามีเจดีย์ซงึ มีช้างจํานวนมากล้ อมรอบทีวดั มเหยงค์ นอกเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยา
ด้ านทิศตะวันตก หรื อเขตเมืองอโยธยาเดิม ศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง ประมาณแผ่นดินสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช พบศิลปวัตถุทีสว่ นฐานของธรรมาสน์ทําเป็ นรู ปสิงห์อยูต่ รงกลาง ตรงมุมเป็ น
ครุฑ แสดงลักษณะเข้ มแข็งดุดนั น่าเกรงขาม และเศียรนาคหล่อด้ วยสําริ ดประดับอีกทังบั
 นไดทาง
ขึ นมณฑปพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็ นศิลปะสมัยสมเด็จพระเจ้ าทรงธรรม เศียรทังเจ็
 ดของ

59
พญานาคสวมมงกุฎยอดแหลม ตามแบบนิยมของศิลปะอยุธยาสมัยกลาง71 นอกจากนี  เครื องทอง
จากกรุวดราชบู
ดั ราชบูรณะยังปรากฏว่ามีการทําเป็ นรูปสัตว์มงคลของไทย เช่น หงส์ และช้ าง เป็ นต้ น ส่วน
งานด้ านการลงรักปิ ดทองนันปรากฏว่

ามีการนําเอาภาพลักษณ์ของสัตว์มาแสดงได้ อย่างงดงาม
เช่น ด้ านหนึง ของตู้พระไตรปิ ฎกสมัยอยุธยาตอนปลายทีวดั อนงคาราม ธนบุรี เรื องพระมโหสถ
แสดงภาพการสัประยุทธ์ (ภาพที 34) ซึง ประยูร อุลชุ าฎะได้ กล่าวถึงลวดลายทีเกียวข้ องกับสัตว์บน
ตู้พระไตรปิ ฎกดังนี 
แม่ทพั ฝ่ ายศัตรู ขีช้างพระหัตถ์ถือขอช้ าง ช้ างของแม่ทพั สามเชือกเขียนด้ วยเส้ น
อันสง่างามยากทีจะหาลายเส้ นรู ปช้ างทรงแห่งใดมาเทียบได้ ... เบื องล่างขวามือเป็ นภาพที
เรี ยกว่าแบบแผนครู รู ปทหารฝรังใส่หมวกหนังปี กกว้ างแบบวิลนั ดาขีม้าผกเผินขับไล่ศตั รูซงึ
ชักม้ าหนี...72

ภาพที 34 พระมโหสถ จากตู้พระไตรปิ ฎกวัดอนงคาราม ธนบุรี ศิลปะสมัยอยุธยา
ทีมา : ประยูร อุลชุ าฎะ, ศิลปะวิเศษ, พิมพ์ครัง ที 13 (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2536), 25.
ในสมัยอยุธยาตอนปลายทีวดั ศาลาปูน จังหวัดระนครศรี อยุธยา ยังปรากฏตู้ลายทองที
เขียนลวดลายแสดงความงามของพืชพันธุ์และสัตว์น้อยใหญ่ได้ อย่างงดงามลงตัวไม่แพ้ ต้ ลู ายทองที
วัดอนงคาราม ซึง ประยูร อุลชุ าฎะได้ กล่าวถึงดังนี 
71

ประยูร อุลชุ าฎะ, สมุดภาพประวัติศาสตร์ ศิลปะสยามประเทศ: ศิลปะสมัยกรุงศรี อยุธยา
(กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2543), 95.
72

เรื องเดียวกัน, 43.

60
ลายทองบนตู้พระไตรปิ ฎก วัดศาลาปูน อยุธยา ศิลปะอยุธยาตอนปลาย เป็ นลาย
ป่ าเขียนเป็ นพุ่มไม้ กอใหญ่ กิงก้ านพุ่งกระจายเป็ นไฟพะเนียง มีลายช่อหางไหล กระหนกนก
คาบ สัตว์จตุบาท ทวิบาทตัวน้ อยๆ ไต่เต้ นไปตามกิงก้ านสาขา นกหก ไก่ฟ้าพญาลอ ช่อหาง
โต กระจังตาอ้ อย นกกระเรี ยน เนื อสมัน กระต่าย และเสือโคร่ งทีคอยซุม่ อยู่หลังโขดหินคอย
จ้ องตะครุ บเหยือ73

 กษะฝี มือ
จากลวดลายนันสะท้

อนให้ เห็นความบันดาลใจทีได้ รับจากธรรมชาติ รวมทังทั
ในการแสดงอากัปกิริยาอาการต่างๆของสัตว์นานาชนิด ซึง ช่างสามารถถ่ายทอดออกมาได้ อย่างมี
ชีวิตจิตใจ เช่นเดียวกับลายทองบนตู้พระไตรปิ ฎกฝี มือช่างวัดเซิงหวาย จังหวัดนนทบุรี ในสมัย
อยุธยาตอนปลายเช่นกัน ดังที ฉลอง ฉัตรมงคล ได้ กล่าวถึงตู้พระไตรปิ ฎกวัดเซิงหวายดังนี 
ลายรดนํ าทีใช้ ตกแต่งบนตู้พระธรรมครู วดั เซิงหวายนี เขียนขึ นโดยให้ มีสภาพ
เหมือนป่ าในเมืองร้ อนทัว ไปในลักษณะครึงจริ งครึงประดิษฐ์ มีสตั ว์และแมลงตัวเล็กๆ รู ปร่ าง
น่ารักน่าเอ็นดูแทรกอยู่ทวั ไป เช่น กระรอก นก ลิง กิ งก่า ผีเสื อ ตรงกลางเป็ นกระหนกเปลว
สะบัดไหวไปมาดังต้ องลม ลักษณะลายเขียนขึ นอย่างวิจิตรบรรจง ตรงทีเป็ นสุมทุมพุ่มไม้
ตอนกลางของภาพ มีภาพสัตว์หิมพานต์ขนาดใหญ่เขียนขึ นตามประเพณีแบบไทยๆ...74

ตู้พระไตรปิ ฎกฝี มือครู วดั เซิงหวายนี ปรากฏรู ปสัตว์ทีเกิดจากการการอ้ างอิงจากรูปทรง
ของสัตว์ทีมีอยูจ่ ริ งในธรรมชาติและสัตว์ทีเกิดจากจินตนาการของช่างหรื อสัตว์หิมพานต์ ดังนันจึ
 ง
รูปสัตว์ทีปรากฏในงานจิตรกรรมแบบขนบนิยม หรื อทีร้ ูจกั กันในนามภาพจิตรกรรมไทยประเพณีจงึ
ประกอบไปด้ วยภาพสัตว์ 2 ลักษณะคือ สัตว์สามัญ และสัตว์หิมพานต์75 ซึง ในหนังสือชือ
“จิตรกรรมไทยประเพณี” ได้ กล่าวถึงสัตว์หิมพานต์ ดังนี 
สัตว์หิมพานต์เป็ นสัตว์สวยงามชนิดต่างๆอยู่ในป่ าหิมพานต์ ช่างเขียนไทยโบราณ
นิยมเขียนภาพสัตว์ประกอบงานศิลป์ต่างๆทังในรู
 ปแบบงานประติมากรรม และจิตรกรรม
ภาพสัตว์หิมพานต์เหล่านี เกิดจากความบันดาลใจของช่างทีพยายามสร้ างสรรค์รูปสัตว์ โดย
ได้ แบบมาจากรู ปสัตว์ทีมีอยู่ในธรรมชาติ หรื อได้ ความบันดาลใจมาจากชือสัตว์ทีปรากฏใน
วรรณกรรมและประดิษฐ์ ขึ น โดยมีลวดลายอันงดงามประกอบด้ วย ภาพสัตว์หิมพานต์
73

เรื องเดียวกัน, 133.
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ฉลอง ฉัตรมงคล, ช่างศิลป์ไทย, ชุดที 1, เล่ม 2 (กรุงเทพ: อมริ นทร์ พริ น ติ งแอนด์พบั ลิชชิง, 2537), 51.

75

จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์, ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครัง ที 14 สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทย
ประเพณี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 23.

61
ทังหลายเหล่

านันจึ
 งมีความวิจิตรประณีต
ต่างๆทีมาอยู่ในธรรมชาติ76

เป็ นศิลปกรรมทีงดงามแปลกตากว่าภาพสัตว์

การนําเสนอภาพลักษณ์สตั ว์ของช่างสมัยโบราณตามรูปแบบขนบนิยมหรื อไทย
ประเพณีสามารถสังเกตได้ ว่ามีการสร้ างภาพลักษณ์ในมุมมองใหม่ซงึ โดยมากปรากฏให้ เห็นเฉพาะ
ด้ านข้ าง การสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีได้ รับการสืบสาน และสร้ างสรรค์อย่าง
ต่อเนืองมาจนกระทัง สมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิงจิตรกรรมในรัชกาลที 3 นับว่ามีความ
รุ่งเรื องอย่างมาก ภาพเขียนภายในพระวิหารวัดสุทศั นเทพวรารามแสดงภาพเล่าเรื องปั จเจกพุทธ
เจ้ าโดยมีภาพช้ างมากมาย และภายในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม แสดงภาพมารผจญ โดยมีเหล่า
สัตว์ร้ายนานาชนิดปรากฏอยูใ่ นภาพ
สุดแต่ช่างจะสามารถจินตนาการออกมาเพือเป็ นตัวแทน
77
กิเลสตัณหาความชัว ร้ ายต่างๆ อาจกล่าวได้ วา่ จิตรกรรมในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ มีรูปแบบและ
วิธีการทีสืบเนืองมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่มีการใช้ ลวดลายและการตกแต่งมากขึ น รู ปทรง
และสีสนั มีความเข้ มหนักมากขึ น...78
ตังแต่
 สมัยรัชกาลที 4 เป็ นต้ นมาไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตก เป็ นผลให้ เกิดการ
ผสมผสานจิตรกรรมตะวันตกเข้ ากับกับจิตรกรรมฝาผนังของไทย ดังเช่น จิตรกรรมฝาผนังสีฝนใน
ุ่
พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ เป็ นภาพปริ ศนาธรรมรู ปสนามม้ า วาดขึ น
โดยขรัวอินโข่ง มีการแสดงรูปแบบใหม่ในงานจิตรกรรมคือ การเขียนภาพทีใช้ หลักทัศนียวิทยา ทํา
ให้ ภาพมีความลวงตาว่ามีมิตคิ วามลึกทีสมจริ งด้ วยการระบายสีภาพคนและวัตถุตา่ งๆให้ มีแสงเงา
และมีขนาดใหญ่เล็กต่างกันตามระยะไกลใกล้ ของวัตถุนนๆ
ั  มีการสันนิษฐานว่าขรัวอินโข่งคงจะได้
อาศัยการสังเกตจากภาพพิมพ์ทีสง่ มาขายในบางกอก ประกอบกับความใกล้ ชิดพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั จึงมีโอกาสได้ เห็นภาพทิวทัศน์ในเมืองสหรัฐอเมริ กาทีประธานาธิบดีแห่ง
สหรัฐฯทูลเกล้ าฯถวาย ขรัวอินโข่งจึงได้ อาศัยภาพเหล่านันเป็
 นต้ นแบบในการเขียนภาพ79 ดังนัน
อาจกล่าวได้ วา่ ผลงานจิตรกรรมเริ มเข้ าสูก่ ารเขียนภาพซึง แสดงความเหมือนจริ งมากยิงขึ น อย่างไร
ก็ตามจิตรกรรมแบบขนบนิยมยังคงได้ รับการสืบทอดปฏิบตั ิตอ่ มา
76

วรรณิภา ณ สงขลา,จิตรกรรมไทยประเพณี, ชุดที1, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), 107.
77
มลฤดี สายสิงห์, บทบาทของรามเกียรติwในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น

(กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 74.
78

สุธี คุณาวิชายานนท์, จากสยามเก่าสูไ่ ทยใหม่, (กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2545, 4.
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เรื องเดียวกัน, 14-15.
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อาจสรุปได้ วา่ จิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที 4 สามารถแบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง คือ
แบบไทยแท้ ทีเขียนตามขนบนิยมอันมีแบบอย่างมาจากจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที 3 แต่ได้ มีการใช้
สีทีสดใสมากขึ นเนืองจากเริ มมีการนําเข้ ามีสีฝนจากจี
ุ่
นและยุโรป และแบบนิยมตะวันตก มี
ลักษณะทีแสดงให้ เห็นถึงความพยายามเปลียนแปลงไปสูแ่ นวทางตามแบบอย่างสากลนิยม คือ
เลียนแบบธรรมชาติ มีการสร้ างบรรยากาศ แสงเงา และเขียนตามหลักทัศนียวิทยา โดยมีผ้ บู กุ เบิก
แนวทางการเขียนภาพในรู ปแบบนี คือ พระอาจารย์อินหรื อขรัวอินโข่ง ศิลปิ น-พระสงฆ์ฝีมือเยียม
แห่งวัดราชบูรณะ ซึง ท่านมีความสามารถเขียนภาพได้ ทงในแบบขนบนิ
ั
ยม และแบบสากลนิยม80
ความนิยมในแบบอย่างตะวันตกมีความโดดเด่นมากยิงขึ นในสมัยรัชกาลที 5 ซึง สาเหตุ
ทีมาของสร้ างสรรค์ตามรูปแบบสากลนิยมปรากฏในหนังสือในชือ “ศิลปะรัตนโกสินทร์ ” ดังนี 
รัชกาลที 5 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ เป็ นยุคแห่งการตอบรับพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที 4 ในการทํานุบํารุ งบ้ านเมืองไปพร้ อมกับวิเทโศบายใน
การหลีกเลียงการตกเป็ นเมืองขึ นของประเทศนักล่าอาณานิคมของซีกโลกตะวันตก ทียิงทวี
ความพากเพียรทีจะแผ่ขยายอิทธิพลทังการเมื

องการปกครองและผลประโยชน์จากทรัพยากรที
มีอยู่ในภาคพื นเอเชีย การปรับตัวสูค่ วามเท่าทันกับอารยประเทศ เป็ นส่วนหนึง ทีมีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาศิลปกรรมให้ มีภาพลักษณ์ทีเปลียนไปจากขนบเดิม การเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั
ประเทศยุโรปอืน
การยอมรับวัฒนธรรมและศิลปะคือหาทางหนึง ของการดํารงอยู่ได้ ของ
ประเทศ81

จากสภาพการณ์ทางการเมืองการปกครองส่งผลโดยตรงสู่การสร้ างสรรค์ ด้ วยเหตุที
ศิลปะเปรี ยบได้ กบั ภาพสะท้ อนทางวัฒนธรรมและความมีอารยะของประเทศ ดังนันผลงานการ

สร้ างสรรค์ในสมัยรัชกาลที 5 จึงมีการปรับเปลียนรู ปแบบเพือให้ ทนั ต่อยุคสมัย ผลงานทีแสดง
ภาพลักษณ์ของสัตว์ในสมัยนี จึงแสดงออกอย่างเหมือนจริ งตามธรรมชาติมากยิงขึ น โดยได้ มีการ
ว่าจ้ างศิลปิ นชาวต่างชาติให้ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทังด้
 านสถาปั ตยกรรม
ประติมากรรม
จิตรกรรม และงานประณีตศิลป์ต่างๆมากมาย ซึง ผลงานทีแสดงภาพลักษณ์ของสัตว์ในสมัยนี 
ได้ แก่ พระบรมรูปทรงม้ า เกิดจากในปี พ.ศ.2449 ระหว่างทีรัชกาลที 5 เสด็จประพาสยุโรปเป็ นครัง
ที 2 พระองค์ทรงโปรดพระบรมรูปพระเจ้ าหลุยส์ที 14 ทรงม้ า ณ พระราชวังแวร์ ซายส์ ในประเทศ
ฝรังเศส จนต่อมาได้ กลายเป็ นต้ นแบบพระบรมรูปทรงม้ าหน้ าพระทีนงั อนันตสมาคมโดยฝี มือการ
80

วิโชค มุกดามณี และคนอืน, ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 1-8 (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2541), 75.
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เรื องเดียวกัน, 81.
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ปั น หล่อของ จอร์ จ เออร์ เนสต์ ซอลโล (Georges Ernest Saulo) ประติมากรชาวฝรังเศส ลักษณะ
พิเศษของประติมากรรมชิ นนี คือ การปั น ภาพเหมือนจริ งทังพระ
งพระพั
 พักตร์ พระวรกาย และม้ าทีทรง
ประทับ อีกทังฉลองพระองค์

ทีเป็ นเครื องแบบสมัยใหม่82

 น
ด้ านงานจิตรกรรมแบบสากลนิยมในรัชกาลที 5 โดยมากอยูใ่ นพระราชวังหรื อวัดทังสิ
เช่น ภาพจิตรกรรมสีปนู แห้ งบนผนังเพดานโดมในพระทีนงั อนันตสมาคม ฝี มือการวาดภาพของ
จิตรกรชาวอิตาเลียน อีกทังในสมั

ยนี มีการจัดประกวดวาดภาพพระราชพงศาวดารประกอบการ
แต่งโคลงในปี พ.ศ.2430 สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวตั วิ งศ์ทรงฉายแววอั
ทรงฉายแววอัจฉริ ยะด้ วยการ
คว้ ารางวัลที 1 ซึง เป็ นภาพจากพระราชพงศาวดารแผ่นดินพระเจ้ าท้ ายสระ ตอนช้ างทรงพระมหา

อุปราชแทงช้ างพระทีนงั สีฝนบ
ุ่ นผ้ าใบ รวมทังภาพพระราชพงศ
าวดารแผ่นดินพระมหาจักรพรรดิ
ตอนพระสุริโยทัยขาดคอช้ าง นอกจากนี ในปี พ.ศ.2460 ทรงออกแบบร่างภาพพระอาทิตย์ชกั รถ
และให้ คาร์ โล ริ โกลี (Carlo Rigoli) ศิลปิ นคูพ่ ระทัยชาวอิตาเลียนเป็ นผู้ลงสีทีพระทีนงั บรมพิมาน
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2466 ทรงออกแบบพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ (ตรา
สัญลักษณ์ประจําจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ) (ภาพที 35) และให้ คาร์ โล ริ โกลีลงสีนํ าอีกเช่นกัน83 ซึง
สัตว์มีลกั ษณะการสร้ างสรรค์ทีแสดงความสมจริ งของกล้ ามเนื อและสัดส่วนมากยิงขึ น

ภาพที 35 พระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ ออกแบบโดยสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวตั วิ งศ์
ทีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 1-8 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2541), 225.
82

สุธี คุณาวิชายานนท์, จากสยามเก่าสูไ่ ทยใหม่, 18-19.
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เรื องเดียวกัน, 28.
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ในสมัยรัชกาลที 6 ทรงสนพระทัยและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศลิ ปะไทย รวมทังให้

ความสําคัญกับศิลปะตะวันตกไปพร้ อมกัน โดยได้ รับนายคอร์ ราโด เฟโรซี (Corrado Feroci) เข้ า
รับราชการในตําแหน่งช่างปั น ในกรมศิลปากร ซึง ต่อมาเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการก่อตังโรงเรี

ยน
ประณีตศิลปกรรมขึ น ดังทีวิบลู ย์ ลี สุวรรณได้ กล่าวถึงดังนี 
ศาสตาราจารย์ศิลป์ พีระศรี เดิมชือ นายคอร์ ราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) เป็ น
ประติมากรชาวอิตาเลียน เข้ ามารับราชกรในตําแหน่งช่างปั น ในกรมศิลปากร ปี พ.ศ. 2466
ต่อมาร่ วมกับผู้เชียวชาญด้ านศิลปะในกรมศิลปากรก่อตังโรงเรี

ยนประณีตศิลปกรรมขึ นใน ปี
พ.ศ. 2477 ยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยศิลปากรใน ปี พ.ศ. 2486 ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นหัว
เลี ยวหัวต่อในการเปลียนแปลงการศึกษาศิลปะจากระบบช่าง ทีถ่ายทอดกันในสกุลช่างมา
เป็ นการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบในสถาบัน และพัฒนาต่อมาเป็ นสถาบันการศึกษาทีมี
หลักสูตรเช่นเดียวกับสถาบันศิลปะในประเทศตะวันตก ซึง เป็ นปฐมบทของการศึกษาศิลปะ
ตามแบบอย่างศิลปะตามหลักวิชา (Academy art) ของตะวันตกเป็ นต้ นกําเนิดของการ
สร้ างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย84

โรงเรี ยนประณีตศิลปกรรมได้ รับการก่อตังอย่
 างเป็ นทางการเมือวันที 2 พฤษภาคม พ.ศ.
2477 ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที 8 (พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที 7 ทรงสละราชสมบัติวนั ที 2 มีนาคม พ.ศ.2477) ซึง
ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี และผู้มีความรู้ในกรมศิลปากรช่วยกันสอนวิชาศิลปะโดยใช้ หลักสูตรตาม
แบบอย่างการเรี ยนการสอนของตะวันตก
ดังนันภาพลั

กษณ์ของสัตว์ทีปรากฏในผลงานภาย
หลังจากนี จึงมีความเปลียนแปลงไปสู่การศึกษาตามหลักวิชา มุง่ เน้ นกระบวนแบบทีแสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง ดังปรากฏเป็ นส่วนหนึง ในผลงานของศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ในการสร้ าง
อนุสาวรี ย์บคุ คลสําคัญทางประวัติศาสตร์ ชาติไทย อาทิ การสร้ างอนุสาวรี ย์พระเจ้ าตากสินมหาราช
และพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏม้ า
และช้ างเป็ นส่วนหนึง ของอนุสาวรี ย์
นอกจากนี ยังพบว่ามีการสร้ างสรรค์ผลงานส่วนตัวโดยได้
นําเสนอรู ปแพะ (ภาพที 36) และช้ าง (ภาพที 37) ขึ น ซึง นิพนธ์ ขําวิไลได้ กล่าวว่า “แพะ คงปั น ไว้ เอง
เห็นสวยเลยปั น เอาไว้ ... ท่านคงปั น เพือฝึ กมือ... เคยรู้ วา่ ท่านปั น หมาเป็ นของขวัญให้ ลกู สาวด้ วย....
ส่วนช้ างนันท่
 านน่าจะปั น เป็ นแบบเพือทําอนุสาวรี ย์... งานอาจารย์ศลิ ป์ แสดงออกเพือเป็ นต้ นแบบ
84

วิบลู ย์ ลี สุวรรณ,ศิลปะในประเทศไทย: จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพ:
ศูนย์หนังสือลาดพร้ าว, 2548), 188.

65
อนุสาวรี ย์ กับสองปั น เพือความต้ องการอยากทํางาน... ปั น แบบเรี ยลลิสติก”85 ทําให้ สามารถสรุปได้
ว่าทังผลงานที

ได้ รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการ
และผลงานส่วนตัวต่างถูกถ่ายทอดด้ วย
กระบวนแบบทีแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง

ภาพที 36 ประติมากรรมรู ปแพะโดยศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี
ทีมา: ศิลป์ พีระศรี “แพะ” ปลาสเตอร์ , 2498, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

ภาพที 37 ประติมากรรมรู ปช้ าง โดยศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี
ทีมา: ศิลป์ พีระศรี “ช้ าง” ปลาสเตอร์ ,2502, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
ดังนันจึ
 งกล่าวได้ วา่ สภาพการณ์ทวั ไปของศิลปกรรมในมัยรัชกาลที 8 เป็ นต้ นมา มีการ
แสดงออกตามกระบวนแบบสากลมากยิงขึ น ซึง กําจร สุนพงษ์ ศรี ได้ กล่าวว่า “ตังแต่
 พ.ศ.2477
ศิลปะมีแนวทางทีหลากหลาย สามารถแบ่งออกเป็ น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ แนวการสืบสาน
ประเพณีทีมีการพัฒนาใหม่ และแนวสากล”86 ศิลปิ นหลายท่านจึงมีแนวทางของการแสดงออกที
85

สัมภาษณ์ นิพนธ์ ขําวิไล, ผู้จดั การสํานักวิจยั ศิลป์ พีระศรี , 4 มีนาคม 2553.

86

สัมภาษณ์ กําจร สุนพงษ์ ศรี , ศาสตราจารย์, 1 สิงหาคม 2553.
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แตกต่างกันไปตามทัศนะและความชืนชอบส่วนตน ซึงศิลปิ นคนสําคัญหลายท่านให้ ความสนใจ
ศึกษาและแสดงรู ปสัตว์ในผลงานของตน เปรี ยบเสมือนเป็ นผู้บกุ เบิกการนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงาน
ทัศนศิลป์สร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่ศลิ ปิ นรุ่นถัดมา เช่น เฟื อ หริ พิทกั ษ์ สิทธิเดช แสงหิรัญ
สนัน ศิลากร ชิต เหรี ยญประชา ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ เรื องสุข อรุณเวช มานิตย์ ภู่อารี ย์ อังคาร
กัลยานพงษ์ และถวัลย์ ดัชนี ฯลฯ
การสร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์ระหว่างปี พ.ศ.2477-2486 ถือเป็ นช่วงเวลาเริ มต้ นของ
การสร้ างสรรค์รูปสัตว์แนวสากลในงานทัศนศิลป์ไทย
ซึง ยังมิได้ มีศลิ ปิ นท่านใดให้ ความสนใจ
นําเสนอรู ปสัตว์อย่างจริ งจังและต่อเนือง จนกระทัง ปี พ.ศ. 2487 จึงเริ มมีศลิ ปิ นให้ ความสนใน
สร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์ และนําเสนออย่างเด่นชัดมากยิงขึ นในปี พ.ศ.2492 เรื อยมาจนถึงปั จจุบนั
ผู้วิจยั จึงได้ ทําการคัดเลือกศิลปิ นทีให้ ความสนใจนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานของตนในช่วงเวลา
ตังแต่
 ปี พ.ศ. 2487-2550 จํานวน 30 ท่าน (ดูตารางที 1 หน้ า 101) เพือทําการวิเคราะห์ถึง
แรงจูงใจ กระบวนแบบ และเนื อหา
รูปสัตว์ทีปรากฏในผลงานศิลปะของไทยตังแต่
 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื อยมา
จนกระทัง ถึงปั จจุบนั มีการแสดงออกด้ วยเนื อหาทีเกียวข้ องกับศาสนาและความเชือ
ตลอดจน
กษัตริ ย์หรื อผู้มีอํานาจในสังคมเป็ นหลัก โดยมีกระบวนแบบในการแสดงออกตามจินตนาการ และ
สือสารในเชิงสัญลักษณ์
จนกระทัง เกิดการรับเอาอิทธิพลทางศิลปะจากชาติตะวันตกเข้ ามา
ผสมผสานจึงก่อให้ เกิดกระบวนแบบในการถ่ายทอดแบบใหม่ โดยมีทิศทางทีมงุ่ สูเ่ สรี ทางความคิด
และการแสดงออกของศิลปิ นมากขึ น และเริ มชัดเจนเมือมีการก่อตังโรงเรี

ยนประณีตศิลปกรรม จึง
ทําให้ ศลิ ปิ นแสดงเนื อหาและกระบวนแบบหลากหลายมากยิงขึ น ซึง เริ มต้ นจากการแสดงความ
เหมือนจริ ง และต่อมามีทงการแสดงความงามเชิ
ั
งลดทอน การแสดงออกซึง ภาวะภายในของตัว
ศิลปิ น รวมทังการแสดงจิ

นตนาการและสัญลักษณ์ตามแต่ความปรารถนาของศิลปิ น
ศิลปะทังชาติ
 ตะวันตกและชาติตะวันออกต่างแสดงรูปสัตว์ในผลงานศิลปะด้ วยกัน
ทังสิ
 น อาจมีมลู เหตุของแรงจูงใจ กระบวนแบบในการสร้ างสรรค์ ตลอดจนเนื อหาในการแสดงออก
ทีแตกต่างกัน ซึง ขึ นอยูก่ บั ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม ศาสนา ความเชือ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และความนิยมเฉพาะของช่างหรื อศิลปิ นแต่ละคน ในบางครัง สัตว์อาจถูกใช้ เพือส่งเสริ มฐานะแสดง
ถึงอํานาจบารมีอํานาจ หรื อเกียวข้ องกับเรื องราวทางศาสนาและความเชือ สภาวการณ์ทางสังคม
การเมือง ความก้ าวลํ าทางสือเทคโนโลยี ความรักความผูกพันส่วนตน ตลอดจนการแสดงออกใน
เชิงสัญลักษณ์ทางสภาวะจิตของศิลปิ น ฯลฯ อาจกล่าวได้ วา่ รู ปสัตว์ชนิดต่างๆปรากฏในผลงาน
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ศิลปะของช่างหรื อศิลปิ นทัว โลกอย่างต่อเนืองนับตังแต่
 สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ เรื อยมาจนกระทัง ถึง
ปั จจุบนั
2. แรงจูงใจ
แรงจูงใจ เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาทีเป็ นปั จจัยสําคัญในการควบคุมและกระตุ้น
เร้ าต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ให้ กระทําสิงใดสิงหนึง ไปยังจุดหมายปลายทางของเป้าหมาย
ทีคาดหวังเอาไว้ ซึง สามารถกล่าวถึงแรงจูงใจโดยสังเขปได้ ดงั นี 
2.1 ความหมายของแรงจูงใจ
คําว่า แรงจูงใจ (Motives) มาจากภาษาละติน คือ Movere หมายถึง เคลือนที
(to move)87 นักจิตวิทยาได้ ให้ ความสนใจเรื องแรงจูงใจอย่างมาก เพราะแรงจูงใจทําให้ บคุ คลมี
กําลังในการทํางานให้ สําเร็ จลุลว่ งไปได้ ในทางจิตวิทยาการกระทําอย่างใดอย่างหนึง ของมนุษย์
ต้ องเกิดขึ นจากแรงจูงใจเป็ นตัวผลักดันให้ แสดงพฤติกรรมทังสิ
 น ดังนันการศึ

กษาเกียวกับแรงจูงใจ
จึงเป็ นการศึกษาถึงมูลเหตุทีมาของการกระทํา ซึง มีผ้ นู ิยามความหมายของแรงจูงใจไว้ ดงั นี คือ
Sdorow และ Rickabaugh ให้ ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง กระบวนการทาง
จิตวิทยาทีกระตุ้น มีทิศทางและนําพฤติกรรมไปสูเ่ ป้าหมาย
Westen ให้ ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง แรงขับทีอยูเ่ บื องหลังพฤติกรรมทีนํา
บุคคลไปสูเ่ ป้าหมายบางอย่าง และหลีกเลียงจากบางอย่าง
วิไลวรรณ ศรี สงคราม ให้ ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง สิงเร้ าหรื อกระตุ้น
อินทรี ย์ให้ มีพฤติกรรมไปสูเ่ ป้าหมาย88
สุวรี ศิวะแพทย์ ให้ ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง เงือนไขใดของอินทรี ย์ทีมีผล
ต่อความพร้ อมทีจะก่อให้ เกิดพฤติกรรมหรื อทําให้ พฤติกรรมดําเนินต่อไป ดังนันเมื
 อเราพบว่าอะไร
ทําให้ บคุ คลทําสิงนัน เราถามเกียวกับแรงจูงใจของเขา89
ดังนันสามารถสรุ

ปได้ วา่ แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยา เป็ นสภาวะทีถกู
87

วิไลวรรณ ศรี สงครามและคนอืนๆ, จิตวิทยาทัว ไป (กรุงเทพฯ: ทริ บเพิ ลกรุ๊ปจํากัด, 2549), 167.

88

เรื องเดียวกัน.

89

สุวรี ศิวะแพทย์, จิตวิทยาทัว ไป(กรุงเทพ: โอ เอส พริ น ติ ง เฮาส์, 2549), 127.
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กระตุ้นจากความต้ องการจนเกิดแรงขับจากภายในทีทําให้ เกิดพฤติกรรมตอบสนอง ซึง นอกจาก
แรงจูงใจจะเป็ นสิงทีกําหนดทิศทางของพฤติกรรมเพือมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายแล้ ว แรงจูงใจยังเป็ นสิงที
กําหนดความเข้ มและความคงทนของพฤติกรรมด้ วย แรงจูงใจมีลกั ษณะสําคัญ 3 ประการ คือ มี
ทิศทาง มีความพยายาม และมีความต่อเนืองดังที วิไลวรรณ ศรี สงคราม และคนอืนๆ ได้ กล่าวถึง
ลักษณะสําคัญของแรงจูงใจ ดังนี 
1. มีทิศทาง (Direction) คือ วิธีการทีบคุ คลได้ พยายามทีจะกระทําเพือไปสู่
เป้าหมาย
2. มีความพยายาม (Effort) คือ บุคคลได้ พยายามอย่างหนักมากน้ อยเพียงใด
เพือให้ บรรลุเป้าหมาย
3. มีความต่อเนือง (Persistence) หมายความว่า บุคคลได้ ใช่เวลาในการ
พยายามอย่างไม่ลดละ เพือไปสูเ่ ป้าหมายยาวนานเพียงใด90

แรงจูงใจเป็ นสิงทีมาเร้ าและกระตุ้นต่อพฤติกรรมของมนุษย์ให้ พยายามกระทําบางสิง
เพือมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายอย่างมีทิศทาง อีกทังยั
 งเป็ นสิงทีบง่ ชี ถึงความคงทนของพฤติกรรมทีเกิดขึ น
ของมนุษย์ ดังนันนั
 กจิตวิทยาจึงวัดแรงจูงใจโดยการสังเกตพฤติกรรมขณะทีบคุ คลเริ มต้ นกระทําคือ
มีการเลือกกระทําอย่างไร (ทิศทาง) บุคคลมีความเข้ มแข็งในพฤติกรรมทีกระทํานันเพี
 ยงไร (ความ
พยายาม) และบุคคลจะกระทําพฤติกรรมนันๆยาวนานมากน้

อยเพียงใด (ความต่อเนือง) อาจกล่าว
ได้ วา่ แรงจูงใจคือมูลเหตุพื นฐานทางพฤติกรรมของมนุษย์ เริ มตังแต่
 กระบวนการทางความคิด
ตลอดจนการแสดงออกด้ านพฤติกรรมทีนําไปสูเ่ ป้าหมายตามทีปรารถนา
2.2 ทีมาของแรงจูงใจ
แรงจูงใจต้ องอ้ างอิงจากพฤติกรรมของบุคคลทีปรากฏออกมา นักจิตวิทยาหลายท่าน
เชือว่าแรงจูงใจเกิดจากความต้ องการซึง ความต้ องการของมนุษย์มีอยูม่ ากมาย ดังนันแรงจู

งใจจึง
มีรากฐานมาจากความต้ องการไม่สามารถเกิดขึ นเองโดยลําพังกล่าวคือ ทุกแรงจูงใจจะต้ องมีความ
สอดคล้ องกับความต้ องการทังทางด้

านร่ างกายและจิตใจ เป็ นตัวกําหนดทิศทางของพฤติกรรมการ
แสดงออกของมนุษย์ ซึง นอกจากธรรมชาติของแรงจูงใจจะประกอบด้ วยความต้ องการแล้ วนัน ยัง

90

วิไลวรรณ ศรี สงครามและคนอืนๆ, จิตวิทยาทัว ไป, 168.
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ประกอบด้ วยแรงขับ สิงล่อใจ การตืนตัว การคาดหวัง การตังเป
 ้ าหมาย ซึง สามารถกล่าวถึง
รายละเอียดได้ ดงั ต่อไปนี 
2.2.1. ความต้ องการ (needs) คือ สภาพทีบคุ คลขาดสมดุล จนเกิดแรงผลักดันให้ แสดง
พฤติกรรมเพือสร้ างสมดุลให้ ตนเอง และเพือบรรลุสจู่ ดุ หมายปลายทางตามทีคาดหวัง ซึง ความ
ต้ องการในคนเรามีหลายประเภท นักจิตวิทยาแต่ละท่านจะอธิบายเรื องความต้ องการในรู ปแบบ
ต่างๆกัน แต่โดยทัว ไปแล้ วเราอาจแบ่งความต้ องการพื นฐานของมนุษย์ได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี 
2.2.1.1 ความต้ องการทางกาย (physical needs) เป็ นความต้ องการทีเกิด
จากธรรมชาติของร่างกาย เช่น ต้ องการกินอาหาร หายใจ ขับถ่ายของเสีย การ
เคลือนไหว พักผ่อน และความต้ องการทางเพศ ความต้ องการทางกายก่อให้ เกิด
แรงจูงใจผลักดันให้ บคุ คลกระทําพฤติกรรมเพือสนองความต้ องการดังกล่าว
เรี ยก
แรงจูงใจทีเกิดจากความต้ องการทางกายนี ว่า แรงจูงใจทางชีวภาพ หรื อทางสรี ระ
(biological motives)
2.2.1.2 ความต้ องการทางสังคม หรื อ ความต้ องการทางจิตใจ (social or
psychological needs) เป็ นความต้ องการทีเกิดจาก การเรี ยนรู้ทางสังคม เช่น
ต้ องการความรัก ความมัน คง ความปลอดภัย การเป็ นทียอมรับในสังคม ต้ องการ
อิสรภาพ ความสําเร็ จในชีวิต และตําแหน่งทางสังคม ความต้ องการทางสังคมหรื อทาง
จิตใจดังกล่าวนี เป็ นเหตุให้ มนุษย์แสดงพฤติกรรม เพือไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางได้ ซึง ความ
ต้ องการดังกล่าวทําให้ เกิดแรงจูงใจทีเรี ยกว่า แรงจูงใจทางสังคม (social motives)91
2.2.2. แรงขับ (drives) ถูกนํามาใช้ ครัง แรกโดยวูดเวิร์ธ (Woodworth) หมายถึง สิง
กระตุ้นภายในทีผลักดันให้ บคุ คลกระทําพฤติกรรม92 เป็ นแรงผลักดันทีเกิดจากความต้ องการทาง
กายและสิงเร้ าจากภายในตัวบุคคล ความต้ องการและแรงขับมักเกิดควบคูก่ นั เมือบุคคลเกิดความ
ต้ องการขึ นจะก่อให้ เกิดแรงผลักดันให้ เกิดพฤติกรรม ซึง แรงขับสามารถจําแนกแรงขับออกเป็ น 2
ประเภท คือ

91

พฤติกรรมมนุษย์ ปั จจัยพื นฐานด้ านจิตวิทยา [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 8 สิงหาคม 2552. เข้ าถึงได้
จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Factor_Psyco.htm
92

วิไลวรรณ ศรี สงครามและคนอืนๆ, จิตวิทยาทัว ไป, 177.
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2.2.2.1 แรงขับปฐมภูมิ (Primary drives) เป็ นแรงขับทีกําเนิดมาจากความ
ต้ องการทางด้ านร่างกาย และไม่ต้องอาศัยการเรี ยนรู้ (unlearned) เช่น ความหิว
กระหาย มักเรี ยกว่าแรงขับด้ านสรี รวิทยา
2.2.2.2 แรงขับทุติยภูมิ (secondary drives) เป็ นแรงขับทีสลับซับซ้ อน
มากกว่าแรงขับปฐมภูมิ ส่วนใหญ่เกิดจากการเรี ยนรู้ เช่น ความรักและมีความเกียวพัน
กับบุคคลอืน การได้ รับการยอมรับในสังคม บางครัง เรี ยกแรงขับทางจิตใจ93
2.2.3. สิงจูงใจ (incentives) เป็ นสิงเร้ าจากภายนอกทีชกั นําบุคคลให้ กระทําการอย่างใด
อย่างหนึง ไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายทีตงไว้
ั  กล่าวคืออินทรี ย์ไม่เพียงถูกผลักดันให้ เกิดกิจกรรมต่างๆด้ วยแรงขับ
ภายในเท่านัน เหตุกระตุ้นหรื อเครื องชวนใจบางอย่างก็มีความสําคัญต่อการยัว ยุพฤติกรรม ก่อนทีจะ
กระทําสิงใดสิงหนึง มนุษย์เรามีความคาดหวัง (Expectancy) ว่าจะได้ รับผลตอบแทนการกระทํา
ความคาดหวังนี จึงเป็ นเหตุของการกระทําได้ 94
2.2.4. การตืนตัว (arousal) เป็ นภาวะทีบคุ คลพร้ อมทีจะแสดงพฤติกรรม สมองพร้ อมที
จะคิด กล้ ามเนื อพร้ อมจะเคลือนไหว จากการศึกษาพบว่าปั จจัยทีทําให้ บคุ คลตืนตัวมีทงสิ
ั  งเร้ า
ภายนอกและภายใน เป็ นผลสืบเนืองมาจากแรงขับทําให้ มนุษย์เกิดการกระทํา และควบคุมกิริยา
อาการให้ มีทิศทางไปสูเ่ ป้าหมาย
2.2.5. ความคาดหวัง (expectancy) เป็ นการตังความปรารถนา

หรื อการพยากรณ์
ล่วงหน้ าของบุคคลในสิงทีจะเกิดขึ น การคาดหวังก่อให้ เกิดแรงผลักดัน หรื อเป็ นส่วนหนึง ของ
แรงจูงใจทีสําคัญต่อการเกิดพฤติกรรม
2.2.6. การตังเป
 ้ าหมาย (goal settings) เป็ นการกําหนดทิศทาง และจุดมุง่ หมาย
ปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง ของบุคคล จัดเป็ นแรงจูงใจจากภายในของบุคคล
ผู้นนั  เป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญ และมีอิทธิพลมากต่อการประสบความสําเร็ จ95

93

พฤติกรรมมนุษย์ ปั จจัยพื นฐานด้ านจิตวิทยา [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 8 สิงหาคม 2552. เข้ าถึงได้
จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Factor_Psyco.htm
94
95

ชัยพร วิชชาวุธ, มูลสารจิตวิทยา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 138.

พฤติกรรมมนุษย์ ปั จจัยพื นฐานด้ านจิตวิทยา [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 8 สิงหาคม 2552. เข้ าถึงได้
จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Factor_Psyco.htm
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กระบวนการทางความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์นนมี
ั  ความเชือมโยงสัมพันธ์กนั
ตลอดจนมีความสลับซับซ้ อน เมือเกิดภาวะทีร่างกายขาดความสมดุล หรื อเกิดความต้ องการในสิง
ล่อใจใดจะก่อให้ เกิดแรงขับทีผลักดันพฤติกรรมให้ ไปสูเ่ ป้าหมายตามทีคาดหวังไว้ ดังนันจึ
 งเป็ นการ
ยากทีจะอธิบายแต่ละเรื องแยกออกจากกันโดยเอกเทศ ทังความต้

องการ แรงขับ สิงล่อใจ การ
ตืนตัว การคาดหวัง และการตังเป
 ้ าหมายเป็ นปั จจัยทีมีความผสานสัมพันธ์เป็ นห่วงโซ่ทางความคิด
และพฤติกรรมของมนุษย์ทีเรี ยกว่า แรงจูงใจ
2.3 กระบวนการของการเกิดแรงจูงใจ
กระบวนการเกิดแรงจูงใจเริ มต้ นจากความต้ องการทางกาย เช่น ความหิว ความกระหาย
ความต้ องการแสดงศักยภาพ หรื ออาจเกิดจากปั จจัยภายนอก เช่น ความต้ องการมีชือเสียง ต้ องการ
ประสบความสําเร็ จในชีวิต ซึง กระบวนการเกิดแรงจูงใจมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี 
2.3.1. ขันความต้

องการ (Need Stage) ความต้ องการเป็ นภาวะขาดสมดุลทีเกิดขึ น
ทางร่างกายหรื อจิตใจ กล่าวคือ เป็ นภาวะของบุคคลขาดสิงทีจะทําให้ ส่วนต่างๆภายในร่างกาย
ดําเนินหน้ าทีไปตามปกติ ซึง สิงทีขาดนันอาจเป็

นสิงจําเป็ นต่อชีวิตอย่างมหันต์ เช่น อาหาร นํ า ฯลฯ
หรื ออาจเป็ นสิงสําคัญต่อความสุข และความทุกข์ของจิตใจ
2.3.2. ขันแรงขั

บ (Drive Stage) แรงขับ เกิดขึ นภายหลังจากทีความต้ องการในขันแรก

นันได้
 กระตุ้นให้ เกิดแรงขับ กล่าวคือ เมือเกิดความต้ องการแล้ ว บุคคลไม่อาจสามารถนิงเฉยอยูไ่ ด้
อาจมีความกระวนกระวายไม่เป็ นสุขเรี ยกว่าเกิดแรงขับ ซึง ระดับความกระวนกระวายจะมีมากน้ อย
เพียงใดนันขึ
 นอยูก่ บั ระดับความต้ องการด้ วย
2.3.3. ขันพฤติ

กรรม (Behavior Stage) แรงขับในขันที
 สองนันจะผลั

กดันให้ บคุ คล
แสดงพฤติกรรมออกมา ซึง แรงขับจะเป็ นพลังทีทําให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรมได้ รุนแรงหรื อมากน้ อย
แตกต่างกันออกไปตามความเข้ มของแรงขับนัน
2.3.4. ขันลดแรงขั

บ (Drive Reduction Stage) เป็ นขันสุ
 ดท้ าย กล่าวคือ แรงขับจะ
ลดลงภายหลังการเกิดพฤติกรรมทีตอบสนองความต้ องการแล้ ว96

96

แนวคิดจิตวิทยาเกียวกับแรงจูงใจ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 16 สิงหาคม 2552. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.krirk.ac.th/education/article10.htm

72
อาจกล่าวได้ วา่ เมือบุคคลเกิดแรงขับ แรงขับนี จะมีผลให้ บคุ คลกระทําพฤติกรรมต่างๆ
เพือให้ ได้ ในสิงทีต้องการ และเมือได้ ในสิงทีต้องการแล้ วจะก่อให้ เกิดความพึงพอใจ ซึง ทําให้ แรงขับ
ของบุคคลลดลง อย่างไรก็ตามบุคคลจะมีการเสียสมดุลหรื อความต้ องการด้ านอืนขึ นมาอีก และ
กระบวนการเกิดแรงจูงใจจะเกิดขึ นเป็ นวงจรซํ าๆตลอดช่วงชีวิตของบุคคล ซึง วิไลวรรณ ศรี สงคราม
ได้ อธิบายกระบวนการเกิดแรงจูงใจด้ วยภาพดังต่อไปนี 
ร่างกายมีความ
ต้ องการ
แรงขับลดลง

แรงขับ

เกิดความพึง
พอใจ

การกระทําเพือให้ ได้
สิง ทีตนเองต้ องการ
ความต้ องการได้
รับการตอบสนอง

แผนภูมิที 1 กระบวนการเกิดแรงจูงใจ
ทีมา: วิไลวรรณ ศรี สงครามและคนอืนๆ, จิตวิทยาทัว ไป (กรุงเทพฯ: ทริ บเพิ ลกรุ๊ ปจํากัด, 2549), 175.
ความต้ องการทําให้ เกิดแรงขับ มนุษย์จะเสาะหาสิงทีสามารถตอบสนองความต้ องการ
ทีเกิดขึ น ซึง สิงทีสามารถตอบสนองความต้ องการเรี ยกว่าสิงจูงใจ เพราะเป็ นสิงทีชกั จูงให้ มนุษย์ดิ น
รนไปหาเป็ นสิงเร้ าให้ เกิดพฤติกรรม เมือใดทีความต้ องการได้ รับการตอบสนองแรงขับดังกล่าวจะ
ลดกําลังลง ในขณะเดียวกันหากมีสิงเร้ ามากระตุ้นให้ เกิดความต้ องการทังจากทางกายหรื

อทางใจ
ขันตอนเหล่

านี จะเกิดขึ นและหมุนเวียนต่อไป อย่างไรก็ตามมนุษย์มิใช่ทาสของแรงผลักดัน เช่น
ความหิว ความกระหาย หรื อความต้ องการทางเพศเท่านัน แต่มนุษย์ยงั เกิดมาพร้ อมกับความ
ต้ องการมีศกั ยภาพของความเป็ นมนุษย์ อาทิ ความอยากรู้ อยากเห็น ความต้ องการสร้ างสรรค์
และความต้ องการทีจะพัฒนาตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถ ดังทีอบั ราฮัม มาสโลว์ (Abraham
Maslow) นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ได้ อธิบายทฤษฎีลําดับขันของแรงจู

งใจ (Maslow’s hierarchical
theory of motivation) โดยกล่าวว่า แรงจูงใจมีลําดับขันตอน

ตังแต่
 ตําจนถึงขันสู
 ง ทังหมด

5
ขันตอนด้

วยกัน โดยทีแรงจูงใจลําดับต้ นต้ องได้ รับการตอบสนองก่อน แรงจูงใจลําดับสูงจึงพัฒนา
ตามลําดับ โดยมีลําดับขันดั
 งนี 
แรงจูงใจลําดับทีหนึง : ความต้ องการทางสรี รวิยา (Physiological needs)
มาสโลว์อธิบายว่ามนุษย์ต้องได้ รับการตอบสนองทางสรี รวิทยาเป็ นปฐมฐานก่อน เช่น มี
อาหารรับประทานไม่หิวโหย มีทีอยู่อาศัย มียารักษาโรค มีเครื องนุ่งห่มกันร้ อนกันหนาว ฯลฯ
จึงพัฒนาความต้ องการประเภทอืนๆตามมาได้ ...
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แรงจูงใจลําดับทีสอง : ความต้ องการความมัน คงปลอดภัย (Safety needs) คือ
แรงจูงใจเพือความปลอดภัยแห่งตนเองและทรัพย์สิน เมือความต้ องการอันดับแรกได้ รับการ
ตอบสนองแล้ ว ต่อมาก็เกิดความต้ องการทีจะรักษาชีวิตของตน ทรัพย์สินของตนเอง ฯลฯ ให้
มัน คงปลอดภัย...
แรงจูงใจลําดับทีสาม : ความต้ องการเป็ นเจ้ าของ ความต้ องการทีจะได้ รับรัก และ
รักผู้อืน (Belongingness and love needs) คือ แรงจูงใจเพือเป็ นเจ้ าของ มีสงั กัด เช่น
ความรู้ สกึ ว่าตนมีชาติตระกูล มีครอบครัว มีสถาบัน... กับความต้ องการถูกรักและได้ รักผู้อืน...
แรงจูงใจลําดับทีสี : ความต้ องการมีศกั ดิwศรี จากตนเอง และผู้อืน (Esteem
needs from oneself and others) คือ แรงจูงใจแสวงหาและรักษาศักดิwศรี เกียรติยศ ทังโดย

ตนเองสํานึก และผู้อืนกล่าวขวัญยกย่องเชิดชู เช่น ความต้ องการมีเกียรติมีหน้ ามีตา ความ
ต้ องการมีชือเสียงเป็ นทียกย่องนับถือ ความรู้ สกึ นับถือตนเองเชิดชูตนเอง...
แรงจูงใจลําดับทีห้า : ความเป็ นมนุษย์โดยสมบูรณ์ (Self actualized needs) คือ
แรงจูงใจเพือตระหนักรู้ ความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบตั ิตนตามความสามารถ และ
สุดความสามารถ โดยเพ่งเล็งประโยชน์ของบุคคลอืน และสังคมส่วนรวมเป็ นสําคัญ97

เมือความต้ องการในลําดับต้ นบุคคลได้ รับการตอบสนองจะก่อให้ เกิดแรงจูงใจในลําดับ
ถัดไปได้ อย่างไรก็ตามมาสโลว์ยอมรับว่า ทฤษฎีลําดับขันตอนแรงจู

งใจมีข้อยกเว้ นในบางกรณี
กล่าวคือ บุคคลทีมีบคุ ลิกภาพเข้ มแข็ง มีคณ
ุ สมบัตสิ ร้ างสรรค์สงู และมีแรงจูงใจใฝ่ ความเป็ นมนุษย์
โดยสมบูรณ์สงู แม้ วา่ จะได้ รับการตอบสนองความพึงพอใจระดับต้ นไม่คอ่ ยบริ บรู ณ์ เช่น อาจต้ อง
เผชิญกับการดูถกู เหยียดหยาม ไม่มีความมัน คงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ฯลฯ ก็สามารถมี
แรงจูงใจลําดับทีห้าสูงได้
2.4 ประเภทของแรงจูงใจ
แรงจูงใจเกิดจากความต้ องการนํามาซึง แรงขับผลักดันให้ มนุษย์แสดงพฤติกรรมอย่าง
มีทิศทางไปสูเ่ ป้าหมาย ประเภทของแรงจูงใจสามารถจําแนกได้ หลายวิธี เช่น แรงจูงใจด้ าน
ร่างกายและด้ านจิตวิทยา ซึง มีรายละเอียดดังนี 
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ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, ทฤษฎีจิตวิทยา, พิมพ์ครัง ที 12 (กรุงเทพ: หมอชาวบ้ าน,2548), 104-105
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แรงจูงใจด้ านร่างกาย (Physiological motives) เป็ นแรงจูงใจทีเกียวกับการทําหน้ าที
พื นฐานของร่างกายด้ านกายภาพ เช่น ความหิว ความกระหาย และความสุขสบายทางร่างกาย
แรงจูงใจด้ านจิตวิทยา (Psychological motives) คือ แรงจูงใจทังหลายที

มีอยูใ่ นจิตใจ
เช่น ความปลอดภัย ความรัก การบรรลุความปรารถนา ความภาคภูมิใจ การแสวงหาสถานภาพ
สามารถสังเกตได้ วา่ การแบ่งประเภทของแรงจูงใจนันตั
 งอยู
 บ่ นพื นฐานของความต้ องการ
ด้ านร่างกาย และจิตใจ เมือร่างกายได้ รับการตอบสนองในเบื องต้ น บุคคลจะมีความต้ องการด้ าน
จิตใจตามมาเป็ นลําดับ ทําให้ สามารถจําแนกประเภทของแรงจูงใจได้ อีกลักษณะหนึง คือ เป็ นการ
จําแนกประเภทของแรงจูงใจทีขึ นอยู่กบั การให้ ความสําคัญด้ านความต้ องการเป็ นหลัก
โดย
จําแนกเป็ นแรงจูงใจลําดับแรก (Primary motives) เป็ นแรงจูงใจทีเกิดจากสิงทีต้องการพื นฐาน
ด้ านร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย และแรงจูงใจลําดับสอง (Secondary motives) เป็ น
แรงจูงใจทีเกิดจากความต้ องการด้ านสังคม และด้ านจิตวิทยา เช่น ความภาคภูมิใจ การต่อสู้เพือ
ดํารงชีพ ความรัก เป็ นต้ น98 โดยปกติแรงจูงใจลําดับสองจะเกิดขึ นเมือแรงจูงใจทีเกียวกับความ
ต้ องการลําดับแรกได้ รับการตอบสนอง การจําแนกในลักษณะนี มีความคล้ ายคลึงกับนักจิตวิทยาที
ได้ จําแนกประเภทของแรงจูงใจออกเป็ น 3 ประเภท คือ แรงจูงใจทางชีววิทยา (Biological
motives) แรงจูงใจทางการกระตุ้น (Stimulus motives) และแรงจูงใจทางสังคมทีเป็ นการเรี ยนรู้
(Learned social motives) ดังที วิไลวรรณ ศรี สงคราม ได้ กล่าวถึงแรงจูงใจทัง 3 ประเภทดังนี 
1. แรงจูงใจทางชีววิทยา (Biological motives) เช่น ความหิว ความกระหาย
ความต้ องการความอบอุน่ และความต้ องการทางเพศ เป็ นต้ น
2. แรงจูงใจทางการกระตุ้น (Stimulus motives) หรื อสิงเร้ าทีก่อให้ เกิดแรงจูงใจ เช่น
การรับสัมผัส การสํารวจ ความอยากรู้ อยากเห็น ความสนุกสนานหรื อเพลิดเพลินในการกระทํา
ความสุขสบาย และการมีศกั ยภาพ ซึง มักถือว่าเป็ นแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation)
3. แรงจูงใจทางสังคมทีเป็ นการเรี ยนรู้ (Learned social motives) เช่น แรงจูงใจ
ใฝ่ อํานาจ และแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ ซึง เป็ นแรงจูงใจทีเกิดจากการเรี ยนรู้ และเน้ นไปที
ประสบการณ์ทางสังคม ซึง มักถือเป็ นแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)99
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ความต้ องการและแรงจูงใจ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 1 สิงหาคม
2552. เข้ าถึงได้ จาก http://els.rink.ac.th/advertising/chapter3.html
99

วิไลวรรณ ศรี สงครามและคนอืนๆ, จิตวิทยาทัว ไป, 168-175.
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แรงจูงใจทางชีววิทยาเป็ นความต้ องการพื นฐานด้ านร่ างกาย ส่วนแรงจูงใจทางการ
กระตุ้นและแรงจูงใจทางสังคมทีเป็ นการเรี ยนรู้นนเป็
ั  นความต้ องการด้ านจิตใจ กล่าวคือ แรงจูงใจ
ทางการกระตุ้นความ ได้ แก่ ความต้ องการสัมผัส ความอยากรู้ อยากเห็น และความต้ องการมี
ศักยภาพ ถือเป็ นแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมของมนุษย์เพือหวังผลด้ านความพึงพอใจและ
เพลิดเพลินของบุคคลนัน ส่วนแรงจูงใจทางสังคมทีเป็ นการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ความต้ องการประสบ
ความสําเร็ จหรื อการได้ รับการยอมรับ เป็ นการหวังผลด้ านความพอพึงพอใจของตนเช่นกัน หากแต่
สิงทีคาดหวังนันต้
 องเกิดจากกการยอมรับจากบุคคลอืนในสังคม
ดังนันจึ
 งสามารถสรุปได้ วา่
แรงจูงใจทางการกระตุ้นเป็ นแรงจูงใจภายใน ส่วนแรงจูงใจทางสังคมทีเป็ นการเรี ยนรู้ เป็ นแรงจูงใจ
ภายนอก ซึง ลักษณะการแบ่งแรงจูงใจเช่นนี มีความสอดคล้ องกับ ชุตมิ า เวทการ ทีได้ แบ่งแรงจูงใจ
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอกดังนี 
1. แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจทีมาจากภายในตัวบุคคล และเป็ นแรงขับ
ให้ บคุ คลนันแสดงพฤติ

กรรมโดยไม่หวังรางวัล หรื อแรงเสริ มภายนอก ซึง เดชิ (Dashi) และไร
อัน (Ryan) ได้ แบ่งแรงจูงใจภายในเป็ น 3 ชนิด คือ แรงจูงใจทีมาจากความต้ องการทาง
จิตวิทยาทีต้องการจะเป็ นผู้มีสมรรถภาพ แรงจูงใจภายในทีต้องการจะเป็ นอิสระเป็ นตัวของ
ตัวเองหรื อเป็ นผู้ริเริ มกิจกรรมของตนเอง และแรงจูงใจภายในทีมาจากความต้ องการทีจะมี
ความสัมพันธ์เอื ออาทรต่อผู้อืน…
2. แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจทีได้ รับจากภายนอก ได้ แก่ แรงเสริ มชนิด
ต่างๆ คือ คําชม รางวัล และตัวแปรทีมาจากบุคคลหรื อสิงแวดล้ อมภายนอก...100

มนุษย์ถกู จูงใจให้ เกิดการกระทําพฤติกรรมเพือสนองตอบต่อความต้ องการทางกาย
และจิตใจ แรงจูงใจจึงเกิดขึ นได้ จากปั จจัยภายในและภายนอก จากการแบ่งประเภทของแรงจูงใจ
ออกเป็ นแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอกยังมีความสอดคล้ องกับนักจิตวิยาอีกหลายท่าน
ดังที ศักดิไw ทย สุรกิจบวร ได้ กล่าวถึงการแบ่งประเภทแรงจูงใจโดยยึดถือจากสิงกระตุ้นซึง สามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทดังนี 
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจทีเกิดขึ นภายในตนเอง
มีผลทําให้ คนเราแสดงพฤติกรรมออกไปเพราะรักหรื อชอบทีจะทําอย่างนันจากใจจริ

ง

100

ชุติมา เวทการ, การจัดการเรี ยนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื นฐานวัฒนธรรมชุมชน (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551), 25-26.
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แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจทีเกิดขึ นจากได้ รับ
สิงจูงใจภายนอกตัวเรา ด้ วยความมุง่ หมายสิงจูงใจทําให้ เราทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง

นอกจากนี  สิทธิโชค วรานุสนั ติกลู ได้ แบ่งแรงจูงใจออกเป็ น 2 ประเภทเช่นกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี 
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็ นแรงจูงใจทีเกิดจากความต้ องการของ
บุคคลทีจะกระทํากิจกรรมเพือให้ ตนเองรู้ สกึ ว่ามีความสามารถ และเป็ นผู้ลิขิตชีวิตตนเอง
เมือใดทีสามารถทํางานประสบผลสําเร็ จจะเกิดความพึงพอใจ
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็ นแรงจูงใจทีเกิดจากการได้ รับการ
กระตุ้นจากสิงจูงใจนอกตัวบุคคล เช่น เงิน การเลือนตําแหน่ง โล่รางวัล คําชม เป็ นต้ น101

ดังนันสามารถสรุ

ปได้ วา่ แรงจูงใจภายใน หมายถึง สภาวะของบุคคลทีมีความต้ องการ
กระทํา เรี ยนรู้หรื อแสวงหาบางอย่างด้ วยตนเองโดยมิต้องให้ ผ้ อู ืนมาเกียวข้ อง กล่าวคือ เป็ นความ
ปรารถนาทีมาจากภายในตัวบุคคล และเป็ นแรงขับให้ บคุ คลนันแสดงพฤติ

กรรมโดยไม่หวังรางวัล
หรื อแรงเสริ มภายนอก ซึง แรงจูงใจประเภทนี ได้ แก่ เจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตังใจ

การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้ องการ การแสดงศักยภาพทีสามารถควบคุมได้ ฯลฯ บุคคล
จึงมีแนวโน้ มกระทําพฤติกรรมทีมีความสุขและเพลิดเพลินสิงทีได้ รับจึงเป็ นความพึงพอใจในตนเอง
ส่วนแรงจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะของบุคคลทีได้ รับแรงกระตุ้นมาจากภายนอกให้ มองเห็น
จุดหมายปลายทาง นําไปสู่การเปลียนแปลงหรื อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ได้ แก่ เป้าหมาย
หรื อความคาดหวังของบุคคล ความรู้เกียวกับความก้ าวหน้ า การได้ รับรางวัล เกียรติยศ ชือเสียง
คําชม การได้ รับการยอมรับยกย่อง รวมทังเครื
  องล่อใจอืน
แรงจูงใจเป็ นกระบวนการทางจิตวิทยา ซึง อาจเกิดจากสิงเร้ าภายในตัวบุคคลหรื อสิง
เร้ าภายนอกตัวบุคคลมาเป็ นปั จจัยในการกระตุ้นให้ บคุ คลเกิดแรงจูงใจและกระทําพฤติกรรมขึ น
อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองของนักจิตวิทยาได้ ข้อสรุ ปว่า แรงจูงใจภายนอกทีเกิดจากการให้
สิงจูงใจต่างๆ หรื อรางวัลทีบคุ คลได้ รับจะช่วยให้ บคุ คลเชือว่าตนเองมีศกั ยภาพ และสามารถเพิม
แรงจูงใจภายในได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถลดระดับของแรงจูงใจได้ เช่นเดียวกัน
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แนวคิดจิตวิทยาเกียวกับแรงจูงใจ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 16 สิงหาคม 2552. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.krirk.ac.th/education/article10.htm
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2.5 แรงจูงใจในการสร้ างสรรค์ ผลงานศิลปะ
แรงจูงใจมีพื นฐานจากความต้ องการของบุคคล
ประกอบด้ วยความต้ องการด้ าน
ร่างกาย และความความต้ องการด้ านจิตใจ ศิลปิ นเป็ นบุคคลหนึง ทีมีความต้ องการ เมือกล่าวถึง
การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะจึงเป็ นการกล่าวถึงความต้ องการด้ านจิตใจ เนืองจากผลงานศิลปะ
ล้ วนเกิดขึ นจากความต้ องการด้ านจิตใจเป็ นหลัก โดยถูกกระตุ้นจากสิงเร้ าภายใน หรื อสิงเร้ า
ภายนอก ก่อนการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะศิลปิ นส่วนมากมักมีการรับรู้ มีภาวะทางอารมณ์
ตลอดจนต้ องการถ่ายทอดบางสิงบางอย่างทีปรากฏอยูภ่ ายในมโนภาพทางความคิดออกมาเป็ น
รูปลักษณ์ทางศิลปะ ซึง John A. Michael ได้ กล่าวถึงมูลฐานแห่งการแสดงออกของศิลปิ น ดังนี 

ศิลปวัตถุ

หลักฐานทางศิลปะ
ทีเผยให้ เห็นถึงสุนทรี ยะ
ของบุคคลทีมีตอ่ บางสิง
กระบวนการทางศิลปะ
การแสดงออกของบุคคล(ความคิด ความรู้สกึ
และการสัมผัสรู้ ) ซึง สัมพันธ์กบั การจัดการทางศิลปะ
(ความสมดุล จังหวะ ควากลมกลืน ความขัดแย้ ง และเอกภาพ)
อารมณ์ – มูลเหตุจูงใจ
พื นฐานแห่งการสร้ างสรรค์ทางศิลปะ
ตนเอง
- เราคือใคร
- เราเชือใน
สิง ใด

ประสบการณ์
- เรารู้ สงิ ใด
- เกิดอะไรขึ นกับเรา
และเรารู้ สกึ อย่างไร
- ประสาทสัมผัสทัง 5 รับรู้ สงิ ใด
- เราดําเนินชีวิตอย่างไร
- เรารู้ อะไรเกียวกับศิลปะ

สิง แวดล้ อม
- เราอยู่ทีใดและ
สิง ใดอยู่รอบเรา
- ใครอยูก่ บั เรา

สือ/ทักษะ
- เราทํางาน
ศิลปะด้ วยสิง ใด
- เราจะใช้ มนั อย่างไร

แผนภูมิที 2 มูลฐานแห่งการแสดงออกของศิลปิ น
ทีมา: John A. Mochael, Art and Adolescence: Teaching Art at the Secondary level
(New York: Teachers College Press, 1983), 28.
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แผนภูมิข้างต้ นแสดงจุดเริ มต้ นของการสร้ างสรรค์ของศิลปิ น อันดับแรกนันศิ
 ลปิ นเกิด
ภาวะทีถกู กระตุ้นด้ วยสิงเร้ าก่อให้ เกิดพฤติกรรมการสร้ างสรรค์ขึ น โดยทีมลู เหตุของแรงจูงใจในการ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะนันอาจเกิ

ดขึ นจากตนเอง หรื อประสบการณ์ทีได้ รับจากการเรี ยนรู้ สัมผัสรู้
ตลอดจนจากสิงแวดล้ อมทีอยูร่ อบๆตัวศิลปิ น ในขณะเดียวกันอาจเกิดจากความชํานาญของศิลปิ น
ด้ านทักษะฝี มือหรื อสือทีใช้ นําเสนอ เป็ นต้ น ศิลปิ นบางท่านอาจให้ ความสนใจเรื องสือก่อนใน
เบื องต้ นหลังจากนันจึ
 งจัดการความคิดให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับสือนันๆ
 ในขณะทีศิลปิ นบางท่าน
อาจได้ รับสิงกระตุ้นเร้ าความรู้สกึ หรื อมีเรื องราวทีต้องการถ่ายทอดนํามาซึง การมองหาสือในการใช้
แสดงออก ซึง ล้ วนขึ นอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของศิลปิ นแต่ละท่าน ลําดับต่อมาคือ กระบวน
สร้ างสรรค์ตามความสนใจในกระบวนแบบของศิลปิ นแต่ละท่านจนสําเร็ จเป็ นผลงานศิลปะในทีสดุ
อาจกล่าวได้ วา่ พฤติกรรมใดๆก็ตามทีเกิดขึ นนัน ล้ วนเกิดจากสิงเร้ าหรื อสิงทีมากระตุ้น
อินทรี ย์ให้ มีพฤติกรรมไปสูเ่ ป้าหมาย ศิลปิ นคือมนุษย์ทีมีความต้ องการเฉกเช่นเดียวกับบุคคลทัว ไป
ดังนันความต้

องการด้ านจิตใจจึงกลายเป็ นแรงผลักดันพฤติกรรมให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ
ขึ น ดังทีพีระพงษ์ กุลพิศาลได้ กล่าวถึงสาเหตุทีศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะไว้ ดงั นี คือ
1. ความต้ องการและแรงขับภายใน (unconscious need and drive) เช่น
ความรู้ สกึ นึกคิด อารมณ์ และอืนๆ
2. แรงจูงใจภายนอก (conscious motives) เช่น ชือเสียง เงิน อํานาจ ความรัก
จากผู้อืน102

 ดจาก
สาเหตุของการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะดังที พีระพงษ์ กุลพิศาล ได้ กล่าวถึงนันเกิ
สองสิงคือ สิงทีเป็ นปั จจัยกระตุ้นเร้ าจากภายในตัวของศิลปิ น ได้ แก่ ความต้ องการถ่ายทอด
ความคิด ตลอดจนอารมณ์ความรู้สกึ ทีมีตอ่ สิงเร้ านันๆ
 และแรงจูงใจภายนอกทีเป็ นปั จจัยกระตุ้น
เร้ า ได้ แก่ ชือเสียง รางวัล การได้ รับการยอมรับจากคนในสังคม ซึง ความคิดนี ได้ สอดคล้ องกับ
ประเสริ ฐ ศีลรัตนา ทีกล่าวถึงสาเหตุทีทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะขึ น โดยมีรายละเอียด
ของกระบวนการสร้ างสรรค์ดงั นี 
1. สิงเร้ า (stimulus) เป็ นตัวกระตุ้น หรื อจูงใจให้ ศิลปิ นเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
จนกระทัง สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะขึ น สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
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พีระพงษ์ กุลพิศาล, มโนภาพและการรับรู้ทางศิลปะ (กรุงเทพ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2531), 96.

79
1.1 สิงเร้ าภายนอก (external stimulus) ได้ แก่สิงแวดล้ อมภายนอก
(explicit environment) ซึง อยู่นอกตัวศิลปิ น อาจเป็ นคน สิงของ สัตว์ วัตถุ
ตลอดจนสิงทีไม่มีตวั ตน เช่น หลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
สิงเร้ านี ยังผลให้ งานศิลปะทีปรากฏมักเป็ นเรื องราวของมนุษย์ทีเกียวข้ องกับ
มนุษย์ หรื อเรื องราวมนุษย์ทีเกียวข้ องกับสิงแวดล้ อมต่างๆ และเป็ นเรื องราวของ
มนุษย์ทีเกียวข้ องกับความเชือ
1.2 สิงเร้ าภายใน (internal stimulus) ได้ แก่ สิงแวดล้ อมภายใน (implicit
environment) คือ การกระทําของอวัยวะต่างๆภายในร่ างกายของศิลปิ น กระตุ้น
ให้ แสดงพฤติกรรมออกมาและผลงานทีปรากฏจากการกระตุ้นเร้ ามักเป็ น
เรื องราวของมนุษย์ทีเกียวข้ องกับความคิด
ซึง อาจได้ รับการกระตุ้นให้ เกิด
ความรู้ สกึ จากจิตใต้ สํานึก จินตนาการ อารมณ์ โดยศิลปิ นสามารถจับประเด็น
ความรู้ สกึ นึกคิดแล้ วถ่ายทอดบันทึกแสดงออกมาด้ วยการอาศัยความชํานาญ
ด้ านเทคนิค วิธีการ และเครื องมือเป็ นส่วนประกอบ
2. การประสานสัมพันธ์ (integration) เป็ นกระบวนการทางจิตใจ (mental
processes) ทีเกิดขึ นหลังจากการได้ รับการกระตุ้นจากสิงเร้ า ทําให้ ศิลปิ นเกิดจิตสํานึก
(consciousness) ซึง กระบวนการทางจิตใจนี แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอนด้

วยกันคือ
2.1 ขันรู
 ้ (cognition หรื อ know) เมือศิลปิ นได้ รับการกระตุ้นเร้ าไม่วา่ จาก
สิงเร้ าภายนอกหรื อภายในก็ตาม จะก่อให้ เกิดการรู้ จากการสัมผัส (sensation)
โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัสอย่างใดอย่างหนึง ซึง สิงเร้ าเมือกระทบกับอวัยวะรับ
สัมผัสกระแสสัมผัสจะวิงไปตามระบบประสาทส่วนกลางซึง มีจดุ ศูนย์กลางที
สมอง จากนันมี
 การแปลความหมายออกมาเป็ นการรับรู้ ความเข้ าใจ โดยอาศัย
ความจําคือความรู้ เดิมหรื อประสบการณ์เดิม ทําให้ มีความรู้ เกียวกับวัตถุหรื อสิง
เร้ านันๆ
 เมือมีความรู้ ในสิงเร้ านันแล้
 วจะเกิดความรู้ สกึ ขึ นมา
2.2 ขันความรู

้ สกึ (affection หรื อ feeling) เป็ นผลเกิดจากการรู้ เป็ น
ลักษณะของความรู้ สกึ แบบง่ายๆ
ซึง โดยทัว ไปมักเกิดจากการรับสัมผัส
ความรู้ สกึ เป็ นต้ นเหตุนําไปสูก่ ารกระทํา
2.3 ขันความตั

งใจ
 หรื อจงใจทีจะกระทํา (willing) เป็ นผลเกิดจาก
ความรู้ สกึ รู้ ในสิงเร้ าผนวกรวมเข้ ากับ แรงจูงใจ (motivation) ซึง เป็ นตัวการสําคัญ
ทีคอยผลักดันให้ ศิลปิ นแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิงเร้ า แรงจูงใจอาจเกิดจาก
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ภายในตัวศิลปิ นเองเรี ยกว่า “แรงจูงใจภายใน” (intrinsic motive) เป็ นต้ นว่า
ความสนใจ ทัศนคติ และความต้ องการ หรื ออาจเกิดจากภายนอกเรี ยกว่า
“แรงจูงใจภายนอก” (extrinsic motive) ซึง บางคนถือว่าแรงจูงใจภายนอกนี เป็ น
แรงกระตุ้น (incentive) เช่น การให้ รางวัล การแข่งขัน และการชมเชย เป็ นต้ น
3. ปฏิกิริยาตอบสนอง (response) เมือศิลปิ นถูกเร้ า ย่อมแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสิงเร้ าด้ วยอาการอย่างใดอย่างหนึง
ซึง ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิงเร้ านันมั
 ก
เป็ นไปโดยมีแบบแผนและมักมีผลต่อเนืองกันไปเรื อยๆจนกว่าจะสมบูรณ์เป็ นหน่วยหนึง
ลําดับขันตอนการเกิ

ดปฏิกิริยาตอบสนองแบ่งเป็ น 2 ขันตอน

คือ
3.1 ขันแรก

ปฏิกิริยาตอบสนองทีเกิดขึ นภายใน (internal response)
ขันตอนนี

มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมทีบคุ คลภายนอกไม่อาจรับรู้ขนตอนที
ั
เกิดขึ นได้
และศิลปิ นซึง เป็ นเจ้ าของความรู้ สกึ ก็ไม่อาจลําดับแยกปฏิกิริยานี อย่างชัดแจ้ งได้
ได้ แก่ สังกัป (concept) การคิด (thinking) และจินตนาการ (imagination)
3.1.1 สังกัป (concept) เป็ นความเข้ าใจความคิดขันสุ
 ดท้ ายของ
ศิลปิ นทีมีตอ่ สิงหนึง สิงใดทีได้ รับรู้ เป็ นข้ อสรุ ปเกียวกับเรื องหรื อสิงนันใน

ระยะหนึง ซึง แต่ละคนย่อมมีสงั กัปในเรื องหรื อสิงเดียวกันและแตกต่างกัน
เช่น เรื องการเมืองเรื องความงาม ฯลฯ ทังนี
 เนืองจากสังกัปเป็ นผลของการ
เรี ยนรู้ ใครมีประสบการณ์เกียวกับเรื องใดมากคนนันก็
 มีสงั กัปเกียวกับ
เรื องนันกว้
 างขวางสมบูรณ์มาก
3.1.2 การคิด (thinking) เป็ นพฤติกรรมทางจิตใจทีมีแนวทางอัน
แน่วแน่ พฤติกรรมเช่นนี จะเกิดขึ นจากปั ญหาทีจะต้ องแก้ การคิดมักจบลง
ด้ วยการสรุ ปผลในขันสุ
 ดท้ าย และนําผลนันถ่
 ายทอดเป็ นพฤติกรรมการ
กระทําต่อไป โดยทัว ไปการคิดทีมีผลต่อการถ่ายทอดสร้ างงานนัน ได้ แก่
ความคิดเห็น ความคิดสร้ างสรรค์ และการคิดหาเหตุผล
3.2 ขันที
 สอง ปฏิกิริยาตอบสนองทีแสดงออกภายนอก (external
response) เป็ นพฤติกรรมทีตอ่ เนืองจากปฏิกิริยาตอบสนองทีเกิดขึ นภายใน โดย
แสดงปรากฏให้ เห็นในลักษณะของการกระทํา โดยอาศัยสือ (media) เครื องมือ
(tool) มาใช้ ในการถ่ายทอดความรู้ สกึ ให้ เป็ นผลงาน
เมือศิลปิ นได้ รับแรงกระตุ้นจากสิงเร้ าจนเกิดเป็ นกระบวนการทางจิตใจ มาถึงขัน
ตังใจหรื

อจงใจกระทํา (willing) อันเป็ นผลมาจากความรู้ สกึ จากการรับรู้ ในสิงเร้ าผนวกรวมเข้ า
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กับแรงจูงใจ (motivation) เป็ นตัวสําคัญทีคอยผลักดันให้ ศิลปิ นแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สิงเร้ านันๆ
 ซึง แรงจูงใจอาจเกิดจากภายในตัวจิตรกรเอง เรี ยกว่าแรงจูงใจภายใน (intrinsic
motive) เป็ นต้ นว่าความต้ องการ ความสนใจ และทัศนคติ หรื ออาจเกิดจากภายนอก
(extrinsic motive) ซึง บางคนถือว่าแรงจูงใจภายนอกนี เป็ นแรงกระตุ้น (incentive) เช่น การ
ให้ รางวัล การแข่งขัน และการชมเชย เป็ นต้ น103

เมือศิลปิ นถูกกระตุ้นเร้ าไม่วา่ จากสิงเร้ าภายใน เช่น ความคิด จิตใต้ สํานึก จินตนาการ
หรื ออารมณ์ ฯลฯ หรื อสิงเร้ าภายนอก เช่น สิงทีแวดล้ อมศิลปิ น หลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมหรื อ
ประเพณีตา่ งๆ ฯลฯ ก่อให้ เกิดกระบวนการทางความคิดผนวกเข้ ากับแรงจูงใจจึงซึง นําสูพ่ ฤติกรรม
ทีตอบสนองต่อสิงเร้ านันๆด้
 วยการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะในทีสดุ
ทังแรงจู

งใจภายใน และ
แรงจูงใจภายนอกล้ วนมีความสําคัญอย่างยิงในการกระตุ้นหรื อกําหนดพฤติกรรมของศิลปิ นให้
ผลิตผลงานศิลปะ โดยอาจตังเป
 ้ าหมายถึงความต้ องการภายในจิตใจของตนเอง มีแรงจูงใจภายใน
เป็ นพลังในการขับเคลือนพฤติกรรมการสร้ างสรรค์เพือนําพาไปสูค่ วามสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน
ตลอดจนความภาคภูมิใจในศักยภาพความสามารถของตน หรื ออาจตังเป
 ้ าหมายทีมงุ่ ให้ ความ
สําคัญไปสู่ความต้ องการสิงเสริ มแรงจากภายนอก ได้ แก่ ชือเสียง เกียรติยศ รางวัล เงินทอง รวมทัง
การได้ รับการยอมรับ หรื อการยกย่องสรรเสริ ญจากบุคคลอืนในสังคม ซึง ศิลปิ นแต่ละท่านจะมี
ความต้ องการแตกต่างกัน
3. กระบวนแบบในงานทัศนศิลป์
คําว่า “กระบวนแบบ” ตรงกับคําว่า “Style” ในภาษาอังกฤษ “Style” เป็ นคํากว้ างๆ มี
ทีมาจากภาษากรี กว่า “Styles”104 และมาจากภาษาละตินว่า “Stilus” หมายถึงสิงแหลมคม ซึง
กล่าวถึงเครื องมือทีใช้ ในการจารึกอักษรลงบนดินเหนียว105
3.1 ความหมายของกระบวนแบบในงานทัศนศิลป์
คําว่า กระบวนแบบ (Style) ในผลงานทัศนศิลป์ได้ มีนกั วิชาการหลายท่านให้ คํานิยาม
ความหมายดังนี 
103

ประเสริ ฐ ศีลรัตนา, จิตรกรรม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ , 2528), 16-28.

104

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 214.

105

Laura H. Chapman, Approaches to Art in Education (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, Inc, 1978), 41.
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คําว่า Style โดยทัว ไปหมายถึงลักษณะทีเด่นเฉพาะของรูปแบบ และกลวิธีในการ
สร้ างสรรค์ของศิลปิ น หรื อหมายถึงวิธีในการแสดงออกทีศลิ ปิ นแต่ละคน หรื อแต่ละกลุม่ ใช้ ในการ
สร้ างสรรค์งาน อันเป็ นลักษณะเฉพาะทีสงั เกตเห็นได้ ชดั เจน การจําแนกกระบวนแบบเพือ
การศึกษาวิเคราะห์อาจจําแนกออกตามศิลปิ นเป็ นรายบุคคล ตามสกุลศิลปะ ตามกลุม่ ศิลปิ น ตาม
ยุคสมัย ตามท้ องถิน ตลอดจนตามเชือชาติ106
Style หมายถึง แบบอย่างศิลปะ เป็ นหมวดของการแสดงออกทีใช้ ในการนําเสนอรูปแบบ
ของผลงานศิลปะหมวดหนึง แบบอย่างของศิลปะนันอาจจํ

าแนกได้ หลายหมวดหมู่ เช่น จําแนกตาม
ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ จําแนกตามสกุลช่าง ชนชาติ แหล่ง หรื อกลุม่ ศิลปิ น แบบอย่างศิลปะนันยั
 ง
หมายรวมไปถึงกลวิธีและลักษณะเฉพาะตัวของผลงานของศิลปิ นแต่ละคน107
Style หมายถึง วิธีการดําเนินการในงานเขียน งานจิตรกรรม และงานศิลปะอืนๆ... หรื อ
อาจหมายถึงลักษณะเฉพาะของผลงานศิลปะทีเกิดขึ นในยุคหนึง ๆ108
Style หมายถึง การจัดประเภทหรื อการแบ่งลักษณะของงานศิลปะ โดยพิจารณาถึง
เกณฑ์ตา่ งๆ เช่น เวลา พื นที ลักษณะของรู ปลักษณ์ทีปรากฏ กรรมวิธี เรื องราว และอืนๆ109
ดังนันสามารถสรุ

ปได้ วา่ กระบวนแบบในงานทัศนศิลป์เป็ นปรากฏการณ์เชิงรูปธรรม
เป็ นการแสดงรูปลักษณ์ หรื อกลวิธีทางการสร้ างสรรค์ทีใช้ นําเสนอออกมาซึง มีลกั ษณะเฉพาะของ
ศิลปิ น กลุม่ หรื อชนชาติทีมีความสอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
3.2 ประเภทของกระบวนแบบในงานทัศนศิลป์
นักวิชาการศิลปะหลายท่านได้ จําแนกประเภทกระบวนแบบในผลงานทัศนศิลป์
ออกเป็ นหลายลักษณะ อาทิ การจําแนกกระบวนแบบออกเป็ น 3 ประเภท คือ ลักษณะทีเหมือน
จริ งตามธรรมชาติ (Realistic) ลักษณะกึงนามธรรม (Semi abstract) และลักษณะนามธรรม
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 213.

107

มะลิฉตั ร เอื ออานันท์, ผู้แปล, พจนานุกรมศัพท์และเทคนิคทางศิลปะ, (กรุงเทพ: กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ,2540), 891.
108

Herbert Read, Dictionary of Art and Artist (London: Thames and Hudson Ltd, 1985), 314.

109

Edmund Burke Feldman, Art as Image and Idea (New Jersey: Prentice-Hall, 1967), 137.

83
(Abstract)110 หรื ออาจเรี ยกผลงานทีแสดงกระบวนแบบทัง 3 ได้ วา่ เป็ นกระบวนแบบรู ปธรรม กึง
นามธรรม และนามธรรม ซึง ชลูด นิมเสมอ ได้ อธิบายถึงกระบวนแบบทัง 3 ดังนี 
รู ปธรรมในทางศิลปะ หมายถึง งานศิลปะทีแสดงด้ วยรู ปทรงทีเหมือนหรื อคล้ าย
ของจริ งในธรรมชาติ หรื อใช้ รูปทรงเหล่านันเป็
 นสือในการแสดงออก แต่อาจดัดแปลงหรื อจัด
ระเบียบเสียใหม่ให้ สอดคล้ องกับความคิดของศิลปิ น รูปทรงทีห่างจากความเป็ นจริ งเหล่านัน
จะเริ มเป็ นรู ปทรงแบบนามธรรมขึ นทีละน้ อย ถ้ ายิงดัดแปลงหรื อตัดทอนส่วนทีเหมือนจริ ง
ออกมากเท่าไร รู ปทรงนันก็
 ยิงมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมมากขึ นเท่านัน จนกระทัง จุดหนึง ที
มองดูแล้ วไม่ร้ ู วา่ เป็ นรู ปทรงของอะไร งานนันก็
 จะเป็ นแบบนามธรรมโดยสมบูรณ์... รู ปธรรม
กับนามธรรมจึงอยู่บนเส้ นทางเดียวกัน
มีต้นทางข้ างหนึง เป็ นรูปธรรมอีกข้ างหนึง เป็ น
นามธรรม ระหว่างกลางจะเป็ นกึง นามธรรม ศิลปิ นส่วนมากจะเดินไปมาบนทางสายนี เพือ
หาจุดทีเหมาะสมกับความจําเป็ นในการแสดงออกของตน111

นอกจากการจําแนกประเภทกระบวนแบบในงานทัศนศิลป์ออกเป็ น 3 ประเภทข้ างต้ น
เอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman) นักวิชาการศิลปะแห่งมหาวิทยาลัยจอร์ เจีย
(University of Georgia) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ แบ่งประเภทกระบวนแบบออกเป็ น 4 ลักษณะ
ได้ แก่ กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง (The style of objective
accuracy) กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (The style of formal order) กระบวนแบบอัตนัยนิยม
เชิงอารมณ์ความรู้สกึ (The style of emotion) และกระบวนแบบเชิงจินตนาการ (The style of
 ญได้ อธิบายถึงลักษณะของกระบวนแบบทัง 4 ประเภทโดยมี
fantasy)112 ดังที วิรุณ ตังเจริ
รายละเอียดดังนี 
1. กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง (The style of
objective accuracy) เป็ นรู ปแบบทีศิลปิ นพยายามเลียนแบบสภาพหรื อปรากฏการณ์ที
มองเห็นได้ รอบๆตัว เป็ นไปได้ ทงสิ
ั  งแวดล้ อมทีมนุษย์สร้ างขึ น สิงแวดล้ อมธรรมชาติ หรื อ
ปรากฏการณ์ทีเกิดขึ นจากสิงแวดล้ อมนันๆ

เป็ นการยึดถือสภาพแวดล้ อมเป็ นเกณฑ์ แต่
ศิลปิ นบางคนอาจเห็นภาพลวงเพิมขึ นจากทีมองเห็นได้ ตามปกติธรรมดา เช่นรายละเอียด
110

ประเสริ ฐ ศีลรัตนา, จิตรกรรม, 73-85.

111

ชลูด นิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, 311.

112

Edmund Burke Feldman, Varieties of Visual Experience, 2nd ed. (New York:
Harry N. Abrams, Incorporated, 1981), 147-215.
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ข้ อปลีกย่อยหรื อความชัดเจนของวัตถุ แนวทางเช่นนี อาจมีหลายลักษณะ เช่น สัจนิยม หรื อ
ธรรมชาตินิยม เป็ นต้ น
1.1 ลักษณะเลียนแบบสิงทีปรากฏ การเลียนแบบสิงแวดล้ อมนับเป็ น
กระบวนแบบทีประทับใจได้ ง่ายต่อการมองเห็นทัว ๆไป เพราะคนเรามีประสบการณ์
ต่อสภาพแวดล้ อมด้ วยกันทุกคน และเมือพบงานศิลปะทีแสดงสภาพแวดล้ อม
อย่างชัดเจนจนเป็ นเรื องปกติธรรมดาทีจะซาบซึ งได้ ตอ่ ผลงานศิลปะนัน ลักษณะ
เลียนแบบสิงทีปรากฏนี  เป็ นการเน้ นความชัดเจนตามทีตาสามารถมองเห็นได้
และฝี มือทักษะของผู้สร้ างงานศิลปะจะต้ องมีความประณีตในการพินิจพิจารณา
สิงทีปรากฏ และประณีตทีจะบันทึกภาพทีตามองเห็นนัน แต่ก็อาจจะขยายความ
ชัดเจนเพิมมากกว่าปกติธรรมดา
1.2 ศิลปิ นคือผู้สงั เกตการณ์ ศิลปิ นบางคนอาจไม่เลียนแบบวัตถุหรื อ
สิงแวดล้ อมแต่เพียงเท่าทีตามองเห็นได้ เท่านัน
แต่พิจารณาถึงปรากฏการณที
เป็ นได้ นอกเหนือจากวัตถีมองเห็น เช่น ปรากฏการณ์ของแสง บรรยากาศ พายุ
ฝน เป็ นต้ น แม้ จะเน้ นปรากฏการณ์อย่างไรก็ตาม ก็ยงั คงรักษาความถูกต้ องของ
วัตถุนนอยู
ั  ่ ศิลปิ นในแง่นี อาจมีสภาพเป็ นผู้ร้ ู จดั เลือกสิงต่างๆทีจะแสดง รู้จกั จัด
และเสนอความจริ งในแง่ตา่ งๆ มิใช่เสนอแต่เพียงรู ปวัตถุเท่านัน
1.3 ศิลปิ นคือผู้เลือกสรร งานศิลปะทีเกียวพันกับความแน่ชดั ของวัตถุ
มิได้ หมายถึงความชัดเจนในแนวทางของกล้ องถ่ายรู ปเสมอไป บ่อยครัง ทีศิลปิ น
จะบันทึกภาพลวงของวัตถุ โดยสร้ างสรรค์แยกแยะรายละเอียดต่างๆของวัตถุ
หรื อสิงแวดล้ อมเท่าทีตาสามารถจะค้ นหาได้
ศิลปิ นบางคนอาจจะเพิม
รายละเอียดให้ เด่นชัดขึ นเพือสร้ างความประทับใจต่อรายละเอียดปลีกย่อยบน
วัตถุ หรื อศิลปิ นบางคนอาจจะใช้ เทคนิคบางอย่างเพือสร้ างรู ปวัตถุ ให้ ได้ สิง
ปลีกย่อยหรื อลักษณะผิวเท่าทีจะเป็ นไปได้
1.4 รู ปแบบผันแปร ในรูปแบบนี  แม้ จะยึดถือความชัดเจนของวัตถุอยู่ แต่
ก็หนั ไปเน้ นบุคลิกเฉพาะตัวของศิลปิ นแต่ละคนเป็ นทีตงั  เป็ นแนวทางธรรมชาติ
นิยมทียดึ ถือคุณภาพของมวลสารและปริ มาตรอันสัมผัสได้ ของวัตถุ เช่น ผลงาน
ทีเรี ยกว่า แมจิกเรี ยลิสม์ (Magic Realism) ซึง เน้ นความชัดเจน ถูกต้ องอย่าง
กล้ องถ่ายรู ป
แต่เป็ นเลนส์ทีมีคณ
ุ ภาพสูงสามารถเก็บความชัดเจนได้ อย่าง
มหัศจรรย์ยิง และมีสิงพิเศษมากกว่าเลนส์จะบันทึกได้ คือ ปริ มาตรอันหนักแน่น
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ของวัตถุ หรื อภาพทีแสดงมวลปริ มาตรเด่นชัดแต่ลดรายละเอียดลงอย่างภาพ
เขียนของเซซานน์
1.5 ความแน่ชดั ของวัตถุทีแฝงด้ วยกลอุบาย กระบวนแบบนี เป็ นความ
พยายามทีศิลปิ นค้ นหาค่าแปร (additional elements) แปรรู ปวัตถุทีมองเห็นได้
ให้ แปรเปลียนออกไป แต่ก็ยงั คงแสดงความแน่ชดั ของวัตถุอยู่ด้วย ค่าแปรในทีนี 
นับเป็ นกลอุบายของศิลปิ น ทีจะเพิมคุณค่าอย่างใดอย่างหนึง ลงไปในผลงาน
ศิลปะ ค่าแปรเช่นนี ก็เช่นพื นผิว อย่างภาพเขียนของพวกอิมเพรสชันนิสม์
ประติมากรรมของโรแดง... ค่าแปรสีบนความแน่ชดั ของวัตถุในภาพเขียนของ
มาเนท์ ภาพเขียนของจักรพันธ์ โปษยกฤต ทีฉาบไปด้ วยแสงสีอนั ประหลาด...
เป็ นต้ น
2. กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม (The style of formal order) กระบวนแบบนี นับเป็ น
ลักษณะทีพฒ
ั นาสืบต่อมาจากกระบวนแบบของกรี กโบราณ ทียดึ ถือแบบแผนสัดส่วนและท่าทางที
ยอมรับกันว่างาม มีลกั ษณะความสมดุล ความประสานกลมกลืน และความงดงามอย่างประณีต
เป็ นแบบฉบับ ด้ วยกรี กเชือว่าความงามนันจะต้
 องมีมาตรฐานสูงสุดในตัวของมันเอง เป็ นมาตรฐาน
ทีวางไว้ เฉพาะ เช่น ความถูกต้ องของรู ปทรงหรื อกายวิภาค ท่ายืนเฉพาะของประติมากรรม
(Policlitan Ideal) รู ปทรงสีเหลียมผืนผ้ าทีงดงาม (Golden Sections) เป็ นต้ น ศิลปะในรูปแบบนี 
เน้ นความประณีตเรี ยบร้ อย เป็ นการแสดงความงดงามมากกว่าอารมณ์ความรู้ สกึ ทีมีตอ่ วัตถุหรื อ
สภาพแวดล้ อมใดๆ
2.1 ความมัน คงถาวร การทีศิลปิ นสร้ างสรรค์งานในลักษณะความเป็ น
ระเบียบแบบแผนนัน ศิลปิ นจะมีความสนใจต่อความสวยงามทีให้ ความรู้ สกึ คงที
ไม่เคลือนไหวเปลียนแปลง พยายามเน้ นความหนักแน่นและความสงบเงียบ บน
รู ปทรงทีปรากฏมักแสดงถึงแรงดึงดูดของโลกในทางดิง และความรู้ สกึ มัน คงสง่า
งาม งานในลักษณะนี ก็เช่น ภาพเขียนแสดงปริ มาตรเหมือนเครื องจักรของเลเจร์
ประติมากรรมของมัวร์ หรื อภาพเขียนของกําจร สุนพงษ์ ศรี เป็ นต้ น
2.2 กระบวนแบบทีแสดงระเบียบแบบแผน นอกจะระเบียบแบบแผนที
แสดงถึงสภาพอันมัน คงถาวรโดยทัว ๆ ไปแล้ ว ยังมีลกั ษณะแบบแผนอีกลักษณะ
หนึง ทีอาจจะแสดงความรู้ สกึ ทีมนั คงถาวร แต่ให้ ความรู้ สกึ เรี ยบร้ อย สงบ
ประณีต คือพร้ อมไปด้ วยระเบียบวินยั ซึง อาจแยกพิจารณาโดยเฉพาะได้ อีกหลาย
รู ปแบบคือ
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2.2.1แบบแผนทีแสดงปั ญญาความคิด เป็ นผลงานศิลปะทีแสดง
ความคิดของตนอย่างเด่นชัดมาก แต่อยู่ในขอบข่ายทีมีระเบียบแบบแผน
เช่น ผลงานของมอนดริ อนั งานช่วงวิเคราะห์ของปิ คาสโซ (Analytical
Period, 1910-1912) งานของเดอโลวเนย์
2.2.2 แบบแผนรู ปทรงชีวรู ป รู ปทรงชีวรูป (biomorphic form)
เป็ นรู ปทรงทีศิลปิ นพัฒนาขึ นมาจากอินทรี ย์รูป (organic form) หรื อเซลล์
ทีมีชีวิตต่างๆ เช่น ประติมากรรมทีแสดงระเบียบแบบแผนในรู ปทรง
ชีวรู ปของมิโร เป็ นต้ น
2.2.3 แบบแผนทางสุนทรี ยภาพ เป็ นรูปแบบทีเน้ นความสวยงาม
... อาจไม่เกียวข้ องกับวัตถุ ความหมาย หรื อสัญลักษณ์แต่อย่างใด อาจ
เหมือนกับการทานอาหารทีชืนชมกับรสอร่ อย เช่น งานกลุม่ สนามสี (color
field) เป็ นต้ น
3. กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้ สกึ (The style of emotion) แม้
ศิลปะจะเริ มต้ นด้ วยความเชือทางด้ านการลอกเลียนแบบธรรมชาติ การประดิษฐ์ สัญลักษณ์
ความเป็ นระเบียบแบบแผน หรื ออืนใดก็ตาม ท่าทีของศิลปะมิได้ หยุดนิงเพียงเท่านัน นับแต่
คริ สต์ศตวรรษที 19 ศิลปะหลายกลุม่ ได้ เน้ นแนวทางมาสูก่ ารแสดงออกทางอารมณ์ของ
มนุษย์ ด้ วยอาจจะมองว่าการดํารงชีวิตนันมิ
 ได้ อยู่กบั เหตุผลหรื อระเบียบแบบแผนเพียงด้ าน
เดียว นอกจะอารมณ์จะเป็ นสัจจะอย่างหนึง แล้ ว อารมณ์ยงั เป็ นพลังผลักดันให้ เกิดปฏิกิริยา
เกิดผลผลิต และเกิดความต้ องการนานาประการ ศิลปิ นกลุม่ โรแมนติก เอกซ์เพรสชันนิสม์
หรื อกลุม่ อเมริ กนั เอกซ์เพรสชันนิสม์ได้ เสนอทัศนะเช่นนี ให้ ปรากฏขึ นมา
3.1 รู ปแบบโรแมนติกและอารมณ์สะเทือนใจ ในวิถีทางของการแสดง
อารมณ์ให้ ปรากฏในผลงานศิลปะนัน
จริ งอยู่ผลงานทุกรู ปแบบย่อมสะท้ อน
อารมณ์ของศิลปิ น หรื อสะท้ อนอารมณ์ตอ่ ผู้ชมไม่ทางใดก็ทางหนึง
แต่ใน
กระบวนแบบเฉพาะนี เน้ นพลังความรู้ สกึ หรื ออารมณ์เป็ นจุดสําคัญยิง กระบวน
แบบนันอาจจะเน้

นด้ านใดด้ านหนึง หรื อหลายด้ าน เช่น รอยแปรง สี หรื อ
บรรยากาศ เน้ นให้ ได้ ความรู้ สกึ เกินกว่าทีตารับรู้ ได้ เพือให้ ได้ ความรู้ สกึ จริ งจัง
เก็บกด เร่ าร้ อน ฯลฯ
3.2 บทบาทของการบิดเบือน การบิดเบือนในทีนี มุง่ ถึงการบิดเบือนที
เปลียนแปลงตัดทอนให้ ผิดไปจากสิงแวดล้ อมหรื อธรรมชาติทีมองเห็นได้ อาจจะ
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เป็ นการยืด บิด ขยาย หรื อทําให้ ผิดรู ปร่ างไปบ้ างเพือเน้ นอารมณ์ทางใดทางหนึง
และอาจรวมไปถึงคุณภาพของสีทีใช้ ซึง มีลกั ษณะเกินความจริ ง การตัดกันของ
แสงสว่างและเงามืด หรื อคุณภาพของผิวให้ เด่นขึ น
3.3 ความทุกข์ร้อนสิ นหวัง สังคมใหม่ทีผกู พันกับเทคโนโลยี เป็ นสังคมทีท้า
ทายให้ ชีวิตต้ องสู้อยู่ตลอดเวลา สังคมมีสภาพบีบคันสู
 ง ไม่วา่ จะเป็ นการเมือง
สงคราม เศรษฐกิจ การดํารงชีวิต ผู้คนในสังคมจํานวนมากมีความทุกข์ร้อนกังวล
ใจเคลือบแฝงอยู่ ความเก็บกดในจิตสํานึกเป็ นสิงทีหลีกเลียงได้ ยาก ผลงานใน
ลักษณะนี เหมือนช่วยชี ให้ เห็นถึงสังคมและสภาพแวดล้ อมปั จจุบนั ด้ วย
3.4 ความรื นรมย์ตืนเต้ นเร้ าใจ คนส่วนใหญ่จะไม่พงึ พอใจกับความเหงา
หรื อความเศร้ าโศกใดๆ เพราะสิงเหล่านี เป็ นอารมณ์สะเทือนใจทีไม่รืนรมย์ เรา
ต่างปรารถนาความสุขสดชืน ความสวยสดงดงาม และรื นรมย์ ซึง เป็ นสิงทีเรา
ตอบรับได้ ง่าย ศิลปิ นมากมายเน้ นการเสนอกระบวนแบบ (ไม่ใช่เนื อหา) ทีแสดง
ความรื นรมย์ตืนเต้ น เร้ าใจ และก็มกั ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวาง
4. กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (The style of fantasy) อารมณ์ของมนุษย์นนั 
ฟรอยด์ได้ เปรี ยบไว้ กบั ก้ อนนํ าแข็งทีลอยนํ า ส่วนน้ อยของก้ อนนํ าทีแข็งทีเห็นอยู่เหนือนํ า
เปรี ยบเสมือนอารมณ์ทีพบได้ ภายนอกทัว ๆไป ส่วนใหญ่ของก้ อนนํ าแข็งทีจมอยู่ใต้ นํ า
เปรี ยบเสมือนอารมณ์ของมนุษย์ทีถกู เก็บกดไว้ ในจิตใต้ สํานึก และส่วนทีถกู เก็บกดนี จะถูก
เปิ ดเผยออกมาในท่าทีของความฝั น การละเมอ หรื อสร้ างสรรค์อย่างอิสระ รู ปแบบของ
ศิลปะทีแสดงความลึกลับอัศจรรย์ ก็นบั ว่าเป็ นผลสืบทอดมาจากจิตใต้ สํานึกของมนุษย์
ด้ วย เป็ นผลของจินตนาการทีเหมือนโลกของความฝั น เป็ นเหตุการณ์ สถานที บรรยากาศ
หรื อวัตถุทีตา่ งไปจากสภาพความจริ งของโลกภายนอกทีมองเห็นได้ เป็ นภายในฝั น ภาพ
หลอน หรื อภาพแห่งความฝั นในสังคมประหลาดๆ
4.1 เรื องราวอภินิหาร เมือเด็กได้ ฟังเรื องราวทีแสดงอภินิหารหรื ออัศจรรย์
ประหลาดๆนัน
เด็กจะไม่มขี ้ อข้ องใจ ทังๆที
 เรื องนันไม่
 ได้ เป็ นเหตุผลอย่าง
วิทยาศาสตร์ แต่อย่างใด ความตืนเต้ นอัศจรรย์ได้ ปรากฏขึ นอีกในศิลปะสมัยใหม่
อาจจะไม่เน้ นไปทางด้ านเรื องราวทีเหมือนอภินิหารนัก
แต่กลับเน้ นอภินิหาร
เกียวข้ องกับจิตเป็ นสําคัญ
4.2 ความฝั นและภาพหลอน จิตวิทยาสมัยใหม่เน้ นให้ เห็นว่า ความฝั นนัน
เป็ นโลกของความอัศจรรย์และโลกของความจริ งผสานกันอยู่ เป็ นปรากฏการณ์ที
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อาจดูขาดเหตุผล แต่มนั กลับเป็ นโลกของความจริ งในขณะทีเรากําลังหลับ เป็ น
เสมือนภาพหลอนทีว้าวุน่ ชวนหวาดกลัว ชวนเคลิ มฝั น ผลงานทีเราพบเห็นได้
โดยเฉพาะอย่างยิงคือ งานของกลุม่ เซอร์ เรี ยลิสม์ เช่น ภาพทีแสดงบรรยากาศ
ฝั นๆของเกียรติศกั ดิw ชานนนารถ เป็ นต้ น
4.3 ภาพอัศจรรย์ในโลกวิทยาศาสตร์ ด้ วยการเป็ นอยู่ของมนุษย์โลก
ปั จจุบนั ดูจะเกียวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างหลีกหนีไม่พ้น ศิลปิ น
ในฐานะทีมีประสาทสัมผัสเฉียบคมต่อสภาพแวดล้ อม
บางคนได้ หนั มาใช้
สัญลักษณ์บางอย่าง
เพือสะท้ อนให้ เห็นความรู้ สกึ ทีมนุษย์มีตอ่ สภาพสังคม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วงการวิทยาศาสตร์ ได้ เพิมปั ญหาแปลกใหม่และท้ าทาย
ต่อการรับรู้ เป็ นอย่างยิง คือปั ญหาธรรมชาติ อวกาศ โลก จากกล้ องจุลทรรศน์
มิติใหม่ทางอวกาศและกาลเวลา วัตถุธาตุ พลังงาน
4.4 ภาพอัศจรรย์และภาพหลอน ในกลุม่ นี อาจจะนับได้ วา่ เป็ นผลมาจาก
การเขียนเลียนแบบวัตถุอย่างพวกสัจนิยม หรื อธรรมชาตินิยมทีเน้ นธรรมชาติและ
คุณสมบัติของวัตถุเป็ นจุดเด่น กลุม่ ใหม่นี แม้ จะยังมองเห็นความเชือเช่นนันอยู
 ่
แต่ก็ได้ สร้ างสรรค์ให้ มีแนวโน้ มไปสูล่ กั ษณะภาพหลอน เช่น งานของแทงกี  ที
เตือนให้ เรานึกถึงคุณสมบัติของวัตถุบนโลกใบนี  เป็ นวัตถุหลายๆอย่างมารวมกัน
ไว้ เน้ นแสงเงา และทัศนียภาพชัดเจน แต่กลับสร้ างสีและบรรยากาศอย่างชวน
อัศจรรย์ หรื อภาพเขียนทีดเู หมือนเครื องจักรกลทางชีววิทยาของดูชอง เป็ นต้ น

จากการแบ่งประเภทกระบวนแบบทางศิลปะของ เอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน ดังที วิรุณ
ตังเจริ
 ญ ได้ อธิบายถึงนันมี
 ความสอดคล้ องกับนักวิชาการศิลปะลอร่า เอช แช็พแมน (Laura H.
Chapman) ได้ แบ่งกระบวนแบบทางศิลปะออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ กระบวนแบบเชิงแสดงความ
เหมือนจริ ง (Realistic work) กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (Formalistic work) กระบวนแบบเชิง
สําแดงพลังอารมณ์ (Expressionistic work) กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (Fantastic work) ซึง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี คือ
1. กระบวนแบบเชิงแสดงความเหมือนจริ ง (Realistic work) ผลงานศิลปะใน
ลักษณะนี แสดงให้ เห็นถึงความสนใจและความพิถีพิถนั ของศิลปิ นในการสังเกตโลกภายนอก
ได้ แก่ ผู้คน ธรรมชาติ และสิง ปลูกสร้ างทีแวดล้ อมทัว ไป โดยมักแสดงความถูกต้ องแม่นยํา
รวมทังสามารถสั

มผัสได้ ถงึ คุณภาพของการแสดงรายละเอียดของสรรพสิงซึง มีความสัมพันธ์
กับจิตใจ ผลงานบางชิ นอาจตังอยู
 ่บนพื นฐานของการเฝ้าสังเกตพลังของธรรมชาติ วิธีการ
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สร้ างสรรค์ของศิลปิ นเช่นนี ราวกับเป็ นการพิสจู น์ถงึ การรับรู้ ของศิลปิ นทีมีตอ่ สิงทีเกิดขึ นใน
โลกภายนอกตามสภาพความเป็ นจริ ง
2. กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม (Formalistic work) ศิลปะแนวทางนี สะท้ อน
ความเกียวข้ องกับความสมบูรณ์ทางความคิด หรื อสาระสําคัญของรู ปทรง ซึง การแสดงออก
ในลักษณะนี ห่างไกลจากรู ปลักษณ์ของวัตถุสภาพทีปรากฏอยู่ทวั ไป โดยอาจแสดงรู ปทรงที
เรี ยบง่าย ซึง สะท้ อนความเกียวพันระหว่างรู ปทรงกับสูตรทางคณิตศาสตร์ ศิลปะลักษณะนี 
เชือมโยงไปสูศ่ ิลปะคลาสสิกของกรี กและโรมันคือ มีความสัมพันธ์กบั รูปทรงเรขาคณิต หน่วย
ของการวัด และโครงสร้ างสัดส่วน ซึง กระบวนแบบนี ยังคงปรากฏให้ เห็นในรู ปแบบศิลปะ
สมัยต่างๆ
ผลงานในลักษณะนี เป็ นการแสดงความจริ งเกียวกับความปรารถนาด้ านการ
แสดงออกทางปั ญญา โดยเน้ นไปทีความสมบูรณ์แบบของรูปทรง ซึง เป็ นระดับทีไม่สามารถ
พบเห็นได้ ในรู ปลักษณ์ของวัตถุทีปรากฏทัว ไป
3. กระบวนแบบเชิงสําแดงพลังอารมณ์ (Expressionistic work) ผลงานศิลปะ
เช่นนี มุง่ สะท้ อนภาวะทางอารมณ์เพืออธิบายความจริ งทีเกิดขึ น บ่อยครัง ทีแสดงออกด้ วย
การใช้ สญ
ั ลักษณ์ซงึ มีความเกียวพันกับความรู้ สกึ ของศิลปิ น ในบางกรณีอาจสร้ างแรงปะทะ
ทีก่อให้ เกิดความสะเทือนใจ โดยรวมมักก่อให้ เกิดความรู้ สกึ ทีมากกว่าปกติ หรื อแสดงความ
รุ นแรงเร่ าร้ อน ผลงานในรู ปแบบนี ได้ ผลักดันเอาอารมณ์ ความรู้ สกึ ส่วนบุคคลทีมีความเกียวข้ อง
กับพลังของธรรมชาติและภาวะอารมณ์ของมนุษย์ มักมีการแสดงออกทีเกินจริ งของขนาด สี
และความเคลือนไหวของเส้ นภายในรู ปทรง ซึง มีพลังผลักดันทีเข้ มข้ นในการสนองตอบภาวะ
ทางอารมณ์ของศิลปิ น
4. กระบวนแบบเชิงจินตนาการ (Fantastic work) ผลงานในลักษณะนี เป็ นผลมา
จากความสามารถของมนุษย์ในการใช้ จินตนาการหรื อคิดฝั นในสิงทีเป็ นไปไม่ได้ ดังเช่นการ
นึกถึงนรกและสวรรค์ การเนรมิตภาพลักษณ์และโครงสร้ างหรื อองค์ประกอบของสิงต่างๆที
ไม่เคยพบเห็นได้ ในความเป็ นจริ ง ตังแต่
 อดีตผู้คนได้ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้ ความเชือ
ในอํานาจลึกลับ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตา่ งๆเป็ นแรงผลักดัน ซึง ธรรมชาตินนเป็
ั  นทัง
มิตร และในขณะเดียวกันก็เป็ นทังศั
 ตรู อาจกล่าวได้ วา่ กระบวนแบบนี เป็ นการบันทึกความ
สามารถด้ านการใช้ จินตนาการของมนุษย์113

113

Laura H. Chapman, Approaches to Art in Education (New York: Harcourt Brace
Jovanovich,Inc, 1978), 41-42.
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นอกจากการจําแนกประเภทกระบวนแบบในงานทัศนศิลป์โดยนักวิชาการศิลปะทีได้
กล่าวถึงข้ างต้ นยังมีความสอดคล้ องกับ ซานโดร โบโคลา (Sandro Bocola) ศิลปิ นและนักวิชาการ
ร่วมสมัยชาวอิตาลีทีได้ จดั แบ่งกระบวนแบบในผลงานทัศนศิลป์ออกเป็ น 4 กระบวนแบบ คือ
กระบวนแบบเชิงเหมือนจริ ง (Realistic) กระบวนแบบเชิงแสดงโครงสร้ าง (Structural) กระบวน
แบบเชิงอารมณ์ความรู้สกึ (Romantic) กระบวนแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolist) ซึง มีรายละเอียด
ของการจําแนกประเภทดังนี 
1. กระบวนแบบเชิงเหมือนจริ ง (Realistic) เป็ นแนวทางการสร้ างสรรค์ทีมงุ่ ไปสู่
การแสดงวัตถุทีสามารถพบเห็นได้ จากสภาพความจริ งทัว ไป โดยมีลกั ษณะของความเป็ น
รู ปธรรม และความมีเหตุผล
2. กระบวนแบบเชิงแสดงโครงสร้ าง (Structural) เป็ นแนวทางทีตงอยู
ั  ่บนพื นฐาน
ของหลักการจัดลําดับทางสุนทรี ยศาสตร์ โดยนําเอาโครงสร้ างของส่วนย่อยทีมีความสําคัญ
มาประกอบรวมเข้ าเป็ นโครงสร้ างโดยรวม ซึง มีคณ
ุ ภาพมากกว่าความเหมือนจริ งธรรมดา
3. กระบวนแบบเชิงอารมณ์ความรู้ สกึ (Romantic) เป็ นแนวทางทีเกียวข้ องกับ
การแสดงออกของสภาวะทางอารมณ์ความรู้ สกึ ของบุคคล เป็ นแสดงออกด้ านประสบการณ์
ทีเกิดขึ นจริ ง ซึง ได้ ถกู ผลักดันออกมาจากอารมณ์ของบุคคลนันโดยตรง

4. กระบวนแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolist) แนวทางนี เกียวข้ องกับการมุง่
ไตร่ ตรองปริ ศนาของการดํารงอยู่ในมนุษย์ รวมทังสิ
 งทีอยู่เหนือไปจากความเป็ นจริ ง ด้ วย
วิธีการหยิบยืมความหมายจากภาพลักษณ์ของบางสิงทีเมือแสดงออกแล้ วจะก่อให้ เกิดการ
ตีความในทีสดุ 114

นักวิชาการศิลปะหลายท่านมีทศั นะเรื องการจําแนกกระบวนแบบในผลงานทัศนศิลป์ที
สอดคล้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึง สามารถสรุ ปถึงลักษณะของกระบวนแบบทัง 4 ประเภท
ได้ ดงั นี 
1. กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง (The style of objective
accuracy) เป็ นการสร้ างสรรค์โดยการเลียนแบบสิงทีปรากฏตามวัตถุทีตาสามารถมองเห็นได้ มี
ตรรกะความเป็ นแหตุเป็ นผล โดยยึดสภาพความเป็ นจริ งของสิงแวดล้ อมต่างๆ และยึดถือความ
ถูกต้ องของวัตถุเป็ นเกณฑ์ ในบางกรณีอาจแสดงความถูกต้ องและรายละเอียดพื นผิวได้ อย่างน่า
114

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

91
อัศจรรย์ อาจคล้ ายเลนส์กล้ องทีมีคณ
ุ ภาพสูงเกินกว่าทีสายตาปกติจะสามารถมองเห็นได้ และอาจ
ลดทอนรายละเอียดของมวล ปริ มาตร หรื ออาจมีพื นผิวทีผนั แปรไป แต่ยงั คงยึดหลักความถูกต้ อง
ของวัตถุและสภาพแวดล้ อมเอาไว้
2. กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม (The style of formal order) ศิลปิ นมุง่ เน้ นแสดงความ
งามของส่วนมูลฐาน การจัดการทางโครงสร้ าง ตลอดจนเห็นคุณค่าของรูปทรงมากกว่าอารมณ์
ความรู้สกึ ทีมีตอ่ วัตถุหรื อสภาพแวดล้ อมใดๆ กล่าวคือ ศิลปิ นมุง่ ให้ ความสําคัญกับเส้ น สี รูปร่ าง
พื นทีวา่ ง พื นผิว และเอกภาพทางโครงสร้ างภายในผลงาน ผลงานมักมีการนําเสนอรูปทรงทีถกู
สกัดตัดทอน และแสดงออกอย่างเรี ยบง่ายแต่ยงั คงสาระสําคัญของรูปทรงเอาไว้ มีโครงสร้ างและ
สัดส่วนทีงดงาม อาจสร้ างสรรค์โดยยึดหลักการประสานกลมกลืนกันของธาตุส่วนย่อยต่างๆให้ เกิด
เป็ นความงามโดยรวม อาจแสดงรูปทรงทีสงบมัน คงมีระบบระเบียบ เช่น รูปทรงเรขาคณิต และ
รูปทรงชีวภาพ เป็ นต้ น
3. กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ (The style of emotion) เป็ นแนวทาง
ทีศลิ ปิ นมุง่ เน้ นแสดงพลังทางความรู้สกึ การสําแดงอารมณ์ภายในถือเป็ นสิงสําคัญเหนือสิงอืนใด
โดยลักษณะของผลงานศิลปะประเภทนี จะให้ ความรู้สกึ เกินกว่าความเป็ นจริ ง ศิลปิ นอาจบิดเบือน
รูปทรงให้ ผิดไปจากสภาพแวดล้ อมทีมองเห็นได้ ทวั ไป หรื อการใช้ คณ
ุ สมบัตขิ องสี รวมทังการตั

ดกัน
ของแสงสว่างและเงามืด อาจสรุปได้ วา่ ศิลปิ นมุง่ สะท้ อนอารมณ์ซงึ มีลกั ษณะเป็ นอัตวิสยั และ
แรงผลักดันภายในของศิลปิ นผู้สร้ างสรรค์ โดยอาศัยสี เส้ น รูปทรง และส่วนมูลฐานอืนๆ ซึง เมือ
ปรากฏออกมาแล้ วมีผลต่อการเร้ าความรู้สกึ อาจเป็ นความรู้สกึ รื นรมย์ ตืนเต้ น เร้ าใจ หรื อ จริ งจัง
เก็บกด เร่าร้ อน เป็ นต้ น
4. กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสัญลักษณ์ (The style of fantasy and Symbol)
ผลงานในแนวทางนี มักขาดเหตุผลปราศจากพื นฐานทางตรรกะ เป็ นจินตนาการหรื อมโนภาพที
สร้ างขึ นโดยศิลปิ น มีลกั ษณะเป็ นอัตวิสยั โดยมากผลงานประเภทนี มักแสดงภาพของวัตถุหรื อ
เหตุการณ์ทีไม่มีอยูห่ รื อไม่สามารถเกิดขึ นได้ ในโลกของความเป็ นจริ ง อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นโลกของ
ความฝั นหรื อภาพหลอน
ในบางกรณีศลิ ปิ นอาจแสดงความจริ งของวัตถุแต่มีการสร้ างแสงสี
บรรยากาศ รวมทังสภาพแวดล้

อมให้ ผิดปกติ หรื ออาจทิ งปริ ศนาสร้ างสัญลักษณ์ทีแฝงนัยยะที
ก่อให้ เกิดการปลุกเร้ าต่อภาวะทางอารมณ์หรื อกระตุ้นความคิด โดยอาจแสดงภาพวัตถุหนึง ทีมีผล
ต่อการทําให้ เกิดการประหวัดนึกถึงอีกสิงหนึง เป็ นการแทนค่าความหมาย ซึง แม้ จะมีความกํากวม
แต่ก็มีพลังกระตุ้นเร้ าต่อความคิดและความรู้สึก
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กระบวนแบบทัง 4 ประเภทได้ รับความสนใจจากศิลปิ นและถูกเลือกนํามาใช้ สร้ างสรรค์
หลากหลาย ซึง ศิลปิ นท่านหนึง อาจไม่นําเสนอเพียงกระบวนแบบเดียว อาจมีการผสมผสาน
กระบวนแบบเพือให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ ความคิด ความเหมาะสม เจตจํานง และทักษะ
ความสามารถของศิลปิ น ซึง การจําแนกกระบวนแบบต้ องอาศัยการวิเคราะห์ถึงสัดส่วนของการ
แสดงออกทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นว่ามีคณ
ุ ลักษณะตามกระบวนแบบใด
4. เนือ หาในงานทัศนศิลป์
4.1 ความหมายของเนือ หาในผลงานทัศนศิลป์
นอกเหนือจากกระบวนแบบซึง แสดงให้ เห็นด้ วยลักษณะทางกายภาพแล้ วนัน ผลงาน
ทัศนศิลป์ส่วนใหญ่ยงั ปรากฏส่วนเนื อหา ซึง นักวิชาการศิลปะหลายท่านได้ กล่าวถึงความหมายของ
คําว่า เนื อหาดังต่อไปนี 
เนื อหา หมายถึง เรื องราวหรื อสาระของผลงานศิลปะ ซึง หมายรวมถึงคุณค่าทางภูมิ
ปั ญญา สุนทรี ยภาพ อารมณ์ และปั จเจกภาพ ผลงานศิลปะทุกชิ นอาจมีองค์ประกอบสําคัญ 2
ส่วนคือ ส่วนเนื อหา และส่วนรูปแบบ115
เนื อหาคือ หนทางทีจะทําให้ ผ้ ชู ืนชมงานศิลปะสามารถเข้ าใจถึงสิงทีปรากฏในผลงาน
ศิลปะ อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นสาระทีศลิ ปิ นแสดงออกซึง เป็ นส่วนประกอบทีมีความสําคัญอย่างมาก
ต่อการสร้ างสรรค์ ซึง ความหมายของเนื อหา (Content) ในผลงานศิลปะนันได้
 มีผ้ ใู ห้ คํานิยามถึง
ความหมายไว้ หลายท่าน ดังนี 
Robert Bersson อธิบายเนื อหาว่า หมายถึง พลังทีขบั เคลือนเป็ นมูลเหตุทีอยูเ่ บื องหลัง
ของรูปลักษณ์ในงานศิลปะ อาจเป็ นเรื องอารมณ์ความรู้สกึ ความคิด หรื อความหมายของ
รูปลักษณ์ทีปรากฏในผลงาน116
Ralph Mayer ได้ ให้ ความหมายของคําว่าเนื อหาว่า หมายถึง เรื องราว หรื อลวดลาย
แม่บทในงานศิลปะ รวมทังคุ
 ณค่าในแง่ปัญญา สุนทรี ยภาพ จิตวิญญาณ และการดําเนินเรื อง
115

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครัง ที 2
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว, 2541), 81.
116

Robert Bersson, Responding to Art: Form Content and Context (New York:
McGraw-Hill Companies,Inc, 2004), n. pag.
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นอกเหนือจากโครงสร้ างของรูปแบบและวิธีในการทํางาน งานศิลปะนันจะต้
 องคํานึงถึงคุณสมบัติ
ทังด้
 านโครงสร้ างและเนื อหาประกอบเข้ าด้ วยกัน117
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ได้ กล่าวถึงความหมายของเนื อหาในผลงานทัศนศิลป์ (Visual Art
Contents) ว่าหมายถึง ปรากฏการณ์เชิงสาระหรื อเรื องราวทีปรากฏในผลงานทัศนศิลป์ทุกประเภท
ทังทั
 ศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิต118
ิ
ชลูด นิมเสมอ ได้ กล่าวถึง เนื อหา คือ ความหมายของงานศิลปะทีแสดงออกผ่าน
รูปทรงทางศิลปะ (Artistic Form) เนื อหาของงานศิลปะแบบรู ปธรรมเกิดจากการประสานกันอย่าง
มีเอกภาพของเรื อง แนวเรื อง และรูปทรง เนื อหางานแบบนามธรรมหรื อแบบนอนออบเจคตีฟ เกิด
จากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของรู ปทรง
เนื อหาเป็ นคุณลักษณะฝ่ ายนามธรรมของงาน
ศิลปะทีมองจากด้ านการชืนชมหรื อจากผู้ด119
ู
ดังนันอาจสรุ

ปได้ วา่ เนื อหาในงานศิลปะหมายถึง
เรื องราวหรื อสิงทีศลิ ปิ นต้ องการ
แสดงออกผ่านรู ปทรง และส่วนมูลฐาน (element) อืนๆ ทีประกอบกันเป็ นองค์ประกอบภายใน
ผลงานศิลปะ เนื อหาจึงมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม เป็ นโครงสร้ างทางจิต เช่น อารมณ์ความรู้สกึ
ความคิด หรื อความหมายทีผ้ ชู ืนชมได้ รับรู้ผา่ นรูปทรงและส่วนมูลฐานทางศิลปะนันๆ

4.2 ประเภทของเนือ หาในงานทัศนศิลป์
ประเภทของเนื อหาทีปรากฏในผลงานทัศนศิลป์นันมี
 ความเกียวเนืองทางความคิด
ทัศนะส่วนบุคคล วัฒนธรรม สภาพการณ์ทางการเมือง ฯลฯ ศิลปิ นเป็ นผู้หนึง ทีต้องการถ่ายทอด
ความคิดสร้ างสรรค์ออกมาตามศักยภาพความสามารถผ่านมุมมองหรื อความคิดเห็นของตนเองทีมี
ต่อสภาวการณ์
หรื อสิงใดสิงหนึง ทีกระตุ้นเร้ าจูงใจให้ ศลิ ปิ นเกิดพฤติกรรมการสร้ างสรรค์ขึ น
อย่างไรก็ตามมีนกั วิชาการศิลปะหลายท่านได้ จําแนกประเภทเนื อหาทีปรากฏในงานศิลปะ อาทิ
อารี สุทธิพนั ธุ์ ได้ กล่าวสรุปถึงการแสดงออกทางด้ านเนื อหาทีปรากฏในผลงานศิลปะนัน สามารถ
แบ่งเรื องราวออกเป็ นหมวดหมูไ่ ด้ 4 หมวด ดังนี 
117

มะลิฉตั ร เอื ออานันท์, ผู้แปล, พจนานุกรมศัพท์และเทคนิคทางศิลปะ, (กรุงเทพ: กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2540), 210.
118

ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, ทัศนศิลป์ปริ ทศั น์ (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ น ติ งเฮาส์, 2546), 61.

119

ชลูด นิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครัง ที 3 (กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพานิช, 2538), 22.
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1. เรื องราวทีเกียวกับมนุษย์และธรรมชาติของมนุษย์ได้ แก่
1.1 ความรัก
1.2 ความกลัว
1.3 ความทระนง หยิงผยอง
1.4 ความเปล่าเปลียว โศกเศร้ า
1.5 ความทะเยอทะยาน
เรื องราวทัง 5 อย่างนี  ปรากฏเป็ นรู ปแบบต่างกันอาจจะเป็ นภาพคนทังหมดหรื

อ
ภาพสัญลักษณ์ตา่ งๆทีสามารถสร้ างสือร่ วมกันได้
2. เนื อหาทีเกียวกับความเชือของมนุษย์ ได้ แก่
2.1 ศาสนาจริ ยธรรมและศีลธรรม
2.2 การเพ้ อฝั น ฟุ้งเฟ้อ
2.3 ความฉงนฉงายหลายแง่คิด
2.4 จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
3. เนื อหาทีเกียวกับมนุษย์และบุคคลอืน ได้ แก่
3.1 ครอบครัว
3.2 ความสนุกสนาน การกีฬา
3.3 ความต้ องการทํางาน
3.4 ความก้ าวร้ าว รุ กราน สงคราม
3.5 ความหลอกลวง
3.6 ความเจริ ญ หรื อความเสือม
4. เนื อหาทีเกียวกับสิงแวดล้ อมทีมนุษย์สร้ างและไม่ได้ สร้ าง ได้ แก่
4.1 ความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเครื องจักรกล
4.2 ธรรมชาติ สภาพแวดล้ อม เมือง นคร ความหนาแน่นของป่ าคอนกรี ต
4.3 การทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ ปรมาณู ยานอวกาศ จรวด
เรื องราวทัง 4 หมวดใหญ่ๆ ดังกล่าวนี ได้ รับความนิยมแตกต่างกัน บางสมัยนิยม
เรื องหนึง และบางสมัยก็นิยมอีกเรื องหนึง ทังนี
 ขึ นอยู่กบั ทิศทางของสังคมนันๆ
 ตลอดจน
การเมือง และเศรษฐกิจด้ วย120

120

อารี สุทธิพนั ธุ์, ประสบการณ์สนุ ทรี ยะ (กรุงเทพฯ: ต้ นอ้ อ, 2533), 47-48.
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เมือพิจารณาจากการแบ่งประเภทของเนื อหาทัง 4 หมวดของ อารี สุทธพันธุ์ สามารถ
แบ่งเนื อหาออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ เรื องราวทีมีความเกียวข้ องกับตัวบุคคลเป็ นเรื องของความคิด
ค่านิยม ทัศนคติส่วนตน เช่น ธรรมชาติของมนุษย์ทีประกอบไปด้ วยความรัก ความกลัว ความหยิง
ทระนง ทะเยอทะยาน ความเศร้ าโศก ความเชือ ตลอดจนจินตนาการและความคิดฝั น ฯลฯ เป็ น
ปั จจัยทีเกิดขึ นภายในความคิดความรู้สึกหรื อภาวะทางอารมณ์ทีเป็ นส่วนตัว และเรื องราวทีเกียว
ข้ องกับบุคคลอืนหรื อสิงอืนเป็ นปั จจัยทีแวดล้ อม เช่น ความเจริ ญ ความหลอกลวง การทําลายล้ าง
สงคราม เป็ นต้ น ซึง การแบ่งเนื อหาเช่นนี มีความสอดคล้ องกับ วิรุณ ตังเจริ
 ญ ทีได้ แบ่งประเภทของ
เนื อหาออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ เนื อหาส่วนตัว (Personal Function) และเนื อหาเพือสังคม
(Social Function) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี คือ
1. เนื อหาส่วนตัว (Personal Function) เป็ นเนื อหาทีเริ มต้ นจากชีวิตเลือดเนื อ
ส่วนตัว ความรัก และความพอใจส่วนตน นักคิดบางคนกล่าวว่า คนเราต้ องเริ มจากการรัก
ตนเองก่อน และถ้ าไม่แคบหรื อหยุดอยู่เพียงแค่นนเราก็
ั
พร้ อมทีจะก้ าวไกลออกไปถึงสังคมได้
ทุกคนต่างมีชีวิตเลือดเนื อ ความรัก ความชืนชมเช่นกัน เมือมีใครสักคนเปิ ดเผยสิงเหล่านี 
ออกมา คนอืนก็ย่อมจะสัมผัสหรื อสือสารร่ วมกันได้ แต่จะมากหรื อน้ อยนันก็
 เป็ นอีกเรื องหนึง
บ่อยครัง ทีมีผ้ เู กิดข้ อสงสัยว่า เนื อหาเช่นนี จะคับแคบไปกระมัง ซึง จริ งๆแล้ วชีวิตทีสบั สน
วุน่ วายในสังคมก็ย่อมปรารถนาความงดงามอยู่ด้วยเช่นกัน
1.1 การแสดงออกทางด้ านจิตวิทยา เป็ นการแสดงออกในอารมณ์สว่ นตัวที
สะท้ อนให้ เห็นถึงความเหงา ความเศร้ าหมอง ความเจ็บปวดรวดร้ าว หรื อความ
คิดเห็นส่วนตน อันเป็ นผลมาจากความเก็บกดภายในจิตสํานึก...
1.2 ความรัก เพศ และชีวิตครอบครัว เป็ นชีวิตส่วนตัวอีกแง่หนึง ...
1.3 ความตาย และอารมณ์ทีน่าหวาดกลัว...
1.4 ความศรัทธาส่วนตัว คนเรามีความศรัทธาอันแรงกล้ าต่อการดํารงชีวิตที
ผิดแผกแตกต่างกันออกไป บางคนศรัทธาในศาสนา อํานาจการเปลียนแปลง
เครื องจักรกล... เป็ นเสมือนสิงทีฝังแน่นในส่วนลึกของจิตใจตลอดช่วงเวลาในการ
ดํารงชีวิต ซึง ศรัทธาส่วนตัวนี อาจเป็ นผลมาจากครอบครัว สิงแวดล้ อม หรื อ
ประสบการณ์สว่ นตัวหล่อหลอมมา...
1.5 การแสดงออกด้ านประณีตงดงาม ส่วนใหญ่แล้ วในวิถีทางนี จะถือตนเอง
เป็ นตัวการสําคัญทีชืนชอบต่อวัตถุ หรื อรู ปแบบทีสร้ างขึ นเองและเห็นว่างดงาม คน
กลุม่ นี พยายามดึงวัตถุทกุ ชนิดทุกรู ปแบบไปสูล่ กั ษณะทีตนเองเชือว่างดงาม เป็ น
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ความงามทีอาจจะไม่เกียวข้ องกับความเก็บกดหรื อจิตสํานึกใดๆ งามเพียงเพืองาม
เท่านัน
2. เนื อหาเพือสังคม (Social Function) จริ งอยู่ศิลปะของมนุษย์นนก็
ั  เพือมนุษย์
ผู้สร้ างด้ วยกันทังสิ
 น หรื อศิลปะทุกชิ นทีนําไปเปิ ดเผยในสังคมก็น่าจะเป็ นสมบัติของสังคม
ด้ วย คํากล่าวนี นับเป็ นเหตุผลทีปฏิเสธไม่ได้ แต่ในแง่ของการแยกแยะออกเพือพิจารณานี 
เป็ นการแยกเพือชี ให้ เห็นข้ อแตกต่างทีวา่ อย่างน้ อยก็มีศิลปะอยู่ลกั ษณะหนึง ทีมีสาระเน้ นไป
ถึงความเกียวพันกับสังคมโดยตรง และนักคิดกลุม่ หนึง ก็พยายามชี แนะว่า ศิลปะทีมีสาระ
โดยตรงเพือสังคมนี  น่าจะเกิดผลลัพธ์ทงสองด้
ั
านได้ ดีกว่า คือคุณค่าเพือสุนทรี ยภาพส่วนตน
และคุณค่าอันสือสารไปถึงผู้คนในวงกว้ างอีกด้ วย
2.1 การเมืองและลัทธิความเชือ... การเมืองเป็ นเรื องทีทกุ คนหลีกเลียงไม่
พ้ น ชีวิตจะเกียวข้ องกับการเมืองตลอดเวลา ไม่วา่ สินค้ าจะแพง ฆาตกรจะดกดืน
หรื อนักการเมืองจะเลวทรามก็ตาม เมือเราหลีกหนีระบบในสังคมไม่พ้น ศิลปะก็
น่าจะสนองตอบต่อความจริ งเหล่านี ด้ วย
2.2 บรรยายสังคม... ศิลปิ นทีมีสํานึกทางด้ านนี  อาจบรรยาย บันทึก หรื อ
สะท้ อนชีวิตในสังคมให้ ปรากฏเอเป็ นการปลุกเร้ าความคิด ความห่วงใย และ
คุณธรรมทีพงึ มีตอ่ กัน อาจเป็ นการเสริ มสร้ างจิตสํานึกร่ วม เพือให้ เกิดการ
เกื อหนุนต่อชีวิตในวงกว้ างออกไป
2.3 ถากถางสังคม ในงานศิลปะนับเป็ นการชี แนะ ตําหนิ หรื อประณาม
สังคมในด้ านใดด้ านหนึง โดยวิธีทางอ้ อม จะด้ วยผสมผสานกับอารมณ์ขบขันหรื อ
เคร่ งเครี ยดอย่างไรก็ย่อมได้ เป็ นการเสนอความคิดให้ ผ้ มู ีสว่ นร่ วมได้ ตระหนักถึง
ความจริ งโดยผ่านกระบวนการคิด121

ดังนันสามารถสรุ

ปได้ วา่ เนื อหาในงานศิลปะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือเนื อหาส่วนตัว
ได้ แก่ เรื องราวทีเกียวข้ องกับบุคคล อาจเป็ นภาวะทางอารมณ์ความรู้สกึ ภายในทีมีความเกียวข้ อง
กับความคิด ความต้ องการ ตลอดจนทัศนคติสว่ นตัวต่างๆ เช่น ความต้ องการแสดงออกด้ านความ
งดงาม ความรัก ความสุข ความหวาดกลัว ความเศร้ าหมอง ความเก็บกด ความเชือและความ
ศรัทธาส่วนตน เป็ นต้ น

121

วิรุณ ตังเจริ
 ญ, มนุษย์กบั ความงาม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ , 2537), 125-131
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เนื อหาเพือสังคม เป็ นเรื องราวเกียวกับสัมพันธ์ภาพอย่างใดอย่างหนึง ระหว่างมนุษย์
ด้ วยกัน เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึง กับบุคคลอืนๆซึง มีความเกียวข้ องกับสังคมโดยตรง
อาจเป็ นทัศนะความคิดเห็นด้ านมนุษยธรรม คุณธรรมทีต้องการให้ เกิดขึ นหรื อมีอยู่ในสังคม เช่น
การสะท้ อนสภาวการณ์ทีเกิดขึ นในสังคม เรื องราวทางเศรษฐกิจ การเมือง อาจนําเสนอด้ วยวิธีการ
บรรยาย ถากถาง วิพากษ์ วิจารณ์ เป็ นต้ น

94

บทที 3
การวิเคราะห์ และอภิปรายผล
การศึกษาวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ทีแสดงรู ปสัตว์ของศิลปิ นไทยในช่วงเวลา 63 ปี (พ.ศ.
2487-2550) ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาวิเคราะห์ถึงกระบวนการทางความคิด และกระบวนการ
แสดงออก ประกอบด้ วยการวิเคราะห์แรงจูงใจอันนํามาซึงแนวความคิด ผลักดันให้ เกิดการแสวงหา
กระบวนแบบในการถ่ายทอดตลอดจนเนื :อหาทีปรากฏในผลงาน ด้ วยการนําเสนอข้ อมูลในลักษณะ
ของการพรรณนาวิเคราะห์จากเอกสาร และการสัมภาษณ์นกั วิชาการ ศิลปิ นหรื อผู้ใกล้ ชิดศิลปิ น
โดยมีการจําแนกประเด็นในการวิเคราะห์ดงั นี :
1. การศึกษาวิเคราะห์แรงจูงใจ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ แรงจูงใจ
ภายใน และแรงจูงใจภายนอก ซึง แรงจูงใจภายในประกอบด้ วย ความต้ องการแสดงออกซึง
ความคิด ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สึก และความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ
ส่วนแรงจูงใจภายนอกประกอบด้ วย ความต้ องการเงิน รางวัล เกียรติยศ คําชืนชมยกย่อง และการ
ยอมรับ (ดูแผนภูมิที 3)
แรงจูงใจ (Motivation)
แรงจูงใจภายใน
(Intrinsic Motivation)

แรงจูงใจภายนอก
(Extrinsic Motivation)

การแสดงออกซึง ความคิด

เงิน

การแสดงออกซึง ความอารมณ์ความรู้สกึ

รางวัล เกียรติยศ

การแสดงออกซึง ศักยภาพ

คําชม การยกย่อง การยอมรับ

แผนภูมิที 3 แสดงการแบ่งประเภทของแรงจูงใจ
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2. การศึกษาวิเคราะห์กระบวนแบบ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ กระบวนแบบ
ปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง ผลงานประเภทนี :มุง่ แสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งทัง:
รูปทรงและสภาพแวดล้ อมต่างๆอย่างมีเหตุผล กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม มุง่ เน้ นแสดง
สุนทรี ยภาพความงามทางรู ปทรง โดยแสดงออกด้ วยรู ปทรงชีวภาพ หรื อรู ปทรงเรขาคณิต สะท้ อน
ความเรี ยบง่าย ความสมดุลมัน คง กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นการถ่ายทอด
ภาวะทางความรู้สึกของศิลปิ นเป็ นสําคัญ โดยอาศัยรูปทรงทีบดิ ผัน หรื อคุณสมบัติของสีทีตดั กัน
หรื อพื :นผิวทีแสดงออกอย่างรุ นแรง ตลอดจนบรรยากาศทีมีผลโดยตรงต่อการเร้ าอารมณ์ความรู้สึก
ให้ ปันป่ วน หรื อเร่าร้ อน และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ ศิลปิ นมุง่ สะท้ อนภาพที
เกิดจากจินตนาการ
อาจแสดงรูปทรงในจินตนาการ
หรื อรูปทรงเหมือนจริ งแต่ทว่าอยูใ่ น
สภาพแวดล้ อมทีผิดปกติวิสยั ขาดเหตุผล นอกจากนี :อาจแสดงรูปทรงเพือสือความเชิงสัญลักษณ์
ร่วมด้ วย (ดูแผนภูมิที 4)
กระบวนแบบ (Style)
กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง
(The style of objective accuracy)
กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงรู ปแบบนิยม
(The style of formal order)
กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ
(The style of emotion)
กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
(The style of fantasy and symbol)

แผนภูมิที 4 แสดงการแบ่งประเภทของกระบวนแบบ
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3. การศึกษาวิเคราะห์เนื :อหา สามารถซึง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ เนื :อหา
ส่วนตัว และเนื :อหาสังคม ซึง เนื :อหาส่วนตัวเป็ นการนําเสนอเรื องราวทีเกียวข้ องกับการแสดงออก
ด้ านจิตวิทยาส่วนบุคคล อาทิ ความรัก ความงาม ความประทับใจ ความกลัว ความเหงา ความ
กดดัน ความเชือ ความศรัทธาส่วนตัว และเนื :อหาสังคมเป็ นการแสดงเรื องราวทีเกียวข้ องระหว่าง
มนุษย์ด้วยกัน หรื อมนุษย์และสิงอืนในสังคม อาทิ เรื องราวทีเกียวข้ องกับทรัพยากรทางธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมต่างๆ การดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ตลอดจนเรื องราวทางการเมืองการ
ปกครอง เป็ นต้ น (ดูแผนภูมิที 5)

เนือ+ หา (Content)

เนือ+ หาส่ วนตัว

(Personal Function)

เนือ+ หาสังคม
(Social Function)

การแสดงออกด้ านจิตวิทยา

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อสิงอืน

ความรัก ความประทับใจ

ทรัพยากร/ สิงแวดล้ อม

ความตาย ความเก็บกด

การดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม

ความเชือ ความศรัทธา

การเมือง การปกครอง

แผนภูมิที 5 แสดงการแบ่งประเภทของเนื :อหา
ปั จจัยเหล่านี :แม้ เป็ นขันพื
: :นฐาน แต่ทว่าส่งอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการสร้ างสรรค์ของ
ศิลปิ น ผู้วิจยั ได้ ทําการสํารวจจํานวนศิลปิ นทีสร้ างสรรค์รูปสัตว์ในผลงานทัศนศิลป์ตังแต่
: ปี พ.ศ.
2487-2550 พบว่ามีศลิ ปิ นให้ ความสนใจนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานส่วนตัวประมาณ 200 ท่าน แต่
ทว่าในจํานวนนี : ส่วนหนึง ประกอบด้ วยศิลปิ นรุ่นใหม่ทีสร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์เพียงช่วงเวลาหนึง
อีกส่วนหนึง คือศิลปิ นทีมีชือเสียงเป็ นทีร้ ูจกั ประมาณ 60 ท่าน จากจํานวนของศิลปิ นทีมีชือเสียง
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ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกศิลปิ นจํานวน 30 ท่าน ซึง มีคณ
ุ สมบัติเด่นชัดในแต่ละประเภทของการแสดงออก
ตรงตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในขอบเขตของการทําวิทยานิพนธ์ เพือทําการวิเคราะห์เป็ นกลุม่ ตัวแทน
ของศิลปิ นทังหมด
:
โดยมีรายชือดังต่อไปนี :
ตารางที 1 รายชือศิลปิ น 30 ท่านทีใช้ ในการทําวิทยานิพนธ์
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชือศิลปิ น
ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
มาโนช กงกะนันทน์
สันต์ สารากรบริ รักษ์
ทวี รัชนีกร
ประหยัด พงษ์ ดํา
สมโภชน์ อุปอินทร์
พิชยั นิรันต์
กําจร สุนพงษ์ ศรี
ประพันธ์ ศรี สตุ า
ช่วง มูลพินิจ
พิทกั ษ์ ปิ ยะพงษ์
ชิน ประสงค์
เกียรติศกั ดิd ชานนนารถ
กัญญา เจริ ญศุภกุล
สมพงษ์ อดุลสารพันธ์

ลําดับที
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชือศิลปิ น
สมวงศ์ ทัพพรัตน์
รสลิน กาสต์
วสันต์ สิทธิเขตต์
ประทีป คชบัว
วิจิตร อภิชาติเกรี ยงไกร
อภิชยั ภิรมย์รักษ์
สุธี คุณาวิชยานนท์
ถนอมจิตร์ ชุม่ วงศ์
อริ ยะ กิตติเจริ ญวิวฒ
ั น์
ประดิษฐ์ ตังประสาทวงศ์
:
อดิเรก โลหะกุล
เบญจรงค์ โควาพิทกั ษ์ เทศ
แดง บัวแสน
ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย์
อนุพงษ์ จันทร

ผู้วิจยั ได้ นําเสนอข้ อมูลด้ วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา บรรยายประกอบภาพผลงาน
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานของศิลปิ นแต่ละท่านจากผลงานทีแสดงความเด่นชัด ทังด้
: าน
แรงจูงใจ กระบวนแบบ และเนื :อหาเพือเป็ นตัวแทนของผลงานรูปสัตว์ของศิลปิ นทังหมด
:
ซึง
สามารถกล่าวถึงรายละเอียดการวิเคราะห์ผลงานของศิลปิ น 30 ท่าน ดังต่อไปนี :
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ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ เกิดเมือวันที 17 กันยายน พ.ศ.2465 ทีจงั หวัดเพชรบุรี ในปี พ.ศ.
2480 เข้ าศึกษาศิลปะทีโรงเรี ยนเพาะช่าง จากนันในปี
:
พ.ศ.2483 ศึกษาต่อในโรงเรี ยนประณีต
ศิลปกรรม (ศิลปากร) และสําเร็ จการศึกษาในปี พ.ศ.2486 ตามลําดับ ภายหลังจากสําเร็ จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2487 จึงเข้ ารับราชการในแผนกหัตถศิลป์ กองสถาปั ตยกรรม กรมศิลปากร ใน
ปี พ.ศ.2500-2501 ได้ รับทุนยูเนสโกเพือเดินทางศึกษาดูงานศิลปะในยุโรปและอเมริ กา ต่อมาในปี
พ.ศ.2508
ได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ให้ เข้ าปฏิบตั งิ านสร้ าง
ประติมากรรมถวาย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน นอกจากการปฏิบตั งิ านตามหน้ าทีรับผิดชอบ
ของทางราชการ ศิลปิ นได้ สอนศิลปะในสถาบันต่างๆ เช่น คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรี ยนช่างศิลป์ และโรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย กระทัง ในปี พ.ศ.2525
จึงเกษี ยณอายุราชการ รวมทังได้
: รับปริ ญญาศิลปดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd สาขาประยุกต์ศลิ ป์จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร และในปี พ.ศ.2541 ได้ รับปริ ญญาศิลปดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd สาขา
ประติมากรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรตามลําดับ
แม้ ต้องรับหน้ าทีทงงานราชการและงานสอน
ั:
ศิลปิ นยังคงสร้ างสรรค์ผลงานส่วนตัว
อย่างต่อเนือง ซึง ส่วนใหญ่เป็ นประติมากรรมรูปสัตว์ เช่น ไก่ ม้ า วัว ช้ าง แพะ กวาง ยีราฟ จิงโจ้
สุนขั แมว ลิง และปลา เป็ นต้ น ผลงานของศิลปิ นได้ รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ
หลายครัง: ส่งผลให้ ในปี พ.ศ.2529 ได้ รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
ตลอดชีวิตการทํางานได้ สร้ างคุณปู การแก่วงการศิลปกรรมของไทยไว้ มากมายจนกระทัง ถึงแก่
กรรมในปี พ.ศ.2542
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 5 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ลูกไก่” (ภาพที 38) ผลงานชือ “ลูกแพะ” (ภาพที 39) ผลงานชือ “ลูกม้ า” (ภาพที
40) ผลงานชือ “ลูกวัว” (ภาพที 41) และผลงานชือ “กวาง” (ภาพที 42) ซึง มีภาพผลงาน และ
รายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :
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ภาพที 38 ลูกไก่, 2487 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์
ทีมา: เล็ก รวีวร, “ชีวิตและงานของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์” (ศิลปนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาคประยุกต์ศลิ ปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 394.

ภาพที 39 ลูกแพะ, 2488 เทคนิค สําริ ด ขนาด 25 x 38 ซม.
ทีมา: นิทรรศการพิเศษเชิดชูเกียรติศลิ ปิ นอาวุโส ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปิ นแห่งชาติปี 2529
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2533), 55.
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ภาพที 40 ลูกม้ า, 2493 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ขนาด 72 x 100 x 52 ซม.
ทีมา: วิโชค มุกาดามณี, 6 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486-2546 (กรุงเทพฯ: หอ
ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 30.

ภาพที 41 ลูกวัว, 2494 เทคนิค สําริ ด ขนาด 66 x 81 ซม.
ทีมา: เส้ นสีทรงแสงและแรงสร้ างสรรค์ (กรุงเทพฯ: บริ ษัทหลักทรัพย์ เอกธํารง, 2540), 63.
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ภาพที 42 กวาง, 2496 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ขนาด116 x 144 ซม.
ทีมา: เส้ นสีทรงแสงและแรงสร้ างสรรค์ (กรุงเทพฯ: บริ ษัทหลักทรัพย์ เอกธํารง, 2540), 64.
แรงจูงใจ
ผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ของไพฑูรย์เกิดขึ :นภายใต้ อิทธิพลของแรงจูงใจภายในทีมี
ส่วนผลักดันให้ เกิดพฤติกรรมการสร้ างสรรค์ขึ :น ในขันต้
: นคือศิลปิ นมี
นมีความรักในการทํางานศิลปะ
มาตังแต่
: วยั เยาว์ ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงความสนใจด้ านศิลปะของตนเอง ดังนี :
ผมสนใจวาดๆเขียนๆมาตังแต่
: เด็กๆครับ ผมเคยไปหัดเขียนลายไทย พวกกนก 3
ตัว เริ มจากการทีผมได้ ไปเห็นรู ปเขียนหน้ าร้ านอาหารของเพือนพ่อของผมเอง เป็ นงานเขียน
ของอาจารย์ชือ ภิกษุเป้า ปั ญญา ทีวดั พระทรงอยู่ตําบลท่าราษฎร์ ในเมืองเพชรฯนีแหละครับ
ผมเห็นแล้ วชอบมากก็รบเร้ าให้ พ่อของผมพาไปหาอาจารย์ท่านนี : และได้ ฝึกเบื :องต้ นกับท่าน1

ขณะอยูใ่ นวัยเยาว์ศลิ ปิ นเริ มสนใจศิลปะ โดยเริ มจากการเรี ยนเขียนลายกนกแบบไทย
ประเพณี และพัฒนายิงขึ :นเมือเข้ าศึกษาในโรงเรี ยนเพาะช่าง ต่อมาได้ ศกึ ษาต่อในโรงเรี ยนประณีต
ศิลปกรรม ซึง การเรี ยนการสอนในขณะนันเป็
: นไปตามกระบวนแบบสากล ทําให้ ศลิ ปิ นมีความรู้ทงั :
ศิลปะแบบประเพณีทีได้ รับจากโรงเรี ยนเพาะช่าง และค
และความรู
วามรู้ด้านศิลปะแบบสากลจากโรงเรี ยนประณีต
ศิลปกรรม โดยเฉพาะวิชาประติมากรรมตามแบบสากลจากศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี โดยตรง2
1
2

“ศิลปิ นแห่งชาติ อาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์,” บ้ านและสวน 11,129 (พฤษภาคม 2530), 167.

วิบลู ย์ ลี :สุวรรณ, “ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปิ นแห่งชาติกบั ประติมากรรมรูปสัตว์,” สารคดี 3,29
(กรกฎาคม 2539), 122.
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ด้ วยความรักความสนใจในศิลปะได้ กลายมาเป็ นทีมาของการสร้ างผลงานขึ :นเป็ นจํานวน
มาก อีกทังมี
: ความต่อเนืองและยาวนาน โดยศิลปิ นมักได้ รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอยูเ่ สมอ
กล่าวคือ
ผลงานประติมากรรมโดยมากมีการนําเสนอรู ปสัตว์หลากหลายชนิด
ซึง กุลพัฒน์
เมืองสมบูรณ์ ได้ กล่าวถึง ความชืนชอบและลักษณะการทํางานของบิดา ดังนี :
คุณพ่อชอบปั น: รู ปสัตว์พวกนี :มาตังแต่
: สมัยเรี ยนแล้ ว ท่านมักออกไปปั น: แบบร่ าง
ท่าทางของสัตว์ตา่ งๆทีไปสังเกตเห็น จากนันจะมาปรึ
:
กษา ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ว่า
แบบร่ างไหนน่าสนใจ เหมาะจะทําเป็ นชิ :นงานจริ ง แต่ละผลงานมักเป็ นท่าทางของสัตว์ทีเป็ น
ธรรมชาติมากๆ ตรงนี :เองทีผมมองว่าเป็ นเสน่ห์ทางศิลปะของคุณพ่อ ทีจบั ความเคลือนไหว
ของสัตว์ในท่าทางทีแปลก เป็ นธรรมชาติ...3

ศิลปิ นมีความสนใจในอากัปกิริยาของสัตว์มากเป็ นพิเศษ โดยมักออกไปตามสถานที
ต่างๆเพือเฝ้าสังเกตและบันทึกอากัปกิริยาเหล่านันด้
: วยการปั น: รูปสัตว์ขนาดเล็ก เพือใช้ เป็ นแบบ
ร่างก่อนนํามาขยายเป็ นผลงานจริ ง ความสนใจเช่นนี :สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงรสนิยมความชืน
ชอบส่วนตนซึง เป็ นผลสืบเนืองมาจากชีวิตในวัยเยาว์ของศิลปิ นทีเกิดและเติบโตในต่างจังหวัด ภาพ
ฉากธรรมชาติทีแวดล้ อมไปด้ วยป่ าเขาและสัตว์น้อยใหญ่กลายเป็ นภาพทีค้ นุ เคยและชินตา ดังที
ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาในการสร้ างสรรค์ของตนตอนหนึง ว่า “ความเป็ นเด็กบ้ านนอก เห็นธรรมชาติ
ท้ องไร่ท้องนา เห็นวัวมีลกู อ่อนตัวเล็กน่าเอ็นดู ทําให้ อยากทํารูปปั น: รู ปลูกวัว... เราเมตตากรุณามัน
เราเห็นมันเป็ นสัตว์ตวั เล็กๆไร้ เดียงสาอย่างเห็นเด็กๆ”4
อาจกล่าวได้ วา่ ปั จจัยทีทําให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ของศิลปิ น
ในเบื :องต้ นเกิดจากแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความรักในงานศิลปะ ประสบการณ์และทักษะ
ความสามารถทีสงั สม ตลอดจนความรู้สึกรักและให้ ความเมตตาต่อสัตว์ กล่าวคือ ศิลปิ นมีความรัก
ในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะตังแต่
: วยั เยาว์ ได้ ผา่ นกระบวนการทางการศึกษาศิลปะจากสถาบัน
ต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรี ยนประณีตศิลปกรรมทีมงุ่ เน้ นศึกษาวิชากายวิภาคจนทําให้ ศลิ ปิ นเป็ นผู้มี
ทักษะและพร้ อมจะถ่ายทอดความสามารถของตนให้ เป็ นทีประจักษ์
นอกจากนี :ศิลปิ นเกิดและ
เติบโตต่างจังหวัด ภาพฉากชีวิตของสัตว์ตามธรรมชาติจึงเป็ นสิงทีศลิ ปิ นรู้จกั คุ้นเคย ย่อมง่ายและ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การสร้ างสรรค์ ดังนันทั
: งความรั
:
กความมุง่ มัน และประสบการณ์ทีได้ สงั สมมาตังแต่
:
3
4

สิงหนาท นาคพงศ์พนั ธุ์, “สัตว์สาํ ริ ดชันครู
: ,” บ้ านและสวน 32,376 (ธันวาคม 2550), 67.

เล็ก รวีวร, “ชีวิตและงานของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์” (ศิลปนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาคประยุกต์ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 150.
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วัยเยาว์ ตลอดจนประสบการณ์ทางด้ านการศึกษาทีทําให้ ศลิ ปิ นเป็ นผู้มีศกั ยภาพ เมือผนวกเข้ ากับ
ความรู้สกึ รักและเอ็นดูสตั ว์ จึงส่งผลกระตุ้นเร้ าให้ ศิลปิ นเกิดความสนใจอันนําไปสูก่ ระบวนการ
บันทึกและสร้ างผลงานประติมากรรมรูปสัตว์ชนิดต่างๆขึ :นเป็ นจํานวนมาก โดยสามารถกล่าวถึง
รายละเอียดเรื องแรงจูงใจในการหยิบยกเอารู ปสัตว์มานําเสนอในผลงานประติมากรรมแต่ละชิ :น
ดังนี :
ผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ของศิลปิ นเริ มต้ นจากการนําเสนอผลงานชือ “ลูกไก่” (ภาพที
38) เป็ นชิ :นแรก โดยสร้ างขึ :นในปี พ.ศ.2487 ถือเป็ นผลงานทีจดุ ประกายแนวคิดในการสร้ างสรรค์
รูปสัตว์อีกหลายชิ :นในเวลาถัดมา ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรม
ลูกไก่วา่
วันนันผมพายเรื
:
อไปวาดรู ปสีนํ :ากับสวัสดิd (ตันติสขุ ) เผอิญไปเห็นลูกไก่แรกรุ่นตัว
เล็กๆ ขนยังไม่ขึ :นเห็นแล้ วน่าเอ็นดู...5 ก็เห็นว่ามันแปลกดี หนังแดง มีขนนิดๆ หน่อยๆ คิดว่า
ถ้ าเอาไปปั น: เล่นก็จะดี เลยขอยืมเขามา เอามาไว้ ในห้ องนอนซึง เป็ นห้ องทํางานในโรงหล่อ
เก่า เมือมีเสียงหวอเตือนภัยทางอากาศก็หนีไปสนามหลวง เมือหมดเสียงหวอ สิ :นภัยทาง
อากาศก็กลับ ปั น: อยู่ประมาณ 2 อาทิตย์ก็เสร็ จ...6

ภายหลังจากได้ พบเห็นลูกไก่ซงึ ถือเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีมีผลกระตุ้นเร้ าต่อความรู้สกึ
ภายใน ได้ แก่ ความรู้สึกเมตตาเอ็นดู และความประทับใจในรูปร่างทีมีลกั ษณะพิเศษได้ ก่อให้ เกิด
แรงจูงใจผลักดันให้ ศลิ ปิ นแสดงปฏิกิริยาเพือตอบสนองต่อสิงเร้ านัน: ด้ วยการนําลูกไก่กลับมาเป็ น
แบบในการปั น: ซึง การให้ ความเมตตาเอ็นดูตอ่ สัตว์ตลอดจนการให้ ความสนใจหรื อความชืนชอบใน
รูปร่างทีดแู ปลกตา และความต้ องการแสดงศักยภาพถือเป็ นแรงจูงใจภายในทีมีผลกระตุ้นและ
ผลักดันพฤติกรรมให้ ศลิ ปิ นเริ มสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีแสดงรูปสัตว์ขึ :นเป็ นครัง: แรก และเนือง
จากช่วงเวลาของการสร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :อยูใ่ นระหว่างสงครามโลกครัง: ที 2 ซึง ภาวะสงครามที
กําลังดําเนินอยูใ่ นขณะนันไม่
: เอื :อต่อปฏิบตั งิ าน เมือใดทีได้ ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
ศิลปิ นจําเป็ นต้ องหลบลงหลุมหลบภัยทีสนามหลวงหลายครัง: แต่ทว่าศิลปิ นกลับมีความมุง่ มัน และ
สามารถสร้ างผลงานของตนจนสําเร็ จลุลว่ งได้
สิงนี :สามารถแสดงให้ เห็นถึงพลังผลักดันของ
แรงจูงใจภายใน ทีมีการตังเป
: ้ าหมายและมีความพยายามเพือบรรลุตอ่ เป้าหมายนันแม้
: ต้องเผชิญ
ต่ออุปสรรคใดๆก็ตาม
5

เส้ นสีทรงแสงและแรงสร้ างสรรค์ (กรุงเทพฯ: บริ ษัทหลักทรัพย์ เอกธํารง, 2540), 67.

6

เล็ก รวีวร, “ชีวติ และงานของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์” 146.
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แรงจูงใจภายในอาจจะทวีพลังขึ :นได้ หากได้ รับการส่งเสริ มจากแรงจูงใจภายนอก ดังที
ศิลปิ นได้ กล่าวถึงในผลงานชือ “ลูกไก่” (ภาพที 38) ขณะนําออกแสดงในงานศิลปวัตถุของไทย ที
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ว่า “อาจารย์ศลิ ป์มาเห็นเข้ าเกิดชอบใจเลยนําไปแสดงผลงานทีสถานทูต
อังกฤษ ปรากฏว่าชาวอังกฤษชืนชอบมาก เลยเป็ นแรงบันดาลใจอย่างหนึง ทีทําให้ ผมมีผลงานเป็ น
รูปสัตว์ทีหลากหลาย7 อาจกล่าวได้ วา่ เมือได้ รับความเห็นชอบ รวมทังคํ
: าชืนชมจากศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี ซึง เป็ นบุคคลสําคัญของวงการศิลปกรรมไทย และเป็ นทีเคารพรักของศิลปิ น รวมทัง:
ได้ รับการยอมรับในระดับสากล จึงเป็ นผลทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ประติมากรรมโดยนําเสนอรูปสัตว์
ในเวลาต่อมา
สรุปได้ วา่ ผลงาน “ลูกไก่” (ภาพที 38) เป็ นผลงานชิ :นแรกของศิลปิ นทีสร้ างขึ :นโดยอาศัย
แรงจูงใจภายในเป็ นลําดับแรก ได้ แก่ ความรักในงานศิลปะ ความต้ องการแสดงศักยภาพของตน
ความมีจิตใจทีเมตตาเอ็นดูตอ่ สัตว์ ตลอดจนความสนใจหรื อการมองเห็นคุณค่าทางความงามของ
รูปร่าง และลักษณะเฉพาะของสัตว์ ประกอบกับความมุง่ มัน ของศิลปิ นทีมีทิศทางดําเนินไปสู่
เป้าหมายในการสร้ างสรรค์ ทําให้ ศลิ ปิ นสามารถปฏิบตั งิ านให้ สําเร็ จลุล่วงไปสูเ่ ป้าหมายทีคาดการณ์
ไว้ แม้ จะมีอปุ สรรคคือภาวะทางสงครามทีกําลังดําเนินอยู่ก็ตาม ต่อมาเมือสร้ างผลงานสําเร็ จจึง
ได้ รับอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอก ได้ แก่ คําชม และการยอมรับจากบุคคลอืน เป็ นผลทําให้ พลัง
ของแรงจูงใจภายในได้ รับการสนับสนุนให้ มีระดับทีสงู ยิงขึ :น ดังนันจึ
: งมีการสร้ างประติมากรรมรู ป
สัตว์อย่างต่อเนือง อาทิ ผลงานชือ “ลูกแพะ” (ภาพที 39) สร้ างขึ :นในปี พ.ศ. 2488 ผลงานชือ
“ลูกม้ า” (ภาพที 40) สร้ างขึ :นในปี พ.ศ.2493 ผลงานชือ “ลูกวัว” (ภาพที 41) สร้ างขึ :นใน
ปี พ.ศ.2494 ซึง ผลงานทังหมดล้
:
วนเกิดขึ :นภายใต้ ประสบการณ์ตรงทีได้ พบหรื อสัมผัส ดังทีศลิ ปิ น
ได้ กล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์ของผลงานทัง: 3 ชิ :น ดังนี :
(ลูกแพะ) แถบทีเป็ นสถานีนางเลิ :งปั จจุบนั เดิมเป็ นโรงแรมเรื อนแถวไม้ ด้ านหลัง
มีคอกแพะทีกรมวิทยาศาสตร์ ทําไว้ เห็นว่าลูกแพะมันน่ารักดี... เผอิญผมชอบดืมนมแพะ
เมือมีโอกาสแวะเวียนไปเห็นเข้ าก็เลยเกิดแรงบันดาลใจอยากจะปั น: รูปแพะ โดยเริ มปั น: เป็ น
แบบเล็กๆ หลายๆท่าทางก่อน สุดท้ ายก็เลือกปั น: จริ งตามแบบทีเห็น เพราะชอบแบบนี :ทีสดุ
(ลูกม้ า) พอดีมีเพือนๆกันทีร้ ู วา่ ผมชอบปั น: รู ปสัตว์ มาบอกว่าแถวหลังโรงเรี ยน
อํานวยศิลป์ ธนบุรี มีลกู ม้ าอยู่ก็เลยไปดู พอเห็นเข้ าก็อดใจปั น: ไม่ได้

7
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(ลูกวัว) ชิ :นนี :ปั น: ทีกรมการสัตว์พญาไท (ปั จจุบนั คือกรมการแพทย์ทหาร) ไปอุ้ม
ลูกวัวออกมาจากคอก เห็นอากัปกิริยาของมันน่ารักเหมือนเด็กๆ เลยปั น: ออกมาเป็ นท่าทางนี :
ใช้ เวลาในการปั น: ประมาณสองอาทิตย์8

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถแสดงให้ เห็นถึงแรงจูงใจภายในทีคล้ ายคลึงกับผลงานชือ
“ลูกไก่” (ภาพที 38) คือ ศิลปิ นมักเกิดความรักและให้ ความเอ็นดูลกู สัตว์ชนิดต่างๆ จนกระทัง นํามา
ถ่ายทอดในงานประติมากรรมของตน โดยมุง่ แสดงความเป็ นธรรมชาติ และความน่ารักไร้ เดียงสา
ของลูกสัตว์เหล่านัน: นอกจากนี :กระบวนการทางการศึกษา และการเฝ้าสังเกตสัตว์ทําให้ ศลิ ปิ นเป็ น
ผู้มีความรอบรู้ในเรื องกายวิภาค การดําเนินชีวิต และสัญชาตญาณของสัตว์ได้ เป็ นอย่างดี ดังที
ศิลปิ นกล่าวถึงในผลงานชือ “กวาง” (ภาพที 42) ทีสร้ างขึ :นในปี พ.ศ.2496 ดังนี :
(กวาง) ไม่ใช่กวางดาว เป็ นกวางใหญ่ เขาเรี ยกว่าสมัน ความเป็ นอยู่ การเล็ม
หญ้ าของมันดูคล้ ายควาย ความดุของมันไม่ได้ อยู่ทีดวงตา แต่อยู่ทีหวั ตาทีเปิ ดลึกยาวลง
มาถึงครึงของระยะจากหัวตากับจมูก เวลามันเข้ าใกล้ กวางคู่แข่ง หรื อคน มันจะกัดฟั นกรอด
ปากขบแน่น เสียงดังเอีoยดๆ ไม่ใช่อ้าปากร้ อง ไม่ใช่กิริยาทีเห็นได้ ง่ายๆ9

ดังนันความรั
:
กและการได้ สมั ผัสใกล้ ชิดสัตว์มีผลกระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจ
และเข้ าใจในอุปนิสยั ตลอดจนกายวิภาคสัตว์ จึงได้ นําเอาความรู้ ทีมีอยูม่ าใช้ สร้ างสรรค์ผลงาน ถือ
เป็ นแรงจูงใจภายในทีสําคัญอีกประการหนึง
ซึง มีสว่ นชักนําให้ ศลิ ปิ นขับเคลือนกระบวนการ
สร้ างสรรค์ทางศิลปะด้ วยการแสดงทักษะความชํานาญพิเศษ นอกจากนี :ศิลปิ นได้ ให้ เหตุผลทีนิยม
นําเสนอรู ปสัตว์ในงานประติมากรรมของตนอยูเ่ สมอดังนี :
การปั น: รู ปสัตว์ตงแต่
ั : ครัง: ทีหนึง เป็ นต้ นมา การทํางานได้ รับความสบายอกสบาย
ใจเป็ นอย่างมาก... ไม่ใช่วา่ ชอบแต่รูปสัตว์ไม่ชอบรูปคน แต่การปั น: รู ปคนนี :มีปัญหา บางวัน
เรามีอารมณ์อยากทํางานแต่ตวั แบบไม่พร้ อมมาเป็ นแบบ เมือ วันหลังเขามาเป็ นแบบให้ เรา
ไม่มีอารมณ์อยากจะทําอีก อันนี :แหละยุ่งยาก เลยตัดปั ญหา สมัครใจทีจะรักทํางานรูปสัตว์
ไปเมือใดสัตว์มนั ก็ไม่บอกว่าวันนี :ฉันมีธรุ ะ10
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เรื องเดียวกัน, 63.

9

เล็ก รวีวร, “ชีวติ และงานของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์”, 151.
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ศิลปิ นพบว่าการสร้ างประติมากรรมรูปสัตว์มีความสะดวก สามารถตอบสนองความ
ต้ องการทางการแสดงออกได้ ทกุ เวลาเพราะสามารถหาแบบได้ จากธรรมชาติทวั ไป จึงเป็ นเหตุให้
สนใจปั น: รู ปสัตว์มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามศิลปิ นมิได้ มีความชํานาญเพียงการสร้ างประติมากรรม
รูปสัตว์เท่านัน: หากแต่ยงั มีความสามารถในการปั น: ประติมากรรมรู ปบุคคล และพระพุทธรูปด้ วย
แต่เนืองจากแรงจูงใจภายในด้ านความรัก และความสนใจในการแสดงรูปสัตว์มีพลังกระตุ้นเร้ ามาก
กว่าจึงส่งผลทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างประติมากรรมรูปสัตว์ขึ :นเป็ นจํานวนมาก
ดังนันในการปฏิ
:
บตั งิ านของศิลปิ นแต่ละครัง: แรงจูงใจภายในคือสิงสําคัญทีสดุ ในการ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงแรงจูงใจในการสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมรู ป
สัตว์วา่ “ผมทํางานด้ วยความตังอกตั
: งใจจริ
:
งอยู่ตลอดเวลา ผมกล้ าพูดได้ วา่ ผมทําด้ วยใจสมัคร
ทํางานไม่ได้ หวังผลประโยชน์อนั ใด ทําด้ วยความพอใจ สนุกกับงาน ผมมีความสุขทางใจเกียวกับ
งานด้ านนี :...”11
จากข้ อความข้ างต้ นสามารถยืนยันให้ เห็นถึงอิทธิพลของแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความ
รักและความสนใจในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีนํามาซึง ความสุข ความพึงพอใจ และความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ส่วนเรื องแรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัล เงินทอง และเกียรติยศจากการส่งผล
งานประกวดนันศิ
: ลปิ นกล่าวว่า
:
ผมเองทํางานด้ วยความสนุก อยากทํางานเป็ น อยากจะทํางานได้ อย่างตังใจ
และเมือมีผลงานแล้ วก็มีโอกาสได้ แสดง ส่วนเรื องรางวัลเป็ นผลพลอยได้ ถ้ าเราได้ รางวัลก็ดี
ใจเป็ นเกียรติทีวา่ เอ้ อ งานชิ :นนี :เราได้ มา แต่ถ้าไม่ได้ รางวัลก็ไม่ได้ เป็ นเหตุให้ ท้อ เพราะการ
สร้ างงานนี :ผลพลอยได้ ทกุ อย่างทีเกิดขึ :น เงินก็ดีรางวัลก็ดีจะไปยึดถือไม่ได้ เมือเราทํางาน
อย่างเต็มทีแล้ วจะได้ ผลพลอยได้ หรื อไม่ได้ แค่ไหนก็แล้ วแต่ ไม่ได้ หวัง
ถึงแม้ วา่ ในระยะทีเป็ นข้ าราชการ ตําแหน่งหน้ าทีจะขึ :นจะลงไม่ได้ วา่ ให้ ผมได้
ทํางานด้ วยความสบายใจและมีเงินทองใช้ จ่ายพอสมควร...ไอ้ เงินนันเรามี
:
พอใช้ พอสมควร
ไอ้ งานทีเราทํานันเกิ
: ดความสุข ผมถือว่าสําคัญมากกว่า... สําหรับตัวผมนะผมว่าถ้ าผมทํา
อะไรแล้ วผมสบายใจ ได้ ความพอใจกับงาน ผมรู้สกึ ว่าอิมมากว่าทีจะได้ เงินเยอะแยะจากการ
ทีไปรับจ้ างเขาทํางาน มันให้ ความสุขพอแล้ วก็แล้ วกัน...12

11

“ศิลปิ นแห่งชาติ อาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์,” บ้ านและสวน, 168
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เล็ก รวีวร, “ชีวติ และงานของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์”, 179-180.
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แรงจูงใจภายนอก ได้ แก่ เงิน รางวัล และเกียรติยศเป็ นเพียงผลพลอยได้ ทีเกิดจาก
ทํางานอย่างเต็มความสามารถเท่านัน: การให้ ความสําคัญหรื อการตังเป
: ้ าหมายในการสร้ างสรรค์
ของศิลปิ นได้ มงุ่ ไปสูป่ ระโยชน์ด้านความสุขทางใจ มากกว่าทรัพย์สิน เงินทอง หรื อเกียรติยศ แต่
ทว่าแรงจูงใจภายนอกด้ านการได้ รับการยอมรับจากบุคคลอืนถือเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับศิลปิ น
ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า...เมือเราทําออกไปแล้ ว ไอ้ ความรู้ สกึ ทางด้ านอารมณ์นนมั
ั : นเป็ นส่วนทีไปทํา
ให้ คนอืนเห็น และทําให้ เกิดความพึงพอใจ เข้ าใจในงานเรา มันก็ทําให้ เราสบายใจ เป็ นกําลังใจที
จะสร้ างงานอย่างนันมากเข้
:
า...13
อาจกล่าวได้ ว่าการได้ รับการยอมรับจากผู้ชืนชมผลงานศิลปะได้ กลายมาเป็ นแรงเสริ มที
กําหนดทิศทางให้ ศลิ ปิ นสร้ างผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ตอ่ มาอีกเป็ นจํานวนมาก นอกเหนือจาก
การคาดหวังผลด้ านความสุขความพึงพอใจส่วนตนแล้ วนัน: ความพึงพอใจของผู้ชมย่อมมีผลต่อ
การเสริ มสร้ างกําลังใจในการสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปสัตว์ของศิลปิ นด้ วย เหตุผลสําคัญ
สนับสนุนอีกประการหนึง คือ ภายหลังจากผลงานชือ “ลูกไก่” (ภาพที 38) ประสบความสําเร็ จเป็ นที
ยอมรับทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างผลงานชิ :นต่อมาและนําเข้ าร่วมประกวดในศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 1 ซึง
ได้ แก่ ผลงานประติมากรรม “ลูกแพะ” (ภาพที 39) ทีสร้ างในปี พ.ศ.2488 “ลิงตะกละ” และ “กีฬา
สมุทร” (รู ปปลาฉลาม) สร้ างขึ :นในปี พ.ศ.2491 ทุกชิ :นต่างได้ รับความสนใจตลอดจนได้ รับรางวัล
ต่อมาศิลปิ นได้ สง่ ผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์เข้ าร่วมประกวดศิลปกรรมแห่งชาติอีกหลายครัง: อาทิ
ในปี พ.ศ.2492 ประติมากรรมรูปลูกแพะ (ภาพที 39) ได้ รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรี ยญเงิน
จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 1 ในปี พ.ศ.2493 ประติมากรรมรู ปลูกม้ า (ภาพที 40)
ได้ รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 2 ในปี พ.ศ.
2494 ประติมากรรมรูปลูกวัว (ภาพที 41) ได้ รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง จากการ
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 3 และในปี พ.ศ.2496 ประติมากรรมรู ปกวาง ได้ รับรางวัลเกียรติ
นิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 4 เป็ นผลทําให้ ในปี พ.ศ.2529
ได้ รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ในทีสดุ
จากรางวัลต่างๆแสดงให้ เห็นว่าศิลปิ นได้ รับการยอมรับว่าเป็ นผู้มีความสามารถเฉพาะ
ในด้ านการสร้ างประติมากรรมรูปสัตว์ ดังที ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี กล่าวว่า “...ไพฑูรย์ เป็ น
ศิลปิ นผู้เกิดมาเพือปั น: รู ปสัตว์แบบเหมือนจริ ง และในเส้ นทางนี :เขาเป็ นทีหนึง ”14 การได้ รับรางวัล
13

เรื องเดียวกัน, 171.

14

เรื องเดียวกัน, 61.
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จากการประกวดย่อมหมายถึงการได้ รับการยอมรับจากสังคม ผลตอบรับทีดีในช่วงเริ มต้ นของการ
สร้ างสรรค์เป็ นปั จจัยเสริ มทีช่วยสร้ างแรงจูงใจภายในด้ านกําลังใจให้ ผลิตผลงานศิลปะรูปสัตว์
ออกมาเป็ นจํานวนมากประการหนึง แม้ วา่ ศิลปิ นจะกล่าวถึงแรงจูงใจภายนอกด้ าน เงิน รางวัล
เกียรติยศว่าเป็ นเพียงผลพลอยได้ ก็ตาม
แต่ทว่าผลพลอยได้ ดงั กล่าวสามารถช่วยเสริ มสร้ าง
กําลังใจซึง หมายถึงพลังของแรงจูงใจภายในให้ เข้ มแข็ง ทําให้ ศลิ ปิ นยืนหยัดทีจะนําเสนอในสิงทีตน
รักและสนใจต่อไป
ดังนันจึ
: งสรุปได้ วา่ แรงจูงใจภายในเป็ นพลังสําคัญในการขับเคลือนพฤติกรรมการ
สร้ างสรรค์ประติมากรรมรูปสัตว์จนกระทัง สัมฤทธิdผล โดยมีแรงเสริ มมาจากแรงจูงใจภายนอกคอย
สนับสนุนช่วยเพิมพลังให้ แรงจูงใจภายในแข็งแกร่งมากยิงขึ :น ซึง กระบวนการเกิดแรงจูงใจภายใน
ของศิลปิ นเริ มต้ นจากความรักในงานศิลปะ และความเมตตาเอ็นดูสตั ว์ โดยทีสตั ว์ตา่ งๆคือสิงเร้ า
ภายนอกทีมีผลกระตุ้นเร้ าต่อการรับรู้ และความรู้สกึ ภายในของศิลปิ นอันนําไปสู่ปฏิกิริยาการตอบ
สนองทางด้ านความคิด ตลอดจนปฏิกิริยาตอบสนองด้ านการกระทําคือ การสร้ างประติมากรรมรู ป
สัตว์ขึ :นตามลําดับ ซึง กระบวนการทังหมดอาศั
:
ยความช่างสังเกตของศิลปิ น และการสัง สม
ประสบการณ์ทําให้ ร้ ูจกั คุ้นเคยกับลักษณะ การดํารงชีวิตของสัตว์ ประกอบกับทักษะความรู้ ด้าน
กายวิภาคและการสร้ างประติมากรรมทีได้ รับจากกระบวนการทางการศึกษา สิงเหล่านี :ล้ วนเป็ น
องค์ประกอบทีสําคัญทีทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจและต้ องการสร้ างผลงานประติมากรรมรูปสัตว์
ขึ :น ผลทีศลิ ปิ นได้ รับคือ สามารถสนองตอบต่อความต้ องการภายในด้ านความสุข ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ตลอดจนได้ แสดงศักยภาพความสามารถของตนเองให้ ปรากฏออกมาด้ วยกรรมวิธีทาง
ศิลปะทีตนมีความชืนชอบ
โดยมีแรงจูงใจภายนอกด้ านการยอมรับจากบุคคลอืนเป็ นพลังช่วย
สนับสนุนในด้ านกําลังใจ ดังนันจึ
: งไม่อาจปฏิเสธได้ วา่ แรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัลซึงหมายถึงการ
ได้ รับการยอมรับจะไม่มีสว่ นเกียวข้ องกับการสร้ างประติมากรรมรูปสัตว์ของศิลปิ น หากแต่สดั ส่วน
ความสําคัญของแรงจูงใจทีเกิดจากภายนอกเป็ นเพียงแรงเสริ มทีอาจไม่เทียบเท่ากับแรงจูงใจทีเกิด
จากภายในของตัวศิลปิ นเอง
กระบวนแบบ
ศิลปิ นเป็ นศิษย์ของ ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ซึง เป็ นผู้ทีนําเอาแนวทางการสร้ างสรรค์
ศิลปะแบบหลักวิชา (Academy) เข้ ามาสอนในประเทศไทย โดยมีลกั ษณะแนวทางทีมงุ่ สูก่ ารศึกษา
ธรรมชาติและการสร้ างผลงานตามกระบวนแบบเหมือนจริ งดังที ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ได้
กล่าวถึงแนวทางการสร้ างสรรค์ศลิ ปะว่า “ทุกยุคทุกสมัย ธรรมชาติเป็ นทีมาแห่งความบันดาลใจทาง
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ศิลปะ ...หลักการพื :นฐานของการศึกษาของเราก็คือ ธรรมชาติ...จนกว่าเขาจะเข้ าใจธรรมชาติแล้ ว
เท่านัน: เขาอาจแก้ ไขหรื อบิดเบือนรูปทรงให้ เป็ นไปตามความคิดเห็นทีตนได้ เคล็ดลับแห่งการเนรมิต
จากธรรมชาติ”15 สะท้ อนให้ เห็นถึงแนวทางของการศึกษาทีมงุ่ ทําความเข้ าใจธรรมชาติ โดยอาศัย
ธรรมชาติเป็ นแม่แบบในการถ่ายทอด เมือทําความเข้ าธรรมชาติได้ อย่างถ่องแท้ จงึ สามารถดัดแปลง
การสร้ างสรรค์ไปในแนวทางอืนได้ แนวคิดนี :ย่อมส่งอิทธิพลต่อทัศนะในการสร้ างสรรค์รวมทังวิ
: ธีการ
สอนศิลปะของศิลปิ นเช่นกัน ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงแนวทางการสอนศิลปะของตนเองว่า “ปั น: จะต้ องมี
:
ก
ความแม่นยําในการดรออิ :ง รู้จกั ใช้ เส้ นดิง เส้ นระดับ และผู้สอนต้ องทําให้ ดดู ้ วย”16 ดังนันความถู
ต้ องแม่นยําคือสิงทีศลิ ปิ นให้ ความสําคัญอย่างมากในการสร้ างประติมากรรม และเมือพิจารณา
ผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ทงั : 5 ชิ :นของศิลปิ น สามารถสรุปได้ วา่ มีการแสดงออกตามกระบวน
แบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง คือ มุง่ สร้ างผลงานโดยมีธรรมชาติเป็ นแม่แบบ มี
การถ่ายทอดสัดส่วนโครงสร้ างและกล้ ามเนื :อของสัตว์ทีถกู ต้ องแม่นยํา รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อย
เช่น ริ ว: รอยพื :นผิวของขนอย่างสมจริ ง นอกจากนี :ยังมุ่งถ่ายทอดอากัปกิริยาท่าทางของสัตว์ให้ ดู
สมจริ งเป็ นธรรมชาติราวกับมีชีวิต ซึง เป็ นผลสืบเนืองมาจากความสนใจส่วนตนในการเฝ้าสังเกต
ธรรมชาติคือ มักออกไปปั น: แบบร่างรู ปสัตว์เพือนํามาขยายเป็ นผลงานจริ ง ตลอดจนการให้
ความสําคัญกับการศึกษาวิชากายวิภาคสัตว์ ดังทีศิลปิ นกล่าวถึงความสําคัญของการศึกษาวิชา
กายวิภาคในระหว่างทีศกึ ษากับศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ตอนหนึง ว่า “...แต่ก่อนวิชาอนาโตมีถือ
ว่าเป็ นวิชาสําคัญ แยกเป็ นปี 1 เรี ยนโครงกระดูกของคน ปี ที 2 เรี ยนกล้ ามเนื :อของคน ปี ที 3 เกียวกับ
:
ตว์ทําให้ ศลิ ปิ นมี
สัตว์ ปลายปี 4 เป็ นการปฏิบตั งิ าน...”17 จากการศึกษาวิชากายวิภาคทังคนและสั
ทักษะและสามารถในการถ่ายทอดผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ตามกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิง
แสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งได้ เป็ นอย่างดี ซึง ศิลปิ นกล่าวถึงกระบวนการสร้ างสรรค์ของตนว่า
ก่อนทีผมจะลงมือปั น: ผมต้ องไปเฝ้ามองสัตว์พวกนี :จากตัวมันจริ งๆ... ผมไปดู
พร้ อมทังปั
: น: แบบ จับเอาลักษณะพิเศษๆทีดไู ม่เป็ นลักษณะทีธรรมดาๆจนเกินไป เห็นท่าไหน
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เมืองสมบูรณ์” (ศิลปนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาคประยุกต์ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2527), 16.
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“ศิลปิ นแห่งชาติ อาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์,” บ้ านและสวน, 168.
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ของมันดูแปลกดีได้ ความรู้ สกึ ผมก็จะรี บปั น: แบบเอาไว้ เลยทันที เป็ นตัวเล็กๆ มองไปปั น: ไป
หลายๆตัว เอามาเลือกทีดีทีสดุ แล้ วมาขยายเท่าตัวจริ ง18

จากข้ อความข้ างต้ นขันตอนการสร้
:
างสรรค์ของศิลปิ นนัน:
เริ มต้ นจากการสังเกต
อากัปกิริยาท่าทาง รูปทรง โครงสร้ าง กล้ ามเนื :อ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆจากสัตว์ตามทีปรากฏ
แก่สายตาของศิลปิ น หลังจากนันจึ
: งปั น: แบบร่างรูปสัตว์ขนาดเล็กในท่าทางต่างๆ และจึงนํามา
เลือกเพือขยายเป็ นผลงานจริ ง จากพื :นฐานการศึกษาวิชากายวิภาคทีศลิ ปิ นให้ ความสําคัญเมือ
ประกอบเข้ ากับธรรมชาตินิสยั และความสามารถเฉพาะตน จึงสามารถจับเอาลักษณะอากัปกิริยา
ของสัตว์มาแสดงออกได้ อย่างสมจริ งราวกับมีชีวิต ดังทีศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี กล่าวชืนชม
ศิลปิ นว่า “นายไพฑูรย์ เป็ นศิลปิ นซึง เกิดมาสําหรับปั น: ภาพสัตว์เหมือนจริ ง และในงานประเภทนี :
แล้ วนับว่าหาตัวจับยาก19
เนือ+ หา
ผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ทงั : 5 ชิ :นของศิลปิ นมีเนื :อหาส่วนตัว อันเกิดจากความ
สนใจ และประทับใจในกิริยาท่าทางของสัตว์ ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ความบันดาลใจเกิดจากสิงทีเรา
มี... หรื อเหตุการณ์ทีเราเกิดพบเห็น ซึง อาจจะเป็ นเรื องปั น: เรื องบัดกรี ก็ได้ มันเกิดจากความรู้สกึ
จากเราเอง...”20
ผลงานประติมากรรมชือ “ลูกไก่” (ภาพที 38) “ลูกแพะ” (ภาพที 39) “ลูกม้ า” (ภาพที
40) และ “ลูกวัว” (ภาพที 41) มุง่ แสดงความงามของสัตว์ทีดํารงชีวิตอยูต่ ามธรรมชาติ โดยจับเอา
อากัปกิริยาความน่าเอ็นดู หรื อลักษณะอิริยาบททีดแู ปลกตาของสัตว์มานําเสนอ ซึง ถือเป็ นเนื :อหา
ส่วนตัว เพราะเป็ นทัศนะส่วนตัวของศิลปิ นทีได้ สมั ผัสรับรู้จากธรรมชาติ และเก็บเอาอารมณ์
ความรู้สกึ นันมาถ่
: ายทอด โดยอาศัยความสนใจ และความประทับใจของศิลปิ นเอง
ในผลงานชือ “ลูกไก่” (ภาพที 38) นอกจากศิลปิ นจะถ่ายทอดความน่ารัก ไร้ เดียงสา
และรูปร่างลักษณะทีดแู ปลกตาจนทําให้ ศลิ ปิ นเกิดประทับใจแล้ วนัน:
ยังปรากฏเนื :อหาทีศลิ ปิ น
21
: ปไก่ทีนํามาสร้ างสรรค์นนแสดงให้
ั:
เห็นถึง
กล่าวถึงว่า “ไม่ใช่ไก่งามเพราะขนเสมอไป” ดังนันรู
18

เรื องเดียวกัน.

19

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 11 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2503), 6

20

เล็ก รวีวร, “ชีวติ และงานของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์”, 171.

21

เรื องเดียวกัน, 146.
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แนวคิดทีสวนทางกับสํานวนไทยทีวา่ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” เนืองจากผลงาน
ดังกล่าวปรากฏความงามทางสุนทรี ยภาพด้ วยการแสดงรู ปทรง สัดส่วน และอิริยาบถของไก่ซงึ
ไม่ได้ ขึ :นอยูก่ บั ขนทีดสู วยเสมอไป อย่างไรก็ดีความคิดเห็นเช่นนี :ของศิลปิ นเป็ นมุมมองส่วนบุคคล
จึงจัดอยูใ่ นประเภทเนื :อหาส่วนตัว
นอกจากนี :ผลงานชือ “กวาง” (ภาพที 41) ศิลปิ นได้ นําเสนอเนื :อหาจากความสนใจส่วน
ตนเช่นกัน หากแต่มงุ่ แสดงความสมจริ งตามธรรมชาติมากยิงขึ :น โดยศิลปิ นกล่าวว่า “ถ้ าจะสังเกต
ดูดีๆจะเห็นว่าผิวของเนื :องานรูปกวางจะหยาบๆ เพราะอยากจะสือว่าความเป็ นธรรมชาติของสัตว์
นัน: ไม่จําเป็ นต้ องเนี :ยบเสมอไป เสน่ห์ของความหยาบทําให้ สือความเป็ นธรรมชาติออกมาดีทีสดุ ”22
นอกเหนือไปจากการถ่ายทอดเอาสิงทีปรากฏแก่สายตาออกมาให้ เกิดความสมจริ ง
ถูกต้ องและแม่นยํา การนําเสนออารมณ์ความรู้สกึ ของความเป็ นสิงมีชีวิตเป็ นสิงสําคัญไม่ยิงหย่อน
ไปกว่ากัน ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า
: พื :นฐาน
งานปั น: เหมือนจริ งนันใครที
:
เรี ยนมาก็สามารถปั น: ได้ เพราะการขึ :นรู ปนันมี
เหมือนกัน แต่รายละเอียดและการถ่ายทอดความรู้ สกึ ทีมีตอ่ สิงนัน: โดยเฉพาะรู ปสัตว์ที
นอกเหนือจะดูไม่ตายแล้ ว ยังต้ องดูมีการเคลือนไหว ได้ ความรู้ สกึ ซึง อันนี :ทุกคนจะถ่ายทอด
ออกมาไม่เหมือนกัน23
...ถ้ าชิ :นงานใดผลิตออกมาแล้ ว ผมไม่เห็นว่ามีความรู้ สกึ อะไรเลย มันก็เป็ นสิง
ธรรมดา... งานประติมากรรม ดินมันเป็ นแต่เพียงสือเพือเราจะทําให้ คนเห็นแล้ วมีความรู้ สกึ
ต่างๆ มันมีคณ
ุ ค่า แต่ถ้าดูแล้ ว ไอ้ ดินนี :ก็เป็ นแต่เพียงก้ อนดินเหมือนกัน มันก็ไม่มีคณ
ุ ค่าอะไร
...24

ดังนันเนื
: :อหาทีศลิ ปิ นต้ องการถ่ายทอดคือ ความงามทีสามารถพบเห็นได้ จากธรรมชาติ
ของสัตว์ โดยมุง่ แสดงความงามทางโครงสร้ าง สัดส่วน กล้ ามเนื :อ และลีลาท่าทางทีสง่ ผลกระตุ้น
เร้ าต่อความรู้สกึ ถึงความมีชีวิต เป็ นการนําเสนอมุมมองด้ านความงามส่วนตัวของศิลปิ นทีมีตอ่
สัตว์ตา่ งๆ จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 5 ชิ :นของศิลปิ นมีการนําเสนอด้ วยเนื :อหาส่วนตัว

22

เส้ นสีทรงแสงและแรงสร้ างสรรค์, 64.

23

“ศิลปิ นแห่งชาติ อาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์,” บ้ านและสวน, 168.

24

เล็ก รวีวร, “ชีวิตและงานของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์”, 171.
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มาโนช กงกะนันทน์
มาโนช กงกะนันทน์ เกิดเมือวันที 5 มิถนุ ายน ปี พ.ศ.2477 ทีจงั หวัดกรุงเทพมหานครฯ
ปั จจุบนั อายุ 76 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์ จากมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และในระดับปริ ญญาโท 2 สาขา ได้ แก่ สาขาศิลปกรรม M.A. (Art) จาก
University of California และสาขาออกแบบสิงแวดล้ อม M.F.A. (Environmental Design) จาก
University of California ตลอดจนได้ รับปริ ญญาศิลปดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd (สาขาการออกแบบ
นิเทศศิลป์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พ.ศ.2545
ศิลปิ นเข้ ารับราชการเป็ นอาจารย์ในคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ตังแต่
: ปี
พ.ศ. 2503 จนกระทัง เกษี ยณอายุราชการ เคยดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์
หัวหน้ าภาควิชาตกแต่งภายใน และภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์พิเศษใน
มหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็ นศิลปิ นอิสระ ตลอดจนเป็ นภาคีสมาชิกราชบัณฑิต ประเภทประยุกต์ศลิ ป์
ในขณะรับราชการแม้ ศลิ ปิ นจะมีหน้ าทีสอนศิลปะ เขียนหนังสือวิชาการ รวมถึงงานบริ หารต่างๆ แต่
ศิลปิ นยังคงสร้ างสรรค์ผลงานส่วนตัวอย่างต่อเนือง โดยนําเสนอรู ปสัตว์หลายชนิด อาทิ นก ไก่ วัว
สุนขั แมว ฯลฯ ซึง นกเป็ นสัตว์ทีถกู นําเสนอเป็ นชนิดแรกในปี พ.ศ. 2502 ตลอดระยะเวลาจากปี พ.ศ.
2502-2550 เป็ นระยะเวลาเกือบ 50 ปี ศิลปิ นยังคงนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานของตนอย่างต่อเนือง
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 2 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “วัว” (ภาพที 43) และผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 44) ซึง มีภาพผลงาน และ
รายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :
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ภาพที43 วัว, 2503 เทคนิค สีนํ :ามันบนกระดาษ ขนาด 53 x 55 ซม.
(“วัว” พ.ศ. 2503, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, มาโนช กงกะนันทน์)

ภาพที 44 ครอบครัว, 2516 เทคนิค จิตรกรรมผสม
(“ครอบครัว” พ.ศ. 2516 ภาพถ่ายส่วนบุคคล, มาโนช กงกะนันทน์)
แรงจูงใจ
ศิลปิ นมีความใกล้ ชิดผูกพันกับสัตว์ตงแต่
ั : วยั เยาว์ เป็ นผู้มีเมตตากรุ
เมตตากรุณาและให้ ความรัก
และความเอ็นดูสตั ว์ จากทัศนะคติเชิงบวกส่งผลทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจนําเสนอรูปสัตว์ใน
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ผลงานของตนบ่อยครัง: ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า “เป็ นเพราะเราชอบสัตว์ ถ้ าพูดถึงจิตวิทยา ความรัก
ความเอ็นดูสตั ว์น่าจะเป็ นส่วนหนึง ทีทําให้ อาจารย์ทํางานรูปสัตว์ ส่วนแรงบันดาลใจจะได้ มาจาก
ประสบการณ์...”25 ซึง ประสบการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ :นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตภายหลังจากการได้
สัมผัสรับรู้ถึงเรื องราวความประทับใจต่างๆ อาทิ ในผลงานชือ “วัว” (ภาพที 43) เกิดจาก
กระบวนการเรี ยนรู้ระหว่างกําลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เมือครัง: เรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ
กับศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี โดยศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์ผลงานดังนี :
เริ มต้ นจากศิลปะถํ :า มันค่อยๆซึมซับเข้ ามาในความคิด คือมันเป็ นความ
ประทับใจสมัยอยู่ปี 1 มัณฑนศิลป์ เวลาเรี ยนประวัติศาสตร์ กบั อาจารย์ศิลป์ มีโอกาสเรี ยน
เรื องจิตรกรรมถํ :า... วัวไม่ได้ เอามาจากร่ องรอยจิตรกรรมฝาผนังโดยตรง รู ปวัวไม่ได้ เจาะจง
ว่าเอาวัวของประเทศนันประเทศนี
:
:ดีกว่า มันประทับเข้ าไปในความคิดในความรู้ สกึ ...อาจารย์
ชอบตัดสะสมภาพลงในสมุด แบ่งเป็ นเล่มสัตว์ แมลง ทิวทัศน์ก็ตดั ติดเอาไว้ เวลาเพลินๆ
ว่างๆก็มาพลิกดู ก็ไปพลิกดูเอาสัตว์... ตอนนันการสร้
:
างงานผสมผสานกับการทดลอง เพราะ
ส่วนตัวแล้ วมันสนุกมันน่าสนใจว่าอะไรจะเกิดขึ :นถ้ าทําอย่างนันอย่
: างนี :...26

ศิลปิ นเกิดความประทับใจในจิตรกรรมรู ปวัวทีปรากฏในศิลปะถํ :า สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ประกอบกับกิจกรรมยามว่างของศิลปิ นชืนชอบการตัดรูปภาพทีนา่ สนใจปะติดลงในสมุดเพือเก็บ
เป็ นของสะสม
ต่อมาเมือเปิ ดดูสมุดสะสมรูปภาพสัตว์ดงั กล่าวจึงเกิดแรงกระตุ้นผลักดันให้ เกิด
ความต้ องการสร้ างสรรค์ โดยได้ นําเอาประสบการณ์ทางความรู้สกึ ประทับใจในสัตว์ ตลอดจน
รูปทรงวัวทีอยูใ่ นความทรงจํามานําเสนอในผลงาน นอกจากนี :อุปนิสยั ส่วนตัวของศิลปิ นยังมีความ
ชืนชอบการทดลอง สนุกกับการได้ แสดงออกด้ วยกลวิธีทีหลากหลาย โดยอาศัยทักษะทางศิลปะที
ตนมีความสามารถ จึงสามารถสรุปได้ วา่ ธรรมชาตินิสยั รักและเอ็นดูสตั ว์ ความประทับใจรูปทรงวัว
จากศิลปะถํ :า ความชืนชอบสะสมรูปภาพตัดปะ ชืนชอบทดลองค้ นคว้ า ความต้ องการสร้ างสรรค์
เพือตอบสนองด้ านความสนุก และความต้ องการเป็ นผู้มีศกั ยภาพ คือแรงจูงใจภายในทีมีพลัง
ผลักดันพฤติกรรมของศิลปิ นไปสูก่ ารสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ
อาจกล่าวได้ วา่ ความรักสัตว์ ความประทับใจในรูปทรงของสัตว์ ตลอดจนกิจกรรมยาม
ว่างของศิลปิ นทีมกั ตัดรูปสัตว์ชนิดต่างๆปะติดลงในสมุดเพือเก็บสะสม เป็ นสิงเร้ าทีมีผลให้ เกิดการ
สร้ างผลงานรูปสัตว์ขึ :นเป็ นจํานวนมาก นอกเหนือไปจากภาพผลงานชือ “วัว” (ภาพที 43) ยังมีสตั ว์
25

สัมภาษณ์ มาโนช กงกะนนันทน์, ศิลปิ น, 16 มิถนุ ายน 2553.
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ชนิดอืนๆ ทีศลิ ปิ นให้ ความสนใจ โดยเฉพาะนกซึง ปรากฏในผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 44)
ศิลปิ นได้ กล่าวถึงสาเหตุของการสร้ างสรรค์ดงั นี :
เหตุทีทํานกเพราะความชอบ ชอบธรรมชาติ... โดยพื :นฐานชอบนก... ความคิดใน
เบื :องต้ นส่วนตัวคิดว่านกมันน่ารัก มันไม่ซีเรี ยสเหมือนสัตว์สเี ท้ า... งานอดิเรกทีตดั รู ปปะมี
คุณประโยชน์สําหรับอาจารย์มาก... แต่จะถามว่านกตัวไหนก็ทํานองเดียวกับวัวมันไม่ได้
เจาะจง มันเข้ ามาอยู่ในความรู้ สกึ แล้ วอยู่นาน เวลาเขียนนกระยะหลังๆมันก็มีรูปลักษณะ
คล้ ายๆกัน... นกมันเป็ นตัวแทนของพีน้องของอาจารย์...27

ศิลปิ นได้ รับแรงกระตุ้นจากสิงเร้ าภายนอกและสิงเร้ าภายใน จนเกิดกระบวนการทาง
ความคิด เมือผนวกเข้ ากับแรงจูงใจภายในจึงทําให้ ศิลปิ นแสดงพฤติกรรมทีตอบสนองต่อสิงเร้ า
นันๆ
: ด้ วยการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ กล่าวคือ การได้ พบเห็นรูปนกทีตนตัดเก็บสะสมในสมุด ถือ
เป็ นสิงเร้ าภายนอก ส่วนความประทับใจชืนชอบนก ความต้ องการถ่ายทอดความคิดเชิงสัญลักษณ์
และแสดงทักษะความสามารถคือ สิงเร้ าภายใน ความรู้ สกึ จากการรับรู้ในสิงเร้ าดังกล่าวเมือผนวก
รวมเข้ ากับแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการได้ แสดงอิสระทางความคิด ตลอดจนความต้ องการ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลักดันให้ ศลิ ปิ นแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิงเร้ านันๆด้
: วยการสร้ าง
ผลงานศิลปะเพือให้ สําเร็ จลุลว่ งตามความต้ องการของศิลปิ น สิงทีได้ รับคือความสุข สนุกสนาน
เพลิดเพลิน ตลอดจนความภาคภูมิใจในศักยภาพความสามารถของตน
ดังนันการสร้
:
างสรรค์ผลงานศิลปะทีนําเสนอรู ปสัตว์ของศิลปิ น จึงเกิดจากสิงเร้ าภาย
นอกและภายในผนวกเข้ ากับแรงจูงใจภายใน ซึง เป็ นปั จจัยสําคัญทีสง่ ผลโดยตรงต่อการขับเคลือน
พฤติกรรมไปสูเ่ ป้าหมายของความสุข ความสนุก เพลิดเพลิน และยังเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความ
มีศกั ยภาพความสามารถของศิลปิ นอีกประการหนึง ส่วนแรงจูงใจภายนอกเรื องรางวัล ชือเสียง
เกียรติยศ และเงินทองนันศิ
: ลปิ นได้ กล่าวว่า
ส่งแห่งชาติครัง: ที 8-9 ได้ ร่วมแสดง ครัง: ที 10 เหรี ยญทองแดง ครัง: ที 11 เหรี ยญ
เงิน ครัง: ที 12 เหรี ยญทอง ประเภทมัณฑนศิลป์อย่างเดียว... ทีหนึง เป็ นรูปสติลไลฟ์เป็ นรู ป
เครื องเรื อน... ทีสองเป็ นสถาปั ตยกรรม ทีสามเป็ นสัตว์... ครัง: ที 13 อาจารย์ก็สง่ ได้ ร่วมแสดง
เท่านัน: สาเหตุปีนันเป็
: นปี ทีอาจารย์ได้ ทนุ รัฐบาลไปเรี ยนอเมริ กา จิตใจถูกแบ่งไปเอาใจใส่
เรื องการสอบคัดเลือก ฉะนันการแสดงออกจึ
:
งไม่เต็มที... ต่อมาอาจารย์ศิลป์ท่านเสีย...
อาจารย์เดินทางไปอเมริ กา พอครัง: ที 14 15 เขาก็เปลียนแปลงระเบียบไม่มีมณ
ั ฑนศิลป์อยู่ใน
27
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การประกวดอีกเลย... ส่งประกวดหมดไปเลยเพราะอาจารย์ให้ เครดิตอาจารย์ศิลป์ท่านมาก
ในเรื องความยุติธรรม... รางวัลมันเป็ นแรงจูงใจตังแต่
: เหรี ยญทองแดงแล้ ว คิดว่ารางวัล
สําหรับตัวอาจารย์อาจจะไม่จําเป็ นถึงว่าได้ เงินรางวัลเท่าไหร่ แต่ตําแหน่งได้ ประกาศนียบัตร
เป็ นแรงจูงใจสําหรับอาจารย์มาก... ส่วนเงินมาทีหลัง มันมาเหมือนกัน แต่เกียรติยศ เกียรติ
บัตรมาก่อน... แต่ทงหมดเป็
ั:
นผลตามมาจากความมุง่ มัน ความสุจริ ต ความบริ สทุ ธิdใจ...28

แรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัลจึงมีอิทธิพลจูงใจให้ ศลิ ปิ นเกิดความต้ องการ ในขณะนัน:
การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติคดั เลือกผลงานและตัดสินให้ รางวัลโดย ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี
บุคคลอันเป็ นทีเคารพรักของศิลปิ น ตลอดจนเป็ นผู้ซงึ ได้ รับความยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนัน:
หากได้ รับรางวัล เท่ากับผลงานได้ ผ่านสายตาและได้ รับความยอมรับจากศาสตราจารย์ศลิ ป์ สิงนี :
สามารถช่วยเสริ มสร้ างความมัน ใจ ตลอดจนสามารถใช้ เป็ นสิงบ่งชี :ถึงความมีศกั ยภาพด้ านศิลปะ
ของตนได้ ต่อมาความต้ องการส่งผลงานเข้ าประกวดของศิลปิ นได้ หมดลงพร้ อมกับการเสียชีวิตของ
ศาสตราจารย์ศลิ ป์
พีระศรี
ระเบียบการประกวดเกิดเปลียนแปลงมีการตัดผลงานประเภท
มัณฑนศิลป์ออกจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ นอกจากนี :หากปราศจากซึง ศาสตราจารย์ศลิ ป์
ศิลปิ นก็ขาดความมัน ใจในการตัดสินของคณะกรรมการ ประกอบกับเป็ นเวลาทีศลิ ปิ นต้ องเดินทาง
เพือไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริ กาจึงทําให้ ขาดการส่งผลงานเข้ าร่วมประกวดตังแต่
: บดั นันเป็
: น
ต้ นมา อย่างไรก็ตามรางวัลเกียรติยศดังกล่าวแม้ จะมีสว่ นผลักดันให้ เกิดความต้ องการ แต่สิงเหล่านี :
เป็ นเพียงสิงเสริ มแรงเท่านัน: กล่าวคือ ระหว่างการสร้ างสรรค์ศลิ ปะผลงานทังหมดล้
:
วนเกิดขึ :นจาก
แรงจูงใจภายในเป็ นสําคัญ ศิลปิ นได้ กล่าวว่าแรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัลจะไม่สามารถเกิดขึ :นได้
หากศิลปิ นผู้นนขาดความมุ
ั:
ง่ มัน และความบริ สทุ ธิdใจในการแสดงออก ดังนันแรงจู
:
งใจภายนอกจึงมี
ผลเสริ มแรง สร้ างกําลังใจและความเชือมัน ให้ ศลิ ปิ นยืนหยัดสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีตนรักต่อไป
สําหรับผลงานรู ปสัตว์นนมิ
ั : ได้ มีอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกแต่ประการใด เนืองจาก
เมือพิจารณาผลงานทีได้ รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติทงหมด
ั:
ศิลปิ นนําเสนอผลงาน
ด้ วยรู ปทรงทีหลากหลาย ไม่จําเพาะเจาะจงเพียงรูปสัตว์เท่านัน: ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวเสริ มว่า “การ
สร้ างงานศิลปะจะมีรูป มีเนื :อหาอะไรก็ตามมันช่วยทําให้ อารมณ์สงบเยือกเย็น เหมือนการทําสมาธิ
... อาจารย์เน้ นทํามากอยู่ 2 เรื อง คือ สถาปั ตยกรรม และเรื องสัตว์ งานทีทําเกิดขึ :นมาในแต่ละช่วง
ของความต้ องการของเรา... การเลือกทําสัตว์คือความชอบส่วนตัว และมุมมองส่วนตัว...29
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ดังนันผลงานที
:
นําเสนอรู ปสัตว์ของศิลปิ นจึงปราศจากอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอก มี
เพียงแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการแสดงออกของศิลปิ นเท่านันที
: เป็ นพลังสําคัญในการกําหนด
ทิศทางของรูปทรง เนื :อหา และกระบวนแบบในการแสดงออก
กระบวนแบบ
ผลงานชือ “วัว” (ภาพที 43) และ “ครอบครัว” (ภาพที 44)มีการแสดงออกในเชิง
ลดทอนรูปทรง แสดงความเรี ยบง่ายมีระเบียบอย่างเด่นชัด ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของลักษณะ
การแสดงออกดังกล่าวว่า
เริ มต้ นเกิดจากความเบือแบบเหมือนจริ งเลยทํารู ปแบบให้ ง่าย เพราะอิทธิพลของ
ชาติใกล้ เคียงคือญีปนเกิ
ุ่ ดถูกใจอาจารย์ เริ มชอบตังแต่
: ตอนสมัยเข้ าเรี ยนปี 1... ดูลายเส้ น
ผลงานศิลปะเด็กของญีปนุ่ เวลาเขียนปลา เขียนนกมักเขียนเป็ นเส้ นแลดูง่ายๆไม่ซบั ซ้ อน มัน
ก็ประทับใจอาจารย์... อาจารย์ชอบตัดรู ปแปะเก็บเอาไว้ แยกเป็ นประเภท ตัดแปะ ภาพวิว
ภาพสัตว์ การตัดแปะมันมีอิทธิพลด้ านความเรี ยบง่ายซึง มีลกั ษณะทู ไดเมนชัน ดีไซน์...30

ดังนันการสร้
:
างผลงานศิลปะของศิลปิ นจึงได้ รับอิทธิพลจากภาพลายเส้ นของเด็กญี ปนุ่
และการตัดปะภาพทีตนสนใจลงในสมุดสะสม ซึง ล้ วนมีลกั ษณะการแสดงออกแบบเรี ยบง่าย จึงเป็ น
ผลทําให้ การสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นมุง่ เน้ นแสดงการจัดการทางโครงสร้ างของรูปสัตว์ ด้ วยการ
ลดทอน และแสดงออกอย่างเรี ยบง่าย แต่ยงั คงสาระสําคัญของรู ปทรงสัตว์เอาไว้ นอกจากนี :ศิลปิ น
ได้ ให้ ความสําคัญกับส่วนประกอบอืนๆ ยึดหลักการประสานกลมกลืนกันของธาตุส่วนย่อยต่างๆ
ได้ แก่ เส้ น สี พื :นทีว่าง พื :นผิว เพือก่อให้ เกิดเอกภาพความงาม นอกจากนี :ศิลปิ นได้ ให้ ความสําคัญ
กับการแสดงสุนทรี ยภาพด้ านความงามของรู ปทรงมากกว่าต้ องการแสดงเนื :อหาสาระ ซึง ศิลปิ นได้
กล่าวถึงลักษณะการสร้ างสรรค์ผลงานของตนเองว่า
ส่วนใหญ่เวลาสร้ างงาน สร้ างมันขึ :นมาก่อนโดยไม่ได้ คิดเนื :อหานํา หลายชิ :นมา
ให้ ชือทีหลังตามความรู้ สกึ ส่วนตัวของอาจารย์... ผลงานของอาจารย์สว่ นใหญ่ อาจารย์คิดถึง
องค์ประกอบศิลป์ก่อน มันก็มหี ลักเกณฑ์เช่นว่า ต้ องมีสว่ นเอก ส่วนรอง ส่วนเสริ ม... งาน
ของอาจารย์จงึ มีลกั ษณะต้ องคิดจัดวางคอมโพสต์ ซึง หลักการเหล่านี :อาจารย์ศิลป์เป็ นผู้ให้
อาจารย์ได้ รับจากท่านโดยตรง...31
30

เรื องเดียวกัน.

31

เรื องเดียวกัน.
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จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าสิงทีศลิ ปิ นคํานึงถึงเป็ นอันดับแรกขณะสร้ างสรรค์
คือ สุนทรี ยภาพความงามด้ านการจัดวางตามหลักองค์ประกอบศิลปะ การแสดงความเรี ยบง่าย
ของรูปทรง และการมุง่ สร้ างเอกภาพความงามภายในผลงานมากกว่าการแสดงออกด้ านเนื :อหา
เรื องราว หรื ออารมณ์ความรู้ สกึ อย่างไรก็ตามในผลงานชือ “ครอบครัว” ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “นกเป็ น
สัญลักษณ์แทนครอบครัวอาจารย์... การเจาะจงรูปต้ นแบบมันไม่เลือนไหลในความรู้ สกึ หาเพียง
:
งถูกนําเสนอเพือเป็ น
ตัวแทน ไม่ใช่นกชนิดใดชนิดหนึง แต่เป็ นนกทีเราคุ้นเคย..32. ดังนันนกจึ
สัญลักษณ์สือแทนบุคคลในครอบครัว โดยภาพนกทีปรากฏเกิดจากการจินตนาการขึ :นมิใช่ลอกเลียน
จากต้ นแบบ ทําให้ ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ร่วม
ด้ วย หากแต่อยูใ่ นสัดส่วนทีน้อย จึงสรุปได้ วา่ ผลงานชือ “วัว” (ภาพที 43) มีการแสดงออกด้ วย
กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม และผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 44)มีการแสดงออกด้ วยกระบวน
แบบเชิงรูปแบบนิยมเป็ นหลัก และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง
เนือ+ หา
การแสดงออกของศิลปิ นมุง่ เน้ นให้ ความสําคัญไปทีการแสดงความงามเชิง
องค์ประกอบศิลป์เป็ นหลัก โดยมีการแสดงเนื :อหาเป็ นรอง อย่างไรก็ตาม ศิลปิ นได้ กล่าวถึงเนื :อหาที
ปรากฏในผลงานทัง: 2 ชิ :นว่า
อย่างวัวมาจากศิลปะถํ :าทีเราเกิดประทับใจ
ส่วนนกเป็ นสัญลักษณ์แทน
ครอบครัวอาจารย์...ความเป็ นครอบครัวนี :ประทับใจอยู่อย่างว่า มนุษย์เรามีครอบครัว ก็เป็ น
ลักษณะทีดีของคน อาจารย์เองส่วนตัวมีพีน้องในครอบครัวอยู่สามคน อาจารย์เองเป็ นลูก
คนสุดท้ อง ... ไม่ใช่นกชนิดใดชนิดหนึง แต่เป็ นนกทีเราคุ้นเคย...33

ดังนัน: ผลงานชือ “วัว” (ภาพที 43) มีเนื :อหาทีเกียวข้ องกับความประทับใจในภาพ
จิตรกรรมทีปรากฏบนผนังถํ :าในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ซึง ถือเป็ นความสนใจส่วนตัวของศิลปิ น
และในผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 44) ศิลปิ นได้ กล่าวว่านกเป็ นสัญลักษณ์สือแทนบุคคลใน
ครอบครัว เป็ นการแสดงความรู้สกึ รักและความผูกพันโดยส่วนตัว และรูปนกทีปรากฏในภาพเกิด
จากการการคิดฝั นซึง เกิดขึ :นภายใต้ จินตนาการส่วนตัวของศิลปิ น จึงสามารถสรุปได้ ว่าผลงานทัง: 2
ชิ :นของศิลปิ นมีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว
32

เรื องเดียวกัน.

33

เรื องเดียวกัน.
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สันต์ สารากรบริ รักษ์
สันต์ สารากรบริ รักษ์ เกิดเมือวันที 23 สิงหาคม พ.ศ.2477 ทีจงั หวัดกรุงเทพมหานครฯ
ปั จจุบนั อายุ 76 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตเคยรับราชการเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็ นเวลานาน 28 ปี ต่อมาได้ ลาออกจากราชการเป็ นศิลปิ นอิสระ
ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนืองจนเป็ นทียอมรับ โดยได้ รับรางวัลจากการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติหลายครัง: และได้ รับการเชิดชูเกียรติให้ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ในปี พ.ศ.2547 ผลงานศิลปะของศิลปิ นแสดงรูปสัตว์หลายประเภท โดยเริ มนําเสนอรู ป
สุนขั ขึ :นเป็ นชนิดแรกด้ วยกลวิธีภาพพิมพ์ประมาณปี พ.ศ.2508 เรื อยมาเป็ นระยะๆ จนกระทัง ถึงปี
พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาของการสร้ างสรรค์กว่า 40 ปี มีผลงานจํานวนมาก
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 4 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “A Fighting” (ภาพที 45) ผลงานชือ “A Fighting” (ภาพที 46) ผลงานชือ
“จ่าโขลง” (ภาพที 47) และผลงานชือ “A Fighting Cock” (ภาพที 48) ซึง มีภาพผลงาน และ
รายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 45 A Fighting, 2508 เทคนิค ภาพพิมพ์ไม้
ทีมา: ศิลปิ นแห่งชาติ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 21 ธันวาคม 2551. เข้ าถึงได้ จาก
http://art.culture.go.th
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ภาพที 46 A Fighting, 2538
ทีมา: ศิลปิ นแห่งชาติ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 21 ธันวาคม 2551. เข้ าถึงได้ จาก
http://art.culture.go.th

ภาพที 47 จ่าโขลง,2539 เทคนิคสีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 149 x 188 ซม.
ทีมา: ศิลปิ นแห่งชาติ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 21 ธันวาคม 2551. เข้ าถึงได้ จาก
http://art.culture.go.th
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ภาพที48 A Fighting Cock, 2544 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 80 x 60 ซม.
ทีมา: ศิลปิ นแห่งชาติ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 21 ธันวาคม 2551. เข้ าถึงได้ จาก
http://art.culture.go.th
แรงจูงใจ
ศิลปิ นเป็ นผู้มีความสามารถรอบด้ าน
สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยสือหลายประเภททัง:
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ โดยผลงานทัง: 3 ประเภทนี :มีการแสดงออกด้ วยรูปสัตว์
ได้ แก่ สุนขั ช้ าง และไก่ ซึง มูลเหตุของการสร้ างสรรค์เกิดจากความรัก ความใกล้ ชิดผูกพัน และ
ความประทับใจเป็ นแรงกระตุ้นผลักดันให้ เกิดการแสดงออก ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “การวาดภาพสัตว์
สามารถตอบสนองความรู้สึกถึงความประทับใจ เอ็นดู ความรักทีมีตอ่ สัตว์ นอกจากนี :มันยังช่วย
กระตุ้นการเรี ยนรู้ด้านสรี ระ กระตุ้นความสนใจทีมีตอ่ กายวิภาคโครงสร้ างของสัตว์ด้วย ทีสําคัญคือ
มันเป็ นเพือนของเรา...”34 ดังนันความใกล้
:
ชิดและความคุ้นเคยนํามาซึง ความประทับใจ ได้ เป็ นแรง
กระตุ้นให้ ศลิ ปิ นสนใจศึกษากายวิภาคสัตว์ จนกระทัง นํามาแสดงออกในผลงานศิลปะของตนเป็ น
จํานวนมาก โดยสามารถกล่าวถึงมูลเหตุทีจงู ใจให้ ศลิ ปิ นนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานแต่ละชิ :นดังนี :

ผลงานชือ “A Fighting” (ภาพที 45) ทีสร้ างขึ :นในปี พ.ศ.2508 ด้ วยกลวิธีภาพพิมพ์ถกู
สร้ างขึ :นก่อนเป็ นอันดับแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ศิลปิ นจึงได้ นําเอาภาพลักษณ์ทีปรากฏใน

34

สัมภาษณ์ สันต์ สารากรบริ รักษ์ , ศิลปิ น, 22 มิถนุ ายน 2553.
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ผลงานภาพพิมพ์มาสร้ างสรรค์ด้วยกลวิธีประติมากรรม ซึงผลงานทัง: 2 ชิ :นเกิดจากการถูกกระตุ้น
เร้ าจากความต้ องการภายในจิตใจของศิลปิ น ดังทีได้ กล่าวถึงดังนี :
อาจารย์เติบโตมาพร้ อมกับสุนขั รักสุนขั มาก มันซือสัตย์ จงรักภักดีกบั เจ้ านาย
เป็ นเพือนทีตายแทนได้ ... ด้ วยความคุ้นชินอยู่กบั สุนขั
เลยเป็ นเหตุให้ อาจารย์นําเอา
ความคุ้นเคยนี :มาสร้ างสรรค์ในงานศิลปะ โดยเริ มจากการทําภาพพิมพ์ไม้ รูปสุนขั กัดกันก่อน
และต่อมาทําเป็ นประติมากรรม35

ด้ วยความรัก และความผูกพันใกล้ ชิดกับสุนขั มาตังแต่
: วยั เยาว์ ประกอบกับธรรมชาติ
นิสยั ของสุนขั ซึง มีความซือสัตย์ มอบความรักและความภักดีอย่างบริ สทุ ธิdใจ ทําให้ ศิลปิ นประทับใจ
สัตว์ประเภทนี :มากเป็ นพิเศษ จึงก่อให้ เกิดความสนใจในพฤติกรรมของสุนขั นอกจากนี :ศิลปิ นได้ ถกู
กระตุ้นเร้ าจากสิงเร้ าภายใน ได้ แก่ ความรู้เกียวกับกายวิภาคสัตว์ เมือผนวกเข้ ากับแรงจูงใจภายใน
ด้ านความต้ องการนําเสนอภาพความประทับใจ และความต้ องการแสดงออกด้ วยกลวิธีทางศิลปะ
ทีตนรักและมีทกั ษะ จึงก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีแสดงรู ปสุนขั ทัง: 2 ชิ :นขึ :น
นอกเหนือไปจากสุนขั ทีศลิ ปิ นผูกพันรักใคร่ สัตว์ประเภทอืนได้ สร้ างความสนใจให้ แก่
ศิลปิ นไม่น้อย โดยเฉพาะไก่ซงึ เป็ นสัตว์ทีมีสีสนั รวมทังมี
: รูปร่างสง่างามศิลปิ นจึงให้ ความสนใจเป็ น
พิเศษ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงความชืนชอบไก่จนนํามาสูก่ ารสร้ างสรรค์ผลงานของตนดังนี :
ุ ลุงแถว
สมัยมัธยมเคยเลี :ยงไก่ ชอบไก่มาก ชอบซื :อลูกเจีoยบมาเลี :ยงให้ มนั โต มีคณ
บ้ านขอไก่อาจารย์ไปฝึ กเป็ นไก่ชน แกไปฝึ กจนมันขึ :นสังเวียนได้ แต่นนมาเลยชอบไก่
ั:
ชน คุณ
ตาผมก็ชอบ... การทีเขาเอาไปตีไก่นนน่
ั : าสงสาร... ทีเขียนคนอุ้มไก่แสดงให้ เห็นวิธีการทะนุ
ถนอม ผมรักไก่ชนมาแต่เด็ก เราคุ้นลักษณะไก่...36

ดังนันมู
: ลเหตุทีจงู ใจให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :จึงมีความคล้ ายคลึงกับผลงานรู ป
สุนขั กล่าวคือ ศิลปิ นได้ รับแรงกระตุ้นเร้ าจากภายใน ได้ แก่ ความรัก และความประทับใจทีมีตอ่ ไก่
ทังธรรมชาติ
:
นิสยั ความสง่างามทางโครงสร้ าง และสีสนั ตลอดจนถูกกระตุ้นเร้ าจากความต้ องการ
ถ่ายทอดทักษะความสามารถของตนให้ ปรากฏด้ วยกลวิธีทางศิลปะทีตนรัก จึงสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :น
นี :เกิดจากแรงผลักดันจากแรงจูงใจภายใน

35

เรื องเดียวกัน.

36

เรื องเดียวกัน.
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ผลงานทัง: 3 ชิ :นของศิลปิ น ได้ แก่ “A Fighting” (ภาพที 45) “A Fighting” (ภาพที 46)
และ “A Fighting Cock” (ภาพที 48) สะท้ อนให้ เห็นถึงความชืนชอบเกียวกับสันชาติญาณการต่อสู้
ของสัตว์ ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
การแสดงอาการกัดกัน หรื อการต่อสู้ของสัตว์ อาจารย์มองว่ามันเป็ นธรรมชาติดี
... ซึง อาจารย์ประทับใจในอิริยาบถขณะสัตว์กําลังกัดกัน โดยส่วนตัวอาจารย์คิดว่าหมามันก็
เหมือนกับมนุษย์เรามีรักโลภโกรธหลงเหมือนกัน นอกจากนี :มันยังมีโครงสร้ างทีเราสามารถ
สร้ างได้ จากการจดจําของเรา... ประทับใจในเส้ นทีขดั แย้ งในตัวมัน มีทงเส้
ั : นตัง: เส้ นนอน...
และอาจารย์มองว่าไก่ทีมนั ตีกนั เองมันสวย มีลีลาการต่อสู้ของสัตว์แต่ละชนิด ซึง ผมรู้ สกึ ว่า
มันเป็ นธรรมชาติของสัตว์ตวั ผู้ทีต้องเป็ นนักสู้ ต้ องป้องกันตัว...37

ศิลปิ นมีความรักและเข้ าใจในธรรมชาติของสัตว์ ในขณะเดียวกันก็ประทับใจในลีลา
การต่อสู้ และด้ วยสายตาของผู้มีใจรักการสร้ างสรรค์จงึ ทําให้ ศลิ ปิ นเกิดประทับใจในเส้ นโครงสร้ าง
ทีสวยงาม ประกอบกับสัตว์ทงั : 2 ชนิดเป็ นสัตว์ทีศลิ ปิ นมีความรู้จกั คุ้นเคยเป็ นอย่างดี ดังนันเมื
: อมี
ความสอดคล้ องกับความคิดและทักษะ จึงได้ นําเสนอรู ปสัตว์ทงั : 2 ชนิดในผลงานสร้ างสรรค์ของตน
นอกจากนี :ยังปรากฏผลงานสร้ างสรรค์ทีแสดงรูปช้ าง ซึงศิลปิ นได้ กล่าวว่า “ตอนนัน:
ได้ รับเชิญให้ ไปแสดงงานเนืองในโอกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ครองราชย์ครบ 50 ปี เลย
:
วาดช้ าง เป็ นเจตนารมณ์แท้ ๆ เพราะช้ างเป็ นสัตว์คบู่ ารมีของกษัตริ ย์ เป็ นผู้นําโขลง”38 ดังนันการ
นําเสนอรู ปช้ างในผลงานของศิลปิ นจึงเกิดจากความสนใจนําช้ างมาใช้ ในเชิงสัญลักษณ์ เพือสือ
แสดงถึงพระมหากษัตริ ย์ผ้ ซู งึ เป็ นเสมือนผู้นําของปวงชนชาวไทย อาจกล่าวได้ วา่ การถูกเชิญให้ ร่วม
แสดงผลงานคือ สิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นให้ ศลิ ปิ นเกิดความคิดหาสัญลักษณ์เพือสือสาระให้ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ ซึง ช้ างเป็ นสัตว์มงคลของไทย อีกทังยั
: งถูกนํามาใช้ เป็ น
สัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริ ย์มาแต่โบราณ จึงทําให้ ศิลปิ นนําเสนอรูปช้ างในผลงานจิตรกรรมขึ :น
แม้ จะได้ รับการกระตุ้นจากสิงเร้ าภายนอกโดยมีเงือนไขของนิทรรศการเข้ ามาเกียวข้ อง แต่ทว่า
ศิลปิ นได้ สร้ างสรรค์ผลงานตามแรงปรารถนาภายในของตน ดังนันจึ
: งถือเป็ นแรงผลักดันมาจาก
แรงจูงใจภายใน
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จากความใกล้ ชิด และความเข้ าใจในพฤติกรรมทางธรรมชาติของสัตว์ ผสานกับความ
ประทับใจในโครงสร้ างทางกายวิภาค
และการได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในสังคมเป็ นผลทําให้
ศิลปิ นเกิดความต้ องการแสดงออกถึงความงามทีตนเองสัมผัสและสนใจ จึงถือได้ วา่ เป็ นแรงจูงใจ
ภายในทีต้องการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกออกมาในผลงานศิลปะ ส่วนแรงจูงใจภายนอก
ได้ แก่ ชือเสียง เงินทอง รางวัล และเกียรติยศต่างๆ ศิลปิ นได้ กล่าวถึง ดังนี :
ผมทําทัง:
ส่งแห่งชาติผมเห็นเขาส่งกันได้ เราก็อยากจะวัดดีกรี ความสามารถของเรา
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ลองหยัง เสียงของกรรมการว่าผมเป็ น (ศิลปิ น) ได้ เท่าไหร่
เขาจะยอมรับไหม เพราะมันตัง: 3 สาขา เขาก็ยอมรับหมด... อาจารย์ศิลป์ท่านก็บอกว่า ผลงาน
ศิลปะเท่านันที
: จะบอกได้ วา่ คุณเป็ นศิลปิ นแค่ไหน ผลงานจะบ่งบอกถึงตัวของผู้ทํา เพราะฉะนัน:
ศิลปะจึงยืนยง และบริ สทุ ธิd... ตอนทําไม่ได้ เห็นแก่เรื องชือเสียงเกียรติยศ มันเกิดขึ :นเอง ผมเห็น
ความงาม ความทีมนั เป็ นธรรมชาติ เลยเกิดความประทับใจ ผมนึกแต่แบบนี :นะ...39

แรงจูงใจภายในสามารถทําให้ ศลิ ปิ นยืนหยัดสร้ างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนืองเรื อยมา
ตามทัศนะของศิลปิ น การส่งผลงานเข้ าประกวดถือเป็ นเพียงการวัดระดับศักยภาพความสามารถ
ของตนเอง แม้ ศลิ ปิ นจะมีแรงจูงใจจากภายนอกคือ
ความคาดหวังให้ เกิดการยอมรับจาก
คณะกรรมการ เพราะการวัดระดับความสามารถของศิลปิ นต้ องขึ :นอยูก่ บั การตัดสินและการยอมรับ
จากคณะกรรมการด้ วย สิงนี :อาจเป็ นแรงเสริ มให้ เกิดเป็ นความต้ องการสร้ างสรรค์เพือส่งผลงานเข้ า
ประกวด อันนํามาซึง คําตอบภายในใจเรื องความสามารถของตน ดังนันแรงจู
:
งใจภายใน ได้ แก่ ความ
ต้ องการแสดงความสามารถเพือวัดระดับศักยภาพของตนจึงเชือมโยงเข้ ากับแรงจูงใจภายนอก ได้ แก่
การยอมรับจากคณะกรรมการโดยปริ ยาย ซึง หากได้ รับการยอมรับ รางวัลจะเป็ นสิงทียืนยันศักยภาพ
ความสามารถตามทีศลิ ปิ นต้ องการค้ นหาคําตอบ แต่เหนือสิงอืนใดสิงทีศลิ ปิ นมุง่ ให้ ความสําคัญ
อย่างมากคือ ความจริ งใจมุ่งมัน แสดงความงามตามแรงปรารถนาของตนให้ สดุ ความสามารถ หาก
ผลงานมีคณ
ุ ภาพ ชือเสียงและเกียรติยศต่างๆ จะเกิดขึ :นตามลําดับ ส่วนเรื องเงินนันไม่
: มีผลกับการ
แสดงออกของศิลปิ น เพราะได้ สร้ างสรรค์ตามความรู้สกึ ของตน ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
ความอยากได้ เงิน มันเป็ นลักษณะกิเลส คือ ความโลภ ถ้ าเราแสดงความบริ สทุ ธิd
ใจ เราต้ องการแสดงความงามจริ งๆ ผมว่าเรื องพวกนี :มาบัน ทอนความบริ สทุ ธิdทีเราแสดงออก
... บางทีคนเราเห็นว่าทําอย่างนี :แล้ วจะต้ องขาย หรื อจะต้ องได้ รางวัล พอนึกไปอย่างนัน: ไอ้
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กิเลสมันก็มาบังความรู้ ... ทีทําสัตว์เราทําตอนทีเรารู้ สกึ แค่นนั : และผมเปลียนไปทําอย่างอืน
ทําอะไรสารพัดทีจะทํา เราไม่ใช่เห็นว่าทําอันนี :ดีแล้ วก็ไปทํามันอยู่อย่างเดียว...40

ดังนันจึ
: งสามารถสรุ ปได้ ว่า การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีแสดงออกด้ วยรูปสัตว์ของ
ศิลปิ น มีแรงจูงใจภายในเป็ นหลัก ซึง มีพลังในการขับเคลือนกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ
ของศิลปิ นอย่างต่อเนืองและยาวนาน แม้ จะมีแรงจูงใจจากภายนอกเข้ ามาเกียวข้ องในช่วงต้ นของ
การสร้ างสรรค์ แต่มีความเกียวพันเพียงส่วนน้ อยเท่านัน: เพราะเจตจํานงทีแท้ จริ งล้ วนเกิดขึ :นจาก
ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด ภาพความประทับใจในความงามของธรรมชาติ และได้ แสดง
ศักยภาพของตนอย่างสุดความสามารถ
กระบวนแบบ
ศิลปิ นนําเสนอผลงานผ่านกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง
เนืองจากกระบวนการทางการศึกษา และบรรยากาศของการสร้ างสรรค์ในขณะนันทํ
: าให้ ศลิ ปิ นเกิด
ความสนใจแสดงออกด้ วยกระบวนแบบดังกล่าว ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
สมัยเรี ยนกับอาจารย์ศิลป์ก็มีวิชาให้ ออกไปวาดภาพสัตว์นอกสถานที โดยมีการ
วางเงือนไขจากอาจารย์ เช่น วันนี :ให้ วาดภาพนก วันนี :ให้ ออกไปวาดสัตว์อะไรก็แล้ วแต่ มีทงั :
แบบร่ างภาพแบบรวดเร็ ว และร่ างภาพแบบเก็บรายละเอียด แต่ทีสําคัญคือต้ องยึดใน
พื :นฐานของความถูกต้ อง เพราะอาจารย์เชือว่าถ้ าเรามีพื :นฐานทีดีการเปลียนไปทําเทคนิค
วิธีการอืนใดจะทําได้ ดีด้วย41

ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี มุง่ ให้ ความสําคัญต่อศึกษาแบบจากธรรมชาติ และ
ความถูกต้ องเป็ นเสมือนหัวใจหลักในการสร้ างสรรค์ เมือนักศึกษามีพื :นฐานทักษะด้ านกายวิภาค
การดัดแปลง ลดทอน หรื อสร้ างสรรค์ใดๆย่อมเป็ นสิงทีสามารถกระทําได้ ดังนันบรรยากาศทางการ
:
ศึกษาศิลปะในขณะนัน: จึงเต็มไปด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง จึง
เป็ นสาเหตุให้ ศลิ ปิ นนําเสนอสัดส่วน โครงสร้ าง และรายละเอียดต่างๆโดยยึดเอาธรรมชาติเป็ น
แม่แบบ อาจกล่าวได้ วา่ ศิลปิ นได้ ผา่ นกระบวนการศึกษาทําให้ มีทกั ษะด้ านกายวิภาคสัตว์ เมือ
ผนวกกับความประทับใจในความงามทางโครงสร้ าง และสัดส่วนของสัตว์ จึงนํามาซึง การ
แสดงออกในกระบวนแบบเช่นนี : ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “สัตว์ชว่ ยกระตุ้นการเรี ยนรู้ ด้ านสรี ระ ความ
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สนใจทีมีตอ่ กายวิภาค และโครงสร้ างของสัตว์”42 แสดงให้ เห็นว่า สัตว์เป็ นสิงเร้ าทีสร้ างแรงกระตุ้น
ให้ ศลิ ปิ นถ่ายทอดความรู้เรื องกายวิภาคสัตว์ผ่านผลงานศิลปะของตน ดังนันผลงานทั
:
ง: 4 ชิ :นจึงมี
การแสดงออกโดยยึดหลักความถูกต้ องเหมือนจริ ง ซึง สามารถกล่าวถึงผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
ผลงานชือ “A Fighting” ทังกลวิ
: ธีภาพพิมพ์ และประติมากรรม มีการแสดงโครงสร้ าง
สัดส่วนและกล้ ามเนื :อทีมีการอ้ างอิงจากรู ปทรงและพฤติกรรมของสุนขั ในธรรมชาติ โดยศิลปิ นได้
กล่าวถึงผลงาน “A Fighting” (ภาพที 46) ทีสร้ างด้ วยกลวิธีประติมากรรมว่า
ปั น: นันต้
: องให้ ความสําคัญรอบด้ าน มีความงามรอบตัว ต้ องคํานึงถึงความ
ถูกต้ องทางกายวิภาคโครงสร้ าง โดยมีรูปแบบเหมือนจริ ง... ต้ องจําลักษณะท่าทาง และร่ าง
ภาพเอาไม่ได้ ถ่ายรู ป พอจะปั น: ก็มานึกเอา ต้ องจําตอนทีมนั กัดกัน จําอาการกลัว ตัวล่างยอม
แพ้ ซึง ความถูกต้ องของโครงสร้ างคือสิงทีสําคัญมาก43

จากข้ อความข้ างต้ นทําให้ สามารถสรุปได้ วา่ ศิลปิ นมุง่ ให้ ความสําคัญกับการนําเสนอ
รูปทรง โครงสร้ าง สัดส่วน และอากัปกิริยาของสัตว์อย่างถูกต้ องเหมือนจริ ง
ผลงานชือ “จ่าโขลง” (ภาพที 47) รูปทรงของช้ างและทัศนียภาพแวดล้ อมทีศลิ ปิ น
ถ่ายทอดคํานึงถึงการแสดงออกตามความเป็ นจริ งซึง สามารถพบเห็นได้ ในธรรมชาติ หากแต่ได้ มี
การสอดแทรกเนื :อหาในเชิงสัญลักษณ์คือ
รู ปช้ างพลายทีปรากฏในผลงานเป็ นสัญลักษณ์แทน
พระมหากษัตริ ย์ไทย เนืองจากช้ างเป็ นสัตว์มงคลและเป็ นสัตว์คบู่ ารมีของกษัตริ ย์ กล่าวได้ ว่า
ภาพรวมของผลงานแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งอย่างเด่นชัด แต่เมือผนวกกับบริ บทของการจัด
แสดงจึงก่อให้ เกิดการตีความในเชิงสัญลักษณ์ กล่าวคือ เมือศิลปิ นนําผลงานติดตัง: ณ ทีจดั แสดง
ซึง เป็ นนิทรรศการทีจดั ขึ :นเนืองในโอกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ครองราชย์ครบ 50 ปี จึง
ก่อให้ เกิดการตีความในเชิงสัญลักษณ์ ดังนันสถานที
:
กบั ภาพผลงานจึงมีความเชือมโยงซึง กันและกัน
ผลงานชือ “A Fighting Cock” (ภาพที 48) รูปทรงของสิงมีชีวิตทังมนุ
: ษย์และสัตว์
ตลอดจนบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมทีศลิ ปิ นนําเสนอนันสามารถเกิ
:
ดขึ :นได้ ในโลกของความเป็ น
จริ ง จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง
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ศิลปิ นมีความประทับใจในธรรมชาติของสัตว์ และนําเสนอออกมาโดยคํานึงถึงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นหลัก จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 3 ชิ :น ได้ แก่ ผลงานชือ “A Fighting”
(ภาพที 45) ผลงานชือ “A Fighting” (ภาพที 45) และผลงานชือ “A Fighting Cock” (ภาพที 48)
ได้ แสดงออกด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง ส่วนผลงานชือ “จ่า
โขลง” (ภาพที 47) แม้ ภาพโดยรวมของผลงานจะมีการแสดงออกแบบเหมือนจริ ง แต่ศลิ ปิ นยังมี
เจตจํานงของการนําเสนอรู ปช้ างในเชิงสัญลักษณ์ร่วมด้ วย จึงสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มีการแสดง
ออกด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นหลัก และกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง
เนือ+ หา
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นทัง: 4 ชิ :น ล้ วนมีทีมาจากความสนใจ และ
ประทับใจในธรรมชาติ โดยสามารถกล่าวถึงเนื :อหาทีปรากฏในผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
ผลงานชือ “A Fighting” (ภาพที 46) ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “งานชิ :นหมากัดกัน อาจารย์ใช้
หมาไทยหลังอานเป็ นแบบในการปั น: ทีทําภาพหมานันมี
: อะไรมากกว่าจะแสดงภาพหมาธรรมดา
เพราะต้ องการแสดงเรื องเกียวกับ รัก โลภ โกรธ หลง รู้ สกึ ว่าหมาเป็ นสัตว์ทีแสดงรักโลภโกรธหลง
เหมือนคน เลยมีความใกล้ ชิดกับคน44 เนื :อหาทีปรากฏในผลงานชือ “A Fighting” ทัง: 2 ชิ :น เกิด
จากความรัก และความประทับใจในธรรมชาตินิสยั ของสุนขั นอกจากนี :ยังประทับใจในความงาม
ของเส้ นโครงสร้ าง และสรี ระร่างกายของสุนขั โดยมีเนื :อหาเกียวข้ องกับพฤติกรรมของสัตว์ทีมีรัก
โลภ โกรธ หลงเช่นเดียวกันกับมนุษย์ ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงเป็ นการสะท้ อนเอาภาพความประทับใจ
และความคิดเห็นของศิลปิ นทีมีตอ่ สุนขั ให้ ปรากฏออกมาในงานศิลปะจึงสรุปได้ ว่ามีเนื :อหาส่วนตัว
ผลงานชือ “จ่าโขลง” (ภาพที 47) ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “ช้ างเป็ นสัตว์คบู่ ารมีของกษัตริ ย์
เป็ นเสมือนผู้นําของโขลง ในภาพมีแม่กบั ลูกเดินตามมาด้ านหลัง ทีด้านหน้ ามีดอกไม้ ทังดอก
:
กระเจียว ดอกไม้ ป่า จินตนาการขึ :นมาให้ เขาเป็ นจ่าฝูงเดินนําหน้ า ทีขามีร่องรอยของคราบนํ :าทีเขา
เพิงเดินข้ ามมา...”45ช้ างพลายทีปรากฏในผลงานเป็ นสัญลักษณ์สือแสดงถึงพระมหากษัตริ ย์ ซึง
ช้ างพลายกําลังทําหน้ าทีนําพาครอบครัวของตนไปสู่ความสุข และความอุดมสมบูรณ์ โดยสือแสดง
ผ่านความเขียวขจีของผืนป่ า ซึง ประกอบไปด้ วยพืชพันธุ์นานาชนิด ดังนันจึ
: งหมายถึงพระมหากษัตริ ย์
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ของไทยกําลังนําพาพสกนิกรไปสูค่ วามสุข และความเจริ ญรุ่งเรื อง อาจสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :เป็ น
การแสดงทัศนะส่วนตัวทีมีตอ่ องค์พระมหากษัตริ ย์ ตลอดจนแสดงมโนภาพของศิลปิ นเอง ดังนันจึ
: ง
มีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว
ผลงานชือ “A Fighting Cock” (ภาพที 48) ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “งานไก่ชนนัน: คุณลุงทีอยู่
ในภาพคือ เราไปทีเขาตีไก่กนั แล้ วได้ เห็นภาพคนอุ้มไก่อย่างระมัดระวังทะนุถนอมประคองมันด้ วยมือ
ทังสอง
: การอุ้มไก่มนั มีลีลาของการโอบอุ้ม ทีเขียนคนอุ้มไก่ก็เพือแสดงให้ เห็นวิธีการทะนุถนอมของคน
:
:นนี :จึงมีเนื :อหาเกียวกับการทีศิลปิ นได้ พบเห็นภาพความ
ซึง อุ้มไก่มนั ไม่มีอะไรมาก...”46 ดังนันผลงานชิ
ประทับใจของมนุษย์ทีมีตอ่ ไก่ชนและนําเสนอภาพความประทับใจดังกล่าวออกมาตามแนวทางการ
สร้ างสรรค์ทีตนชืนชอบ จึงสรุปว่าการแสดงภาพความประทับใจของศิลปิ นเป็ นการแสดงออกด้ วย
เนื :อหาส่วนตัว
อาจกล่าวได้ วา่ เนื :อหาสาระทีศลิ ปิ นใช้ สือแสดงออกนันเป็
: นเนื :อหาส่วนตัว ทังทั
: ศนคติ
เกียวกับความรัก โลภ โกรธ หลงทีมีอยูใ่ นสัตว์และมนุษย์ หรื อการนําเอาช้ างมาเป็ นสัญลักษณ์
แทนพระมหากษัตริ ย์ โดยผูกเรื องราวเข้ ากับธรรมชาติทีอดุ มสมบูรณ์สวยงามตามมโนภาพของ
ตนเอง รวมทังภาพความประทั
:
บใจจากการได้ สมั ผัสรับรู้ถึงความรักความผูกพันของมนุษย์กบั ไก่
ชน จึงทําให้ สามารถสรุปได้ วา่ ผลงานทังหมดมี
:
เนื :อหาส่วนตัว ซึง ล้ วนเกิดขึ :นภายใต้ ความคิด
ตลอดจนความประทับใจ และความศรัทธาของศิลปิ นทังสิ
: :น
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ทวี รั ชนีกร
ทวี รัชนีกร เกิดเมือวันที 10 ตุลาคม พ.ศ.2477 ทีจงั หวัดราชบุรี ปั จจุบนั อายุ 76 ปี
ศึกษาในโรงเรี ยนเพาะช่าง จากนันเข้
: าศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขา
จิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายหลังจากสําเร็ จการศึกษาได้ เข้ า
ทํางานเป็ นอาจารย์สอนศิลปะในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) จนกระทัง เกษี ยณอายุ
ราชการในปี พ.ศ.2537 ปั จจุบนั เป็ นศิลปิ นอิสระ
ผลงานการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นเป็ นทียอมรับในระดับประเทศ กล่าวคือ ขณะกําลัง
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรตังแต่
: ปี พ.ศ.2501-2504 ได้ รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม
แห่งชาติหลายครัง: นอกจากนี :ศิลปิ นได้ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะโดยมีเนื :อหาสาระสะท้ อนปั ญหา
ให้ กบั สังคมส่งเสริ มสันติภาพและความเป็ นธรรมอย่างยาวนานทําให้ ในปี พ.ศ.2545 ได้ รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ มนัส เศียรสิงห์ “แดง” ศิลปิ นทัศนศิลป์ดีเด่นด้ านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความ
เป็ นธรรมซึง จัดโดยสถาบันปรี ดี พนมยงค์ ตลอดจนได้ รับการเชิดชูเกียรติเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2548 ตามลําดับ
ตลอดระยะเวลาของการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะตังแต่
: ปี พ.ศ.2501 เรื อยมาจนถึงปี
พ.ศ.2550 รวมระยะเวลากว่า 50 ปี ศิลปิ นได้ นําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานศิลปะของตนขึ :นเป็ นจํานวน
มาก โดยในปี พ.ศ.2501 ได้ นําเสนอรู ปกะโหลกควายในผลงานประเภทจิตรกรรมเป็ นครัง: แรก
ต่อมาจึงได้ มีการนําเสนอรู ปสัตว์ชนิดอืนๆ อาทิ ไก่ แมว สุนขั นก คางคก เต่า หอย ปลา ปู ฯลฯ
ตลอดจนสัตว์ทีเกิดจากการผสมผสานจินตนาการ
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 6 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ซาก” (ภาพที 49) ผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 50) ผลงานชือ “นกแสก” (ภาพ
ที 51) ผลงานชือ “แมวไทย 3” (ภาพที 52) ผลงานชือ “บ่อนอก” (ภาพที 53) และผลงานชือ “งูเห็น
นมไก่ ไก่เห็นตีนงู” (ภาพที 54) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น
ดังนี :
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ภาพที 49 ซาก (ภาพร่าง), 2501 ขนาด 60 x 70 ซม.
ทีมา: 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ 2492-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2542), 138.

ภาพที 50 ครอบครัว, 2504 เทคนิค สีนํ :ามันบนกระดาษ
ทีมา: 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ 2492-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2542), 154.
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ภาพที 51 นกแสก, 2544 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 57 x 80 ซม.
ทีมา: ศิลปิ นแห่งชาติ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 15 มกราคม 2553. เข้ าถึงได้ จาก
http://art.culture.go.th

ภาพที 52 แมวไทย 3, 2544 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 100 x 80 ซม.
ทีมา: ศิลปิ นแห่งชาติ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 15 มกราคม 2553. เข้ าถึงได้ จาก
http://art.culture.go.th
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ภาพที 53 บ่อนอก, 2545 เทคนิคแกะไม้ ขนาด90 ซม.
ทีมา: ศิลปิ นศิลปิ นแห่งชาติ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 15 มกราคม 2553. เข้ าถึงได้ จาก
http://art.culture.go.th

ภาพที 54 งูเห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนงู, 2548 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 90 x 120ซม.
ทีมา: ศิลปิ นแห่งชาติ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 15 มกราคม 2553. เข้ าถึงได้ จาก
http://art.culture.go.th
แรงจูงใจ
แรงจูงใจในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีนําเสนอรูปสัตว์ของศิลปิ นมีทีมาจากพื :นฐาน
ประสบการณ์ชีวิต กล่าวคือ ครอบครัวของศิลปิ นดําเนินชีวิตตามวิถีของชาวพุทธ หลักธรรมคําสอน
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ต่างๆได้ กล่อมเกลาจิตใจของศิลปิ นให้ ละเอียดอ่อนโยน จนเกิดความรักและมีเมตตากรุณาต่อสัตว์
ประกอบกับการทีศิลปิ นเกิดและเติบโตในต่างจังหวัด
ทําให้ ได้ มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาว
ชนบทซึง ยังคงมีความใกล้ ชิดผูกพันกับธรรมชาติอยูม่ าก ดังนันภาพการดํ
:
าเนินชีวิตของผู้คนตลอดจน
การดํารงชีวิตของสัตว์ทีอาศัยตามธรรมชาติย่อมเป็ นภาพทีศลิ ปิ นพบเห็นได้ จนเกิดเป็ นความคุ้นเคย
ดังทีศิลปิ นกล่าวถึงทัศนะคติทีมีตอ่ สัตว์ และความประทับใจทีได้ รับจากชีวิตในวัยเยาว์ดงั นี :
รักสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์เลย... เป็ นคนไม่อยากทําลายชีวิตใคร... พระพุทธเจ้ าบอกว่า
สัตว์ คนก็เป็ นเพือนร่ วมโลก รู้ จกั เจ็บปวด รู้ จกั กลัวตายเหมือนกัน เราก็ต้องเมตตาเขา...
ผูกพันกับสัตว์ตลอดเวลา รักสัตว์ อยู่กบั สัตว์ หลงใหล เขียนรู ปได้ ก็เพราะสัตว์ เกิดจริ งๆที
ตลาดนํ :าดําเนินสะดวก ผักปลาอุดมสมบูรณ์ แล้ วเราเห็นรูปร่ างปลามันว่ายนํ :า... เห็นไก่ที
บ้ านมันน่ารัก เราจะผูกพันกับสัตว์ แล้ วก็เลี :ยงสัตว์ เลี :ยงไก่ ปลา ปู เต่า พอไปอยู่แม่กลอง
เห็นปู รู ปร่ างมันมหัศจรรย์มาก... เราชอบมากชอบเขียนสัตว์พวกนี :...บ้ านเรายังมีนกบินข้ าม
หัวอยู่ ยังเป็ นธรรมชาติอยู่ เราชอบวิถีชีวิตทีเป็ นธรรมชาติมากกว่าสังคมตึกแถว47

ความศรัทธาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ าทําให้ ศิลปิ นเป็ นผู้มีจิตใจเมตตากรุ ณา
นอกจากนี :ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทีสรรสร้ างสัตว์ตา่ งๆให้ มีรูปทรงสีสนั งดงาม ตลอดจนมี
อุปนิสยั ชวนหลงใหล สิงเหล่านี :เป็ นความรู้สกึ ประทับใจทีศลิ ปิ นได้ สมั ผัสตังแต่
: อดีตจนถึงปั จจุบนั
ส่งผลทําให้ เกิดการนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานศิลปะขึ :นเป็ นจํานวนมาก ดังทีปรากฏในผลงานชือ
“ซาก” (ภาพที 49) ซึง สร้ างขึ :นใน ปี พ.ศ.2501 ขณะกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรชันปี
: ที 3
ศิลปิ นนําเสนอภาพกะโหลกควาย และกล่าวถึงทีมาว่า “พระพุทธเจ้ าบอกเกิดมาเพือตาย พบกันก็
เพือจาก มีสมบัตเิ พือสูญเสีย ทุกอย่างเป็ นอนิจจัง รู้สึกว่าเราเห็นซากแล้ วปลง เลยเขียนซาก...”48
ดังนันผลงานชิ
:
:นแรกของศิลปิ นจึงเกิดจากการถูกกระตุ้นจากสิงเร้ าภายนอกคือ หัวกะโหลกสัตว์
ผสานกับสิงเร้ าภายในซึง ได้ แก่
ความเชือความศรัทธาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ าเรื อง
ความไม่ยงั ยืนของชีวิต โดยมีแรงจูงใจภายในคือ ความต้ องการถ่ายทอดความเชือและความคิดเห็น
ของตนผ่านผลงานศิลปะซึง เป็ นสิงทีตนมีความรักและมีศกั ยภาพความสามารถในการแสดงออก
ในปี พ.ศ. 2504 ศิลปิ นได้ สร้ างสรรค์ผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 50) โดยนําเสนอรูป
ไก่ซงึ ประกอบไปด้ วยพ่อ แม่ และลูกๆ ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการนําเสนอผลงานว่า “คิดถึงพ่อ
มาอยูท่ ีกรุงเทพฯ เห็นเขาเลี :ยงไก่ มีพอ่ แม่ลกู เวลาเหยียวบินมา ลูกก็ร้องแล้ ววิงเข้ าไปหาแม่เราก็ร้ ูสกึ
47
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มันเหมือนกับคนนะ... ก็ทําให้ คิดถึงพ่อแม่ นึกถึงครอบครัวทีอบอุ่น...”49 จากการได้ พบเห็นภาพ
เหตุการณ์ทีเกิดขึ :นกับไก่ได้ ก่อให้ เกิดการเชือมโยงความคิดไปสู่ประสบการณ์ทางความรู้สกึ ของตน
กล่าวคือ เมือศิลปิ นได้ เห็นสันชาติญาณการปกป้องลูกของตนจากสัตว์อืน ทําให้ ศิลปิ นหวนนึกถึง
ความรักความผูกพันของพ่อแม่และครอบครัวของตนเอง ดังนันไก่
: จงึ เป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นเร้ า
ต่อความรู้สึกภายในให้ ศลิ ปิ นเกิดความคิดถึงบิดามารดาและครอบครัวของตน สามารถสรุปได้ วา่
ผลงานชิ :นนี :มีทีมาจากแรงจูงใจภายในคือ ความต้ องการถ่ายทอดความรักความอบอุน่ ของครอบครัว
ออกมาในผลงานศิลปะทีตนมีทกั ษะความสามารถ โดยอาศัยรูปครอบครัวไก่เป็ นสัญลักษณ์สือแทน
ภาวะความรู้สกึ ดังกล่าว
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานสร้ างสรรค์ของศิลปิ นมีความหลากหลายปรับเปลียนไปตามแต่
สิงเร้ าทีกระตุ้นต่อความสนใจ โดยศิลปิ นได้ กล่าวว่า “เราชอบศิลปะแต่เด็กและเราก็ทําศิลปะ แต่
จากข้ อความนี :แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของ
เรื องราวก็เป็ นแรงบันดาลใจให้ เราทําโน่นทํานี...”50
แรงจูงใจภายในด้ านความรักในการทํางานศิลปะ โดยมีเนื :อหาทีเปลียนแปลงไปตามสิงเร้ าต่างๆ
อย่างไรก็ตามสิงทีศลิ ปิ นรู้สกึ สนใจมากเป็ นพิเศษคือ เรื องราวของสังคม จึงส่งผลทําให้ ศิลปิ นมัก
นําเสนอผลงานสะท้ อนความเป็ นจริ งของชีวิตทีได้ สมั ผัส โดยศิลปิ นกล่าวว่า “เราไม่ได้ ผกู มัดตัวเอง
ว่าต้ องทําเรื องสังคมอย่างเดียว แต่เราทําไปเพราะเป็ นธรรมชาติของเรา เราไม่มีทางออกทางอืน เส
แสร้ งไปไม่ได้ ... ถ้ าไม่มีธรรมชาติอย่างนัน: ไม่ได้ สะเทือนใจก็ทําไม่ได้ ...”51 ดังนันด้
: วยธรรมชาตินิสยั
ช่างคิด และความรู้สึกสะเทือนใจในเรื องราวรอบตัวทีเกิดขึ :นในสังคมได้ กลายเป็ นสิงเร้ าภายในทีมี
อิทธิพลกระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นเกิดความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีแรงจูงใจภายในด้ าน
ความต้ องการถ่ายทอดความคิดเห็นและความสะเทือนอารมณ์
ตลอดจนความรักในการทํางาน
ศิลปะเป็ นพลังผลักดันพฤติกรรมไปสู่การสร้ างสรรค์ ดังปรากฏในผลงานชือ “นกแสก” (ภาพที 51)
ผลงานชือ“แมวไทย 3” (ภาพที 52) ผลงานชือ “บ่อนอก” (ภาพที 53) และผลงานชือ “งูเห็นนมไก่ ไก่
เห็นตีนงู” (ภาพที 54) ซึง สามารถกล่าวถึงรายละเอียดของแรงจูงใจทีปรากฏขึ :นในผลงานทัง: 4 ชิ :น
ดังนี :
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จากความเชือโบราณเกียวกับสัตว์ชนิดต่างๆทีเคยได้ รับการเล่าขาน ตลอดจนภายหลัง
จากการเข้ ารับราชการเป็ นอาจารย์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ศิลปิ นได้ มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมอีสานซึง ยังคงมีจิตวิญญาณ
ชนบท มีความเคารพ มีความเชือ และมีความผูกพันใกล้ ชิดกับธรรมชาติ ทําให้ ศิลปิ นเกิดความ
สนใจนําความเชือต่างๆเกียวกับสัตว์มานําเสนอในผลงานของตนเอง อาทิ ความเชือเกียวกับพญา
คางคก หรื อนกแสก โดยผลงานชือ “นกแสก” (ภาพที 51) ศิลปิ นกล่าวว่า “ตอนเด็กเราก็เชือ ยาย
จะตายนกแสกบินมาแล้ วยายก็ตาย เรากลัวมาก เลยกลายเป็ นสัญลักษณ์ของความตาย ความไม่
:
:นนี :จึงปรากฏเจตจํานงของการนําเสนอรูปนก
เทียง...คนนี :มียศสุดท้ ายก็ต้องตาย”52 ดังนันผลงานชิ
แสกเพือใช้ เป็ นสัญลักษณ์ในการสือความถึงความตาย ซึง ศิลปิ นมีประสบการณ์ทางความเชือที
เคยได้ สมั ผัสโดยตรง อาจกล่าวได้ วา่ เมือศิลปิ นเกิดแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการแสดงออกถึง
ความไม่ยงั ยืนของชีวิต จึงเกิดความสนใจนําความเชือทีเคยได้ รับรู้เกียวกับนกแสกซึง เป็ นเสมือน
สัญลักษณ์ของความตายหรื อลางร้ ายต่างๆมานําเสนอในผลงานของตน เพือสือความให้ สอดคล้ อง
กับเนื :อหาทีศลิ ปิ นต้ องการแสดงออก
ผลงานชือ “แมวไทย 3” (ภาพที 52) เกิดจากการได้ รับฟั งการสนทนาของชาวต่างชาติ
เกียวกับผู้หญิงไทย จนทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความคิดเห็นและเกิดความต้ องการถ่ายทอดความคิดดังกล่าว
ออกมาในผลงานของตน ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “ลูกสาวไปทํางานเป็ นสถาปนิกทีพทั ยา ก็ไปพักกับเขา
แล้ วก็เห็นผู้หญิงกอดฝรัง แล้ วฝรังก็เดินคุยกันว่าผู้หญิงไทยน่ารักมาก เราก็นกึ มันเหมือนแมวไทยที
ฝรังชอบมาก... มันคงชอบเราเหมือนชอบแมวคงไม่ได้ เห็นค่าอะไรมากมาย...”53 การสนทนา
ระหว่างชาวต่างชาติทีตา่ งชืนชมผู้หญิงไทยได้ กลายมาเป็ นสิงเร้ าทีกระตุ้นให้ ศลิ ปิ นเกิดความคิด
ตลอดจนจินตนาการเชือมโยงเปรี ยบเทียบคุณค่าของผู้หญิงไทยเข้ ากับแมวไทย ซึง เป็ นได้ เพียง
สัตว์เลี :ยงทีชาวต่างชาติพงึ พอใจเท่านัน: จากสิงเร้ านี :ได้ ก่อให้ เกิดแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการ
ถ่ายทอดทัศนะเรื องนี :ให้ ปรากฏออกมาเป็ นรู ปธรรมด้ วยการนํารูปแมวในเชิงสัญลักษณ์
ผลงานชือ “บ่อนอก” (ภาพที 53) เกิดจากการรับรู้ข่าวสารจากสังคม โดยมีเนื :อหา
เกียวข้ องกับประชาชน การเมือง ตลอดจนสภาพสิงแวดล้ อม ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการ
สร้ างสรรค์ผลงานดังนี :
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ชาวบ้ านประท้ วงทีประจวบฯว่าทะเลยังอุดมสมบูรณ์
หนังสือพิมพ์ก็ลงภาพ
ปลาวาฬมันโผล่ขึ :นมาเหมือนกับประท้ วงว่าทะเลมันยังสมบูรณ์อยู่นะ แต่ทางการบอกว่า
สร้ างโรงไฟฟ้าได้ เพราะเป็ นทะเลเสือมโทรมแล้ ว... ปลาวาฬนี :มันกินแพลงก์ตอน ถ้ าทีไหนมี
ปลาวาฬแสดงว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ รู้ สกึ ว่ามันขึ :นมาประท้ วงแล้ วมันน่ารักดี คือมีใจ
ร้ องเรี ยนจะช่วยชาวบ้ าน
ว่าทางการจะหลอกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าทะเลไม่สมบูรณ์
เหมือนกับว่าสัตว์มนั ขึ :นมาประท้ วง เลยทํารู ปสัตว์เหมือนหัวปลาวาฬ... ไปเห็นหัวเรื อมันเป็ น
สัญลักษณ์ของปลาได้ และมันก็เป็ นสัญลักษณ์ของทะเล เลยซื :อเขามา... แล้ วเอาหินมาทํา
เป็ นตามัน แล้ วเอาเพรี ยงเกาะ เหมือนกับปลาวาฬจะมีเพรี ยงเกาะ...54

เมือศิลปิ นได้ รับรู้ขา่ วสารการประท้ วงของชาวบ้ าน และได้ พบเห็นภาพข่าวจากหน้ า
หนังสือพิมพ์ซงึ มีการนําเสนอรูปปลาวาฬโผล่ขึ :นเหนือผิวนํ :าทีบริ เวณบ่อนอก ประกอบกับได้ พบ
เห็นหัวเรื อเก่าของชาวบ้ านจึงเกิดความสนใจนําเอาซากหัวเรื อเก่ามาสร้ างสรรค์เป็ นผลงานศิลปะ
ดังนันการรั
:
บรู้ข่าวสารของเรื องดังกล่าว ภาพปลาวาฬทีปรากฏอยูใ่ นหนังสือพิมพ์ และการได้ พบ
เห็นซากหัวเรื อได้ กระตุ้นเร้ าต่อความคิดให้ ศลิ ปิ นเกิดแรงจูงใจภายในคือ ความต้ องการแสดงทัศนะ
ของตนผ่านกระบวนการทางศิลปะทีตนรักและชืนชอบ
ผลงานชือ “งูเห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนงู” (ภาพที 54) เกิดจากความต้ องการแสดงทัศนะของ
ศิลปิ นเกียวกับพฤติกรรมของบุคคลประเภทเดียวกันย่อมรู้เท่าทันซึง กันและกัน โดยมุง่ นําเสนอ
เนื :อหาไปทีนกั การเมืองของไทย ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์วา่ “มาจากสุภาษิ ต
:
:นนี :จึงเกิดจากความ
พวกคนชัว จะเห็นกัน พวกนักการเมืองจะเห็นทางกัน...”55 ดังนันผลงานชิ
ต้ องการสะท้ อนสภาพการณ์ทางการเมืองด้ วยการใช้ คําสุภาษิตเพือสือความหมาย
ซึง
นอกเหนือจากคําว่า งูเห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนงูแล้ วนัน: ยังปรากฏคําสุภาษิ ตอืนๆทีศลิ ปิ นนํามาใช้
สร้ างสรรค์ผลงาน อาทิ หนีเสือปะจระเข้ นกสองหัว เป็ นต้ น ซึง หากคําสุภาษิ ตเกียวของกับสัตว์
ชนิดใด มักมีการนําเสนอรู ปสัตว์ชนิดนันในผลงานด้
:
วย ถือเป็ นการเชือมโยงทัศนะส่วนตัวทีมีตอ่
เรื องราวทางการเมือง ไปสู่ประสบการณ์ทีเกิดจากการสัง สมความรู้เรื องสุภาษิ ตต่างๆทีตนมีความ
สนใจ สรุปได้ ว่าผลงานชิ :นนี :เกิดขึ :นโดยอาศัยแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความสนใจในคําสุภาษิต และ
ความต้ องการถ่ายทอดจินตนาการแสดงความคิดเห็นของตนเกียวกับปั ญหาด้ านการเมืองให้
ปรากฏเป็ นรูปธรรม
54
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สรุปได้ วา่ ผลงานของศิลปิ นเกิดจากแรงจูงใจภายในซึง ได้ แก่ ความรักในการทํางาน
ศิลปะ ความต้ องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึ ภายใน ตลอดจนทัศนคติทีได้ รับรู้จากสภาพการณ์
ต่างๆทีเกิดขึ :นในสังคม อาทิ ปั ญหาการเมืองการปกครอง ปั ญหาศีลธรรมของบุคคลในสังคม
ปั ญหาสิงแวดล้ อม ซึง เนื :อหามีการเปลียนแปลงไปตามความหลากหลายของสิงเร้ าทีเข้ ามากระทบ
ต่อจิตใจของศิลปิ น สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวว่า
เราเป็ นคนสะเทือนใจง่าย... แม้ ในปั จจุบนั เรื องราวทีเราเขียนยังผูกพันกับสังคม
การเมือง สภาวะแวดล้ อมรอบๆตัว ทีมากระทบตัวเรา จากประสบการณ์ทีเห็นเป็ นแรง
บันดาลใจให้ เราเขียนรู ป เพราะเราเห็นแล้ วเราทนไม่ได้ อยากจะเขียน เป็ นธรรมชาติทีเรา
ชอบเขียนรู ป มีอะไรมากระทบก็เขียนออกไป ไม่เขียนแล้ วหงุดหงิด56

จากความรู้สกึ สะเทือนใจในสภาพการณ์ตา่ งๆทีเกิดขึ :นในสังคมมนุษย์ ศิลปิ นจึงเกิด
ความต้ องการถ่ายทอดทัศนะของตนให้ ปรากฏเป็ นรู ปธรรมในผลงานศิลปะทีตนเองชืนชอบ
ซึง
นอกจากจะได้ แสดงอิสระด้ านความคิดของตน ตลอดจนได้ กระตุ้นจิตสํานึกของบุคคลอืนในสังคม
แล้ วนัน: การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะยังถือเป็ นหนทางในการระบายออกซึง ภาวะความกดดันทีสงั
สมอยูภ่ ายในจิตใจอีกประการหนึง
ดังนันสามารถสั
:
งเกตได้ วา่ ผลงานทุกชิ :นของศิลปิ นมีมลู เหตุ
เริ มต้ นมาจากความปรารถนาภายในของตนเอง โดยมิต้องอาศัยสิงกระตุ้นจากแรงจูงใจภายนอกแต่
อย่างใด ด้ านการนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานนันเกิ
: ดจากแรงจูงใจภายในเช่นเดียวกันได้ แก่ ความรัก
และผูกพันกับธรรมชาติซงึ หมายความรวมไปถึงสัตว์ตา่ งๆ โดยทีสตั ว์เหล่านี :ได้ สร้ างความประทับใจ
ในด้ านรู ปทรงและสีสนั ทีสวยงาม อีกทังยั
: งมีธรรมชาตินิสยั ทีแตกต่างกันสามารถนํามาใช้ แทนค่าใน
เชิงสัญลักษณ์ เพือถ่ายทอดให้ เกิดความสอดคล้ องกับความคิดเห็นทีศิลปิ นต้ องการแสดงออกได้
ดังนันจึ
: งเป็ นเหตุทําให้ ศลิ ปิ นมักนิยมนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานของตนเองอยู่เสมอ ด้ านแรงจูงใจ
ภายนอกเรื อง เงิน รางวัลไม่มีอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์ของศิลปิ น โดยสามารถ
อธิบายได้ ดงั นี :
แรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัลได้ เข้ ามามีอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นในช่วงต้ น
กล่าวคือ ขณะกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปิ นส่งผลงานเข้ าประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ
ได้ รับรางวัลติดต่อกันตังแต่
: ปี พ.ศ.2501 เรื อยไปจนจบการศึกษาในปี พ.ศ.2504 โดยได้ รับรางวัล
เกียรตินิยม อันดับ 3 เหรี ยญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง: ที
56
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9 และ10 รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรี ยญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการประกวดศิลปกรรม
แห่งชาติ ครัง: ที 11 และ 12 และรางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรี ยญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์
จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง: ที 12 เช่นกัน รางวัลต่างๆสามารถเป็ นสิงบ่งชี :ให้ เห็นถึง
แรงจูงใจภายนอกทีชว่ ยส่งเสริ มให้ แรงจูงใจภายในให้ มีระดับสูงขึ :น กล่าวคือ รางวัลสามารถช่วย
เสริ มสร้ างกําลังใจให้ ศลิ ปิ นยืนหยัดสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนือง แต่ก็เป็ นเพียงสิงเสริ ม
แรงเท่านันมิ
: ได้ มีความสําคัญเทียบเท่ากับแรงจูงใจภายใน ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “เกียรติยศสูงสุดคือ
ความเป็ นมนุษย์ เกียรติยศสูงสุดไม่ได้ มีใครมาให้ เรา ไม่ใช่ศลิ ปิ นแห่งชาติ ติดเหรี ยญติดตราแล้ ว
คือความเป็ นมนุษย์ เราพัฒนาตัวเองให้ เป็ นมนุษย์นนั แหละศักดิdศรี สงู สุด...”57 อาจกล่าวได้ วา่ เมือ
ศิลปิ นรับหน้ าทีเป็ นอาจารย์สอนศิลปะแรงจูงใจเรื องรางวัลจึงมีระดับความต้ องการลดลง โดยมี
เจตจํานงทีมงุ่ มัน สร้ างสรรค์เพือพัฒนาศักยภาพด้ านศิลปะทีตนเองรัก ตลอดจนปลุกเร้ าจิตสํานึก
ของบุคคลอืนในสังคม อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาถึงรู ปทรงและเนื :อหาทีปรากฏในผลงานทีได้ รับ
รางวัล มีทงการนํ
ั:
าเสนอด้ วยรูปมนุษย์ และรู ปสัตว์สลับสับเปลียนไปตามสิงเร้ าโดยมิได้ เจาะจง
นําเสนอเพียงรูปสัตว์เท่านัน:
จึงสามารถสรุ ปได้ ว่าแรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัลไม่มีอิทธิพลให้
ศิลปิ นนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานของตนแต่ประการใด
เงินรายได้ จากการขายผลงานศิลปะนันมี
: ความสําคัญต่อศิลปิ นไม่น้อย
เพราะการ
ดําเนินชีวิตในสังคมปั จจุบนั คงไม่อาจดํารงอยูไ่ ด้ หากขาดซึง ปั จจัยด้ านเงินทอง ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า
“รางวัลไม่ได้ สําคัญ แต่เงินสําคัญอยูอ่ ย่าง มันช่วยให้ เราไม่ต้องทําในสิงทีไม่อยากทํา แต่ถ้าไม่มี
เงินมันต้ องทําในสิงทีไม่อยากทํามันทรมานมาก ถ้ าได้ ทําในสิงทีอยากทํามันเป็ นกําไร...”58 ศิลปิ น
ให้ เหตุผลว่า หากมีเงินจะทําให้ สามารถเลือกทําในสิงทีตนมีความปรารถนา และสามารถปฏิเสธใน
สิงทีไม่ต้องการทําได้ หากแต่การขายผลงานและการสร้ างสรรค์นนต่
ั : างกรรมต่างวาระกัน กล่าวคือ
ในระหว่างการสร้ างสรรค์ความปรารถนาภายในมีความสําคัญเหนือสิงอืนใด ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า
“ศิลปิ นคือผู้สร้ างศิลปะ หน้ าทีคือทําศิลปะให้ ดีทีสดุ เท่าทีศกั ยภาพจะมี อย่าไปทําเพืออามิสสินจ้ าง
ขอให้ ทําเพือความก้ าวหน้ าของศิลปะ เพือมนุษยชาติ... ศิลปะเมือเราได้ ทําด้ วยศักยภาพทีสงู สุด
มันก็จะสะท้ อนผลประโยชน์ให้ มนุษย์เอง...”59 ดังนันแนวทางในการสร้
:
างสรรค์ของศิลปิ นจึงเกิดขึ :น
57
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ตามกระบวนความคิดและความต้ องการภายในจิตใจของตน
โดยปฏิเสธการสร้ างผลงานตาม
ความต้ องการของผู้อืน หรื อสร้ างผลงานเพือให้ ได้ รับความยอมรับจากบุคคลอืน ดังทีศลิ ปิ นกล่าว
ว่า “งานขายไม่คอ่ ยได้ ถ้ าจะขายดีก็ต้องเขียนรู ปสวยๆให้ คนเขาถูกใจ ไอ้ เราก็อยากทําสิงทีถกู ใจ
เรา เราไม่อยากทําสิงทีถกู ใจคนอืน เราจะไม่ได้ ใช้ ศกั ยภาพเต็มที เช่น เราทําปลาไม่อยากทําเหมือน
ปลา หรื อเขียนผู้หญิงท้ องใครเขาจะมาซื :อมันน่าเกลียด แต่ให้ เขียนนู้ดสวยๆก็ไม่ใช่เรา...”60 การ
ได้ มาซึง เงินรายได้ นนถื
ั : อเป็ นเพียงผลพลอยได้ จากความมุ่งมัน เท่านัน: เป้าหมายทีคาดหวังคือความ
ต้ องการแสดงออกทางความคิด ตลอดจนสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีตนรักให้ ปรากฏออกมาเป็ น
รูปธรรม โดยอาศัยความรู้ ความสามารถด้ านศิลปะซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “เราชอบรู ปร่างของสัตว์
เป้าหมายคือทํางานศิลปะ เรามีหน้ าที เราตัดสินใจ เราชอบศิลปะตังแต่
: เด็ก และเราก็ทําศิลปะ...
ใครจะชอบไม่ชอบเราไม่สน เราได้ ทําตามใจแล้ ว ใช้ ความรู้ทางศิลปะ ทําองค์ประกอบให้ มนั
:
ลปิ น ซึง หมายความรวมไปถึงผลงานทีนําเสนอรู ปสัตว์จงึ ไม่มี
สมบูรณ์”61 ดังนันผลงานของศิ
อิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกด้ านเงิน รางวัล และการยอมรับจากบุคคลอืน
กระบวนแบบ
ผลงานของศิลปิ นถูกนําเสนอผ่าน
กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ อง
เหมือนจริ ง กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสัญลักษณ์ กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์
ความรู้สกึ และกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม ซึง สามารถกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละผลงานดังนี :
ผลงานชือ “ซาก” (ภาพที 49) และผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 50) มีการแสดงออก
ด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง เนืองจากมีการสร้ างสรรค์รูปทรง
ของสัตว์ทงกะโหลกควาย
ั:
และ ครอบครัวไก่โดยเลียนแบบจากธรรมชาติ ซึง เป็ นรูปทรงทีสามารถ
พบเห็นได้ ทวั ไป นอกจากนี :ศิลปิ นยังได้ สร้ างสรรค์สิงแวดล้ อมต่างๆขึ :นโดยคํานึงถึงความเป็ นเหตุ
เป็ นผล อย่างไรก็ตามการนําเสนอรู ปกะโหลกควาย หรื อรูปครอบครัวไก่นนได้
ั : มีการผสานกระบวน
แบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ร่วมด้ วย กล่าวคือ รูปกะโหลกควายและรู ปไก่มิได้ มีความ
หมายถึงรูปทีปรากฏแก่สายตาเท่านัน: หากแต่ยงั มีการแฝงนัยยะบางประการ ซึง ได้ แก่ กะโหลก
ควายเป็ นสัญลักษณ์แทนความไม่เทียงของสรรพชีวิต ส่วนครอบครัวไก่ทําให้ ศลิ ปิ นเกิดประหวัดนึก
ถึงครอบครัวของตนเอง จึงเป็ นเสมือนสัญลักษณ์แทนความรักความห่วงใยของพ่อแม่ทีมีตอ่ ตนเอง
60

สัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร, ศิลปิ น, 15 กรกฎาคม 2553.
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จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 2 ชิ :น มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นหลัก และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง
ผลงานชือ “นกแสก” (ภาพที 51) มีการนําเสนอผ่านประบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์เป็ นหลัก และกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นรอง กล่าวคือ รูปทรงของ
มนุษย์ และนกแสก รวมทังสถานการณ์
:
ทีปรากฏในผลงานนันเกิ
: ดจากการจินตนาการคิดฝั น
นอกจากนี :ศิลปิ นยังมีเจตจํานงในการนําเสนอรู ปนกแสกเชิงสัญลักษณ์ ดังทีศิลปิ นได้ กล่าวว่า “นก
: ปนกแสกจึงแทนค่าความหมายสือถึง
แสกนีเป็ นสัญลักษณ์ของความตาย ความไม่เทียง...”62 ดังนันรู
ความตายของบุคคลด้ านล่างของภาพ
อีกทังศิ
: ลปิ นได้ บิดผันรูปทรงของมนุษย์และนกแสกให้
ผิดปกติวิสยั ของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะของรอยฝี แปรงได้ ก่อให้ เกิดพื :นผิวซึง มีผลกระตุ้นเร้ าให้
เกิดอารมณ์ความรู้สกึ หดหู่และกดดัน
ดังนันจึ
: งสรุ ปได้ วา่ มีกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์
ความรู้สึกร่ วมด้ วย
ผลงานชือ “แมวไทย” (ภาพที 52) มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์ ผสานกับกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สึก ศิลปิ นนําเสนอรูปทรงของ
แมวทีถกู บิดผันให้ ออกห่างไปจากสภาพความเป็ นจริ งด้ วยการลดทอนรายละเอียดต่างๆลง
กล่าวคือ มิได้ ให้ ความสําคัญกับการนําเสนอรูปแมวอย่างถูกต้ องเหมือนจริ ง หากแต่มงุ่ สร้ างสรรค์
รูปแมวขึ :นเพือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
โดยใช้ อวัยวะเพศของแมวเพือเน้ นยํ :าถึงความคิดเห็น
มากกว่าจะแสดงความงามของรูปทรง นอกจากนี :ผลงานของศิลปิ นยังใช้ คณ
ุ สมบัติของสีซงึ มีการ
กําหนดค่านํ :าหนักทีตดั กัน ตลอดจนสร้ างพื :นผิวให้ เกิดความรู้สกึ กระตุ้นเร้ าต่อภาวะอารมณ์ภายใน
จึงอาจกล่าวได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มีการนําเสนอกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นหลัก
และกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นรอง
ผลงานชือ “บ่อนอก” (ภาพที 53) มีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์ผสานกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม ซากหัวเรื อทีศลิ ปิ นพบเห็นสามารถนํามาใช้ เพือเป็ น
สัญลักษณ์ถึงปลาวาฬทีโผล่ขึ :นจากทะเล และปลาวาฬยังเป็ นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของ
ทะเลทีบอ่ นอก ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ถ้ าทีไหนมีปลาวาฬแสดงว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่... หัวเรื อมันเป็ น
สัญลักษณ์ของปลาได้ และมันก็เป็ นสัญลักษณ์ของทะเล...”63 จึงกล่าวได้ ว่าศิลปิ นมุง่ เน้ นให้
62

เรื องเดียวกัน.

63

เรื องเดียวกัน.

145
ความสําคัญกับการนําเสนอรู ปทรงเพือสือความในเชิงสัญลักษณ์
แต่ทว่าด้ วยธรรมชาติของการ
สร้ างสรรค์ผลงานประเภทประติมากรรมศิลปิ นย่อมต้ องคํานึงถึงความงามของรูปทรงด้ วย โดยได้
ลดทอนรายละเอียดแสดงรู ปทรงอย่างเรี ยบง่าย อย่างไรก็ตามเจตจํานงในการนําเสนอผลงานชิ :นนี :
ศิลปิ นได้ ให้ ความสําคัญกับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของเนื :อหามากกว่าการนําเสนอความงาม
ของรู ปทรง ดังนันจึ
: งสามารถสรุปได้ ว่านําเสนอด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ น
หลัก และกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมเป็ นรอง
ผลงานชือ “งูเห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนงู” (ภาพที 54) มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสัญลักษณ์ เนืองจากรู ปทรงของสัตว์ทงไก่
ั : และงูทีปรากฏในผลงานเกิดจากการใช้
จินตนาการบิดผัน ลดทอน และเพิมเติมให้ เกิดความผิดปกติ เป็ นสภาพการณ์ทีไม่สามารถเกิดขึ :น
ได้ จริ ง ปราศจากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ซึง สาเหตุของการนําเสนอรู ปทรงในลักษณะดังกล่าว
ได้ รับอิทธิพลจากคําสุภาษิ ตอย่างมาก กล่าวคือ คําสุภาษิตถือเป็ นการอุปมา โดยใช้ คํากําหนด
ภาพลักษณ์ให้ สตั ว์มีลกั ษณะผิดเพี :ยนไปจากความเป็ นจริ ง ซึง งูนนปราศจากเท้
ั:
า และไก่ไม่ปรากฏ
ว่ามีนม แต่เป็ นการอุปมาเปรี ยบเทียบถึงการรู้เท่าทันและเห็นความไม่ดีของบุคคลประเภทเดียวกัน
ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงถูกนําเสนอด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
ในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์ศลิ ปิ นได้ แสดงออกด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดง
ความถูกต้ องเหมือนจริ ง ต่อมาจึงมีการปรับเปลียนความสนใจไปสูก่ ารแสดงออกด้ วยกระบวนแบบ
เชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นหลัก ซึง สอดคล้ องกับศิลปิ นทีกล่าวว่า
ช่วงแรกๆทําแบบเรี ยลลิสต์ พอโตมาเราค่อยๆคลีคลายไปเรื อยจนไม่ต้องเหมือน
จริ งแล้ ว... เราชอบรู ปร่ างของสัตว์ แต่เราจะทําไม่เหมือนสัตว์จริ งนะ ถ้ าเราเขียนเหมือนมันก็
ไม่สนุก รู้สกึ มันขาดรสจัดจ้ าน เราจะจัดเอง เราก็อยากอิสระในการดีไซน์รูปทรง การไม่ลอก
มันสนุก... นําเสนอรู ปทรงทีมนั แปลกใหม่แตกต่างจากอดีต... ในงานก็มีสตั ว์เยอะ บางทีงู
เป็ นสัตว์ทีเรากลัว แต่ไม่ได้ เกลียดมันหรอก เลยใช้ แทนความชัว ... งูเป็ นสัญลักษณ์ของความ
กลัว นกแสกเป็ นสัญลักษณ์ของความตาย ปลาเป็ นสัญลักษณ์ของบริ โภคนิยม...64

ในขณะทีศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานชือ “ซาก” (ภาพที 49) และ “ครอบครัว” (ภาพที 450)
ศิลปิ นกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง เน้ นฝึ กฝนทักษะการวาดภาพแบบเหมือนจริ ง ตาม
หลักวิชาการ ดังนันลั
: กษณะของกระบวนแบบดังกล่าวจึงมีอิทธิพลในช่วงต้ น ต่อมาภายหลังสําเร็ จ
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การศึกษาจึงมีแนวทางในการแสดงออกเปลียนแปลงไปคือ มีแนวโน้ มของการใช้ กระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสัญลักษณ์ และกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ มากยิงขึ :น โดย
ปรากฏกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมผสมผสานในบางผลงาน ซึง ในเรื องนี :ศิลปิ นกล่าวว่า “เราไม่
ยึดติดนะ ไม่ต้องทําอะไรหรื อเป็ นอะไรทีซํ :าซากตลอดชาติ คนเรามันน่าจะอิสระ ทําอะไรก็ได้ เราจะ
ไม่ตดิ กับสไตล์หรื อรูปแบบ เราอยากทําอะไรก็ทํา เพราะศิลปะเป็ นสัญลักษณ์ของความอิสระ...”65
สรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 6 ชิ :นของศิลปิ นได้ แสดงออกด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดง
ความถูกต้ องเหมือนจริ งในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์ และต่อมาศิลปิ นนิยมแสดงออกด้ วยกระบวน
แบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นหลัก โดยมีกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ
และกระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยมผสมผสานด้ วยสัดส่วนทีมากน้ อยแตกต่างกันไปตามสือ วัสดุ
และความสนใจของศิลปิ น
เนือ+ หา
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นนันประกอบไปด้
:
วยเนื :อหาส่วนตัว และเนื :อหาสังคม
โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดเนื :อหาทีปรากฏในผลงานทัง: 6 ชิ :น ดังนี :
ผลงานชือ “ซาก” (ภาพที 49) ภาพกะโหลกควายเป็ นสัญลักษณ์แทนความไม่ยงั ยืน
ของชีวิต ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “พระพุทธเจ้ าบอกเกิดมาเพือตาย พบกันก็เพือจาก มีสมบัตเิ พือสูญเสีย
:
าเสนอเนื :อหาใน
ทุกอย่างเป็ นอนิจจัง รู้สึกว่าเราเห็นซากแล้ วปลง เลยเขียนซาก...”66 ดังนันการนํ
ผลงานชิ :นนี :จึงเกียวข้ องกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทีฝังแน่นในส่วนลึกของจิตใจตลอด
ช่วงเวลาในการดํารงชีวิตของศิลปิ น จึงถือว่าเป็ นการแสดงเนื :อหาส่วนตัว
ผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 50) ศิลปิ นนําเสนอรู ปครอบครัวไก่ ประกอบด้ วย พ่อ
แม่ และลูกๆเพือเป็ นตัวแทนความรักความอบอุน่ ของครอบครัว ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “คิดถึงพ่อ มา
อยูท่ ีกรุงเทพฯ...สัตว์กบั คนไม่ตา่ งกัน ทุกอย่างก็รักลูก พ่อไก่จะคอยปกป้องเวลาเหยียวบินมา มัน
จะร้ องป๊ อกๆ แม่มนั ก็จะเรี ยกลูกเข้ ามา เราเห็นมันก็เหมือนกับชีวิตคนทีปกป้องลูก รักลูก ก็ทําให้
คิดถึงพ่อแม่ นึกถึงครอบครัวทีอบอุน่ ”67 เมือศิลปิ นได้ พบเห็นไก่ซงึ มีสญ
ั ชาติญาณรักและปกป้อง
65

สัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร, ศิลปิ น, 15 กรกฎาคม 2553.

66

เรื องเดียวกัน.

67

เรื องเดียวกัน.

147
ลูกของตนทําให้ ศลิ ปิ นเกิดระลึกถึงความรักของบิดามารดา และครอบครัวทีอบอุ่นของตน จึงถือว่า
มีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว
ผลงานชือ “นกแสก” (ภาพที 51) ปรากฏภาพบุคคลสวมเครื องแบบทีแสดงถึง
บรรดาศักดิdอยูใ่ นท่านอนถูกมัดตราสังข์ โดยศิลปิ นอธิบายว่า “ด้ วยความเชือทีวา่ นกแสกจะมาเอา
วิญญาณเราไป... เลยกลายเป็ นสัญลักษณ์ความตาย ความไม่เทียง คนทีถกู มัดตราสังข์ คือคนนี
บ้ ายศบ้ าอย่างก็ต้องพบกับความตาย จริ งๆแล้ วทุกคนก็ต้องตาย...”68 ศิลปิ นต้ องการกล่าวถึงความ
ไม่ยงั ยืน ทุกชีวิตมีเกิดต้ องมีดบั แม้ แต่บคุ คลทีมียศถาบรรดาศักดิสd ดุ ท้ ายก็ยอ่ มหนีความตายไม่พ้น
จึงไม่ควรยึดติดกับยศซึง เป็ นเพียงสิงสมมุติ แม้ เป็ นทัศนะมุมมองด้ านความเชือส่วนตัวของศิลปิ น
หากแต่ภายในภาพปรากฏบุคคลอืนทีศลิ ปิ นกล่าวถึงนอกเหนือไปจากตนเอง
อีกทังยั
: งเป็ นการ
แสดงความคิดเห็นเพือสือสารไปถึงบุคคลอืน
เป็ นการปลุกเร้ าความคิดส่งเสริ มจิตสํานึกให้ แก่
บุคคลในสังคม ดังนันจึ
: งสามารถสรุปได้ วา่ มีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคม
ผลงานชือ “แมวไทย 3” (ภาพที 52) แสดงเนื :อหาซึง เกิดจากการรับรู้เรื องราวในสังคม
ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “แมวไทยฝรังชอบมาก แต่จริ งๆมันคงชอบเราเหมือนชอบแมวคงไม่ได้ เห็นค่า
อะไรมากมาย...”69 จากการสนทนาระหว่างชาวต่างชาติด้วยกันทําให้ ศลิ ปิ นได้ รับรู้ถึงรสนิยมความ
ชืนชอบผู้หญิงไทย ซึง ตามทัศนะของศิลปิ นเห็นว่า ความชืนชอบดังกล่าวเปรี ยบเสมือนความชืน
ชอบแมวไทยทีชาวต่างชาตินิยมเลี :ยงอย่างมาก
จึงเกิดการนําเสนอรูปสัญลักษณ์รูปแมวเพือ
นํามาใช้ เป็ นตัวแทนผู้หญิงไทย ซึง ศิลปิ นมุง่ เน้ นแสดงอวัยวะเพศอย่างชัดเจน เพือเป็ นการบอกเล่า
ถึงแนวคิดทีว่า
ในสายตาของชาวต่างชาติผ้ หู ญิงไทยเป็ นได้ เพียงทีระบายออกซึงกามอารมณ์
เท่านัน: ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงเป็ นการมองสังคมด้ วยทัศนะส่วนตัว หากแต่ความคิดนี :มีความเกียว
โยงไปถึงบุคคลอืนในสังคมจึงมีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคม
ผลงานชือ “บ่อนอก” (ภาพที 53) เมือศิลปิ นได้ รับรู้ขา่ วสารการประท้ วงของชาวบ้ าน
ประกอบกับได้ พบเห็นภาพข่าวการโผล่ขึ :นเหนือผิวนํ :าของปลาวาฬทีบอ่ นอก ซึง ทางรัฐบาลกล่าว
อ้ างว่าทะเลในแถบนี :มีสภาพเสือมโทรมแล้ วจึงสามารถนํามาสร้ างเป็ นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึง
คํากล่าวอ้ างนี :มีความขัดแย้ งกับภาพทีปรากฏ ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “หนังสือพิมพ์ก็ลงภาพปลาวาฬ
มันโผล่ขึ :นมาเหมือนกับประท้ วงว่าทะเลมันยังสมบูรณ์อยูน่ ะ... ปลาวาฬนี :มันกินแพลงตอน ถ้ าที
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ไหนมีปลาวาฬแสดงว่าจะอุดมสมบูรณ์ แสดงว่ารัฐหลอกชาวบ้ านเขา... หัวเรื อมันเป็ นสัญลักษณ์
ของปลาได้ และมันก็เป็ นสัญลักษณ์ของทะเล...”70 จึงทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ขึ :น โดย
ใช้ หวั เรื อซึง มีลกั ษณะคล้ ายปลาทําเป็ นรูปหัวปลาวาฬนําเสนอออกมาในเชิงสัญลักษณ์ กล่าวคือ
เรื อมีบริ บททีสมั พันธ์กบั ทะเล จึงสามารถนํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์ของทะเล นอกจากนี :เมือนําเรื อมา
ทําเป็ นรู ปหัวปลาวาฬจึงถือเป็ นสัญลักษณ์ทีแสดงถึงความสมบูรณ์ของท้ องทะเลด้ วย เนืองจาก
บริ เวณแถบทีอยูข่ องปลาวาฬสามารถใช้ เป็ นปั จจัยชี :วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล
ได้ ดังนันวั
: สดุทีนํามาใช้ แทนค่าสัญลักษณ์จงึ มีความสอดคล้ องลงตัวกับเนื :อหาทีศิลปิ นต้ องการ
แสดงออก สาระทีปรากฏในผลงานชิ :นนี :เกียวกับความหลอกลวงของรัฐบาลทีมงุ่ หาผลประโยชน์
โดยไม่คํานึงถึงความเสียหายของทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึง ในครัง: นี :มีชาวบ้ านออกมาประท้ วง
รวมไปถึงปลาวาฬทีออกมาแสดงตัวเพือยับยังการก่
:
อสร้ างโรงไฟฟ้าดังกล่าว จึงถือเป็ นการนําเสนอ
ด้ วยเนื :อหาทีเกียวข้ องกับสังคม
ผลงานชือ “งูเห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนงู” (ภาพที 54) เป็ นเรื องราวของสภาพการณ์ทาง
สังคมในปั จจุบนั ทีบคุ คลประเภทเดียวกันมักรู้เท่ากัน ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “พวกคนชัว จะเห็นกัน
พวกนักการเมืองจะเห็นทางกัน...”71 ศิลปิ นแสดงออกโดยใช้ คําสุภาษิ ต เป็ นการอุปมาเปรี ยบเทียบ
เรื องราวของมนุษย์ โดยมีการแสดงนัยยะมุง่ เน้ นไปทีบคุ คลทีมีความความคิดชัว ร้ ายย่อมรู้เท่าทัน
ความชัว ร้ ายของกันและกัน โดยเฉพาะนักการเมืองของไทย ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีเนื :อหาสังคม
สรุปได้ วา่ ผลงานในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์มีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว เป็ น
เรื องเกียวกับความศรัทธา ความเชือในพระพุทธศาสนา ตลอดจนเรื องราวความรักความอบอุน่ ใน
ครอบครัวของศิลปิ น ต่อมาการสร้ างสรรค์มีแนวโน้ มนําเสนอเนื :อหาในเชิงสังคม เนืองจากศิลปิ น
ได้ รับรู้ขา่ วสาร ตลอดจนมีประสบการณ์ตรงเกียวกับสภาพปั ญหาทีเกิดขึ :นในสังคม จึงส่งผลทําให้
ในระยะหลังศิลปิ นนําเสนอเนื :อหาทีเกียวข้ องกับสังคมมากยิงขึ :น จนได้ ชือว่าเป็ นศิลปิ นคนสําคัญที
มีความมุง่ มัน นําเสนอสาระในเชิงสะท้ อนภาพปั ญหาในสังคมไทย
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ประหยัด พงษ์ ดาํ
ประหยัด พงษ์ ดํา เกิดเมือวันที 28 ตุลาคม พ.ศ.2477 ทีจงั หวัดสิงห์บรุ ี ปั จจุบนั อายุ 76
ปี ในปี พ.ศ.2493 ได้ เข้ าศึกษาในโรงเรี ยนเพาะช่าง ต่อมาสอบเทียบเพือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยขณะกําลังศึกษาในชันปี
: ที 5 ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ได้ มอบหมายให้ ศลิ ปิ นช่วย
สอนวิชาพื :นฐานทางศิลปะ ได้ แก่ ทฤษฎีศลิ ป์ (Art Theory) และวิชากายภาค (Anatomy) ดังนัน:
ศิลปิ นจึงรับหน้ าทีเป็ นทังอาจารย์
:
และนักศึกษาในเวลาเดียวกัน เมือสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี สาขาจิตรกรรมในปี พ.ศ.2499 ศิลปิ นได้ รับราชการเป็ นอาจารย์สอนศิลปะในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ต่อมาได้ รับทุนเดินทางไปศึกษาต่อยังสถาบันประณีตศิลป์แห่งกรุงโรม ประเทศอิตาลี
(Academia Di Beelle Arti Di Rome) จนสําเร็ จหลักสูตรได้ รับประกาศนียบัตรศิลปะ Diploma of
Fine Arts ในปี พ.ศ.2504 และรับราชการเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากรจนกระทัง
เกษี ยณอายุราชการในปี พ.ศ.2537
ศิลปิ นเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้ าภาควิชาภาพพิมพ์
รวมทังคณบดี
:
คณะจิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แม้ ต้องปฏิบตั หิ น้ าทีด้านการสอนและงาน
ด้ านการบริ หาร ศิลปิ นยังคงสร้ างสรรค์ผลงานส่วนตัวอย่างต่อเนือง ซึง มักนําเสนอรูปสัตว์หลาย
ชนิด เช่น แมว ไก่ นกเค้ าแมว นกฮูก ม้ า วัว กระทิง ช้ าง งู และตุ๊กแก ฯลฯ จากความพยายาม
ตลอดจนความมุง่ มัน สร้ างสรรค์ผลงานทําให้ ศลิ ปิ นเป็ นผู้มีศกั ยภาพทางศิลปะ เป็ นทียอมรับทังใน
:
ระดับประเทศ และในระดับสากล โดยได้ รับรางวัลต่างๆจํานวนมาก อาทิ ในปี พ.ศ.2506 ได้ รับ
เลือกเป็ นศิลปิ นเกียรติยศ สาขาภาพพิมพ์ จากสถาบันศิลปะ กรุงฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี โดย
รัฐบาลอิตาลี นอกจากนี :ได้ รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครัง: ส่งผลทําให้ ในปี
พ.ศ.2524 ได้ รับเกียรติเป็ นศิลปิ นชันเยี
: ยม อีกทังในปี
:
พ.ศ. 2539 ได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ น
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้ านวัฒนธรรม ตลอดชีวิตการทํางานได้ สร้ างคุณูปการแก่วงการศิลปกรรมของ
ไทยไว้ มากมายจึงทําให้ ในปี พ.ศ.2541 ได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียติเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 4 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “แมวสีตวั ” (ภาพที 55) ผลงานชือ “ตุ๊กแก” (ภาพที 56) ผลงานชือ “ยามเช้ า”
(ภาพที 57) และผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 58) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :
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ภาพที 55 แมวสีตวั , 2499 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 48 x 35 ซม.
(“แมวสีตวั ” พ.ศ.2499, ภาพส่วนบุคคล, ประหยัด พงษ์ ดํา.)

ภาพที 56 ตุ๊กแก, 2506 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ เขียนสี ขนาด 72 x 56 ซม.
ทีมา: เส้ นสีทรงแสงและแรงสร้ างสรรค์ (กรุงเทพฯ: บริ ษัทหลักทรัพย์ เอกธํารง, 2540), 214.
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ภาพที 57 ยามเช้ า, 2524 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด66 x 81 ซม.
ทีมา: วิจิตร อภิชาตเกรี ยงไกร, ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ ดํา: ชีวิตและผลงานแห่งความเป็ นไทย
2477-2538 (กรุงเทพฯ: Animate Print and Design, 2539), 70.

ภาพที 58 ครอบครัว, 2538 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 40 x 60 ซม.
ทีมา: 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ 2492-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2542), 154
แรงจูงใจ
ประสบการณ์ชีวิตในวัยเยาว์ทีมีความผูกพันใกล้ ชิดกับสัตว์และธรรมชาติ
และธรรมชาติ ตลอดจนความ
รักในการสร้ างสรรค์ศลิ ปะเป็ นปั จจัยทีทําให้ ศลิ ปิ นสามารถค้ นพบแนวทางการศึกษาเพือพัฒนาเป็ น
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อาชีพในอนาคต ด้ วยจิตใจทีแน่วแน่และความมุง่ มัน อย่างเต็มเปี ยมได้ กลายเป็ นแรงผลักดันทําให้
ศิลปิ นตัดสินใจศึกษาศิลปะอย่างจริ งจัง ซึง ศิลปิ นกล่าวถึงเหตุการณ์ทีทําให้ เกิดความต้ องการศึกษา
ศิลปะดังนี :
ผมขีม้าและก็มีหมาวิงตาม มันชือด้ วน ผมรักมันมาก บ้ านผมอยู่สิงห์บรุ ี แต่มีไร่
ข้ าวโพดอยู่ทีลพบุรี ตอนตี 4 ต้ องขีม้าไปไล่อีกาทีออกมาจิกข้ าวโพด ต้ องผ่านป่ าช้ า ผมต้ องตี
ม้ ากระโจนเป็ นม้ าแข่ง และไอ้ หมาผมมันก็วิงตาม พอมาถึงมันก็ลิ :นห้ อย แล้ วเราก็เขียนไอ้
ด้ วน ผมเอาถ่านหุงข้ าวเขียนบนกระดาน ตอนนันมี
: คนมาถามว่าใครเขียนหมาตัวนี : เหมือน
มันมีชีวิตวิงได้ จริ ง เราก็เอ๊ ะต้ องเป็ นช่างเขียนแน่แล้ ว และเห็นคนเขียนฉากลิเก โตมานึกว่า
ต้ องเป็ นช่างเขียนฉากลิเกให้ ได้ ด้ วยความอดทน อดอยากก็ไม่ถอย... ผมเองมาจาก
ต่างจังหวัด มาจากสิงห์บรุ ี ไม่เคยมากรุ งเทพฯเลย ใจอยากเข้ ามาสอบเพาะช่าง... คิดว่าจะ
เรี ยน 3 ปี ทีเพาะช่างแล้ วจะไปเป็ นครู เงินเดือน 600 บาทไปช่วยพ่อแม่ แต่ครู บอกว่าประหยัด
น่าจะไปเรี ยนศิลปากรนะ... พอเข้ าศิลปากร อ.ศิลป์ก็รับผม เลยเปลียนชีวิตผม จากตังใจจะ
:
เป็ นครู บ้านนอกก็เลยตัดสินใจเรี ยนปริ ญญา พ.ศ.2500-2501 ก็เป็ นอาจารย์ ลองสอบได้ ทนุ
รัฐบาลอิตาลี พอกลับมา พ.ศ. 2504 ก็มาเป็ นอาจารย์...72

ศิลปิ นเกิดและเติบโตในจังหวัดสิงห์บรุ ี ทา่ มกลางสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ในวัย
เยาว์มกั ขีดเขียนรู ปสัตว์ชนิดต่างๆแสดงให้ เห็นถึงความรักในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ เมือได้
รับคําชืนชมจากบุคคลอืนจึงก่อให้ เกิดความเชือมัน ในทักษะความสามารถของตน ประกอบกับการ
ได้ เห็นช่างเขียนฉากลิเกจึงเกิดแรงจูงใจภายนอกด้ านความต้ องการนําเอาทักษะทีมีมาประกอบอาชีพ
ให้ เกิดรายได้
ดังนันศิ
: ลปิ นจึงเดินทางเข้ ามาศึกษาศิลปะในโรงเรี ยนเพาะช่างเพือสร้ างรากฐาน
ความรู้และนําไปประกอบอาชีพในอนาคต ในขันต้
: นศิลปิ นมีความประสงค์เป็ นช่างเขียนฉากลิเก
และต้ องการกลับไปเป็ นครูสอนศิลปะในต่างจังหวัด แต่เมือได้ รับคําแนะนําจากอาจารย์ขณะศึกษา
อยูโ่ รงเรี ยนเพาะช่าง จึงตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ทีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง ใน
ขณะนันศาสตราจารย์
:
ศลิ ป์ พีระศรี เป็ นผู้คดั เลือกนักศึกษาด้ วยตนเอง จากการศึกษาในสถาบัน
ศิลปะแห่งนี :ทําให้ เจตนารมณ์ทีมีอยูเ่ ดิมเปลียนแปลง กล่าวคือ ศิลปิ นเริ มหันเหความต้ องการเป็ น
ช่างและครูตา่ งจังหวัดไปสู่การเป็ นอาจารย์สอนศิลปะในระดับมหาวิทยาลัย
โดยเริ มสอนใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรตังแต่
: ขณะยังเป็ นนักศึกษาชันปี
: ที 5 ซึง ต่อมาได้ รับทุนศึกษาต่อยังประเทศ
อิตาลีจนจบหลักสูตรและกลับมาเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวจนกระทัง เกษี ยณอายุราชการ
72

สัมภาษณ์ ประหยัด พงษ์ ดาํ , ศิลปิ น, 26 มิถนุ ายน 2553.
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จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึงแรงจูงใจภายในด้ านความรักในการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะ อาจกล่าวได้ วา่ ส่วนหนึง เป็ นผลมาจากแรงจูงใจภายนอกด้ านคําชมเชยต่างๆทีได้ รับ
จากบุคคลอืน ก่อให้ เกิดกําลังใจและเสริ มสร้ างความเชือมัน ในศักยภาพของตน ดังนันศิ
: ลปิ นจึง
มุง่ มัน ศึกษาศิลปะตลอดจนสร้ างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนือง ซึง ผลงานจํานวนมากมักนําเสนอด้ วย
รูปสัตว์ ทังนี
: :เป็ นผลสืบเนืองมาจากความใกล้ ชิด และความประทับใจในสัตว์ชนิดต่างๆ โดยศิลปิ น
ได้ กล่าวถึงดังนี :
ผมเป็ นคนลาวพวนนะ การก่อสร้ างบ้ านมีย้ งุ ข้ าว ฉางข้ าวติดกับบ้ าน ใต้ ถนุ ฉาง
ข้ าวก็มีคอกเป็ ด คอกหมู ใต้ ถุนบ้ านก็มีคอกวัว... คือผมเลี :ยงทังหมู
: เป็ ด ไก่ วัว ม้ า... ดังนัน:
ชีวิตอยู่กบั สัตว์ มันฝั งจิตฝั งใจ... อาจารย์เป็ นคนรักสัตว์ เราใกล้ ชิดมัน รักความมีชีวิตของ
สัตว์ รักทีจะจินตนาการนิสยั ใจคอของมัน เรานึกถึงภาพได้ คือสัตว์มนั ใจบริ สทุ ธิd มันชอบก็
แสดงว่าชอบ ไม่ชอบก็แสดงว่าไม่ชอบ... ผมชอบเขียนกิริยาสัตว์ สนใจมากกว่าอันอืน และ
ทําได้ มากกว่าอันอืน... เริ มนําเสนอภาพสัตว์ตงแต่
ั : สมัยเรี ยนกับอาจารย์ศิลป์... ตอนเรี ยนกับ
อาจารย์ศิลป์...เรี ยนกายวิภาคสัตว์คือ ม้ า วัว ควายเป็ นหลัก การไปเขียนทีเขาดินถือว่าเป็ น
ครู ทีวิเศษ ผมจําได้ เลยว่าคอกสัตว์ชนิดใดอยู่ตรงไหน73

ในวัยเยาว์ศลิ ปิ นมีวิถีชีวิตใกล้ ชิดกับสัตว์ชนิดต่างๆ ทําให้ เกิดความรักและเอ็นดูสตั ว์
อย่างมาก ตลอดจนมีความชืนชอบในธรรมชาตินิสยั ของสัตว์ ดังนันเมื
: อสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะจึง
ได้ นําเสนอภาพความประทับใจของตนทีมีตอ่ สัตว์ทงหลายขึ
ั:
:น ประกอบกับกระบวนการศึกษาทํา
ให้ ศลิ ปิ นมีความเข้ าใจในกายวิภาคและลักษณะอากัปกิริยาของสัตว์เป็ นอย่างดี อาจกล่าวได้ วา่
ความประทับใจในสัตว์ชนิดต่างๆ เมือผนวกเข้ ากับความต้ องการถ่ายทอดทักษะความชํานาญให้
ปรากฏเป็ นรูปธรรมถือเป็ นแรงจูงใจภายใน ซึง มีพลังผลักดันให้ ศลิ ปิ นแสดงพฤติกรรมอันนําไปสู่
การสร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์เพือตอบสนองต่อความต้ องการภายในของตนเอง
โดยสามารถ
กล่าวถึงรายละเอียดของแรงจูงใจในการนําเสนอรูปสัตว์แต่ละชนิดดังนี :
ผลงานชือ “แมวสีตวั ” (ภาพที 55) คือหนึง ในผลงานระยะแรกของศิลปิ น แสดงรู ป
ครอบครัวแมว ซึง เป็ นสัตว์ทีศลิ ปิ นมักนํามาใช้ แสดงออกในผลงานศิลปะบ่อยครัง: โดยศิลปิ นได้
กล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรู ปแมวดังนี :
อาจารย์เริ มทําแมวมาก่อน คือผมเลี :ยงแมวแล้ วเขียนมัน เคยเอาหลอดด้ ายให้ มนั
เล่น พอเขียนมีคนชมว่าสวยดีเลยเขียนใหญ่... แมวนีผมเคยเลี :ยง ผมชอบมากรักมาก... แมว
73
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นีเล่นกับมันจนเคย เลี :ยงแล้ วรู้ดี อันนี :อยู่ทีประสบการณ์และความเข้ าใจในนิสยั ใจคอ... แมว
เวลาอยู่กบั คนมันคลอเคลียน่ารัก... สมัยก่อนผมทําแมวเยอะ ทีประทับใจจากแมวคือ ผมไป
เขียนรู ปทีวดั มงคลบพิตร เดินไปได้ ยินเสียงแมว แมวตัวใหญ่มนั ตกใจจ้ องมองผมตาวาว ผม
มองประทับใจ น่ากลัว ตามันวาววับเหมือนกับสีทอง มีความลึกลับ เวลามันตกใจมันให้
ความรู้ สกึ เราได้ ผมชอบเขียน ตังแต่
: นนเป็
ั : นต้ นมาก็เขียนแมว...74

ศิลปิ นมีความผูกพันใกล้ ชิดกับแมวจนเกิดความรัก และเอ็นดูสตั ว์ชนิดนี :มากเป็ นพิเศษ
นอกจากนี :ศิลปิ นยังเกิดความประทับใจในดวงตาของแมวทีให้ ความรู้สกึ ลึกลับ สอดคล้ องกับภาวะ
ภายในของศิลปิ นจนเกิดความต้ องการถ่ายทอดประสบการณ์ทางความรู้สกึ เหล่านันด้
: วยกลวิธีทาง
ศิลปะทีตนมีทกั ษะ ทังความประทั
:
บใจและความต้ องการแสดงออกซึง ความคิดและศักยภาพถือ
เป็ นแรงจูงใจภายใน ครัน: เมือได้ รับคําชืนชมจากบุคคลอืนซึง ถือเป็ นแรงจูงใจภายนอกจึงทําให้ เกิด
การเสริ มแรงด้ านกําลังใจ ส่งผลทําให้ ศลิ ปิ นมุง่ มัน สร้ างสรรค์ผลงานทีตนรักต่อไป ดังนันแรงจู
:
งใจ
ภายนอกด้ านคําชมเชยจึงเป็ นการเสริ มแรงให้ กบั แรงจูงใจภายในได้ ทวีความเข้ มข้ นมากยิงขึ :น
ผลงานชือ “ตุ๊กแก” (ภาพที 56) เกิดจากความต้ องการนําเสนอสุนทรี ยะความงามตาม
ความประทับใจส่วนตน ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “จากอิริยาบถของตุ๊กแกและความน่าเกลียดในความ
รู้สกึ ของผู้อืนกลับเป็ นความน่ารักน่าเอ็นดูสําหรับผู้เขียนเอง ความเป็ นแม่เป็ นลูกในองค์ประกอบที
เห็นว่าดีทีจดั ขึ :นจึงเกิดเป็ นรู ปนี :ขึ :นมา”75 ศิลปิ นได้ นําเอาภาพทีค้ นุ ตาและน่ารังเกียจในสายตาของ
บุคคลทัว ไปมาจัดการใหม่ โดยอาศัยการพิจารณากลัน กรองทางความคิด ความรู้ สกึ ผสานกับ
ทักษะความสามารถเชิงสร้ างสรรค์ นําเสนอสิงธรรมดาสามัญให้ เกิดสุนทรี ยภาพด้ านความงาม
ใหม่ ถือเป็ นการถ่ายทอดมุมมองด้ านความประทับใจส่วนตัวโดยอาศัยทักษะความสามารถของ
ศิลปิ นจึงถือเป็ นแรงจูงใจภายใน
ผลงานชือ “ยามเช้ า” (ภาพที 57) ศิลปิ นได้ มีโอกาสพบเห็นไก่ทียืนบนสุม่ และรู ปถ่าย
ไก่ จึงเกิดความสนใจนําเสนอผลงานขึ :น ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า
ตอนมาสนามหลวงเห็นไก่ยืนบนสุม่ สวย และเห็นคนถ่ายรูปไก่สวย เลยได้
ความคิดสร้ างสรรค์บรรยากาศตอนเช้ ามืด น้ องผมเลี :ยงไก่ชน เลยไปทีสิงห์บรุ ี ตนื มาถ่ายภาพ
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เส้ นสีทรงแสงและแรงสร้ างสรรค์ (กรุงเทพฯ: บริ ษัทหลักทรัพย์ เอกธํารง, 2540), 214.
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เอามาดัดแปลง เอาบรรยากาศทีเราเคยเห็น... ไก่เวลามันขันมันยืดคอ มันสวย... ฟอร์ มของ
ไก่มนั ก็สง่านะ เราก็เอาสัตว์มาแสดงกิริยาท่าทางให้ มนั มีความรู้ สกึ ขึ :นมา ให้ มนั มีชีวิต...76

เมือศิลปิ นได้ พบเห็นไก่บนสุ่มและรูปถ่ายของไก่ ซึง เป็ นสิงเร้ าภายนอกทีสง่ ผลกระตุ้น
เร้ าต่อความรู้สกึ ภายใน ได้ แก่ ความรักสัตว์ ความประทับใจในรูปทรง และกิริยาท่าทางของไก่ จึง
ก่อให้ เกิดความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะรู ปไก่ของตนขึ :น โดยได้ ดงึ ได้ เอาภาพบรรยากาศ
จากความทรงจําในอดีตมาผสานกับภาพความประทับใจทีได้ พบเห็น เป็ นการแสดงสุนทรี ยภาพ
ความงามตามจินตนาการของศิลปิ น จึงถือเป็ นแรงจูงใจภายใน
ผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 58)ศิลปิ นได้ นําเสนอรูปครอบครัวนกเค้ าแมว ซึง เป็ น
สัตว์ทีศลิ ปิ นรู้ สกึ ประทับใจมาตังแต่
: วยั เยาว์
ตลอดจนเป็ นสัตว์ทีลึกลับมีความสอดคล้ องกับ
ความรู้สกึ ภายในของศิลปิ น โดยได้ กล่าวถึงดังนี :
นกเค้ าแมวผมจับมาเล่นแต่เด็ก และก็ไปเจอนกเค้ าแมวทีอยุธยา ประทับใจกิริยา
ของมัน ติดใจ เขียนเล่นจนชํานาญ... นกเค้ าแมวเป็ นสัตว์ทีคอ่ นข้ างลึกลับ เป็ นนกกลางคืน
บางทีฟอร์ มมันผมเอามาจากจอมปลวก สมัยก่อนตอนเด็กมันมีจอมปลวกขึ :นอยู่ตรงโคนต้ น
มะตูม แล้ วผมไปเก็บลูกมะตูมขึ :นไปยํา เขาก็บอกว่ามีผีสิงนะ เขาเอาผ้ าแดงไปผูกไว้ ทําให้
เรารู้ สกึ ว่าจอมปลวกเป็ นของศักดิdสิทธิd เราก็เอารู ปนกเค้ าแมวมาดัดแปลงเหมือนกับจอม
ปลวก เราก็หาเรื องต่างๆทีมนั กระทบใจเราแล้ วเอามาผูกกับสิงทีเราจะทํา77

ผลงานชิ :นนี :เกิดจากความประทับใจในรูปทรงและความลึกลับของนกเค้ าแมว ซึง ได้ ถกู
นํามาผสานกับแนวความคิดเรื องจอมปลวก ทําให้ ศลิ ปิ นเกิดสนใจสร้ างรู ปทรงของนกเค้ าแมวให้
คล้ ายคลึงกับรู ปทรงของจอมปลวก อาจกล่าวได้ วา่ ทังนกเค้
:
าแมวและจอมปลวกต่างมีลกั ษณะร่วม
กันบางประการคือ มีเส้ นรอบนอกของรู ปทรงทีคล้ ายคลึงกัน ตลอดจนมีความลึกลับทีสง่ ผลกระตุ้น
เร้ าต่อความรู้สกึ ภายในของศิลปิ นเช่นเดียวกัน ดังนันจึ
: งก่อให้ เกิดแรงผลักดันในการสร้ างสรรค์
ผลงานเพือถ่ายทอดจินตนาการและนําเสนอภาพความประทับใจส่วนตัวซึง ถือเป็ นแรงจูงใจภายใน
เมือพิจารณาผลงานของศิลปิ นพบว่าผลงานหลายชิ :นมักแสดงความรู้สกึ วังเวง เงียบ
สงบ ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงมูลเหตุทีมาของการนําเสนอผลงานในลักษณะดังกล่าวว่า “ผมมา
กรุงเทพฯมาอาศัยเขาอยู่ รู้ สกึ ลําบากนะ มานะเล่าเรี ยนจนมาถึงปี สุดท้ ายผมเรี ยนอยูค่ นเดียว...
76

สัมภาษณ์ ประหยัด พงษ์ ดาํ , ศิลปิ น, 26 มิถนุ ายน 2553.
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ความเหงาความวังเวงมันเกิดจากผมไม่มีเพือน ผมไปอยู่อิตาลีก็ไปคนเดียว โดดเดียว ความว้ าเหว่
เกิดกับผมมานาน ความรู้สึกนี :ติดอยูใ่ นใจเอาออกยากเหมือนกัน”78 ดังนันผลงานที
:
ปรากฏจึงมิได้
ถ่ายทอดเพียงภาพความประทับใจในความงามของสัตว์เท่านัน: แต่ได้ สะท้ อนเอาภาวะความรู้สกึ
ด้ านความโดดเดียวทีอยูภ่ ายในจิตใจของศิลปิ นออกมาในผลงานศิลปะด้ วย
จากผลงานทัง: 4 ชิ :นสามารถสรุปได้ วา่ เมือศิลปิ นถูกกระตุ้นเร้ าทังจากสิ
:
งเร้ าภายนอก
คือ การได้ พบเห็นสัตว์ชนิดต่างๆ และสิงเร้ าภายในคือ ความคิดเห็น ภาวะอารมณ์ความรู้สกึ จิตใต้
สํานึก ตลอดจนจินตนาการได้ ก่อให้ เกิดกระบวนการทางความคิดผนวกเข้ ากับแรงจูงใจภายใน ซึง
ได้ แก่ ความมุง่ มัน ในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีตนรัก ความต้ องการแสดงอิสระทางความคิด
และความต้ องการแสดงศักยภาพ ภาวะความต้ องการเหล่านี :มีพลังผลักดันศิลปิ นให้ เสาะแสวงหา
หนทางในการระบายออกซึง ภาวะดังกล่าว โดยแสดงพฤติกรรมการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะเพือ
ตอบสนองต่อสิงเร้ าและลดระดับความตึงเครี ยดภายในจิตใจ ส่วนด้ านแรงจูงใจภายนอกได้ แก่
รางวัล ชือเสียง เงินทอง และคํายกย่องสรรเสริ ญนันศิ
: ลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
ทีสง่ ประกวดก็เพราะอยากเอารู ปเข้ าแสดงเท่านันเอง
:
พอพยายามทําหนักเข้ ามัน
ก็ได้ รางวัลขึ :นมา... ผลมันเกินคาด ได้ รับรางวัลก็เป็ นกําลังใจยิงๆขึ :น... สมัยทีได้ รับรางวัล
จากอาจารย์ศิลป์นะเป็ นทีสดุ ของทีสดุ แล้ ว คือเราภูมิใจมากทีอาจารย์ศิลป์ชืนชอบ เราก็ร้ ู สกึ
มีกําลังใจจะสร้ างงานในอนาคต... เหรี ยญเป็ นสิงประกาศให้ ร้ ู วา่ เราเป็ นคนมีคา่ มันทําให้ เรา
ตังใจทํ
: างาน เหรี ยญทีหนึง ทีสองจนกว่าจะเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ... ก็เรี ยกว่ากําลังใจสําคัญ...
งานทีทําต้ องนําออกแสดง ออกประกวดให้ เห็นคุณภาพ79

เจตจํานงของการส่งผลงานเข้ าประกวดในขันต้
: นเพียงเพือต้ องการแสดงผลงานต่อ
สาธารณชนให้ เป็ นทีประจักษ์ ในศักยภาพของตน
เมือได้ รับรางวัลในครัง: แรกจึงเกิดกําลังใจ
สร้ างสรรค์ผลงานและนําส่งประกวดในครัง: ถัดไป ทําให้ ศลิ ปิ นได้ รับรางวัลเป็ นจํานวนมาก ได้ แก่
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที
14 ในปี พ.ศ.2506 และครัง: ที 27 พ.ศ.2524 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรี ยญเงิน ประเภทภาพ
พิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 9-10 ในปี พ.ศ.2501-2502 ครัง: ที 12-13 ในปี พ.ศ.
2504-2505 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรี ยญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติครัง: ที 8 ในปี พ.ศ.2500 รางวัลเกียตินิยมอันดับ 3 เหรี ยญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จาก
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การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 9 ในปี พ.ศ.2501 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3เหรี ยญทองแดง
ประเภท ภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 15 ในปี พ.ศ. 2507 และครัง: ที 25 ในปี
พ.ศ.2517และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรี ยญทองแดง ประเภทมัณฑนศิลป์ จากการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 3 ในปี พ.ศ.2499 ครัง: ที 9 ในปี พ.ศ.2501 และครัง: ที 14 ในปี พ.ศ.2506
การได้ รับรางวัลทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความรู้สกึ ภาคภูมิใจ รวมทังทํ
: าให้ เกิดความเชือมัน ใน
ศักยภาพของตนเอง
รางวัลจึงเป็ นการเสริ มแรงด้ านกําลังใจทําให้ ศลิ ปิ นมีความมุง่ มัน พัฒนา
ผลงานของตนเพือให้ บรรลุตอ่ เป้าหมายทีคาดหวังคือ การได้ เป็ นศิลปิ นชันเยี
: ยม ดังนันรางวั
:
ล
ทังหลายเหล่
:
านี :จึงเป็ นสิงบ่งชี :ให้ เห็นถึงอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอกทีมีผลผลักดันให้ ศลิ ปิ นเกิด
ความต้ องการรางวัลและเกียรติยศเพือช่วยส่งเสริ มแรงจูงใจภายในให้ เข้ มแข็งยิงขึ :น กล่าวคือ ก่อ
ให้ เกิดทัศนะคติด้านบวกต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีตนรัก ส่วนด้ านเงินรายได้ จากการขาย
ผลงานศิลปะนัน: ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
มันก็มีสตางค์เพือจะซื :อสี ให้ ครอบครัวเราอยู่ได้ สบาย คนเราถ้ าลูกอดอยาก
ภรรยาต้ องหาเงินมาดูแลครอบครัวผมก็ไม่มีใจทํางานศิลปะ ถ้ าเกิดขายได้ เงินมาก้ อนหนึง จะ
ทํางานอะไรเราก็มีอิสระได้ เต็มที เราก็ไม่มีจิตพะว้ าภวังค์ มันก็ทํางานได้ ดี มันก็จําเป็ นนะ มัน
ก็ต้องคิดบ้ าง ถ้ าไม่มีเงินแล้ วจะเอาสตางค์ทีไหนมาทํางาน80

ศิลปิ นคืออาชีพหนึง ทีต้องดํารงชีพด้ วยการขายผลงานศิลปะ ดังนันศิ
: ลปิ นจึงมิได้ เป็ น
อิสระจากแรงจูงใจภายนอกด้ านเงินทองโดยสิ :นเชิง เพราะเงินยังเป็ นปั จจัยสําคัญในการดํารงชีพที
ศิลปิ นจําเป็ นต้ องคํานึงถึง
ผลตอบแทนทีได้ รับจึงเป็ นแรงเสริ มด้ านกําลังกายให้ แก่ศลิ ปิ นและ
ครอบครัวทําให้ สามารถดําเนินชีวิตได้ อย่างปกติสขุ ตลอดจนสามารถสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีตน
รักต่อไปได้
แต่ทว่าในระหว่างการสร้ างสรรค์ผลงานใดๆต้ องกระทําด้ วยความบริ สทุ ธิdใจเท่านัน:
ทังนี
: :หมายความรวมไปถึงการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะรู ปสัตว์ด้วย ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
ชีวิตเราขาดงานไม่ได้ ... ทําไมผมชอบทําสัตว์ เพราะผมคลุกคลีอยู่กบั สัตว์มาก
มันถูกใจ เวลาเราทําเราสนุกนะมันไม่เหนือย เราไม่อยากเลิก เพราะเราทําอะไรทีถกู ใจก็
อยากทําเรื อยๆ เหมือนเรากินอะไรอร่ อยๆ... ผมไม่เคยหยุด ทํางานทุกวัน ถ้ าวันไหนไม่ได้ ทํา
ก็เหมือนล้ างหน้ าแล้ วไม่ได้ แปรงฟั น... ทีได้ รางวัลแห่งชาติเป็ นรู ปสัตว์มาก เพราะผมชอบ
สัตว์ผมก็สง่ รู ปสัตว์ ผมคิดว่าสัตว์มนั อยู่ในส่วนหนึง ของตัวตนเรา ผมเข้ าใจมัน และเราก็เอา
เขามาทํา... ความรักสัตว์ ชืนชอบนิสยั ท่าทางกิริยาอาการของสัตว์ทกุ ชนิดเป็ นแรงจูงใจทีทํา
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ให้ อาจารย์ทํางานรู ปสัตว์มาอย่างต่อเนือง จนอยู่ในสายเลือดแล้ ว... เราแค่อยากจะทําอะไร
ได้ อย่างใจคิด ตอบสนองความรู้ สกึ ให้ ได้ อย่างใจเราต้ องการก็เท่านัน...
:
เวลาอาจารย์วาด
ภาพจะมีความสุขกับตรงนี :... ให้ ทํางานไปด้ วยใจบริ สทุ ธิd อย่าเสแสร้ งแกล้ งทํา... เขาจะ
วิจารณ์อะไรก็ช่างเขา... ความคาดหวังคือ เมือไรฉันเขียนแล้ วไม่สงสัยก็พอ...81

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ พลังจากแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลผลักดันให้
ศิลปิ นกระทําการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะรู ปสัตว์ขึ :น ได้ แก่ ความรักความผูกพันและความ
ประทับใจสัตว์ ความต้ องการแสดงทักษะความสามารถของตน ความต้ องการถ่ายทอดความ
คิดเห็นตลอดจนความรู้สกึ ให้ สําเร็ จเป็ นรู ปธรรม ผลทีได้ รับคือความสุขใจและความภาคภูมิใจใน
ศักยภาพของตนเอง ส่วนแรงจูงใจภายนอก แม้ เป็ นปั จจัยสําคัญทีช่วยเสริ มสร้ างกําลังกายและ
กําลังใจให้ ศลิ ปิ นยืนหยัดเพือสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะรู ปสัตว์ทีตนรักต่อไป
แต่ในระหว่างการ
สร้ างสรรค์ก็มิได้ มีความสําคัญเทียบเท่ากับแรงจูงใจภายในแต่ประการใด
กระบวนแบบ
กระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นเกิดจากประสบการณ์ทีสงั สมตังแต่
: อดีตจนถึง
ปั จจุบนั กล่าวคือ ศิลปิ นได้ สมั ผัสใกล้ ชิดกับสัตว์มาตังแต่
: วยั เยาว์ทําให้ ศลิ ปิ นมีความรู้จกั และมี
ความเข้ าใจในกายวิภาคสัตว์ อุปนิสยั รวมทังอากั
: ปกิริยาของสัตว์ได้ เป็ นอย่างดี ประกอบกับการ
เป็ นผู้ใฝ่ รู้ทําให้ ศลิ ปิ นยังคงศึกษาในสิงทีเกียวข้ องกับสัตว์เรื อยมาจนกระทัง ถึงปั จจุบนั ซึง ศิลปิ นได้
กล่าวถึงแนวทางการสร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์ดงั นี :
เวลาอาจารย์เห็นอะไรทีน่าสนใจจะเก็บรู ปเอาไว้ เช่น ในทีวี ถ่ายรู ปเก็บไว้ เป็ น
แบบ บางทีมีสารคดีสตั ว์ เวลาสงสัยเราจะได้ ดพู วกนี :... ถ้ าไม่ร้ ู ต้องดูจะได้ ไม่สงสัย ถ้ าสงสัย
เราก็เขียนไม่ได้ ฉะนันคนที
:
จะเขียนสัตว์ได้ ต้องสนใจสัตว์ เข้ าใจในธรรมชาติของสัตว์ หมัน
หาท่าทางของสัตว์ เมือรู้ จกั กิริยาของสัตว์ เราก็สามารถเขียนได้ ทนั ที... หมัน แสวงหาจาก
แบบจริ งก่อน อาจารย์ศิลป์บอกว่าเวลาจะเขียนอะไรก็แล้ วแต่อย่าเดา คนทีทํางานศิลปะก็
ขอให้ เดาน้ อยทีสดุ ถ้ าไม่ร้ ู จกั ก็อย่าทํา... เวลาผมเขียนผมจะไม่เดาพอเขียนมากเข้ าจนจําได้
หมดและก็พลิกกลับไม่ดแู ล้ ว เราก็มาจินตนาการและสร้ างขึ :นใหม่ เราไม่ได้ เขียนตามรู ปถ่าย
หรื อไปนัง ดูมนั แล้ วเขียน เราเอามาดัดแปลงเอาเอง...82
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การนําเสนอภาพสัตว์จงึ มิได้ เกิดจากประสบการณ์ทีได้ ใกล้ ชิดกับสัตว์ในวัยเยาว์เท่านัน:
แต่เกิดจากการฝึ กฝนทักษะ เรี ยนรู้และเก็บข้ อมูลทีนา่ สนใจเกียวกับสัตว์จนกระทัง ถึงปั จจุบนั โดย
ศึกษาจากสัตว์ทีอาศัยอยูใ่ นธรรมชาติ ซึง แนวคิดเช่นนี :ส่วนหนึง เป็ นผลมาจากการปลูกฝั งแนวทาง
ในการสร้ างสรรค์จากศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ทีมงุ่ ให้ ความสําคัญกับการศึกษาและทําความ
เข้ าใจธรรมชาติ ดังนันศิ
: ลปิ นจึงศึกษาสังเกตสัตว์ทีอาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ หมัน ขีดเขียนฝึ กทักษะ
จนกระทัง มีความเข้ าใจในกายวิภาค ตลอดจนกิริยาท่าทางของสัตว์อย่างถ่องแท้ จากนันจึ
: งแสดง
ภาพสัตว์โดยดัดแปลงให้ สตั ว์เหล่านันอยู
: ใ่ นอากัปกิริยาต่างๆภายใต้ จินตนาการและความเข้ าใจ
ของศิลปิ น ดังนันผลงานจึ
:
งมีการนําเสนอด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ และ
กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งผสมผสานร่วมกัน โดยสามารถกล่าวถึง
รายละเอียดเรื องกระบวนแบบทีปรากฏในแต่ละผลงานดังนี :
ผลงานชือ “แมวสีตวั ” (ภาพที 55) มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์ รู ปทรงของแมวทัง: 4 ตัวทีปรากฏในภาพแม้ มีสดั ส่วนของความเหมือนจริ งอยูม่ าก
แต่เมือพิจารณาทีดวงตาของแมว ประกอบกับสภาพบรรยากาศแวดล้ อมทีศลิ ปิ นได้ สร้ างขึ :นจาก
จินตนาการทําให้ สง่ ผลกระตุ้นเร้ าต่อความรู้สกึ ภายใน กล่าวคือ ศิลปิ นเน้ นดวงตาของแมวให้ มี
ขนาดใหญ่โตผิดปกติกําลังจ้ องมองมายังผู้ชม นอกจากนี :สีดวงตาทีมีคา่ นํ :าหนักของสีสว่างตัดกับสี
ร่างกายของแมวทีมีคา่ นํ :าหนักสีเข้ มส่งผลทําให้ ดวงตามีความเด่นชัด ราวกับดวงตาของแมวได้
กระทบกับแสงและเปล่งประกายวาววับกระตุ้นความรู้สกึ ถึงความลึกลับของธรรมชาติ ความรู้สกึ
เช่นนี :ถูกสนับสนุนด้ วยแสงสีบรรยากาศทําให้ ผ้ ชู มสัมผัสได้ ถึงความเงียบเหงาวังเวง ในขณะเดียวกัน
สภาพภูมิทศั น์บริ เวณด้ านหลังของภาพซึง ประกอบไปด้ วยภูเขาอันเกิดจากเส้ นโค้ งขึ :นลงผิดปกติวิสยั
ได้ สร้ างความเลือนไหลทางความรู้สกึ สัมผัสได้ ถึงความน่าพิศวงในสภาพการณ์ดงั กล่าว เช่นเดียว
กันกับผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 58) ศิลปิ นได้ นําเสนอรูปนกเค้ าแมว 3 ตัวซึง เกิดจากการ
จินตนาการผสมผสานโครงสร้ างให้ คล้ ายคลึงกับจอมปลวกส่งผลทําให้ เกิดความรู้สกึ ลึกลับ กลุม่
นกเค้ าแมวอยู่บริ เวณกึงกลางของภาพ รูปทรงถูกลดทอนรายละเอียดแสดงเพียงความเรี ยบง่าย
โดยมีเส้ นรอบนอกสีแดง ดวงตาของนกเค้ าแมวจับจ้ องมายังผู้ชม มีสีทองส่องประกายตัดกับ
ร่างกายนกซึง มีสีดําส่งผลทําให้ ดวงตามีความเด่นชัดยิงขึ :น อีกทังที
: ด้านหลังของนกเค้ าแมวปรากฏ
ต้ นไม้ สีฟ้าซึง มีความผิดแปลกไปจากสภาพความเป็ นจริ งทําให้ เกิดความรู้สกึ พิศวง นอกจากนี :สี
นํ :าตาลทีพื :นหลังของภาพคือ บริ เวณท้ องฟ้าและบริ เวณพื :นเมือตัดกับสีเข้ มของภูเขาและเงาของ
ต้ นไม้ ทีทอดยาวทําให้ เกิดแสงสลัว เป็ นภาพทีกระตุ้นเร้ าต่อความรู้สึกของผู้ชมให้ สมั ผัสได้ ถึงความ
ความเงียบเหงา วังเวง และรู้สกึ ได้ ถึงเวลาใกล้ คํา เป็ นสภาพการณ์ทีศลิ ปิ นมักนําเสนอในผลงาน
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โดยมีผลสืบเนืองมาจากความรู้สกึ ความอ้ างว้ างโดดเดียวภายในจิตใจของศิลปิ นเอง ดังนันการ
:
นําเสนอภาพบรรยากาศลึกลับ
วังเวงและเงียบสงบจึงเป็ นเสมือนการแสดงภาพสะท้ อนภาวะ
ภายในจิตใจของศิลปิ น ส่วนผลงานชือ “ตุ๊กแก” (ภาพที 56) ศิลปิ นแสดงรูปครอบครัวตุ๊กแก
ประกอบด้ วยแม่และลูกรวม 6 ตัว ทุกตัวล้ วนมีโครงสร้ างทีดดั แปลงมาจากธรรมชาติ หากแต่
ลวดลายทีปรากฏบนตัวตุ๊กแกนันเกิ
: ดจากการใช้ จินตนาการนําเสนอลวดลายทีมีความผิดเพี :ยนไป
จากความเป็ นจริ งทัว ไป
เมือพิจารณาผลงานทัง: 3 ชิ :น พบว่าศิลปิ นมักแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวซึง เป็ นผลสืบเนืองมาจากภาวะความรู้สึกภายในของศิลปิ น โดยศิลปิ นกล่าวว่า “ความ
สัมพันธ์ระหว่างแม่กบั ผมนันลึ
: กซึ :ง รวมทังกั
: บพีกบั น้ องเพราะผมอยูก่ บั พีๆน้ องๆตลอดเวลา ความรัก
ของแม่ของลูกบางทีอย่าคิดว่าคนจะรักลูกมากกว่าสัตว์
สัตว์บางทีมนั ก็รักลูกมากกว่าคน...
: มพันธภาพความรักความผูกพันทีมีใน
เพราะฉะนันผมจึ
:
งชอบทํารูปครอบครัว ทํารู ปสัตว์”83 ดังนันสั
ครอบครัวของศิลปิ นจึงถูกถ่ายทอดผ่านรู ปทรงของสัตว์ชนิดต่างๆ อาจกล่าวได้ ว่ารูปสัตว์ทงหลาย
ั:
เหล่านี :คือ ตัวแทนความรู้สึกของศิลปิ นทีมีตอ่ ครอบครัว ดังนันสรุ
: ปว่าผลงานทัง: 3 ชิ :นมีการ
แสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
ผลงานชือ “ยามเช้ า” (ภาพที 57) ศิลปิ นถ่ายทอดจินตนาการขณะทีไก่กําลังขันรับเช้ า
วันใหม่ โดยศิลปิ นกล่าวว่า “ก็นกึ ว่าไก่ขนั ยังไง เลยเอามาคิดมาฝั นทําออกมา”84 จากภาพแม้ จะ
เป็ นการจินตนาการถึงสภาพการณ์ดงั กล่าว แต่ศลิ ปิ นได้ แสดงรูปทรงของไก่ทีกําลังยืนบนสุม่ อย่าง
สมจริ งทังโครงสร้
:
าง สัดส่วน และรายละเอียดปลีกย่อยอืนๆ เช่น อากัปกิริยาขณะโก่งคอขัน
ลักษณะขน ตลอดจนสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศของรุ่งอรุณทีสามารถพบเห็นได้ ทวั ไปในชนบท
หากแต่มีบรรยากาศทีชวนฝั น สัมผัสได้ ถึงจินตนาการอันเกิดจากความประทับใจของศิลปิ น ดังนัน:
ผลงานชิ :นนี :จึงมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ น
หลัก และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง
สรุปได้ วา่ ผลงานของศิลปิ นมักมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์มากกว่ากระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง
ทังนี
: :เกิดจาก
ประสบการณ์ชีวิต ทังความประทั
:
บใจในธรรมชาติของสัตว์ ความรักความผูกพันของครอบครัว
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ตลอดจนความเหงา ความโดดเดียวจึงทําให้ ศลิ ปิ นถ่ายทอดความรู้สกึ ดังกล่าวออกมาในผลงาน
ศิลปะของตน โดยได้ จินตนาการคิดฝั นขึ :น อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์เรี ยนรู้ทีเคยได้ ศกึ ษากับ
ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ทําให้ หลักการสร้ างผลงานของศิลปิ นมุง่ ศึกษาและทําความเข้ าใจใน
กายวิภาคสัตว์อย่างถูกต้ องเหมือนจริ งก่อน ต่อมาจึงดัดแปลงรายละเอียดปลีกย่อยอืน จึงทําให้ ใน
บางผลงานอาจปรากฏสัดส่วนกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งทีสงู กว่า
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ได้
เนือ+ หา
ผลงานรูปสัตว์ของศิลปิ นมีการแสดงเนื :อหาส่วนตัว กล่าวคือ เมือพิจารณาผลงานมักมี
การนําเสนอภาพความประทับใจของตน โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดดังนี :
ผลงานหลายชิ :นของศิลปิ นมักมีการแสดงเนื :อหาทีเกียวข้ องกับความรักความผูกพัน
ของครอบครัว โดยนําเสนอผ่านรูปทรงของสัตว์ชนิดต่างๆ อาทิ แมว ตุ๊กแก และนกเค้ าแมว ซึง
ศิลปิ นได้ กล่าวถึงรายละเอียดของผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
“แมวสีตวั ” เป็ นเรื องครอบครัว คือแสดงถึงความวังเวง ความเงียบ ความสงบ
ไม่ได้ ต้องการอะไรมาก... “ตุ๊กแก” ก็เหมือนกันแม่มนั เป็ นตัวใหญ่ และมีลกู ๆ ตามมา
เยอะแยะ แม่พาลูกตุ๊กแกไปเป็ นกลุม่ ... ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็จะมีเรื องครอบครัว นกเค้ าแมวนก
ฮูกก็มีพ่อแม่มีลกู อยู่ในปกครอง รักลูกหวงแหนไม่ให้ ใครเอาไป อันนี :เป็ นความรู้ สกึ ทีเราจะ
เขียน... ฟอร์ มของไก่มนั ก็สง่านะ เราก็เอาสัตว์มาแสดงกิริยาท่าทางให้ มนั มีความรู้ สกึ ขึ :นมา
ให้ มนั มีชีวิต...85

เนื :อหาทีปรากฏในผลงานชือ “แมวสีตวั ” (ภาพที 55) ศิลปิ นต้ องการนําเสนอภาพความ
ประทับใจเกียวกับความรักความผูกพันของครอบครัว และความเงียบเหงาวังเวง อันเป็ นผลสืบ
เนืองมาจากภาวะความรู้สึกภายในของศิลปิ น ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงเกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์
ทางความรู้สึกของศิลปิ น
ผลงานชือ “ตุ๊กแก” (ภาพที 56) ศิลปิ นได้ แสดงภาพความประทับใจส่วนตัวผสมผสาน
จินตนาการและความคิดฝั น
โดยนําเอาสิงปกติธรรมดาทีพบเห็นอย่างเจนตามาดัดแปลงและ
นําเสนอด้ วยรู ปลักษณ์ใหม่ทีแตกต่าง ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวว่าตุ๊กแกนันน่
: าเกลียดในความรู้สกึ ของผู้อืน
85
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แต่กลับน่าเอ็นดูสําหรับศิลปิ น ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการแสดงเนื :อหาเรื องความประทับใจในความ
งามของธรรมชาติตามทัศนะส่วนตัวของศิลปิ น
ผลงานชือ “ครอบครัว” (ภาพที 58) ศิลปิ นนําเสนอความรักของครอบครัวผ่านนกเค้ า
แมว 3 ตัวทีอยูท่ ่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบวังเวง ด้ วยอิทธิพลจากสีนํ :าตาลส่งผลทําให้ เกิด
ความรู้สกึ ถึงเวลาใกล้ คํา จากภาพดวงตาของนกเค้ าแมวทีสอ่ งประกายดูลกึ ลับ เมือผนวกเข้ ากับ
ทัศนียภาพทีผิดปกติวิสยั
เป็ นเสมือนการสะท้ อนเอาภาวะความรู้สกึ โดดเดียวภายในจิตใจของ
ศิลปิ นให้ ปรากฏออกมาในผลงานศิลปะ
ผลงานทัง: 3 ชิ :นข้ างต้ นมีเจตจํานงในการถ่ายทอดเนื :อหาทีเกียวข้ องกับสายสัมพันธ์ใน
ครอบครัวซึง มีความหมายครอบคลุมถึงมนุษย์และสัตว์ ถือเป็ นทัศนะและความประทับใจส่วนตัว
ของศิลปิ น สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวว่า “เจตนาของผมส่อแสดงให้ เห็นว่าความรักระหว่าง
ครอบครัว ความรักของแม่ของลูก เราดูแล้ วประทับใจยังไง เวลาสร้ างงานก็ต้องการให้ เกิด
ความรู้สกึ อย่างนัน...
: เราเอาความรู้สึกมาทํา เอาความขึ :นหน้ าอย่างความรัก ความวังเวง ความ
เงียบเหงา เขียนยากนะ แต่ถ้าเราเขียนได้ ก็ถือว่าสําเร็ จ...”86 อาจสรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 3 ชิ :นเกิดขึ :น
ภายใต้ ความรู้สกึ ของศิลปิ นจึงมีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว เช่นเดียวกันกับผลงานชือ “ยาม
เช้ า” (ภาพที 57) แม้ มิได้ มีเนื :อหาทีเกียวข้ องกับความรักความผูกพันระหว่างครอบครัว แต่ศลิ ปิ นได้
แสดงให้ เห็นถึงความประทับใจในสรี ระร่างกายและอากัปกิริยาของไก่ โดยในขันต้
: นเกิดจากความ
ประทับใจในภาพถ่ายไก่ และได้ พบเห็นไก่ยืนบนสุม่ กําลังโก่งคอขัน ประกอบกับได้ หวนระลึกถึง
ภาพบรรยากาศซึง ปรากฏขึ :นในความทรงจําของศิลปิ น จึงทําให้ เกิดการนําเสนอรู ปไก่ทีสง่างามโก่ง
คอขันรับแสงอาทิตย์เป็ นสัญญาณการเริ มต้ นของเช้ าวันใหม่ อาจกล่าวได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :เกิดขึ :น
ภายใต้ ความประทับใจของศิลปิ น ดังนันจึ
: งถือเป็ นเนื :อหาส่วนตัว
สรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 4 ชิ :น มีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว เป็ นการสะท้ อนเอาภาวะ
ความรู้สกึ ภายในของศิลปิ นให้ ปรากฏออกมาในผลงานศิลปะ อาทิ ความประทับใจในสายสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวทีเต็มไปด้ วยความรักความอบอุ่น
ความประทับใจในความงามของสัตว์และ
ธรรมชาติ ตลอดจนความลึกลับ ความเงียบเหงาวังเวง อันเป็ นผลจากภาวะความโดดเดียวทีก่อตัว
ขึ :นในจิตใจของศิลปิ น
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สมโภชน์ อุปอินทร์
สมโภชน์ อุปอินทร์ เกิดเมือวันที 31 ตุลาคม พ.ศ.2477 ทีจงั หวัดเพชรบูรณ์ ปั จจุบนั
อายุ 76 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาประติมากรรม จากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตเคยเป็ นรับราชการอาจารย์ประจํา
ภาควิชาประยุกต์ศลิ ป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั เกษี ยณอายุราชการเป็ น
ศิลปิ นอิสระ มีผลงานเป็ นทียอมรับทังด้
: านวิชาการและการสร้ างสรรค์ศลิ ปะ
ศิลปิ นได้ นําเสนอรูปไก่ในผลงานจิตรกรรมเป็ นครัง: แรกราวปี พ.ศ.2500 ต่อมามีการ
นําเสนอผลงานจิตรกรรมรูปสัตว์ประเภท ควาย และนก ซึง ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั
นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 2 ชิ :น ได้ แก่ ผลงานชือ “กรุงเทพ, 2500” (ภาพที 59)
และผลงานชือ “สูเ่ สรี ภาพ-อิสรภาพ” (ภาพที 60) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 59 กรุงเทพ, 2500 เทคนิค สีนํ :ามัน ขนาด 89 x 64.5 ซม.
ทีมา: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิ ปะแห่งรัชกาลที 9: 6 ทศวรรษศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิหอ
ศิลป์แห่งรัชกาลที 9, 2549), 67.
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ภาพที 60 สูเ่ สรี ภาพ-อิสรภาพ, 2535 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 100 x 112 ซม.
ทีมา: ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, ทัศนศิลป์เพือชีวิตในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ , 2537), 96.
แรงจูงใจ
การนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นได้ มีการแสดงภาพสัตว์ประเภทไก่ใน
ผลงานชือ “กรุงเทพ 2500” (ภาพที 59) ขึ :นเป็ นชิ :นแรก โดยมีทีมาจากความสนใจในเรื องราวทาง
การเมืองของไทยขณะนันคื
: อ ในยุคสมัยของจอมพล ป. พิบลู สงคราม ถูกทําการรัฐประหารโดย
จอมพลสฤษดิd ธนะรัชต์ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการนําเสนอรูปไก่ในผลงานชิ :นนี :ว่า “ไก่มนั
เป็ นสัญลักษณ์ของจอมพล ป. อยูแ่ ล้ ว เขาเกิดปี ไก่ และไก่มนั เลยเป็ นสัญลักษณ์ของพรรค
เสรี มนังคศิลา ใช้ ไก่เป็ นสัญลักษณ์ของเขาไง มันง่ายดี...”87 ดังนันการนํ
:
าเสนอรู ปไก่ในผลงานชิ :นนี :
จึงมีจดุ ประสงค์เพือใช้ เป็ นสัญลักษณ์ถึงจอมพล ป. พิบลู สงคราม
ต่อมาศิลปิ นได้ นําเสนอรู ปสัตว์ประเภทนกขึ :น ในผลงานชือ “เส้ นชัยใต้ กรงเล็บ” (ภาพที
60) ปรากฏภาพนกกําลังบินฝ่ าคลืนลม ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์รูปนกในผลงาน
ชิ :นนี :ว่า “ผมมองว่าช่วงนันสถานการณ์
:
การเมืองนี :เสียงนะ เหมือนเรื อทีจะว่ายข้ ามไปสูจ่ ดุ หมาย แต่
ก็ไปไม่ได้ มีอปุ สรรค ส่วนนกโดยธรรมชาติมนั โผบินได้ มันอิสระ เหมือนจิตวิญญาณทีรุดไป
ข้ างหน้ า...”88 ดังนันนกที
:
ปรากฏในผลงานจึงเกิดจากการพยายามแทนค่าเชิงสัญลักษณ์ หมายถึง
อิสรภาพและเสรี ภาพของบุคคลในสังคม
87

สัมภาษณ์ สมโภชน์ อุปอินทร์ , ศิลปิ น, 24 กรกฎาคม 2553.
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การนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานจิตรกรรมทัง: 2 ชิ :น สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงความสนใจ
ของศิลปิ นเกียวกับการใช้ สญ
ั ลักษณ์เพือสือความถึงเรื องราวทางการเมืองของไทย ซึง เป็ นเรื องที
ศิลปิ นได้ ให้ ความสําคัญอย่างมาก โดยได้ กล่าวถึงดังนี :
ตอนนันผมเริ
:
 มสนใจเหตุบ้านการณ์เมืองมากขึ :น
ผมเชือว่าการเมืองสามารถ
แก้ ไขปั ญหาให้ ประชาชนได้ ... การเมืองมันมีเรื องเศรษฐกิจ สังคม มันก็รวมอยู่ในเรื อง
การเมืองทังนั
: น...
:
มองว่าการเมืองมันสามารถแก้ ได้ ทกุ ปั ญหาถ้ าประชาธิปไตยสมบูรณ์นะ
ผมเชืออย่างนันจริ
: งๆ การเมืองนี :สําคัญ เพราะเราเผชิญอยู่กบั มัน อันนี :เป็ นความจริ ง...
ส่วนตัวจะไม่ได้ เรี ยกร้ องให้ ใครมาสนใจ แต่เรื องการเมืองทุกคนน่าจะต้ องสนใจนะเพราะเป็ น
เรื องผลประโยชน์ของทุกคน...89

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถสะท้ อนทัศนะของศิลปิ นทีมีตอ่ เรื องราวทางการเมืองได้
เนืองจากศิลปิ นเชือว่าปั ญหาเศรษฐกิจ และสังคมเป็ นผลพวงมาจากปั ญหาการบริ หารบ้ านเมือง
ของนักปกครอง เป็ นกลไกทางสังคมซึง ล้ วนมีความสัมพันธ์เกียวโยงซึง กันและกัน ระบบการเมือง
การปกครองทีล้มเหลวจึงอาจก่อให้ เกิดปั ญหาต่างๆ
และในขณะเดียวกันปั ญหาต่างๆทีเกิดขึ :น
สามารถแก้ ไขได้ หากมีการเมืองการปกครองทีอยูภ่ ายใต้ ระบอบประชาธิปไตยทีสมบูรณ์ ด้ วยเหตุนี :
จึงทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจ ตลอดจนให้ ความสําคัญกับเรื องราวทางการเมืองมากเป็ นพิเศษ
ดังนันการเมื
:
องจึงถือเป็ นสิงเร้ าจากภายนอกทีกระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นเกิดทัศนะ และเกิดความต้ องการ
แสดงทัศนะดังกล่าวออกมาด้ วยวิธีการทางศิลปะซึง ตนมีทกั ษะความสามารถ ทังนี
: :เพือตอบสนอง
ต่อภาวะทางอารมณ์ส่วนตนด้ านความสุข ความพึงพอใจ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงจุดประสงค์ของ
การทํางานศิลปะทีมีสาระทางการเมืองดังนี :
เราคงไม่สามารถทําได้ นอกเหนือจากการนําเสนอความคิด... ผลคือความสุข ถ้ า
มันทําสําเร็ จ ถ้ าไม่ล้มเหลวมันก็มีความสุข... การทําให้ คนอืนเข้ าใจงานเรา ก็เป็ นความอยาก
อยู่ แต่ถ้าระดับของเขายังไม่ถึงจุดนันเราต้
:
องยอมรับ... สุนทรี ยภาพมันเหมือนกับคลืนทีต้อง
จูนให้ ตรงกัน... ก่อนอืนมันรับใช้ เราก่อน และเราก็หวังว่าคนอืนจะเข้ าใจ ตังความหวั
:
งว่ามีคน
90
ชอบงานผมคนหนึง ผมก็พอใจแล้ ว...

ดังนันการนํ
:
าเสนอรูปสัตว์ในผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นทัง: 2 ชิ :น จึงเกิดขึ :นภายใต้
แรงผลักดันของแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความสนใจเรื องการเมืองการปกครองของไทย และความ
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ต้ องการแสดงทัศนะของตนให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรม โดยมีเจตนาเพือใช้ รูปสัตว์มาเป็ นสัญลักษณ์ใน
การสือความ
อย่างไรก็ตามแรงจูงใจภายในเรื องการนําเสนอรูปสัตว์ของศิลปิ นปรากฏเฉพาะ
ช่วงเวลาเท่านัน: เนืองจากระดับของแรงจูงใจภายในด้ านการให้ ความสนใจของศิลปิ นเกิดเปลียน
แปลงไปตามสิงเร้ าทีมากระทบอยูเ่ สมอ ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
ผมไม่ยดึ อะไรมากมาย บางทีเขาบอกไม่เป็ นตัวของตัวเอง ถ้ าจะเป็ นตัวเองต้ อง
ทําอย่างนี :อย่างเดียว แต่วา่ อย่างของผมเรื องแต่ละเรื องมันเสร็ จในตัวของตัวเอง มันมีเนื :อหา
ของมัน และมันมีรูปแบบทีจะเหมาะสมกับเนื :อหาอันนัน...
:
ขึ :นอยู่กบั ความสนใจช่วงไหน
ผ่านแล้ วก็ผ่านไป กาลเวลาเปลียน ผมก็เปลียน สาระอะไรก็เปลียน สภาพแวดล้ อมก็เปลียน
ความคิดเราจะเปลียนไปบ้ างก็เป็ นเรื องธรรมดา...91

สิงเร้ าภายนอก ได้ แก่ สภาพแวดล้ อม หรื อสภาพการณ์ในสังคม และสิงเร้ าภายใน
ได้ แก่ ทัศนะคติทีมีตอ่ สิงเร้ า ตลอดจนความต้ องการภายในต่างๆถือเป็ นตัวแปรทีสําคัญในการ
กระตุ้นให้ ศลิ ปิ นเกิดแรงจูงใจและนําเสนอผลงานศิลปะของตนขึ :น กล่าวคือ เมือกาลเวลาเปลียน
สถานการณ์ตา่ งๆในบ้ านเมืองเปลียน แรงจูงใจภายในด้ านความสนใจ และทัศนคติของศิลปิ นย่อม
เปลียนแปลงตามไปด้ วย ดังนันหากศิ
:
ลปิ นเกิดความสนใจเรื องใดระดับของแรงจูงใจภายในเรื องนัน:
จะทวีพลังสูงขึ :น ในขณะทีแรงจูงใจอีกเรื องหนึง อาจอ่อนกําลังลง เพราะความสนใจในเรื องดังกล่าว
ได้ ลดระดับลง หากศิลปิ นยังคงสัมผัสรับรู้ถึงสิงเร้ าภายนอกและสิงเร้ าภายในของตน กระบวนการ
เกิดแรงจูงใจอาจหมุนเวียนเกิดขึ :น และจบลงเป็ นเช่นนี :อย่างต่อเนือง ดังนันความสนใจสร้
:
างสรรค์
รูปสัตว์ในผลงานของศิลปิ นจึงอาจเกิดขึ :นได้ และสามารถจบลง
ขึ :นอยูก่ บั สิงเร้ าทีมากระตุ้นให้
ศิลปิ นเกิดความต้ องการถ่ายทอดรู ปทรง หรื อเนื :อหาสาระทีเกียวข้ องเกียวกับสัตว์
ด้ านแรงจูงใจภายนอก ซึง เกียวกับรางวัล เกียรติยศ ชือเสียง และเงินทองนันศิ
: ลปิ นได้
กล่าวถึง ดังนี :
ผมเคยส่งประกวดแห่งชาติ 5-6 ครัง: ได้ เหรี ยญเงิน 2 ครัง: เหรี ยญทองแดง 4 ครัง:
ทีผมไม่สง่ ต่อเพราะคิดว่าไม่มีมาตรฐาน ไม่อยากได้ หนักไม่อยากแบก เราอยากทํางาน
สบายๆ... ชือเสียงอย่าไปคิดมันดีกว่า เดียวมันก็เป็ นไปตามของมันได้ ... สัตว์ทีเอามาใช้ มนั
เป็ นสัญลักษณ์ได้ ดี... ก็ให้ มนั สําเร็ จไปตามเป้าหมาย แต่ละรู ปมันมีเป้าหมายชัดเจนของมัน
ถ้ ามันไม่ไหวก็ต้องพยายามทําให้ มนั ดีพอ...
ในช่วงสุดท้ ายมีเวลาเขียนรู ปได้ ซกั รู ปหนึง ก็
พอใจแล้ ว...
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สําหรับผม เงินมาบางทีเราก็ไม่อยากทํางาน แต่ผมมองว่าความจริ งเงินมัน
จําเป็ น เงินเป็ นตัวแทนวัตถุ ความสุขของมนุษยชาติ 99.99 เปอร์ เซ็นต์ มันอิงกับวัตถุ... การ
ขายงานมันก็มี ทีผมอยู่ได้ มนั ก็มีมิตรสหายเอาไปขายให้ มองว่าการขายงานเป็ นเรื องปกติ
เป็ นงานบริ สทุ ธิdไม่ได้ โกงกินใคร... เงินทีได้ มาขอให้ เราดํารงชีวิตอยู่ได้ ตามธรรมดา และก็มี
เงินพอทีจะซื :อวัสดุอปุ กรณ์คณ
ุ ภาพมาสร้ างงานก็เท่านี :...92

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถแสดงให้ เห็นว่าแรงจูงใจภายนอกไม่มีอิทธิพลต่อการ
นําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานของศิลปิ นแต่อย่างใด โดยปรากฏเพียงแรงจูงใจภายในด้ านความสนใจ
นํารูปสัตว์มาใช้ ในเชิงสัญลักษณ์เพือสือความเท่านัน: สรุปได้ วา่ สําหรับศิลปิ นการสร้ างสรรค์ผลงาน
ในลําดับแรกต้ องเกิดจากแรงจูงใจภายใน คือ เกิดจากความมุง่ มัน ความเพียรพยายามสร้ างสรรค์
ผลงานให้ สําเร็ จตามความปรารถนา
โดยไม่มีอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอกเข้ ามาเกียวข้ อง
กล่าวคือ ศิลปิ นมิได้ คาดหวังถึงรางวัล ชือเสียง เกียรติยศ แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ วา่ เงินรายได้ ไม่มี
ความสําคัญ เนืองจากเงินเป็ นปั จจัยหนึง ทีสามารถใช้ แลกเปลียนสินค้ าเครื องอุปโภค และบริ โภค
ของมนุษย์ อย่างไรก็ตามการขายผลงานศิลปะนันเกิ
: ดขึ :นภายหลังจากความพยายามทุม่ เทอย่าง
เต็มกําลังความสามารถ ดังนันเงิ
: นจึงเป็ นเสมือนผลพลอยได้ ทีทําให้ ศลิ ปิ นสามารถดํารงชีวิตอยูเ่ พือ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีตนรักต่อไป
กระบวนแบบ
ผลงานทัง: 2 ชิ :น ของศิลปิ นถูกนําเสนอในกระบวนกระบวนแบบเชิงจินตนาการ และ
สัญลักษณ์ เนืองจากผลงานแสดงรูปทรงทีขาดเหตุผลปราศจากพื :นฐานทางตรรกะ โดยสามารถ
กล่าวถึงรายละเอียดของการแสดงออกได้ ดงั นี :
ในผลงานชือ “กรุงเทพ 2500” (ภาพที 59) ปรากฏรูปทรงของผู้หญิง และผู้ชายทีบริ เวณ
ด้ านขวาและส่วนล่างของภาพมีลกั ษณะผสมผสานจินตนาการ โดยรู ปทรงถูกลดทอนแสดงให้ เห็น
ถึงอวัยวะทีอยูผ่ ิดตําแหน่งไม่สามารถเกิดขึ :นได้ ในโลกของความเป็ นจริ ง นอกจากนี :สภาพแวดล้ อม
ยังมีลกั ษณะผิดปกติ ตลอดจนรู ปไก่สีแดงทีปรากฏยังถูกสร้ างขึ :นเพือเป็ นสัญลักษณ์กระตุ้นให้ ผ้ ดู ู
เกิดความคิด และพยายามแทนค่าความหมายของไก่ขึ :น สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวว่า “ไก่มนั
เป็ นสัญลักษณ์ของ จอมพล ป. อยูแ่ ล้ ว เขาเกิดปี ไก่ และไก่มนั เลยเป็ นสัญลักษณ์ของพรรค
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เสรี มนังคศิลา...”93
และสัญลักษณ์

ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการแสดงออกในกระบวนกระบวนแบบเชิงจินตนาการ

ในผลงานชือ “เส้ นชัยใต้ กรงเล็บ” (ภาพที 60) ปรากฏรู ปนกขนาดใหญ่ และเรื อซึง มี
ขนาดเล็กว่านกมาก อยูท่ ่ามกลางฉากทัศนียภาพของทะเลทีผิดแปลกไปจาสภาพความเป็ นจริ ง
ทัว ไป ก่อให้ เกิดการกระตุ้นต่อความคิด พยายามแทนค่าความหมายของรู ปทรงต่างๆทีปรากฏใน
ผลงาน ซึง สอดคล้ องกับศิลปิ นทีกล่าวว่า “นกผมเอามาจากความทรงจํา มันเป็ นเพียงสัญลักษณ์
:
:นนี :จึงมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิง
เท่านัน: ไม่ได้ ระบุถึงสายพันธุ์ไหน”94 ดังนันผลงานชิ
จินตนาการและสัญลักษณ์
จากภาพทีปรากฏศิลปิ นนําเสนอรูปทรง และฉากทัศนียภาพทีผิดแปลกไปจากสภาพ
ความเป็ นจริ งทัว ไป ประกอบกับมีการใช้ สตั ว์ในเชิงสัญลักษณ์เพือสือความถึงสิงอืนที นอกเหนือ
ไปจากสัตว์จงึ ทําให้ สามารถสรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 2 ชิ :นของศิลปิ นมีการถ่ายทอดออกมาในกระบวน
แบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
เนือ+ หา
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นเกิดจากการให้ ความสนใจกับสภาพการณ์ทางการ
เมือง ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงรายละเอียดของการนําเสนอเนื :อหาในผลงานทัง: 2 ชิ :น ดังนี :
ผลงานชือ “กรุงเทพ2500” (ภาพที 59) จากภาพปรากฏสัญลักษณ์เพือใช้ สือความคิด
ของศิลปิ นมากมาย ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
ไก่มนั เป็ นสัญลักษณ์ของ จอมพล ป. หน้ าจอมพลสฤษดิdอยู่ข้างบน เป็ นภาพไก่
ถูกเชือดคอ หมายถึง จอมพลสฤษดิdกระทํารัฐประหารมาจากจอมพล ป. อีกที ผู้หญิงก็เป็ น
แวดวงของสฤษดิdให้ บ้านหลัง รถคันหนึง คนด้ านล่างถูกกําจัด ถูกสังหาร แทนประชาชนที
ตอบโต้ ก็ร้องแลกแหกกระเชิง ก็ทําได้ แค่นนั : 95

สัญลักษณ์ทีปรากฏในผลงาน ได้ แก่ รูปไก่สีแดงเป็ นสัญลักษณ์ของจอมพล ป. พิบลู
สงคราม และสัญลักษณ์ของพรรคเสรี มนังคศิลา ทีบริ เวณคอของไก่มีลกั ษณะเว้ าแหว่งราวกับถูก
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เฉือนออกโดยบุคคลทีอยู่ด้านบนสุดของภาพ ซึง หมายถึงจอมพล สฤษดิd ธนรัชต์ ได้ ก่อการ
รัฐประหารรัฐบาลของจอมพล ป. พิบลู สงคราม ส่วนหญิงสาวทีปรากฏในภาพคือสตรี ทีแวดล้ อม
ใกล้ ชิดและเป็ นฝ่ ายเดียวกันกับจอมพลสฤษดิซd งึ ได้ รับผลประโยชน์ด้านทรัพย์สิน บริ เวณด้ านล่าง
ปรากฏรูปผู้ชายทีอ้าปากร้ องด้ วยความเจ็บปวด เป็ นสัญลักษณ์แทนประชาชนทัว ไปทีได้ รับความ
เดือดร้ อนจากการปกครองแบบเผด็จการทหารของจอมพลสฤษดิd ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีเนื :อหาที
แสดงถึงสภาพการณ์บ้านเมืองซึง ถูกปกครองโดยผู้นําทีมีความคิดแบบเผด็จการทหาร นํามาซึง
ความเดือดร้ อนแก่ประชาชนทัว ไป จึงสามารถสรุปได้ วา่ มีการแสดงออกในเนื :อหาสังคม
ผลงานชือ “เส้ นชัยใต้ กรงเล็บ” (ภาพที 60) เป็ นเรื องราวเกียวกับเส้ นทางเมืองการ
ปกครองของไทยทีต้องพบเจออุปสรรคมากมายในการก้ าวไปสูป่ ระชาธิปไตย ซึง ศิลปิ นกล่าวถึง
เนื :อหาทีถ่ายทอดในผลงานว่า
ผมมองว่าช่วงนันสถานการณ์
:
การเมืองนี :เสียงนะ เหมือนเรื อทีจะว่ายข้ ามไปสู่
จุดหมาย แต่ก็ไปไม่ได้ มีอปุ สรรค ส่วนนกโดยธรรมชาติมนั โผบินได้ มันอิสระ เหมือนจิต
วิญญาณทีรุดไปข้ างหน้ าหมายความว่า คุณต้ องฝ่ าอุปสรรค ต้ องว่ายข้ ามไปไปสูจ่ ดุ หมาย
ปลายทางทีดีงาม ทางการเมืองก็เกียวกับประชาธิปไตยทีสมบูรณ์96

รูปนกทีปรากฏจึงเป็ นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณทีมีอิสระ ต่อสู้กบั อุปสรรค พยายาม
ก้ าวไปข้ างหน้ า เรื อทีลอยอยูใ่ นทะเลซึง มีคลืนลมถาโถมเปรี ยบเสมือนประเทศชาติหรื อประชาชน
ต้ องฝ่ าฟั นอุปสรรคนานัปการเพือไปสูเ่ ป้าหมายทีคาดหวังคือ ประชาธิปไตยทีสมบูรณ์ ดังนัน:
ผลงานชิ :นนี :จึงมีการแสดงเนื :อหาทีเกียวข้ องกับระบอบประชาธิปไตย ประเทศชาติ การเมืองการ
ปกครอง และประชาชน จึงสรุปได้ วา่ ศิลปิ นแสดงออกในเนื :อหาสังคม
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานทัง: 2 ชิ :น มีเนื :อหาทีเกียวข้ องกับการทัศนะมุมมองของศิลปิ น
ทีมีตอ่ การเมืองการปกครองของไทย เป็ นเรื องราวทีเกียวข้ องกับบุคลทัว ไปจึงถือเป็ นเนื :อหาสังคม
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พิชัย นิรันต์
พิชยั นิรันต์ เกิดเมือวันที 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2479 ทีจงั หวัดกรุงเทพมหานครฯ ปั จจุบนั
อายุ 74 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับอนุปริ ญญา จากคณะจิตรกรรมประติมากรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อดีตเคยรับราชการเป็ นครูทีวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร และกองหัตศิลป์ กรม
ศิลปากรตามลําดับ ปั จจุบนั เป็ นข้ าราชการบํานาญ และเป็ นศิลปิ นอิสระ ผลงานการสร้ างสรรค์ของ
ศิลปิ นเป็ นทียอมรับจากบุคคลทั
คคลทัว ไป โดยได้ รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติหลายครัง:
และในปี พ.ศ.2546 ได้ รับการเชิดชูเกียรติให้ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
ศิลปิ นได้ นําเสนอรูปสัตว์ในผลงานจิตรกรรม ได้ แก่ สัตว์ประเภทนกและปลาขึ :นราวปี
พ.ศ.2508 เรื อยมาจนถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาเกือบ 50 ปี มีผลงานทีแสดงรูปสัตว์เป็ น
จํานวนมาก รวมทังมี
: กระบวนแบบในการแสดงออกทีหลากหลาย
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 4 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “วัฏฏะ” (ภาพที 61) ผลงานชือ “วงเวียนชีวิต” (ภาพที 62) ผลงานชือ “การดิ :นรน
ของสรรพชีวิต” (ภาพที 63) และผลงานชือ “สองฝ่ ายว่ายคนละทาง” (ภาพที 64) ซึง มีภาพผลงาน
และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 61 วัฏฏะ, 2509 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 104 x 120.5 ซม.
ทีมา: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิ ปะแห่งรัชกาลที 9: 6 ทศวรรษศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิหอ
ศิลป์แห่งรัชกาลที 9, 2549), 94.
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ภาพที 62 วงเวียนชีวิต, 2510 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 110 x 110 ซม.
ทีมา: อัญชิษฐา ผ่องใส, “พิชยั นิรันต์: สัญลักษณ์ของสัจจะสัจจะของสัญลักษณ์,” ผาสุก 24, 134
(กรกฎาคม-กันยายน 2544) 18-22.

ภาพที 63 การดิ :นรนของสรรพชีวิต, 2538 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ
ทีมา: อัญชิษฐา ผ่องใส, “พิชยั นิรันต์: สัญลักษณ์ของสัจจะสัจจะของสัญลักษณ์,” ผาสุก 24, 134
(กรกฎาคม-กันยายน 2544) 18-22.
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ภาพที 64 สองฝ่ ายว่ายคนละทาง, 2546 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ
(“สองฝ่ ายว่ายคนละทาง”, พ.ศ. 2546, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, พิชยั นิรันต์)
แรงจูงใจ
ในช่วงเริ มต้ นของการนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานจิตรกรรมปรากฏภาพปลา และนกใน
ผลงานหลายชิ :น ซึง มีทีมาจากการสํารวจป่ า และได้ พบกับฟอสซิลรูปสัตว์รวมทังรู: ปใบไม้ จํานวน
มาก จากการพบฟอสซิลดังกล่าวทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความประทับใจจนเกิดแรงจูงใจในการสร้ างสรรค์
ผลงานทีแสดงรู ปสัตว์ขนึ : โดยได้ กล่าวถึงดังนี :
รู ปสัตว์เกิดจากการค้ นหาได้ โดยบังเอิญ
ช่วงทีผมไปเทียวป่ าลึกในเมือง
กาญจนบุรี ลุยขึ :นไปตามลําธาร ก็ไปเจอฟอสซิลใบไม้ บ้าง ปลาบ้ าง มันเป็ นหินปูนก้ อนๆ
แผ่นๆ เลยเอาวางตามฝั งลําธาร... พอขากลับลุยนํ :ากลับมา แผ่นหินปูนทีวางไว้ เกิดแห้ ง พอ
โดนแดดเห็นความสวยจึงเอาลักษณะหินปูนทีมนั มีสีของหิน มีรูปปลา ใบไม้ หอยอยู่ในนัน:
คือเกิดประทับใจเลยเอามาเขียนรู ป... คนทัว ไปเรี ยกยุคการทํางานผมว่ายุคฟอสซิล ผมสนุก
กับพื :นผิว ผมชอบมองเข้ าไปในก้ อนกรวดเล็กๆ บางทีอาจมีกระดูกของผู้ยิงใหญ่อยู.่ ..
สมัยก่อนชอบหาก้ อนหินแแปลกๆ
ปลกๆ เอ็กซเรย์เข้ าไปในก้ อนหิน มองหาอดีตก่อนทีจะมาเป็ นก้ อน
หิน... จุดมุง่ หมายในการสร้ างงานตอนแรกทีเขียนเพราะพื :นผิว แสงเงามันดูสวยทําให้ เกิด
ความคิดในการสร้ างงานศิลปะแนวใหม่ แต่พอเขียนแล้ วมันไปเข้ ากับปรัชญาคําสอนของ
พระพุทธเจ้ า เลยทําให้ เกิดความคิดแตกออกไปอีก กกลายเป็
ลายเป็ นว่าเรื องฟอสซิลนี :สามารถเอา
มาใช้ สร้ างสรรค์เกียวกับเรื องพุทธิปัญญาได้ ด97ี
97

สัมภาษณ์ พิชยั นิรันต์, ศิลปิ น, 23 มิถนุ ายน 2553.
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ด้ วยความรักในธรรมชาติ และความชืนชอบสํารวจป่ าทําให้ ศลิ ปิ นได้ พบฟอสซิลและ
เกิดความประทับใจจึงนําเอาความงามของพื :นผิว สีสนั และรูปร่างของซากสัตว์ทีปรากฏมาใช้ ใน
งานจิตรกรรม ด้ วยวิธีการนําเสนอเช่นนี :ต่อมาได้ สอดคล้ องกับแนวคิดทีเชือมโยงไปสูห่ ลักคําสอน
ของพระพุทธเจ้ า ซึง ศิลปิ นมีความสนใจอยูก่ ่อน เป็ นผลทําให้ ศลิ ปิ นเกิดแรงจูงใจในการหยิบเอา
ภาพสัตว์มานําเสนอในผลงานศิลปะของตนเองอย่างต่อเนืองระยะหนึง
อย่างไรก็ตามภายหลัง
ศิลปิ นได้ หนั เหความสนใจนําเสนอภาพสัตว์ในแบบทีแตกต่างออกไป ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
นอกจากผมชอบรู ปฟอสซิล...และผมยังประทับใจพวกปลาทะเลนํ :าลึก ผมชอบ
ใต้ นํ :าชอบธรรมชาติคือ
หน้ าปลามันขี :โกงมีฟันแหลมหน้ าตาน่ากลัวเหมือนยักษ์ ...
พอประมาณปี พ.ศ.2515 หลังจากทีทําเป็ นหินเป็ นฟอสซิลก็เกิดไอเดียว่าอยากให้ ปลามันพุง่
ไปพุ่งมาบ้ าง แทนทีมนั จะเป็ นก้ อนอยู่ ผมก็เลยลองทําอยากใช้ สีสดๆ... โดยได้ ความคิดจาก
คนทีเห็นแก่ตวั ชอบกอบโกยเงินทอง เหล่านี :เป็ นวิธีการค้ นหาของผม ไอเดียมันก็เลยค่อยๆ
แตกและเติบโตไปทีละน้ อย ทีจริ งผมกําลังค้ นคว้ าหาไอเดียให้ ลงตัว อย่างผลงานรู ปปลา
แบบใช้ ทีพ่กู นั ปั ดไปมาจริ งๆมีจํานวนเป็ นร้ อยๆ ชิ :นเลย98

ผลงานในชุดต่อมาเกิดจากความชืนชอบในลักษณะพิเศษของปลาทะเลนํ :าลึก รู ปปลา
ถูกนํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์เพือสือถึงความเห็นแก่ตวั ของมนุษย์ ลักษณะการสร้ างสรรค์ผลงานของ
ศิลปิ นถือเป็ นการค้ นคว้ าทดลอง เพือหาวิธีการแสดงออกให้ ตรงตามเป้าประสงค์ทีศิลปิ นตังใจหรื
:
อ
คาดหวัง จากจํานวนผลงาน รวมทังระยะเวลาที
:
ยาวนานเกือบ 50 ปี สามารถบ่งชี :ถึงเจตจํานงที
แน่วแน่ในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะซึง ต้ องอาศัยแรงจูงใจภายในอย่างสูง โดยศิลปิ นได้ กล่าวถึง
สาเหตุของการแสดงรูปสัตว์ในผลงานศิลปะอย่างต่อเนืองและยาวนานเอาไว้ ดงั นี :
ระยะเวลาเกือบ 50 ปี ยังทําปลามาอย่างต่อเนือง ผมยังไม่อิมใจมันเหมือนต้ น
กล้ าทีเราปลูกโตเต็มสวนเต็มไร่ เรายังอยากทะนุบํารุ งให้ มนั โตเต็มทีให้ ได้ ยังไม่อยากไปปลูก
ต้ นไม้ ใหม่ ก็อยากเปลียนไปทําอย่างอืนแต่มองว่าต้ นไม้ มนั ยังต้ องโตอีกมันยังมีทางทีจะดัน
ให้ มนั ยิงกว่านี : แต่อาจต้ องใช้ เวลา ในการทําความคิดออกมาให้ สําเร็ จสูงสุดมันไม่ง่าย ทีวาด
ปลายาวนานเพราะมันมีเหตุผลในความคิดของเรา เหมือนเรายิงปื นเบี :ยวไปทางซ้ ายทีไป
ทางขวาทีเราก็ต้องยิงใหม่ ต้ องไปสูเ่ ป้าหมายทีลงตัวทีสดุ แต่ถ้ามันเข้ าเป้าเราก็สามารถทํา
อย่างอืนต่ออย่างสบายใจ99
98
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อาจกล่าวได้ วา่ การนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานศิลปะทียาวนานของศิลปิ น มีมลู เหตุทีมา
จากแรงจูงใจภายในทียงั คงมีพลังเข้ มข้ น กล่าวคือ ลําดับแรกศิลปิ นเริ มประทับใจในความงามของ
ปลาในฟอสซิล และปลาในทะเลนํ :าลึก ลําดับต่อมารูปทรงของปลายังมีนยั ยะทีมีความสอดคล้ อง
กับเนื :อหาเรื องราวทีศลิ ปิ นต้ องการถ่ายทอด นอกจากนี :ตามทัศนะของศิลปิ นทังรู: ปทรง เนื :อหา และ
กระบวนแบบยังสามารถพัฒนาแนวทางการสร้ างสรรค์ให้ มีความสมบูรณ์ลงตัวได้ มากกว่าทีเป็ นอยู่
เมือศิลปิ นยังคงให้ ความสนใจจึงก่อให้ เกิดแรงกระตุ้นให้ ค้นหาความลงตัว
ซึง ถือเป็ นแรงจูงใจ
ภายในทีขบั เคลือนไปสูพ่ ฤติกรรมการสร้ างสรรค์ โดยมีจดุ ประสงค์เพือบรรลุถึงเป้าหมายของความ
งามสูงสุดในแบบทีตนต้ องการ
นอกจากการนําเสนอผลงานด้ วยรู ปปลา นกยังเป็ นสัตว์อีกชนิดหนึง ทีศลิ ปิ นเลือกมา
นําเสนอในผลงานของตน ซึงทังปลาและนก
:
คือ สัญลักษณ์ทีสามารถนํามาใช้ สือสารให้ เกิดความ
สอดคล้ องกับความคิด เทคนิค และกระบวนแบบในการแสดงออก โดยศิลปิ นกล่าวว่า “รูปทรงของ
สัตว์พวกปลาเป็ นชีวิตของมนุษย์ทีไม่เลิศเลอ ส่วนนกมีฐานะสูงส่ง แต่ในทีสดุ มันก็คือนกทีตกลงมา
ตายเหมือนกัน...”100 ผลงานทีนําเสนอด้ วยรู ปสัตว์ของศิลปิ นนอกเหนือจากความต้ องการถ่ายทอด
ความเชือ ความศรัทธาในมุมมองของตนแล้ วนัน: ยังเกิดความต้ องการส่งสาระไปยังบุคคลอืนใน
สังคม เพือเป็ นการเสริ มสร้ างภูมิต้านทานด้ านความดีงาม ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
การทํางานแล้ วต้ องให้ ประโยชน์แก่สงั คมด้ วย เมือก่อนไม่ได้ คิดแบบนี : คิดแต่ให้
ภาพในสมองออกมาให้ เหมือนดังทีคิดให้ ได้
พอผมมาเขียนเรื องธรรมะเริ มรู้ สกึ ว่ามันมี
ประโยชน์กว่าการทํางานสมัยใหม่ทีได้ แค่ความงาม แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเข้ ามาใช้ ด้วยงาน
จะมีคณ
ุ ค่ามากขึ :น มันเหมือนรู ปเขียนในโบสถ์ทีสอนธรรมะ ดูมนั มีคณ
ุ ค่ามาก ให้ สติความรู้
101
ให้ คนหันมาสนใจธรรมะและทําความดีซงึ เป็ นผลพลอยได้ จากศิลปะ

เจตจํานงในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะรู ปสัตว์ของศิลปิ นคือ เพือตอบสนองต่อความ
พึงพอใจส่วนตัว
ตลอดจนมีความต้ องการนําส่งสาระทีเป็ นประโยชน์แก่บคุ คลอืนในสังคมด้ วย
กลวิธีทางศิลปะทีตนมีทกั ษะ ถือเป็ นแรงจูงใจภายในทีเกิดมาจากความปรารถนาดีของศิลปิ นโดย
มิได้ คาดหวังเงินทอง หรื อเกียรติยศใด หากแต่สิงทีศลิ ปิ นคาดหวังคือ ต้ องการให้ เกิดความดีงามใน
สังคม
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สรุปได้ วา่ แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์ของศิลปิ น
อย่างมาก ทังความประทั
:
บใจในรูปปลาทีปรากฏบนฟอสซิล และปลาในทะเลนํ :าลึก ความต้ องการ
ถ่ายทอดความคิดผ่านรู ปทรงสัตว์ทงปลาและนกโดยนํ
ั:
าเสนอในเชิงสัญลักษณ์ ความชืนชอบการ
สํารวจ และการค้ นคว้ าทดลองแสดงออกด้ วยกลวิธีทีหลากหลาย ตลอดจนความต้ องการส่งสาระ
แห่งความดีงามไปยังบุคคลอืนในสังคม
สิงเหล่านี :ล้ วนเป็ นแรงผลักดันให้ ศลิ ปิ นกระทําการ
สร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์ขึ :นในทีสดุ ส่วนด้ านแรงจูงใจภายนอกสําหรับศิลปิ นถือว่าไม่เกียวข้ องต่อ
การสร้ างสรรค์ เนืองจากผลงานทีนําเสนอรูปปลา และนก ศิลปิ นไม่ได้ นําส่งประกวด หรื อขายเพือ
หารายได้ แต่อย่างใด ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
ตอนนันเขี
: ยนรอยพระพุทธบาท ผมได้ รางวัลเหรี ยญทองแดง เหรี ยญเงิน เริ มเป็ นที
รู้ จกั ส่งไปก็ได้ ทกุ ปี จนในทีสดุ ได้ เหรี ยญทอง ตอนนันยั
: งไม่ได้ ทําเรื องฟอสซิล แต่แค่เริ ม
ประทับใจ... พออาจารย์ศิลป์เสีย...วงการการประกวดไม่ศกั ดิdสิทธิdไม่มีใครอยากจะส่ง... จริ งๆ
ผมไม่สนใจว่าส่งงานจะได้ หรื อไม่ได้ แค่ได้ ทําเราก็ดีใจแล้ ว ทําไมเราได้ เหรี ยญถึงจะมีชือ รู้ สกึ
มันไม่ท้าทาย เหรี ยญมันทําให้ กลายเป็ นศิลปิ นดังหรื อ ถ้ าลองไม่สง่ แล้ วเราจะมีชือหรื อไม่...102

ในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์ ศิลปิ นนําเสนอผลงานด้ วยรอยพระพุทธบาททีศลิ ปิ นเกิด
ประทับใจในลวดลาย
ซึง ได้ รางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติหลายครัง: จนทําให้ เริ ม
กลายเป็ นทีร้ ูจกั ในขณะนันศิ
: ลปิ นเพียงเริ มสนใจฟอสซิล แต่ยงั ไม่ได้ นํามาแสดงออกอย่างจริ งจัง
ต่อมาเมือศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ถึงแก่กรรม ศิลปิ นหลายท่านมีความเห็นว่าการประกวดขาด
ความศักดิสd ิทธิd จึงเป็ นเหตุให้ หยุดส่งผลงานเข้ าประกวดรวมทังตั
: วศิลปิ นด้ วย อีกทังศิ
: ลปิ นเกิด
ความคิดท้ าทายศักยภาพความสามารถของตนเอง
รวมทังมาตรฐานทางสั
:
งคมทีใช้ รางวัลเป็ น
เครื องชี :วัดคุณภาพของศิลปิ น โดยได้ แสดงทัศนะว่าหากตนเองไม่ได้ รับรางวัลจากการส่งผลงาน
เข้ าประกวดจะสามารถมีชือเสียงและเป็ นทีร้ ูจกั ได้ หรื อไม่ ผลคือศิลปิ นกลายเป็ นทียอมรับในสังคม
แม้ มิได้ สง่ ผลงานประกวดอย่างต่อเนือง ดังนันความสํ
:
าเร็ จจึงเกิดจากการสร้ างสรรค์ผลงานอย่าง
จริ งจังและบริ สทุ ธิdใจ ซึง เป็ นสิงสําคัญทีศลิ ปิ นได้ ยดึ ถือและปฏิบตั ิ ส่วนเรื องแรงจูงใจภายนอกด้ าน
เงินรายได้ ศิลปิ นกล่าวถึงดังนี :
งานของผมมีคณ
ุ ค่า เกิดจากการเอาชีวิตเข้ าแลก บางทีลกู เต้ าไม่มีจะกินผมก็ยงั
ครํ าเคร่ งกับไอเดียของผมทีมองเห็นว่ามันมีคณ
ุ ค่า การเขียนดอกไม้ ทิวทัศน์ไปวางไว้ ครู่ เดียว
ก็ขายได้ แล้ ว มันเหมือนคนโง่พอกลับบ้ านมาต้ องมาเขียนงานของเรา มันรู้ สกึ มันอิมใจนะ...
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มีผลงานมากทําทุกวันไม่เคยหยุด เฉพาะยุคฟอสซิลมีเป็ นร้ อยๆ ชิ :น คนไทยมักซื :อซื :อภาพ
ทิวทัศน์ แต่งานของผมมีหวั กะโหลกมีกระดูกถ้ าเอาไปแขวนแล้ วคงอัปมงคล แต่ผมก็เขียน
ของผมมาเรื อย...ผมคิดว่ารู ปของผมทําให้ คนดูเกิดความคิด
สะกิดใจให้ คนคิดว่ามัน
หมายถึงอะไร ทําให้ เขาได้ ใช้ ความคิดเวลาดูงาน โน้ มน้ าวให้ คนดูเกิดจินตนาการอย่าง
เดียวกับทีผมคิด...
บางทีเรามีความเดือดร้ อนก็ตวัดดอกไม้ ทะเล ได้ เงินมาเป็ นครัง: คราว มัน
จําเป็ นต้ องขายต้ องสู้ด้วยตัวเองเพราะมีภาระครอบครัว แต่ผมก็ไม่ใส่ใจหรอกงานพวกนัน:
เพราะมันไร้ สาระมันไม่ได้ ให้ ความสุข การทํางานศิลปะของผมไม่ได้ ทําเพือหาชือเสียง ความ
ปรารถนาทีผมต้ องการคือ
ผมต้ องการหาอะไรในตัวของผมเท่านันเอง
:
เหมือน
นักวิทยาศาสตร์ พอคิดอะไรได้ ก็เอามาทดลอง ต้ องดึงรู ปในความคิดของผมออกมาให้ ได้ ...
มันตอบสนองความสุข ถ้ าทําออกมาแล้ วได้ อย่างใจ ทําให้ เราสดชืน มีชีวิตชีวา ภาคภูมิใจ
รวมแล้ วเกิดเป็ นความสุขทีลํ :าลึก...103

รายได้ จากการขายผลงานศิลปะนับว่ามีความจําเป็ นอยูใ่ นระดับหนึง แต่ศลิ ปิ นก็มิได้
เลือกถ่ายทอดตามกระแสในวงการค้ างานศิลปะในขณะนัน:
ตรงกันข้ ามศิลปิ นกลับมุง่ มัน ทีจะ
สร้ างสรรค์ผลงานออกมาให้ สําเร็ จสมบูรณ์ เพียงเพือตอบสนองต่อความสุขภายในจิตใจของตนเอง
และสามารถกระตุ้นให้ ผ้ ชู มเกิดกระบวนการคิด และเข้ าใจในสิงทีศลิ ปิ นต้ องการนําเสนอ อย่างไรก็
ตามไม่อาจปฏิเสธได้ วา่ ปั จจัยด้ านการเงินเป็ นสิงทีไม่สําคัญ
ในบางกรณีศลิ ปิ นต้ องหันมา
สร้ างสรรค์ผลงานตามกระแสนิยมคือ การเขียนภาพทิวทัศน์ หรื อภาพแนวสวยงามต่างๆ หากแต่
การกระทําเช่นนี :เป็ นไปเพือการดํารงชีวิตให้ อยูร่ อดเท่านัน: แต่เจตจํานงทีแท้ จริ งของศิลปิ นได้ ตงมั
ั : น
อยูก่ บั ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด ค้ นหารูปแบบของตนเองและสามารถแสดงออกได้ ตรง
ตามความคาดหมาย รวมทังสื
: อสารออกมาได้ อย่างสมบูรณ์
สรุปได้ วา่ รางวัล ชือเสียง และเงินทองซึง เป็ นแรงจูงใจภายนอกไม่มีสว่ นเกียวข้ องกับ
การสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีนําเสนอรู ปสัตว์แต่อย่างใด
สิงสําคัญทีมีส่วนทําให้ ศลิ ปิ น
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะของตนคือ แรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความรักในธรรมชาติ ความสุขใจเมือได้
ทดลอง ค้ นหา และสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาด้ วยสือทางศิลปะทีตนเองมีทกั ษะความ
ชํานาญ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็ นความพึงพอใจส่วนตน ตลอดจนสามารถปลุกจิตสํานึกในเรื อง
คุณงามความดีให้ แก่บคุ คลอืนในสังคมได้
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กระบวนแบบ
กระบวนแบบทีศลิ ปิ นเลือกใช้ ในการนําเสนอคือ
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์ และกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ กล่าวคือ ในผลงานชือ “วัฏฏะ” และ
ผลงานชือ “วงเวียนชีวิต” ถูกแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ และใน
ผลงานชือ “การดิ :นรนของสรรพชีวิต” และผลงานชือ “สองฝ่ ายว่ายคนละทาง” ถูกแสดงออกใน
กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดดังนี :
ผลงานชือ “วัฏฏะ” (ภาพที 61) รูปปลาทีปรากฏมีลกั ษณะทีดดั แปลงมาจากธรรมชาติ
หากแต่สภาพบรรยากาศทีศิลปิ นกําหนดขึ :นนันผิ
: ดแปลกไปจากสภาพความเป็ นจริ งทัว ไป กล่าวคือ
ศิลปิ นแสดงร่องรอยรู ปทรงของซากปลาทีเบียดตัวว่ายวนเป็ นวงกลม ต้ องการสือแสดงออกในเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าความเป็ นจริ ง ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงการใช้ สญ
ั ลักษณ์ในภาพว่า “วัฏฏะ ซาก
ปลาทีวา่ ยวนแทนสรรพชีวิตทังหลาย
:
ปลามันเป็ นเพียงสัญลักษณ์แทนสิงมีชีวิตทังหมด
:
ภาพนัน:
เวียนว่ายตายเกิดไปสูค่ วามว่างเปล่าคือหลุมสีขาว”104 เช่นเดียวกันกับผลงานชือ “วงเวียนชีวิต”
ศิลปิ นแสดงภาพซากนก บ้ างแสดงอาการโผบิน บ้ างเป็ นซากทีทบั ถมกัน มีความหมายถึงการเป็ น
ตัวแทนของการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์ ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “เอาปลากับนกมาเป็ นตัวแทนคน ปลา
คือ สามัญชนระดับเราๆ หมายถึงชีวิตสามัญ ส่วนนกหมายถึงมหาเศรษฐี คิดว่าเขาสูงส่ง เพราะ
:
ง: 2 ชิ :นจึงมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
บินได้ ”105 ดังนันผลงานทั
ผลงานชือ “การดิ :นรนของสรรพชีวิต” (ภาพที 63) และผลงานชือ “สองฝ่ ายว่ายคนละ
ทาง” (ภาพที 64) มีการแสดงออกในกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้ สกึ ผลงานชือ
“การดิ :นรนของสรรพชีวิต” รู ปร่างของปลาถูกนําเสนอเพียงร่องรอยฝี แปรงทีปาดป้ายเป็ นทางยาวมี
ลักษณะเป็ นนามธรรมมากกว่าผลงานชือ “สองฝ่ ายว่ายคนละทาง” ซึง ศิลปิ นได้ ใส่รายละเอียดของ
ปลาในลักษณะกึงเหมือนจริ ง
จากผลงานทังสองสามารถสั
:
มผัสได้ ถึงความรวดเร็ วของเส้ นอันเกิดจากร่ องรอยของฝี
แปรงทีถกู ปาดป้ายอย่างฉับพลัน แสดงภาพปลาทีกําลังแหวกว่ายสวนทางไปมาอย่างรวดเร็ ว อีก
ทังสี
: สนั ทีศลิ ปิ นเลือกใช้ ยงั มีความสดใส และมีคา่ นํ :าหนักทีตดั กันส่งผลเร้ าอารมณ์ความรู้สึกให้
สัมผัสได้ ถึงความเคลือนไหว ความตืนเต้ น ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงผลงานทังสองชิ
:
:นว่า “ถ้ าทําแบบนี :
104

เรื องเดียวกัน.
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จะดูเร็ วขึ :นไหม พุง่ ไหม ต้ องการแสดงความเคลือนไหวด้ วยเส้ น อยากใช้ สีสด ความจริ งในภาพการ
ดิ :นรนของสรรพชีวิตก็ใช้ สีสดนะ แต่ในยุคนันไม่
: มีเงินซื :อสีเกรดอาร์ ตติสต์สีมนั เลยซีดอย่างทีเห็น”106
อย่างไรก็ตามในผลงานทังสองชิ
:
:นยังมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์ร่วมด้ วย กล่าวคือ ปลาทีปรากฏในภาพถูกใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนความเห็นแก่ตวั
ของมนุษย์ ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “ใช้ ปลาพวกนี :แทนคนคือ มันมักว่ายไปไม่เอาเพือนฝูง ว่ายไปแบบ
: งอาจสรุปได้ วา่ ผลงาน
เอาแต่ตวั รอด หรื อการดิ :นรนของคนทีไขว่คว้ าหาความสุขใส่ตวั ”107 ดังนันจึ
ทัง: 2 ชิ :นมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นหลัก แต่แฝงเร้ นไป
ด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง
การสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีนําเสนอด้ วยรูปสัตว์ของศิลปิ น มีกระบวนแบบในการ
แสดงออก 2 ลักษณะด้ วยกัน คือ กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ และกระบวนแบบ
อัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ ซึง สัดส่วนในการนําเสนอกระบวนแบบทังสองมี
:
ความแตกต่างกัน
ไปตามแต่ความต้ องการของศิลปิ น อย่างไรก็ตามผลงานทุกชิ :นมักมีการแสดงออกด้ วยกระบวน
แบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ร่วมด้ วยเสมอ สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวสรุ ปไว้ วา่ “สัตว์
สําหรับผมมันเป็ นเพียงสัญลักษณ์ทีแทนทุกชีวิต”108
เนือ+ หา
ผลงานทีนําเสนอด้ วยรูปสัตว์ของศิลปิ นประกอบด้ วยเนื :อหาส่วนตัว และเนื :อหาสังคม
ซึง เนื :อหาส่วนตัวนําเสนอในผลงานชือ “วัฏฏะ” (ภาพที 61)และผลงานชือ “วงเวียนชีวิต” (ภาพที
61) ส่วนเนื :อหาสังคมถูกนําเสนอในผลงานชือ “การดิ :นรนของสรรพชีวิต” (ภาพที 63)และผลงาน
ชือ “สองฝ่ ายว่ายคนละทาง” (ภาพที 64) ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงรายละเอียดของเนื :อหาในผลงานชือ
“วัฏฏะ” และ “วงเวียนชีวิต” ดังนี :
ภาพปลากับนกมันเข้ าเรื องกับศาสนา นึกไปว่าปลาพวกนี :เมือก่อนเคยว่ายในนํ :า
มันก็เป็ นสัจธรรม วันหนึง มนุษย์ก็คงจะเหมือนปลาเหมือนใบไม้ ทีเมือก่อนเคยว่ายเคยสะบัด
อยู่บนต้ น แต่ตอนนี :กลายเป็ นซากดินซากปูนไปแล้ ว เลยเอาศาสนาเข้ ามาผนวก
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ภาพ “วัฏฏะ” แทนสรรพชีวิตทังหลาย
:
ไม่ใช่วา่ จะต้ องเป็ นนกเป็ นปลา มันเป็ น
เพียงสัญลักษณ์แทนสิงมีชีวิตทังหมด
:
ภาพนันแสดงการเวี
:
ยนว่ายตายเกิดไปสูค่ วามว่าง
เปล่า มันคือหลุมขาว ในอวกาศมีหลุมดํา ใครเข้ าไปแล้ วไม่ได้ ออกมา คนโบราณคิดว่านรก
เข้ าไปแล้ วมืดๆ ส่วนสีขาวในภาพนี :คิดว่าในโลกเรามีศาสดาทีช่วยเราให้ ประพฤติดี ทําดี ถ้ า
ทําความดีจิตใจเราก็ได้ ขึ :นสวรรค์ สามารถพบสวรรค์ได้ เหมือนชีวิตทังหลายที
:
เวียนว่ายยังมี
โอกาสไปสูแ่ สงสว่างซึง หมายถึงสวรรค์ รู ปปลาทีผมเขียนจะมีการแสดงกาลเวลา มีอดีต
ปั จจุบนั มีอนาคต อยู่ในตัว เป็ นเส้ นทางของธรรมชาติ
ส่วนนกในภาพ “วงเวียนชีวิต” เขาคิดว่าเขาบินได้ แต่หนีความตายไม่ได้ ในทีสดุ ก็
ต้ องตกลงมาผุพงั เขียนซากนกแต่แสดงอาการบินทะยาน แม้ จะบินหนีสงู ในอากาศ แต่มนั ก็
มีความตายปนอยู่ สรรพชีวิต สรรพสิง หินผา ต้ นไม้ มันก็ไม่มีอะไรคงทนยัง ยืน ผุพงั ไปตาม
กาลเวลา เป็ นแก่นของสัจธรรม ผมก็เอาการคิด การวางรู ปทีมีความพอดี งดงาม รู ปทรงของ
สัตว์พวกปลาเป็ นชีวิตของมนุษย์ทีไม่เลิศเลอ ส่วนนกมีฐานะสูงส่ง แต่ในทีสดุ มันก็คือนกที
ตกลงมาตายเหมือนกัน มาเป็ นดิน หิน นํ :า ลม ไฟ เป็ นเพียงสัญลักษณ์ทีเข้ าใจได้ ง่ายๆ109

ผลงานชือ “วัฏฏะ” (ภาพที 61)และผลงานชือ “วงเวียนชีวิต” (ภาพที 62) มีการ
แสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว กล่าวคือ เป็ นเรื องของความเชือความศรัทธาส่วนตัวของศิลปิ น ซึง
เกียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีกล่าวว่า ทุกชีวิตล้ วนเป็ นอนิจจัง ไม่มีผ้ ใู ดสามารถหลีกหนี
ความเสือม และความตายได้ โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ของปลาแทนบุคคลธรรมดาสามัญ และนกแทน
บุคคลทีมียศถาบรรดาศักดิdหรื อบุคคลทีมีฐานะ
หากแต่ทงหมดต่
ั:
างต้ องเผชิญกับความตายใน
ท้ ายทีสดุ แม้ เนื :อหาทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นจะเป็ นเนื :อหาส่วนตัว แต่เมือนําออกแสดงต่อ
สาธารณชน ศิลปิ นได้ มีความคาดหวังให้ บคุ คลในสังคมได้ เกิดการตระหนักรู้ในสัจธรรมของชีวิต
ผลงานชือ “การดิ :นรนของสรรพชีวิต” (ภาพที 63) และผลงานชือ “สองฝ่ ายว่ายคนละ
ทาง” (ภาพที 64) เป็ นเนื :อหาสังคม กล่าวคือ ผลงานทังสองเกิ
:
ดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสภาพ
ความเป็ นไปของมนุษย์ในสังคม ดังทีศิลปิ นได้ กล่าวถึงเนื :อหาทีปรากฏในผลงานทัง: 2 ชิ :น ดังนี :
ต่างฝ่ ายต่างเอาตัวรอด มันแสดงให้ เห็นความดิ :นรน มันก็หมายถึงคนในสังคม
เวลาเกิดมาก็ไขว่คว้ าหาความรํ ารวย หาชือเสียง ดิ :นรนกันไป สอดแทรกธรรมะเข้ าไป อย่างมี
คําว่า ปลาเล็กกินปลาใหญ่ หมายถึง คนทีประพฤติไม่ดี โลภมาก อยากมีชือเสียง มีความ
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อยาก มีความทะเยอทะยาน ก็ใช้ ปลาพวกนี :แทนคนในสังคม คือ มันมักว่ายไปไม่เอาเพือน
ฝูง ว่ายไปแบบเอาแต่ตวั รอด หรื อการดิ :นรนของคนทีไขว่คว้ าหาความสุขใส่ตวั 110

ผลงานจิตรกรรมชือ “การดิ :นรนของสรรพชีวิต” (ภาพที 63) และ “สองฝ่ ายว่ายคนละ
ทาง” (ภาพที 64) มีเนื :อหาสังคม เนืองจากสาระทีศลิ ปิ นต้ องการนําเสนอนันเปรี
: ยบเสมือนภาพ
สะท้ อนของสังคมมนุษย์
ทีตา่ งฝ่ ายต่างดิ :นรนเพือให้ ชีวิตอยูร่ อดโดยไม่สนใจความเป็ นไปของ
บุคคลอืน ต่างกอบโกยผลประโยชน์เข้ าหาตัวให้ ได้ มาซึง เกิดอํานาจ เงินทอง ก่อให้ เกิดการแก่งแย่ง
การเอารัดเอาเปรี ยบ ดังสํานวนไทยทีวา่ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ผู้ทีมีอํานาจมากกว่าย่อมได้ เปรี ยบ
ผู้ทีมีอํานาจน้ อยกว่า ถือเป็ นการอุปมาถึงความเห็นแก่ตวั ของมนุษย์ทีอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม
ดังนันสามารถสรุ
:
ปได้ วา่ เนื :อหาทีปรากฏในผลงานจิตรกรรมทีแสดงรูปสัตว์ของศิลปิ น
ประกอบด้ วยเนื :อหาส่วนตัวซึงเกียวข้ องกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ า อันได้ แก่สจั ธรรมของ
ชีวิต และเนื :อหาสังคม ซึง เกียวกับความเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน และการเอารัดเอาเปรี ยบผู้อืน
เป็ นสภาพการณ์ของสังคมทีเกิดขึ :นได้ ไม่วา่ ยุคสมัยใด หรื อในสังคมระดับใด
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กําจร สุนพงษ์ ศรี
กําจร สุนพงษ์ ศรี เกิดเมือวันที 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2480 ทีจงั หวัดลพบุรี ปั จจุบนั อายุ
73 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาประติมากรรม จากคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับปริ ญญาโท สาขาประติมากรรม จากสถาบันศิลปะ
โอติส ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา และได้ รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิสd าขาทฤษฎีศลิ ป์ จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศิลปิ นมีผลงานเป็ นทียอมรับทังด้
: านวิชาการและการสร้ างสรรค์ศิลปะ สัตว์ประเภทแรก
ทีปรากฏในผลงานของศิลลปิปิ นคือไก่ ถูกนําเสนอในผลงานจิตรกรรมราวปี พ.ศ.2500 ต่อมาศิลปิ นได้
หันเหความสนใจไปนําเสนอภาพลักษณ์ของสิงอืน จนกระทัง ราวปี พ.ศ.2530 จึงเริ มสร้ างสรรค์
ผลงานโดยแสดงรู ปสัตว์ประเภทนกอีกครัง:
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 2 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “รุรุ่งอรุณ” (ภาพที 65) และผลงานชือ “สูเ่ สรี ภาพ-อิสรภาพ” (ภาพที 66) ซึง มีภาพ
ผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 65 รุ่งอรุ ณ, 2500 เทคนิค สีนํ :ามัน ขนาด 89 x 64.5 ซม.
ทีมา: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิ ปะแห่งรัชกาลที 9: 6 ทศวรรษศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิหอ
ศิลป์แห่งรัชกาลที 9, 2549), 58.
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ภาพที 66 สูเ่ สรี ภาพ-อิสรภาพ, 2535 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 100 x 115 นิ :ว.
ทีมา: กําจร สุนพงษ์ ศรี , วิถีทางของข้ าพเจ้ า 2000 (กรุงเทพ: M.Lee Publishing House, 2543), 22.
แรงจูงใจ
ผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นได้ นําเสนอสัตว์ประเภท ไก่ และนก ซึง เกิดขึ :นภายใต้
ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึง
อิทธิพลของแรงจูงใจภายในผลักดันให้ ศลิ ปิ นกระทําการสร้ างสรรค์ขึ :น
มูลเหตุของการนําเสนอรูปไก่ในผลงานจิตรกรรมชือ “รุ่งอรุ ณ” (ภาพที 65) ดังนี :
รุ่ งอรุ ณ เป็ นภาพสัตว์แรกๆภาพหนึง ของวงการศิลปะสมัยใหม่...
... ผมทําเพียงแค่
รู ปเดียวแล้ วก็เลิกไป... ตอนนันบั
: งเอิญอยู่ในช่วงเปลียนถ่ายการปกครองจากจอมพล ป. มา
สู่ จอมพลสฤษดิd ซึง มีลกั ษณะค่อนข้ างเผด็จการ... คนไทยเข้ าสูย่ คุ ประชาธิปไตยทีเราคิดว่า
ใช่ในปี พ.ศ.2475 แต่ผลสุดท้ ายนานเข้ าเรารู้ สกึ ว่ามันไม่ใช่ แต่ถึถงึ ไม่ใช่ก็ยงั ดีกว่าสมัย
จอมพลสฤษดิd นัน ไม่ใช่หนักเลย... เรารู้สกึ อึดอัด รู้ สกึ ว่าประชาชนไทยเริ มไม่มีความหวัง...
สิทธิขนพื
ั : :นฐานของมนุษย์ถกู จํากัดอย่างชัดเจน… ในช่วงนันเราต้
:
องยอมรับว่าความคิดแนว
สังคมนิยมแพร่ หลายเข้ าสูว่ งการเยาวชนไทย ผมเป็ นเยาวชนคนหนึง ก็คงไม่พ้นกับสภาวะอัน
นี : ก็ซมึ ซับมาใช้ ด้วย... ใช้ ไก่แทนคนทีเบิกบานเห็นเสรี ภาพ...เป็ นสัญลักษณ์เชิงการเมืองนิดๆ
... 111

สภาพการณ์แวดล้ อมทางสังคมในขณะนันได้
: กลายมาเป็ นสิงเร้ าทีกระตุ้นให้ ศลิ ปิ นเกิด
ความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานโดยมีการนําเสนอรูปไก่เพือใช้ เป็ นสัญลักษณ์ เนืองจากไก่มีนยั ยะที
111

สัมภาษณ์ กําจร สุนพงษ์ ศรี , ศิลปิ น, 1 สิงหาคม 2553.

183
แสดงถึงความมีอิสรเสรี กล่าวคือ เหตุการณ์ทางการเมืองในขณะนันเต็
: มไปด้ วยอํานาจการ
ปกครองเชิงเผด็จการทางทหาร ประชาชนถูกจํากัดสิทธิเสรี ภาพ ศิลปิ นซึง เป็ นบุคคลหนึง ทีอยูใ่ น
สภาวการณ์เช่นนันย่
: อมต้ องสัมผัสรับรู้ได้ ถึงภาวะดังกล่าว ดังนันเมื
: อสิงเร้ าภายนอกคือ เหตุการณ์
ทางการเมืองกระตุ้นเร้ าต่อการรับรู้ของศิลปิ นจึงก่อให้ เกิดปฏิกิริยาตอบสนองภายในคือ
เกิด
อารมณ์ความรู้สกึ กดดันและภาวะความตึงเครี ยด นํามาซึง ความต้ องการลดระดับความตึงเครี ยด
นันด้
: วยการคิดแสวงหาหนทางในการแสดงออก โดยถ่ายทอดด้ วยกลวิธีทางศิลปะทีศลิ ปิ นมีความ
สามารถและกระทําได้ รู ปไก่ทีปรากฏในผลงานนอกจากจะถูกนํามาใช้ แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์
แล้ วนัน: ยังสามารถเชือมโยงไปสูพ่ ื :นฐานด้ านความสัมพันธ์และความชืนชอบของศิลปิ นทีมีตอ่ ไก่
อีกประการหนึง ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึง ดังนี :
ผมเป็ นคนรักสัตว์เหมือนคนทัว ไป ผมเลี :ยงปลากัดคูก่ บั ไก่ เลี :ยงจิ :งหรี ดด้ วยให้ มนั
ขันมันใช้ ปีกสีกนั ... เป็ นการละเล่นของเด็กๆช่วงหลังสงครามโลกครัง: ทีสอง ตอนนันเราไม่
:
มี
อุปกรณ์การเล่นนอกจากจะเล่นกับธรรมชาติ เอาปลากัดมาใส่โหลดูมนั พอง... ไก่ผมพอมี
ศักยภาพหาซื :อได้ คือ หาง่าย ราคาไม่แพงนัก นอกจากนันก็
: เอามาตีได้ สนุกๆ ตามประสา
เด็ก เป็ นธรรมดาของเด็กผู้ชายมีลกั ษณะชอบความรุ นแรงบ้ างเล็กน้ อยเป็ นสันดานดิบทีมีใน
ตัว... ผมว่าลูกไก่มนั น่ารักมันกลมๆ มีขนฟูๆ มันสวย เชือง ผมเลี :ยงไก่อยู่หลายปี หลายรุ่น
ในชีวิตผมมีความผูกพันกับไก่มากพอควรเลยหยิบมาเป็ นสัญลักษณ์ เรารู้ จกั ไก่หมด ทัง:
กิริยาท่าทาง ไก่ตวั ผู้ทีขนั จะทําอย่างไรก็พอจับความได้ นอกเสียจากความผูกพันส่วนตัว
แล้ วผมเห็นความงามของมัน ประทับใจในรู ปร่ าง อุปนิสยั เป็ นสัตว์ทีมีสีสนั สง่างาม...112

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถสะท้ อนให้ เห็นว่าศิลปิ นมีความใกล้ ชิดธรรมชาติ ในวัย
เยาว์เคยเลี :ยงสัตว์ทงปลากั
ั:
ด จิ :งหรี ด และไก่ โดยมีจดุ ประสงค์เพือตอบสนองความสุขและความ
เพลิดเพลินของตน โดยทีศิลปิ นมีความผูกพันใกล้ ชิดกับไก่เป็ นพิเศษจนเกิดความรักเอ็นดู รวมทัง:
เกิดความประทับใจในรู ปร่าง กิริยาท่าทาง ตลอดจนอุปนิสยั ของไก่ และมีความรู้ความเข้ าใจ
เกียวกับสัตว์ประเภทนี :เป็ นอย่างดี
ดังนันในผลงานชื
:
อ “รุ่งอรุณ” (ภาพที 65) ไก่สามารถนํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์เพือสือ
ความและมีความสอดคล้ องกับเนื :อหาทีต้องการแสดงออก ซึง การนําเสนอรู ปไก่ดงั กล่าวเป็ นผลสืบ
เนืองมาจากประสบการณ์ในวัยเยาว์ของศิลปิ นทีมีความผูกพันและมีความชืนชอบไก่มากเป็ นพิเศษ
ทําให้ ศลิ ปิ นมีความรู้จกั คุ้นเคยกับลักษณะท่าทาง อากัปกิริยา ตลอดจนอุปนิสยั ของสัตว์ประเภทนี :
112
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ได้ เป็ นอย่างดี จึงง่ายต่อการนําความรู้ทีสงั สมมาใช้ สร้ างสรรค์ในผลงานจิตรกรรมของตน อาจ
กล่าวได้ ว่าทังความประทั
:
บใจ ความชืนชอบ ความผูกพันใกล้ ชิด และความรู้ ทีมีเกียวกับไก่
ตลอดจนความต้ องการถ่ายทอดประสบการณ์ทีเกิดจากการรับรู้ของตนด้ วยกลวิธีทางศิลปะทีตนมี
ทักษะ คือแรงจูงใจภายในทีมีพลังกระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นนําเสนอรู ปไก่ในผลงานจิตรกรรมของตนขึ :น
อย่างไรก็ตามการสร้ างสรรค์ภาพสัตว์ของศิลปิ นได้ หยุดชะงักลง เนืองจากศิลปิ นได้ หนั เหความ
สนใจไปสูส่ ิงอืนทีศลิ ปิ นมีความสนใจนําเสนอมากกว่า ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “การวาดภาพสัตว์มา
เป็ นช่วงๆ เมือสนใจจะหยิบเอามาใช้ ... ความเบือหน่ายความซํ :าซาก เป็ นศัตรูทีร้ายกาจของวงการ
ศิลปะ พวกศิลปิ นเองก็กลัวคํานี : ผมไม่ชอบความซํ :าซาก ชีวิตเราต้ องเดินหน้ าทุกวัน...”113 เมือมี
แรงจูงใจเรื องอืนเข้ ามาแทนที ทําให้ ความสนใจในสัตว์ลดน้ อยลง จึงเป็ นเหตุให้ การสร้ างสรรค์
ผลงานทีแสดงรู ปสัตว์ของศิลปิ นว่างเว้ นตามไปด้ วย จนกระทัง ราวปี พ.ศ. 2530 ศิลปิ นจึงได้
กลับมาให้ ความสนใจในการสร้ างสรรค์รูปสัตว์ในผลงานจิตรกรรมของตนอีกครัง: โดยในครัง: นี :มีการ
นําเสนอสัตว์ประเภทนกในผลงานจิตรกรรม ดังเช่น ในผลงานชือ “สูเ่ สรี ภาพ-อิสรภาพ” (ภาพที
66) ศิลปิ นใช้ รูปนกเพือเป็ นตัวแทนของเสรี ภาพ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า
เริ มทําภาพนกราวปี 2530 มีนกปรากฏภาพสองภาพ... ผมชอบค้ นหาสิงใหม่
เปลียนแปลงเนื :อหา และกระบวนแบบ พอถึงยุคอิมตัวเราก็จะหยุดและเลิก แต่กส็ ามารถ
กลับมาใหม่ได้ อีก... นกก็มีไอเดียคล้ ายไก่ เป็ นสัตว์ทีสามารถโบยบินไปได้ ทกุ ที... ตอนเย็น
เห็นมันบินกันเป็ นฝูง ผมแปลกใจบางตัวใหญ่แล้ วยังบินได้ แต่ทําไมเราบินไม่ได้ บางครัง: เรา
ก็อิจฉามัน... นกยังเป็ นสัญลักษณ์ของเสรี ภาพด้ วย...114

มูลเหตุทีจงู ใจให้ ศลิ ปิ นเกิดความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรูปนกเกิดจาก
ประสบการณ์ทีได้ รับรู้ และความรู้สกึ อัศจรรย์ใจของศิลปิ นทีได้ รับจากธรรมชาติทีสรรค์สร้ างให้ สตั ว์
แต่ละชนิดมีคณ
ุ ลักษณะและความสามารถเฉพาะทีแตกต่างกัน นอกจากนี :ยังมีแนวความคิดทีมี
ความคล้ ายคลึงกับผลงานชือ “รุ่งอรุณ” (ภาพที 65) คือใช้ สตั ว์เพือแสดงนัยยะถึงเสรี ภาพของสรรพ
ชีวิตอีกประการหนึง
ผลงานการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นเปลียนแปลงไปตามสิงเร้ าและระดับความเข้ มข้ นของ
แรงจูงใจภายใน
ซึง ศิลปิ นมีธรรมชาตินิสยั ทีชืนชอบและต้ องการแสวงหาสิงแปลกใหม่ในการ
สร้ างสรรค์อยูเ่ สมอสิงนี :ถือเป็ นแรงจูงใจภายในทีสําคัญ เพราะมีผลต่อการเปลียนแปลงด้ านกระบวน
113
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แบบ สาระและเนื :อหาในการทํางาน กล่าวคือ เมือศิลปิ นได้ สมั ผัสรับรู้ตอ่ สิงเร้ าภายนอกทีได้ พบเห็น
หรื อรู้สึก และระดับของแรงจูงใจด้ านความสนใจในเรื องนันทวี
: พลังขึ :น ศิลปิ นจะแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองด้ วยการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะตามทีตนมีความสามารถ และหากแรงจูงใจในเรื องนัน:
อ่อนกําลังลงหรื อมีแรงจูงใจเรื องอืนเข้ ามาแทนที การนําเสนอผลงานของศิลปิ นจะมีการแสดงออกที
เปลียนแปลงตามไปด้ วย ดังนันสั
: ดส่วนความเข้ มข้ นของแรงจูงใจภายในจึงเป็ นปั จจัยทีสําคัญในการ
กําหนดทิศทางการสร้ างสรรค์ของศิลปิ น ส่วนเรื องแรงจูงใจภายนอกด้ าน เงิน รางวัล เกียรติยศ
ชือเสียง และการยอมรับจากบุคคลอืนได้ เข้ ามามีอิทธิพลในช่วงเริ มต้ นของการสร้ างสรรค์ กล่าวคือ
ขณะกําลังศึกษาศิลปิ นมีความคาดหวังรางวัลจากการส่งผลงานประกวดดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึง ดังนี :
ระหว่างนันเป็
: นนโยบายอย่างหนึง คือ เริ มต้ องการแสดงให้ เห็นเป็ นทียอมรับของ
สังคมว่าเราก็พอมีดี ต้ องการทดสอบความสามารถ ต้ องการหยัง ทราบถึงผลการตัดสินของ
กรรมการว่าผลงานเราเป็ นทียอมรับหรื อไม่... ทุกคนทุกอย่างไม่วา่ จะแข่งขันอะไรทังสิ
: :นก็มี
การคาดหวังเตรี ยมตัว แต่จะมากบ้ างน้ อยบ้ างแตกต่างกันไป... พอได้ มา (รางวัล) ก็ทําให้ เรา
มีชือมีเสียงมีประวัติทีดี แต่พอทําได้ พอประมาณผมก็คิดว่าวิธีนี :เป็ นวิธีทีเราไม่คอ่ ยชอบนัก
คือ พอได้ รางวัลแล้ วรู้ สกึ ว่ามันเพิมความเครี ยด เพราะการส่งแต่ละครัง: เราจะต้ องมีการกะ
เกณฑ์คาดเดาความรู้ สกึ นึกคิดของกรรมการทําให้ เรารู้ สกึ อึดอัด เราคิดว่าน่าจะพอแล้ วก็เลย
เลิก และอีกอย่างตอนนันเริ
:  มวางแผนไปเรี ยนต่อทีอเมริ กาจําเป็ นต้ องหาเงิน ก็เริ มเขียนงานที
ดูง่ายสบายๆ...115

ในช่วงเริ มต้ นของการสร้ างสรรค์ศลิ ปิ นส่งผลงานเข้ าประกวดเพราะการได้ มาซึง รางวัล
เป็ นการท้ าทายต่อศักยภาพความสามารถของตนเอง รวมทังต้
: องการเป็ นทียอมรับจากบุคคลอืน
ดังนันการส่
:
งผลงานเข้ าประกวดย่อมเกิดการคาดหวังเสมอ จึงอาจกล่าวได้ วา่ รางวัล เกียรติยศ
ชือเสียง และการได้ รับความยอมรับจากสังคมถือเป็ นแรงจูงใจภายนอก เป็ นตัวเสริ มแรงให้ ศลิ ปิ น
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะและนําส่งประกวด ซึง ศิลปิ นได้ รับรางวัลจากการประกวดหลายครัง: อาทิ
ในปี พ.ศ.2507 ได้ รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรี ยญทองแดง จากการประกวดศิลปกรรม
แห่งชาติ ครัง: ที 15 และในปี พ.ศ. 2508 ได้ รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรี ยญเงินจากการ
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 16 ตามลําดับ แต่การสร้ างผลงานโดยต้ องกะเกณฑ์คาดเดาถึง
ความต้ องการของคณะกรรมการได้ สร้ างความอึดอัดใจให้ แก่ศลิ ปิ น อีกทังพลั
: งของแรงจูงใจเรื อง
รางวัลและการยอมรับจากบุคคลอืนได้ ถกู แทนทีด้วยแรงจูงใจด้ านเงินรายได้ จากการขายผลงาน
115

เรื องเดียวกัน.

186
ศิลปะ เนืองจากศิลปิ นต้ องการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เงินจึงกลายเป็ นปั จจัยสําคัญที
สามารถทําให้ ศลิ ปิ นบรรลุถึงเป้าหมายดังทีตงความประสงค์
ั:
เอาไว้ ดังนันจึ
: งมีการปรับเปลียนแนว
ทางการแสดงออกให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ซื :อ อย่างไรก็ตามการสร้ างสรรค์ให้ ได้ มาซึง
เงินทองต้ องไม่ขดั ต่อเจตจํานงในการสร้ างสรรค์อย่างบริ สทุ ธิdใจด้ วย กล่าวคือ การสร้ างสรรค์ต้อง
เกิดจากความต้ องการภายในของศิลปิ นเป็ นสําคัญ
เพราะหากศิลปิ นคํานึงถึงเพียงเรื องเงิน
ค่าตอบแทนจะมีผลทําให้ คณ
ุ ภาพของผลงานด้ อยคุณค่าลงไปด้ วย ซึง ศิลปิ นได้ แสดงทัศนะด้ าน
การค้ างานศิลปะดังนี :
การทํางานศิลปะกับการขายงาน สองสิงสองอย่างเป็ นเงาซึง กันและกัน แต่ใน
ระหว่างทําคนทีมงุ่ มัน จะเป็ นศิลปิ นจริ งๆ ไม่ควรจะคํานึงถึงการค้ า เพราะมิเช่นนันงานของ
:
เราก็จะคุณภาพตํา เพราะเจตนารมณ์เราไปขึ :นอยู่กบั เงินแล้ ว ทําให้ เราขาดอิสรภาพมัวพะวง
ว่าขายได้ หรื อไม่ได้ สู้เราเขียนไปแล้ วค่อยวางแผนหลังจากการทํางานแล้ วดีกว่า... เราต้ อง
คิดเสมอว่าศิลปิ นเป็ นอาชีพ...116

การสร้ างสรรค์และเงินรายได้ ซงึ ได้ มาจากการขายผลงานศิลปะเป็ นสิงทีสามารถเกิดขึ :น
ได้ หากการดําเนินชีวิตของมนุษย์ยงั คงอยูภ่ ายใต้ ระบบการแลกเปลียนระหว่างเงินทองกับสิง
อุปโภค บริ โภค ศิลปิ นก็เป็ นบุคคลหนึง ในสังคมทีต้องการปั จจัยในการดํารงชีวิตเช่นเดียวกัน เมือ
กล่าวถึงการขายผลงานศิลปะทีแสดงรูปสัตว์นนั : ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
ช่วงทีขายได้ จะมีงานทีมีภาพสัตว์เล็กๆน้ อยๆ บางครัง: ไอเดียเหล่านี :มันก็แวบเข้ า
มาคือ ผมชอบทํางานเป็ นชุด พอผมเลิกสนใจก็ไปทําอย่างอืน บางครัง: ติดใจก็กลับมาทําอีก
เล็กน้ อย... ผลงานสัตว์พอขายได้ ก็ไม่คิดทําเพิม เราหยุดหันไปทําอย่างอืน ผมจะเปลียนเรื อง
เสมอ วิธีการอย่างนี :ได้ แรงบันดาลใจมาจากปิ กัสโซ่ เขาบอกว่าเมือกาลและเวลาเคลือน
คล้ อยระบบความคิดจิตใจมนุษย์ก็ควรจะเปลียนตามไปด้ วย...117

อาจสรุปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ในช่วงต้ นของศิลปิ นถึงแม้ จะมีอิทธิพลเรื องแรงจูงใจ
ภายนอกเข้ ามาเกียวข้ อง คือ ความต้ องการเงิน รางวัล ชือเสียงและการยอมรับจากบุคคลอืน แต่ก็
มิได้ มีอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมซึง นําเสนอรูปสัตว์ เพราะศิลปิ นมักนําเสนอผลงาน
ทีเปลียนแปลงไปตามสิงเร้ าโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของตนเป็ นหลัก ทังไก่
: และนกในผลงาน
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จิตรกรรมของศิลปิ นจึงเกิดขึ :นภายใต้ อิทธิพลของแรงจูงใจภายในคือ ความต้ องการแสดงออกใน
เรื องราวหรื อสิงทีตนให้ ความสนใจเท่านัน: ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ผมชอบลัทธิปัจเจกบุคคลนิยม
(Individualism) เพราะคิดว่ามันเป็ นหัวใจของผู้ต้องการสร้ างสรรค์งานศิลปะ และก็สรุปเอาเองว่า
คือ การทําการคิดอะไรก็ได้ ทีตนเองชอบและพึงพอใจทีสดุ ...”118
กระบวนแบบ
ผลงานจิตรกรรมรูปไก่ ในผลงานชือ “รุ่งอรุณ” (ภาพที 65) ของศิลปิ นมีการนําเสนอใน
กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม ซึง เป็ นกระบวนแบบทีได้ รับความนิยมในขณะนันดั
: งทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
“ตอนเรี ยน เรี ยนแบบเหมือนจริ ง ทีเลือกตัดทอนเพราะสมัยนิยมมันนิยมแบบนี : ช่วงนันปิ
: กสั โซ่ดงั
พวกเราก็ร้ ูจกั แล้ ว... และเพราะเป็ นความชืนชอบส่วนตัว แต่ผมไม่ได้ ทําแบบคิวบิสม์มากนัก...”119
ในขณะทีศลิ ปิ นสร้ างผลงานรู ปไก่ขึ :น กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยมกําลังเป็ นทีสนใจใน
หมูศ่ ลิ ปิ นยุคสมัยนัน: ประกอบกับศิลปิ นมีความชืนชอบ ปิ กสั โซ่ ศิลปิ นคนสําคัญในลัทธิควิ บิสม์ ที
ให้ ความสําคัญกับการนําเสนอรูปทรงทีประกอบขึ :นจากพื :นระนาบ มุง่ เน้ นแสดงปริ มาตรของรู ปทรง
จากกระแสการสร้ างสรรค์และความชืนชอบดังกล่าวย่อมส่งอิทธิพลต่อการนําเสนอกระบวนแบบ
ของศิลปิ นด้ วย แต่ทว่าศิลปิ นได้ นําเอาหลักสุนทรี ยภาพบางประการมาใช้ เท่านัน: กล่าวคือ ศิลปิ น
แสดงรู ปทรงของไก่ทีถกู ดัดแปลงและตัดทอนรายละเอียดให้ เกิดความเรี ยบง่าย ซึง รู ปทรงของไก่เกิด
จากการประกอบกันของระนาบและเส้ นตรง จนทําให้ โครงสร้ างเส้ นรอบนอกของรู ปทรงมีลกั ษณะ
เป็ นเหลียมมุมแสดงความสง่า แข็งแกร่ง และมัง คง อย่างไรก็ตามศิลปิ นมิได้ มีจดุ ประสงค์เพือ
นําเสนอความงามของรู ปทรงเพียงอย่างเดียว ยังมุง่ หมายแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์ อีกด้ วย กล่าวคือ ภาพฉากทัศนียภาพเกิดจากจินตนาการแตกต่างไปจาก
สภาพแวดล้ อมทีมีอยูจ่ ริ ง อีกทังรู: ปไก่ยงั กระตุ้นให้ เกิดการนึกไปถึงความเป็ นตัวแทนของสิงอืนที
นอกเหนือไปจากการแสดงเพียงรูปไก่ทีโก่งคอขันในยามเช้ าเท่านัน: ดังทีศิลปิ นได้ กล่าวว่า “ใช้ ไก่
:
อ “รุ่งอรุณ” (ภาพที 65) จึงมีการแสดงออกใน
แทนคนทีเบิกบานเห็นเสรี ภาพ...”120 ดังนันผลงานชื
กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยมผสมผสานกับกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
โดยทีมี
สัดส่วนของกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมชัดเจนมากกว่า
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ส่วนผลงานจิตรกรรมชือ “สูเ่ สรี ภาพ-อิสรภาพ” (ภาพที 66) มีการนําเสนอผ่านกระบวน
แบบเชิงรูปแบบนิยม เมือพิจารณารูปทรงของนกทีปรากฏในผลงานเกิดขึ :นจากการทับซ้ อนเหลือม
ลํ :ากันของเส้ นตรงและพื :นระนาบ
ทําให้ รูปทรงของนกปรากฏลักษณะทีแสดงความเรี ยบง่าย
ทิศทางของเส้ นเฉียงได้ กระตุ้นเร้ าต่อการรับรู้ถึงการเคลือนทีของนกซึง กําลังพุง่ ทะยานไปข้ างหน้ า
นอกจากนี :ค่านํ :าหนักของสียงั ก่อให้ เกิดมิติความตื :นลึก และกําหนดความคมชัดหรื อพร่าเลือนของ
รูปทรงอีกประการหนึง
ซึงสิงเหล่านี :คือลักษณะการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมที
มุง่ เน้ นให้ ความสําคัญไปทีการนําเสนอความงามของเส้ น รูปทรง และการจัดวางค่านํ :าหนักของสีที
ก่อให้ เกิดมิติในผลงานจิตรกรรม ผลงานชิ :นนี :เป็ นเช่นเดียวกันกับผลงานชือ “รุ่งอรุณ” (ภาพที 65)
ทีศลิ ปิ นต้ องการนําเสนอกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ร่วมด้ วย ดังทีศิลปิ นกล่าวว่า
“นกเป็ นสัญลักษณ์ของเสรี ภาพ”121 หากแต่มีทิศทางในการแสดงออกตามกระบวนแบบเชิงรูปแบบ
นิยมชัดเจนกว่าผลงานชือ “รุ่ งอรุณ” (ภาพที 65)
สรุปได้ วา่ ในผลงานทัง: 2 ชิ :นของศิลปิ นมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม
ซึง เป็ นกระบวนแบบสกัดตัดทอนรู ปทรงของสัตว์ โดยนําเสนอคุณค่าความงามทางโครงสร้ าง และ
ลักษณะของรู ปทรงทีเรี ยบง่ายเป็ นระเบียบ ประกอบกับแสดงการประสานกลมกลืนกันของเส้ น สี
และทัศนธาตุทางศิลปะอืนๆ โดยมีกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เข้ ามาผสมผสาน
หากแต่ไม่มีสดั ส่วนทีชดั เจนเท่ากับกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม
เนือ+ หา
ผลงานจิตรกรรมชือ “รุ่งอรุ ณ” (ภาพที 65) มีผลสืบเนืองมากจากเหตุการณ์ทางการ
เมืองในช่วงการเปลียนผ่านอํานาจจากสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม สูจ่ อมพลสฤษดิd ธนะรัชต์
ประชาชนอยูใ่ ต้ การปกครองแบบเผด็จการทหาร อํานาจทางการเมืองขึ :นอยู่กบั กองทัพ ทําให้
ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิเสรี ภาพ สร้ างความอึดอัดใจให้ แก่ศลิ ปิ นจนกระทัง สร้ างสรรค์ผลงานซึง
นําเสนอรู ปไก่ออกมาในทีสดุ อย่างไรก็ตามแม้ ศลิ ปิ นจะได้ รับการกระตุ้นเร้ าจากสถานการณ์ทีไม่
พึงประสงค์ แต่ทว่าอุปนิสยั ส่วนตัวของศิลปิ นนิยมสร้ างสรรค์ผลงานตามแนวทางสุขนิยม ดังที
ศิลปิ นกล่าวว่า “ผมเป็ นคนทํางานศิลปะในแง่สขุ นิยม มองโลกในแง่ความสุข...”122 จึงสร้ างสรรค์
ผลงานซึง มีรายละเอียดด้ านเนื :อหาตามทีศลิ ปิ นกล่าวถึงดังนี :
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เรื องเดียวกัน.
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เรื องเดียวกัน.
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เป็ นสัญลักษณ์ให้ เห็นถึงลักษณะของความปี ติยินดีของไก่ซงึ เหมือนมหาชน ถ้ า
หากเขาได้ รับเสรี ภาพต่างๆอย่างเต็มทีเขาก็จะมีความสุข...
ไก่เป็ นสัตว์ทีมีอิสรเสรี ภาพ
พอควร ทุกเช้ าตืนมามันก็เบิกบานมีการขันรับแสงอาทิตย์สญ
ั ลักษณ์ของวันใหม่ มีแม่ไก่ มี
ไข่ เป็ นครอบครัวทีมีความอบอุน่ ... ผมก็มีความรู้ สกึ ว่าจุดมุง่ หมายของมนุษย์คือ เสรี ภาพ
ภารดรภาพ เสมอภาค อันนี :ความจริ งไม่ใช่ความคิดใหม่ เป็ นคําขวัญของการปฏิวตั ิใหญ่ของ
ฝรังเศส ผมรู้ สกึ ว่าเป็ นคําขวัญทีกระชับและเหมาะสมสําหรับมนุษย์ทกุ คนในอนาคตซึง ใน
เวลานี :ออกมาในเรื องของสิทธิมนุษยชน ตอนนันยั
: งไม่มี เป็ นการมองถึงว่ามนุษย์ทกุ คนไม่วา่
ยากจนหรื อรํ ารวยควรจะมีสิทธิขนพื
ั : :นฐาน... ความจริ งความคิดนี :เป็ นความคิดเชิงมนุษย์
นิยม คือ เห็นค่ามนุษย์...123

จากข้ อความข้ างต้ นสะท้ อนเนื :อหาเรื องราวทีเกียวกับสภาพการณ์ทางการเมืองการ
ปกครองในขณะนัน:
ซึง ศิลปิ นได้ ใช้ รูปไก่เพือเป็ นสัญลักษณ์แทนความเบิกบานของมนุษย์ทีมี
อิสรเสรี ภาพในการดําเนินชีวิต
และแสดงอาทิตย์เป็ นสัญญาณของวันใหม่ซงึ เต็มเปี ยมไปด้ วย
ความสดใสและความหวัง ดังนันผลงานชื
:
อ “รุ่งอรุณ” จึงมีการแสดงเนื :อหาสังคม
ผลงานชือ “สูเ่ สรี ภาพ-อิสรภาพ” (ภาพที 66) มีการใช้ นกเพือเป็ นสัญลักษณ์ ดังทีศลิ ปิ น
กล่าวว่า “นกเป็ นสัญลักษณ์ของเสรี ภาพ และความมีอิสระ”124 นกทีปรากฏต่างพุ่งทะยานไป
ข้ างหน้ า ซึง มีนยั ยะถึงการเคลือนทีไปข้ างหน้ า การก้ าวไปสู้อิสรภาพและเสรี ภาพ ซึง เป็ นทัศนะและ
ความสนใจส่วนตัวของศิลปิ นในการนํานกมาใช้ แทนค่าสัญลักษณ์ทางความคิดของตน โดยมิได้
กล่าวถึงเหตุการณ์หรื อสร้ างความเชือมโยงไปสูบ่ คุ คลอืน ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการแสดงเนื :อหา
ส่วนตัว
สรุปได้ วา่ เนื :อหาทีศลิ ปิ นใช้ แสดงออกในผลงานจิตรกรรมทีนําเสนอรู ปสัตว์มีทงเนื
ั : :อหา
ส่วนตัว และเนื :อหาสังคม ซึงมีปัจจัยด้ านแรงจูงใจภายในเป็ นตัวแปรสําคัญ เพราะเมือความสนใจ
ของศิลปิ นเปลียน เนื :อหาทีนํามาใช้ แสดงออกย่อมเปลียนแปลงเช่นเดียวกัน
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เรื องเดียวกัน.
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เรื องเดียวกัน.
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ประพันธ์ ศรี สุตา
ประพันธ์ ศรี สตุ า เกิดเมือวันที 17 กรกฎาคม พ.ศ.2482 ทีจงั หวัดลําพูน ปั จจุบนั อายุ
71 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับอนุปริ ญญาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ต่อมาได้ รับทุนจากรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนีเดินทางไปศึกษายังสถาบันแวร์ คคุนส์ชเู ลอร์
เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี (Werkkunstschule, Hannover, Germany) หลังจากนันได้
: รับทุน
จากมูลนิธิฟลุ ไบรท์ (Fulbright) และมูลนิธิจอห์น ดี รอกกี :เฟลเลอร์ ที 3 (J.D. Rockefeller 3rd
Fund Fellowship) เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี และโทในสถาบันศิลปะแครนบรูค มล
รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Cranbrook Academy of Arts, Michigan, U.S.A.)
ภายหลังจากสําเร็ จการศึกษาศิลปิ นได้ เป็ นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ
ต่อมาจึงเข้ ารับราชการเป็ นอาจารย์ประจําในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จนกระทัง เกษี ยณอายุราชการในปี พ.ศ.2542 ปั จจุบนั เป็ นศิลปิ นอิสระ
ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ตงแต่
ั : ปี พ.ศ. 2504-2513 โดยในช่วงแรก
ระหว่างปี พ.ศ.2504-2507 ได้ สร้ างผลงานขึ :นจํานวนหนึง ต่อมาปี พ.ศ.2508-2509 ต้ องหยุดการ
สร้ างสรรค์ภาพพิมพ์แกะไม้ ลงชัว คราว เนืองจากได้ เดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศเยอรมนี แต่
อย่างไรก็ตามในช่วงนี :ศิลปิ นได้ เขียนภาพร่างขนาดเล็กลงบนกระดาษเป็ นจํานวนมากถึง 176 ภาพ
เมือเดินทางกลับประเทศไทยในปี พ.ศ.2510 จึงนําเอาภาพร่างดังกล่าวมาสร้ างเป็ นผลงานภาพ
พิมพ์แกะไม้ ขึ :น ตลอดระยะเวลาจากปี พ.ศ.2504-2513 ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้
มากกว่า 400 ชิ :น ซึง ในจํานวนนี :ปรากฏผลงานทีแสดงรู ปสัตว์หลากหลายชนิด เช่น วัว ควาย ม้ า
ปลา ไก่ นก และแมลงต่างๆ โดยเริ มปรากฏครัง: แรกราวปี พ.ศ.2505 เรื อยมาจนถึงปี พ.ศ.2513
รวมระยะเวลาประมาณ 9 ปี มีผลงานทีปรากฏรู ปสัตว์จํานวนมาก
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 4 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ขึ :นจากนํ :า” (ภาพที 67) ผลงานชือ “ขีม้าชมทุง่ ” (ภาพที 68) ผลงานชือ “หนีเสือ
ปะจระเข้ ” (ภาพที 69) และผลงานชุด “ผู้กล้ าผจญมาร” (ภาพที 70) ซึง มีภาพผลงาน และ
รายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :
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ภาพที 67 ขึ :นจากนํ :า, 2510 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 59 x 48 ซม.
ทีมา: มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้ แกะของประพันธ์ ศรี สตุ า พ.ศ.2503-2513 (กรุงเทพ: หอศิลป์วังท่า
พระ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 106.

ภาพที 68 ขีม้าชมทุง่ , 2510 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 59 x 47.5 ซม.
ทีมา: มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้ แกะของประพันธ์ ศรี สตุ า พ.ศ.2503-2513 (กรุงเทพ: หอศิลป์วังท่า
พระมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 107

192

ภาพที 69 หนีเสือปะจระเข้ , 2511 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้
ทีมา: มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้ แกะของประพันธ์ ศรี สตุ า พ.ศ.2503-2513 (กรุงเทพ: หอศิลป์วังท่า
พระมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 212-213.

ภาพที 70 ชุดผู้กล้ าผจญมาร (ภาพบางส่วนจากทังหมด
:
34 ชิ :น), 2511 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้
ทีมา: มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้ แกะของประพันธ์ ศรี สตุ า พ.ศ.2503-2513 (กรุงเทพ: หอศิลป์วังท่า
พระมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 180-181.
แรงจูงใจ
เมือสํารวจผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ของศิลปิ นทีเกิดขึ :นระหว่างปี
พ.ศ.2504-2513
ผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์ชิ :นแรกๆของศิลปิ นเริ มต้ นขึ :นตังแต่
: ปี พ.ศ.2505 เรื อยมาจนกระทัง ถึงปี
พ.ศ.2513 ซึง สามารถแบ่งผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์ออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ผลงานระหว่างปี พ.ศ.
2504-2510 และผลงานระหว่างปี พ.ศ.2511-2513 โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดดังนี :
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ในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์คือ ในราวปี พ.ศ. 2504 ศิลปิ นแสดงรู ปสัตว์ขึ :นเพือเป็ น
ส่วนประกอบหนึง ในผลงานบางชิ :น เช่น คนตีไก่ หรื อคนจับปลา จนกระทัง ในช่วงปี พ.ศ.2510 จึงมี
ผลงานทีแสดงรู ปสัตว์อย่างเด่นชัดมากยิงขึ :น โดยเฉพาะควายและม้ า อย่างไรก็ตามผลงานช่วง
ระหว่างปี พ.ศ.2504-2510 มีลกั ษณะการแสดงออกร่ วมกันคือ ศิลปิ นนําเสนอรู ปสัตว์เป็ นส่วน
ประกอบหนึง เพือแสดงถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ทีอาศัยอยู่ในชนบท ซึง ศิลปิ นเรี ยกผลงานทีสร้ างขึ :นใน
ช่วงเวลานี :ว่า “ชุดชนบท” โดยได้ กล่าวถึงสาเหตุของการนําเสนอรู ปควายและม้ าในผลงานของตนดังนี :
: นช่วงปลาย
อาจารย์เป็ นลูกพ่อค้ าแม่ค้าชีวิตวุน่ วาย โตมาสัก 5-6 ขวบ ช่วงนันเป็
สงครามโลก ฝรังทิ :งระเบิด บ้ านพ่อแม่อยู่ติดตลาดเขาวุน่ กับการค้ าขาย ป้าไม่มีลกู เลยเอา
อาจารย์ไปอยู่ด้วย ป้าเขาอยู่ห่างออกไป 4-5 กิโลเมตรเป็ นหมูบ่ ้ านชาวบ้ าน เรารู้ สกึ สงบดี ไม่
วุน่ เหมือนทีบ้าน เลยเรี ยนในหมูบ่ ้ านนันจนอายุ
:
11ขวบ... ไม่ได้ จงใจเขียนสัตว์เท่าไหร่ หรอก
สนใจเขียนคนมากกว่า สัตว์เป็ นส่วนประกอบ แต่เวลาเขียนภาพคนมันมีสตั ว์ติดเข้ าไปด้ วย
เพราะทําเรื องชีวิตชาวบ้ าน เช่น เด็กเลี :ยงควาย...ควายนีมนั เห็นเป็ นชีวิตประจําวันเลย
ส่วนมากเพือนๆของเราทีไปเล่นด้ วยเป็ นเด็กเลี :ยงควายทังนั
: น...
: รู ปม้ าก็มีเยอะ ม้ าจริ งๆเห็น
เวลาเขามีบวชเด็ก ในหมูบ่ ้ านมีอยู่คนเขาเลี :ยงไว้ เอาไว้ รับจ้ าง... และเราได้ ดฝู รัง หนัง
คาวบอยไงเราก็ประทับใจ... ม้ าเป็ นสัตว์ทีมีสรี ระร่ างกาย โดยธรรมชาติมนั มีเอสเธติคสวย
สัตว์โลกทีพระเจ้ าสร้ างมามีคนกับม้ าเท่านันที
: มีรูปร่ างสวยงาม... สัตว์ตวั แรกทีเรี ยนคือ ม้ า
อนาโตมีนีต้องเรี ยนม้ าเป็ นหลัก...125

เจตจํานงในการนําเสนอรูปทรงและเนื :อหาในผลงานของศิลปิ นมุง่ ไปทีการให้ ความ
สนใจกับเรื องราววิถีชีวิตของคนชนบท เนืองจากเดิมศิลปิ นอาศัยอยูใ่ นจังหวัดลําพูนกับป้าซึง อยู่
ท่ามกลางสิงแวดล้ อมทีเป็ นธรรมชาติ ประกอบไปด้ วยป่ าเขา ทุง่ นา ลําธาร และโดยเฉพาะสัตว์
น้ อยใหญ่ตา่ งๆ เช่น วัว ควาย ม้ า ไก่ ฯลฯ ย่อมเป็ นภาพทีสามารถพบเห็นได้ เป็ นปกติวิสยั ตามวิถี
ของชาวไทยในอดีต ดังนันรู
: ปควายทีปรากฏในผลงานชือ “ขึ :นจากนํ :า” (ภาพที 67) ของศิลปิ นจึง
เกิดจากความคุ้นเคย เนืองจากศิลปิ นกล่าวว่ามีเพือนเป็ นเป็ นเด็กเลี :ยงควาย ทําให้ สามารถพบเห็น
ควายอยู่บอ่ ยครัง: เมือเกิดความต้ องการนําเสนอภาพความทรงจําทีตนได้ สมั ผัสและประทับใจใน
อดีต จึงปรากฏรู ปเด็กและควายในผลงานของศิลปิ น ส่วนภาพม้ าทีปรากฏในผลงานนันเกิ
: ดจาก
ความประทับใจในกายวิภาคสัตว์ กล่าวคือเมือครัง: ทีศิลปิ นอยูใ่ นวัยเยาว์ได้ มีโอกาสพบเห็นม้ าที
ชาวบ้ านเลี :ยงเอาไว้ เพือประกอบพิธีอปุ สมบทในหมูบ่ ้ าน จึงเกิดความรู้สกึ ประทับใจอยากสัมผัส
อยากขีเล่นตามประสาเด็กทัว ไป ครัน: เมือเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ มีโอกาสศึกษาวิชา
125
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กายวิภาคสัตว์ จึงเกิดความประทับใจในโครงสร้ างของม้ าจนต้ องการถ่ายทอดความรู้สกึ ดังกล่าว
ออกมาในผลงานศิลปะของตน ดังนันผลงานชื
:
อ “ขีม้าชมทุง่ ” (ภาพที 68) จึงเกิดจากประสบการณ์
การรับรู้ ในอดีต ผนวกกับความต้ องการถ่ายทอดเรื องราวตามความคิดและความรู้สึก ตลอดจน
ความต้ องการแสดงศักยภาพทีมีของตนสร้ างสรรค์ผลงานให้ ปรากฏออกมาเป็ นรูปธรรม
ดังนันผลงานชื
:
อ “ขึ :นจากนํ :า” (ภาพที 67) และผลงานชือ “ขีม้าชมทุง่ ” (ภาพที 68) จึง
ปรากฏอิทธิพลของแรงจูงใจภายในคือ ความต้ องการถ่ายทอดมโนภาพทีสงั สมจากประสบการณ์
ชีวิตในวัยเยาว์ซงึ มีความใกล้ ชิดธรรมชาติ ตลอดจนความต้ องการถ่ายทอดความประทับใจในสรี ระ
ร่างกายของคน สัตว์ และสิงแวดล้ อมต่างๆ
ในช่วงปี พ.ศ.2511-2513 ศิลปิ นเริ มสนใจนําเสนอผลงานทีเกียวเนืองกับสภาพการณ์
ทางสังคม โดยเรี ยกผลงานทีสร้ างขึ :นในช่วงเวลานี :ว่า “ชุดปรัชญา” รู ปสัตว์ทีปรากฏเริ มถูกใช้
แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงในผลงานชือ “หนีเสือปะจระเข้ ” (ภาพที 69) ดังนี :
ลึกๆ เป็ นความกดดันทางสังคม สภาพการณ์บ้านเมืองภายใต้ ระบอบเผด็จการ
: สงครามเวียดนาม ยุคจีไอ ทหารอเมริ กนั เอาเมืองไทยเป็ นฐานทัพ เด็กสาวไปเป็ น
ช่วงนันมี
โสเภณี บวกกับสํานวนไทย “หนีเสือปะจระเข้ ” เราเลียงไปไม่ทําเสือกับจระเข้ เปลีย นเป็ นกรง
เล็บของไก่หรื อนกกับปลายักษ์ สัตว์นีจริ งๆก็เป็ นสัตว์ทีเราสัมผัสตลอดเวลา... คนแทน
ความรู้ สกึ ของมนุษย์มนั ไม่ใช่ตวั แทนของเด็กทีเราเห็น... เป็ นสัญลักษณ์ แก้ ความเบือหน่าย
แก้ ความเลียน เราไม่ใช่คนเขียนภาพประกอบ ถ้ าทําเสือทําจระเข้ มนั ก็ไม่มีครี เอทีฟ มันต้ อง
ไม่เคยเห็นทีไหนมาก่อน... อาจารย์ร้ ู สกึ ว่าชุดปรัชญามันสนุก ตรงกับสถานการณ์... เกิดมโน
ภาพแล้ วต้ องการถ่ายทอดออกมา คือเรารู้ สกึ มันมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคม เราก็หาทางออก...126

จากสภาพการณ์ทางสังคมในขณะนันได้
: สร้ างความสนใจให้ แก่ศลิ ปิ น โดยเฉพาะการ
เรื องการเมืองการปกครอง กล่าวคือ เมือครัง: เกิดสงครามเวียดนาม รัฐบาลเผด็จการของไทย
ยินยอมให้ สหรัฐอเมริ กาส่งกองกําลังพร้ อมอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ ามาตังฐานทั
:
พในประเทศไทย ผล
พวงทีตามมาคือ เกิดโสเภณีจํานวนมาก เมือผนวกกับความสนใจในสํานวนไทยคําว่า “หนีเสือปะ
จระเข้ ” ทําให้ ศลิ ปิ นเกิดมโนภาพในการสร้ างสรรค์ผลงานโดยอาศัยรู ปกรงเล็บของนกผสมผสานไก่
และรูปปลาแทนการนําเสนอด้ วยรู ปเสือและจระเข้ โดยศิลปิ นให้ เหตุผลว่าการทํางานศิลปะมิใช่
การเขียนภาพประกอบ ดังนันศิ
: ลปิ นจึงมีอิสระทังความคิ
:
ดและการนําเสนอสามารถปรับเปลียนรู ป
126
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สัตว์ไปตามจินตนาการของตนเองได้ สรุปได้ วา่ ศิลปิ นได้ ถกู กระตุ้นเร้ าทางความคิดคือ การรับรู้
สถานการณ์ในสังคม ผสานกับความรู้เดิมเกียวกับสํานวนไทย และจินตนาการสร้ างสรรค์สว่ นตัว
จนเกิดเป็ นความต้ องการแสดงออกด้ วยกลวิธีทีตนมีทกั ษะความสามารถ คือการสร้ างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ ซึง เป็ นเสมือนหนทางแห่งการระบายออกของภาวะความกดดันภายในจิตใจ อีกทังยั
: งเป็ น
การแสดงปฏิสมั พันธ์กบั สังคมอีกประการหนึง
ในปี เดียวกันนี :ศิลปิ นสร้ างผลงานซึง นําเสนอรู ปแมลงจํานวนมาก ชือชุด “ผู้กล้ าผจญ
มาร” (ภาพที 70) ประกอบด้ วยผลงานทังหมด
:
34 ชิ :น แสดงรูปเด็กกําลังต่อสู้กบั แมลงยักษ์ สาย
พันธุ์ตา่ งๆ ซึง ศิลปิ นกล่าวถึงทีมาในการสร้ างสรรค์ผลงานชุดนี :ว่า
ชอบ
ชุดแมลงเราได้ ข้อมูลเห็นหนังสือโบราณเป็ นลายเส้ นแมลงสารพัดชนิด
ฟอร์ มแมลง อีกอย่างเราอยากทําเป็ นแมลงยักษ์ อยู่แล้ วนีก็เข้ าทาง ทําเล็กเป็ นใหญ่ มัน
น่าสนใจดี... เวลาเราทํางานเราจะคิดฝั นไปเรื อยๆ ทํายังไงไม่ให้ ซํ :า แต่ถ้าไอเดียบางอย่างมัน
ถูกใจก็จะหยุดตรงนันนานหน่
:
อย อย่างแมลงนีทําตัง: 34 ตัว บังเอิญแมลงแต่ละตัวมันไม่
เหมือนกันด้ วย มันแก้ ความเบือหน่ายได้ เหมือนกัน... กรงเล็บกับแมลงมีคอนเซ็ปต์คล้ ายกัน
ช่วงนี :เป็ นช่วงสงครามเวียดนาม ยุคจีไอ ต้ องการสือปั ญหาด้ านการบ้ านการเมือง มันอึดอัด
127
... ชุดแมลงเอามาเป็ นตัวแทน เด็กก็เหมือนฝ่ ายธรรมะและฝ่ ายอธรรมเป็ นรู ปสัตว์ทงหลาย
ั:

ผลงานชุด “ผู้กล้ าผจญมาร” (ภาพที 70) เกิดจากการถูกกระตุ้นเร้ าจากสภาพการณ์ใน
สังคม และหนังสือภาพลายเส้ นรูปแมลงชนิดต่างๆ รวมทังจิ
: นตนาการของศิลปิ น กล่าวคือ
เหตุการณ์ตา่ งๆทีเกิดขึ :นในสังคมทําให้ ศลิ ปิ นรู้สึกกดดันและอึดอัด
ดังนันศิ
: ลปิ นจึงพยายามหา
หนทางเพือลดระดับภาวะอารมณ์ดงั กล่าว เมือได้ พบเห็นหนังสือลายเส้ นรูปแมลง ทําให้ ศลิ ปิ นเกิด
ความประทับใจในรูปร่างของแมลง
ประกอบกับรูปแมลงเหล่านี :สามารถนํามาถ่ายทอดให้ เกิด
ความสอดคล้ องกับทัศนะทีมีตอ่ สังคมของตนได้ จึงเกิดการนําเสนอรูปแมลงในผลงานเป็ นจํานวน
มาก โดยแมลงต่างๆถูกนํามาใช้ ในเชิงสัญลักษณ์เพือเป็ นตัวแทนของฝ่ ายอธรรม และรูปแด็กเป็ น
ตัวแทนของฝ่ ายธรรมะ นอกจากนี :ศิลปิ นยังเกิดจินตนาการนําเสนอสัดส่วนของแมลงให้ มีขนาด
ใหญ่กว่ารู ปร่างของเด็ก ทังนี
: :เพือเพิมความแปลกใหม่และความน่าสนใจมากยิงขึ :น
ดังนันผลงานชื
:
อ “หนีเสือปะจระเข้ ” (ภาพที 69) และผลงานชุด “ผู้กล้ าผจญมาร” (ภาพ
ที 70) จึงเกิดขึ :นภายใต้ อิทธิพลของแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความสนใจในสภาพการณ์ทางสังคม
127

เรื องเดียวกัน.

196
ความต้ องการแสดงทัศนะความคิดเห็น ความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะตามจินตนาการ
ความคิดฝั นของตน ความประทับใจในโครงสร้ างรูปร่างของสัตว์ และความต้ องการแสดงทักษะ
ความสามารถด้ านศิลปะ ตลอดจนความต้ องการลดระดับภาวะความตึงเครี ยดภายในจิตใจของ
ตนเอง สิงเหล่านี :ถือเป็ นพลังสําคัญทีชว่ ยผลักดันให้ ศลิ ปิ นกระทําการสร้ างสรรค์จนกระทัง สําเร็ จ
ลุลว่ ง โดยเฉพาะผลงานชุด “ผู้กล้ าผจญมาร” ปรากฏอิทธิพลของแรงจูงใจภายในระดับสูง
เนืองจากศิลปิ นได้ นําเสนอรู ปแมลงในผลงานจํานวนมากถึง 34 ชิ :น
จากผลงานทัง: 4 ชิ :น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของแรงจูงใจภายใน ซึง ผลักดันให้
ศิลปิ นเกิดพฤติกรรมการสร้ างสรรค์ เพือตอบสนองต่อความต้ องการภายในของตนเอง โดยมีการ
ตังเป
: ้ าหมาย มีความพยายาม และมีความต่อเนืองสอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวว่า
วู้ดคัททํามาไม่ตํากว่า 400 ชิ :น คนตัวเล็กๆ กว่าทีจะวาดให้ มนั เคลือนไหวได้ นีมีไม่
ตํากว่า 1,000 รู ป... งานของอาจารย์ทําขึ :นเพือตนเอง เพือความสุข คนเกิดมาเป็ นศิลปิ นไม่ได้
ทําก็อดึ อัด งานศิลปะจะมีคณ
ุ ค่าต่อเมือเราแสดงสติปัญญา...ดังนันศิ
: ลปะถูกสร้ างขึ :นมาเพือ
ตอบสนองความต้ องการของตนเอง
พอข้ อมูลใหม่เข้ ามาในตัวเราก็อยากระบายออกไป...
เป้าหมายคือต้ องการสร้ างความปี ติยินดีให้ แก่คนดู ทํางานศิลปะต้ องมีความตังใจ
: 128

ตลอดระยะเวลาจากปี พ.ศ.2504-2513 มีผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ มากกว่า 400 ชิ :น ซึง
ต้ องใช้ เวลาและความมุง่ มัน เพียรพยายามอย่างมากในการแสดงภาพมนุษย์ สัตว์ และสิงต่างๆให้ ดู
มีชีวิตชีวาเคลือนไหวได้ อย่างอิสระ ความเพียรพยายามนี :เป็ นผลสืบเนืองมาจากสิงเร้ าภายในของ
ศิลปิ นเอง ได้ แก่ ความต้ องการทํางานศิลปะทีตนเองรัก ความต้ องการเป็ นผู้มีทกั ษะ ความสนุก
เพลิดเพลิน และการได้ แสดงอิสระทางความคิด ตลอดจนความต้ องการมีปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคลอืน
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2514 ศิลปิ นได้ หยุดการสร้ างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ลง เนืองจาก
ได้ รับทุนเพือเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริ กา ประกอบกับมีความสนใจนําเสนอผลงาน
ด้ วยสือและกลวิธีอืน ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงดังนี :
วิธีการทํางานเหมือนเขียนหนังสือ พอมีข้อมูลใหม่ขึ :นมา ต้ องเริ มต้ นใหม่ จบแล้ ว
ก็คือจบ... ไปอเมริ กา พอกลับมา (ประเทศไทย) ก็ลยุ เขียนสีนํ :ามัน เปลียนเนื :อหาเปลียนสือ
มาทําแอบสแตรกท์... เพราะเราอยากเป็ นจิตกร สาเหตุทีเลือกทําแกะไม้ เพราะ เราไม่มีเงิน
ซื :อสีนํ :ามัน... หลังจาก 1970 แล้ วก็ไม่ได้ ทําสัตว์เลย... อาจารย์ชอบเขียนสี ทํางานแกะมาสิบ
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ปี เลยเลิก ระหว่างแกะไม้ ก็คิดว่าเป็ นจิตรกรอยู่ตลอดเวลา เราฝั งใจคิดว่าเราเรี ยนจิตรกรรม
เราไม่มีโอกาสได้ เขียนสี พอมีโอกาสก็เลยมาเขียน เขียนอยู่สองสามร้ อยชิ :น...129

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าความสนใจเรื องการสร้ างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์
แกะไม้ มีระดับแรงจูงใจภายในทีลดลง และกลับมีแรงจูงใจภายในเกียวกับเรื องอืนเข้ ามาแทนที
เนืองจากศิลปิ นได้ มีโอกาสเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่จากการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ทํา
ให้ ได้ รับรู้เรื องราว ตลอดจนเรี ยนรู้กลวิธีในการสร้ างสรรค์มากยิงขึ :น ประกอบกับเดิมศิลปิ นมีความ
ปรารถนาจะเป็ นจิตรกร
แต่เนืองจากขณะกําลังศึกษาอยู่นนวั
ั : สดุอปุ กรณ์ในการสร้ างสรรค์ทาง
จิตรกรรมมีราคาสูง จึงเป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นเลือกสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยกลวิธีภาพพิมพ์แกะไม้ ต่อมา
เมือมีโอกาสจึงเริ มสร้ างผลงานด้ วยกลวิธีทางจิตรกรรมทีตนเคยมุง่ หวัง นอกจากนี :การแสดงออก
ตามแนวทางนามธรรมกําลังเป็ นกระแสนิยมในแวดวงศิลปะสากล จึงทําให้ ศลิ ปิ นเริ มหันเหความ
สนใจไปสูก่ ารนําเสนอผลงานในลักษณะดังกล่าวด้ วย อาจกล่าวได้ วา่ ระดับของแรงจูงใจภายใน
เรื องการนําเสนอรู ปสัตว์สิ :นสุดลงในปี พ.ศ.2513 และมีแรงจูงใจเรื องการสร้ างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมเข้ ามาแทนที ซึง มีระดับของแรงจูงใจทียาวนานจนกระทัง ถึงปั จจุบนั รวมระยะเวลากว่า
40 ปี ส่วนด้ านแรงจูงใจภายนอกเกียวกับรางวัล ชือเสียง และเงินทองนันศิ
: ลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
อาจารย์สง่ ประกวดแห่งชาติ 2 ครัง: ทีสง่ แห่งชาติตอนนันมั
: นยังเด็กๆ ก็เอากับเขา
บ้ าง หลังจากนันก็
: ไม่เคยคิดประกวดอีก... พออาจารย์ศิลป์เสีย ก็ไม่อยากเรี ยนต่อ 25052506 ก็ออกมาเป็ นศิลปิ นอิสระ สนุกดี ตระเวนแสดงงานตามสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง
ฟิ ลิปปิ นส์ ญีปนุ่ ไต้ หวัน ได้ เงินใช้ ... ไม่คิดว่าการประกวดเป็ นสาระ รางวัลไม่ใช่สิงสําคัญ...
เราเป็ นศิลปิ นถ้ าไม่มีคนชอบเราก็ไปได้ ครึงเดียว การเป็ นศิลปิ นต้ องครบองค์ประกอบ คน
ชอบงานยิงกว่าการได้ รับเหรี ยญทองเสียอีก... การขายงาน ขายได้ ก็แค่พอประทังชีวิตในสมัย
นันนะ
:
เราก็ไม่ได้ ขายดิบขายดีอะไรนานทีขายที... ก็ไม่ร้ ู จะหาเงินวิธีไหน เราอยากทําอะไรที
เราต้ องการทํา ไม่ต้องมีใครมาบังคับ ก็ต้องเอางานเรานี :แหละ พอให้ เราหายใจต่อไปได้ ...130

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าขณะเป็ นนักศึกษารางวัลมีความสําคัญต่อศิลปิ น โดย
เคยส่งผลงานเข้ าประกวดและได้ รับรางวัล 2 ครัง: คือในปี พ.ศ.2504 และ พ.ศ.2505 ได้ รับรางวัล
เกียรตินิยมอันดับสามเหรี ยญทองแดงจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 12 และ ครัง: ที13
ต่อมาเมือศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี เสียชีวิต จึงทําให้ ศิลปิ นตัดสินใจไม่ศกึ ษาต่อ และด้ วยเหตุนี :
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อาจทําให้ ศลิ ปิ นเลิกส่งผลงานเข้ าประกวด
เพราะขาดความเชือมัน ในการพิจารณาตัดสินของ
คณะกรรมการ ประกอบกับเป็ นช่วงเวลาทีศลิ ปิ นได้ มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ตลอดจนแสดง
ผลงานของตนยังต่างประเทศ ได้ พบเห็นผลงานศิลปะมากมายรวมทังผลงานของศิ
:
ลปิ นยังเป็ นที
ยอมรับในระดับสากล ดังนันแรงจู
:
งใจด้ านรางวัลจึงมิใช่สิงสําคัญ ในขณะทีแรงจูงใจด้ านการยอมรับ
จากผู้อืน และเงินรายได้ จากการขายผลงานกลับมีความสําคัญอย่างมากสําหรับศิลปิ น เนืองจาก
การดํารงชีวิตของมนุษย์จําเป็ นต้ องอาศัยปั จจัยด้ านการเงิน ดังนันจึ
: งไม่อาจปฏิเสธได้ วา่ เงินไม่มี
ความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของศิลปิ น อีกทังการขายผลงานศิ
:
ลปะนันต้
: องอาศัยการยอมรับจาก
บุคคลอืนในสังคมร่วมด้ วย อย่างไรก็ตามแม้ แรงจูงใจภายนอกด้ านเงินและการได้ รับการยอมรับจะมี
ความสําคัญสําหรับศิลปิ นไม่น้อย
แต่ทว่าในขณะสร้ างสรรค์ผลงานนันต้
: องปราศจากอิทธิพล
ดังกล่าวโดยสิ :นเชิง ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
พอนึกถึงก็เขียนเลย ไม่เคยคิดว่าเขียนแล้ วต้ องเอาไปแสดงเอาไปขาย...ตอนทํา
เราใช้ สมาธิ มันไม่มีเวลาไปคิดเรื องอืนหรอก ใจมันจดจ่ออยู่ทีงานอย่างเดียว...การขายงาน
กับการทํางานมันคนละเรื องคนละเวลา... ตอลสตอยเคยพูดว่าการทํางานศิลปะต้ องมาจาก
ความปรารถนาภายในไม่ใช่มาจากสิงเย้ ายวนภายนอก อาจารย์อา่ นดูแล้ วรู้ สกึ ว่าพูดถูก...
ตัวทีมนั กระตุ้นจริ งๆ คงเป็ นเพราะสภาวะสังคมการเมือง และความรู้ สกึ ของเราเอง... เรื อง
ฝั นๆสนุกสนานยังพอขายได้ พอมาทําชุดทีเกียวกับการเมืองแล้ วขายไม่ออกเลย มันซีเรี ยส
คนรับไม่ได้ ... แต่เราก็อยากทําไง มันสนุก ทํางานศิลปะต้ องทําด้ วยใจจริ งๆ...131

อาจกล่าวได้ วา่ ระหว่างการสร้ างสรรค์แรงจูงใจภายในมีความสําคัญเหนือสิงอืนใด
ทังนี
: :เพือสนองตอบต่อความต้ องการภายในจิตใจของตนเองเป็ นหลัก โดยมีแรงจูงใจภายนอกเป็ น
แรงเสริ มทีชว่ ยให้ ศลิ ปิ นสามารถดํารงชีวิตเพือสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป ดังนันจึ
: งสามารถสรุป
ได้ วา่ ผลงานศิลปะซึง รวมไปถึงการนําเสนอรู ปสัตว์ของศิลปิ นนันสร้
: างสรรค์ขึ :นโดยปราศจาก
อิทธิพลของแรงจูงใจภายนอก
กระบวนแบบ
การสร้ างสรรค์ของศิลปิ นถูกนําเสนอด้ วย 2 กระบวนแบบ ได้ แก่ กระบวนแบบปรนัย
นิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง และ กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสัญลักษณ์ ซึง
สามารถกล่าวถึงรายละเอียดได้ ดังนี :
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ผลงานชุดชนบท ซึง ได้ แก่ ผลงานชือ “ขึ :นจากนํ :า” (ภาพที 67) และ “ขีม้าชมทุง่ ” (ภาพ
ที 68) นันมี
: การแสดงออกในกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง เนืองจาก
ศิลปิ นสร้ างสรรค์สิงต่างๆขึ :นโดยมีธรรมชาติเป็ นแม่แบบ กล่าวคือ มีการแสดงรูปทรงของมนุษย์
และสัตว์ทีเหมือนจริ ง ตลอดจนแสดงสภาพความเป็ นจริ งของฉากทัศนียภาพซึง สามารถพบเห็นได้
ในสิงแวดล้ อมทีเป็ นปกติทวั ไป สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวว่า
การแสดงออกเนื :อหาของชาวบ้ านแบบไทย
จัดองค์ประกอบเป็ นตะวันตก...
สไตล์ของอาจารย์ผสมผสานกันระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังกับภาพเขียนฝรัง... จิตรกรรม
ฝาผนังไทยสังเกตตัวคนตัวเล็กๆ คนโบราณคงอยากเขียนแบบเรานีแหละแต่เขาไม่ได้ เรี ยน
กายวิภาคมา พวกเราผ่านขันตอนการศึ
:
กษาจึงเขียนได้ สมจริ งสมจังกว่า... คือเราเรี ยนใน
ห้ องเรี ยนแบบตะวันตก เรี ยนกล้ ามเนื :อ... ตอนนันอาจารย์
:
ศิลป์วิจารณ์งานอินทร์ สนว่ามัน
สเตติกคือ มันนิง อาจารย์เลยจับเอาความเคลือนไหวแบบมีชีวิตชีวา... มูฟเมนท์ไม่เฉพาะคน
ต้ นไม้ กับธรรมชาติก็ต้องมีด้วย... ชุดนี :ถือว่าเป็ นเรี ยลลิสติก...132

ผลงานของศิลปิ นเกิดจากการผสานรูปแบบระหว่างศิลปะไทยและศิลปะตะวันตก โดย
มีเนื :อหาเรื องราวเกียวกับชาวบ้ าน การละเล่น และกิจกรรมต่างๆตามลักษณะของไทย มีการจัด
องค์ประกอบ แสดงรูปร่ าง กล้ ามเนื :อตามแบบอย่างตะวันตก ดังนันรู
: ปทรงทีปรากฏในผลงานจึงมี
การแสดงออกแบบเหมือนจริ งอย่างเด่นชัด นอกจากนี :ศิลปิ นได้ ให้ ความสําคัญกับการนําเสนอภาพ
สิงต่างๆอย่างสมจริ ง อาทิ มนุษย์ สัตว์ ต้ นไม้ และสิงแวดล้ อมอืนๆทีดเู คลือนไหวราวกับมีชีวิต จึง
สามารถสรุ ปได้ วา่ ผลงานทัง: 2 ชิ :นมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบปรนัยยมเชิงแสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง
ผลงานชุดปรัชญา ซึง ได้ แก่ ผลงานชือ “หนีเสือปะจระเข้ ” (ภาพที 69) และ “ชุดผู้กล้ า
ผจญมาร” (ภาพที 70) มีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ เนืองจาก
ผลงานขาดเหตุผลปราศจากพื :นฐานทางตรรกะ เป็ นจินตนาการหรื อมโนภาพทีสร้ างขึ :น โดยศิลปิ น
ได้ กล่าวถึงดังนี :
เกิดมโนภาพ เวลาทํางานตัวเรามันแทบละลายไปในอากาศ เวลาทํางานจะอยู่
คนเดียว คิดแต่เรื องเขียนรู ป... ไม่ร้ ู มนั คิดได้ ยงั ไง มันไม่ใช่นกทีอยู่ในโลก มันมีเดือยเหมือน
ไก่ เป็ นลักษณะจินตนาการมากกว่า งานของอาจารย์จะเล่นองค์ประกอบ อาจารย์เป็ นคอม
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โพสเซอร์ จุดหมายเป็ นเรื องของ Aesthetic ด้ วย... Contradiction คือ การทําของเล็กเป็ น
ของใหญ่ ทําของใหญ่เป็ นของเล็ก มันทําให้ เกิดความน่าสนใจดี...
แมลงทังหลายแหล่
:
ทีตอ่ สู้กบั เด็กชือว่าชุด “ผู้กล้ าผจญมาร” เด็กไม่ได้ เป็ นตัวแทน
ของเด็ก แต่เด็กก็เหมือนฝ่ ายธรรมะ และฝ่ ายอธรรมเป็ นรู ปสัตว์ทงหลาย...
ั:
แมลงเป็ นสัตว์
เล็กก็ขยาย ปลุกปลํ :าเล่นกับมัน ให้ มนั แสดงอารมณ์ความรู้ สกึ ...133

ผลงานของศิลปิ นมีลกั ษณะเป็ นอัตวิสยั เป็ นการแสดงออกซึง จินตนาการส่วนตน จาก
ภาพผลงานทังสองมี
:
ลกั ษณะการแสดงออกร่วมกันคือ
สภาพการณ์ทวั ไปทีศลิ ปิ นนําเสนอขาด
ตรรกะความเป็ นจริ ง รูปร่างของสัตว์นนมี
ั : ขนาดใหญ่กว่ารูปร่างของมนุษย์ถือเป็ นเรื องผิดปกติวิสยั
ของธรรมชาติ ซึง เหตุการณ์เช่นนี :ย่อมไม่สามารถเกิดขึ :นได้ จริ ง อีกทังการตั
:
งชื
: อว่า “หนีเสือปะ
จระเข้ ” เป็ นการอุปมาอุปไมยถึงการหนีภยั อันตรายอย่างหนึง และต้ องพบภัยอันตรายอีกอย่างหนึง
ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการนํารูปสัตว์มาใช้ ในเชิงสัญลักษณ์ร่วมด้ วย เช่นเดียวกันกับผลงานชุด “ผู้
กล้ าผจญมาร” (ภาพที 70) ทีศลิ ปิ นอธิบายว่าการนําเสนอรูปเด็กในผลงานมิได้ หมายถึงเด็กทัว ไป
แต่เด็กทีปรากฏเป็ นสัญลักษณ์สือแทนภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์ จึงสามารถสรุ ปได้ วา่ ผลงาน
ทัง: 2 ชิ :นมีการแสดงออกในประบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ สอดคล้ องกับศิลปิ นทีแบ่ง
ประเภทผลงานของตนออกเป็ น 2 กลุม่ โดยได้ กล่าวว่า “...ถ้ าแบ่งเป็ นกลุม่ กลุม่ นี : (ชุดชนบท) เป็ น
แบบเรี ยลลิสติก กลุม่ นี : (ชุดปรัชญา) มันเป็ นแบบไอเดียลิสต์ มันใช้ ความคิด...”134
เนือ+ หา
ศิลปิ นได้ แสดงออกทังเนื
: :อหาส่วนตัว
รายละเอียดของการนําเสนอเนื :อหาได้ ดังนี :

และเนื :อหาสังคม

ซึง สามารถอธิบายถึง

ผลงานชุดชนบท ซึง ได้ แก่ ผลงานชือ “ขึ :นจากนํ :า” (ภาพที 67) และ “ขีม้าชมทุง่ ” (ภาพ
ที 68) เกิดจากการหวนระลึกถึงอดีตเมือครัง: ทีศลิ ปิ นยังเป็ นเด็ก ภาพฉากชีวิตประจําวันตลอดจน
กิจกรรมการละเล่นท่ามกลางธรรมชาติทีร้ ูสึกถวิลหาได้ กระตุ้นเร้ าให้ ศิลปิ นเกิดความต้ องการถ่ายทอด
ภาพและความรู้สกึ ดังกล่าวออกมาในผลงานของตน ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “เป็ นเนื :อหาเรื องชนบทกับ
ธรรมชาติ เราก็รําลึกถึงความหลังในวัยเยาว์ เป็ นภาพทีฝังในใจ เรา 5 ขวบ ตามไปอยู่กบั ป้า ไป
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นัง เล่นกับเด็กเลี :ยงควาย เราสนุก เราเป็ นเด็กเหมือนได้ ไปผจญภัย เราก็มีความสุข...”135 อาจกล่าว
ได้ วา่ ผลงานทัง: 2 ชิ :นคือภาพสะท้ อนประสบการณ์ชีวิตในวัยเยาว์ซงึ เกิดขึ :นภายใต้ ความคิด และ
จินตนาการของศิลปิ นต่อมาถูกนํามาถ่ายทอดให้ เกิดเป็ นรูปธรรม
ดังนันเนื
: :อหาทีปรากฏจึงมี
ลักษณะการแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว
ผลงานชุดปรัชญา ซึง ได้ แก่ผลงานชือ “หนีเสือปะจระเข้ ” (ภาพที 68) และผลงานชุด “ผู้
กล้ าผจญมาร” (ภาพที 69) มีการแสดงเนื :อหาทีเกียวข้ องกับสภาพการณ์ทางสังคม กล่าวคือ ตังแต่
:
รัฐบาลของจอมพลสฤษดิd ธนะรัชต์ ปกครองประเทศแบบเผด็จการทหาร ประกอบกับเกิดสงคราม
เวียดนาม ทหารและกองกําลังของสหรัฐอเมริ กาเข้ ามาตังฐานทั
:
พในประเทศไทยนําความเสือมเสีย
มาสูป่ ระเพณีวฒ
ั นธรรม
ด้ วยสภาพสังคมทียําแย่ตลอดจนเกิดความทุกข์ร้อนในหมู่ประชาชน
สํานวนไทยทีกล่าวว่า “หนีเสือปะจระเข้ ” จึงถูกนํามาใช้ เพืออุปมาเปรี ยบเปรยถึงสภาพการณ์ทาง
สังคมทีถกู ปกครองภายใต้ ระบอบเผด็จการทหาร อีกทังยั
: งพบกับปั ญหาเรื องการเข้ ามาของกอง
กําลังต่างชาติยิงนําพาความทุกข์ร้อนมาสูป่ ระชาชน นอกจากนี :ศิลปิ นกล่าวว่า “ยุคนันมี
: เรื องการ
แอนตี :คอมมิวนิสต์ด้วย พอหนีจากเผด็จการทหารก็มาเจอพวกคอมมิวนิสต์อีก ตอนนันคนหนี
:
เข้ า
:
:นนี :จึงมีเนื :อหาเกียวกับการเมืองและสภาพสังคม
ป่ าเป็ นคอมมิวนิสต์เยอะแยะ...”136 ดังนันผลงานชิ
เช่นเดียวกับเนื :อหาทีปรากฏในผลงานชุด “ผู้กล้ าผจญมาร” ทีศลิ ปิ นกล่าวถึงว่า “เป็ นปรัชญาชีวิต
ธรรมะและอธรรม ตัวแมลงเป็ นตัวแทนของตัวปั ญหา มาร อสูรอะไรก็ได้ เราสมมุตใิ ห้ มนั เป็ นแมลง
ส่วนเด็กเป็ นสัญลักษณ์แทนความรู้สกึ ของมนุษยชาติมนั ปลํ :าต่อสู้...”137 รูปสัตว์จงึ มีความหมายถึง
อํานาจชัว ร้ าย หรื อเรี ยกว่าเป็ นตัวแทนของฝ่ ายอธรรมส่วนรูปเด็กจึงเป็ นสัญลักษณ์แทนความรู้สึก
ของมนุษยชาติ
เมือพิจารณาการนําเสนอรูปสัญลักษณ์ทีปรากฏในผลงานทัง: 2 ชิ :นพบว่ามีลกั ษณะร่ วม
กันบางประการ คือ การนําเสนอรู ปสัตว์ขนาดใหญ่เพือเป็ นตัวแทนของอํานาจสิงชัว ร้ าย ปั ญหา
หรื อความทุกข์ร้อนต่างๆทีมนุษย์ต้องเผชิญ และรู ปเด็กซึงมีขนาดทีเล็กกว่ามากถูกสร้ างขึ :นเพือเป็ น
ตัวแทนอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ทีต้องดิ :นรนต่อสู้ฝ่าฟั นกับอุปสรรคและปั ญหาต่างๆเพือให้ ผา่ น
พ้ นไป จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 2 ชิ :นเกิดจากความคิดเห็นทีมีตอ่ สภาพการณ์ทางการเมือง
และสังคมของไทย ดังนันเนื
: :อหาทีปรากฏจึงมีลกั ษณะของเนื :อหาสังคม
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ช่ วง มูลพินิจ
ช่วง มูลพินิจ เกิดเมือวันที 7 ธันวาคม พ.ศ.2483 ทีจงั หวัดสมุทรสงคราม ปั จจุบนั อายุ
70 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับอนุปริ ญญา จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายหลังจากสําเร็ จการศึกษาได้ เข้ าทํางานเป็ นเจ้ าหน้ าทีออกแบบเครื องเขิน
ในกระทรวงอุตสาหกรรมประมาณ 7 ปี และลาออกมาเป็ นศิลปิ นอิสระจนกระทัง ปั จจุบนั
ศิลปิ นได้ นําเสนอรูปสัตว์หลา
ลากหลายชนิ
กหลายชนิดในผลงานจิตรกรรมของตน ประกอบด้ วยสัตว์
น้ อยใหญ่ ได้ แก่ สิงโต ม้ า วัว นก ไก่ สัตว์เลื :อยคลานและแมลงชนิดต่างๆ ตลอดจนสัตว์ใน
จินตนาการ การสร้ างสรรค์รูปสัตว์เริ มปรากฏครัง: แรกในราวปี พ.ศ.2509 ต่อเนืองเรื อยมาจนถึงปี
พ.ศ.2550 รวมระยะเวลากว่า 40 ปี มีผลงานทีนําเสนอรู ปสัตว์เป็ นจํานวนมาก
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 5 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ชือเวลา” (ภาพที 71) ผลงานชือ “สัตว์สงคราม” (ภาพที 72) ผลงานชือ “ปี ก”
(ภาพที 73) ผลงานชือ “ไก่ชน” (ภาพที 74) และผลงานชือ “จินตนาการจากทะเล” (ภาพที 75) ซึง
มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที71 เวลา, 2509 เทคนิค สีนํ :ามันบนกระดาษ ขนาด 100 x 125 ซม.
ทีมา: ทีมา: ช่วงมูลพินิจ, นิทรรศการฝี มือช่างย้ อนหลังพุทธศักราช 2504-2543 (กรุงเทพ:
ม.ป.ท., 2543), 106.
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ภาพที 72 สัตว์สงคราม, 2516 เทคนิค ปากกาบนกระดาษ ขนาด 25 x 35 ซม.
ทีมา: ทีมา: ช่วงมูลพินิจ, นิทรรศการฝี มือช่างย้ อนหลังพุทธศักราช 2504-2543 (กรุงเทพ:
ม.ป.ท., 2543), 187

ภาพที 73 ปี ก, 2520 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด100 x 120 ซม.
ทีมา: ช่วงมูลพินิจ, นิทรรศการฝี มือช่างย้ อนหลังพุทธศักราช 2504-2543 (กรุงเทพ: ม.ป.ท., 2543), 41.
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ภาพที 74 ไก่ชน, 2530 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 90 x 120 ซม.
ทีมา: ช่วงมูลพินิจ, นิทรรศการฝี มือช่างย้ อนหลังพุทธศักราช 2504-2543 (กรุงเทพ: ม.ป.ท.,
2543), 75.

ภาพที 75 จินตนาการจากทะเล, 2544 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 90 x 120 ซม.
ทีมา: ช่วงมูลพินิจ, นิทรรศการฝี มือช่างย้ อนหลังพุทธศักราช 2504-2543 (กรุงเทพ: ม.ป.ท.,
2543), 62.
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แรงจูงใจ
ศิลปิ นเกิดและเติบโตในจังหวัดสมุทรสงคราม ดํารงชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ ดังนันความใกล้
:
ชิดกับสัตว์ในวัยเยาว์ ตลอดจนความประทับใจในรู ปร่างของสัตว์จงึ
กลายเป็ นมูลเหตุจงู ใจทีทําให้ ศลิ ปิ นแสดงรู ปสัตว์ในผลงานของตน ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
เป็ นคนบ้ านนอกต้ องรู้ จกั สัตว์ คลุกคลีอยู่กบั สัตว์ตงแต่
ั : เด็กๆ เคยเลี :ยงหมาแมว
และสัตว์ตา่ งๆ หรื อพวกนกหนูก็มีอยู่ในธรรมชาติเราจะต้ องสัมผัสตลอดเวลา... ไม่ได้ เป็ นคน
รักสัตว์อะไรมากมายแต่สนใจในความงามของมัน สนใจในสิงมีชีวิต ทังต้
: นไม้ สัตว์ คน แมลง
คือสนใจในรู ปร่ างทีมีอะไรแปลกๆ มีความงาม... ใช้ สตั ว์เพือเสนอความงามในลักษณะ
อากัปกิริยาของเขา... ธรรมชาตินนยิ
ั : งใหญ่ ทุกอย่างเป็ นธรรมชาติหมด ในจักรวาลไม่มีอะไร
นอกเหนือไปจากธรรมชาติ อยู่ทีวา่ เราชอบธรรมชาติแบบไหนเราก็เลือกทําแบบนัน: 138

ความใกล้ ชิดกับธรรมชาติทําให้ ศลิ ปิ นได้ มีโอกาสพบเห็นรู ปร่างของสิงมีชีวิตแต่ละ
ประเภททีมีความงามแตกต่างกัน ซึง สัตว์ทงหลายคื
ั:
อ สิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นต่อความสนใจ
ตลอดจนสร้ างความรู้สึกประทับใจให้ แก่ศลิ ปิ น เมือความสนใจและความประทับใจในธรรมชาติ
ผนวกเข้ ากับความรักในการทํางานศิลปะจึงก่อให้ เกิดแรงจูงใจภายในคือ ความต้ องการถ่ายทอด
ประสบการณ์การรับรู้ ถึงความงามของธรรมชาติทีศลิ ปิ นได้ สมั ผัสให้ ปรากฏออกมาเป็ นรูปธรรม
ด้ วยกลวิธีทางศิลปะทีตนมีศกั ยภาพควบคุมได้ ดังนันจึ
: งก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที
แสดงรูปสัตว์ขึ :น ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงมูลเหตุจงู ใจในผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
ผลงานชือ “เวลา” เป็ นเรื องทีอยู่ในไตรภูมิพระร่ วงคือ เรื องของเวลา ทีเอานกมา
เกาะนาฬิกาเพราะนกมีความงาม ถ้ าต้ องเอาตัวอืนไปเกาะนาฬิกาก็ไม่เหมาะ... ผลงานชือ
“สัตว์สงคราม” ผมเขียนลงหนังสือพิมพ์สมัยเมือ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 มันเป็ นผลงานทีเขา
ขอให้ เขียนลงหนังสือ... ผลงานชือ “ปี ก” เป็ นเรื องความฝั นของศิลปิ นและของคนทัว ไปว่าคน
มันอยากเป็ นอิสระแบบนก... ผลงานชือ “ไก่ชน” นีมีคนเขาจ้ างให้ ทํา เขาอยากจะได้ เลย
ออกแบบขึ :น...คนเขาปี อะไรเขาก็อยากได้ รูปอย่างนัน: ถ้ าเขาชอบลักษณะทีเราทําเราก็ทําให้
... ผลงานชือ “จินตนาการจากทะเล” เคยเห็นลักษณะไอ้ ก้ งุ ทีมนั กระโดดคล้ ายๆม้ า
เหมือนกัน เลยจินตนาการถ้ าเป็ นม้ าทีอยู่ในทะเลมันก็สวยเหมือนกัน...139
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สัมภาษณ์ ช่วง มูลพินิจ, ศิลปิ น, 28 กรกฎาคม 2553.
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ผลงานชือ “เวลา” (ภาพที 71) ศิลปิ นได้ มีโอกาสอ่านวรรณกรรมเรื องไตรภูมิพระร่วงจน
เกิดมีความสนใจ เนื :อหาเรื องราวดังกล่าวได้ กระตุ้นเร้ าต่อจินตนาการ ผลักดันให้ เกิดความต้ องการ
สร้ างสรรค์ ศิลปิ นจึงนําเสนอผลงานโดยใช้ นกเข้ ามาเป็ นส่วนประกอบ เนืองจากมีความเหมาะสม
กับเนื :อหา และรู ปร่างของนกมียงั ส่วนในการส่งเสริ มความงามและความสมบูรณ์ของภาพ อาจ
กล่าวได้ ว่าผลงานชิ :นนี :เกิดจากสิงเร้ าภายนอกคือ วรรณกรรมเรื องไตรภูมิพระร่วงได้ เร้ าต่อความ
สนใจ และจินตนาการ ซึง เมือผนวกเข้ ากับแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความต้ องการแสดงออกซึง
ความคิด จินตนาการ และความประทับใจ ตลอดจนความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพของ
ตนเอง จึงก่อให้ เกิดกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะชิ :นนี :ขึ :น
ในผลงานชือ “สัตว์สงคราม” (ภาพที 72) เกิดจากสภาพการณ์ทางการเมือง การปกครอง
แบบเผด็จการทหารมีผลกระตุ้นเร้ าต่อภาวะความคิดและความรู้สกึ ภายในของศิลปิ น ประกอบกับ
ในขณะนันศิ
: ลปิ นถูกเชิญให้ ร่วมเขียนภาพเพือตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ จึงเกิดแรงผลักดันให้ ศลิ ปิ น
สร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ขึ :น ซึง สัตว์หลายชนิดถูกนํามาใช้ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์แทนอํานาจและ
ความชัว ร้ าย มีความสอดคล้ องเหมาะสมกับแนวคิดของศิลปิ นทีมีตอ่ ปั ญหาด้ านการเมืองขณะนัน:
อาจกล่าวได้ ว่าผลงานชิ :นนี :เกิดจากการถูกกระตุ้นเร้ าจากสิงเร้ าภายนอกคือ
สภาพการณ์ทาง
การเมือง และการถูกเชิญให้ เขียนภาพได้ กระตุ้นเร้ าต่อความคิด ทําให้ ศลิ ปิ นเกิดแรงจูงใจในการ
ค้ นหารู ปทรงเพือถ่ายทอดทัศนะด้ านการเมืองด้ วยกลวิธีทางศิลปะทีตนมีทกั ษะความสามารถ
ผลงานชือ “ปี ก” (ภาพที 73) เมือศิลปิ นเกิดจินตนาการจึงก่อให้ เกิดแรงจูงใจภายในคือ
ความต้ องการถ่ายทอดภาพในจินตนาการออกมาให้ เป็ นรู ปธรรมโดยใช้ กลวิธีทางศิลปะ ถือเป็ น
หนทางแห่งการระบายออกซึงอารมณ์ความรู้สกึ การนําเสนอรูปมนุษย์ผสมผสานกับนกเกิดจาก
ความคิดฝั นเรื องความอิสระจึงมีการนํานกมาใช้ ในเชิงสัญลักษณ์
ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงเกิดขึ :น
ภายใต้ สิงเร้ าภายในและแรงจูงใจภายในคือ ต้ องการถ่ายทอดจินตนาการ และความต้ องการ
สร้ างสรรค์ผลงานเพือแสดงศักยภาพของตนให้ ปรากฏ
ผลงานชือ “จินตนาการจากทะเล” (ภาพที 75) เกิดจากการทีได้ พบเห็นกุ้งกระโดดจึง
เกิดความคิดเชือมโยงไปสูส่ ตั ว์อีกชนิดหนึง คือม้ า จากนันศิ
: ลปิ นจึงจินตนาการผสานรูปร่างของสัตว์
ทังสองชนิ
:
ด และถ่ายทอดจินตนาการดังกล่าวออกมาด้ วยกลวิธีทางศิลปะ ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึง
เกิดจากสิงเร้ าภายนอกคือ พฤติกรรมของกุ้งซึง เมือกระโดดได้ กระตุ้นต่อภาวะทางความคิดให้ เกิดมี
จินตนาการเชือมโยงไปสูพ่ ฤติกรรมของม้ า ก่อให้ เกิดแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการนําเสนอ
ภาพในจินตนาการให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรม
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ผลงานชือ “ไก่ชน” (ภาพที 74) เกิดจากได้ รับการว่าจ้ างให้ วาดภาพไก่ชน ซึง ศิลปิ น
กล่าวว่าแม้ การสร้ างสรรค์ผลงานทีแสดงรูปไก่ชนจะเกิดจากความต้ องการของบุคคลอืน แต่ในด้ าน
การแสดงออกนันต้
: องมาจากความต้ องการภายในของตนเอง กล่าวคือ ต้ องให้ ศลิ ปิ นได้ แสดงอิสระ
ทางความคิดของตนเองเท่านัน: หากผู้วา่ จ้ างยอมรับได้ ศลิ ปิ นจึงสร้ างสรรค์ผลงานให้ ดังนันสิ
: งเร้ า
ภายนอกคือการได้ รับการว่าจ้ าง ส่งผลกระตุ้นเร้ าต่อความคิดคือ ก่อให้ เกิดภาพในจินตนาการอัน
นําไปสูก่ ระบวนการสร้ างผลงานรูปไก่ชนในทีสดุ อาจกล่าวได้ วา่ ในขันต้
: นแม้ จะได้ รับอิทธิพลจาก
แรงจูงใจภายนอกเรื องเงินรายได้ ผลักดันให้ ศลิ ปิ นเกิดความคิดและสร้ างผลงาน
แต่เมือลงมือ
ปฏิบตั ิอิทธิพลจากแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการแสดงอิสระทางความคิดตลอดจนอิสระด้ าน
การแสดงออกของศิลปิ นย่อมมีความสําคัญเหนือสิงอืนใด เพราะศิลปิ นได้ สร้ างสรรค์ผลงานขึ :น
ภายใต้ ความต้ องการของตนเองเป็ นหลักดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ทุกอย่างไม่วา่ เขาว่าจ้ างหรื อไม่มีใคร
จ้ าง เราก็เขียนเองทังนั
: น: มันต้ องออกมาจากความต้ องการภายในก่อน เงินจึงไม่ใช่สิงเร้ าจนกระทัง
:
:นนี :จึงมีแรงผลักดันมาจากแรงจูงใจภายใน
ทําให้ มนั เกิดงานศิลปะออกมาได้ ...”140 ดังนันผลงานชิ
เป็ นหลัก และแรงจูงใจภายนอกเป็ นรอง
สรุปได้ วา่ สิงมีชีวิตในธรรมชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ทวั ไปทีแวดล้ อมศิลปิ นได้ กลายมา
เป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นเร้ าให้ เกิดความต้ องการภายในจิตใจ จนก่อให้ เกิดกระบวนการทํางาน
ศิลปะทีแสดงรู ปสัตว์ขึ :น
แม้ แหล่งทีมาของสิงเร้ าจะมีความหลากหลายแต่ทงหมดล้
ั:
วนเกิดจาก
แรงจูงใจภายในเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะความต้ องการถ่ายทอดอิสระทางความคิด ตลอดจนความ
ต้ องการถ่ายทอดความงามตามประสบการณ์รับรู้ ของตนเป็ นหลัก ซึง การนําเสนอผลงานรู ปสัตว์ของ
ศิลปิ นยังคงถูกสร้ างสรรค์ขึ :นอย่างต่อเนือง มีทิศทาง และมีเป้าหมาย ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
เป้าหมายคือ ต้ องการแสดงออกในเรื องความงามทีเรารู้ สกึ ในจิตใจของเราจนสุด
ความสามารถ ความสามารถของมนุษย์มีจํากัดแต่ความต้ องการเราไม่มีจํากัด เพราะฉะนัน:
จึงทํางานให้ เข้ าถึงสิงทีเราคิดว่างามทีสดุ หมดอยากเมือไหร่จงึ สําเร็ จเมือนัน: แต่ตอนนี :ต้ อง
ทําไปเรื อยๆมันยังไม่หายอยาก ต้ องการทํางานศิลปะต่อไปอีกเรื อยๆ...141

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถแสดงให้ เห็นถึงแรงจูงใจภายในคือ ความต้ องการถ่ายทอด
ความงามตามประสบการณ์รับรู้ให้ ปรากฏในผลงานศิลปะอย่างเต็มกําลังความสามารถ ผลงาน
ศิลปะรู ปสัตว์สามารถเกิดขึ :นได้ อย่างต่อเนืองตราบเท่าทีพลังของแรงจูงใจภายในด้ านความสนใจ
140

เรื องเดียวกัน.
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เรื องดังกล่าวยังคงอยู่ ในขณะเดียวกันหากแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการแสดงออกเรื องสัตว์
ลดระดับลง
หรื อหากศิลปิ นหันเหความสนใจจากสัตว์ไปสูส่ ิงอืนทิศทางของการแสดงออกย่อม
เปลียนแปลงตามไปด้ วย
ดังนันความความต้
:
องการด้ านแรงจูงใจภายในจึงเป็ นตัวแปรสําคัญ
เพราะสามารถกําหนดความคงทนของพฤติกรรม ทําให้ ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนือง ส่วน
ด้ านแรงจูงใจภายนอกเรื องรางวัลและรายได้ จากการขายผลงานศิลปะศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
รู้ สกึ เราทํางานในลักษณะทีเขาทําส่งเข้ าประกวดกันไม่ได้ คือ เราทําได้ แต่สิงทีเรา
อยากเขียน การส่ง (ประกวด) นีเสียเวลาถ้ าจะต้ องเขียนเอาใจกรรมการ… คนอืนเขาจะไม่
เห็นก็ไม่เป็ นไร แต่คนเห็นคนแรกคือเรา… มีคําวิพากษ์ วิจารณ์วา่ งานเรามันยังไม่ถงึ ขัน: ไม่
เป็ นศิลปะเป็ นแค่ภาพประกอบ อย่าไปกลัวว่าเราทําอะไร เราทําสิงทีเราอยากดู อยู่ในสังคม
ต้ องเอาตัวตนเราเป็ นหลัก การทํางานศิลปะถ้ าหวังลาภยศสรรเสริ ญก็อยู่ไม่ได้ 142

ในส่วนของการส่งผลงานเข้ าประกวดนัน:
เนืองจากศิลปิ นมีความคิดเห็นว่าลักษณะ
แนวทางในการสร้ างสรรค์ของตนไม่ตรงตามแนวทางของการประกวด และไม่ควรสร้ างงานโดย
คํานึงถึงความต้ องการของผู้อืน สําหรับศิลปิ นการทํางานศิลปะต้ องกระทําเพือตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของตนเองเป็ นหลัก ดังนันการส่
:
งผลงานเพือประกวดหรื อความคาดหวังเรื องรางวัลจึงไม่มี
อิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิ น ส่วนเรื องเงินรายได้ จากซื :อขายผลงานศิลปะนัน:
มิได้ เป็ นปั จจัยทีทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างผลงานรูปสัตว์มากขึ :นหรื อน้ อยลง ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
เราก็ทํา... คนเราอยู่เพือกิน กินเพือทําอะไรสักอย่างทีชอบ เงินเป็ นตัวทีทําให้ มี
ปั จจัย 4 ขึ :นมา ไม่วา่ ศิลปิ นหรื อชาวนาก็ต้องมี... แต่เงินนีไม่ใช่ศิลปะเงินเขียนรูปไม่ได้ หรอก
... ถ้ าทํางานลักษณะหนึง อย่างสัตว์แล้ วขายดีไม่เป็ นแรงกระตุ้นหรอก ในทางกลับกันถ้ ามีคน
มาสัง ให้ ทําสัตว์ในแบบนันอี
: กผมก็ไม่ทําแล้ ว เพราะมันไม่ใช่ความปรารถนาของเรา เราเป็ น
คนทํางานศิลปะดังนันความปรารถนาคื
:
ออยากเห็นผลงานทีอยู่ในใจเรา เราไม่ได้ เป็ นนักทํา
เงิน ถ้ าหลงในแรงกระตุ้นเหล่านันเวลาของทํ
:
างานของเราก็น้อยลง... จริ งๆแล้ วทังหมดถึ
:
งแม้
เขาจะให้ เราเขียน เราก็ต้องเขียนออกมาจากภายในของเรา เราเขียนด้ วยเงินไม่ได้ เราเขียน
ด้ วยชือเสียงไม่ได้ ...143

เนืองจากมนุษย์ต้องการปั จจัยพื :นฐานในการดํารงชีวิตอันได้ แก่ปัจจัย 4 ประกอบด้ วย
อาหาร ทีอยู่อาศัย เครื องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ดังนันเงิ
: นจึงมีความสําคัญเพราะสามารถทําให้
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ได้ มาซึง ปั จจัยดังกล่าว เมือแรงจูงใจทางชีววิทยาซึง เป็ นความต้ องการพื :นฐานด้ านร่างกายได้ รับ
การตอบสนอง เมือนันพลั
: งความปรารถนาภายในจิตใจซึง ถือเป็ นแรงจูงใจภายในจะสามารถแสดง
ออกได้ อย่างเต็มที ด้ วยเหตุนี :ศิลปิ นจึงไม่ปฏิเสธความสําคัญของเงิน หากแต่การได้ มาของเงินต้ อง
ไม่ขดั ต่อเจตจํานงในการสร้ างสรรค์ กล่าวคือ ผลงานทีแสดงรู ปสัตว์ไม่วา่ สร้ างขึ :นจากความ
ต้ องการของตนเอง หรื อเกิดจากการว่าจ้ างจากบุคคลอืน ในลําดับแรกล้ วนเกิดจากอิทธิพลของ
แรงจูงใจภายในเป็ นหลัก เรื องผลตอบแทนซึง เป็ นแรงจูงใจภายนอกเป็ นเพียงองค์ประกอบทีทําให้
ศิลปิ นสามารถยืนหยัดสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีตนเองรักต่อไป
ดังนันสามารถสรุ
:
ปได้ วา่ ผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์ของศิลปิ นได้ รับแรงผลักดันมาจาก
แรงจูงใจภายในด้ านความสนใจ ความประทับใจในรู ปร่ างของสัตว์ ตลอดจนจินตนาการทีเกิดขึ :น
โดยคํานึงถึงความงามและความเหมาะสมกับเนื :อหาทีต้องการแสดงออก
อย่างไรก็ตามอาจมี
แรงผลักดันจากแรงจูงใจภายนอกเรื องเงินรายได้ จากการขายผลงานศิลปะเข้ ามาเป็ นองค์ประกอบ
เสริ มในบางครัง: ทังนี
: :เพือให้ ศลิ ปิ นสามารถดํารงชีวิตได้ อย่างเป็ นปกติสขุ และสามารถสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะทีตนรักได้
อย่างไรก็ตามสัดส่วนความสําคัญของแรงจูงใจภายนอกนันไม่
: ได้ มี
ความสําคัญเทียบเท่ากับแรงจูงใจภายในแต่อย่างใด
เนืองจากเจตจํานงในการสร้ างสรรค์ของ
ศิลปิ นได้ ยดึ ถือการตอบสนองต่อความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก
กระบวนแบบ
ผลงานทีนําเสนอด้ วยรูปสัตว์ของศิลปิ นถูกถ่ายทอดผ่านกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์ เมือศิลปิ นเกิดสนใจสิงใดสิงหนึง ในธรรมชาติ หรื อสภาพแวดล้ อมรอบตัวมัก
เลือกสรรสิงนันมาผสมผสานเข้
:
ากับจินตนาการ จนเกิดเป็ นแนวคิดในการทํางานศิลปะ ดังทีศลิ ปิ น
ได้ กล่าวถึงแนวทางการสร้ างสรรค์ของตนดังนี :
ความเหมือนจริ งทีเราเห็นทุกวันมันน่าเบือ
เราต้ องเรี ยนแบบจากธรรมชาติ
หมายความว่าให้ เราเรี ยนรู้ จากธรรมชาติ ไม่ใช่ลอกแบบมาจากธรรมชาติ... เราสามารถ
เนรมิตมันขึ :นมาใหม่ได้
ศิลปิ นเป็ นเหมือนพระเจ้ าพอเราเห็นความงามแล้ วเราจะทํามัน
ออกมายังไงก็ได้ ผมวาดได้ ทกุ อย่างถ้ ามันสนองอารมณ์ทีเราเห็นว่างาม... พอเห็นความ
งดงามทีปรากฏขึ :นมาในใจเราก็ทํามันออกมา
ศิลปิ นเอาอะไรมาใช้ ในงานของตนเองได้
ทังนั
: น...
: 144
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ศิลปิ นมีทศั นะเกียวกับการสร้ างสรรค์ว่า ต้ องเรี ยนรู้ธรรมชาติ มิใช่เพียงลอกแบบจาก
ธรรมชาติเท่านัน: ภาพทีปรากฏจึงมีลกั ษณะของการนําเอาสิงทีเรี ยนรู้จากธรรมชาติมาผสานกับสิง
ทีศลิ ปิ นคิดฝั นก่อให้ เกิดภาพเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ ทังนี
: :เพือหลีกหนีความซํ :าซากจําเจจาก
ภาพทีปรากฏแก่สายตาทัว ไป โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดของกระบวนแบบในแต่ละผลงานดังนี :
ผลงานชือ “เวลา” (ภาพที 71) ศิลปิ นนําเสนอรู ปนาฬิกาผุมีนกขนาดใหญ่สีแดงเกาะอยู่
ทีด้านบน โดยทีนาฬิกาดังกล่าวอยูท่ ่ามกลางหาดทรายริ มทะเล ภาพรวมทังหมดก่
:
อให้ เกิด
สภาพการณ์ทีแปลกประหลาดผิดปกติวิสยั ไปจากความเป็ นจริ งทัว ไป ถือเป็ นภาพทีเกิดขึ :นภายใต้
จินตนาการของศิลปิ น สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวว่า “ไตรภูมิพระร่วงมีวิธีการเล่าเรื องเป็ นแบบ
เหนือจริ งทังหมด
:
ฉะนันมั
: นเหมาะสําหรับเขียนแบบเหนือจริ งคือ เขาใช้ วิธีการอุปมา พูดเหนือจริ งให้
:
นนี :จึงมีความสอดคล้ องกับเนื :อหาทีศิลปิ นต้ องการนําเสนอ
เห็นถึงความจริ ง”145 ดังนันกระบวนแบบเช่
ผลงานชือ “สัตว์สงคราม” (ภาพที 72) ศิลปิ นได้ นําเสนอรูปสัตว์เพือใช้ เป็ นสัญลักษณ์
แทนอํานาจด้ านลบทีเข้ าครอบงําจิตใจมนุษย์ ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “มีคํากล่าวว่าคนเป็ นสัตว์
ประเสริ ฐ ถ้ ามันไม่ประเสริ ฐก็กลายเป็ นสัตว์เดรัจฉาน...”146 จากภาพสิงมีชีวิตทีเกิดจากการ
ผสมผสานรู ปทรงของมนุษย์เข้ ากับสัตว์ชนิดต่างๆปราศจากความเป็ นจริ งขาดเหตุและผล นอกจากนี :
ยังก่อให้ เกิดการกระตุ้นเร้ าทางความคิด โดยพยายามแทนค่ารู ปทรงดังกล่าวในเชิงสัญลักษณ์ขึ :น
อาจกล่าวได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :เกิดจากการผสานทัศนะคติทีมีตอ่ มนุษย์บางกลุม่ เข้ ากับจินตนาการคิด
ฝั นของศิลปิ น
ผลงานชือ “ปี ก” (ภาพที 73) เกิดขึ :นภายใต้ การจินตนาการเพ้ อฝั นของศิลปิ น โดยฝั นถึง
ความอิสระ ดังนันสั
: ตว์ประเภทนกจึงมีความเหมาะสมอย่างยิง เพราะสามารถสือแทนความอิสระ
ซึง มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรม จากภาพร่างกายของมนุษย์มีศีรษะและปี กเป็ น
นกก่อให้ เกิดความผิดปกติวิสยั อีกทังทั
: ศนียภาพทีปรากฏในผลงานยังกระตุ้นเร้ าให้ เกิดความพิศวง
ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “เป็ นเรื องความฝั นของศิลปิ น และของคนทัว ไป...อยากเป็ นอิสระอย่างนก...
ทัศนียภาพเป็ นเมืองทีมนั ไม่ใช่เมืองทีไหน
เป็ นเมืองในฝั นเหมือนกับเราคิดฝั นไปในทีตา่ งๆ”147
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ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงเกิดขึ :นภายใต้ การจินตนาการของศิลปิ น ตลอดจนปรากฏสัญลักษณ์ทีศลิ ปิ น
ใช้ นําเสนอเพือสือความคิด
ผลงานชือ “ไก่ชน” (ภาพที 74) เกิดจากการจินตนาการถึงความงามของธรรมชาติ โดย
นําเสนอรู ปทรงของไก่ทีแตกต่างไปจากสภาพความเป็ นจริ ง
แม้ รูปทรงทีปรากฏจะเกิดจาก
การศึกษาธรรมชาติ
แต่การนําเสนอผลงานชิ :นนี :มีสดั ส่วนของจินตนาการคิดฝั นอย่างเด่นชัด
กล่าวคือ ทังสี
: สนั และลวดลายบนตัวไก่เกิดจากการดัดแปลงมาจากลายไทยซึง มีลกั ษณะเหนือจริ ง
ผลงานชือ “จินตนาการจากทะเล” (ภาพที 75) ปรากฏรู ปทรงทีเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างกุ้งและม้ า กลายเป็ นสัตว์ในโลกแห่งจินตนาการมิได้ มีอยูจ่ ริ ง ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงผลงานชิ :น
นี :ว่า “เคยเห็นลักษณะกุ้งทีมนั กระโดดคล้ ายๆม้ า เลยจินตนาการถ้ าเป็ นม้ าทีอยูใ่ นทะเลมันก็สวย
:
ปรากฏจึงเกิดจากความ
เหมือนกัน จําภาพเอาไว้ แล้ วมาคลีคลายจัดการทีหลัง”148 ดังนันภาพที
ประทับใจในสัตว์ทงสองชนิ
ั:
ด และได้ จินตนาการดัดแปลงให้ เกิดความแปลกใหม่เป็ นสภาพการณ์ที
ผิดปกติวิสยั ของธรรมชาติ อีกทังรู: ปทรงของหญิงสาวในภาพยังปรากฏการผสมผสานเอาลักษณะ
ของสัตว์คล้ ายครี บปลาไว้ ทีบริ เวณบันท้
: าย สะโพก และหลัง ตลอดจนทัศนียภาพ อาทิ ภูเขา
ท้ องฟ้า และดวงดาวยังแสดงแสงสีบรรยากาศทีกระตุ้นเร้ าต่อความรู้สกึ ให้ สมั ผัสได้ ถึงความลึกลับ
ทีนา่ อัศจรรย์
สามารถสรุ ปได้ วา่ รู ปทรงของสัตว์ ตลอดจนทัศนียภาพหรื อบรรยากาศแวดล้ อมได้ ถกู
เนรมิตขึ :นใหม่ภายใต้ กระบวนการกลัน กรองทางความคิดตลอดจนจินตนาการของศิลปิ น จนทําให้
ภาพทีปรากฏมีลกั ษณะทีผิดปกติไปจากความเป็ นจริ งทัว ไป นอกจากนี :รู ปสัตว์ทีปรากฏยังมีนยั ยะ
สือแสดงถึงการเป็ นตัวแทนของสิงอืนทีนอกเหนือไปจากตัวสัตว์เอง ดังนันผลงานที
:
กล่าวถึงข้ างต้ น
ทังหมดจึ
:
งมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
เนือ+ หา
เนื :อหาทีศลิ ปิ นใช้ นําเสนอนันมี
: ทงการแสดงออกด้
ั:
วยเนื :อหาส่วนตัว และเนื :อหาสังคม
โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดของเนื :อหาส่วนตัวทีปรากฏในแต่ละผลงานดังนี :
ผลงานชือ “เวลา” (ภาพที 71) ศิลปิ นมีความสนใจเรื องเวลาซึง เป็ นเนื :อหาทีปรากฏอยูใ่ น
วรรณกรรมเรื องไตรภูมิพระร่วง ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงว่า “เป็ นเรื องทีอยูใ่ นไตรภูมิพระร่วงคือ เรื องของ
148
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เวลา ซึง เขาเปรี ยบเทียบเวลาและสถานทีไว้ วา่ การเคลือนย้ ายของสิงหนึง ไปยังสิงหนึง ซึง เร็ วมาก
เหมือนวัตถุกบั เงาทีปรากฏขึ :นมาไม่ร้ ูอะไรมาก่อนหลัง เร็ วหรื อช้ ากว่ากัน...”149 ส่วนรูปนกทีปรากฏ
ในผลงานเกิดจากความสนใจในรูปร่างของสัตว์ ซึง มีความเหมาะสมทีจะนํามาสอดแทรกเป็ นส่วน
หนึง ของผลงาน โดยมุง่ หวังให้ เกิดผลด้ านความงามมากกว่าการแสดงความหมาย ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า
“ทีเอานกเพราะนกมีความงาม ถ้ าต้ องเอาตัวอืนไปเกาะนาฬิกาก็ไม่เหมาะ”150 ดังนันนกในผลงานจึ
:
ง
เป็ นส่วนประกอบทีชว่ ยส่งเสริ มต่อสุนทรี ภาพเติมเต็มความงดงามให้ ผลงานเกิดมีความสมบูรณ์
ผลงานชือ “ปี ก” (ภาพที 73) รู ปนกถูกนํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนความอิสระ โดย
ศิลปิ นกล่าวว่า “เป็ นเรื องความฝั นของศิลปิ นและของคนทัว ไป คนอยากเป็ นอิสระอย่างนก อยากมี
ปี กบินอยูใ่ นอากาศ ไปทีไหนก็ได้ แต่จริ งๆแล้ วอิสระมันไม่ได้ อยูท่ ีปีก แต่คนก็คิดอย่างนันจะได้
:
บนิ
:
:นนี :จึงเกิดขึ :นภายใต้ การคิดฝั นส่วนตัว เป็ นเรื องของ
ไปให้ พ้นความทุกข์...”151 ดังนันผลงานชิ
ความคิดและจินตนาการถึงความมีอิสระ นกเป็ นสัตว์ทีบนิ ได้ จงึ มีความสอดคล้ องเหมาะสมกับการ
นํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์เพือแทนความอิสระซึง มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม
ผลงานชือ “ไก่ชน” (ภาพที 74) แม้ เป็ นผลงานทีสร้ างสรรค์ขึ :นภายใต้ เงือนไขของการ
ว่าจ้ าง แต่ในระหว่างการสร้ างสรรค์ทงกระบวนแบบและเนื
ั:
:อหาในการแสดงออกต่างมิได้ ตกอยู่
ภายใต้ เงือนไขดังกล่าว
ในทางกลับกันศิลปิ นกลับมุง่ ให้ ความสําคัญกับการแสดงอิสระทาง
ความคิด ตลอดจนอิสระด้ านการแสดงออกของตนเป็ นหลัก โดยมีเนื :อหาทีมงุ่ เน้ นการแสดงความ
งามของรูปร่าง ลวดลาย และอากัปกิริยาของไก่ชนทัง: 2 ตัว ถือเป็ นการถ่ายทอดภาพความ
ประทับใจทีปรากฏขึ :นในจินตนาการของศิลปิ น
ผลงานชือ “จินตนาการจากทะเล” (ภาพที 75) มีเนื :อหาแสดงความประทับใจในรู ปร่ าง
และอากัปกิริยาของสัตว์ เป็ นการเปรี ยบเทียบผสมผสานรูปทรงระหว่างกุ้ง และม้ า โดยกล่าวว่า
สัตว์ทงสองชนิ
ั:
ดมีทว่ งท่าลีลาในการกระโดดทีคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ เมือศิลปิ นได้ เห็นการกระโดด
ของกุ้งจึงทําให้ เกิดการประหวัดนึกไปถึงการกระโดดของม้ า จนเกิดความประทับใจส่วนตัวผสาน
กับจินตนาการและถ่ายทอดภาพและความรู้สกึ ดังกล่าวออกมาในผลงานศิลปะ
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ผลงานทีกล่าวถึงข้ างต้ นแสดงเนื :อหาส่วนตัวทีเกิดขึ :นภายใต้ กระบวนการทางความคิด
และความรู้สกึ ของศิลปิ นแต่เพียงผู้เดียว โดยมิได้ มีความเกียวข้ องกับบุคคลอืนในสังคม ซึง เนื :อหา
ดังกล่าวมีทีมาจากหลายแหล่ง เช่น ผลงานวรรณกรรม ภาพจากจินตนาการ ความคิด และอารมณ์
ความรู้สกึ
ตลอดจนเหตุการณ์ความประทับใจ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการแสดงเนื :อหา
ส่วนตัวยังปรากฏการแสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคมคือ ในผลงานชือ “สัตว์สงคราม” (ภาพที 72) เป็ น
การสะท้ อนเนื :อหาเรื องราวเกียวกับความเป็ นไปทางการเมืองในปี พ.ศ.2516 ซึง ในขณะนันมี
: การ
ปกครองแบบเผด็จการทหาร ภาพสัตว์ทีปรากฏจึงแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ดงั ทีศลิ ปิ นกล่าวถึงว่า
ผมเขียนลงหนังสือพิมพ์ในสมัย 14 ต.ค. 2516 เป็ นผลงานทีเขาขอให้ เขียนลง
หนังสือ โดยไม่กําหนดสิงทีเขียนแล้ วแต่เรา... เรื องของสังคมก็เกิดขึ :นจากคน คนก็เหมือนกับ
สัตว์แต่จะพิเศษกว่าสัตว์ตรงทีคิดอะไรต่างๆนานาได้ ... ในภาพสัตว์แทนทางลบคือ เราก็
เขียนไปตามทีคนทัว โลกบอกว่า คนเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ คนเป็ นสัตว์สงคราม คนเป็ นสัตว์
ประเสริ ฐ เราก็พดู ตามเขา แต่ถ้าคนมันไม่ประเสริ ฐก็กลายเป็ นสัตว์เดรัจฉาน ดังนันสั
: ตว์ก็
เป็ นสัญลักษณ์ อย่างงูก็คือมีพิษร้ าย หัวเป็ นตะกวดคือความเลว หรื อสิงโตก็แทนอํานาจ มัน
เป็ นสัญลักษณ์หมด”152

เนื :อหาทีศลิ ปิ นนําเสนอในผลงานชิ :นนี :คือ เนื :อหาสังคม เป็ นการสะท้ อนสภาพการณ์ใน
ขณะทีประชาชนถูกปกครองจากผู้มีอํานาจอันมิชอบ สัตว์ทีปรากฏในผลงานถูกนําเสนอเพือเป็ น
สัญลักษณ์สือแสดงถึงอํานาจ และพลังด้ านลบภายในจิตใจของมนุษย์ อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นการ
แสดงทัศนะของศิลปิ นทีมีตอ่ เหตุการณ์และบุคคลอืน ดังนันจึ
: งมีเนื :อหาสังคม
สามารถสรุ ปได้ วา่ ศิลปิ นแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว และเนื :อหาสังคม เมือพิจารณา
สัดส่วนของเนื :อหาทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นพบว่า
มักแสดงเนื :อหาส่วนตัวมากกว่าเนื :อหา
สังคม ทังนี
: :เกิดจากการทีศลิ ปิ นมุง่ ให้ ความสําคัญกับการตอบสนองต่อความต้ องการของตนเองใน
ด้ านการนําเสนอภาพความประทับใจในความงดงามของธรรมชาติเป็ นหลัก ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
“เราให้ ความสําคัญกับธรรมชาติกบั ชีวิต และต้ องการแสดงออกถึงสิงทีเป็ นความงามทีเรารู้สกึ ที
:
านวนมากของศิลปิ นจึงปรากฏการนําเสนอความ
เกิดขึ :นภายในจิตใจของเรา...”153 ดังนันผลงานจํ
งามของรูปทรงมนุษย์ ตลอดจนสัตว์ซงึ เป็ นสิงมีชีวิตในธรรมชาติทีศลิ ปิ นรู้สึกประทับใจ
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พิทักษ์ ปิ ยะพงษ์
พิทกั ษ์ ปิ ยะพงษ์ เกิดเมือวันที 30 เมษายน พ.ศ.2484 ทีจงั หวัดฉะเชิงเทรา ปั จจุบนั
อายุ 69 ปี เคยศึกษาในโรงเรี ยนเพาะช่างแต่ยงั ไม่สําเร็ จการศึกษาได้ ลาออกมาทํางาน โดยสมัคร
เข้ าทํางานฝ่ ายช่างเขียน และช่างออกแบบร้ านศึกษาภัณฑ์ขององค์การค้ าคุรุสภา ต่อมาทํางาน
เกียวกับการออกแบบโฆษณา ปั จจุบนั เป็ นศิลปิ นอิสระ

ศิลปิ นเริ มสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีแสดงรูปสัตว์ ประเภทนกครัง: แรกราวปี พ.ศ.
2521 และสร้ างสรรค์ผลงานทีแสดงรูปสัตว์เรื อยมาจนกระทัง ถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาเกือบ
30 ปี มีผลงานจํานวนมาก แต่ทว่าผลงานในช่วงปี พ.ศ.2521 ทําให้ ศลิ ปิ นกลายเป็ นทีร้ ูจกั ของ
บุคคลทัว ไปในขณะนัน:
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 2 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ตุ๊กตาจ๋า” (ภาพที 76) และผลงานชือ “ขอเสรี ภาพ” (ภาพที 77) ซึง มีภาพผลงาน
และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 76 ตุ๊กตาจ๋า, 2521เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบขนาด 86 x 86 ซม.
ทีมา: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศลิ ปะแห่งรัชกาลที 9: 6 ทศวรรษศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิหอ
ศิลป์แห่งรัชกาลที 9, 2549), 110.
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ภาพที 77 ขอเสรี ภาพ, 2521 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ
ทีมา: ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, ทัศนศิลป์เพือชีวิตในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ , 2537), 85.
แรงจูงใจ
ประสบการณ์ชีวิตได้ หล่อหลอมความคิดให้ ศลิ ปิ นเกิดมีความสนใจด้ านสิทธิเสรี ภาพ
ของประชาชนในสังคม ตลอดระยะเวลาทีศลิ ปิ นเจริ ญเติบโตต้ องประสบกับปั ญหาความเหลือมลํ :า
ด้ านสิทธิเสรี ภาพ
นอกจากนี :ปั ญหาทางการเมืองได้ เข้ ามามีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของคนใน
สังคม ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของความสนใจด้ านปั ญหาชีวิต สังคม และการเมืองดังนี :
แม่เป็ นชาวนา พ่อเป็ นชาวทะเล ชีวิวติ หาปลา เป็ นชาวประมงจนๆ ตอนเด็กเวลา
ผมเข้ าไปอยู่ในโรงเรี ยนประจําเรารู้ สกึ ได้ ถงึ ระบบชนชัน:
ผมเห็นการให้ ความสําคัญของ
อาจารย์ระหว่างผมกับพวกลูกคนรวย ลูกนายพล มันมีการปฏิบตั ิทีแตกต่าง มีชนชันให้
: ผม
: งสือมัน
เห็นอย่างชัดเจน พอผมมาคิดดูมากๆเข้ า อ่านหนังสือมากๆเข้ า เพราะตอนนันหนั
เยอะ และผมก็ชอบอ่านหนังสือ พออ่านแล้ วเออ...มันเหมือนกับชีวิตเราเลย และมันก็ยงั มี
ชีวิตอีกหลายชีวิตทีมีภาวะแบบเดียวกับเรา อันนี :เป็ นจุดเริ มต้ นให้ ผมสนใจเรื องการเมืองและ
สังคม ต่อมาผมมาฟั นธงเอาเต็มทีในช่วง 14 ตุลา ในช่วงนันกระแสการเมื
:
องมันแรงมาก มัน
ดูดเราเข้ าไปเลย หมายถึงว่าผู้คนทังหลายแหล่
:
ไม่อยากทํางานแล้ ว เข้ าไปร่ วมกับขบวนการ
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เราก็ร่วมกับเขามาโดยตลอด154
154

สัมภาษณ์ พิทกั ษ์ ปิ ยะพงษ์ , ศิลปิ น, 18 กรกฎาคม 2553.
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จากประสบการณ์ชีวิตของศิลปิ น
และความสนใจในสิทธิเสรี ภาพของคนในสังคม
ตลอดจนสภาพการณ์ทางการเมืองในขณะนันได้
: สง่ ผลกระตุ้นเร้ าสร้ างความรู้สึกกดดันก่อให้ เกิด
แนวความคิด และกลายเป็ นมูลเหตุของการนําเสนอรูปนกในผลงานจิตรกรรมสีนํ :ามัน ซึง ศิลปิ นได้
กล่าวถึงดังนี :
ผมคิดว่าสัตว์นีผมไม่คอ่ ยมุง่ เน้ นเท่าไร
ผมใช้ สตั ว์เข้ ามาเป็ นองค์ประกอบ
มากกว่า คือ ผมเน้ นไปทีคนแล้ วก็เอาสัตว์เข้ ามาประกอบ เนืองจากว่าผมมีความรู้ สกึ ในเรื อง
สังคมสูง เพราะฉะนันผมก็
:
เอาสัตว์มาประกอบในการทํางาน อย่างเช่น ในผลงานชือ “ตุ๊กตา
จ๋า” และผลงานชือ “ขอเสรี ภาพ” เป็ นงานชุดเดียวกัน... ทีทําเป็ นรู ปนกพิราบ ช่วงนันมั
: นเป็ น
ช่วงทีเราเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมในเรื องเสรี ภาพ...155

สถานการณ์ทางการเมืองได้ สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อสังคมโดยรวมในขณะนัน: กล่าวคือ
อํานาจจากบุคคลในชนชันปกครองสร้
:
างความเดือดร้ อนแก่ประชาชนทุกหย่อมหญ้ า และก่อให้ เกิด
ความเหลือมลํ :าทางชนชัน: ตลอดจนความขัดแย้ งในสังคม จากความสนใจในสภาพการณ์ทาง
การเมืองและสังคมจึงก่อให้ เกิดแนวความคิด ดังนันศิ
: ลปิ นจึงนําเสนอผลงานจิตรกรรมทัง: 2 ชิ :นขึ :น
โดยนํานกพิราบมาใช้ เป็ นส่วนประกอบหนึง ในผลงานสือแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์
ทังนี
: :มี
จุดมุง่ หมายเพือสังคมได้ ตระหนักถึงคุณค่าความเสมอภาค และสิทธิของประชาชนทีควรได้ รับ
จากประสบการณ์ชีวิตทีผ่านร้ อนหนาว ต้ องประสบกับปั ญหาความเหลือมลํ :าทางชน
ชัน: รวมทังต้
: องเผชิญกับเหตุการณ์ทางการเมือง อาจกล่าวได้ วา่ สภาพการณ์ดงั กล่าวคือ สิงเร้ า
ภายนอกทีกระตุ้นเร้ าต่อความคิดเห็นของศิลปิ น เมือผนวกเข้ ากับแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความ
ต้ องการแสดงความคิดเห็น
ความต้ องการสร้ างสรรค์ด้วยกลวิธีทีตนชืนชอบและมีทกั ษะความ
สามารถ รวมทังความต้
:
องการปลุกกระตุ้นให้ สงั คมเกิดการรับรู้ถึงสิทธิเสรี ภาพรวมทังปั
: ญหาความ
เดือดร้ อนของประชาชน จึงก่อให้ เกิดกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทัง: 2 ชิ :นขึ :น โดย
ศิลปิ นได้ กล่าวถึงมูลเหตุจงู ใจในการนําเสนอรู ปนกพิราบในผลงานดังนี :
“ตุ๊กตาจ๋า” ช่วงนันรั
: ฐบาลเป็ นรัฐบาลเผด็จการ มีการสังหารประชาชนและ
นักศึกษา รู ปนี :เกิดขึ :นหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เขียนประมาณปี พ.ศ.2520 และ
ออกแสดงปี พ.ศ.2521 ส่วนภาพ “ขอเสรี ภาพ” นักศึกษาโดนจับขัง ก็ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม
พ.ศ.2519... ตอนนันผมเป็
:
นประธานชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย และเราทํางานศิลปะ
แนวสังคมเป็ นชุดแรกๆของประเทศไทย... ช่วงนันมี
: การฆ่ากัน นักศึกษาหญิงบางทีก็ถกู
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ข่มขืน ถูกจับแก้ ผ้าก็มี ผมว่าสังคมในยุคนันมั
: นโหดร้ ายเกินไป เรามีความรู้ สกึ ว่าเราจะไป
ช่วยอะไรใครเขาได้ เราเป็ นศิลปิ น เป็ นคนทํางานเขียนรู ปเลยน่าเขียนไปแสดง... ทีหยิบเอา
สัตว์เข้ ามาเรามองว่า นกพิราบสามารถแสดงถึงความอิสระมีเสรี ภาพ คือว่าประชาชนในยุค
นันต้
: องการเสรี ภาพ เพราะเราโดนการเมืองกดขีไว้ 156

ดังนันจากเหตุ
:
การณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 จึงกลายเป็ นสิงเร้ าทีกระตุ้นให้ ศลิ ปิ นเกิด
ความคิดเห็นต่อต้ านการกดขีขม่ เหงประชาชนโดยใช้ อํานาจอันมิชอบ ต่อมาจึงเกิดการสร้ างสรรค์
ผลงานโดยนําเสนอรูปนกเพือใช้ เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงอิสรภาพ และเสรี ภาพทีประชาชนต่างโหย
หาและต้ องการ สามารถสรุปได้ วา่ การสร้ างสรรค์รูปสัตว์ในผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นเกิดจากพลัง
ผลักดันของแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการแสดงออกซึง ความคิดเห็น เพือเป็ นการลดภาวะ
ความตึงเครี ยดภายในจิตใจของศิลปิ น รวมทังได้
: ใช้ ทกั ษะความสามารถส่งสาระทางความคิดของ
ตนไปสูก่ ารรับรู้ ของสังคมอีกประการหนึง
อาจกล่าวได้ วา่ แรงจูงใจภายในคือสิงสําคัญในการขับเคลือนกระบวนการสร้ างสรรค์
ของศิลปิ น ในส่วนเรื องของ รางวัล ชือเสียง และเงินรายได้ ซึง เป็ นแรงจูงใจภายนอก ศิลปิ นได้
กล่าวถึง ดังนี :
เราไม่มีชือเสียงอะไรแต่เราก็ส้ กู บั กระบวนการของความไม่ยตุ ิธรรมมาจนถึงบัดนี :
...ผลงานชือ “ตุ๊กตาจ๋า” เคยโดนอาจารย์ท่านหนึง วิพากษ์ วิจารณ์ทางหน้ าหนังสือพิมพ์เรื อง
ความคิดและเทคนิคทีมนั ไม่ถงึ
แต่ก็มีอาจารย์อีกฝ่ ายก็ตีโต้ กลับ ปรากฏว่าไอ้ ภาพนี :ก็
กลายเป็ นต้ นเหตุให้ เกิดการวิพากษ์ กนั ถึงแนวทางศิลปะเพือชีวิต...
สําหรับผมเทคนิคถึง
หรื อไม่ถงึ ผมไม่สนใจ ผมสนใจเรื องแนวคิดมากกว่าว่าเราสามารถยืนหยัดสู้ได้ หรื อไม่เพราะ
รัฐบาลกดขีประชาชนอยู่... แต่เราไม่เคยท้ อครับ ผมแปรเสียงคัดค้ านมาเป็ นเสียงสนับสนุน
เรามากกว่า เพราะว่าถ้ าเราไม่มีดีเขาคงไม่มาสนใจ แสดงว่าแนวคิดมันแหลมคมไปสร้ าง
ความสะเทือนให้ กบั เขา แล้ วเขาออกมาวิพากษ์ วิจารณ์...ในช่วงนันเราทํ
:
าศิลปะขึ :นมาเพราะ
เราต้ องการเวทีทางวิจิตรศิลป์ เพือให้ มนั กว้ างกว่าทีเคยมี และมันน่าจะมีผลต่อการกินดีอยูด่ ี
ของประชาชนด้ วย... รางวัล ชือเสียง เงินทอง ไม่มีสว่ นกระตุ้น ผมคิดว่าศิลปะเป็ นเพือน
แท้ จริ งๆ เป็ นตัวเดียวทีรักผม ชีวิตมาถึงตรงนี :ผมรู้ วา่ ศิลปะเป็ นหมอทีรักษาชีวิตผมให้ มีหวั ใจ
ของความเป็ นมนุษย์อยู่ในตัวผม ศิลปะบําบัดความคิดบําบัดจิตใจของผม ดังนันเรื
:  อง
เกียวกับรางวัล ชือเสียง เงินทองเป็ นเรื องทีเราก้ าวข้ ามผ่านเลย ไอ้ ตวั นี :เป็ นตัวอันตรายต่อ
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การทํางานศิลปะ ผมมองว่าอะไรทีดที ีสดุ ในชีวิตผม สิงทีดที ีสดุ คือศิลปะ ผมทําตังแต่
: ผมยัง
ไม่ร้ ู วา่ มันเป็ นศิลปะ ผมชอบเขียนรู ปชอบปั น: ดินมาตังแต่
: เด็กแล้ ว...157

การถูกวิพากษ์ วิจารณ์ในทางลบไม่ทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความท้ อถอย ในทางตรงกันข้ ามสิง
เหล่านี :กลับถูกแปรเป็ นพลังผลักดันให้ เกิดกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานมากยิงขึ :น
นอกจากนี :
รางวัล ชือเสียง และเงินรายได้ จากการสร้ างสรรค์นนไม่
ั : ได้ มีอิทธิพลกระตุ้นให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะมากขึ :นหรื อน้ อยลง เพราะเจตจํานงในการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นได้ มงุ่ ให้ ความสําคัญ
กับการตอบสนองต่อความต้ องการภายในเป็ นหลัก
โดยถ่ายทอดความคิดเห็นของตนออกไปสู่
สาธารณะ การสร้ างสรรค์นอกจากเป็ นหนทางแห่งการระบายออกซึง ความคิดและความรู้สกึ ทีชว่ ย
บําบัดเยียวยาสภาพจิตใจของศิลปิ นแล้ วนัน: ยังก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สงั คมอีกประการหนึง จาก
การอุทิศตนสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้ อนปั ญหาของสังคมไทยทําให้ ศิลปิ นได้ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
มนัส เศียรสิงห์ “แดง” ศิลปิ นทัศนศิลป์ดีเด่นด้ านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็ นธรรม ซึง
จัดโดยสถาบันปรี ดี พนมยงค์ ประจําปี พุทธศักราช 2549
ดังนันสามารถสรุ
:
ปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ และการนําเสนอรูปสัตว์มีทีมา
จากแรงจูงใจภายใน เพราะต้ องการแสดงออกเพียงความคิดเห็นส่วนตนทีมีตอ่ สังคมและการเมือง
ไม่เพียงมุง่ หวังเพือตอบสนองต่อความพึงพอใจของตนเท่านัน: ยังคาดหวังให้ เกิดประโยชน์แก่สงั คม
โดยไม่ได้ มงุ่ หวังเรื องรางวัล ชือเสียง และรายได้ จากการขายผลงานศิลปะแต่อย่างใด
กระบวนแบบ
ผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
จากภาพ ผลงานชือ “ตุ๊กตาจ๋า” (ภาพที 76) ปรากฏรูปทรงของสิงมีชีวิตในแบบเหมือนจริ ง แต่ได้
ผสานจินตนาการ สร้ างบรรยากาศทีลกึ ลับชวนพิศวง อีกทังการแสดงภาพนกยั
:
งมิได้ มีเจตนาแสดง
ความหมายถึงนก หากแต่มีความหมายสือถึงสิงอืน เช่นเดียวกันกับผลงานชือ “ขอเสรี ภาพ” (ภาพ
ที 77) ศิลปิ นแสดงภาพมนุษย์ นก และบรรยากาศแวดล้ อมแบบเหมือนจริ ง หากแต่นกทีปรากฏนัน:
เป็ นเพียงภาพทีเลือนรางอันเป็ นสัญลักษณ์ทีศลิ ปิ นต้ องการสือความหมายถึงสิงอืนที
นอกเหนือไปจากตัวนกเอง โดยศิลปิ นได้ กล่าวถึงการใช้ สญ
ั ลักษณ์ในผลงานทัง: 2 ชิ :นว่า
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ในภาพ “ตุ๊กตาจ๋า” ผมคิดว่าผมไม่อยากเขียนเด็กตรงๆ คิดว่าศิลปะมันน่าจะย่อย
สลายมากกว่า เลยเอาตุ๊กตามาเป็ นสัญลักษณ์ของเด็กหรื อนักศึกษาทีถกู ทําร้ ายทางร่ างกาย
และจิตใจ... และภาพเมฆทีม้วนตัว เป็ นเสรี ภาพมันเป็ นเพียงความฝั นความหวังทีมนั
ห่างไกลเราเหลือเกิน... นกพิราบแสดงถึงความมีอิสระ มีเสรี ภาพ ส่วนภาพ “ขอเสรี ภาพ” รู ป
นี :มีเด็กยืนมืออกมาเพือขอเสรี ภาพ แต่เสรี ภาพก็เป็ นเสรี ภาพทีวา่ งเปล่าอีก จะเห็นภาพ
นกพิราบมันมีลกั ษณะของแสงดูแล้ วไม่เป็ นตัวตนเท่าไร…158

ดังนันสามารถสรุ
:
ปได้ วา่ ผลงานทัง: 2 ชิ :นมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสัญลักษณ์ เนืองจากผลงานชือ “ตุ๊กตาจ๋า” (ภาพที 76) มีการแสดงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้ อมทีเต็มไปด้ วยจินตนาการ เป็ นสถานทีซงึ ถูกสมมุตขิ ึ :น อีกทังยั
: งปรากฏการนําเสนอ
ความคิดผ่านสัญลักษณ์ เช่นเดียวกันกับผลงานชือ “ขอเสรี ภาพ” (ภาพที 77) แม้ รูปทรงต่างๆ และ
บรรยากาศแวดล้ อมจะถูกแสดงออกแบบเหมือนจริ ง แต่นกพิราบทีปรากฏในผลงานก่อให้ เกิดการ
ตังคํ
: าถามถึงทีมาอันน่าอัศจรรย์ใจ และพยายามแทนค่าความหมายในเชิงสัญลักษณ์
เนือ+ หา
จากประสบการณ์การรับรู้ถึงสภาพความเป็ นไปของชีวิตในแต่ละช่วงเวลา ได้ ก่อให้ เกิด
เจตจํานงในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะโดยนําเสนอเรื องราวต่างๆทีเกิดขึ :นในสังคม โดยเฉพาะ
การสะท้ อนปั ญหาทางการเมือง และสิทธิเสรี ภาพของประชาชนในสังคมมาเป็ นเนื :อหาสาระในการ
แสดงออก ซึง สามารถกล่าวถึงเนื :อหาทีปรากฏในแต่ละผลงานดังนี :
ผลงานชือ “ตุ๊กตาจ๋า” (ภาพที 76) เกิดจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 สภาพการณ์
ของสังคมในขณะนันเต็
: มไปด้ วยความขัดแย้ ง
ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้ สกึ ของศิลปิ น
ก่อให้ เกิดความภาวะความตึงเครี ยด ขึ :นภายในจิตใจ ดังนันการสร้
:
างสรรค์จงึ เป็ นเสมือนเครื องมือ
หรื อสือกลางให้ ศลิ ปิ นได้ ถ่ายทอดเอาความคิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวออกมาในผลงาน
จิตรกรรม จากภาพสีและรูปทรงได้ สร้ างความรู้สกึ ถึงความเศร้ าสลด บรรยากาศทีเกิดจากอิทธิพล
ของสีหม่นสร้ างความรู้สกึ วังเวง เมือประกอบกับรูปทรงของตุ๊กตาทีแขนขาดหายร่างกายไม่สมบูรณ์
ยิงนํามาซึง ความสลดหดหูแ่ สดงถึงการถูกทําร้ ายอย่างทารุณ ซึง ศิลปิ นได้ ว่าได้ ใช้ รูปตุ๊กตาเพือเป็ น
สัญลักษณ์สือแสดงถึงนักศึกษาทีถกู ทําร้ ายร่างกายและจิตใจ ก้ อนเมฆทีม้วนตัวเป็ นสัญลักษณ์ถึง
ความหวังทีหา่ งไกล และรูปนกพิราบเป็ นสัญลักษณ์ทีแสดงถึงเสรี ภาพ
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ผลงานชือ “ขอเสรี ภาพ” (ภาพที 77) เกิดขึ :นในเวลาไล่เลียกับผลงานชือ “ตุ๊กตาจ๋า”
ศิลปิ นกล่าวว่านักศึกษาในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ถูกจับจึงทําให้ ศลิ ปิ นนําเสนอผลงานชิ :น
นี :ขึ :น จากภาพปรากฏรูปเด็ก 2 คนอาศัยอยูใ่ นบ้ านไม้ ซงึ มีสภาพเก่าทรุดโทรม เป็ นสัญลักษณ์แทน
นักศึกษาทีถกู จับกุมหรื อประชาชนทัว ไป เด็กชายทัง: 2 ได้ ยืนมือออกมาเพือไขว่คว้ านกพิราบขาว
แต่ ทว่านกดังกล่าวกลับมีรูปทรงและสีทีดเู ลือนรางไร้ ตวั ตนไม่สามารถสัมผัสได้ ซึง รู ปนกสือแสดง
ถึงเสรี ภาพอันเป็ นความหวังทีไม่สามารถเกิดขึ :นจริ งในขณะนัน:
ดังนันสามารถสรุ
:
ปได้ วา่ เนื :อหาเรื องราวทีศลิ ปิ นใช้ แสดงออกเป็ นเนื :อหาสังคมโดยเฉพาะ
การสะท้ อนสภาพเหตุการณ์ทางการเมืองทีสง่ ผลกระทบต่อจิตใจและการดํารงชีวิตของประชาชนใน
ขณะนัน: โดยมีจดุ ประสงค์ในการนําเสนอเนื :อหาเช่นนี :เพือเรี ยกร้ องความเป็ นธรรม และสิทธิเสรี ภาพ
ทีประชาชนพึงได้ รับ
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ชิน ประสงค์
ชิน ประสงค์ เกิดเมือวันที 6 มกราคม พ.ศ.2485 ทีจงั หวัดนนทบุรี ปั จจุบนั อายุ 68 ปี
เข้ าศึกษาในวิทยาลัยช่างศิลป ต่อมาสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาประติมากรรม จาก
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยดํารงตําแหน่งหัวหน้ าส่วน
ประติมากรรมกรมศิลปากร ปั จจุบนั เป็ นข้ าราชการบํานาญ และผู้เชียวชาญพิเศษด้ านศิลปกรรม
ของกรมศิลปากร ตลอดจนเป็ นศิลปิ นอิสระ
ในช่วงเริ มต้ นได้ สร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมทีแสดงรู ปสัตว์ 3 ชนิด ได้ แก่ สุนขั หมู
ป่ า และม้ า ซึง เริ มสร้ างครัง: แรกในราวปี พ.ศ.2515-2522 ขณะรับราชการ ต่อมาได้ หยุดการ
สร้ างสรรค์ผลงานส่วนตัวเนืองจากมีหน้ าทีรับผิดชอบของทางราชการมากยิงขึ :น จวบจนกระทัง
เกษี ยณอายุราชการราวปี พ.ศ.2545 จึงมีเวลาในการสร้ างสรรค์ผลงานส่วนตัวโดยยังคงแสดง
รูปทรงของสัตว์ตอ่ เนืองเรื อยมาจนถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาในช่วงแรกกว่า 7 ปี มีผลงาน 3
ชิ :น และช่วงทีสองประมาณ 6 ปี มีผลงานราว 6-7 ชิ :น
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 3 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “หมา” (ภาพที 78) ผลงานชือ “หมู” (ภาพที 79) และผลงานชือ “ม้ า” (ภาพที 80)
ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 78 หมา, 2515 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ขนาด 50 x 30 ซม.
ทีมา: วิโชค มุกดามณี, 6 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486-2546 (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 109.
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ภาพที 79 หมู, 2517 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ขนาด 50 x 90 x 37 ซม.
ทีมา: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะแห่งรัชกาลที 9: 6 ทศวรรษศิลปะไทย, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
หอศิลปะแห่งรัชกาลที 9, 2549), 78.

ภาพที 80 ม้ า, 2522 เทคนิค ปูนปลาสเตอร์ ขนาด สูง 60 ซม.
ทีมา: วิโชค มุกดามณี, 6 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486-2546 (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 109.
แรงจูงใจ
ศิลปิ นเริ มสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปสัตว์อย่างจริ งจังเมือเรี ยนจบและเข้ า
ทํางานทีโรงหล่อของกรมศิลปากร ระหว่างว่างเว้ นจากงานราชการได้ สร้ างสรรค์ผลงานทัง: 3 ชิ :นขึ :น
โดยมีทีมาจากประสบการณ์ชีวิต กล่าวคือ จากการทีศลิ ปิ นเติบโตมาในสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติทีสมบูรณ์ของจังหวัดนนทบุรี มีส่วนทําให้ เกิดความรู้สกึ ผูกพันกับธรรมชาติ รวมไปถึงเกิด
ความประทับใจในรูปร่างของสัตว์ตา่ งๆเป็ นพิเศษ ซึง ความรู้สกึ นี :ได้ กลายมาเป็ นแรงสนับสนุนส่วน
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หนึง ให้ เกิดการแสดงออกทางศิลปะ โดยศิลปิ นได้ กล่าวถึงทัศนะเกียวกับสัตว์ และความสนใจใน
การสร้ างสรรค์ประติมากรรมรูปสัตว์ไว้ ดงั นี :
ตังแต่
: เด็กอยู่ในชนบท ผมรักหมา ตังแต่
: เกิดมาเราอยู่กบั เขาตลอด ชาวสวนจะมี
หมาเป็ นสัตว์เลี :ยงเอาไว้ เฝ้าบ้ าน ผมรักในความซือสัตย์ ไว้ วางใจเขาได้ เขาเป็ นทังเพื
: อน และ
เฝ้าบ้ านให้ เรา หมาเป็ นสัตว์ทีอยู่กบั คนมาโดยตลอด ตอนเด็กผมได้ รับการปลูกฝั งให้ เมตตา
ต่อสัตว์... ผมไม่ชอบเข้ าป่ ายิงสัตว์แต่ชอบไปดูธรรมชาติ ถ้ าชวนผมไปล่าผมไม่กล้ าทําเขา
หรอก สงสาร ชีวิตเขาก็เหมือนชีวิตเรา เขาก็ต้องการอยู่เหมือนเรา...159

จากความใกล้ ชิดธรรมชาติ ตลอดจนการถูกปลูกฝั งให้ มีความเมตตากรุณา เป็ นผลทํา
ให้ ศลิ ปิ นมอบความรักและความเอ็นดูตอ่ สัตว์ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสุนขั ทีศลิ ปิ นให้ ความรักมาก
เป็ นพิเศษ เมือศิลปิ นเติบโตได้ เข้ าศึกษาศิลปะตามความปรารถนาภายในจิตใจของตนเองอย่าง
จริ งจังซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “เราเป็ นคนชอบศิลปะมาตังแต่
: เด็ก เห็นเมฆก็จินตนาการเป็ นรูปม้ าเป็ นรูป
คน เราชอบก็เอามาเขียนเล่น...พ่ออยากให้ เรี ยนกฎหมายแต่ผมไม่ไป ตอนนันไปสอบติ
:
ดทีช่าง
ศิลป”160 ทําให้ ศลิ ปิ นได้ มีโอกาสศึกษากับ อาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ และอาจารย์สนัน ศิลากร
ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงอาจารย์ทงสองท่
ั:
านดังนี :
อาจารย์ไพฑูรย์ แกสอนผมทีชา่ งศิลป แกทํางานกองหัตถศิลป์ แล้ วเป็ นอาจารย์
พิเศษอยู่ช่างศิลป สมัยนันเรี
: ยกเตรี ยมมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ศิลป์ท่านเอาลูกศิษย์
มาสอน... และได้ เรี ยนกับอาจารย์สนัน ท่านสอนในคณะจิตกรรม อาจารย์สนัน จะชอบเรื อง
การรบ ชอบเข้ าป่ า ชอบบู๊ ท่านรอบรู้ กายวิภาคสัตว์มาก เพราะอาจารย์ชอบสัตว์ รักสัตว์
ท่านชอบเลี :ยงนก ปลา หมา ชอบปลาสีสวย เก่งเรื องสัตว์... ทีผมมาทําสัตว์ผมก็มีสว่ นได้ มา
จาก อาจารย์สนัน เหมือนกัน อาจารย์ชอบแสดงเรื องพลัง แกศึกษานิสยั สัตว์ เล่าไปเขียนให้ ดู
ด้ วย พอรู้ จากท่านผมก็มาคลีคลายอะไรของผมไป...161

นอกเหนือจากความใกล้ ชิดธรรมชาติในวัยเยาว์ และความรักสัตว์แล้ วนัน: รู ปสัตว์ที
ปรากฏในผลงานของศิลปิ นยังเกิดจากประสบการณ์ทีได้ รับระหว่างการศึกษากับอาจารย์ไพฑูรย์
เมืองสมบูรณ์ และอาจารย์สนัน ศิลากร ผู้ซงึ มีทกั ษะความสามารถด้ านการปั น: รู ปสัตว์อย่างมาก
ศิลปิ นได้ กล่าวถึงท่านอาจารย์สนัน ด้ วยความเคารพรัก โดยกล่าวชืนชมถึงความสามารถด้ านกาย
159

สัมภาษณ์ ชิน ประสงค์, ศิลปิ น, 5 กรกฎาคม 2553.
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เรื องเดียวกัน.
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วิภาคสัตว์ และความรอบรู้ ในอากัปกิริยา ตลอดจนสัญชาตญาณของสัตว์ชนิดต่างได้ เป็ นอย่างดี
อาจกล่าวได้ วา่ กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์มาสูศ่ ษิ ย์เป็ นสิงเร้ าภายนอก กล่าวคือ
ในขณะทีได้ เห็นอาจารย์สนัน สอนและปฏิบตั งิ านได้ ก่อให้ เกิดการกระตุ้นเร้ าต่อความต้ องการ
ภายใน ทําให้ ศลิ ปิ นต้ องการนําเสนอภาพความประทับใจทีเกียวข้ องกับสัตว์เช่นเดียวกับอาจารย์
หากแต่การนําเสนอของศิลปิ นได้ มงุ่ ดัดแปลงรูปทรงให้ แตกต่างไปจากอาจารย์สนัน ทีแสดงออก
ด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงแรงจูงใจในการ
สร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์ของตนดังนี :
เราเป็ นคนชอบอ่านเรื องราวเกียวกับสัตว์ในหนังสือ ชอบอ่านนิสยั ของสัตว์... ไปดู
เขา (สัตว์) แล้ วจินตนาการ ประกอบกับความรู้ เรื องกายวิภาค ผมชอบสัตว์ทีมนั มีโครงสร้ าง
ซึง เราสามารถสร้ างอะไรได้ มากดี ส่วนมากเป็ นสัตว์สีเท้ า พอเราได้ เห็นความงามของมันเรา
อยากทําแล้ วผมก็สร้ างขึ :นมา เห็นอะไรสะดุดตาประทับใจเราก็ทํา...162

จากความรักสัตว์ตลอดจนความประทับใจในรูปร่างของสัตว์ ซึง ถูกสัง สมมาตังแต่
: วยั
เยาว์ เมือผนวกกับการได้ ศกึ ษาศิลปะทีตนรักจนทําให้ ศิลปิ นมีความสามารถเข้ าใจในลักษณะทาง
กายวิภาคสัตว์และอุปนิสยั ของสัตว์ได้ เป็ นอย่างดี จึงก่อให้ เกิดความต้ องการผลิตผลงานศิลปะโดย
นําเสนอด้ วยรู ปสัตว์ทีตนมีความประทับใจขึ :น โดยสามารถกล่าวถึงมูลเหตุทีทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์
ผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
ผลงานชือ “หมา” (ภาพที 78) เกิดจากประสบการณ์ชีวิตในวัยเยาว์ ทีได้ สมั ผัสใกล้ ชิด
กับสุนขั ได้ พบเห็นสัญชาตญาณของสุนขั ทีอาศัยในวัด ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวว่า
“หมา” คือ ความสงสาร เอามาเปรี ยบเทียบมันก็เหมือนกับเรา ตอนเด็กผมไปอยู่
วัดผมก็เจอปั ญหานี : เราแกล้ งโดนรังแกทังความคิ
:
ดและร่ างกาย เด็กทีโตกว่าจะแกล้ งเรา แต่
ตอนทีทํางานชิ :นนี :เราคิดถึงว่าหมาวัดทีออ่ นแอกว่าจะโดนรังแกอยู่อย่างลําบากต้ อง
หวาดระแวง ท่าทางทีเอามาทําคือ มันต้ องสู้ ชีวิตต้ องดิ :นรนเพือให้ อยู่ได้ ...163

ผลงานชิ :นนี :เกิดจากการได้ พบเห็นสุนขั ภายในวัด
ซึง ถือเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีสง่ ผล
กระตุ้นความคิดของศิลปิ นให้ เกิดการรับรู้ถึงความยากลําบากในการดํารงชีวิต ก่อให้ เกิดความ
สงสารสัตว์ และเกิดการคิดเปรี ยบเทียบชีวิตสัตว์กบั ชีวิตของตน เมือผนวกเข้ ากับแรงจูงใจภายใน
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เรื องการให้ ความรักและเอ็นดูสตั ว์ชนิดนี :มากเป็ นพิเศษ รวมทังมี
: ความประทับใจในรู ปร่างของสัตว์
จึงเกิดแรงผลักดันให้ สร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ขึ :น ดังนันความต้
:
องการนําเสนอรูปทรงของสัตว์ทีตน
เกิดประทับใจ และความต้ องการถ่ายทอดศักยภาพความสามารถของตนด้ วยกลวิธีทางศิลปะทีตน
รักถือเป็ นแรงจูงใจภายใน
ผลงานชือ “หมู” (ภาพที 79) ถูกแสดงออกในอีก 2 ปี ถัดมา ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “ตอนนัน:
ผมไปเห็นเขา (หมู) ทีสวนสัตว์ เรารู้ ประวัตเิ ขา เคยอ่านประวัตเิ ขามาว่ามันเป็ นนักสู้ทีไม่ยอมแพ้ ใคร
ผมก็เอามาสร้ างเป็ นงานศิลปะรายละเอียดดัดแปลงมาจากโครงสร้ างของเขา แต่ปรับในส่วนทีเป็ น
: จงึ เป็ นสิงเร้ าภายนอกทีได้ กระตุ้นให้ ศลิ ปิ นเกิดการรับรู้
กล้ ามเนื :อทําให้ ร้ ูสึกถึงพละกําลัง164 ดังนันหมู
ในความงามทางโครงสร้ าง ตลอดจนทําให้ ศลิ ปิ นเกิดเชือมโยงความคิดจากหมูป่าในสวนสัตว์ ไปสู่
ความรู้เดิมเกียวกับพฤติกรรมและสัญชาตญาณนักสู้ของหมูป่า ต่อมาเมือผนวกเข้ ากับแรงจูงใจ
ภายในด้ านความต้ องการนําเสนอภาพความประทับใจ จึงก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ด้ วย
กลวิธีทางศิลปะทีตนมีทกั ษะความสามารถทีควบคุมได้
ผลงานชือ “ม้ า” (ภาพที 80) ศิลปิ นได้ รับมอบหมายให้ สร้ างอนุสาวรี ย์แห่งหนึง และเกิด
ประทับใจในสรี ระร่างกายของม้ าทีสง่างาม จึงก่อให้ เกิดการสร้ างประติมากรรมรู ปม้ าของตนขึ :น
ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า
หลังจากทําอนุสาวรี ย์พระเจ้ าตากสินมหาราชทีจงั หวัดจันทบุรี ซึง เป็ นเรื องของ
ความถูกต้ อง หลังจากนันเราเห็
:
นความงามของม้ าเลยเอามาดัดแปลงคลีคลายทําเส้ นให้ มนั
น้ อยลงแทนทีจะทําให้ เหมือนจริ งก็คลีคลายมันออกไป
เอาความงามของม้ ามาสร้ างใน
รู ปทรงทีมองเห็นว่ายังเป็ นม้ า เป็ นความงามในอุดมคติ...165

ผลงานชิ :นนี :เกิดจากการปั น: อนุสาวรี ย์พระเจ้ าตากสินทรงม้ าในแบบเหมือนจริ ง ซึง ถือ
เป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นเร้ าต่อความต้ องการภายใน กล่าวคือ ได้ ก่อให้ เกิดความต้ องการ
นําเสนอภาพความประทับใจทีมีตอ่ โครงสร้ างของม้ า ผ่านกระบวนการกลัน กรองทางความคิดและ
จินตนาการถึงเส้ นโครงสร้ างอันมีลกั ษณะความงดงามตามอุดมคติ ซึง ถือเป็ นแรงจูงใจภายใน
สรุปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ผลงานรูปสัตว์ของศิลปิ นเกิดขึ :นภายใต้ อิทธิพลจากแรงจูงใจ
ภายในเป็ นสําคัญ กล่าวคือ ด้ วยความรู้สึกผูกพันกับสัตว์มาตังแต่
: เยาว์วยั ตลอดจนได้ รับการ
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ปลูกฝั งให้ มีความเมตตากรุ ณาต่อสัตว์จงึ เกิดเป็ นความรู้สกึ พิเศษ กอปรกับความรักในการทํางาน
ศิลปะ รวมทังได้
: ผา่ นกระบวนการศึกษาเรี ยนรู้กายวิภาคสัตว์จนเป็ นผู้ทกั ษะความสามารถ ทังหลาย
:
ทังปวงส่
:
งผลโดยตรงต่อการสร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์ของศิลปิ น อาจกล่าวได้ วา่ เมือศิลปิ นได้ พบกับ
สิงเร้ าใดทีกระตุ้นต่อความสนใจ ศิลปิ นจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยกระทําการสร้ างสรรค์สิงนัน:
ตามศักยภาพทีมีโดยถ่ายทอดออกมาด้ วยกลวิธีทางศิลปะทีตนรัก
แม้ วา่ เวลาจะเป็ นข้ อจํากัดในการสร้ างสรรค์ผลงานส่วนตัวในขณะนัน: เนืองจากภาระ
หน้ าทีทางราชการล้ นมือ แต่ศลิ ปิ นได้ พยายามสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะส่วนตัว ซึง เป็ นสิงทีตนรัก
และพึงพอใจ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงทัศนะทีมีตอ่ การสร้ างสรรค์ของตนว่า
งานช่วงนันมี
: แค่สามชิ :นนี : เพราะงานราชการมีมาก ได้ แต่ร่างภาพเก็บเอาไว้ ส่วน
ใหญ่ก็เป็ นสัตว์... ศิลปะก็เหมือนอาหารทีจะขาดไม่ได้ เราตืนมาก็ทํางานเก็บไว้ ถ้ าเรายัง
หายใจอยู่ก็จะบันทึกเก็บเอาไว้ ...เวลาทําสัตว์มนั สามารถตอบสนองความคิด และทําให้ เรามี
ความสุขสบายใจถ้ าเราทําได้ แต่ถ้าทําไม่ลงตัวก็มีการรื อ: ทิ :งแล้ วทําใหม่เหมือนกัน166

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าศิลปิ นให้ ความสําคัญต่อการสร้ างสรรค์ศลิ ปะเป็ น
อย่างยิง โดยได้ นําเอาศิลปะมาเปรี ยบเทียบกับอาหาร ดังนันศิ
: ลปะสําหรับศิลปิ นคือสิงทีเติมเต็ม
และหล่อเลี :ยงชีวิตให้ สามารถดํารงอยูไ่ ด้ ซึง บ่งชี :ให้ เห็นถึงพลังจากแรงจูงใจภายใน หากสร้ าง
ผลงานไม่สมบูรณ์ตามความต้ องการ ศิลปิ นจะรื อ: และทําใหม่จนกว่าจะสําเร็ จ ถือเป็ นการ
ตังเป
: ้ าหมายและกําหนดทิศทางให้ มงุ่ ไปสูค่ วามสําเร็ จตามทีคาดหวัง เป็ นการท้ าทายต่อศักยภาพ
ความสามารถของตนเอง ส่วนแรงจูงใจจากภายนอกด้ านรางวัลนัน: ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
เรื องรางวัลนันผมเฉยๆ
:
เราทํางานเพือความสนุกเพลิดเพลินของเรา... สาเหตุของ
การส่งประกวดเพือให้ ได้ มีโอกาสแสดง อยากเผยแพร่ ผลงาน เหมือนอาหารทีเราปรุ ง เราก็
อยากให้ คนอืนลองชิม ใครชอบก็กิน ไม่ชอบก็ไม่เป็ นไร เพราะมันคือรสชาติของผม ผมชอบ
แบบนี : อยากให้ คนเขาเห็นว่าเราคิดแบบนี : ใครจะคิดอย่างไรก็แล้ วแต่... แต่ผมทํางานด้ วย
ความสุข เป้าหมายสูงสุด คือ ผมคิดอยากทําอะไรผมก็ทํา มันจะดีหรื อไม่ดีก็ไม่ได้ คํานึงถึง
อะไรทังนั
: น: งานผมเหมือนลายเซ็นของผม แสดงความคิด ความงาม แต่คนดูจะชอบหรื อไม่ก็
ตาม แต่ผมพอใจทีผมได้ ทํา167
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การส่งประกวดศิลปกรรมแห่งชาติมีจดุ ประสงค์เพียงเพือต้ องการนําเสนอประสบการณ์
สุนทรี ยะด้ านความงาม ตลอดจนความประทับใจของตนเองต่อสาธารณชนเท่านัน: โดยทีมิได้
คาดหวังถึง รางวัล ชือเสียง และการยอมรับจากบุคคลอืน ปรากฏเพียงแรงจูงใจภายในทีเกียวเนือง
กับความต้ องการถ่ายทอดความคิด ทักษะ ความรู้ และความสามารถ โดยคาดหวังถึงความสุขและ
ความพึงพอใจส่วนตนเป็ นหลัก อย่างไรก็ตามผลงานทัง: 3 ชิ :นได้ รับการคัดเลือกเข้ าร่วมแสดงใน
งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 21 ปี ในพ.ศ.2515 ครัง: ที 22 ในปี พ.ศ.2517 และครัง: ที 25 ในปี
พ.ศ.2522 ตามลําดับ จึงสรุปได้ วา่ แรงจูงใจภายนอกไม่มีสว่ นเกียวข้ องกับการสร้ างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมรูปสัตว์ของศิลปิ นแต่อย่างใด
กระบวนแบบ
ผลงานประติมากรรมทัง: 3 ชิ :น แสดงออกในกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม ลักษณะของ
การสร้ างสรรค์ได้ รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของสัตว์ทีมีอยูต่ ามธรรมชาติ
โดยศิลปิ นลดทอน
โครงสร้ างสรี ระให้ ดเู รี ยบง่าย นอกจากนี :ได้ เพิมเติมในส่วนของโครงสร้ างกล้ ามเนื :อและรายละเอียด
ต่างๆเพือให้ สอดคล้ องกับเนื :อหาทีต้องการแสดงออก ซึงศิลปิ นได้ กล่าวถึงลักษณะโดยรวมในการ
สร้ างสรรค์ผลงานของตนเองดังนี :
รู ปทรงโครงสร้ างคลีคลายมาจากสัตว์ทีเหมือนจริ ง ตัดบ้ างเพิมบ้ างเพือให้ ดมู ี
นํ :าหนัก เพือให้ เกิดความสะเทือนอารมณ์ดแู ล้ วสนุกสนาน... ผมชอบในพละกําลังและ
ลักษณะพิเศษของมัน อย่างม้ ามันมีความงามของเส้ น มีความเร็ ว สง่า... เวลาคิดเรื องราวจะ
มาก่อนคือ เรื องราวของสัตว์เป็ นตัวจุดประกาย แต่เวลานําเสนอตัวโครงสร้ างรู ปทรงเป็ น
พระเอก... ถ้ าเราทําแบบเหมือนจริ งอาจดูได้ ไม่นาน...168

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าความสนใจหรื อความสะเทือนใจในเรื องราวที
เกียวข้ องกับสัตว์เป็ นแหล่งทีมาของการสร้ างสรรค์ แต่เมือศิลปิ นแสดงออกจะมุง่ เน้ นไปทีการแสดง
ความงามทางโครงสร้ างและรูปทรงเป็ นหลัก ซึง ผลงานประติมากรรมของศิลปิ นล้ วนแสดงให้ เห็น
ถึงความประทับใจในสัดส่วนและโครงสร้ างของสัตว์สีเท้ าทังสิ
: :น โดยศิลปิ นให้ เหตุผลว่า สัตว์สีเท้ า
สามารถใส่จินตนาการดัดแปลงรายละเอียดของกล้ ามเนื :อให้ สอดคล้ องตามความรู้สึกได้ ดังนันจึ
: ง
ได้ มีการเพิมให้ เกิดรายละเอียดทีซบั ซ้ อน หรื อลดทอนโครงสร้ างเพือแสดงความเรี ยบง่าย แต่
ลักษณะโดยรวมมีการเน้ นแสดงความงามของรูปทรง คํานึงถึงความสมดุลมัน คงอย่างเป็ นระเบียบ
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แบบแผน ซึง การสร้ างสรรค์ทีเพิมเติมรายละเอียดของกล้ ามเนื :อสามารถเห็นได้ ในผลงานชือ “หมา”
และ “หมู” เมือศิลปิ นต้ องการแสดงออกถึงความคิดในเรื องชีวิตทีต้องต่อสู้ กล้ ามเนื :อทีเพิมเข้ าไป
นันมี
: สว่ นในการทําให้ เกิดความรู้สกึ ถึงความแข็งแรงดุดนั ได้ นอกจากนี :ในผลงานชือ “ม้ า” ศิลปิ น
ต้ องการแสดงความประทับใจในความงามของม้ าทีประกอบไปด้ วยโครงสร้ างของเส้ นทีสวยงามจึง
ลดทอนกล้ ามเนื :อและรูปทรงของม้ าให้ มีความเรี ยบง่าย
เพือก่อให้ เกิดเส้ นโครงสร้ างทีมีความ
อ่อนหวาน เป็ นต้ น จากลักษณะการทํางานของศิลปิ นทีเพิมหรื อลดทอนเส้ นและโครงสร้ างต่างๆ
ตลอดจนคํานึงถึงการแสดงสัดส่วนความงามของรูปทรง ทําให้ สามารถสรุปได้ วา่ ศิลปิ นนําเสนอ
ผลงานทัง: 3 ชิ :นผ่านกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม
เนือ+ หา
ศิลปิ นได้ นําเสนอเรื องราวทีเกิดจากความสนใจ ความสะเทือนใจ หรื อประทับใจ
เกียวกับสัตว์ชนิดต่างๆมาสร้ างสรรค์
ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงการแสดงออกด้ านเนื :อหาของตนว่า
“ผลงานชือ “หมา” ตอนทีทําเราคิดถึงหมา ตัวทีออ่ นแอกว่าจะโดนรังแก... ผลงานชือ “หมู” มันเป็ น
นักสู้ทีไม่ยอมแพ้ ใคร เป็ นเรื องเกียวกับการดํารงชีวิตของมัน... และผลงานชือ “ม้ า” เห็นเส้ นมันสวย
มีความงามของเส้ น มีความเร็ ว สง่า...”169
เมือพิจารณาข้ อความข้ างต้ นพบว่า เนื :อหาทีศลิ ปิ นนําเสนอในงานสร้ างสรรค์นนเกิ
ั: ด
จากประสบการณ์ส่วนตัวของศิลปิ นทังสิ
: :น กล่าวคือ เนื :อหาทีปรากฏในผลงานชือ “หมา” เกิดจาก
การทีศลิ ปิ นได้ พบเห็นความทุกข์ยาก จนเกิดเป็ นความสงสารสุนขั ทีอาศัยอยูใ่ นวัด เนืองจากต้ อง
เผชิญชีวิตอยูท่ า่ มกลางการถูกเอาเปรี ยบจากสุนขั ตัวอืนทีอาศัยภายในวัดเช่นเดียวกัน ผลงานชือ
“หมู” เกิดจากการทีศลิ ปิ นไปสวนสัตว์ และได้ มีโอกาสเรี ยนรู้พฤติกรรมความเป็ นนักสู้ของหมูป่าจน
เกิดความสนใจและนํามาถ่ายทอดในผลงานของตน เนืองจากผลงานชือ “หมา” (ภาพที 78) และ
“หมู” (ภาพที 79) มีแนวคิดเกียวกับการต่อสู้ของชีวิตศิลปิ นจึงเพิมรายละเอียด โดยสร้ างกล้ ามเนื :อ
แบบใหม่ให้ สามารถสัมผัสได้ ถึงความดุดนั และความแข็งแรง ผลงานชือ “ม้ า” (ภาพที 80) เกิดจาก
การสร้ างอนุสาวรี ย์พระเจ้ าตากสินมหาราชทีจงั หวัดจันทบุรี และเกิดความประทับใจในสัดส่วน
โครงสร้ างทีสง่างามของม้ าจึงนํามาสร้ างสรรค์
โดยลดทอนให้ เกิดความงามตามความคิดของ
ศิลปิ น สิงทังหลายเหล่
:
านี : เป็ นเรื องราวความสะเทือนใจ ความชืนชอบ และความประทับใจซึง ล้ วน
เกิดขึ :นภายใต้ ความสนใจเฉพาะบุคคล ดังนันเนื
: :อหาทีศลิ ปิ นแสดงออกจึงเป็ นเนื :อหาส่วนตัว
169
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เกียรติศักดิ@ ชานนนารถ
เกียรติศกั ดิd ชานนนารถ เกิดเมือวันที 23 กันยายน พ.ศ.2486 ทีจงั หวัด
กรุงเทพมหานครฯ ปั จจุบนั อายุ 67 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และโท สาขาจิตรกรรม
จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาได้ เข้ ารับราชการเป็ น
อาจารย์สอนศิลปะในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ปั จจุบนั
เกษี ยณอายุราชการเป็ นศิลปิ นอิสระ ตลอดระยะเวลาทีสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะศิลปิ นได้ สง่ ผลงาน
เข้ าร่วมประกวดศิลปกรรมแห่งชาติและได้ รับรางวัลตามเงือนไขของการประกวดทําให้ ในปี พ.ศ.
2538 ได้ เป็ นศิลปิ นชันเยี
: ยม ประเภทจิตรกรรม นอกจากนี :ด้ วยความรักและความมุง่ มัน ในการ
ทํางานศิลปะ ทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนืองจนเป็ นทียอมรับในระดับประเทศและใน
ระดับสากล ส่งผลให้ ในปี พ.ศ.2549 ได้ รับการเชิดชูเกียรติให้ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
การสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมซึง แสดงรูปสัตว์ของศิลปิ นเริ มขึ :นครัง: แรกในปี
พ.ศ.
2511 จนกระทัง ถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาประมาณ 40 ปี มีผลงานทีแสดงรูปสัตว์จํานวนมาก
โดยมีการนําเสนอรู ปสุนขั ขึ :นก่อนเป็ นอันดับแรก และต่อมาได้ นําเสนอรูปสัตว์ชนิดอืน เช่น ไก่ ปลา
ม้ า ฯลฯ ซึง การนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นปรากฏขึ :นเป็ นระยะสลับกับการ
นําเสนอผลงานด้ วยรูปทรงอืน เช่น รูปทรงของมนุษย์ ทังนี
: :เกิดจากความสนใจของศิลปิ นที
เปลียนแปลงไปตามประสบการณ์ชีวิตและสิงเร้ าทีได้ สมั ผัส
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 3 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “จิตรกรรม” (ภาพที 81) ผลงานชือ “การแสดงออกของจิตใต้ สํานึก 4” (ภาพที 82)
และผลงานชือ “ชีวิตเพือชีวิต 2” (ภาพที 83) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ใน
แต่ละประเด็นดังนี :
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ภาพที 81 จิตรกรรม, 2511 เทคนิค สือประสม ขนาด 150 x 150 x 40 ซม.
ทีมา: เกียรติศกั ดิd ชานนนารถ, การแสดงศิลปกรรมย้ อนหลัง (กรุงเทพ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป์, 2544), 42.

ภาพที 82 การแสดงออกของจิตใต้ สํานึก 4, 2516 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด120 x 115 ซม.
ทีมา: เกียรติศกั ดิd ชานนนารถ, การแสดงศิลปกรรมย้ อนหลัง (กรุงเทพ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป์, 2544), 47.
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ภาพที 83 ชีวิตเพือชีวิต 2, 2526 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด115 x 95 x 10.5 ซม.
ทีมา: เกียรติศกั ดิd ชานนนารถ, การแสดงศิลปกรรมย้ อนหลัง (กรุงเทพ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป์, 2544), 63.
แรงจูงใจ
ผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นมีการแสดงอ
ารแสดงออกถึ
อกถึงภาวะอารมณ์ภายในของตนเอง โดยใน
ช่วงแรกของการสร้ างสรรค์นนรู
ั : ปสัตว์ถกู นําเสนอเป็ นส่วนประกอบหนึง ในผลงาน โดยเริ มปรากฏครัง:
แรกในผลงานชือ “จิตรกรรม” (ภาพที 81) ศิลปิ นนําเสนอรูปสุนขั ยืนรายล้ อมรอบกายของมนุษย์ที
กําลังอ้ าปากร้ องตะโกน ซึง ศิลปิ นได้ อธิบายถึงทีมาของการนําเสนอรู ปสัตว์ดงั กล่าวว่า
ตอนเมือผมอยู่ปี 4 น้ องชายเสียกะทันหัน มันช็อคความรู้ สกึ เรา ความกลัวมัน
: าลังร่ างภาพเป็ นความรู้ สกึ ของ
เกาะอยู่ในใจเรานานหลายปี เลยเกิดทํารู ปนี :ขึ :น... ช่วงนันกํ
คนทีกลัวและร้ องขึ :นมา และเราก็มาคิดว่าจะให้ ไอ้ ตวั นี : (มนุษย์) มันร้ องออกมาด้ วยสาเหตุ
อะไร เป็ นความบังเอิญทีวนั หนึง ไปบ้ านเพือนเจอสุนขั พันธุ์ปัoกเข้ ามาคลอเคลียทีขาเราและก็
มองหน้ าเรา พอเรามองลงไปก็ร้ ู สกึ ตัวนี :ใช่เลย... สนใจในภาพลักษณ์ของมัน รู้ สกึ มันสวย
แบบแปลกประหลาด ทีท่ามันรู้ สกึ ประหลาด... จริ งๆแล้ วไม่ได้ ตงใจหาตั
ั:
วนี : (สุนขั ) เพือทําให้
ไอ้ ตวั นี : (มนุษย์) ร้ อง บังเอิญมันไปเจอแล้ วเรารู้ สกึ ว่าใช่เลย... เพราะฉะนันมั
: นจึงมารายล้ อม
เหมือนว่ามาบีบคัน: หรื อมาคุกคามทําให้ ตวั นี : (มนุษย์) ร้ องด้ วยความกลัว...170
170

สัมภาษณ์ เกียรติศกั ดิd ชานนนารถ, ศิลปิ น, 3 สิงหาคม 2553.
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ภายหลังจากการเสียชีวิตของน้ องชายทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความรู้สกึ กลัวความตาย เป็ น
ภาวะอารมณ์ทีเกิดขึ :นเก็บกดและสัง สมอยูภ่ ายในจิตใจ เมือศิลปิ นเกิดความต้ องการสร้ างสรรค์
ผลงานโดยแสดงออกซึง ภาวะอารมณ์ดงั กล่าว จึงเป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นร่างภาพรูปมนุษย์อ้าปากร้ อง
ตะโกน หากแต่การอ้ าปากร้ องตะโกนของมนุษย์ในภาพผลงานนันยั
: งไม่สามารถถ่ายทอดความ
กลัวทีศลิ ปิ นรู้สึกได้ อย่างสมบูรณ์ ต่อมาเมือศิลปิ นได้ พบเห็นสุนขั โดยบังเอิญ ซึง สุนขั ตัวนี :มี
รูปลักษณะทีแปลกตา ทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความประหลาดใจพร้ อมกับความประทับใจในเวลาเดียวกัน
ซึง หากย้ อนกลับไปในปี ทีศลิ ปิ นสร้ างผลงานขึ :นคือ พ.ศ. 2511 สุนขั สายพันธุ์ปัoก (Pug) ยังไม่เป็ นที
นิยมนํามาเลี :ยงในประเทศไทยมากนัก ดังนันศิ
: ลปิ นจึงถูกกระตุ้นเร้ าให้ เกิดความสนใจในสุนขั ตัว
ดังกล่าวโดยทันที
และนําเอารู ปทรงของสุนขั มาแสดงออกเพือเป็ นส่วนประกอบหนึง ในผลงาน
จิตรกรรม โดยศิลปิ นกล่าวว่า สุนขั ดังกล่าวเป็ นสาเหตุทีทําให้ มนุษย์ในภาพร้ องตะโกนออกมาด้ วย
ความกลัว ดังนันสุ
: นขั จึงเป็ นเสมือนตัวแทนของสภาพการณ์ทีกดดัน และความกลัวตายทีเกิดขึ :น
ภายในจิตใจของศิลปิ น
อาจกล่าวได้ ว่าผลงานชิ :นนี :เกิดขึ :นโดยอาศัยแรงจูงใจภายในคือ เกิดความต้ องการ
แสดงออกเพือลดภาวะความตึงเครี ยดทีสงั สมอยูภ่ ายในจิตใจของตน โดยมีทีมาจากเหตุการณ์
ความสูญเสียน้ องชายทีได้ สง่ ผลกระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นเกิดกลัวความตาย จึงเริ มเสาะแสวงหาหนทาง
แห่งการระบายออกซึง อารมณ์ความรู้สึกดังกล่าว โดยอาศัยศิลปะเป็ นเครื องมือในการถ่ายทอด
เพราะเป็ นกลวิธีทีตนมีทกั ษะความสามารถ และรู ปสุนขั ทีปรากฏในผลงานเกิดจากอิทธิพลของ
แรงจูงใจภายในเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ศิลปิ นเกิดความรู้สกึ ประทับใจในรูปลักษณะของสัตว์ทีมี
ความแปลกตา
ตลอดจนเกิดความต้ องการนําสัตว์ดงั กล่าวมาแสดงเป็ นส่วนประกอบหนึง ใน
ผลงาน เพือช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ทางความคิดของศิลปิ น
การนําเสนอรูปทรงและเนื :อหาในผลงานของศิลปิ นเปลียนแปลงไปตามแต่สิงเร้ าทีได้
สัมผัส ดังเช่นในผลงานชือ “การแสดงออกของจิตใต้ สํานึก 4” (ภาพที 82) ทีเกิดขึ :นจากความรู้สกึ
สะเทือนใจจากการจากไปของสุนขั ทีเคยใช้ นําเสนอในผลงานชือ “จิตรกรรม” (ภาพที 81) ซึง ศิลปิ น
ได้ กล่าวถึงดังนี : “ทีจริ งถ้ ามันไม่ตายก็คงไม่เกิดผลงานชุดนี :... เราเอาเขามาเขียนชิ :นเดียวแล้ วก็ลืมๆ
ไปแล้ วไม่ได้ คิดถึงอีก เสร็ จแล้ วได้ ขา่ วว่าไอ้ สนุ ขั ตัวนี :มันโดนรถทับตายในบ้ าน เพราะมันชอบมา
คลอเคลีย... พอมันตายเราก็เกิดอารมณ์สะเทือนใจ...พอมีอะไรสะเทือนใจนิดหนึง ก็เอามาทํางาน
...171 ด้ วยเหตุนี :ทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรูปสุนขั ขึ :นชุดหนึง โดยมีระยะเวลาของการ
171
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สร้ างสรรค์นาน 3 ปี มีจํานวนผลงานมากกว่า 10 ชิ :น และผลงานชือ “การแสดงออกของจิตใต้
สํานึก 4” (ภาพที 82) คือหนึงในผลงานชุดดังกล่าว กล่าวได้ วา่ ภายหลังจากการได้ รับรู้ขา่ วสา การ
เสียชีวิตของสุนขั ได้ กระตุ้นให้ ศลิ ปิ นเกิดความรู้สึกใจสะเทือนใจ และเร้ าให้ เกิดกลัวความตายซึง
เป็ นความรู้สกึ ทีมีอยูเ่ ดิม หวนกลับเข้ ามาในห้ วงความคิดของศิลปิ นอีกครัง: ดังนันผลงานชื
:
อ “การ
แสดงออกของจิตใต้ สํานึก 4” (ภาพที 82) จึงเกิดขึ :นภายใต้ อิทธิพลจากแรงจูงใจภายใน โดยมี
เรื องราวของสุนขั เป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นเร้ าต่อความรู้สกึ
ผลักดันศิลปิ นไปสูพ่ ฤติกรรมการ
สร้ างสรรค์ทางศิลปะเพือหาหนทางแห่งการระบายออก และลดภาวะอารมณ์ดงั กล่าว
ต่อมาในปี พ.ศ.2526-2531 ศิลปิ นได้ สร้ างสรรค์ผลงานทีมีการนําเสนอเนื :อหาเกียวกับ
พฤติกรรมความโหดร้ ายของมนุษย์ทีกระทําต่อสัตว์ ซึง ผลงานชือ “ชีวิตเพือชีวิต 2” (ภาพที 83) คือ
หนึง ในผลงานทีนําเสนอเนื :อหาดังกล่าว โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดเรื องแรงจูงใจได้ ดงั นี :
ในความรู้ สกึ หนึง ผมมีความสงสารสัตว์โลกทีถกู มนุษย์ฆ่านํามาเป็ นอาหาร...
จริ งๆก็เห็นไก่ตามตลาดหรื อไก่ตามร้ านข้ าวมันไก่... สิงทีเราสนใจไม่ใช่ฟอร์ ม แต่สนใจใน
วัตถุทีเกียวกับชีวิต สังขาร และความตาย ทังที
: เราเห็นสิงงดงามมากมายแต่ทําไมเราไม่หยิบ
มาทํา นัน เพราะมันไม่สะเทือนอารมณ์เรา เรามักหยิบในสิงทีเราเกิดความรู้ สกึ สะเทือน
อารมณ์... เรื องความตาย ความกลัวเป็ นเรื องทีเกาะอยู่ในความรู้ สกึ ของเรา และความกลัว
มันยังอยู่...172

ศิลปิ นเกิดประทับใจในรูปทรงหรื อวัตถุทีสามารถสร้ างความสะเทือนอารมณ์ และส่งผล
กระตุ้นเร้ าต่อความกลัวทีสงั สมอยูภ่ ายในจิตใจ จึงเป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นนําเสนอรู ปทรงหรื อวัตถุนนๆใน
ั:
ผลงานศิลปะ อาจกล่าวได้ ว่าไก่คือ สิงเร้ าภายนอกทีมีผลกระตุ้นเร้ าต่อความรู้สกึ ภายในของศิลปิ น
เพราะเมือพบเห็นร่างไร้ ชีวิตของไก่ในร้ านอาหารทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความรู้สกึ สะเทือนอารมณ์ รวมทัง:
เกิดความสนใจนําเสนอรู ปไก่ในผลงานของตน ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงเกิดจากอิทธิพลของแรงจูงใจ
ภายในคือ ความต้ องการถ่ายทอดความคิด ความรู้สกึ ตลอดจนจินตนาการสร้ างสรรค์ของตนเอง
ให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรม
สรุปได้ วา่ รู ปสัตว์ทีปรากฏในผลงานทัง: 3 ชิ :นของศิลปิ นนันเกิ
: ดจากแรงจูงใจภายในด้ าน
ความสนใจนําเสนอรูปทรงของสัตว์ ซึง มีความสอดคล้ องกับความรู้สึกกลัวความตาย ตลอดจน
ความรู้สกึ อืนๆ เช่น ความประทับใจในรู ปร่างสุนขั ทีแปลกประหลาด ความสะเทือนอารมณ์จากการ
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เสียชีวิตของสุนขั และความรู้สกึ สงสารไก่ซงึ ถูกมนุษย์ฆ่าเพือนํามาเป็ นอาหาร ส่วนด้ านแรงจูงใจ
ภายนอกเรื อง เงิน รางวัล ชือเสียง และเกียรติยศนันศิ
: ลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
20 ปี แรกของการทํางาน เราอาจจะได้ รางวัลจากวงการศิลปะ แต่สําหรับผู้ชมเรา
ไม่ได้ นะ เขารู้ สกึ ว่างานเราดูน่ากลัวเขาไม่ซื :อ ถ้ าส่งงานประกวดวงการศิลปะจะยอมรับเรา
แต่ถ้าคนทัว ไปจะไม่ยอมรับเรา แต่นีก็ไม่ได้ ทําให้ ท้อเลย จะขายไม่ขายไม่สนใจ... รางวัล
สําคัญกว่าเงิน... ตอนหลังๆเราเริ มขายได้ คนไทยเข้ าใจงานศิลปะมากขึ :น เขาจะไม่บอกว่า
ไอ้ งานนี :น่ากลัว และเขาจะซื :องานอย่างโหดๆ ขณะเดียวกันตอนหลังเรากลับจะทํางานสวยๆ
เช่น ดอกไม้ แต่เขากลับบอกว่าไม่ใช่ผม... กลายเป็ นจะทําอย่างทีเขาไม่อยากซื :ออีกแล้ ว...173

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถแสดงให้ เห็นว่าแรงจูงใจภายนอกด้ านเงินทีได้ รับจากการ
ขายผลงานศิลปะนันมี
: ความสําคัญน้ อยกว่างแรงจูงใจด้ านรางวัลและเกียรติยศ เนืองจากแนวทาง
การทํางานของศิลปิ นมิได้ สร้ างสรรค์เพือตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ซื :อ หากแต่มีความมุง่ มัน
ทีจะสร้ างสรรค์ผลงานเพือตอบสนองต่อจิตใจของตนเองเป็ นหลัก โดยมีการตังเป
: ้ าหมายไปทีการ
ได้ รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า
เราต้ องการส่งแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ต้ องเอารางวัลให้ ได้ เราอยากเป็ นศิลปิ น
ชันเยี
: ยม เป็ นความมุง่ มัน การได้ เป็ นศิลปิ นชันเยี
: ยมสําคัญสําหรับผม (การได้ รับรางวัล)...
ปลื :มใจอย่างน้ อยมันเป็ นตัวตัดสินว่างานเรามันใช้ ได้ บางทีเราก็ต้องการคําตัดสินจากคนอืน
ว่าทีเราทํามันดีไหม มองไม่เห็นว่ามันจะเสียมีแต่จะส่งเสริ มเรา ประการทีหนึง ผลงานออก
เผยแพร่ ได้ ประการทีสองมีคนมาตัดสินงานเราว่าดีหรื อไม่ดี...174

ตลอดระยะเวลาของการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะกว่า 40 ปี ศิลปิ นส่งผลงานของตนเข้ า
ร่วมประกวดในเวทีสําคัญระดับประเทศหลายครัง: โดยเฉพาะการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ซึง
ได้ รับรางวัลมากถึง 18 ครัง: กล่าวคือ ได้ รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง จํานวน 2 ครัง:
คือในครัง: ที 26 และ 41 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรี ยญเงินจํานวน 6 ครัง: คือในครัง: ที 19, 20,
22, 38, 39 และ 40 ตลอดจนรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรี ยญทองแดงจํานวน 6 ครัง: คือในครัง: ที
18, 21, 23, 24, 28 และ 29 ส่งผลทําให้ ได้ เป็ นศิลปิ นชันเยี
: ยมในปี พ.ศ.2538 ซึง รางวัลทังหลาย
:
เหล่านี :เป็ นสิงบ่งชี :ให้ เห็นถึงอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกทีมีตอ่ เจตจํานงในการสร้ างสรรค์ ทังนี
: :
เพือเป็ นการเสริ มสร้ างความรู้สกึ ภาคภูมิใจ อีกทังยั
: งเป็ นการพิสจู น์ให้ เห็นถึงความมีศกั ยภาพของ
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ตน จึงกล่าวได้ วา่ รางวัลเป็ นเสมือนแรงเสริ มให้ ศลิ ปิ นมีความมุง่ มัน เพียรพยายามไปสูเ่ ป้าหมายที
คาดการณ์เอาไว้ คือการได้ เป็ นศิลปิ นชันเยี
: ยม
การนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานศิลปะนันไม่
: ปรากฏอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอกแต่
ประการใด กล่าวคือเมือสํารวจไปทีผลงานทีได้ รับรางวัลจากการประกวด พบว่ารู ปทรงทีศลิ ปิ น
นําเสนอมิได้ จํากัดอยูเ่ พียงรู ปสัตว์เท่านัน:
หากแต่มีการแสดงเนื :อหาและรู ปทรงทีหลากหลาย
เปลียนแปลงไปตามสิงเร้ าหรื อประสบการณ์ทีศลิ ปิ นได้ สมั ผัส ซึง สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวว่า
ทีจริ งรางวัลมันไม่มีผล จะเห็นว่าชิ :นแรกได้ รางวัลก็ได้ จากหมาพันธุ์ปัoก (ผลงาน
ชือ “จิตรกรรม”) แต่ทําไมผมไม่ทําต่อ ทําแค่รูปเดียวคือ ถ้ ามันไม่ตายเราก็ไม่ทําต่อ มัน
แล้ วแต่ความรู้ สกึ ทีมนั ติดเครื องอยู่จนกว่ามันจะหมดไปก็เท่านัน...
:
สิงเร้ าจากภายนอกมัน
เป็ นสิงเร้ าความรู้ สกึ ของเรา ในฐานะศิลปิ นเราจะเปิ ดรับทุกอย่างทีเข้ ามากระทบเรา ทําให้
เราเกิดจินตนาการสร้ างสรรค์และทําเป็ นรู ปออกมา...175

จากข้ อความข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่าหากแรงจูงใจภายในเรื องสัตว์ยงั คงมีพลังในระดับสูงก็
ย่อมส่งผลให้ ศลิ ปิ นนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานอย่างต่อเนือง ดังนันการสร้
:
างสรรค์ผลงานในแต่ละ
ชิ :นรวมทังผลงานที
:
นําเสนอรู ปสัตว์ของศิลปิ นจึงอาศัยเพียงแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความต้ องการ
ถ่ายทอดอิสระทางความคิด ความรู้สกึ และจินตนาการ ตลอดจนประสบการณ์การรับรู้ของศิลปิ น
เป็ นหลัก โดยไม่ปรากฏอิทธิพลทีเกิดจากแรงจูงใจภายนอกแต่ประการใด
กระบวนแบบ
ผลงานทัง: 3 ชิ :นของศิลปิ นถูกถ่ายทอดด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสัญลักษณ์
เนืองจากผลงานแสดงสภาพการณ์ทีขาดเหตุผลปราศจากพื :นฐานทางตรรกะ เป็ นจินตนาการหรื อ
มโนภาพทีสร้ างขึ :นโดยศิลปิ น โดยแสดงภาพของวัตถุหรื อเหตุการณ์ทีไม่สามารถเกิดขึ :นได้ ในโลก
ของความเป็ นจริ ง สามารถกล่าวถึงรายละเอียดของผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
ผลงานชือ “จิตรกรรม” (ภาพที 81) รูปทรงต่างๆทีปรากฏในภาพเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างรูปทรงทีอ้างอิงจากความจริ งเข้ ากับรู ปทรงในจินตนาการ
มนุษย์ทีอ้าปากร้ องตะโกนมี
สัดส่วนและพื :นผิวทีผิดปกติ สุนขั ทีปรากฏในภาพเกิดจากการใช้ จินตนาการปรับเปลียนรู ปทรงโดย
ลดทอนให้ มีลกั ษณะเรี ยบง่าย ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “พอเราได้ รูปเขามา เราก็พยายามเอามาทําให้
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เรี ยบง่าย ฟอร์ มเราจินตนาการสร้ างขึ :นมาใหม่แต่มีทีมาจากตัวเขา” นอกจากนี :บรรยากาศแวดล้ อม
ทีเวิ :งว้ างราวกับเป็ นโลกของความฝั นหรื อภาพหลอนยิงสนับสนุนให้ ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกที
ห่างไกลไปจากโลกของความเป็ นจริ งโดยสิ :นเชิง เช่นเดียวกันกับผลงานชือ “การแสดงออกของจิต
ใต้ สํานึก 4” (ภาพที 82) ที รู ปทรงของสุนขั ท่อ ตลอดจนสภาพห้ องสีเหลียมปรากฏขึ :นอย่างไร้ ทีมา
ปราศจากตรรกะของเหตุและผล
ส่งผลกระตุ้นเร้ าให้ ผ้ ชู มเกิดความรู้สกึ ถึงความพิศวงกับภาพ
เหตุการณ์ทีปรากฏขึ :นตรงหน้ า
นอกจากนี :ในผลงานชือ “ชีวิตเพือชีวิต 2” (ภาพที 83) แม้ วา่ ศิลปิ นจะนําเสนอรู ปไก่
แบบแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง แต่ทว่าได้ มีการสร้ างแสงสีบรรยากาศรวมทังสภาพแวดล้
:
อมให้
ดูผิดปกติไปจากสภาพความเป็ นจริ งทีสามารถพบเห็นได้ ทวั ไป ประกอบกับรู ปไก่ในผลงานยังมีการ
แฝงนัยยะบางประการทีก่อให้ เกิดการปลุกเร้ าต่อภาวะทางอารมณ์
หรื อกระตุ้นให้ ผ้ ชู มเกิด
ความคิดและพยายามแทนค่าความหมายของรูปไก่ทีศลิ ปิ นใช้ แสดงออก
สรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 3 ชิ :นของศิลปิ นมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์
ซึง สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวถึงแนวทางการสร้ างสรรค์ของตนตอนหนึง ว่า
“ผลงานของผมมันเกิดจากความรู้สกึ มากกว่าเหตุผล... เราพยายามหนีเหตุผล หนีความเป็ นจริ ง
แหวกกฎระเบียบ... เวลาเรามีจินตนาการ เรามีความฝั นมันอิสระ...”176
เนือ+ หา
ผลงานทัง: 3 ชิ :น มีเนื :อหาทีเกียวข้ องกับภาวะความรู้สกึ ภายในจิตใจของศิลปิ น
โดยเฉพาะความรู้สึกกลัวความตาย
สอดคล้ องกับศิลปิ นทีกล่าวถึงเนื :อหาทีนําเสนอในผลงาน
ตลอดระยะเวลาหลายปี ว่า “ความกลัวมันเกาะอยูใ่ นใจเรามาเป็ นสิบๆปี ดังนันเรื
:  องชีวิต สังขาร
โดยสามารถกล่าวถึง
และความตายจึงเป็ นแนวคิดในการทํางานศิลปะของผมมาหลายปี ...”177
รายละเอียดของเนื :อหาในผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
ผลงานชือ “จิตรกรรม” (ภาพที 81) เกิดขึ :นภายหลังจากการรับรู้ถึงการจากไปของ
น้ องชาย ความรู้สกึ สะเทือนอารมณ์และความสะพรึงกลัวต่อความตายได้ เกิดขึ :น สัง สมและเก็บกด

176

เรื องเดียวกัน.

177

เรื องเดียวกัน.

237
อยูภ่ ายในจิตใจของศิลปิ น ดังนันจึ
: งเกิดความต้ องการระบายออกซึง ภาวะอารมณ์ดงั กล่าว เป็ นผล
ทําให้ เกิดการสร้ างผลงานชิ :นนี :ขึ :น ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงการนําเสนอรู ปสุนขั ในผลงานว่า
หมาเป็ นตัวแทนสภาวะอารมณ์ทีทําให้ เราร้ อง จริ งๆแล้ วหมาไม่ใช่ต้นเหตุ ต้ นเหตุ
คือ ความกลัวความตายเป็ นเรื องความเป็ นไปของชีวิต แต่เนืองจากพอเราเขียนเป็ นภาพเรา
ต้ องการเขียนเป็ นรู ปธรรมว่าไอ้ ตวั นี : (มนุษย์) ร้ องเพราะเหตุอะไร... ต้ องการรู ปทรงทีจะมา
กดดันไอ้ ตวั นี : (มนุษย์) คือ ความกลัวมันเป็ นนามธรรม... มันมาปรากฏเพือเป็ นองค์ประกอบ
หนึง ให้ มนั สัมพันธ์ระหว่างตัวภาพและความรู้ สกึ 178

รูปสุนขั เกิดขึ :นเพือเสริ มสร้ างบรรยากาศด้ านความรู้สึกกดดัน เพราะเป็ นสาเหตุทีทําให้
มนุษย์ร้องตะโกนออกมาด้ วยความกลัว ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวว่าความกลัวมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมหาก
ต้ องการให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรมต้ องอาศัยรูปทรงเพืออธิบายถึงภาวะนามธรรมดังกล่าว ดังนันศิ
: ลปิ น
จึงแสดงสถานการณ์ในระหว่างทีความรู้สึกกลัวของมนุษย์ได้ เริ มก่อตัวขึ :นโดยมีสนุ ขั เป็ นสาเหตุแห่ง
ความกลัวนี : อาจกล่าวได้ ว่าสุนขั คือตัวแทนของความกดดัน และภาวะของอารมณ์ความรู้สกึ กลัว
ตายของมนุษย์ ส่วนมนุษย์ทีอ้าปากร้ องตะโกนนันเป็
: นตัวแทนของศิลปิ น ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “มัน
เป็ นความรู้สกึ ของเรา ทีเรารู้ สกึ เกิดกลัวในเรื องความเป็ นไปของชีวิต คงหนีไม่พ้นเรื องความตาย มัน
เป็ นความกลัวทีอยูข่ ้ างใน จนเกิดฟอร์ มทีร้องออกมาอย่างนี :...”179 ดังนันเนื
: :อหาทีปรากฏในผลงาน
ของศิลปิ นจึงมุง่ ไปสูก่ ารแสดงภาวะอารมณ์ภายในของตน
โดยอาศัยจินตนาการและความรู้สึก
ส่วนตัวของศิลปิ นเป็ นหลัก
ผลงานชือ “การแสดงออกของจิตใต้ สํานึก 4” (ภาพที 82) เกิดจากการได้ รับรู้เรื องราว
การเสียชีวิตของสุนขั ทีเคยนําเสนอในผลงานชือ “จิตรกรรม” ซึง ศิลปิ นกล่าวถึงเนื :อหาว่า “พอมัน
ตายเราก็เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เราก็พยายามทําห้ องขึ :นมาเหมือนกับมันไปอยูท่ ีไหน ในภาพอาจ
อาจกล่าวได้ วา่ ภาพความแปลกประหลาดน่าพิศวงทังสถานที
:

เป็ นอีกมิตหิ นึง ทีเขาไปอยู.่ ..”180
บรรยากาศ ตลอดจนรู ปสุนขั ในผลงานล้ วนถูกสรรสร้ างขึ :นภายใต้ ความคิดเพ้ อฝั นของศิลปิ น โดย
จินตนาการถึงสถานทีซงึ เป็ นอีกมิติหนึง ทีสนุ ขั ตัวดังกล่าวไปอาศัยอยู่ เพือเป็ นการแสดงความระลึก
ถึง ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว
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เรื องเดียวกัน.
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เรื องเดียวกัน.
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เรื องเดียวกัน.
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ผลงานชือ “ชีวิตเพือชีวิต 2” (ภาพที 83) เป็ นการแสดงภาวะอารมณ์ส่วนตัวทีมีตอ่
สถานการณ์ทีได้ พบเห็น ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงทีมาในการสร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ว่า
เป็ นงานศิลปะทีเกิดจากการได้ เห็นความโหดร้ ายของมนุษย์ทีกระทําต่อสัตว์ เพือ
นํามาเป็ นอาหาร การสร้ างงานชุดนี :มิได้ มงุ่ เน้ นทีจะชี :แนะให้ เห็นความผิดของมนุษย์แต่อย่าง
ใด เป็ นเพียงการแสดงออกของความรู้ สกึ ซึง เกิดจากการได้ เห็นและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ
เป็ นความรู้ สกึ ส่วนตัวโดยแท้ ไม่เกียวกับความดีความเลว หรื อต้ องการแก้ ปัญหาใดๆ181

เนื :อหาทีปรากฏแม้ เกิดขึ :นจากการรับรู้เรื องราวเหตุการณ์ในสังคม แต่ทว่าศิลปิ นกลับ
มุง่ ถ่ายทอดถึงความรู้สกึ สะเทือนอารมณ์สว่ นตัว ซึง เกิดจากการะบวนการคิด ตลอดจนจินตนาการ
ของศิลปิ น โดยปราศจากเจตนาในการวิพากษ์ วิจารณ์ถึงความดีเลวของบุคคลอืนในสังคม ดังนัน:
ผลงานชิ :นนี :จึงมีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว
สรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 3 ชิ :นของศิลปิ นมีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว ซึง สอดคล้ อง
กับทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า “ผลงานส่วนใหญ่ล้วนมีเนื :อหาผูกพันกับชีวิตส่วนตัวทังสิ
: :น เนืองจากสิงทีเข้ า
มากระทบจิตใจมีความเกียวพันกับตนเองโดยตรงและมีพลังแรง จนเกิดอารมณ์สะเทือนใจในการ
สร้ างงานศิลปะติดต่อกันมา...”182

181

เกียรติศกั ดิd ชานนนารถ, การแสดงศิลปกรรมย้ อนหลัง, 17

182

เรื องเดียวกัน, 16.
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กัญญา เจริญศุภกุล
กัญญา เจริ ญศุภกุล เกิดเมือวันที 20 กันยายน พ.ศ.2490 ทีจงั หวัดนครราชสีมา
ปั จจุบนั อายุ 63 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และในระดับปริ ญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จาก
สถาบันศิลปะแห่งชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา (School of the Art Institute of Chicago, SAIC)
ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจําภาควิชาภาพพิมพ์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปิ นได้ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีแสดงรู ปสัตว์ 2 ชนิด ได้ แก่ ดักแด้ และนกพิราบ โดย
เริ มนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงงานครัง: แรกราวปี พ.ศ. 2536 และครัง: ถัดมาในปี พ.ศ.2541-2550 รวม
ระยะเวลากว่า 10 ปี มีผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์เป็ นจํานวนมาก

ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 4 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “รังไหม/ดักแด้ 2” (ภาพที 84) ผลงานชือ “พิราบขาว” (ภาพที 85) ผลงานชือ
“พิราบไทยกับถุงข้ าวโพดปิ ดผนึก” (ภาพที 86) และผลงานชือ “(จึงส่งมา) ด้ วยความระลึกถึง”
(ภาพที 87) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 84 รังไหม/ดักแด้ 2, 2536 เทคนิคผสม ขนาด127 x 127 ซม.
ทีมา: กัญญาสนทนากับกัญญา (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ สคร, 2551), 22.

240

ภาพที 85 พิราบขาว, 2541-2542 เทคนิค นกพิราบปูนปลาสเตอร์
ทีมา: กัญญาสนทนากับกัญญา (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ สคร, 2551), 36.

ภาพที 86 พิราบไทยกับถุงข้ าวโพดปิ ดผนึก, 2542 เทคนิค นกพิราบปูนปลาสเตอร์ และเมล็ด
ข้ าวโพด
ทีมา: กัญญาสนทนากับกัญญา (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ สคร, 2551), 37.
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ภาพที 87 (จึงส่งมา)ด้ วยความระลึกถึง, 2542 เทคนิค นกพิราบปูนปลาสเตอร์ ในกล่องใส
ทีมา: กัญญาสนทนากับกัญญา (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ สคร, 2551), 38.
แรงจูงใจ
สัตว์ทีปรากฏในผลงานศิลปะของศิลปิ นชนิดแรก คือ ดักแด้ (ภาพที 84) ถูกสร้ างขึ :นใน
ปี พ.ศ.2536 ภายหลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ โรงงานตุ๊กตาแห่งหนึง ในจังหวัดนครปฐม นับเป็ น
โศกนาฏกรรมทีกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของศิลปิ นจนเกิดแรงผลักดันให้ สร้ างสรรค์ผลงานชิ :น
นี :ขึ :น ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
ดักแด้ ทําปี 2536 ตอนนันจํ
: าได้ วา่ มันมีไฟไหม้ โรงงานตุ๊กตาทีนครปฐมแล้ ว
กรรมกรตาย... คนจนสําหรับอาจารย์มนั คือดักแด้ ไม่มีโอกาสบินไปทีอืน อยู่แต่ในรังมัน...
เขาไม่สามารถยกสถานภาพของเขาให้ ไปไกลกว่าทีเป็ นอยู่ สุดท้ ายคือตาย... พอดีอาจารย์
เป็ นคนโคราชอยู่กบั เรื องของไหม รู้ สกึ สงส
สงสารมั
ารมัน รังไหมก็ทําผ้ า ตัวก็ถกู ทอดกิน มันอุตส่าห์
ทํารังไหมเพือห่อหุ้มตัวมันเอง มนุษย์นีโหดร้ าย...183

ศิลปิ นเกิดและเติบโตทีจงั หวัดนครราชสีมา ซึง เป็ นแหล่งทีนิยมทอผ้ าไหมจึงทําให้ มี
โอกาสพบเห็นรวมทังได้
: รับรู้ ถึงกระบวนการทอผ้ าไหมซึง ทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความรู้สกึ สงสาร ภายหลัง
183

สัมภาษณ์ กัญญา เจริ ญศุภกุล, ศิลปิ น, 3 กุมภาพันธ์ 2553.
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เมือเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ โรงงานผลิตตุ๊กตา ทําให้ ศลิ ปิ นรู้สกึ สะเทือนอารมณ์ จึง
ดึงเอาการรับรู้จากประสบการณ์เดิมของตนมาเชือมโยงกับเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยแสดงรูปดักแด้
ออกมาในเชิงสัญลักษณ์ ซึง ความรู้เดิมทีสงั สม ทัศนะทีมีตอ่ สภาพการณ์ทางสังคม ตลอดจนความ
ต้ องการถ่ายทอดความคิดของตนให้ ออกมาเป็ นรูปธรรมคือ แรงจูงใจภายในทีมีพลังผลักดันให้
ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานเพือบรรลุไปสูเ่ ป้าหมายทีคาดการณ์ไว้
ต่อมาราวปี พ.ศ.2541-2542 ศิลปิ นเริ มสนใจนําเสนอรู ปนกพิราบในผลงานศิลปะของ
ตน สืบเนืองจากการเข้ าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “กรุงเทพเมืองฟ้าอมร” ทําให้ ศลิ ปิ นสร้ าง
ผลงานชือ “พิราบขาว” (ภาพที 84) ขึ :น ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์ผลงานดังนี :
โครงการนี :เขาให้ ศิลปิ นเลือกทํางานแบบติดตังที
: เกาะรัตนโกสินทร์ เขาพานัง รถไป
... รถไปจอดทีหน้ าวัดสุทศั น์ หันไปตรงลานเสาชิงช้ า อาจารย์มองว่าลานตรงนี :มันสวยนะ
มองไปไม่เห็นนกพิราบซักตัว ทังๆที
: แต่ก่อนลานตรงนี :นกพิราบมันเยอะมาก เขาปราบนกไง
เพราะมันขี :ใส่หน้ าบันวัดสุทศั น์ฯ อาจารย์ก็เลยคิดว่าเมือก่อนมันมีนกพิราบ อย่างนันเราทํ
:
า
เกียวกับนกพิราบดีกว่า เพือจะบอกว่าตรงนี :มันเคยมีนกพิราบอยู่ ตอนนี :มันไม่มีแล้ ว เลยทํา
มาฝูงหนึง แทนนกพิราบทีเคยมี... นกมันเข้ ากับสถานที... นึกถึงไม่ใช่แค่นกพิราบ แต่นกึ ถึง
สิงทีดีๆในบ้ านเมืองเรา... มันหายไป เปรี ยบเสมือนกับนกพิราบทีมนั หายไป อยากให้ มนั มีอยู่
เลยใช้ สภาพความจริ งของนกพิราบทีมนั หายไปแล้ วกลับมาอีก ใช้ สีขาวแทนความบริ สทุ ธิd
เป็ นสิงทีดีงาม สะอาด...184

เนืองจากโครงการนิทรรศการดังกล่าวมีข้อกําหนดให้ ศลิ ปิ นแสดงผลงานในเขตเกาะ
รัตนโกสินทร์ เมือศิลปิ นได้ พบเห็นสถานทีบริ เวณลานเสาชิงช้ าจึงเกิดความรู้สกึ ประทับใจ พร้ อม
กับเกิดการหวนคํานึงถึงภาพในอดีตทีมีนกพิราบอาศัยอยู่บริ เวณนี :เป็ นจํานวนมาก แต่ปัจจุบนั ไม่
ปรากฏนกดังกล่าว จึงเป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจนําเสนอนกพิราบขึ :นเพือทดแทนนกทีเคยมี
ในอดีต รวมทังใช้
: นกพิราบสีขาวเป็ นสัญลักษณ์สือถึงความดีงามทีเคยมีในสังคมของไทย กล่าวได้
ว่าลานเสาชิงช้ าคือ สิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นดึงเอาภาพความทรงจําทีเคยรับรู้มาผสาน
เชือมโยงกับความคิดจนเกิดเป็ นความต้ องการนําเสนอรูปนกพิราบในผลงาน ดังนันนกพิ
:
ราบที
ปรากฏในผลงานชิ :นนี : จึงเกิดขึ :นจากแรงจูงใจภายในซึง ได้ แก่ ความประทับใจในสถานที การรับรู้
ถึงสภาพความเป็ นมาของสถานที และความต้ องการแสดงความคิดเห็น
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ในปี เดียวกันนี :ศิลปิ นแสดงผลงานศิลปะจัดวางทีวงั สราญรมย์
ซึง ศิลปิ นพบว่าเป็ น
สถานทีอาศัยของนกพิราบจํานวนมากเช่นกัน ผลงานชิ :นนี :ชือว่า “พิราบไทยกับถุงข้ าโพดปิ ดผนึก”
(ภาพที 86) ศิลปิ นนํานกพิราบปูนปลาสเตอร์ สีขาวทีเคยจัดแสดงบริ เวณเสาชิงช้ ามาทําฐานใหม่
และจัดวางพร้ อมกับถุงพลาสติกบรรจุเมล็ดข้ าวโพด ซึง ศิลปิ นกล่าวถึงทีมาของผลงานชิ :นนี :ว่า
อาจารย์ทําทีวงั สราญรมย์เพราะว่าเอานกทีเหลือจากเสาชิงช้ าทียงั คงสภาพดีอยู่
เอามาจัดวาง... วังสราญรมย์มีนกพิราบเยอะ... ตอนนันเอามาทํ
:
าเพราะมันเกียวพันกับ
รัฐบาลคุณชวน เป็ นคนพูดจาเพราะ เป็ นคนพูดให้ ความหวังคน อาจารย์เลยจับ sense ตรง
นี : ไอ้ ความหวังมันเหมือนกับยาหอมทีเอามาบอกประชาชนคนไทยให้ ได้ พอมีความหวังไป
วันๆ อาจารย์เลยนึกจะเอามาทําให้ มนั เกียวกับนกพิราบด้ วย นึกถึงข้ างโพด เอาถุงพลาสติก
หนา ใส่ข้าวโพดแล้ วปิ ดผนึก... สําหรับนกพิราบข้ าวโพดคือสิงทีอยากได้ ...185

ศิลปิ นคํานึงถึงความเหมาะสมทังในด้
: านการใช้ ประโยชน์จากนกพิราบปูนปลาสเตอร์ ที
เหลือจากการแสดงผลงานครัง: ก่อนคือ ผลงานชือ “พิราบขาว” (ภาพที 85) และความเหมาะสม
ด้ านสถานทีซงึ วังสราญรมย์มีนกพิราบอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เมือผสานกับแนวความคิดด้ าน
การเมืองในสมัยของนายกรัฐมนตรี ทา่ นหนึง ทีบริ หารประเทศโดยให้ ความหวังประชาชน แต่ทว่า
ความหวังดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ :นได้ จริ งจึงเป็ นเหตุทําให้ ศลิ ปิ นนําเสนอผลงานทีแสดงรู ปนกพิราบขึ :น
อีกครัง: อาจกล่าวได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :เกิดขึ :นภายใต้ อิทธิพลของแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความต้ องการ
นํานกพิราบปูนปลาสเตอร์ มาใช้ ประโยชน์ ความสนใจในสถานที การรับรู้เรื องราวทางการเมือง ซึง
เร้ าให้ ศลิ ปิ นเกิดความต้ องการถ่ายทอดความคิดของตนผ่านรูปทรงและเรื องราวของนกพิราบกับถุง
ข้ าวโพดปิ ดผนึกเพือใช้ เป็ นสัญลักษณ์ถึงความหวังทีรัฐบาลมอบให้ แต่ไม่อาจเกิดขึ :นได้ จริ ง
ในขณะทีการแสดงผลงานกําลังดําเนินอยู่
ปรากฏนกพิราบจํานวนมากพยายามจิก
ถุงพลาสติกใสทีบรรจุเมล็ดข้ าวโพดเอาไว้ แต่นกไม่สามารถจิกกินเมล็ดข้ าวโพดดังกล่าวได้ เนืองจาก
ถุงพลาสติกมีความหนามาก ต่อมาเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ เกิดขึ :นเมือมีนกพิราบตัวหนึงต้ องหมดลม
หายใจลงเนืองจากพยายามจิกถุงข้ าวโพดจนไม่ทนั ระวังแมว ซึง ในวังสราญรมย์มีอยูม่ ากเช่นกัน ทํา
ให้ ศลิ ปิ นเกิดความรู้สึกสะเทือนใจจากการจากไปของนกพิราบตัวดังกล่าว จึงได้ กลายเป็ นทีมาของ
ผลงานชือ “(จึงส่งมา)ด้ วยความระลึกถึง” (ภาพที 87) ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึง ดังนี :
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เย็นวันหนึง มันมีนกถูกแมวกัด นกคงกําลังจิกถุงแล้ วแมวคงมากัด มันหายใจแผ่ว
เบาเลยยกนกขึ :นมาไว้ ทีปลอดภัย... อาจารย์ร้ ูสกึ บาป...อาจารย์ทําให้ นกตัวนี :ตาย เป็ นทีมา
ของ “จึงส่งมาด้ วยความระลึกถึง” พอนกตัวนันตายเย็
:
นวันนันโมโหเลยเทข้
:
าวโพดให้ หมดเลย
เรารู้ สกึ ผิดนะ... ผลงานชิ :นนี :ทําอุทิศให้ เขาเลย... อยากไถ่บาป186

จากความรู้สกึ สะเทือนใจทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความต้ องการสร้ างผลงาน เพือแสดงความรู้สึก
ระลึกถึงนกตัวดังกล่าว และในขณะเดียวกันเพือลดภาวะความตึงเครี ยดภายในจิตใจของตนเอง
ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงปรากฏอิทธิพลของแรงจูงใจภายในอย่างชัดเจน
อาจสรุปได้ วา่ ผลงานทีแสดงรูปสัตว์ทกุ ชิ :นของศิลปิ นเกิดจากแรงจูงใจภายใน ด้ านการ
ให้ ความสนใจต่อสภาพการณ์หรื อเรื องราวทีเกิดขึ :นรอบตัว และความต้ องการนําเสนอรูปสัตว์เพือ
แทนค่าความคิดในเชิงสัญลักษณ์ โดยทีชนิดของสัตว์ทีปรากฏนันเปลี
: ยนแปลงไปตามการรับรู้ตอ่
สิงเร้ าทีเข้ ามากระทบจิตใจของศิลปิ น ตลอดจนคํานึงถึงความสอดคล้ องกลมกลืนกันระหว่างรู ป
สัญลักษณ์ สถานที และความคิดเห็น ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
อาจารย์เหมือนเป็ นคนทีมีอะไรมากระทบใจก็ทํา ทําเสร็จก็จบ... ธรรมชาติ
อาจารย์เหมือนกระดาษเปล่าทีซมึ ซับเร็ ว เดินผ่านไปเปรอะโคนบ้ าง เปรอะนํ :าบ้ าง เป็ นเรื อง
ของความสะเทือนอารมณ์ โดยเฉพาะเหตุการณ์บ้านเมือง แล้ วแต่เหตุการณ์ทีไปเผชิญ...
อาจารย์คิดว่าภาพสัตว์มนั สามารถใช้ เป็ นสัญญะในการสือความหมายต่างๆได้ ตรงตามใจที
ต้ องการดี... นกมาทําช่วงหลัง ไม่ใช่วา่ ทําแต่นกอย่างเดียว พอดีวา่ มีเรื องทีมนั เกียวกับนกก็
ทํานก... คงแล้ วแต่วา่ จะมีเหตุการณ์อะไรแวบเข้ ามาแล้ วคิดเกียวกับตัวสัตว์ ถ้ าจะใช้ สตั ว์คง
ใช้ เป็ นสัญลักษณ์เพือสือความหมายมากกว่า ไม่ใช่แมวเพือแมว หมาเพือหมา...187

ดังนันการนํ
:
าเสนอรูปสัตว์จงึ ขึ :นอยู่กบั แรงจูงใจภายในด้ านความสนใจ ตลอดจนทัศนะ
คติของศิลปิ นทีมีตอ่ สิงเร้ าเรื องใดเรื องหนึง ทีเข้ ามากระทบจิตใจ
กระตุ้นเร้ าให้ ศิลปิ นเกิดความ
สนใจนําเอาเรื องราวดังกล่าวมาเชือมโยงกับความคิด และถ่ายทอดโดยอาศัยรู ปสัตว์เพือแทนค่าใน
เชิงสัญลักษณ์ ซึง การนําเสนออาจมีการเปลียนแปลงชนิดของสัตว์ หรื ออาจมีปริ มาณการ
สร้ างสรรค์ทีมากหรื อน้ อยขึ :นอยูก่ บั ระดับของแรงจูงใจภายในด้ านความคิดเห็น ความสนใจ และ
ความเหมาะสมในการแสดงออกในเรื องนันๆ
: ส่วนเรื องแรงจูงใจภายนอกนันอาจกล่
:
าวได้ วา่ มิได้ มี
อิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์แต่อย่างใด ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า
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เผอิญตังแต่
: ทําชุดนกพิราบมาไม่ได้ รางวัลอะไรเลย... ส่วนมากนกพิราบไม่ได้ ขาย
ลงทุนเยอะแต่การขายน้ อย... นกขายไปได้ 7 ตัว ทําตัง: 300 กว่าตัว... อาจารย์มีความสุขที
ได้ ทํา ถึงแม้ จะใช้ เงินเยอะ ก็ไม่เป็ นอะไรเพราะเราอยากทํา... ไม่ได้ คิดตรงนัน: เพียงแต่วา่ แค่
ได้ อย่างทีต้องการ ทําขึ :นมาแล้ วมีคนเข้ าใจ มีคนสนใจถามก็โอเคแล้ ว... ประการแรกคือ การ
ได้ ทําอะไรทีชอบ ประการทีสองการแชร์ ความคิดและความรู้ สกึ ร่ วมกัน สนุกกับการทีวา่ เมือ
ทํางานแล้ วมีคนมาร่ วมมือด้ วย มีคนมาร่ วมความรู้ สกึ กับเรา เช่นงานทีเขียนลงบนกระดาษ
“(จึงส่งมา) ด้ วยความระลึกถึง” ถือว่าเราได้ มีเพือนมนุษย์เข้ ามาแชร์ ความรู้ สกึ ...อันนี :มัน
วิเศษมากๆ เราพอใจ... อาจารย์ถือว่ามันก็สมบูรณ์ในการทํางานเรี ยบร้ อยแล้ ว188

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถแสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของแรงจูงใจภายในทีมีพลังมากกว่า
แรงจูงใจภายนอก เนืองจากศิลปิ นสร้ างผลงานทีนําเสนอนกพิราบตังแต่
: ปี พ.ศ.2541-2550 รวม
ระยะเวลากว่า 9 ปี ไม่เคยส่งผลงานชุดนกพิราบเข้ าประกวดเพือให้ ได้ มาซึง รางวัล อีกทังมี
:
นกพิราบปูนปลาสเตอร์ กว่า 300 ตัว แต่กลับขายได้ เพียง 7 ตัวเท่านัน: ดังนันแรงจู
:
งใจภายในด้ าน
รางวัลและเงินรายได้ จงึ มิใช่สิงกระตุ้นทีทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความต้ องการนําเสนอรู ปนกขึ :น หากแต่ถกู
เร้ าจากความต้ องการภายในคือ ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด ความต้ องการสือสาร และ
ความต้ องการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืนในสังคม ผลทีคาดหวังคือ ความสุข ความพึงพอใจของ
ตนเอง
สรุปได้ วา่ ผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์ของศิลปิ นมิได้ มีอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกแต่
ประการใด เช่นเดียวกันกับผลงานอืนๆทีไม่ปรากฏอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกเข้ ามาเกียวข้ อง
ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
ตอนเรี ยนเคยส่งผลงานเข้ าประกวด แต่ตอนหลังก็ไม่สง่ แล้ ว อาจารย์ไม่ชอบการ
แข่งขัน ดูทีเทรนของงาน งานของอาจารย์ไม่คอ่ ยเข้ าแนวหรอก เราทํางานเพือไม่ให้ ใครมาให้
รางวัล เราทําเราก็ให้ รางวัลตัวเอง ไม่สนใจเรื องประกวด... มีคนซื :องานเก็บบ้ างไม่ได้
มากมาย... ทีคาดหวังกับตัวเองคือ ได้ แสดงอิสระทางความคิดออกไป ศิลปะคือเครื องมือที
ทรงพลังทีอาจารย์ถนัดทีสดุ และสําหรับผู้ดคู ือให้ เขาได้ ฉกุ คิดถึงปั ญหาของสังคม...189

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานทีนําเสนอรู ปสัตว์ รวมทังผลงานอื
:
นๆของ
ศิลปิ นเกิดขึ :น โดยอาศัยแรงจูงใจภายในผลักดันให้ ศิลปิ นแสดงพฤติกรรมการสร้ างสรรค์ของตน
ออกมาตามกลวิธีทีตนเองมีทกั ษะความชํานาญ เพือให้ ได้ แสดงออกซึง ความคิดเห็น ตลอดจน
188
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สามารถสือสารความคิดดังกล่าวไปยังบุคคลอืนในสังคม โดยมีความคาดหวังให้ เกิดการรับรู้และได้
ตระหนักถึงปั ญหาต่างๆทีเกิดขึ :นในสังคม
กระบวนแบบ
ผลงานของศิลปิ นปรากฏการนําเสนอด้ วยกระบวนแบบทีหลากหลาย โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละผลงาน ดังนี :
ผลงานชือ “รังไหม/ดักแด้ 2” (ภาพที 84) มีการแสดงออกในกระบวนแบบอัตนัยนิยม
เชิงอารมณ์ความรู้สกึ เนืองจากมีการแสดงออกถึงภาวะทางอารมณ์อย่างฉับพลัน ซึง ศิลปิ นได้
กล่าวถึงดังนี :
สไตล์อาจารย์เป็ นคนชอบทําอะไรแบบสโตรกอยู่แล้ ว เหมือนกับเราแสดงความ
ในใจแบบพลัง พลูออกมา ตอนนันโรงงานตุ
:
๊ กตามันเป็ นเหตุการณ์เหมือนอะไรทีมนั พังครื นลง
มา โดยเทคนิควิธีการทํางานมันก็สมั พันธ์กบั เนื :อหา สัมพันธ์กบั สาระทีมนั เกิดขึ :น เผอิญ
ความสูญเสียอย่างรวดเร็ วมันเกิดอารมณ์มากก็ต้องพลัง พลูออกมาอย่างนัน: 190

จากภาพรูปทรงของรังไหมเกิดจากการประกอบกันของเส้ นจํานวนมาก ซึง มีทิศทาง
สับสน รวมทังพื
: :นผิวทีมีลกั ษณะขรุขระสร้ างความรู้สกึ โกลาหลวุน่ วาย ประกอบกับอิทธิพลของสี
แดงได้ กระตุ้นเร้ าต่อจักษุประสาท สัมผัสได้ ถึงความรู้สกึ ทีรุนแรง ทังหมดเกิ
:
ดขึ :นภายใต้ การสําแดง
ออกของภาวะอารมณ์ภายในของศิลปิ นเพือตอบสนองต่อสิงเร้ าคือ เหตุการณ์เพลิงไหม้ โรงงาน
ตุ๊กตา ซึง เป็ นหายนะทีเกิดขึ :นโดยฉับพลัน ดังนันในผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการแสดงออกในกระบวนแบบ
อัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ
นอกจากนี :ศิลปิ นยังมีเจตจํานงนํารังไหมมาใช้ แสดงออกในเชิง
สัญลักษณ์สือถึงบุคคลในชนชันกรรมาชี
:
พ ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบ
อัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นหลักและกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง
ผลงานชือ “พิราบขาว” (ภาพที 85)มีการแสดงออกในกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดง
ความถูกต้ องเหมือนจริ ง ผสานกับกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ เนืองจากมีการ
แสดงรูปทรงทีสอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ งทีสามารถพบเห็นได้ ดังทีศลิ ปิ นทีกล่าวว่า “ทีทํารู ป
นกแบบเหมือนจริ ง เพราะต้ องการให้ มนั เห็นชัดเจน ...เลยทํามาฝูงหนึง แทนนกพิราบทีเคยมี...”191
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ดังนันศิ
: ลปิ นจึงต้ องการนําเสนอภาพในอดีตซึง ปรากฏนกพิราบจํานวนมากทีอาศัยอยู่ในบริ เวณเสา
ชิงช้ า แม้ นกพิราบทีปรากฏจะมีการลดทอนรายละเอียดของสีสนั ให้ เหลือสีขาวเพียงสีเดียว แต่ทว่า
มีการแสดงรู ปทรงโดยคํานึงถึงความเหมือนจริ งอย่างเด่นชัด ประกอบกับลักษณะการจัดวางนกที
บริ เวณลานเสาชิงช้ ามีความสอดคล้ องสัมพันธ์กบั การดํารงชีวิตตามธรรมชาติของนก การนําเสนอ
ยังคงตังอยู
: บ่ นพื :นฐานของเหตุและผล อย่างไรก็ตามมีการสอดแทรกความคิดในเชิงสัญลักษณ์ร่วม
ด้ วย ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “นึกถึงไม่ใช่แค่นกพิราบ แต่นกึ ถึงสิงทีดีๆในบ้ านเมืองเรา... มันหายไป
เปรี ยบเสมือนกับนกพิราบทีมนั หายไป อยากให้ มนั มีอยู่ เลยใช้ สภาพความจริ งของนกพิราบทีมนั
หายไปแล้ วกลับมาอีก ใช้ สีขาวแทนความบริ สทุ ธิd เป็ นสิงทีดีงาม สะอาด...”192 จึงสามารถสรุปได้ ว่า
ผลงานชิ :นนี :แสดงออกในกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นหลัก และ
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง
ผลงานชือ “พิราบไทยกับถุงข้ าวโพดปิ ดผนึก” (ภาพที 86) มีการแสดงออกในกระบวน
แบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง ผสานกับกระบวนแบบเชิงจินตนาการ และ
สัญลักษณ์ จากผลงานปรากฏนกพิราบปูนปลาสเตอร์ ทีนํามาจากผลงานชือ “พิราบขาว” ซึง มีการ
แสดงออกในลักษณะเหมือนจริ ง รวมทังนํ
: าเสนอสภาพการณ์ทีสามารถเกิดขึ :นได้ จริ ง แต่ทว่าการ
นํานกพิราบปูนปลาสเตอร์ มาจัดวางร่วมกับถุงพลาสติกทีบรรจุเมล็ดข้ าวโพดเพือเชื :อเชิญนกพิราบ
ทีมีชีวิตให้ มาจิกถุงดังกล่าวก่อให้ เกิดการตีความถึงสภาพการณ์ทีเกิดขึ :น
ดังทีศิลปิ นกล่าวว่า
“ข้ าวโพดปิ ดผนึก สีเหลืองของมันก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์... เปรี ยบเทียบสิงทีรัฐหลอกล่อเรา
ดังนันนกจึ
:
งเป็ นสัญลักษณ์แทนประชาชนทีมีความคาดหวังถึงความ
ว่าเห็นอยูแ่ ต่กินไม่ได้ ”193
สมบูรณ์ของชีวิต หากแต่สิงทีคาดหวังดังกล่าวกลับไม่สามารถเกิดขึ :นได้ จริ ง ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมี
การแสดงออกในกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นหลัก และมีกระบวน
แบบเชิงจินตนาการ และสัญลักษณ์เป็ นรอง
ผลงานชือ”(จึงส่งมา) ด้ วยความระลึกถึง” (ภาพที 87) มีการแสดงออกในกระบวนแบบ
เชิงจินตนาการ และสัญลักษณ์ จากภาพผลงานชิ :นนี :ปรากฏเส้ นลวดทีศลิ ปิ นนํามาดัดเป็ นรูปร่าง
นกแขวนติดทีผนังของห้ อง
รูปร่างดังกล่าวแสดงเพียงเส้ นโครงสร้ างซึง เป็ นตัวแทนของนกทีไร้
วิญญาณ สืบเนืองมาจากการตายของนกพิราบตัวหนึง เมือครัง: แสดงผลงานชือ “พิราบไทยกับถุง
ข้ าวโพดปิ ดผนึก” นอกจากนี :ศิลปิ นได้ นําเอานกพิราบซึง หล่อขึ :นจากปูนปลาสเตอร์ สีขาวทีมีการ
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แสดงออกในลักษณะเหมือนจริ งมาบรรจุลงในกล่องพลาสติกใส ร่วมกับกระดาษทีเขียนความในใจ
จํานวนมาก จากลักษณะการจัดวางทีขาดสภาพการณ์ทีเป็ นเหตุเป็ นผล ก่อให้ เกิดการกระตุ้นให้ ผ้ ดู ู
พยายามตีความถึงการนําเสนอผลงานของศิลปิ น
จึงสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกใน
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
เนือ+ หา
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นมีทงเนื
ั : :อหาส่วนตัว และเนื :อหาสังคม ซึง สามารถ
กล่าวถึงรายละเอียดของเนื :อหาในผลงานแต่ละชิ :นได้ ดงั นี :
ผลงานชือ “รังไหม/ดักแด้ 2” (ภาพที 84) มีเนื :อหาเกียวกับสังคม จากเหตุการณ์เพลิง
ไหม้ โรงงานผลิตตุ๊กตาแห่งหนึง ได้ สร้ างความเสียหาย ตลอดจนความสูญเสียทังชี
: วิตและทรัพย์สิน
หลายคนต้ องพิการ และหลายครอบครัวต้ องสูญเสียบุคคลอันเป็ นทีรัก ซึง ล้ วนแต่เป็ นบุคคลในชน
ชันกรรมาชี
:
พ ศิลปิ นจึงใช้ วิธีการแทนค่าสัญลักษณ์ โดยนําเรื องราวของดักแด้ ทีเพียรพยายามสร้ าง
รังห่อหุ้มตัวเองเพือรอคอยเวลาสัมผัสกับโลกภายนอกหากแต่ไม่มีวนั นัน:
เนืองจากดักแด้ เหล่านี :
ต้ องถูกมนุษย์นําไปผลิตเป็ นผ้ าไหม เปรี ยบเทียบกับสังคมทุนนิยมทีโหดร้ าย บุคคลในชนชัน:
กรรมาชีพเปรี ยบเสมือนดักแด้ ทีไม่มีโอกาสพัฒนาสถานภาพให้ ดีขึ :น ต้ องมีคณ
ุ ภาพชีวิตตํา ขาด
โอกาส และเป็ นเบี :ยล่างต่อระบบสังคมแบบทุนนิยมตลอดไป
ผลงานชือ “พิราบไทย” (ภาพที 85) ศิลปิ นเกิดความสนใจนําเสนอภาพเหตุการณ์ทีเคย
เกิดขึ :นจริ งในอดีต รวมทังเกิ
: ดความโหยหาความดีงามทีเคยมีในสังคม กล่าวคือ แต่เดิมบริ เวณเสา
ชิงช้ าเคยมีนกพิราบอาศัยอยู่มาก
ต่อมาได้ มีนโยบายปรับปรุงภูมิทศั น์ให้ สวยงามจึงมีคําสัง ให้
วางยานกพิราบ เป็ นผลทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความต้ องการจําลองภาพเหตุการณ์ซงึ ครัง: หนึงเคยปรากฏ
อย่างเจนตามานําเสนอสูส่ าธารณชนอีกครัง: โดยได้ หล่อนกพิราบปูนปลาสเตอร์ จํานวนมากจัดวาง
ไว้ ทีบริ เวณลานเสาชิงช้ า นอกจากนี :ยังต้ องการใช้ นกพิราบสีขาวสือความถึงความดีงามดังทีศลิ ปิ น
กล่าวว่า “คนรุ่นเก่าเขาหวนคะนึง เช่น ความมีนํ :าใจ ความเอื :อเฟื อ: ความเคารพนับถือมันหายไป
เปรี ยบเสมือนกับนกพิราบทีมนั หายไป”194 อาจกล่าวได้ ว่าผลงานชิ :นนี :มิได้ มีเนื :อหาส่วนตัวซึง เกิด
จากทัศนะมุมมองของศิลปิ นเท่านัน: ยังมีการนําเสนอเนื :อหาสังคมร่วมด้ วยคือ ความโหยหาถึงภาพ
ความดีงามในสังคมทีกําลังเลือนหายไปเฉกเช่นเดียวกับนกพิราบทีบริ เวณลานเสาชิงช้ าจึงสรุปว่ามี
การแสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคม
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ผลงานชือ “พิราบไทยกับถุงข้ าวโพดปิ ดผนึก” (ภาพที 86) มีเนื :อหาเกียวข้ องกับ
การเมืองและประชาชนในสังคม กล่าวคือ นกพิราบเป็ นสัญลักษณ์แทนค่าประชาชนทัว ไปใน
สังคมไทยภายใต้ การบริ หารประเทศของรัฐบาลในขณะนัน:
ซึง มีนโยบายต่างๆให้ ประชนชนเกิด
ความหวัง แต่ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริ ง จากภาพศิลปิ นได้ นําเอาถุงพลาสติกบรรจุข้าวโพดสีเหลือง
อร่าม โดยศิลปิ นกล่าวว่า “สีของข้ าวโพดคือสีเหลือง เป็ นสีทีแทนค่าความอุดมสมบูรณ์” ดังนัน:
ข้ าวโพดจึงเป็ นสัญลักษณ์แทนค่าความหวังถึงคุณภาพชีวิตทีดีขึ :น เหล่านกพิราบสามารถมองเห็น
เมล็ดข้ าวโพด แต่ทว่าถุงพลาสติกกลับมีความหนาจนเกินกําลังความสามารถของนกพิราบจะจิก
กินได้ หมายถึงประชาชนต่างมีความคาดหวังในนโยบายทีรัฐบาลนําเสนอ แต่สิงเหล่านันกลั
: บเป็ น
เพียงความหวังทีไม่สามารถเกิดขึ :นจริ ง
ผลงานชือ “จึงส่งมาด้ วยความระลึกถึง” (ภาพที 87) มีการนําเสนอเนื :อหาส่วนตัว ซึง
สามารถสร้ างความเชือมโยงไปสูส่ งั คมได้ กล่าวคือ ศิลปิ นนําลวดดัดเป็ นรูปร่างของนกพิราบซึง
หมายถึงร่างทีไร้ วิญญาณของนกพิราบตัวทีเสียชีวิตจาการแสดงผลงานชือ
“พิราบไทยกับถุง
ข้ าวโพดปิ ดผนึก” โดยมีจดุ ประสงค์เพือส่งความระลึกถึง พร้ อมกับเป็ นการไถ่บาปทีเป็ นต้ นเหตุทํา
ให้ นกพิราบต้ องจบชีวิตลงถือเป็ นเนื :อหาส่วนตัว
แต่ทว่าการสร้ างผลงานชิ :นนี :ศิลปิ นมีความ
ประสงค์ให้ ผ้ ดู รู ่วมเขียนข้ อความเพือส่งความระลึกถึงไปยังนกตัวดังกล่าว ตลอดจนบุคคลทีลว่ งลับ
ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “เชือว่าหลายคนคงมีบาป มีความรู้สึกนึกถึงใครบางคนทีอยากทําให้ แต่สายไป
แล้ ว การทํางานชิ :นนี :เท่ากับได้ กระทําบางอย่างเพือไถ่บาปทีทําให้ นกตาย เราเป็ นผู้นําประเด็น และ
ดังนันในขั
: นต้
: นมีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัวและเมือผู้ชมเข้ าร่วม
ให้ คนอืนได้ คดิ ตาม”195
กิจกรรมเขียนข้ อความเพือส่งความระลึกถึงไปยังบุคคลอันเป็ นทีรัก
เมือนันได้
: เกิดกระบวนการ
เชือมโยงเรื องราวจากเนื :อหาส่วนตัวเข้ าสูเ่ นื :อหาสังคม
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สมพงษ์ อดุลสารพันธ์
สมพงษ์ อดุลสารพันธ์ เกิดเมือวันที 23 ตุลาคม พ.ศ.2491 ทีจงั หวัดกรุงเทพมหานครฯ
ปั จจุบนั อายุ 62 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั เป็ นศิลปิ นอิสระ อาศัยอยูใ่ นจังหวัด
กาญจนบุรี
ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีแสดงรู ปสัตว์หลายประเภท เช่น นก ปลา ม้ า
ตลอดจนซากโครงกระดูก และกะโหลกสัตว์ชนิดต่างๆมากมาย ภาพลักษณ์ของสัตว์ทีปรากฏใน
ผลงานของศิลปิ นมักเกิดจากการผสมผสานสิงมีชีวิตหลายชนิดเข้ าด้ วยกัน โดยเริ มนําเสนอรู ปสัตว์
ในผลงานครัง: แรกขณะกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื อยมาจนกระทัง ถึงปี พ.ศ.2550 รวม
ระยะเวลาเกือบ 40 ปี มีผลงานทีนําเสนอด้ วยรู ปสัตว์ราว 50 ชิ :น
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 2 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “คืนแรม 019 คํา” (ภาพที 88) และผลงานชือ “กินบ้ านกินเมือง” (ภาพที 89) ซึง มี
ภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 88 คืนแรม 019 คํา, 2522 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 110 x 120 ซม.
ทีมา: งานแสดงศิลปกรรมอดีต- ปั จจุบนั ของสมพงษ์ อดุลสารพันธ์ (กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น: ติ :ง
แอนด์ พับลิชชิง, 2537), 25.
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ภาพที 89 กินบ้ านกินเมือง, 2537 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 115 x 134 ซม.
ทีมา: งานแสดงศิลปกรรมอดีต- ปั จจุบนั ของสมพงษ์ อดุลสารพันธ์ (กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น: ติ :ง
แอนด์ พับลิชชิง, 2537), 25.
แรงจูงใจ
ผลงานจิตรกรรมจํานวนมากของศิลปิ นมักมีการนํ
การนําเสนอด้ วยรู ปสัตว์หลากหลายชนิด
ทังนี
: :เกิดจากความรัก ความใกล้ ชิด ตลอดจนความประทับใจในธรรมชาติเป็ นผลผลักดันให้ ศลิ ปิ น
เกิดความต้ องการถ่ายทอดความรู้สกึ ด้ วยการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะขึ :น โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือให้
ตนเองพึงพอใจ ตลอดจนต้ องการปลุกกระตุ้นจิตสํานึกให้ บคุ คลในสังคมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงมู
งมูลเหตุของการสร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์ ดังนี :
จริ งๆแล้ วเป็ นคนชอบสัตว์มาตังแต่
: เด็ก และก็ไม่ได้ จงใจจะเอามาใช้ ในงาน แต่มนั
แสดงออกมาเอง คือคนเราถ้ าจะชอบมันก็ชอบมาจากข้ างใน มันเป็ นธรรมชาติ
นธรรมชาติของเรา...
ชอบธรรมชาติเป็ นชีวิตจิตใจเลย เมือก่อนสมัยเด็กๆ เราชอบไปยิงนก
นกตกปลา
ตกปลา เลยทําให้ เราได้
ใกล้ ชิดธรรมชาติมาก พอโตขึ :นก็ไปเทียวป่ า ก็ไปดูเขาล่าสัตว์ ตอนแรกก็สนุกแต่ตอนหลังเห็น
เขาล่าสัตว์แล้ วเราสงสาร มีอยู่ครัง: หนึง เขาล่าชะมด ชะมดแม่ลกู มันหนีขึ :นไปบนต้ นไม้ ตอน
นันตอนกลางคื
:
น เขาก็สอ่ งไฟแล้ วยิงมัน แล้ วก็ยิงลูกหล่นลงมา เสร็ จแล้ วก็
วก็ยิงแม่หล่นลงมา
คือมันสะเทือนใจมากเลยนะ เรารู้ สกึ ว่าจะไปทําเขาทําไม เลยทําให้ เกิดความรู้ สกึ ทีอยากจะ
อนุรักษ์ ธรรมชาติขึ :น196
196

สัมภาษณ์ สมพงษ์ อดุลสารพันธ์ , ศิลปิ น, 17 กรกฎาคม 2553.
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การดําเนินชีวิตในวัยเด็กของศิลปิ นเป็ นเช่นเดียวกับเด็กทัว ไปทีมกั มีกิจกรรมการละเล่น
ยิงนกตกปลา ตลอดจนออกไปมีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อม ทําให้ ศลิ ปิ นได้ มีโอกาสใกล้ ชิดกับ
ธรรมชาติจนรู้สกึ คุ้นเคยและพัฒนาเป็ นความประทับใจ เมือเติบโตขึ :นความรู้สกึ ดังกล่าวยังคงฝั ง
แน่นอยูภ่ ายในจิตใจ ช่วงต้ นสํานึกรักผืนป่ าและสัตว์ของศิลปิ นเป็ นไปโดยปกติธรรมดา จนกระทัง
ได้ มีโอกาสเข้ าป่ าเพือไปดูกิจกรรมการล่าสัตว์ของบุคคลกลุม่ หนึง
และได้ เผชิญกับเหตุการณ์ที
สร้ างความสะเทือนใจ ก่อให้ การตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ ตลอดจนคุณค่าของผืนป่ าซึง เป็ น
ทรัพยากรทางธรรมชาติทีสําคัญ กล่าวคือ การไล่ลา่ ชะมดแม่และลูกทีพยายามหนีเอาชีวิตรอด แต่
การกระทําดังกล่าวกลับไร้ ผล
ทังสองชี
:
วิตต้ องพบกับจุดจบสังเวยให้ กบั ความต้ องการซึง ไม่มีที
สิ :นสุดของมนุษย์ เหตุการณ์ทีเกิดขึ :นได้ กลายมาเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีสง่ ผลกระตุ้นเร้ าต่อความรู้สึก
ภายใน ทําให้ ศลิ ปิ นรู้สึกสะเทือนอารมณ์ ตลอดจนเกิดการตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ซงึ เป็ นปั จจัย
สําคัญทีสามารถบ่งชี :ถึงสภาพการณ์ในระบบนิเวศวิทยาได้ สิงเหล่านี :ได้ กลายเป็ นมูลเหตุจงู ใจให้
ศิลปิ นเกิดการปรับทัศนคติทีมีตอ่ ผืนป่ าและชีวิตของสัตว์ป่า โดยรู้สกึ หวงแหนและเกิดสํานึกรัก
ธรรมชาติขึ :น เมือศิลปิ นมีเจตจํานงในการอนุรักษ์ ธรรมชาติจงึ ก่อให้ เกิดความต้ องการแสดงออกซึง
ความคิดเห็นของตน ด้ วยกลวิธีทางจิตรกรรมซึง เป็ นสิงทีศิลปิ นมีทกั ษะความสามารถ
กระบวนการทีกล่าวถึงข้ างต้ นคือ การได้ พบเห็นสิงเร้ าภายนอกจากเหตุการณ์การล่า
ชะมดแม่ลกู ได้ สง่ ผลกระตุ้นเร้ าต่อความรู้สกึ ภายใน ก่อให้ เกิดแนวความคิดในเชิงอนุรักษ์ เมือผนวก
เข้ ากับแรงจูงใจภายในซึง ได้ แก่ ความประทับใจในสัตว์และธรรมชาติทีมีอยูเ่ ดิม ความต้ องการแสดง
ทัศนะคติทีมีตอ่ สัตว์และสิงแวดล้ อมให้ ปรากฏเป็ นรู ปธรรม ตลอดจนความต้ องการแสดงศักยภาพ
ความสามารถด้ วยกลวิธีทางศิลปะทีตนชืนชอบและมีทกั ษะความชํานาญ จึงก่อให้ เกิดพฤติกรรม
การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะรู ปสัตว์ในท้ ายทีสดุ สิงทีศลิ ปิ นได้ รับคือ ความสุข ความพึงพอใจ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และความภาคภูมิในในศักยภาพความสามารถของตนเอง โดยสามารถ
กล่าวถึงมูลเหตุจงู ใจในการนําเสนอผลงานทีแสดงรู ปสัตว์ทงั : 2 ชิ :นของศิลปิ นดังนี :
ผลงานชือ “คืนแรม 019 คํา” (ภาพที 88) เกิดจากการทีศลิ ปิ นได้ มีโอกาสไปท่องเทียว
ทีเกาะเสม็ด และได้ จินตนาการถึงคูร่ ักซึง เป็ นพรายทะเล ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “เมือก่อนชอบไปเทียว
เกาะเสม็ด กางเต็นท์นอน ตกกลางคืนพระจันทร์ มนั ขึ :น เทียวเอาไฟฉายส่องปูลมเล่นกัน ไปเห็นหิน
บนหาดทราย เรานัง ไปก็นกึ ไปว่า ถ้ าเกิดมีใครนัง อยูต่ รงนัน: อาจเป็ นพรายทะเลขึ :นมานัง ดู
พระจันทร์ ทีหาดเงียบๆ แล้ วเขา (พรายทะเล) ก็จินตนาการไปถึงพระจันทร์ ผๆุ มันดูนา่ รักดี...197
197
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อาจกล่าวได้ วา่ สถานทีคือ
สิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นเร้ าต่อประสาทรับรู้
และก่อให้ เกิดการ
จินตนาการภาพคูร่ ักพรายทะเลกําลังนัง ชมพระจันทร์ บนหาดทรายทีเงียบสงบ
ซึง จินตนาการ
ดังกล่าวมีผลผลักดันศิลปิ นให้ เกิดความต้ องการแสดงภาพในความคิดให้ ปรากฏออกมาด้ วยกลวิธี
ทางศิลปะทีตนมีความสามารถ ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงเกิดจากอิทธิพลของแรงจูงใจภายใน ได้ แก่
ความประทับใจในสถานที และจินตนาการคิดฝั นของศิลปิ น
ผลงานชือ “กินบ้ านกินเมือง” (ภาพที 89) ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “เราชืนชอบธรรมชาติ หวง
แหน รักธรรมชาติ โดยเฉพาะป่ าไม้ รักมาก ไม่ร้ ูจะทํายังไง เดียวนี :คนเข้ าไปฆ่าสัตว์ ไปตัดไม้ กนั
:
:นนี :จึงเกิดจากการ
เกลือนไปหมด บุกรุ กพื :นทีป่าเอามาทําผลประโยชน์สว่ นตัว...”198 ดังนันผลงานชิ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสภาพการณ์ทางสิงแวดล้ อม เมือผนวกเข้ ากับจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์
สิงแวดล้ อมทีมีอยูเ่ ดิม ส่งผลทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความคิด ตลอดจนเกิดความต้ องการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะขึ :น ปั ญหาดังกล่าวคงไม่อาจกกระทําการแก้ ไขได้ ด้วยตัวศิลปิ นเพียงผู้เดียว มีเพียงการ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะเท่านันที
: ศลิ ปิ นพึงกระทําได้ จึงก่อให้ เกิดผลงานทีมงุ่ กระตุ้นเตือนให้ บคุ คล
ในสังคมเกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติ
ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงเกิดขึ :น
ภายใต้ อิทธิพลจากแรงจูงใจภายในด้ านความรักและหวงแหนธรรมชาติ
ตลอดจนเจตจํานงที
ต้ องการนําส่งสาระทางความคิดเพือปลูกฝั งจิตสํานึก และกระตุ้นให้ บคุ คลในสังคมได้ ตระหนักถึง
คุณค่าของป่ าไม้ และสัตว์ป่า
ส่วนแรงจูงใจภายนอกซึง ประกอบด้ วย เงิน รางวัล ชือเสียง เกียรติยศ คํายกย่องสรรเสริ ญ
ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญทีทําให้ ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะรู ปสัตว์ขึ :น ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
เคยส่งประกวดแห่งชาติและทีอืนๆ
ชิ :นทีได้ เหรี ยญทองแดงแห่งชาติไม่เกียว
ข้ องกับรู ปสัตว์เลย เป็ นเรื องของตัวเองในเรื องการดิ :นรนต่อสู้ชีวิต ตอนนันทํ
: าเป็ นรู ปคน...
ตอนทีได้ รางวัลกําลังเริ มเป็ นทีร้ ู จกั นะ แต่เราก็เลือกทิ :งรู ปคนมาทํารู ปสัตว์เลย โดยเริ มทํารู ป
“คืนแรม 019 คํา” เป็ นรู ปแรก พอส่งประกวดก็ได้ รางวัลของธนาคารกสิกร หลังจากนันก็
: ไม่
ส่งประกวดทีไหนอีก... มันไม่ร้ ูสกึ ว่าอยากส่ง...
จริ งๆผมทําสัตว์มาตังนานแล้
:
ว ตอนแรกๆก็ไม่เห็นขายได้ เลย... เมือก่อนเราก็
อยากมีชือเสียง แต่ตอนนี :เราก็อยากทํางานของเราให้ ดีทีสดุ แค่พอขายได้ เลี :ยงชีวิตไปวันๆ
เราก็พอใจแล้ วไม่ต้องการอะไรมาก เราจินตนาการอะไรตามเรื องของเราดีกว่า... เงินรางวัล
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ไม่มีผลหรอก เรารักการทํางานศิลปะ ถ้ าเรามองปั จจัยด้ านอืนงานก็ออกมาไม่ดีหรอก เรา
ต้ องมองถึงความต้ องการภายในตัวของเราเอง...199

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิดเห็นของตนเองคือ แรงผลักดันสําคัญทีขบั เคลือน
กระบวนการทางศิลปะให้ ปรากฏออกมาเป็ นรูปธรรม
ในช่วงเริ มต้ นแรงจูงใจภายนอกเรื องเงิน
รางวัล และชือเสียงย่อมมีอิทธิพลทางความคิดของศิลปิ นอยูไ่ ม่น้อย แต่ทว่าต่อมาความต้ องการ
ดังกล่าวกลับเลือนหาย แปรเปลียนเป็ นความต้ องการนําเสนอภาพในความคิดและจินตนาการให้
ปรากฏออกมาได้ ตรงตามความปรารถนาของศิลปิ นเท่านัน:
เมือกล่าวถึงผลงานจิตรกรรมทีนําเนอด้ วยรูปสัตว์อาจกล่าวได้ วา่ ปราศจากอิทธิพลของ
แรงจูงใจภายนอก เนืองจากศิลปิ นกล่าวว่าในช่วงต้ นทีกระทําการสร้ างสรรค์ผลงานนันศิ
: ลปิ นได้
นําเสนอผลงานด้ วยรูปทรงของมนุษย์ ซึง เป็ นผลงานทีได้ รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
และผลงานในลักษณะดังกล่าวเริ มเป็ นทีร้ ูจกั ของบุคคลทัว ไป แต่ทว่าศิลปิ นกลับหันเหความสนใจ
ไปสูก่ ารนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานแทน ดังนันรางวั
:
ลจึงมิได้ เป็ นตัวแปรทีทําให้ ศลิ ปิ นนําเสนอรูป
สัตว์ในผลงานของตน ส่วนด้ านเงินรายได้ จากการขายผลงานศิลปะแม้ มีความจําเป็ นอยูไ่ ม่น้อย
เพราะเป็ นปั จจัยสําคัญในการดํารงชีวิต แต่ศลิ ปิ นกล่าวว่าได้ สร้ างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์มา
นาน โดยในช่วงต้ นศิลปิ นไม่เคยขายผลงานเหล่านันได้
: แต่ยงั คงยืนหยัดสร้ างสรรค์ผลงานรูปสัตว์
มาโดยตลอด สิงนี :แสดงให้ เห็นว่าปั จจัยด้ านเงินรายได้ ไม่มีผลทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างผลงานทีนําเสนอรูป
สัตว์มากขึ :นหรื อน้ อยลง
สรุปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีนําเสนอรูปสัตว์ล้วนเกิดขึ :นจากแรงจูงใจภายใน
ด้ านความรักในศิลปะ ความประทับใจในธรรมชาติ ตลอดจนความต้ องการแสดงทัศนะของตนให้
ปรากฏเป็ นรูปธรรม รวมทังความต้
:
องการส่งสาระไปยังบุคคลอืนในสังคมเพือสร้ างจิตสํานึกด้ าน
การอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมโดยไม่มีอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอกคือ เงิน รางวัล ชือเสียง เกียรติยศ
และคํายกย่องสรรเสริ ญแต่ประการใด
กระบวนแบบ
ผลงานทัง: 2 ชิ :น ซึง ได้ แก่ ผลงานชือ “คืนแรม 019 คํา” (ภาพที 88) และผลงานชือ “กิน
บ้ านกินเมือง” (ภาพที 88) ถูกนําเสนอด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ เนืองจาก
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ผลงานขาดเหตุผล รู ปทรงตลอดจนบรรยากาศถูกแสดงออกอย่างผิดปกติวิสยั ซึง สอดคล้ องกับ
ศิลปิ นทีได้ กล่าวถึงแนวทางในการสร้ างสรรค์ของตนดังนี :
แนวเหนือจริ ง จริ งๆชอบตังแต่
: ตอนอยู่เพาะช่างแล้ ว คือ แนวเหนือจริ งมันฝั นได้
จินตนาการเกียวกับธรรมชาติได้ เราจะแสดงออกในเชิงของการทําลาย หรื อความสวยงาม
เราก็สามารถแสดงออกมาในแนวเหนือจริ งนี :ได้ ถ้ างานรู ปแบบเหมือนจริ งมันฝั นไม่ได้ ยิงงาน
นามธรรมมันยิงแสดงออกไม่ได้ ใหญ่เลยเพราะมันไร้ รูปทรง... 200

แนวทางในการสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นมุง่ ให้ ความสําคัญกับจินตนาการของ
ตนเอง และการแสดงความเหนือจริ งเป็ นหลัก เนืองจากมีความพึงพอใจและมีความชํานาญในการ
กระบวนแบบดังกล่าว ส่งผลทําให้ รูปทรงตลอดจนสภาพแวดล้ อมทีปรากฏในผลงานมักขาดความ
สมเหตุสมผล นอกจากนี :ศิลปิ นได้ นํารูปสัตว์มาใช้ แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เพือเป็ นตัวแทนของ
สิงอืนทีนอกเหนือไปจากตัวสัตว์เอง ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “สัตว์ทีปรากฏในผลงานของเราคือ
ตัวแทนของธรรมชาติ ตัวแทนของคนในสังคม”201 โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดของกระบวน
แบบทีปรากฏในผลงานทัง: 2 ชิ :นดังนี :
ผลงานชือ “คืนแรม 019 คํา” (ภาพที 88) ปรากฏรู ปทรงของสิงมีชีวิตทีเกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างมนุษย์และปลาขาดตรรกะและเหตุผล อีกทังสถานที
:
ซงึ ศิลปิ นนําเสนอภาพริ ม
ทะเลแม้ มีความสมจริ ง แต่แสงสีและบรรยากาศทีปรากฏกลับกระตุ้นเร้ าต่อความรู้สกึ ให้ สมั ผัสได้ ถึง
ความลึกลับอัศจรรย์ เป็ นสภาพการณ์ทีผิดปกติไปจากความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ สอดคล้ องกับ
ศิลปิ นทีได้ กล่าวถึงผลงานชิ :นนี :ว่า “ผลงานชิ :นนี :เราได้ เห็นธรรมชาติแล้ วเอาตัวเราแทรกเข้ าไปใน
:
:นนี :จึงมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบ
ธรรมชาติ... เป็ นเรื องจินตนาการล้ วนๆ”202 ดังนันผลงานชิ
เชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
ผลงานชือ “กินบ้ านกินเมือง” (ภาพที 89) ศิลปิ นนําเสนอรู ปสิงมีชีวิตทีเกิดจากการ
ผสมผสานรูปทรงโดยมีร่างกายเป็ นมนุษย์ และมีศีรษะเป็ นกะโหลกของสัตว์ชนิดต่างๆ ได้ แก่ หมูป่า
สุนขั วัว ตะกวด ร่างกายของสิงมีชีวิตดังกล่าวปรากฏสีและพื :นผิวก่อให้ เกิดวามรู้สึกแปลกประหลาด
บรรยากาศแวดล้ อมทีดรู าวกับภาพหลอน
สภาพการณ์ทงหมดไม่
ั:
สามารถพบเห็นได้ ในโลกแห่ง
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ความเป็ นจริ ง
นอกจากนี :รู ปทรงและสภาพแวดล้ อมภายในผลงานยังแฝงนัยยะสร้ างปริ ศนา
ก่อให้ เกิดการปลุกเร้ าต่อภาวะทางอารมณ์ ตลอดจนกระตุ้นความคิดให้ สามารถสัมผัสรับรู้ได้ ถึง
ความเสือมและสูญสลาย ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์
เนือ+ หา
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นประกอบด้ วยเนื :อหาส่วนตัว
สามารถกล่าวถึงรายละเอียดของเนื :อหาทีปรากฏในผลงานทัง: 2 ชิ :นดังนี :

และเนื :อหาสังคม

ผลงานชือ “คืนแรม 019 คํา” (ภาพที 88) เกิดจากความประทับใจในธรรมชาติทีศลิ ปิ น
ได้ มีโอกาสสัมผัสแล้ วเกิดจินตนาการเพ้ อฝั นถึงคูร่ ักพรายทะเลทีขึ :นมานัง บนก้ อนหินริ มหาดเพือชม
พระจันทร์ ผุ โดยศิลปิ นกล่าวว่า “...พรายทะเลขึ :นมานัง ดูพระจันทร์ ทีหาดเงียบๆ แล้ วเขา (พราย
ทะเล) ก็จินตนาการไปถึงพระจันทร์ ผๆุ มันดูนา่ รักดี... สมมติวา่ เป็ นเราเข้ าไปนัง อยู่ตรงนัน: พาคูร่ ัก
: :อหาทีปรากฏในผลงานชิ :นนี :จึงเกิด
มานัง ดูพระจันทร์ มนั จะมีความสุขมากขนาดไหน”203 ดังนันเนื
จากการจินตนาการฝั นถึงพรายทะเล แสดงให้ เห็นถึงความลึกลับของธรรมชาติซงึ เป็ นสิงทีศลิ ปิ นมี
ความประทับใจ กล่าวได้ วา่ ทังจิ
: นตนาการและความประทับใจถือเป็ นความคิดและความรู้สกึ ทีมา
จากภายในจิตใจของศิลปิ น ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีเนื :อหาส่วนตัว
ผลงานชือ “กินบ้ านกินเมือง” (ภาพที 89) เกิดจากการรับรู้ ความเป็ นไปของสังคม
เกียวกับการกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ เดิมศิลปิ นมีความรักและประทับใจ
ตลอดจนมีจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ จงึ ก่อให้ เกิดการสร้ างผลงานชิ :นนี :ขึ :น เพือเป็ นการกระตุ้นเตือน
ให้ บคุ คลในสังคมได้ เกิดการตระหนักรู้ ถึงคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยศิลปิ นได้ กล่าวถึง
เนื :อหาว่า “พวกกะโหลก หมูป่า หมา วัว ตะกวด มันกําลังเฮฮากันใหญ่ กระทัง ต้ นไม้ ทีมนั นัง มันก็
ตัดทําลายเหลือแต่ตอ ต่อไปมันก็ต้องจบชีวิตต้ องผุพงั ไป พวกโครงกระดูกเป็ นการชี :ให้ เห็นว่า
ตรงไหนทีมนั พัง สูญสลาย โดนทําลาย เป็ นเรื องของสังคม” ศิลปิ นใช้ กะโหลกสัตว์มาเป็ น
สัญลักษณ์เพือเสียดสี สือแทนถึงบุคคลทีเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน ทําลายแม้ กระทัง สิงแวดล้ อมที
ตนอยูอ่ าศัย ซึง เท่ากับเป็ นการทําลายชีวิตของตนเอง เนืองจากการตัดไม้ ทําลายป่ าเป็ นการฆ่าสัตว์
ทางอ้ อม หากขาดป่ าสัตว์ก็ไม่สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ ดังนันสั
: ตว์จงึ เป็ นปั จจัยสําคัญทีสามารถบ่งชี :
ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา หากขาดความสมดุล ผลทีตามมาคือวิกฤตการณ์ทาง
203
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ธรรมชาติทีสง่ ผลกระทบโดยตรงต่อสิงมีชีวิตทังหมด
:
เช่นเดียวกัน จึงสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มีเนื :อหาสังคม

ซึง หมายความรวมไปถึงมนุษย์ด้วย

สรุปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีแสดงรูปสัตว์ของศิลปิ นทัง: 2 ชิ :นมีการแสดง
ออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว และเนื :อหาสังคม โดยในผลงานชือ “คืนแรม 019 คํา” (ภาพที 88) ศิลปิ น
ได้ ถ่ายทอดผลงานจากความรู้สกึ และความประทับใจส่วนตัว จึงถือว่ามีการแสดงออกด้ วยเนื :อหา
ส่วนตัว และในผลงานชือ “กินบ้ านกินเมือง” (ภาพที 89) ศิลปิ นถ่ายทอดทัศนะมุมมองของตนทีมี
เกียวกับความเสือมและความสูญสลายของทรัพยากรทางธรรมชาติซงึ เกิดจากฝี มือมนุษย์ เป็ น
เรื องราวทีเกิดจากการรับรู้ขา่ วสารในสังคม และมีความเกียวข้ องกับพฤติกรรมของบุคคลอืนจึงถือ
ว่ามีเนื :อหาสังคม
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สมวงศ์ ทัพพรั ตน์
สมวงศ์ ทัพพรัตน์ เกิดเมือวันที 7 พฤษภาคม พ.ศ.2494 ทีจงั หวัดจันทบุรี ปั จจุบนั อายุ
59 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั รับราชการเป็ นอาจารย์ในคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอย่างต่อเนืองเป็ นเวลากว่า 30 ปี มีประสบการณ์การ
แสดงงานทังภายในประเทศ
:
และต่างประเทศ ซึง ในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์ศลิ ปิ นได้ นําเสนอรูป
สัตว์ ประเภทโค กระบือ และ
และปลาถู
ปลาถูกชําแหละเพือแทนภาวะทางอารมณ์ความรู้สกึ ภายในจิตใจของ
ตนเอง โดยนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานจิ
ในผลงานจิตรกรรมครัง: แรกขณะศึกษาในระดับปริ ญญาโท จนกระทัง
สําเร็ จการศึกษาในปี พ.ศ.2532 แม้ มีชว่ งเวลาในการสร้ างสรรค์เพียง 1 ปี แต่ผลงานในลักษณะ
ดังกล่าวมีจํานวนมากกว่า 100 ชิ :น โดยสร้ างลงบนกระดาษอาร์ ตมันประมาณ 100ชิ :น และสร้ างลง
บนผ้ าใบประมาณ 10 ชิ :น

ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 1 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ปลา 2 ตัว” (ภาพที 90) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่
ละประเด็นดังนี :

ภาพที 90 ปลา 2 ตัว, 2532 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 150 x 200 ซม.
ทีมา: วิโชค มุกดามณี, 6 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486-2546 (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 128.
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แรงจูงใจ
การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีแสดงรูปสัตว์เริ มต้ นขึ :นขณะกําลังศึกษาในระดับปริ ญญา
โท ซึง ถือเป็ นช่วงเวลาแห่งการแสวงหาแนวทางในการแสดงออก โดยมีมลู เหตุของการสร้ างสรรค์
มาจากสภาวะความกดดันภายในจิตใจ ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
พอดีเป็ นช่วงจังหวะทีมีปัญหาต่างๆในชีวิตมาก
ผลกระทบเกิดจากสภาพ
แวดล้ อมทางสังคม ระหว่างเรี ยนมีปัญหารอบด้ านทังด้
: านหน้ าทีการงาน ชีวิตครอบครัว เกิด
คําถามตามมาถึงสิงทังหลายที
:
ไม่พงึ ปรารถนา ทําให้ อาจารย์หวนนึกไปถึงความกดดันทีเคย
ได้ รับในอดีต ทังความไม่
:
ยตุ ิธรรม และเหตุการณ์ตา่ งๆ มันก่อตัวเป็ นแรงกดดันในจิตใจ จึง
ต้ องการแสดงสภาวะทางอารมณ์ทีสะสม อาจารย์ต้องการระบายความอัดอัน: เลยแสวงหา
การแสดงออกด้ านความรุ นแรง...204

เมือศิลปิ นเกิดความกดดันขึ :นภายในจิตใจ จึงก่อให้ เกิดการแสวงหาแนวทางในการ
สร้ างสรรค์เพือระบายออกซึง ภาวะทางอารมณ์ดงั กล่าว เบื :องต้ นศิลปิ นได้ รับอิทธิพลทางความคิด
จากศิลปิ นตะวันตก โดยนําเสนอความรุนแรงผ่านรูปทรงมนุษย์ แต่ทว่ารู ปทรงดังกล่าวกลับไม่
สามารถสนองตอบต่อความรู้สกึ ทีเกิดขึ :นภายในจิตใจได้ ต่อมาจึงได้ ปรับเปลียนมาใช้ รูปทรงของโค
กระบือ และปลาตามลําดับ ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
ภาพสัตว์นนไม่
ั : เคยจงใจทํา ตอนเพาะช่างและปริ ญญาตรี ก็มหี วั ข้ อให้ ทําสัตว์ เช่น
ให้ เขียนม้ า เขียนนก ก็เป็ นไปตามหัวข้ อทีกําหนดตามหลักสูตร ไม่ได้ สนใจเรื องสัตว์เป็ น
พิเศษ... เริ มมาสนใจสัตว์อย่างจริ งจังเมือตอนเรี ยนปริ ญญาโท ในขณะนันชี
: วิตส่วนตัวต้ อง
เจอกับสภาพแรงกดดันจากคนรอบข้ าง นับเป็ นช่วงของการทดลอง โดยเริ มจากการใช้ รูปทรง
คนเพือสะท้ อนความรู้ สกึ ภายในทีรุนแรง เมือเราได้ ดผู ลงานของ เดอ คูนนิง (Willem de
Kooning) และ มุงก์ (Edvard Munch) เขาสามารถสะท้ อนความรุ นแรงออกมาได้ ... ในตอน
แรกอาจารย์ก็ใช้ รูปคนหาบเร่ คนทีไปจ่ายตลาด สามล้ อ พอต่อมาเปลียนเป็ นทิวทัศน์แต่
ทังหมดก็
:
ไม่แรงพอ... มีอยู่วนั หนึง เมือไปเดินตลาดเจอสัตว์ทีห้อยขายมีเลือดไหล โดนผ่า เห็น
ชิ :นส่วนสัตว์ถกู ชําแหละห้ อยอยู่ ก็เกิดความรู้ สกึ สะเทือนอารมณ์... เริ มจากสัตว์ใหญ่ตอ่ มา
จึงใช้ สตั ว์เล็กอย่างพวกปลา... เราสามารถแสดงภาพสัตว์ผ่า ชําแหละ กรี ด เป็ นการระบาย
ออกซึง อารมณ์ เป็ นสิงทีแทนสภาวะอารมณ์ได้ ด.ี ..205
204

สัมภาษณ์ สมวงศ์ ทัพพรัตน์, ศิลปิ น, 10 กุมภาพันธ์ 2553.
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จากภาวะความกดดันทีก่อตัวขึ :นภายในจิตใจ กระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นแสวงหาแนวทางเพือ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนให้ ปรากฏออกมาเป็ นรู ปธรรม ต่อมาเมือศิลปิ นได้ มีโอกาสพบ
เห็นผลงานจิตรกรรมของ เอดวาร์ ด มุงก์ (Edvard Munch) ศิลปิ นคนสําคัญในลัทธิสําแดงพลัง
อารมณ์ (Expressionism) และวิลเลม เดอ คูนนิง (Willem de Kooning) ศิลปิ นในลัทธิสําแดงพลัง
อารมณ์แนวนามธรรม (Abstract Expressionism) ซึง ศิลปิ นดังกล่าวต่างมุง่ แสดงสาระสําคัญด้ าน
ความรู้สกึ สะเทือนใจผ่านรูปทรงมนุษย์ ทําให้ ศลิ ปิ นได้ รับอิทธิพลจากศิลปิ นทัง: 2 ท่านในช่วงแรก
โดยได้ นําเสนอรูปมนุษย์ในผลงาน หากแต่ผลลัพธ์ของการนําเสนอรูปทรงดังกล่าวยังไม่สามารถ
สร้ างแรงปะทะทางความรู้สึกได้ ตรงตามความต้ องการเท่าทีควร จึงก่อให้ เกิดการแสวงหารูปทรง
เพือสือแสดงถึงความรุ นแรงต่อไป จนกระทัง ได้ พบเห็นการชําแหละชิ :นส่วนและอวัยวะต่างๆของ
สัตว์ทีมีความสอดคล้ องกับความรู้สกึ ภายในของตนได้ เป็ นอย่างดี ทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานที
แสดงรูปสัตว์ขึ :นเป็ นจํานวนมาก
ดังนันสามารถสรุ
:
ปได้ วา่ ศิลปิ นได้ รับแรงกระตุ้นจากสิงเร้ าภายนอกคือ พฤติกรรมของ
บุคคลแวดล้ อมทีสง่ ผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจ ก่อให้ เกิดภาวะกดดันทางอารมณ์ความรู้สกึ พร้ อม
กันนันได้
: เกิดความต้ องการระบายออกซึง ภาวะดังกล่าว เป็ นผลทําให้ ศลิ ปิ นเริ มแสวงหาหนทางใน
การถ่ายทอด เมือผนวกเข้ ากับแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความต้ องการลดระดับความตึงเครี ยดภายใน
จิตใจ
และความต้ องการนําเสนอภาพตามความรู้สกึ ของตนให้ ปรากฏออกมาเป็ นรูปธรรมด้ วย
กลวิธีทีตนมีทกั ษะจึงก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะขึ :น
ในช่วงแรกศิลปิ นนําเสนอด้ วยรูปทรงมนุษย์ แต่ทว่ารูปทรงดังกล่าวยังไม่ตรงตามความ
ปรารถนา เพือให้ สมั ฤทธิdผลจึงก่อให้ เกิดการมองหารู ปทรงใหม่จนกระทัง ได้ พบกับชิ :นส่วนของโค
กระบือ และปลาซึง ถูกชําแหละศิลปิ นจึงนําเสนอรู ปทรงดังกล่าวในผลงานจิตรกรรมของตน ดังนัน:
มูลเหตุทีจงู ใจให้ ศลิ ปิ นนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานจิตรกรรมจึงเกิดจากแรงจูงใจภายใน เนืองจาก
การแสดงภาพสัตว์ถกู ชําแหละสามารถสนองตอบต่อความต้ องการด้ านการแสดงออกถึงความ
รุนแรง และความกดดันทีรุมเร้ าต่อความรู้สกึ ของศิลปิ นอยูใ่ นขณะนันได้
: เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตามต่อมาแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์กดดัน และ
ความรุนแรงได้ ลดระดับลง จึงทําให้ การสร้ างสรรค์ผลงานในลักษณะเช่นนี :หยุดชะงักลง ดังทีศลิ ปิ น
ได้ กล่าวถึงดังนี :
หยุดทําเมือเรี ยนจบ หยุดพักอยู่กบั ตนเองก็ผ่อนคลายลง เมือเราหวนกลับไปดู
ผลงานแบบนันมั
: นไม่ใช่ตวั ตนทีแท้ จริ งของเรา เริ มสํารวจตนเองไม่ชอบงานแบบนี :และไม่เคย
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คิดอยากกลับไปทํา การคิดถึงสภาวะอารมณ์กดดันเป็ นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึง ของชีวิตเท่านัน:
... ตอนทําในขณะนันก็
: มีความพึงพอใจ สะใจ แต่ตอนนี :เราไม่สามารถทําแบบนันต่
: อได้ อกี
แล้ ว ถ้ าตอนนี :ทีอยากทําก็คือเรื องความงาม…206

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึงพลังของแรงจูงใจภายในทีลดระดับลง เนืองจาก
ความต้ องการปลดปล่อยเอาภาวะความตึงเครี ยดทีสะสมอยูภ่ ายในจิตใจของศิลปิ นได้ ถกู แทนทีด้วย
ความต้ องการแสดงออกซึง ความงาม ส่งผลทําให้ การสร้ างสรรค์ผลงานตามแนวทางทีแสดงออกถึง
ความรุนแรงหยุดชะงัก และได้ ยตุ ลิ งโดยสิ :นเชิงเมือศิลปิ นสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท กล่าว
ได้ วา่ ภาวะอารมณ์กดดัน และความต้ องการถ่ายทอดความรุนแรงได้ ลดระดับลงจนไม่มีพลังเพียงพอ
ต่อการกระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป
จึงสามารถสรุ ปได้ ว่า
แรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ เป็ นปั จจัยสําคัญในการกําหนด
ทิศทาง และความคงทนของพฤติกรรมในการสร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์ของศิลปิ น
ส่วนด้ านแรงจูงใจภายนอกนันไม่
: มีผลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานทีแสดงออกด้ วยรูปสัตว์
แต่อย่างใด เนืองจากกระบวนการสร้ างสรรค์ทงหมด
ั:
เริ มตังแต่
: ปฏิกิริยาตอบสนองทางความคิด
และปฏิกิริยาตอบสนองด้ านพฤติกรรมทีมีตอ่ สิงเร้ า
ทุกขันตอนล้
:
วนเกิดขึ :นภายใต้ เงือนไขของ
แรงจูงใจภายในทังสิ
: :น โดยมิได้ มีความเกียวข้ องกับสิงล่อใจหรื อการเสริ มแรงจากแรงจูงใจภายนอก
แต่ประการใด ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงเรื องแรงจูงใจภายนอกดังนี :
ในขณะนันผลงานกระแสหลั
:
กเป็ นงานแนวเหมือนจริ ง และงานตัดทอนแบบมา
ติสส์ (Henri Matisse) เป็ นแผ่นระนาบแบนๆ... หลายคนอยากให้ อาจารย์กลับไปทํางาน
แบบรุ นแรงนี :ต่อ แต่เรารู้ สกึ ไม่ใช่เลยหยุดทํา ถึงตอนนี :ตัวอาจารย์เองชืนชอบการแสดงความ
ดีงามมากกว่า... การส่งประกวดนันเคยส่
:
ง แต่เรื องรางวัลนันไม่
: ได้ คาดหวัง แต่อยากส่งไป
เพือให้ ได้ มีประวัติในงานสําคัญๆ... ผลงานชุดปลานี :ไม่เคยส่งประกวด สาเหตุทีไม่สง่ ประกวด
ต่อเพราะ ถ้ าเรารักศิลปะจริ งก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนัน.: ..207

กระแสการสร้ างสรรค์ผลงานโดยแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง และการสร้ างสรรค์เชิง
ลดทอนกําลังเป็ นทีนิยมในขณะนัน:
แต่ศลิ ปิ นกลับมุง่ ให้ ความสนใจต่อการแสดงออกด้ านพลัง
อารมณ์ความรู้สึกทีรุนแรง จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงพลังผลักดันจากความต้ องการภายในซึง ถ่ายทอด
206

เรื องเดียวกัน.
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ความรู้สกึ ของตนออกมาโดยไม่คํานึงถึงผลตอบรับจากสังคม นอกจากนี :แม้ จะมีผ้ ชู ืนชอบแนวทางที
แสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สึกรุนแรง แต่เมือภาวะความกดดันหรื อความสะเทือนอารมณ์ของศิลปิ น
ลดระดับลง
ความชืนชอบของบุคคลอืนย่อมไม่มีพลังมากพอในการจูงใจให้ ศิลปิ นขับเคลือน
กระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานตามแนวทางเช่นเดิมได้ อีก เพราะศิลปิ นได้ หนั เหความสนใจไปสู่การ
นําเสนอภาพความงดงามมากกว่าการแสดงภาวะความกดดัน ดังนันการสร้
:
างสรรค์เพือตอบสนอง
ต่อความสุขและความพึงพอใจของตนจึงมีความสําคัญเหนือสิงอืนใด ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “เป้าหมาย
สูงสุดคือ การได้ ทํางานทีเราชอบไปเรื อยๆ...208
ส่วนแรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัล ชือเสียง และเกียรติยศนัน: ถือเป็ นปกติธรรมดาของ
ศิลปิ นทัว ไปทีในช่วงเริ มต้ นของการสร้ างสรรค์จะเกิดความคาดหวังให้ ได้ มาซึง สิงล่อใจดังกล่าว เพือ
เป็ นเสมือนสิงบ่งชี :ถึงคุณภาพของศิลปิ น หากแต่ตอ่ มาความคาดหวังนี :เช่นนี :ไม่มีความเกียวข้ องกับ
ผลงานทีนําเสนอรู ปสัตว์แต่อย่างใด เนืองจากศิลปิ นไม่ได้ นําผลงานรู ปสัตว์ชําแหละส่งประกวดใน
เวทีใด เพราะตามทัศนะของศิลปิ นในขณะนันได้
: ตดั ความสนใจเรื องแรงจูงใจภายนอก และหันมาให้
ความสนใจสร้ างสรรค์ผลงานตามแรงปรารถนาภายในเป็ นหลัก ทังนี
: :มีจดุ ประสงค์เพือตอบสนองต่อ
ความต้ องการของตน
ดังนันจึ
: งสามารถสรุ ปได้ ว่าผลงานจิตรกรรมทีนําเสนอรู ปสัตว์ของศิลปิ น
เกิดขึ :นโดยอาศัยแรงผลักดันจากแรงจูงใจภายใน โดยปราศจากอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอก
กระบวนแบบ
การสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นแสดงออกถึงภาวะทางอารมณ์ทีกดดัน โดยมุง่ เน้ น
แสดงความรุนแรงผ่านรู ปทรง สี และร่องรอยฝี แปรงทีเคลือนไหวอย่างฉับพลัน เพือเป็ นการระบาย
ออกซึง ภาวะอารมณ์ดงั กล่าว ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงแนวทางในการสร้ างสรรค์ของตนเองดังนี :
ปกติเป็ นคนไม่ชอบงานทีเกียวกับเรื องความคิดหรื อวางแผนอะไรมากมาย ชอบ
ทําแบบเห็นแล้ วเรารู้ สกึ เลยคือ ต้ องมีสิงทีเราได้ สมั ผัสตรงหน้ า นิสยั การทํางานบวกกับ
เหตุการณ์ตา่ งๆเลยออกมาในรู ปแบบนี :... เป็ นการค้ นหาวิธีการแสดงออกถึงความรุ นแรงจึง
ใช้ ภาพสัตว์ซงึ มีสภาพถูกชําแหละแสดงภาพความรุ นแรง
และสะท้ อนสภาวะกดดันของ
อาจารย์เอง เป็ นตัวแทนของอารมณ์ของตนเอง 209
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จากภาพผลงานสามารถสัมผัสได้ ถึงความรุนแรง รู ปทรงปลาทีถกู ชําแหละกระตุ้นให้ เกิด
ความรู้สกึ สะเทือนอารมณ์ สีสนั ทีสดตัดกันอย่างรุนแรง และร่องรอยฝี แปรงทีปาดป้ายอย่างฉับพลัน
จนเกิดพื :นผิวสือแสดงความรู้ สกึ พลุง่ พล่านปั นป่ วน ถือเป็ นการปลดปล่อยเอาความรู้ สกึ กดดันทีอดั
แน่นอยูภ่ ายในจิตใจของศิลปิ นลงสูผ่ ืนผ้ าใบ ส่งผลกระตุ้นเร้ าปลุกปั นต่อความรู้สกึ ของผู้ชมเป็ น
อย่างยิง สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวถึงแนวทางการสร้ างสรรค์ผลงานของตนว่า “ข้ าพเจ้ า
สร้ างสรรค์งานทีแสดงอารมณ์ความรู้สกึ ภายใน... รู ปทรง ริ ว: รอย และสีสนั ของสัตว์ทีถกู ชะเหละเพือ
แสดงความรู้สกึ เจ็บปวด สยดสยอง และหดหูใ่ จ โดยให้ ความสําคัญต่อการใช้ สี และร่องรอยของ
พื :นผิว... ทีเน้ นการถ่ายทอดความรุนแรงของอารมณ์อย่างฉับพลัน”210 นอกจากนี :ศิลปิ นได้ นําเสนอ
รูปทรงของปลาชําแหละในเชิงสัญลักษณ์อีกประการหนึง ดังทีศิลปิ นกล่าวว่า “ภาพปลาทีปรากฏ
เป็ นเพียงแค่ตวั แทนของสภาวะจิตในขณะนัน”
: 211 ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีลกั ษณะของการผสมผสาน
กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เข้ ากับกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ แต่
มีสดั ส่วนของกระบวนแบบแรกเด่นชัดมากกว่ากระบวนแบบทีสอง จึงสามารถสรุ ปได้ วา่ ศิลปิ นได้
นําเสนอผลงานผ่านกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สึกเป็ นหลัก และกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง
เนือ+ หา
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานจิตรกรรมชือ “ปลา 2 ตัว” (ภาพที 90) เกิดขึ :นจากเนื :อหา
ส่วนตัว กล่าวคือ เป็ นการแสดงเรื องราวทีเกียวข้ องกับความรู้สกึ ส่วนตัวของศิลปิ น ซึง แม้ ถกู กระตุ้น
เร้ าจากพฤติกรรมของบุคคลรอบข้ าง แต่ทว่าการกระทําของบุคคลดังกล่าวได้ สง่ ผลกระทบโดยตรง
ต่อสภาพจิตใจและผลักดันให้ ศลิ ปิ นเกิดความต้ องการถ่ายทอด โดยปลดปล่อยเอาแรงกดดันที
รุมเร้ าต่อสภาวะทางจิตใจออกมาในผลงานศิลปะ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงเนื :อหาดังนี :
สัตว์เหล่านี :เป็ นตัวแทนของอารมณ์ จึงหยิบยืมภาพของสัตว์ทีถกู ทําร้ าย ซึง เหมือน
เราทีได้ เคยรับความเจ็บปวด เราก็ตอบโต้ ด้วยวิธีการกรี ด ผ่า ระบายอารมณ์ ต้ องการเป็ นฝ่ าย
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กระทํากลับบ้ าง
สัตว์พวกนี :อาจไม่ได้ เป็ นตัวแทนของใครคนใดคนหนึง แต่เป็ นตัวแทนของ
สภาพการณ์ทีจิตใจถูกกระทบด้ วยความไม่ชอบธรรมจนเกิดเป็ นความกดดันขึ :น212

ดังนันรู
: ปสัตว์ทีปรากฏในผลงานจึงเป็ นเพียงตัวแทนทีสือแสดงถึงสภาวะทางอารมณ์ที
ถูกกดดัน บีบคันจากปั
:
ญหาทีรุมเร้ าภายในจิตใจของศิลปิ น และเมือได้ นําเสนอภาพความรุนแรง
อาทิ การกรี ด การผ่าหรื อการชําแหละ จึงสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ศลิ ปิ น เนืองจากได้
ระบายออกซึง ความรู้สึกกดดันของตนลงลงสูผ่ ืนผ้ าใบ ด้ วยเหตุนี :จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มี
เนื :อหาส่วนตัว ซึง มีความเกียวข้ องกับอารมณ์ความรู้สกึ ของศิลปิ นแต่เพียงผู้เดียว
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รสลิน กาสต์
รสลิน กาสต์ เกิดกุมภาพันธ์ พ.ศ.2499 ทีจงั หวัดพังงา ปั จจุบนั อายุ 54 ปี สําเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริ ญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จากสถาบัน Otis Art Institute
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์สอนศิลปะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสร้ างสรรค์รูปสัตว์ในผลงานศิลปะของศิลปิ นเกิดขึ :นครัง: แรกขณะทีกําลังศึกษาใน
ระดับปริ ญญาโททีประเทศสหรัฐอเมริ กาคือ ในปี พ.ศ.2524-2526 เมือกลับมาประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2527 ศิลปิ นได้ จดั แสดงผลงานขึ :น โดยใช้ ชือนิทรรศการว่า “Rossalin’s Post Office” หรื อ
“ไปรษณีย์รสลิน” มีผลงานส่งนํ :าให้ ปลา และส่งข้ าวโพดให้ เป็ ด หลังจากนันได้
: วา่ งเว้ นจากการสร้ าง
ผลงานศิลปะระยะหนึง
เนืองจากได้ เป็ นอาจารย์สาขานิเทศศิลป์ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบังจึงทําให้ ต้องค้ นคว้ าข้ อมูลการสอนใหม่ๆ
ประกอบกับต่อมาต้ อง
ติดตามสามีไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กาทําให้ ต้องหยุดการสร้ างสรรค์ลงชัว คราว จนกระทัง ศิลปิ น
ได้ เดินทางกลับประเทศไทยเพือรับหน้ าทีเป็ นอาจารย์สอนศิลปะทีภาควิชาวิจิตรศิลป์
สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบังจึงได้ เริ มสร้ างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์อีก
ครัง: คือ ในปี พ.ศ. 2537- 2545 ได้ นําเสนอรูปปลาด้ วยเทคนิคภาพพิมพ์พื :นราบผสมกับสือวัสดุอืนๆ
ประมาณ 12 ชิ :น และในปี พ.ศ.2545 ครอบครัวกาสต์ได้ มีโอกาสต้ อนรับสมาชิกใหม่เป็ นสุนขั พันธุ์
ไทยหลังอานซึง ต่อมาภายหลังได้ กลายมาเป็ นแรงจูงใจทีสําคัญให้ รสลินสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ
โดยนําเสนอรูปสุนขั เป็ นจํานวนมาก ดังนันผลงานศิ
:
ลปะทีแสดงรูปสัตว์ของศิลปิ นจึงสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ ช่วงแรกเป็ นเวลาราว 4 ปี ในผลงานชุดไปรษณีย์รสลินทีสร้ างขึ :น
ระหว่างปี พ.ศ.2524-2527 และช่วงทีสองคือ ผลงานทีสร้ างขึ :นภายหลังจากการกลับมาเป็ น
อาจารย์สอนศิลปะทีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ตามลําดับคือ ในปี พ.ศ. 2537 จนกระทัง ถึงปั จจุบนั รวมระยะเวลาการนําเสนอรูปสัตว์ใน
งานศิลปะกว่า20ปี
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 4 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ส่งถึงปลา” (ภาพที 91) ผลงานชือ “ครึงชีวิต” (ภาพที 92) ผลงานชือ “จุดชีวิต”
(ภาพที 93) และผลงานชือ “สกายเลอร์ และฉัน” (ภาพที 94) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :
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ภาพที 91 ส่งถึงปลา, 2526 เทคนิค ภาพพิมพ์หิน พลาสติก และนํ :า ขนาด62 x 133 ซม.
ทีมา: วิโชค มุกดามณี, สือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 160.

ภาพที 92 ครึงชีวิต, 2542เทคนิคสือผสมและงานภาพพิมพ์พื :นราบขนาด104 x 200 ซม.
ทีมา: นิทรรศการศิลปกรรม
ปกรรมเฉลิ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนืองในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุ
กรุงเทพฯ, 2542), 41.

ภาพที 93 จุดชีวิต, 2543 เทคนิค สือผสม และงานภาพพิมพ์พื :นราบ ขนาด45 x 115 ซม.
ทีมา: นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนืองในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุ
กรุงเทพฯ, 2542), 42.
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ภาพที 94 สกายเลอร์ และฉัน, 2546 เทคนิค สือผสม ขนาดผันแปรเปลียนแปลงได้
ทีมาวิโชค มุกดามณี, 6 ทศวรรษศิลปกรรมร่ วมสมัยในประเทศไทย 2486-2546 (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 189.
แรงจูงใจ
ผลงานศิลปะของรสลินปรากฏรูปปลาในผลงานชือ “ส่งถึงปลา” (ภาพที 91) สร้ างขึ :น
ในปี พ.ศ.2526 รวมทังผลงานชุ
:
ด “ครึงชีวิต” (ภาพที 92) และ “จุดชีวิต” (ภาพที 93) ทีสร้ างขึ :นใน
ระหว่างปี พ.ศ.2537-2545 โดยมีมลู เหตุแห่งการสร้ างสรรค์จากการทีศลปิ
ลิ ปิ นเกิดและเติบโตใน
จังหวัดพังงา ภาคใต้ ของไทยซึง เต็มไป
ไปด้ด้ วยทรัพยากรทางทะเลทีอดุ มสมบูรณ์ ในวัยเด็กแต่ละปี
ผู้ปกครองจะพาศิลปิ นเดินทางเพือไปพบญาติทีจงั หวัดภูเก็ตทีซงึ มีพิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ :า ยิงทําให้ มี
โอกาสได้ พบกับสัตว์หลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะปลานานาชนิด ด้ วยความคุ้นเคยใกล้ ชิดกับ
ปลา ตลอดจนความสนใจในรูปร่าง สีสนั และการเคลือนไหวของปลาได้ กลายมาเป็ นแรงจูงใจที
สําคัญให้ ศศิลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะขึ :น ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงว่า “อาจเป็ นไปได้ วา่ เราอยู่ทาง
ใต้ ดูปลาประจํา และชอบปลา… อาจารย์อยูพ่ งั งาแต่ละปี ต้ องไปเจอกับญาติเราทีภเู ก็ต ลุง
อาจารย์เป็ นกัปตันทหารเรื อ ไปกีครัง: ก็ต้องเข้ าไปดูปลาในอควาเรี ยม... อาจเพราะชอบดูภาพที
ปรากฏ ดูสี ดูการเคลือนไหวของมัน...”213
213

สัมภาษณ์ รสลิน กาสต์, ศิลปิ น, 9 มกราคม 2552.
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จากการได้ มีโอกาสดูปลาในพิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ :าบ่อยครัง: ความคุ้นเคยและประทับใจได้
สัง สมจนกลายเป็ นความชืนชอบปลาไปในทีสดุ นอกจากนี :ขณะทีศลิ ปิ นศึกษาในระดับชันประถมปี
:
ที 5 ต้ องเดินทางจากจังหวัดพังงาเพือไปศึกษาต่อยังโรงเรี ยนประจําในกรุงเทพมหานครฯผู้ปกครอง
ของศิลปิ นมีความต้ องการทราบความเป็ นอยูแ่ ละต้ องการมีปฏิสมั พันธ์กบั ศิลปิ น แต่ด้วยระยะทาง
ทีหา่ งไกล อีกทังการสื
:
อสารในขณะนันยั
: งไม่ก้าวหน้ าเท่ากับปั จจุบนั ผู้ปกครองจึงกําหนดให้ ศลิ ปิ น
เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเพือเล่าเรื องราวความเป็ นไปของตนเองในแต่ละสัปดาห์ ซึง หากสัปดาห์
ใดไม่ได้ เขียนจดหมายในวันหยุดน้ าจะไม่มารับออกจากโรงเรี ยน อาจกล่าวได้ วา่ การเขียนจดหมายถึง
ผู้ปกครองได้ กลายเป็ นสิงทีศิลปิ นจําเป็ นต้ องทําอย่างต่อเนือง และเพือให้ มีเรื องราวในการเขียน
จดหมาย ศิลปิ นจึงต้ องจดบันทึกประสบการณ์ในแต่ละวันลงในสมุดบันทึกของตน ซึง ทังสมุ
: ด
บันทึกและกระดาษเขียนจดหมายทีเขียนถึงผู้ปกครองนันเต็
: มไปด้ วยการวาดภาพปลา โดยมีจดุ
ประสงค์เพือตกแต่งหน้ ากระดาษให้ สวยงาม
จากความสนใจและประทับใจในปลาได้ ก่อให้ เกิดการสร้ างงานศิลปะทีแสดงรูปปลาขึ :น
ซึง ผลงานทีสร้ างขึ :นก่อนการแสดงรูปปลานันมี
: แนวคิดเกียวกับเรื องราวการส่งไปรษณีย์ ขณะศึกษา
ต่อในระดับปริ ญญาโทศิลปิ นจึงได้ สืบต่อแนวคิดเกียวกับการส่งไปรษณีย์ด้วยการนําเอาซองพลาสติก
ทีพิมพ์เป็ นรูปปลานานาชนิดด้ วยเทคนิคภาพพิมพ์พื :นราบใส่นํ :าส่งไปรษณีย์ไปยังปลาต่างๆ รวมทัง:
ส่งข้ าวโพดให้ เป็ ด ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงผลงานดังนี :
ก่อนไปเมืองนอกอาจารย์ทําไปรษณีย์แสตมป์ พอไปเมืองนอกก็เริ มทําปลา ใน
งานชุดไปรษณีย์... ส่งนํ :าให้ ปลา ส่งข้ าวโพดให้ เป็ ด เป็ นลิโธกราฟพิมพ์ลงบนแผ่นพลาสติก...
ตกเย็นจะเดินไปทีพาร์ คทีอยู่ตรงข้ ามมหาวิทยาลัยมันมีเป็ ดอยู่ 2 ตัว อาจารย์จะเอาข้ าวโพด
ไปให้ มนั ไปคุยกับเป็ ดเพราะคิดถึงบ้ าน พอเดินเข้ าไปมันก็จําอาจารย์ได้ มนั ทังคู
: จ่ ะว่ายนํ :า
เข้ ามาหาอาจารย์ด้วยความคุ้นเคย 214

การนําเสนอรูปปลาในผลงานชิ :นถัดมาว่างเว้ นจากผลงานชิ :นแรกเป็ นระยะเวลา
ยาวนานกว่าสิบปี คือ ในราวปี พ.ศ.2537 ได้ สร้ างผลงานชุด “ครึงชีวิต” และในราวปี พ.ศ.2539 ได้
สร้ างผลงาน “จุดชีวิต” โดยยังคงแสดงรู ปปลาในผลงานด้ วยเทคนิคภาพพิมพ์พื :นราบ หากแต่ได้
นําเอาวัสดุอืนทีไม่สามารถเข้ ากันได้ มาผสมผสานได้ อย่างลงตัว ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของ
ผลงานทังสองชุ
:
ดไว้ ดงั นี :

214

เรื องเดียวกัน.
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หยุดทํางานมา 10 กว่าปี เริ มทําชุดปลา “ครึงชีวิต” เมือราวปี พ.ศ.2537-38 ปลาเป็ น
สัญลักษณ์ แทนตัวเอง ตอนนันใกล้
: อายุ 40 ปี คิดว่าครึงคนแล้ ว... ส่วน “จุดชีวิต” อาจารย์ของ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าฯทังหมดต้
:
องแสดงาน เพือเทิดพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 50 ปี
อาจารย์ก็คิดว่าโครงการของพระเจ้ าอยู่หวั มีเรื องเกียวกับนํ :า... นํ :าทําให้ เกิดชีวิต... การใช้ คําว่า
Spark Life หรื อ จุดชีวิตก็คือ การทําให้ เกิดชีวิต...215

การสร้ างสรรค์ผลงานชุด “ครึงชีวิต” (ภาพที 92) ถูกสร้ างขึ :นเพือบันทึกเรื องราวการ
เดินทางของชีวิตศิลปิ น ต่อมาจึงสร้ างผลงานชุด “จุดชีวิต” (ภาพที 93) โดยทังสองชุ
:
ดถูกสร้ างขึ :น
สลับกันตามวาระและโอกาสทีเหมาะสม กล่าวคือ เมือทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง (สถาบันทีศลิ ปิ นเป็ นอาจารย์ในขณะนัน)
: ได้ จดั การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ในวาระเฉลิมฉลองการครองสิริราชย์
สมบัติครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 เป็ นผลทําให้ ศลิ ปิ นนําเอาความสนใจส่วนตัวทีมีตอ่ ปลามา
ปรับใช้ ให้ เกิดความสอดคล้ องกับโครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ซึง มี
ความเกียวข้ องกับนํ :าให้ ชีวิต นอกจากการสร้ างสรรค์ผลงานทัง: 2ชุด จะตอบสนองต่อแนวคิดใน
การบันทึกเรื องราวต่างๆ
ด้ วยหน้ าทีของการเป็ นอาจารย์สอนศิลปะยังเป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นต้ อง
แสวงหาความรู้ ต้ องการคิดค้ นแนวทางใหม่ๆ โดยการนําเอาเทคนิคภาพพิมพ์มาผสานเข้ ากับวัสดุ
อืนทีไม่เข้ ากันให้ สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดังเช่น ในผลงานชือ “ครึงชีวิต” (ภาพที 92) ทีสร้ างขึ :นเมือปี
พ.ศ.2542 ศิลปิ นนําเอาวัสดุประเภทไม้ มาแกะสลักให้ เป็ นรูปหัวปลาและหางปลา ติดเข้ ากับส่วน
ลําตัวทีใช้ เทคนิคภาพพิมพ์พื :นราบอยูใ่ นกรอบไม้ สีเหลียม หรื อ ในผลงานชือ “จุดชีวิต” (ภาพที 93)
ทีสร้ างขึ :นเมือปี พ.ศ.2543 ศิลปิ นได้ นําเหล็กมาเชือมต่อเป็ นส่วนหางและครี บส่วนล่างของปลา
โดยประกบเข้ ากับกรอบสีเหลียมทีภายในปรากฏภาพพิมพ์พื :นราบรูปปลา ซึง ปกติการสร้ างสรรค์
ผลงานภาพพิมพ์ในขณะนันส่
: วนมากนิยมใช้ เทคนิคทางภาพพิมพ์เพียงอย่างเดียว หรื อหากต้ องการ
ใช้ วสั ดุอืนร่วมด้ วยจําเป็ นต้ องนําเอาเทคนิคภาพพิมพ์มาพิมพ์ลงบนวัสดุนนๆ
ั:
เพือเป็ นการสร้ าง
ความประสานกลมกลืน
แต่ในผลงานของศิลปิ นทังเทคนิ
:
คภาพพิมพ์และวัสดุอืนๆต่างดํารงอยู่
อย่างเป็ นเอกเทศปราศจากการพิมพ์ทบั ลงไปบนวัสดุแต่ประการใด หากแต่ศลิ ปิ นสามารถจัดการ
กับเทคนิคและวัสดุนนๆให้
ั : อยูร่ ่วมกันได้ อย่างมีเอกภาพ ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
ด้ วยความทีเราเป็ นอาจารย์สอนศิลปะ เรามองเห็นว่าภาพพิมพ์มนั สวยงดงามอยู่
ในกรอบ อยากทดลองหาว่าทําอย่างไรให้ ภาพพิมพ์ผสมกับสิงอืนแล้ วภาพพิมพ์ยงั มีพลังอยู่
215
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ลองทําภาพพิมพ์ทีผสมกับวัสดุอืนทีไม่เข้ ากันเลย ในขณะนันยั
: งไม่มีใครเขาทํากัน เมือไม่มี
คะแนน และไม่ได้ มองทีชือเสียง เลยใช้ โอกาสนี :เพือทดลองเอาสิงทีมนั ไม่เอื :อมาอยู่ด้วยกัน
ภายใต้ การควบคุมของเรา แค่ฟอร์ มของปลากับกรอบสีเหลียมก็ไม่เข้ ากันแล้ ว และบางครัง: ก็มี
สีกบั ไม่มี หรื อสนิมกับไม่มีสนิม…216

การแสวงหาวิธีในการจัดการต่อสือวัสดุทีไม่เข้ ากันให้ สามารถอยูร่ ่วมกันได้ เป็ นผลสืบ
เนืองมาจากความต้ องการเพิมพูนความรู้ ตลอดจนความรักในการสร้ างสรรค์ และรักในการสอน
ศิลปะดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “โกลด์ หรื อจุดหมายของอาจารย์ไม่เคยคิดจะเป็ นศิลปิ น แต่อาจารย์รักที
จะเรี ยนศิลปะและอยากเป็ นครูสอนศิลปะ แต่ความเป็ นครูสอนศิลปะมันจําเป็ นต้ องทํางาน... เพือ
จะได้ ร้ ูและมีประสบการณ์สงั สม เวลาวิจารณ์งานเราจะมีความเข้ าใจต่อสิงทีเราปฏิบตั ิ และเราจะ
เข้ าใจในสิงทีคนอืนปฏิบตั ิด้วย...”217 การสร้ างเสริ มประสบการณ์สงั สมความสามารถเพือนําไป
ประยุกต์ใช้ ให้ สอดคล้ องกับเจตจํานงหรื ออุดมการณ์ในการเป็ นครูสอนศิลปะ
ถือเป็ นแรงจูงใจ
ภายในทีต้องการพัฒนาตนให้ มีศกั ยภาพ ด้ วยเหตุนี :จึงทําให้ เกิดการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ และทํา
ให้ การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะเกิดขึ :นอย่างต่อเนือง
ดังนันอาจสรุ
:
ปได้ วา่ ผลงานทีแสดงรูปปลาทังหมดมี
:
แรงจูงใจภายในเป็ นสําคัญ
กล่าวคือ ในผลงานชือ “ส่งถึงปลา” (ภาพที 91) มีมลู เหตุทีมาของแรงจูงใจจากความประทับใจใน
ปลา ทังสี
: สนั รูปร่าง การเคลือนไหวซึง เป็ นความสนใจตังแต่
: วยั เยาว์ทีฝังแน่นเป็ นความชืนชอบ
ส่วนตัว ประกอบกับเรื องราวเหตุการณ์ในอดีตเมือครัง: ทีต้องเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง รวมทัง:
สถานการณ์ตา่ งๆ
หรื อภาวะทางอารมณ์ทีศลิ ปิ นเผชิญขณะอยูต่ า่ งประเทศได้ กลายมาเป็ น
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ ส่งผลสืบเนืองทําให้ เกิดการนําปลามาเป็ นสัญลักษณ์แทนตัวศิลปิ น
ซึง แสดงออกผ่านผลงานชุด “ครึงชีวิต” (ภาพที 92) ตลอดจนการสร้ างสรรค์ในชุดต่อไปคือ “จุด
ชีวิต” (ภาพที 93) โดยทีผลงานทังสองชุ
:
ดมีแรงจูงใจด้ านการค้ นหาแนวทางใหม่ๆในการสร้ างสรรค์
เพือเพิมพูนศักยภาพความสามารถของตน ซึง จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การสอนศิลปะอีกประการหนึง
สิงทังหลายที
:
กล่าวถึงข้ างต้ นคือพลังทีขบั เคลือนพฤติกรรมการสร้ างสรรค์อนั เกิดจากแรงจูงใจ
ภายในของศิลปิ นเอง
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ในปี พ.ศ.2545 ศิลปิ นหยุดการสร้ างสรรค์ผลงานทีแสดงรูปปลาทังหมดเพื
:
อนําเสนอ
ผลงานทีมีความเกียวข้ องกับ “สกายเลอร์ ” สุนขั สายพันธุ์ไทยหลังอานสีเทา โดยสร้ างสรรค์อย่าง
ต่อเนืองเรื อยมาจนกระทัง ถึงปั จจุบนั ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงมูลเหตุทีมาของการสร้ างสรรค์ดงั นี :
ในปี พ.ศ.2545 อาจารย์เลี :ยงหมาเริ มจากไม่ได้ รักและไม่ได้ เกลียด แต่ตอนนัน:
สามีอยากเลี :ยง เอามาเลี :ยงตังแต่
: สองเดือนก็ร้ ู สกึ ผูกพัน รัก เลยเก็บอากัปกิริยาของเขามา
ทํางานและตังชื
: อผลงานว่า “สกายเลอร์ แอนด์ ไอ” ชุดหมานี :มีเยอะ... ตังแต่
: อาจารย์มาเลี :ยง
สกายเลอร์ ทําให้ มองเห็นชัดขึ :นมาว่า หมามันรักเจ้ าของโดยไม่มีข้อแม้ และหมาพูดไม่ได้
หมาจึงเป็ นเพือนปรับทุกข์ ดังนันคนทั
:
งโลกถึ
:
งได้ ติดหมา เดิมอาจารย์ไม่ใช่คนรักหมา ตังแต่
:
เลี :ยงสกลายเลอร์ ก็กลายเป็ นคนทีรักหมาไปในทีสดุ ถ้ าเป็ นเมือก่อนก็ไม่สนใจ แต่ตอนนี :รัก
แบบยอมแพ้ ...เรานับมันเป็ นสมาชิกหนึง ในครอบครัว มันคือกาสต์คนหนึง 218

ศิลปิ นได้ เปลียนเนื :อหาและเรื องราวในการแสดงออกจากเรื องปลามาสูส่ นุ ขั โดยมีแรง
จูงใจภายในทีมาจากความรักความผูกพันระหว่างศิลปิ นและสุนขั ชือสกายเลอร์ ซึง เป็ นแรงจูงใจที
สําคัญต่อการสร้ างสรรค์ โดยได้ นําเสนอสกายเลอร์ ในอิริยาบถต่างๆ ผ่านการดัดแต่งโครงลวดเป็ น
รูปสุนขั ดังปรากฏในผลงานชือ “สกายเลอร์ และฉัน” (ภาพที 93) เป็ นต้ น
ด้ านแรงจูงใจภายนอกซึง ได้ แก่ เงิน รางวัล ชือเสียง และเกียรติยศสําหรับศิลปิ นหาได้ มี
ส่วนเกียวข้ องหรื อมีอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ประการใด เนืองจากเจตจํานงของ
การสร้ างสรรค์นนมุ
ั : ง่ ไปทีการตอบสนองต่อความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึง
เรื องแรงจูงใจภายนอกดังนี :
โดยส่วนใหญ่คนทีเป็ นศิลปิ นก็ไม่มีจดุ หมายเรื องเงิน เกียรติยศ แต่การทํางาน
เยอะ และพัฒนางานเยอะ สิง เหล่านัน: (เงิน รางวัล ชือเสียง เกียรติยศ) จะตามมาเอง...
ผลงานปลาขายไป 2 ชิ :น ขายงานน้ อยเพราะไม่คอ่ ยได้ นําออกแสดง... อาจารย์ผลิตหมา
ขึ :นมาเต็มบ้ านโดยไม่มีเรื องการค้ าขายเลย... งานอาจารย์ไม่ใช่งานขาย ตังแต่
: ทําสกายเลอร์
มาเยอะมากขายได้ อยู่ชิ :นเดียว การขายได้ ชิ :นเดียวก็ไม่ได้ ทําให้ อาจารย์เลิก ดังนันการขายจึ
:
ง
ไม่ใช่เรื องสําคัญทีจะมาเป็ นแรงผลักให้ อาจารย์ทํางาน แต่เพราะความสัมพันธ์ทีอาจารย์มี
ต่อสกายเลอร์ อาจารย์ไม่เคยสนใจว่าใครจะชอบหรื อไม่ชอบ ตราบใดทีเราทําอย่างเต็มที
แล้ วเราชอบก็ทําไป หรื อบางทีเขาเห็นว่าวัสดุไม่ทน อาจารย์ก็ไม่เคยคิดเปลียนไปใช้ วสั ดุอืน
จนกว่าเราเบือแล้ วเปลียนก็เป็ นอีกเรื องหนึง ลวดไม่ใช่วสั ดุทีแพงแต่มนั เป็ นวัสดุทีสร้ างตัว
218
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สกายเลอร์ ลกู ชายอาจารย์ออกมาแล้ วมันสืออารมณ์กบั อาจารย์ได้ มากทีสดุ
อาจารย์เอา
ความต้ องการของตัวเองเป็ นใหญ่ ความต้ องการของผู้บริ โภคไม่ได้ อยู่ในปั จจัยของอาจารย์ ถ้ า
เขามาซื :อก็ถือเป็ นผลพลอยได้ ไม่ได้ ปิดกันการขาย
:
แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ ทําเพือขาย 219

ผลงานศิลปะทีนําเสนอรูปสัตว์ทงหมดของศิ
ั:
ลปิ นล้ วนมีมลู เหตุทีมาจากแรงจูงใจ
ภายใน โดยทีปัจจัยด้ านแรงจูงใจภายนอกไม่ได้ มีสว่ นเกียวข้ อง หรื อเป็ นตัวแปรในการสร้ างสรรค์
ของศิลปิ นแต่อย่างใด ดังนันจึ
: งสามารถสรุปได้ วา่ ในผลงานทีแสดงภาพปลามีแรงจูงใจเกียวกับ
ความสนใจ ความประทับใจ ตลอดจนความชืนชอบปลา และความต้ องการแสวงหาแนวทางการ
สร้ างสรรค์ใหม่ๆเพือสัง สมประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึง ถือเป็ นสิงสําคัญต่อการ
เป็ นครูสอนศิลปะอย่างยิง ส่วนในผลงานทีเกียวข้ องกับ สกายเลอร์ มีแรงจูงใจทีมาจากความรัก
ความผูกพันระหว่างศิลปิ นและสัตว์เลี :ยง โดยมีจํานวนผลงานและระยะเวลาความต่อเนืองในการ
สร้ างสรรค์ของศิลปิ นเป็ นสิงบ่งชี :และสะท้ อนถึงพลังของแรงจูงใจภายในทีมีพลังต่อการขับเคลือน
ไปสูพ่ ฤติกรรมการสร้ างสรรค์
กระบวนแบบ
การสร้ างสรรค์รูปสัตว์ของศิลปิ นมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบ 2 ลักษณะคือ
กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์ โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดดังนี :
ผลงานชือ “ส่งถึงปลา” (ภาพที 91) มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์เป็ นหลัก และกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นรอง แม้
ศิลปิ นได้ นําเสนอรูปทรงปลาอย่างถูกต้ องเหมือนจริ ง แต่ทว่าปลาดังกล่าวกลับปรากฏอยูบ่ นบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกซึง มีลกั ษณะคล้ ายกับซองจดหมายทีภายในบรรจุนํ :า ด้ านบนปรากฏแสตมป์แสดง
รูปใบหน้ าศิลปิ น สภาพการณ์โดยรวมเกิดจากการจินตนาการคิดฝั นขาดซึง ความเป็ นเหตุเป็ นผล
ดังนันจึ
: งทําให้ ผลงานชิ :นนี :มีสดั ส่วนของกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ทีชดั เจนมาก
กว่ากระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง
ผลงานชือ “ครึงชีวิต” (ภาพที 92) และผลงานชือ “จุดชีวิต” (ภาพที 93) มีแนวคิดในการ
สร้ างสรรค์สืบเนืองมาจากเมือครัง: วัยเยาว์ศิลปิ นมักวาดภาพปลาลงในกระดาษเขียนจดหมายและ
219
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สมุดบันทึกของตน ต่อมาเมือสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะจึงใช้ รูปปลาเป็ นสัญลักษณ์สือแทนถึงตนเอง
ดังทีศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
เราต้ องส่งจดหมายถึงพ่อแม่ทุกอาทิตย์
เขียนมากเขียนน้ อยอย่างไรก็ต้องส่ง
อาจารย์เลยเริ มบันทึกเรื องราวในสมัยนันแล้
: วเอาสิงทีบนั ทึกมาเขียนจดหมายถึงแม่กบั พ่อ
เวลาเขียนสมุดบันทึกจึงมีแต่รูปปลาเพราะเราอยากตกแต่งสมุดบันทึกให้ สวย ดังนันอาจารย์
:
จึงถือว่าปลาสามารถใช้ แทนตัวเองได้ 220

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าปลาคือ สัญลักษณ์ทีศลิ ปิ นใช้ สือแสดงแทนตนเอง
นอกจากนี : ผลงานทัง: 2 ชิ :นยังปรากฏกรอบสีเหลียมซึง ถูกนําเสนอในเชิงสัญลักษณ์ ดังทีศลิ ปิ น
กล่าวว่า “ปลาเป็ นสัญลักษณ์ และสีเหลียมคือกรอบมาจากหน้ าสมุดบันทึก...”221 ดังนันกรอบ
:
สีเหลียมจึงมีความหมายถึงสมุดบันทึกของศิลปิ น
อย่างไรก็ตามได้ มีการนําเสนอรายละเอียด
ภายในรูปปลาอย่างเหมือนจริ งด้ วยกลวิธีภาพพิมพ์พื :นราบ ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “อาจารย์ต้องการ
เทคนิคลิโธกราฟ (Lithograph) เพราะเทคนิคของมันสามารถแสดงลักษณะของนํ :าก็ได้ ของผิวปลา
ก็ได้ ผิวนี :สามารถบอกถึงความสดก็ได้ ความเก่าก็ได้ ”222 แม้ จะเน้ นความสมจริ งในรายละเอียดของ
พื :นผิว แต่ทว่ากลวิธีในการนําเสนอผลงานนันเกิ
: ดจากการจัดวางจังหวะของกรอบสีเหลียม และ
วัสดุจนทําให้ ภาพรวมของผลงานดูผิดปกติวิสยั จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 2 ชิ :นมีการ
แสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นหลัก และกระบวนแบบปรนัยนิยม
เชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นรอง
ส่วนผลงานทีแสดงรูปสุนขั ในผลงานชือ “สกายเลอร์ และฉัน” (ภาพที 94) ของศิลปิ นมี
การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา มุง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงความรักและความผูกพันระหว่างศิลปิ นและ
สัตว์เลี :ยง ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “ทุกคนสามารถอ่านงานอาจารย์ได้ เลย เพียงแต่วิธีการนําเสนอคือ เอา
รูปถ่ายมาชนกับลวดเท่านัน...อาจารย์
:
อยูใ่ กล้ หมา เราถ่ายรูปหลายๆด้ าน แล้ วเราก็เลือกว่าเอาท่า
นันท่
: านี : ทําซ้ อนปาก ซ้ อนหาง ซ้ อนเท้ า ซ้ อนไล่ๆมันเลยดูพิเศษ และสกายเลอร์ สีเทา ลวดก็สีเทา”223
ดังนันในทางปฏิ
:
บตั มิ ีการใช้ ภาพถ่ายรูปสกายเลอร์ เป็ นแม่แบบ
โดยมุง่ แสดงความสมจริ งของ
โครงสร้ างด้ วยวิธีการดัดแต่งลวดเป็ นโครงสร้ างสุนขั มีสดั ส่วนทีถกู ต้ องตามกายวิภาค ในขณะเดียวกัน
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ยังมีการใช้ ภาพถ่ายรู ปศิลปิ น และรูปสกายเลอร์ ร่วมด้ วย อีกทังสี
: ของลวดยังมีความคล้ ายคลึงกับสี
ของสกายเลอร์ รวมทังการซ้
:
อนลวดทีบริ เวณปาก เท้ าทังสี
:  และหาง ทําให้ เกิดค่านํ :าหนักของสี
ส่งเสริ มความงามด้ านมวลและปริ มาตรให้ แก่ผลงานยิงขึ :น จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานทีเกียวข้ อง
กับสกายเลอร์ มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง
เนือ+ หา
การสร้ างสรรค์ของศิลปิ นมีเนื :อหาส่วนตัวเป็ นหลัก โดยผลงานทีแสดงรู ปปลาสามารถ
แบ่งออกเป็ น 3 เรื อง ได้ แก่ ผลงานชือ “ส่งถึงปลา” (ภาพที 91) ผลงานชุด “ครึงชีวิต” (ภาพที 92)
และ “จุดชีวิต” (ภาพที 93) โดยมีรายละเอียดดังนี :
ผลงานชือ “ส่งถึงปลา” (ภาพที 91) มีแนวคิดทีเชือมโยงมาจากการเขียนจดหมายถึง
ผู้ปกครองในวัยเยาว์เมือครัง: ทีต้องอยูไ่ กลบ้ าน ด้ วยความชืนชอบวาดรู ปปลาเป็ นพิเศษจึงก่อให้ เกิด
การสร้ างสรรค์ผลงาน “ส่งถึงปลา” เป็ นการฝากความระลึกถึงปลาด้ วยการส่งนํ :าแทนความห่วงใย
และหวังดีไปถึงปลาต่างๆ
ชุด “ครึงชีวิต” (ภาพที 92) มีเนื :อหาทีเกียวข้ องกับการบันทึกการเดินทางของชีวิตทีก้าว
เข้ าสูว่ ยั กลางคน อุปมาถึงเส้ นทางการดําเนินชีวิตทีได้ เดินทางผ่านมาครึงหนึง รู ปปลาทีปรากฏเป็ น
สัญลักษณ์แทนตนเอง เนืองจากมีความชืนชอบปลามาตังแต่
: วยั เยาว์ และมักเขียนภาพปลาลงบน
สมุดบันทึกรวมทังจดหมายที
:
เขียนถึงผู้ปกครองเสมอ
ดังนันจึ
: งใช้ ปลาเพือเป็ นสัญลักษณ์แทน
ตนเอง นอกจากนี :กรอบสีเหลียมทีปรากฏยังเป็ นสิงทีศิลปิ นได้ นํามาจากรู ปร่างของหน้ ากระดาษ
ของสมุดบันทึก ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงว่า
ปลาสามารถเป็ นสัญลักษณ์แทนตัวเอง ชืองานว่า “ครึงชีวิต” หรื อ “Half Life”
ตอนนันอายุ
: ใกล้ 40 อาจารย์คิดว่าเราใกล้ ครึงคนแล้ ว ในครึงชีวิตของเราทุกคนต่างผ่านร้ อน
ผ่านหนาว ผ่านลําบาก สบาย อาจารย์ทําปลาด้ วยเทคนิค Lithograph ในกรอบเป็ นสีคอื
ชีวิตทีมนั รุ่ งเรื อง หางปลาเป็ นเหล็กบ้ าง ไม้ บ้างผสมกัน... กรอบสีเหลียมมาจากหน้ าของ
สมุดบันทึก... แทนทีปลาจะอยู่บนสมุดบันทึกแบบในอดีต ก็มาอยู่ในงานศิลปะเป็ นงานที
บันทึกตัวเองว่ามาครึงชีวิตแล้ ว เป็ นปลาครึงชีวิตทีบนั ทึกลงบนสมุดบันทึกทีเป็ นงานศิลปะ
อีกที 224
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ศิลปิ นได้ ใช้ ปลาเพือเป็ นตัวแทนในการบันทึกการเดินทางของชีวิต โดยนําเสนอรูปปลา
ในกรอบสีเหลียมซึง เปรี ยบเสมือนหน้ าของสมุดบันทึกทีเคยใช้ ขีดเขียนเมือครัง: ยังอยู่ในวัยเยาว์
นอกจากนี :ศิลปิ นยังได้ จดั การกับวัสดุอืนๆโดยนํามาผสมกับงานภาพพิมพ์ อาทิ ไม้ หรื อเหล็กให้ เกิด
ความกลมกลืนและสามารถผสานกันได้ อย่างลงตัว ซึงศิลปิ นกล่าวถึงแนวคิดเรื องการใช้ วสั ดุวา่
“ในความจริ งชีวิตเราต้ องเจอในสิงทีเราไม่อยากได้ สิงทีมนั ไม่เข้ ากับชีวิตเรา แต่มนั ก็ต้องเกิดกับ
ชีวิตเรา” ด้ วยการใช้ วสั ดุหรื อเทคนิคทีไม่เข้ ากันแต่นํามาผสานไว้ ในผลงานหนึง จึงเปรี ยบเสมือน
ชีวิตของมนุษย์ทีต้องพานพบกับสิงทีไม่พงึ ปรารถนาทีเกิดขึ :นแต่เราต้ องยอมรับต่อสิงเหล่านันให้
: ได้
ชุด “จุดชีวิต” (ภาพที 93) เกิดจากโครงการแสดงผลงานศิลปะเทิดพระเกียรติในหลวง
ในวาระเฉลิมฉลองครองสิริราชย์สมบัตคิ รบรอบ 50 ปี เป็ นผลทําให้ ศลิ ปิ นนําเอาภาพลักษณ์ปลาที
เคยทําในชุด “ครึงชีวิต” มาปรับใช้ ซึง สาเหตุของการตังชื
: อผลงานว่า “จุดชีวิต” หรื อ “Spark Life”
เกิดจากโครงการในพระราชดําริ ทีเกียวข้ องกับนํ :าของในหลวงมีมากมาย ทุกโครงการล้ วนสามารถ
จุดชีวิต หรื อก่อกําเนิดชีวิต เป็ นดัง นํ :าทีหล่อเลี :ยงชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้ สามารถดํารงอยูไ่ ด้
ดังนันศิ
: ลปิ นจึงนําเสนอภาพปลาในกรอบสีเหลียมซึง มีสีสนั สวยงาม มีชีวิตชีวา หมายถึงการได้ รับ
นํ :าฟื น: คืนชีวิตจากโครงการในพระราชดําริ แตกต่างจากส่วนหัว ครี บ และหางทีอยูน่ อกกรอบ
สีเหลียม ซึง ดูราวขาดชีวิต แห้ งแล้ ง และขาดสีสนั
ผลงานชือ “สกายเลอร์ และฉัน” (ภาพที 94) เป็ นผลงานทีมงุ่ สะท้ อนให้ เห็นถึงความรัก
ความผูกพันระหว่างศิลปิ นและสุนขั ตัวโปรด ซึง เปรี ยบเสมือนเป็ นหนึง ในสมาชิกของครอบครัว
กาสต์ ดังทีได้ ศลิ ปิ นกล่าวถึงความรักของตนทีมาต่อสกายเลอร์ ไว้ ดงั นี : “สกายเลอร์ เป็ นเหมือนลูก
เราแสดงออกเพราะเราเลี :ยงมันแล้ วเรารักมันเลยเก็บอากัปกิริยามันมาทํางาน ผลงานอาจารย์ชดุ นี :
อ่านง่ายมากคือ การแสดงความรักระหว่างเรากับหมา”225
ดังนันจึ
: งสามารถสรุ ปได้ ว่าเนื :อหาในการแสดงออกของศิลปิ นเกียวข้ องกับการบันทึก
เรื องราวความเป็ นไปของชีวิตในแต่ละช่วง ตลอดจนการแสดงความรักความผูกพันของศิลปิ นทีมี
ต่อสัตว์เลี :ยง เป็ นการแสดงเนื :อหาส่วนตัวซึง ล้ วนเกิดขึ :นภายใต้ ความคิด มุมมอง ตลอดจนอารมณ์
ความรู้สกึ ภายในของศิลปิ นเอง
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วสันต์ สิทธิเขตต์
วสันต์ สิทธิเขตต์ เกิดเมือวันที 7 ตุลาคม พ.ศ.2500 ทีจงั หวัดนครสวรรค์ ปั จจุบนั อายุ
53 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
: ง จากวิทยาลัยช่างศิลปกรุงเทพฯ
ปั จจุบนั เป็ นศิลปิ นอิสระ มีผลงานเป็ นทีร้ ูจกั ได้ รับการยอมรับประเทศและในระดับสากล โดยในปี
พ.ศ.2500 ได้ รับรางวัลศิลปาธร ซึง มอบให้ แก่ศลิ ปิ นทีสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนือง

ศิลปิ นนําเสนอผลงานด้ วยกลวิธีทีหลากหลาย อาทิ ศิลปะแสดงสด จิตรกรรม ภาพ
พิมพ์ และสือประสม เริ มนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานศิลปะครัง: แรกในปี พ.ศ. 2527 โดยนําเสนอรูป
ควายเป็ นชนิดแรก ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปี ศิลปิ นได้ นําเสนอผลงานโดยแสดงรู ปสัตว์หลายชนิด
เช่น ปลา นก สุนขั ควาย สัตว์ป่าและสัตว์เลื :อยคลานอืนๆ มีผลงานออกสูส่ ายตาสาธารณชนเป็ น
จํานวนมาก
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 4 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ตามข้ าพเจ้ ามา” (ภาพที 95) ผลงานชือ “Materialism destroyed the world”
(ภาพที 96) ผลงานชือ “ชูชกและจิ :งจกบริ วาร” (ภาพที 97) และผลงานชือ “ตัวเงินตัวทองผสมพันธุ์
กันทีทําเนียบรัฐบาล” (ภาพที 98) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละ
ประเด็นดังนี :

ภาพที 95 ตามข้ าพเจ้ ามา, 2544 เทคนิค สีอะคริ ลิค ขนาด150 x 150 ซม.
(“ตามข้ าพเจ้ ามา”, พ.ศ.2544, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, วสันต์ สิทธิพเขตต์)
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ภาพที 96 Materialism destroyed the world, 2547 เทคนิค ภาพพิมพ์ไม้ บนกระดาษ
ขนาด 263 x 273 ซม.
ทีมา: Truth is Else Where (กรุงเทพฯ: นําทองแกลอรี , 2547), ไม่ปรากฏเลขหน้ า.

ภาพที 97 ชูชกและจิ :งจกบริ วาร, 2548 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ
ทีมา: ทุกขาสารพัน (กรุงเทพฯ: นําทองแกลอรี , 2548), ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ภาพที 98 ตัวเงินตัวทองผสมพันธุ์กนั ทีทําเนียบรัฐบาล, 2549 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ
ขนาด150 x 200 ซม.
ทีมา: นิทรรศการศิลปะ ยุคมืด โดยวสันต์ สิทธิเขตต์ (กรุงเทพฯ: นําทองแกลอรี , 2551) ไม่ปรากฏ
เลขหน้ า.
แรงจูงใจ
ผลงานศิลปะรู ปสัตว์ของศิลปิ นสร้ างขึ :นโดยอาศัยแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการ
แสดงทัศนะของตนทีมีตอ่ สังคม โดยเฉพาะปั ญหาการทุจริ ตทางการเมืองการปกครองของไทย ซึง
เป็ นเรื องทีศลิ ปิ นให้ ความสนใจตังแต่
: เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึง
ดังนี :
เริ มสนใจการเมืองตังแต่
: หลัง 14 ตุลา เราสนใจปั ญหาของสังคม เรื องความ
ยากจนในชนบท... พอเราเข้ ามาในเมืองเห็นความรุ่ งเรื องของชาวเมือง ในขณะทีเราอยู่บ้าน
นอกเราก็เห็นความยากจนของชาวไร่ ชาวนา... อะไรคือต้ นเหตุของปั ญหาเหล่านี : มันก็มา
:
 องสังคมและการเมือง... ได้ แต่เขียนรูป
รวมสูท่ ีการเมือง เพราะฉะนันเ
: ราจึงตังความสนใจเรื
ด่า เดินประท้ วงบ้ างเท่าทีทําได้ ...226

226

สัมภาษณ์ วสันต์ สิทธิเขตต์, ศิลปิ น, 18 กรกฎาคม 2553.
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จากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 นักศึกษาและประชาชนมากกว่า 500,000 คน
รวมตัวกันประท้ วงเพือเรี ยกร้ องรัฐธรรมนูญ จากรัฐบาลเผด็จการ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็ น
มูลเหตุทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจในเรื องราวทีเกียวข้ องกับสังคม และการเมือง ซึง ต่อมาได้
กลายเป็ นแรงจูงใจทีสําคัญอย่างยิงในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะโดยแสดงภาพสัตว์ขึ :น กล่าวคือ
เหตุการณ์ตา่ งๆทีเกิดขึ :นในสังคมขณะนัน: ได้ กระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นเกิดทัศนะด้ านลบเกียวกับอํานาจ
การปกครองของนักการเมืองฉ้ อฉล ก่อให้ เกิดภาวะความตึงเครี ยดภายในจนเกิดความต้ องการ
แสดงออก ผลักดันไปสูพ่ ฤติกรรมการสร้ างสรรค์ตามวิถีทางทีตนมีความสามารถ ดังนันศิ
: ลปิ นจึง
เลือกนําเสนอรู ปสัตว์ในงานศิลปะของตน เพือตอบสนองต่อความต้ องการด้ านอารมณ์ความรู้สกึ
ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “การนําสัตว์มาใช้ เป็ นเหมือนกับคําสบถ คําด่า... ทีใช้ เพราะคนเข้ าใจง่าย
สือสารได้ ง่าย”227 โดยปรากฏในผลงานชือ “ตามข้ าพเจ้ ามา” (ภาพที 95) มนุษย์มีศีรษะเป็ นควาย
ซึง ศิลปิ นกล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์ว่า “ช่วงสงครามอิรัก อเมริ กาใช้ อํานาจครอบงํารัฐบาลที
บอกว่าเป็ นเสรี ประชาธิปไตยทังหมด...
:
ต้ องเดินตามก้ นอเมริ กา... จอร์ จ บุช พูดว่า อยูข่ ้ างข้ าหรื อ
ไม่อย่างนันก็
: เป็ นผู้ก่อการร้ าย...”228 เป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นเกิดความต้ องการเสียดสีผ้ นู ําประเทศทียอม
ดําเนินนโยบายตามความต้ องการของมหาอํานาจ และในผลงานชือ “ตัวเงินตัวทองผสมพันธุ์กนั ที
ทําเนียบรัฐบาล” (ภาพที 98) ศิลปิ นต้ องการถ่ายทอดทัศนะด้ านลบเกียวกับนักการเมืองทุจริ ต โดย
นําเสนอรู ปตัวเงินตัวทองกําลังผสมพันธุ์กนั เพือใช้ เป็ นคําสบถดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ตัวเหี :ยรัดกันอยู่
หน้ ารัฐสภา... เป็ นการด่านักการเมือง พวกผู้ปกครองทีชวั ร้ ายหาผลประโยชน์กบั บ้ านเมือง...”229
นอกจากนี :ในผลงานศิลปะของศิลปิ นยังปรากฏการนําเสนอรูปสัตว์โดยวิธีการอุป
ลักษณ์ซงึ ปรากฏในผลงานชือ “ชูชกและจิ :งจกบริ วาร” (ภาพที 97) กล่าวคือ ศิลปิ นอาศัย
ลักษณะเฉพาะของจิ :งจกซึง เป็ นสัตว์เลื :อยคลาน
สามารถปรับเปลียนสีร่างกายให้ เข้ ากับสภาพ
แวดล้ อมมาใช้ เป็ นสัญลักษณ์ โดยมีเจตนาเสียดสีนกั การเมืองตามทัศนะของศิลปิ น
ความสนใจของศิลปิ นมิได้ จํากัดอยูเ่ พียงความต้ องการแสดงออกทางความคิดเห็นใน
ด้ านการเมืองการปกครองของนักการเมืองฉ้ อฉลเท่านัน:
โดยยังให้ ความสนใจในเรื องราวความ
เป็ นไปของสภาวะแวดล้ อมของโลกอีกประการหนึง ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “เราคิดเชิงอนุรักษ์ คนอยู่
บนดิน นกอาศัยอยูต่ ้ นไม้ อยูใ่ นป่ าอยูท่ ้ องฟ้า ปลาก็อาศัยอยูใ่ นนํ :า เกิดเป็ นองค์รวมทีผสาน
227
228

เรื องเดียวกัน.

เรื องเดียวกัน.

229

เรื องเดียวกัน.
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กลมกลืนกันของธรรมชาติ... เราเป็ นคนอนุรักษ์ บางทีก็เขียนถึงสัตว์ป่า เขียนสัตว์ทีกําลังสูญพันธุ์
... ดังนันจึ
: งมีเรื องการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมด้ วย”230 จากความสนใจในเรื องราวรอบตัวทําให้ ศลิ ปิ น
เกิดความคิดในเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ ซึง ปรากฏในผลงานชือ “Materialism destroyed the world”
(ภาพที 96) ปรากฏรูปนกจํานวนมากในผลงาน ซึง มีทีมาจากเหตุการณ์ทีศลิ ปิ นได้ สมั ผัสรับรู้โดย
กล่าวว่า “ปี นันนกตกลงมาตายเป็
:
นหมืนๆตัว แล้ วผมก็ช็อคมาก เพราะนัน เป็ นสัญลักษณ์ของการ
แปรเปลียน เป็ นสัญญาณทีเตือนโลก ต้ องกลับหลังหัน ต้ องคิดกันใหม่...”231
สรุปได้ วา่ มูลเหตุทีทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะรูปสัตว์เกิดจากแรงจูงใจภายใน
โดยมีความสนใจในสถานการณ์ทางการเมือง ตลอดจนสภาวะสิงแวดล้ อม ซึง เป็ นเรื องราวทีเกิดขึ :น
รอบตัวศิลปิ นถือเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีสง่ ผลกระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นเกิดภาวะความตึงเครี ยด และเกิด
ความต้ องการลดภาวะดังกล่าวด้ วยการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะในท้ ายทีสดุ
การถ่ายทอดความคิดเห็นทีมีตอ่ สิงเร้ าภายนอกของศิลปิ นอาศัยชันเชิ
: งและทักษะทาง
ศิลปะ ตลอดจนการนําเสนอความคิดเห็นผ่านรูปสัตว์ซงึ ถูกนํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์เพือสือความถึง
มุมมองเกียวกับเรื องราวความเป็ นไปต่างๆทีได้ รับรู้ในสังคม โดยมีจดุ ประสงค์ในการสร้ างสรรค์
เพือให้ ได้ มาซึง ความสุข ความพึงพอใจ ตลอดจนได้ ปลดปล่อยภาวะอารมณ์ทีกดดันอยูภ่ ายใน ซึง
ศิลปิ นกล่าวว่า “การวาดภาพสัตว์เราได้ ระบายออกความคิด บันทึกสิงทีเกิดขึ :นในความคิดเรา
ความโกรธ ความหมัน ไส้ ทีอยากจะบอกมีเรื องจะพูด... ก็มีความสุข สบาย... ภาวะทีเราเขียนรู ป
เป็ นภาวะทีปีติ พอทําเสร็ จรูปหนึง เราก็ร้ ูสึกดีก็เขียนรู ปใหม่”232 ในขณะเดียวกันศิลปิ นได้ มีการ
คาดหวังให้ เกิดความเปลียนแปลงในสังคม ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
เรามีเจตจํานงอยากให้ มีการเปลียนแปลง... เชือว่างานศิลปะต้ องทําให้ คนทีอยู่
ในโลกนี :หันกลับมามองเห็นปั ญหา เผชิญหน้ ากับปั ญหาและมาร่ วมกันแก้ ปัญหา เพือเราจะ
ได้ อยู่ในสังคมทีดีกว่านี :ร่ มเย็นกว่าทีเป็ นจริ ง ปั ญหาทุกอย่างต้ องเปิ ดออกมาโดยผ่านงาน
ศิลปวัฒนธรรม เพราะฉะนันเราเป็
:
นนักวัฒนธรรมเราก็พยายามทีจะทําเท่าทีความสามารถ
มี233
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เรื องเดียวกัน.
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เรื องเดียวกัน.
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เรื องเดียวกัน.
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จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึงแรงจูงใจภายในเกียวกับเจตคติทีมีตอ่ การ
สร้ างสรรค์ ด้ านการทําหน้ าทีของศิลปิ นเพือเรี ยกร้ อง ตีแผ่ปัญหา และกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้ถึง
ปั ญหาทีเกิดขึ :น ตลอดจนสํานึกรับผิดชอบในสังคม โดยมีความมุง่ หมายให้ เกิดความเปลียนแปลง
ไปในทิศทางทีดี ส่วนแรงจูงใจภายนอก ได้ แก่ เงิน รางวัล ชือเสียง เกียรติยศ การยอมรับจากสังคม
ไม่มีอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์แต่ประการใด ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงดังนี :
มีนกั สะสมซื :องานบ้ าง แต่ไม่ได้ เป็ นสิงสําคัญทีกระตุ้นให้ ทํางาน เราก็ทําอยู่แล้ ว
เขาอยากสะสมเราก็โอเค เราก็มีตงั ค์มาซื :อสีทํางานต่อไป... ไม่เคยส่งผลงานเข้ าประกวด ผม
คิดว่าวงการศิลปะบ้ านเรามันคับแคบ เพราะมีกรรมการอยูช่ ดุ เดียว เกิดรสนิยมเฉพาะของ
กรรมการ ทําให้ ทําลายการสร้ างสรรค์... แทนทีจะทํางานสร้ างสรรค์อย่างอิสระก็ลอกๆกันมา
... ผมเดินทางไปแสดงผลงานต่างประเทศบ่อยครัง: เขารู้จกั เราเขาก็เชิญเรา เราไม่ได้
พยายามด้ วยใครเชิญเราก็ไป... เคยแสดงงานต่างประเทศประมาณ 30 ครัง: มีแสดงสด 20
ครัง: ... แต่ถงึ เขาไม่เชิญเราก็ทํางานของเราอยู่แล้ ว ทีคนอืนมาเชิญก็เพราะเขาเห็นว่างานเรา
น่าเอาให้ คนบ้ านเมืองเขาดูบ้าง... ผลงานก็มีชืนชมบ้ างด่าบ้ าง ก็วิพากษ์ วิจารณ์กนั ไป... เรา
ไม่คอ่ ยรู้ นะ... คงไม่มีผลเพราะเราก็ไตร่ ตรองแล้ ว แล้ วเราก็คิดเรื องราวแล้ วถ่ายทอดออกมา
เป็ นรู ปร่ างเป็ นงานศิลปะ มันต้ องถูกวิพากษ์ วิจารณ์อยู่แล้ ว เพราะงานเราไม่ได้ เขียนสวยๆ
อย่างเดียวเราใส่ความคิดเข้ าไปด้ วย เราก็ได้ ใช้ รูปทรงและรู ปลักษณ์ทีกลัน กรองมาแล้ วก็
ไม่ได้ หวัน ไหวอะไร เราก็ทําต่อไป...234

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึงระดับของแรงจูงใจภายในทีมีพลังมากกว่าแรงจูงใจ
ภายนอก กล่าวคือ อาจมีเรื องเงินรายได้ จากการขายผลงานศิลปะเข้ ามาเกียวข้ อง แต่ศลิ ปิ นก็มิได้
มีจดุ มุง่ หมายในการสร้ างสรรค์ศลิ ปะเพือผลประโยชน์ด้านการค้ า
เงินรายได้ ทีศิลปิ นได้ รับเป็ น
เพียงผลพวงทีเกิดจากความมุงมัน ในการนําเสนอความคิดของตน
เพือนํามาต่อยอดในการ
สร้ างสรรค์ตอ่ ไป ด้ านรางวัล และเกียรติยศต่างๆมิได้ อยูใ่ นความคาดหวังของศิลปิ น เนืองจากขาด
ความศรัทธาต่อระบบการประกวด จึงเป็ นผลทําให้ ศิลปิ นไม่สง่ ผลงานเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
นอกจากนี :ด้ านการยอมรับจากบุคคลอืนในสังคมเกิดจากการสร้ างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนือง และ
มีทิศทางทีแน่วแน่จนทําให้ เป็ นทีร้ ูจกั และยอมรับ โดยได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์ทงทางบวกและทาง
ั:
ลบ
แต่สิงเหล่านี :กลับไม่ใช่ตวั แปรทีทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะมากขึ :นหรื อน้ อยลง
เนืองจากมีแรงจูงใจภายในเป็ นพลังพื :นฐานทีผลักดันให้ ศลิ ปิ นกระทําการสร้ างสรรค์โดยไม่ต้อง
อาศัยแรงเสริ มจากแรงจูงใจภายนอก
234
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กระบวนแบบ
ผลงานทุกชิ :นของศิลปิ นถูกนําเสนอผ่านกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดของการแสดงออกของศิลปิ นดังนี :
ผลงานชือ “ตามข้ าพเจ้ ามา” (ภาพที 95) ศิลปิ นแสดงรู ปทรงอันเกิดจากจินตนาการ ซึง
ปรากฏสิงมีชีวิตทีมีศีรษะเป็ นควายแต่มีร่างกายเป็ นมนุษย์เพือใช้ แทนคําสบถ และเป็ นสัญลักษณ์
แทนนักการเมืองของไทยทียินยอมดําเนินการตามความต้ องการของผู้นําต่างชาติ ซึง ลักษณะการ
นําเสนอรู ปทรงทีผสมผสานระหว่างมนุษย์และสัตว์เช่นนี : มีความคล้ ายคลึงกับรูปสัตว์ทีปรากฏใน
ผลงานชือ “ชูชกและจิ :งจกบริ วาร” ศิลปิ นใช้ จินตนาการสร้ างรูปทรงสิงมีชีวิตทีมีศีรษะเป็ นมนุษย์แต่
มีร่างกายเป็ นจิ :งจก ซึง เป็ นสภาพการณ์ทีไม่สามารถเกิดขึ :นจริ ง นอกจากนี :ยังมีความต้ องการใช้ รูป
สัตว์เพือเป็ นสัญลักษณ์แทนการเสียดสีนกั การเมือง อีกทังในผลงานชื
:
อ “Materialism destroyed
the world” (ภาพที 96) ปรากฏรูปนกสีดํากระจายอยูท่ วั ไปทีบริ เวณพื :นหลังของภาพ เป็ น
สภาพการณ์ทีก่อให้ เกิดการประหวัดนึกถึงสิงอืนทีนอกเหนือไปจากการตีความเกียวกับตัวนกเท่านัน:
เช่นเดียวกับผลงานชือ “ตัวเงินตัวทองผสมพันธุ์กนั ทีทําเนียบรัฐบาล” (ภาพที 98) ทีศิลปิ นนําเสนอ
รูปทรงสัตว์ให้ มีขนาดใหญ่เมือเทียบกับขนาดของมนุษย์
เมือพิจารณาถึงรู ปสัตว์ทีปรากฏในผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นสามารถสรุ ปได้ วา่ ศิลปิ น
มีเจตนาในการนําเสนอรู ปสัตว์ทงหมดในเชิ
ั:
งสัญลักษณ์
มีการนําเสนอรู ปทรงพิสดารซึง เกิดขึ :น
ภายใต้ การจินตนาการคิดฝั นโดยศิลปิ น ตลอดจนได้ มีการแสดงภาพสถานการณ์หรื อสิงแวดล้ อมที
ผิดปกติขาดซึง ความเป็ นเหตุเป็ นผล ดังนันจึ
: งสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานของศิลปิ นทังหมดนํ
:
าเสนอ
ผ่านกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ ซึง สอดคล้ องกับทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า “ผมทํางานใน
เชิงการใช้ สญ
ั ลักษณ์ ไม่เคยทําผลงานประเภทรู ปแบบอืน”235
เนือ+ หา
ผลงานทัง: 4 ชิ :นของศิลปิ นมีการนําเสนอเรื องราวทีเป็ นผลพวงจากความเสือมทรามของ
จิตใจมนุษย์ โดยมีรายละเอียดของเนื :อหาในแต่ละผลงานดังนี :
ผลงานชือ “ตามข้ าพเจ้ ามา” (ภาพที 95) ศิลปิ นต้ องการนําเสนอเกียวกับความคิดเห็น
ของตนทีมีตอ่ นายกรัฐมนตรี ของไทยในขณะนันที
: ดําเนินนโยบายตามคําสัง ของผู้นําต่างชาติ โดยมี
235
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เงินเป็ นเครื องล่อใจให้ กระทําตาม ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “อํานาจอเมริ กาครอบงํารัฐบาลทีบอกว่าเป็ น
เสรี ประชาธิปไตยทังหมดก็
:
ต้องเดินตามก้ นอเมริ กา แล้ วอมเมริ กาคือคนทีขีควาย ซึง ควายคือนายก
ไทย... มีเป้าล่อเป็ นเงิน ทักษิณก็วิงตาม... มันขีควายทักษิณไปเพือไปไหนก็ได้ ตามทีมนั บงการ
...”236 จากทัศนะของศิลปิ น นายกรัฐมนตรี ทกั ษิณผู้นําทีขาดศีลธรรม และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน
พร้ อมทีจะกระทําตามความต้ องการของต่างชาติ เพียงเพือให้ ได้ มาซึง เงินทองและอํานาจโดยไม่
คํานึงถึงความเสียหายของชาติบ้านเมือง ควายทีปรากฏในผลงานจึงเป็ นเสมือนคําสบถ มีความ
หมายถึงผู้ทีมีปัญญาโง่เขลา ถูกชักจูงได้ โดยง่าย
ผลงานชือ “Materialism destroyed the world” (ภาพที 96) ศิลปิ นต้ องการตีแผ่
ปั ญหาทางสิงแวดล้ อมทีเกิดขึ :นในปั จจุบนั เหตุการณ์นกตายจํานวนมากคือสัญญาณเตือนภัยของ
ธรรมชาติทีสง่ ถึงมนุษย์ผ้ ซู งึ ขาดจิตสํานึกด้ านการใช้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ยอมให้ ลทั ธิวตั ถุนิยม
เข้ ามามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิต ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
เป็ นเรื องเกียวกับสถานการณ์สงิ แวดล้ อมโลก นกบินลงมาขณะทีเรากําลังสมสู่
กันอย่างเมามันกําลังสนุกสนานกับเรื องทางโลก... การทีนกตกลงมาตายเป็ นหมืนๆตัวเป็ น
สัญลักษณ์ของการแปรเปลียน เป็ นสัญญาณทีเตือนโลก... การทีถลุงทะลวงใช้ ทรัพยากร
อย่างบ้ าคลัง ใช้ นํ :ามัน ถ่านหิน โดยไม่ลืมหูลืมตา หวังจะเอากําไรในตลาดหุ้นแทนค่าด้ วยคน
สมสูก่ นั อยู่ข้างล่าง ในขณะทีนกก็หล่นลงมาตายไม่สนใจ237

ลัทธิวตั ถุนิยมให้ ความสําคัญกับทรัพย์สิน เงินทอง และอํานาจเจริ ญขึ :นพร้ อมๆกับความ
เสือมสลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ ภาพการสมสูข่ องมนุษย์เป็ นสัญลักษณ์สือแทนความเสือม
ของสภาพจิตใจของมนุษย์ซงึ มีกิเลสตัณหาครอบงําโดยมุง่ หาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างขาดจิตสํานึก นกทีตกลงมาจากท้ องฟ้าเป็ นสัญลักษณ์สือแทนธรรมชาติ และเป็ นสัญญาณ
เตือนภัยจากธรรมชาติสง่ ถึงมนุษย์ให้ เตรี ยมรับมือกับผลกระทบทีจะตามมา แต่สญ
ั ญาณดังกล่าว
กลับถูกมนุษย์ละเลยไม่ให้ ความสําคัญเพราะกําลังหลงมัวเมากับกิเลสตัณหา
ผลงานชือ “ชูชกและจิ :งจกบริ วาร” (ภาพที 97) จากทัศนะของศิลปิ นได้ เปรี ยบเปรย
นายกรัฐมนตรี ทกั ษิณเป็ นชูชกบุคคลทีมีจิตใจหลงมัวเมาเต็มไปด้ วยความละโมบ และนักการเมือง
บางกลุม่ เป็ นจิ :งจกซึง มีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถปรับสีร่างกายให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงได้
236
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ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “จิ :งจกคือการเปลียนสี อยูข่ ้ างไหนก็ได้ ใครมีเงินมีอํานาจก็อยูข่ ้ างนันเป็
: น
สัญลักษณ์ของคนฉ้ อฉล โดยมีผมเป็ นพยานผู้เล่าเรื อง มีหมาขี :เรื อ: นทีนอนอยู่ตามข้ างถนนถูก
ทอดทิ :ง หมาคือประชาชนทังมวล
:
ไม่เหมือนหมาคนรวยทีได้ รับการดูแลอย่างดี”238 จาก
คุณลักษณะพิเศษของสัตว์ได้ ถกู นํามาใช้ พรรณนาเรื องราวเกียวกับนักการเมืองทีพร้ อมเปลียนแปลง
ตนเองเพือรับใช้ บคุ คลทีมีอํานาจอยูใ่ นขณะนัน:
สุนขั ทีปรากฏด้ านล่างของภาพถูกนํามาใช้ เป็ น
สัญลักษณ์แทนประชาชนผู้ซึงถูกทอดทิ :ง มีสภาพความเป็ นอยู่อย่างลําบากไร้ ความสําคัญ
ผลงานชือ “ตัวเงินตัวทองผสมพันธุ์กนั ทีทําเนียบรัฐบาล” (ภาพที 98) ศิลปิ นแสดงรู ป
ตัวเงินตัวทองกําลังผสมพันธุ์อยู่บริ เวณหน้ ารัฐสภาเพือเป็ นการสบถและเสียดสีนกั การเมืองไทย ซึง
ศิลปิ นกล่าวว่า
ตัวเหี :ย ตัวนันเป็
: นตัวแทนของผู้มีอํานาจปกครอง ประชาชนต้ องเดินตามอํานาจ
ระยําไป...การเมืองไทยเป็ นการผูกขาดอํานาจของคนกลุม่ เล็กๆ ไม่กีตระกูล... คนรวยมักจะ
อยากอยู่เหนือกฎหมายก็มาเล่นการเมือง ก็เป็ นรัฐมนตรี ตงโครงการเพื
ั:
อหางบรับประทานกัน
บ้ านเมืองก็ไม่มีทางทีจะเจริ ญรุ่งเรื องได้ อํานาจรัฐก็เป็ นซ่องโจรทีรวมหัวกันหาผลประโยชน์
เข้ าพวกตัวเอง ประชาชนทีลงคะแนนเสียงก็ให้ พวกโจรเข้ าไปวนเวียนกันเท่านัน...
: 239

อํานาจการปกครองของกลุม่ คนบางกลุม่ ทีผกู ขาดสืบต่ออํานาจจากรุ่ นหนึง ไปสูอ่ ีกสูร่ ุ่น
หนึง เปรี ยบเสมือนการสืบสายพันธุ์ของตัวเงินตัวทอง ในขณะเดียวกันได้ มีนกั การเมืองนัง ชมและ
รับรู้ถึงการแพร่ขยายพันธุ์ของตัวเงินตัวทองดังกล่าว
ซึง หมายถึงรับรู้และสนับสนุนการผูกขาด
อํานาจรัฐในกลุม่ คนเพียงบางกลุม่ ด้ วย ตัวเงินตัวทองทีปรากฏคือคําสบถของศิลปิ นทีใช้ ในการ
กล่าวถึงนักการเมือง
สรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 4 ชิ :นของศิลปิ นเกิดจากการรับรู้ข่าวสารทีเกิดขึ :นในสังคมมนุษย์
ทังเรื
:  องราวทางการเมืองการปกครอง และเรื องราวของสิงแวดล้ อมทางธรรมชาติซงึ ล้ วนเป็ นเนื :อหา
ทีเกียวข้ องกับบุคคลอืนในสังคมและผลพวงจากการกระทําของมนุษย์
จึงสรุปได้ วา่ ศิลปิ นได้
นําเสนอเนื :อหาสังคมในผลงานศิลปะของตน
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ประทีป คชบัว
ประทีป คชบัว เกิดเมือวันที 13 เมษายน พ.ศ.2505 ทีจงั หวัดกรุงเทพมหานครฯ
ปั จจุบนั อายุ 48 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั เป็ นศิลปิ นอิสระ
ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปสัตว์หลากหลายชนิด ซึง มีความพิเศษเฉพาะตน
คือ มักนําเอาสัตว์หลากชนิดรวมเข้ าไว้ ในรูปทรงหนึง โดยเริ มต้ นนํ
นนําเสนอภาพสัตว์ในผลงาน
จิตรกรรมของตนครัง: แรกราวปี พ.ศ. 2524 เรื อยมาจนกระทัง ถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาในการ
สร้ างสรรค์ประมาณ 26 ปี มีผลงานมากกว่า 100 ชิ :น

ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 4 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “เปรี ยว” (ภาพที 99) ผลงานชือ “ตกมัน” (ภาพที 100) ผลงานชือ “ผมเห็นโกแกง
แคะฟั น” (ภาพที 101) และผลงานชือ “ป้ายสี” (ภาพที 102) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 99 เปรี ยว, 2539 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด120 x 150 ซม.
ทีมา: พลังและความสมดุล: การแสดงศิลปกรรม โดย นายประทีป คชบัว (กรุงเทพฯ: ศูนย์
สรรพสินค้ าริ เวอร์ ซิตี :, 2539), ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ภาพที 100 ตกมัน, 2542 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ ขนาด 145 x 115 ซม.
ทีมา: ท้ องร้ องสมองพูด: งานภาพเขียนแนวเหนือจริ ง (ม.ป.ท., 2546), 4.

ภาพที 101 ผมเห็นโกแกงแคะฟั น, 2544 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ ขนาด 100 x 80 ซม.
ทีมา: การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิ นรุ่นเยาว์ครัง: ที 22 เนืองในวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี
พ.ศ.2548 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 21
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ภาพที 102 ป้ายสี, 2545 เทคนิค สีนํ :ามันบนผ้ าใบ ขนาด 110 x 150 ซม.
ทีมา: ท้ องร้ องสมองพูด: งานภาพเขียนแนวเหนือจริ ง (ม.ป.ท., 2546), 21
แรงจูงใจ
การสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปสัตว์ของศิลปิ นเกิดขึ :นจากประสบการณ์ชีวิตทีได้
สัมผัสใกล้ ชิดกับสัตว์จนเกิดความรู้จกั คุ้นเคย ตลอดจนเกิดความประทับใจ ดังทีศิลปิ นได้ กล่าวถึงว่า
เหตุทีสนใจวาดภาพสัตว์อาจจะเป็ นเพร
เพราะเรารั
าะเรารักสัตว์มาตังแต่
: เด็ก สัตว์เป็ นสิงทีมี
ชีวิตทีเจ็บปวดเหมือนเรา... พ่อพีชอบเลี :ยงสัตว์ เลี :ยงมาหลายชนิด แล้ วเราก็ชอบมาตังแต่
:
เด็ก... เรามีความรู้ เรื องสัตว์มากเพราะเราศึกษา และมีประสบการณ์เกียวกับสัตว์ คือ เรา
รู้ จกั สัตว์ เราชอบออกทะเล บ้ านอยู่พรานน
รานนกเมื
กเมือก่อนเป็ นสวนทีมีสิงแวดล้ อมครบ เราก็
ท่องเทียวไปในสวน บวกกับความใฝ่ รู้ ดูทีวีบ้าง และอาศัยจดจําบ้ าง...240

ความประทับใจในสัตว์ชนิดต่างๆเกิดจากความใกล้ ชิดจนพัฒนาเป็ นความผูกพัน และ
ต่อมาได้ กลายเป็ นแรงกระตุ้นให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจค้ นคว้ าหาข้ อมูลที
ลทีเกียวข้ องกับสัตว์เพิมเติม
เมือผนวกเข้ ากับความต้ องการสร้ างสรรค์ จึงเกิดการขับเคลือนพฤติกรรมไปสูก่ ารแสดงออกในสิงที
ตนมีความชืนชอบ และมีความสามารถ ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
เริ มเขียนรู ปสัตว์มาตังแต่
: เด็ก ชอบวาดการ์ ตนู พวกยอดมนุษย์มกั จะมีพวกสัตว์
เข้ ามาเกียวข้ องเสมอ ชอบเขียนหน้ ากากเสือ มดแดง และลอกตามภาพไทยพวกสัตว์ป่า
หิมพานต์... พอสอบเข้ ามหาลัยได้ ก็เลิกเขียนเพราะเราเรี ยนหนัก... เริ มเอาสัตว์มาใช้ อย่าง
240

สัมภาษณ์ ประทีป คชบัว, ศิลปิ น, 22 มิถนุ ายน 2553.
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จริ งจัง ตอน ปี 2 วิชาองค์ประกอบศิลป์มีหวั ข้ อสร้ างสรรค์ให้ เราทุกอาทิตย์ ก็มีการเอาการ์ ตนู
ภาพสัตว์มาใส่บ้าง... ปั น: สัตว์ประหลาดบ้ าง... เราเกิดมาเราเคลือนไหวไปพร้ อมกับสิงมีชีวิต
ทีเรี ยกว่าสัตว์ สัตว์คือเพือนเรา สิงทีอยู่ใกล้ ตวั มนุษย์มากคือสัตว์ นอกจากเขียนคนได้ แล้ ว
เราก็ควรเอาเพือนเรามาเขียน...พีสนใจในพื :นผิวและรู ปร่ างของสัตว์แต่ละชนิด พีเป็ นคนชอบ
สร้ างสรรค์ เราจะรู้ วา่ เราเขียนอะไรแล้ วจะเขียนได้ ดี 241

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าสภาพแวดล้ อม บุคคลใกล้ ชิดในครอบครัว และ
อุปนิสยั ส่วนตัวของศิลปิ นทีมีความรักและชืนชอบสัตว์
ตลอดจนมีความประทับใจในพื :นผิวและ
รูปร่างของสัตว์ซงึ สอดคล้ องกับทักษะความสามารถของตน
ได้ กลายมาเป็ นสิงสนับสนุนให้ เกิด
กระบวนการสร้ างสรรค์ภาพสัตว์ โดยออกมาในรูปแบบการ์ ตนู ในเบื :องต้ น และต่อมาได้ ก้าวเข้ าสู่
ผลงานทัศนศิลป์ตามลําดับ เป็ นทีสงั เกตได้ วา่ การ์ ตนู ทีศลิ ปิ นกล่าวถึง รวมทังสั
: ตว์ป่าหิมพานต์มีการ
นําเสนอรู ปสัตว์ด้วยการผสมผสานรู ปทรงของสิงมีชีวิตตังแต่
:
2 ชนิดขึ :นไป จึงอาจถือว่าเป็ น
จุดเริ มต้ นของความสนใจส่วนตัวทีผลักดันให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานโดยใช้ จินตนาการในลักษณะ
ผสมผสานรูปทรงของสิงมีชีวิตขึ :น นอกจากนี :ขณะทีศลิ ปิ นกําลังศึกษาอยูน่ นั : กระแสการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะแขนงต่างๆในแนวเหนือจริ งเป็ นทีนิยมอย่างมาก ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวว่า
เรื องการผสมผสานรูปทรงนันในยุ
: คพีมีงานทีเกียวกับแฟนตาซี มีกลุม่ ศิลปิ นแนว
เซอร์ (Surrealism) เยอะ พีชอบศิลปิ นอย่างรู เบนส์ (Peter Paul Rubens) ทีเอาสัตว์ในเทพ
นิยายมาเขียน เช่น มังกรสามหัว หรื อ บอช (Hieronymus Bosch) คนนี :ก็เป็ นรากของพี
นอกจากนี :ก็มีมากริ ต (René Magritte) ดาลี (Salvador Dalí)... ถ้ าศิลปิ นไทยก็มีเกียรติศกั ดิd
ชานนนารถ... คือ ตอนนันมั
: นหวือหวามาก ถ้ าเราอยู่ในยุคนันก็
: จะได้ เจอหนังสือแฟนตาซี มี
การประกวดเขียนการ์ ตนู มีเรื องราวของมนุษย์ตา่ งดาว พวกยอดมนุษย์ คิงคอง ยุคนันเป็
: น
ยุคทีเอาสัตว์มาใช้ อย่างมาก คือปี ประมาณ 2520 - 2523 พีพยายามจะพูดว่าพีก็ครู พกั ลักจํา
มาจากต่างประเทศบ้ าง หรื อจํามาจากสัตว์หิมพานต์ของเราบ้ าง...242

การเรี ยนรู้ ถือเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ให้ กว้ างขึ :น จากการได้ ศกึ ษาในสถาบันศิลปะทําให้
ศิลปิ นมีโอกาสเปิ ดรับเอาข้ อมูลข่าวสารความเป็ นไปเกียวกับแวดวงของศิลปะทังในและต่
:
างประเทศ
ซึง กระแสการสร้ างสรรค์ศลิ ปะแนวเหนือจริ งกําลังเป็ นทีนิยมและได้ รับความสนใจในหมู่ศลิ ปิ นด้ วยกัน
แนวทางดังกล่าวถือเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีได้ กระตุ้นให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจนําเสนอรู ปสัตว์ใน
241
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ผลงานของตนอย่างมาก
เนืองจากลักษณะการสร้ างสรรค์ในแนวเหนือจริ งนี :สามารถสอดผสาน
จินตนาการจึงมีความสอดคล้ องกับความต้ องการ และรสนิยมในการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นได้ ดี
ดังนันอาจสรุ
:
ปได้ วา่ การนําเสนอผลงานรู ปสัตว์ของศิลปิ นเกิดจากการถูกกระตุ้นเร้ า
จากสิงเร้ าภายนอก ผสานเข้ ากับแรงจูงใจภายใน กล่าวคือ ขณะอยูใ่ นวัยเยาว์ครอบครัวของศิลปิ น
อาศัยอยูท่ า่ มกลางสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติทําให้ มีโอกาสใกล้ ชิดกับสัตว์ จนศิลปิ นเกิดความ
รักและเมตตา รวมทังเกิ
: ดความสนใจในรูปทรง สี พื :นผิว สัตว์จงึ ถือเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นต่อ
ความสนใจทําให้ ศลิ ปิ นเรี ยนรู้ข้อมูลทีเกียวข้ องกับสัตว์เรื อยมา จนกระทัง ศิลปิ นเข้ าศึกษาศิลปะได้
พบเห็นภาพสัตว์ป่าหิมพานต์ อีกทังกระแสสั
:
งคมและศิลปะแขนงต่างๆ เช่น วงการหนังสือ วงการ
ภาพยนตร์ และการ์ ตนู ตลอดจนวงการศิลปะตืนตัวกับแนวทางเหนือจริ งซึง ได้ รับความนิยมอย่าง
มากในขณะนัน:
สิงเหล่านี :ถือเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นต่อความสนใจและมีอิทธิพลต่อการ
สร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ น เมือผนวกเข้ ากับแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการแสดงความคิด
ตลอดจนความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะซึง เป็ นสิงทีตนรัก และสามารถกระทําได้ อย่างดีจงึ
ก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานรูปสัตว์ขึ :น โดยเริ มต้ นจากการวาดภาพการ์ ตนู และสร้ างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมในเวลาต่อมา
ผลงานชือ “เปรี ยว” (ภาพที 99) เกิดจากการถูกกระตุ้นจากสิงเร้ าภายนอก ซึง ได้ แก่ การ
ได้ อา่ นหนังสือเกียวกับศาสตร์ ของจีนทีวา่ ด้ วยเรื องฮวงจุ้ย และสัตว์สญ
ั ลักษณ์ จึงเกิดแนวความคิด
นําเสนอรู ปม้ าในเชิงสัญลักษณ์ขึ :น
ผลงานชือ “ตกมัน” (ภาพที 100) เกิดจากการรับรู้ข้อมูลเกียวกับวิกฤตของช้ างไทย ซึง
ศิลปิ นกล่าวว่า “เรามองว่าช้ างมันไม่คอ่ ยมีงา ยิงในยุคนี :ช้ างงาใหญ่ๆหายากมากๆ เลยเขียนประชด
:
บรู้ สภาพการณ์ของช้ าง
โดยใส่งาเข้ าไปเยอะๆ ว่าฆ่าตายตัวหนึง ก็ได้ งาเยอะไปเลย...”243 ดังนันการรั
จึงเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นต่อความรู้ สกึ ของศิลปิ นจนเกิดความต้ องการแสดงออกซึงความคิดเห็น
ผลงานชือ “ผมเห็นโกแกงแคะฟั น” (ภาพที 101) เกิดจากประสบการณ์ทีได้ เรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ ศลิ ป์ เกียวกับโกแกงซึง เป็ นศิลปิ นทีชืนชอบ และเกิดภาพในจินตนาการ ดังทีศลิ ปิ น
กล่าวว่า “ถ้ าเราศึกษาชีวิตของโกแกง เขาไปอยูเ่ กาะเขียนรูปอย่างเดียว แต่เป็ นโรคเกียวกับฟั น เรา
เลยหยิบเอาประวัตทิ ีร้ ู มาเขียน โดยคิดไปว่าในชาติโน้ นพีอาจเป็ นหมา...”244 ดังนันประวั
:
ตขิ องโกแกง
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จึงเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นต่อความสนใจ
เรื องราวดังกล่าว

และผลักดันให้ ศลิ ปิ นเกิดจินตนาการคิดฝั นถึง

ผลงานชือ “ป้ายสี” (ภาพที 102) เกิดจากการเชือมโยงสถานการณ์กบั ความรู้เดิมทีมี
เกียวกับสุภาษิ ตคําพังเพย ซึงศิลปิ นกล่าวว่า “เป็ นคําพังเพยมาจากคําว่าใส่ร้ายป้ายสี คือ เพือนมา
บ้ านมากินเหล้ าด้ วยกัน คําพูดคนเมาสามารถทะเลาะกับอีกคนได้ ป้ายสีเกิดจากคําพูดทีบิดเบือน
: อสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นให้ เกิดแนวความคิดใน
...”245 จึงอาจกล่าวได้ ว่าสภาพการณ์ในขณะนันคื
การถ่ายทอดผลงานศิลปะขึ :น
ผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์ทงั : 4 ชิ :นมีสิงเร้ าภายนอกจากหลายแหล่งทีมา แต่เมือสิงเร้ า
เหล่านันผนวกเข้
:
ากับแรงจูงใจภายในคือ ความต้ องการแสดงความคิดเห็นหรื อความรู้ สกึ ของตนให้
ปรากฏออกมาเป็ นรู ปธรรม ตลอดจนความต้ องการแสดงออกด้ วยกลวิธีทีตนชืนชอบและมีทกั ษะ
ความสามารถ จึงก่อให้ เกิดกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานแต่ละชิ :นขึ :น
อย่างไรก็ตามไม่อาจกล่าวได้ วา่ การสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรู ปสัตว์ของศิลปิ นเกิดขึ :น
โดยอาศัยแรงจูงใจภายในเพียงด้ านเดียว เนืองจากศิลปิ นยังคงคํานึงถึงแรงจูงใจภายนอก ซึง มี
อิทธิพลผลักดันให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีแสดงรูปสัตว์ โดยศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
สมัยเรี ยนเคยส่งประกวด ส่งไม่เกิน 3 ครัง: เพราะอาจารย์แนะนําให้ สง่ เคย
ได้ แต่ร่วมแสดง ตัวพีเองไม่ได้ มีความสุขกับการได้ รางวัล... ครัง: หนึง เคยแสดงทีหอศิลป์
เจ้ าฟ้าขายไม่ได้ เลย เราแสดงงานเพราะเขาเปิ ดโอกาสให้ เราแสดง เราก็ภมู ิใจ หลังจาก
นัน: 2 ปี พอมีคนอยากดูอีกก็ทําอีก จนอีกปี ให้ หลังมีคนตามมาซื :อถึงบ้ าน เราก็ดีใจนะ
ประมาณ 5-10 ปี แรกยังจนอยู่ ต้ องรอ 10 ปี ไปแล้ วจึงพอมีคนรู้จกั เรา... เวลาขายภาพ
เราก็อยากเขียนเพิมแน่นอน…ขายไปประมาณ 20 - 30 ชิ :นแล้ ว... อย่างปี นี :ปี ขาลเขียน
รูปเสือแล้ วขายได้ เราก็มีความสุข คือเราทํามันได้ ดีแล้ วได้ เงินด้ วย... พีเกิดมาเพือวาด
รูป ทีมีกินทุกวันนี :ก็เพราะวาดรูป... เมือเราพร้ อมแล้ วจึงมีใจเขียนรูป ได้ เงินมาเพือซื :อ
อุปกรณ์เขียนรู ปต่อไป246
แรงจูงใจด้ านรางวัลอาจไม่มีอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ น แต่เงินกลับ
สามารถช่วยเสริ มแรงให้ กบั ศิลปิ น
ทังนี
: :เนืองจากมนุษย์มีความต้ องการปั จจัยพื :นฐานเพือการ
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ดํารงชีวิต ซึง เงินถือเป็ นสิงสําคัญทีสามารถเติมเต็มความต้ องการเหล่านันได้
: เมือร่ างกายได้ รับการ
ตอบสนอง เมือนันกระบวนการสร้
:
างสรรค์ของศิลปิ นจึงสามารถขับเคลือนต่อไปได้ ดังนันจึ
: งอาจ
กล่าวได้ ว่าแรงจูงใจภายนอกเรื องเงินรายได้ จากการขายผลงานศิลปะเป็ นปั จจัยทีชว่ ยเสริ มแรง
สร้ างกําลังกายและกําลังใจให้ ศลิ ปิ นยืนหยัดสร้ างสรรค์ผลงานทีตนเองรักต่อไป
แต่อย่างไรก็ตามการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะต้ องเกิดจากแรงจูงใจภายในก่อนเป็ นอันดับ
แรก ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า “พีเป็ นคนชอบสร้ างสรรค์ เวลาเขียนภาพสัตว์ทําเพือตอบสนองตัวเอง
เป็ นอย่างแรก การวาดภาพสัตว์ต้องสามารถตอบสนองด้ านความสุขและความประทับใจของเรา
ก่อน”247 ศิลปิ นต้ องใช้ ระยะเวลากว่า 10 ปี จึงได้ รับการยอมรับและเป็ นทีร้ ูจกั ของคนทัว ไปในสังคม
แสดงให้ เห็นว่าพลังผลักดันจากแรงจูงใจภายในด้ านความรักทีมีตอ่ การสร้ างสรรค์มีความสําคัญ
อย่างมาก เพราะเป็ นปั จจัยทีกําหนดทิศทางให้ ศลิ ปิ นเกิดความพยายามมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายคือ เพือ
ความสุข ความพึงพอใจ และความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง เมือศิลปิ นยืนหยัดสร้ างสรรค์
ผลงานตามความปรารถนาภายในของตนอย่างต่อเนือง จึงส่งผลทําให้ ศลิ ปิ นกลายเป็ นทียอมรับ
ของสังคม และสามารถขายผลงานศิลปะ เพือนําเงินมาต่อยอดการสร้ างสรรค์ตามความปรารถนา
ของตนต่อไป ดังนันอาจสรุ
:
ปได้ วา่ ทังแรงจู
:
งใจภายใน และแรงจูงใจภายนอกล้ วนเป็ นปั จจัยสําคัญ
ทีสง่ เสริ มซึง กันและกัน และขับเคลือนกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพสัตว์ของศิลปิ น
จนกระทัง ถึงปั จจุบนั
กระบวนแบบ
กระบวนแบบทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นมี 2 ประเภท คือ กระบวนแบบอัตนัยนิยม
เชิงอารมณ์ความรู้สกึ
และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ ซึง สามารถกล่าวถึง
กระบวนแบบทีปรากฏในผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
ผลงานจิตรกรรมชือ “เปรี ยว” (ภาพที 99) ศิลปิ นแสดงรูปทรงของม้ าทีเคลือนไหวไม่
หยุดนิงราวกับกําลังโจนทะยานไปสูเ่ บื :องหน้ าอย่างฉับพลันแทนสัญลักษณ์ของความรวดเร็ ว โดย
ปรากฏร่ องรอยของฝี แปรงทีเคลือนไหว และสีสนั ทีสดตัดกันก่อให้ เกิดการกระตุ้นเร้ าต่ออารมณ์
ความรู้สกึ ภายในให้ สมั ผัสได้ ถึงความพลุง่ พล่านและปั นป่ วน
สอดคล้ องกับศิลปิ นซึง กล่าวว่า
“อยากลองเขียนรู ปแบบไม่เนี :ยบดูบ้างว่าเราจะทํามันออกมาได้ หรื อไม่ อยากลองทําแบบเอ็กซ์เพรส
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ชัน นิสม์ในรูปสัตว์ดบู ้ าง...”248 ซึง ผลงานในลักษณะทีศลิ ปิ นกล่าวถึงมีการสําแดงออกของภาวะ
อารมณ์ทีถกู กดดันและบีบคันด้
: วยสี และร่ องรอยฝี แปรง จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มีการ
แสดงออกด้ วยกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นหลัก
และกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง
ผลงานชือ “ตกมัน” (ภาพที 100) ผลงานชือ “ผมเห็นโกแกงแคะฟั น” (ภาพที 101) และ
ผลงานชือ “ป้ายสี” (ภาพที 102) ศิลปิ นได้ แสดงออกโดยผสมผสานระหว่างเรื องราวของความเป็ น
จริ งทีเกิดขึ :นจากประสบการณ์ชีวิต และเรื องราวในจินตนาการทีคิดฝั น ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงแนว
ทางการสร้ างสรรค์ของตนดังนี :
พีให้ ความสําคัญกับพื :นผิวทีแตกต่าง อยากทํางานมันๆ มีความคิดเข้ าไป
ผสม อาจเป็ นเรื องความฝั น ความเก็บกด มันปะทะเตะตาชอบเขียนรูปแล้ วให้ คนดูแล้ ว
คิดตาม... เราชอบงานเซอร์ มันทําได้ ลึกลํ :ามากกว่ารูปแบบอืน... เวลาเขียนนกเขียน
ปลาเราก็มีความสุขมากคือ เราสามารถเขียนพลิกแพลงดัดแปลงจากของจริ งได้ เวลา
เขียนพีก็อยากเขียนให้ มนั สวยแปลกกว่าตัวจริ ง...249
ศิลปิ นได้ จินตนาการสร้ างรูปทรงสัตว์ขึ :นใหม่ให้ เกิดความผิดแปลกไปจากสภาพความ
เป็ นจริ งทัว ไป เช่น รู ปทรงของช้ างในผลงานชือ “ตกมัน” ศิลปิ นเพิมงาช้ างเข้ าไปเป็ นจํานวนมาก
ผลงานชือ “ผมเห็นโกแกงแคะฟั น” ปรากฏรู ปทรงของสุนขั ทีมีศีรษะเป็ นมนุษย์ (ศิลปิ น) อีกทังยั
: งมี
มุมมองทีแปลกประหลาดเนืองจากเป็ นการมองผ่านจากช่องปากของบุคคลออกไปสู่ภายนอก ซึง
เป็ นภาพทีเกิดขึ :นจากการจินตนาการคิดฝั นของศิลปิ น และในผลงานชือ “ป้ายสี” ปรากฏรูปทรง
ของสิงมีชีวิตซึง เกิดจากการผสมผสานรูปทรงของสัตว์หลายชนิดเข้ าไว้ ในร่างเดียว เป็ นภาพทีผิด
ปกติวิสยั ของธรรมชาติอย่างยิง อีกทังบรรยากาศที
:
ปรากฏภายในภาพเกิดจากความเพ้ อฝั น เป็ น
โลกแห่งจินตนาการทีไม่สามารถเกิดขึ :นได้ ในโลกความเป็ นจริ ง อาจกล่าวได้ วา่ ผลงานทัง: 4 ชิ :นมี
สัดส่วนของความผิดปกติวิสยั ทังรู: ปทรง และบรรยากาศแวดล้ อมซึง ปราศจากความสมเหตุสมผล
นอกจากนี :ศิลปิ นได้ กล่าวถึงจุดประสงค์ของการนําเสนอรูปสัตว์เพือสือแสดงออกในเชิง
สัญลักษณ์ดงั นี : “เราเกิดปี ขาล และเรานามสกุล คชบัว คือ ช้ าง สังเกตว่าในภาพถ้ าไม่มีรูปตัวพีก็
จะมีจะมีช้างกับเสือเป็ นสัญลักษณ์ เขียนมาตังแต่
: เด็กแล้ ว ทีเขียนเยอะทีสดุ คือรูปช้ างกับเสือ
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เพราะมันเป็ นสัญลักษณ์แทนตัวเอง”250 โดยทีใบหน้ าของศิลปิ นปรากฏในผลงานชือ “ผมเห็น
โกแกงแคะฟั น” ซึง มีลําตัวเป็ นสุนขั ช้ างปรากฏในผลงานชือ “ตกมัน” และเสือปรากฏในผลงานชือ
“ป้ายสี” เป็ นต้ น
สามารถสรุ ปได้ วา่ ช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์ถือเป็ นช่วงเวลาแห่งการทดลอง และ
แสวงหาแนวทาง ศิลปิ นได้ เลือกแสดงออกด้ วยกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ ต่อมา
จึงสร้ างสรรค์ด้วยกระบวนแบบจินตนาการและสัญลักษณ์เรื อยมาจนกระทัง ถึงปั จจุบนั
เนืองจาก
เป็ นกระบวนแบบทีสอดคล้ องกับความต้ องการของศิลปิ นทีได้ แสดงออกซึง จินตนาการคิดฝั นของตน
เนือ+ หา
ผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นปรากฏเนื :อหาส่วนตัวคือ ผลงานชือ “เปรี ยว” (ภาพที 99)
และ “ผมเห็นโกแกงแคะฟั น” (ภาพที 101) ซึง ผลงานชือ “เปรี ยว” เป็ นหนึง ในผลงานชุด “พลังและ
ความสมดุล” มีการแสดงเนื :อหาเรื องราวเกียวกับความเชือ ซึง ศิลปิ นได้ อ่านหนังสือเกียวกับศาสตร์
ของจีนทีวา่ ด้ วยเรื องฮวงจุ้ย และสัตว์สญ
ั ลักษณ์ จึงสร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ขึ :น โดยนําเสนอรู ปม้ า
เพือแสดงถึงความเร็ ว และการเคลือนทีหรื อก้ าวไปข้ างหน้ า ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ม้ าเป็ นตัวแทน
ความรู้สกึ ของคนเรื องการเดินหน้ า”251 ศิลปิ นพยายามนําเสนออารมณ์ความรู้สกึ ซึง เป็ นนามธรรม
ให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรมโดยอาศัยรู ปสัตว์เป็ นสัญลักษณ์แทนความเร็ ว หรื อการก้ าวไปข้ างหน้ า ส่วน
ผลงานชือ “ผมเห็นโกแกงแคะฟั น” เป็ นเรื องราวเกียวกับการจินตนาการ โดยศิลปิ นนึกย้ อนเวลา
กลับไปในสมัยทีโกแกงเดินทางไปเขียนรูปยังเกาะตาฮิติ และในขณะนันศิ
: ลปิ นคงเป็ นเพียงสุนขั
เป็ นการถ่อมตัวของศิลปิ น และเป็ นมุมตลกขบขันในห้ วงความคิดหนึง ของศิลปิ นเท่านัน: ดังทีศลิ ปิ น
กล่าวถึงผลงานว่า “ถ้ าพีเกิดในยุคนันพี
: อาจเป็ นได้ แค่หมา เป็ นการมองแบบเซอร์ โกแกงคือศิลปิ นที
ชอบ เลยแสดงภาพมองผ่านจากปากโกแกงออกไปเห็นพีซงึ ตอนนันยั
: งเป็ นแค่หมากําลังฉี และพี
:
ง: 2 ชิ :นจึงเกิดขึ :นจากความเชือและ
มองเห็นโกแกงแคะฟั นเพราะเขาปวดฟั น”252 ดังนันผลงานทั
ความสนใจส่วนตัว ตลอดจนการจินตนาการของศิลปิ นเอง
เนื :อหาสังคมปรากฏในผลงานชือ “ตกมัน” (ภาพที 100) เป็ นเรื องราวเกียวกับสภาพการณ์
แวดล้ อมทีเข้ ามากระตุ้นเร้ าศิลปิ นให้ สร้ างสรรค์ผลงานซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “เป็ นการประชดประชัน คือ
250

เรื องเดียวกัน.

251

เรื องเดียวกัน.

252

เรื องเดียวกัน.
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อยากให้ ช้าง หนึง ตัวมีงาเยอะๆ ยามถูกล่าก็ให้ ตกมันอาละวาดก่อนตาย แล้ วให้ คนตัดงาเสียให้ หนํา
ใจ”253 ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงเกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสังคมเกียวกับเรื องวิกฤตช้ างไทยทีถกู
ฆ่าเพียงเพือต้ องการงา โดยมนุษย์กลุม่ หนึง ทีมองเพียงมูลค่าทีตนได้ รับมากว่าคุณค่าของชีวิตทีต้อง
สูญเสียไป ศิลปิ นจึงเขียนภาพขึ :นเพือเสียดสีพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มดังกล่าว
ผลงานชือ “ป้ายสี” (ภาพที 102) ศิลปิ นมีความชืนชอบนําสํานวนหรื อสุภาษิ ตคําพังเพย
ของไทยมาใช้ แสดงออกเพือเปรี ยบเทียบถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
ความงามในภาษาของไทย เรามักเอาคําพังเพยมาใช้ ไม่วา่ หยิบคําไหนมาพูดมัน
มักมีสตั ว์ แล้ วมันดันมาตรงกับสิงทีเราคิดได้ ในงานเซอร์ เกียวกับสังคม เกียวกับเพือน ความรัก
เลยเอาคําพังเพยมาใช้ มันสนุก ได้ ทงเนื
ั : :อหาได้ ทงรู
ั : ปสัตว์ เช่น ช้ างเท้ าหลัง ไก่เห็นตีนงู ทีมนั
สอดคล้ องกับเรื องราวในสังคม หรื อใส่ร้ายป้ายสี ค้ างคาวกินกล้ วย เราอาจเปรี ยบเทียบโดยใช้
สัตว์เปรี ยบกับสังคม เป็ นสังคมทีเราไปประสบพบเจอ 254

ศิลปิ นสนใจและชืนชอบในสุภาษิตคําพังเพย ซึง มักใช้ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของมนุษย์
ผ่านสัตว์ชนิดต่างๆจึงก่อให้ เกิดการสร้ างผลงานขึ :น ผลงานชือ “ป้ายสี” (ภาพที 102) ศิลปิ นแสดง
เนื :อหาทีเกียวข้ องกับคําพูดของมนุษย์ทีมกั พูดบิดเบือนข้ อมูลให้ เกินจริ ง หรื อผิดเพี :ยนไปจากความ
เป็ นจริ ง ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “...ใส่ร้ายป้ายสี... ทีใช้ ได้ กบั ชีวิตจริ งไม่วา่ วงการไหนๆแม้ กระทัง
วงการศิลปะทีแสบทีสดุ คนทีได้ ยินได้ ฟังมักหูเบาเชือ ส่วนคนทีถกู นินทาให้ ร้ายกลับไม่ร้ ูอะไรด้ วย
เลยก็เสียหายไป... ในภาพวัวไม่มีพิษสงอะไรก็ถกู ใส่สีให้ เป็ นเสือไปได้ ส่วนการฟั งถูกๆผิดๆอย่าง
:
:นนี :จึงแสดงเนื :อหาเกียวกับพฤติกรรมและการ
เห็ดก็เป็ นเป็ ดไปได้ เหมือนกัน...”255 ดังนันผลงานชิ
สือสารระหว่างบุคคลในสังคมทีมกั พูดบิดเบือนข้ อมูลให้ ผิดเพี :ยนไปจากความจริ ง
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นประกอบด้ วย การแสดงออกเรื องความสนใจ
ส่วนตัว และเรื องราวหรื อสถานการณ์ทีเกียวข้ องกับบุคคลอืนในสังคม ซึง มาปะทะกับ
ความรู้สกึ ของศิลปิ นจนเกิดการสร้ างสรรค์ขึ :น
ดังนันจึ
: งสามารถสรุปได้ วา่ เนื :อหาทีศลิ ปิ น
นําเสนอในผลงานสร้ างสรรค์มีทงเนื
ั : :อหาส่วนตัว และเนื :อหาสังคม

253

ประทีป คชบัว, ท้ องร้ องสมองพูด: งานภาพเขียนแนวเหนือจริง (ม.ป.ท., 2546), 4

254

สัมภาษณ์ ประทีป คชบัว, ศิลปิ น, 22 มิถนุ ายน 2553.

255

ประทีป คชบัว, ท้ องร้ องสมองพูด: งานภาพเขียนแนวเหนือจริง, 21.
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วิจิตร อภิชาติเกรี ยงไกร
วิจิตร อภิชาติเกรี ยงไกร เกิดเมือวันที 17 มกราคม ปี พ.ศ.2507 ทีจงั หวัดสุโขทัย แต่
อาศัยและเติบโตในจังหวัดนครราชสีมา ปั จจุบนั อายุ 46 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
สาขาภาพพิมพ์ และปริ ญญาโท สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั เป็ นศิลปิ นอิสระ
ผลงานศิลปะทีแสดงรูปสัตว์ของศิลปิ นถูกถ่ายทอดด้ วยสือหลากหลายประเภท อาทิ
ภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ตลอด
ตลอดจนผลงานด้
จนผลงานด้ านวรรณกรรม ซึง ศิลปิ นได้ เริ มนําเสนอรู ปนก
ในผลงานของตนครัง: แรกราวปี พ.ศ.2530 ด้ วยกลวิธีภาพพิมพ์ ต่อมาจึงสร้ างสรรค์ประติมากรรม
รูปช้ างขึ :น ตลอดระยะเวลาทีนําเสนอรู ปสัตว์ตงแต่
ั : ปี พ.ศ. 2530 เรื อยมาจนถึง พ.ศ. 2550 รวม
ระยะเวลากว่า 20 ปี มีผลงานศิลปะรู ปสัตว์เป็ นจํานวนมาก

ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 3 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ก่อนเทศกาล 08” (ภาพที 103) ผลงานชือ “Free Elephant x,s” (ภาพที 104)
และผลงานชือ “ช้ างไปรษณียบัตร” (ภาพที 105) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 103 ก่อนเทศกาล 08, 2531 เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะ ขนาด 79 x 109 ซม.
(“ก่อนเทศกาล 08”, พ.ศ.2531, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, วิจิตร อภิชาตเกรี ยงไกร)
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ภาพที 104 Free Elephant x,s, 2543 เทคนิค สําริ ด
(“Free Elephant x,s”, พ.ศ.2543, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, วิจิตร อภิชาตเกรี ยงไกร)

ภาพที 105 ช้ างไปรษณียบัตร, 2545.
(“ช้ างไปรษณียบัตร”, พ.ศ.2545, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, วิจิตร อภิชาตเกรี ยงไกร)
แรงจูงใจ
จากกระบวนการศึกษาทําให้ ศลิ ปิ นเริ มต้ นสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะด้ วยกลวิธีภาพพิมพ์
โดยนําเสนอเรื องราวเกียวกับความทรงจําในวัยเยาว์ ทีครัง: หนึง ตนเองเคยมีโอกาสได้ สมั ผัสใกล้ ชิด
กับธรรมชาติ ตลอดจนได้ เกิดจินตนาการถึงนกของเล่นซึง เต็มเปี ยมไปด้ วยจิตวิญาณชนบท โดย
แนวคิดนี :ได้ ปรากฏอยูใ่ นผลงานภาพพิมพ์ของศิลปิ นเป็ นจํานวนมากถึง 45 ชิ :น ผลงานชือ “ก่อน
เทศกาล-08” (ภาพที 103) คือภาพทีสามารถนํามากล่าวถึงมูลเหตุทีมาในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ภาพพิมพ์ทีนําเสนอรูปนกดังนี :
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เพราะชีวิตในวัยเด็กอยู่ตา่ งจังหวัดเห็นคนเห็นสัตว์
โตทีโคราชได้ สมั ผัสชีวิต
ชาวบ้ าน... เป็ นเพราะเราคลุกคลีอยู่กบั ธรรมชาติ เราอาจเป็ นคนรักธรรมชาติโดยไม่ร้ ู ตวั ...
เคยเลี :ยงสัตว์ บางยุคมีนกแก้ ว นกแขกเต้ า ไม่ได้ ซื :อนะ มีคนเข้ าป่ าเอามาขายให้ เด็กชนบท
จะมีสตั ว์เลี :ยง...เวลาเราดูนกมันสวยมากเป็ นสิงสวยงามน่าอัศจรรย์... นกในงานคือ เด็ก
ประดิษฐ์ ของเล่น... นกของเล่นมันเป็ นตัวแทนของตัวเรา... เราชอบประดิษฐ์ ปะดอย ชอบ
ของเล่นเยอะ เลยทําเป็ นเรื องเป็ นราว... กิงไม้ เป็ นสัญลักษณ์การละเล่นในชนบท... มันเป็ น
องค์ประกอบศิลป์ เราสนุกกับการวางจังหวะ 256

ศิลปิ นเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้ อมทีอดุ มสมบูรณ์ ภาพวิถีชีวิตของผู้คนทีอาศัยอยู่
ในชนบท หรื อภาพการดํารงชีวิตของสัตว์ทีอาศัยอยูต่ ามธรรมชาติย่อมเป็ นสิงทีสามารถพบเห็นได้
ประกอบกับศิลปิ นเคยใกล้ ชิดกับนกจึงเกิดทัศนะด้ านบวก และเกิดความประทับใจในรูปทรงของ
นก ต่อมาเมือสร้ างผลงานศิลปะจึงจินตนาการถึงของเล่นทีสามารถใช้ พรรณนาเรื องราวทีเกียวข้ อง
กับประสบการณ์ทางความรู้ สกึ ด้ านจิตวิญญาณชนบทของตนเอง ของเล่นรูปนกจึงปรากฏขึ :นใน
ผลงานภาพพิมพ์เป็ นอันดับแรก อาจกล่าวได้ วา่ ความใกล้ ชิดกับธรรมชาติ และความรู้ สกึ ประทับใจ
ในสัตว์ ตลอดจนความต้ องการถ่ายทอดจินตนาการได้ กลายมาเป็ นสิงเร้ าทีสง่ ผลผลักดันให้ ศลิ ปิ น
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีแสดงรูปนกขึ :น โดยอาศัยทักษะเชิงศิลปะทีตนมีความสามารถ ซึง
กระบวนการทังหลายเหล่
:
านี :เป็ นผลผลักดันมาจากแรงจูงใจภายใน
อย่างไรก็ตามแรงจูงใจด้ านความสนใจแสดงออกด้ วยกลวิธีภาพพิมพ์ได้ ลดระดับลง
ถูกแทนทีด้วยการสร้ างสรรค์ผลงานผ่านกลวิธีทางประติมากรรม ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “สาเหตุที
เปลียนจากภาพพิมพ์ไปสูป่ ระติมากรรม เพราะต้ องการพัฒนาเทคนิค มันตอบสนองด้ านความ
ต้ องการ... อาจเป็ นเพราะเราเป็ นคนชอบอะไรเยอะๆ วาดอย่างเดียวไม่พอ ชอบทดลอง สนุก ชอบ
ตืนตาตืนใจกับอะไรทีตา่ งออกไปจากทีเคยทํา... อยากทําเพราะอยากเห็น”257 สิงทีศลิ ปิ นได้
กล่าวถึงข้ างต้ นคือ แรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการถ่ายทอดความคิด แสดงอิสระทางการ
สร้ างสรรค์ อันเป็ นผลมาจากอุปนิสยั ส่วนตัวของศิลปิ นทีมีความชืนชอบการนําเสนอผลงานด้ วย
กลวิธีหลากหลาย และแปลกใหม่จงึ เกิดการสํารวจค้ นคว้ า และแสวงหาหนทางเพือตอบสนองต่อ
ความต้ องการซึง เป็ นสิงเร้ าภายใน
ถือเป็ นการท้ าทายศักยภาพของตนและยังสามารถช่วย
เสริ มสร้ างความสุขความพึงพอใจ ตลอดจนทําให้ มโนภาพทีปรากฏอยูใ่ นความคิดถูกถ่ายทอด
256
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ออกมาให้ สําเร็ จเป็ นรูปธรรม โดยสามารถกล่าวถึงในผลงานชือ ““Free Elephant x,s” (ภาพที
104) ซึง เป็ นผลงานประติมากรรมทีมีการปรับเปลียนรูปสัตว์จากนกมาเป็ นช้ าง จากเรื องจินตนาการ
ส่วนตัวมาสูเ่ รื องราวของช้ างในสังคมไทย โดยศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์ดงั นี :
ความรู้ สกึ ส่วนตัวทําให้ ใช้ ช้างในการพัฒนางานต่อ... เมือนกหรื อความเป็ นไทย
ฟอร์ มดูแล้ วจะไม่ตอบคําถามของสังคม วันหนึง เห็นช้ างเดินในเมืองเลยทําช้ าง จริ งๆฟอร์ ม
ช้ างก็เป็ นไทยฟอร์ ม และเรานึกถึงปั ญหาของช้ างไทย นึกถึงช้ างเป็ นสัญลักษณ์ของชาติ ช้ าง
น่าจะดึงความสนใจในสังคมได้ ... ทําช้ างเพือตัวช้ างเองในลําดับแรก อยากให้ เห็นความงาม
น่ารัก น่าสงสาร น่าเห็นใจ...258

ผลงานชิ :นนี :เกิดจากการถูกกระตุ้นเร้ าทางความคิด กล่าวคือ ภายหลังจากการได้ พบ
เห็นช้ างทีถกู ควาญนําเข้ ามาเดินหากินในเมือง ทําให้ ความรู้เดิมเกียวกับช้ าง ซึง ครัง: หนึง เคยผูกพัน
กับวิถีชีวิตชาวไทยเป็ นสัญลักษณ์ของชาติถกู นํามาเชือมโยงเข้ ากับปั ญหาของช้ างไทย ประกอบกับ
เกิดความสนใจในรูปทรงช้ างทีสามารถบ่งบอกได้ ถึงความเป็ นไทย จึงก่อให้ เกิดการนําเสนอผลงาน
ประติมากรรมรูปช้ างขึ :น โดยมีเจตจํานงในการนําส่งสุนทรี ยะความงามผ่านประติมากรรมช้ าง เพือ
ดึงดูดความสนใจของผู้คนในสังคมและก่อให้ เกิดการกระตุ้นจิตสํานึกในเชิงอนุรักษ์ ได้
ดังนัน:
ผลงานชิ :นนี :จึงเกิดขึ :นจากแรงผลักดันภายในตัวของศิลปิ นทีต้องการแสดงออกซึง ความคิด ตลอด
จนนําเสนอความงามด้ านการสร้ างสรรค์ศลิ ปะ โดยมีเจตจํานงเพือส่งเสริ มความดีงามให้ เกิดขึ :นใน
สังคม จึงถือเป็ นแรงจูงใจภายใน
ภายหลังจากการสร้ างผลงานประติมากรรมรู ปช้ าง
ศิลปิ นได้ รับเชิญจากสมาคมผู้
จัดพิมพ์หนังสือแห่งประเทศไทยเข้ าร่วมกิจกรรมส่งเสริ มให้ ประชาชนรักการอ่านหนังสือขึ :น โดยใน
ครัง: นี :ศิลปิ นได้ เป็ นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ของโครงการเป็ นรูปช้ าง รวมทังสร้
: างผลงานประติมากรรม
สาธารณะชือ “ช้ างไปรษณียบัตร” (ภาพที 105) ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์ดงั นี :
ช้ างโปสการ์ ดเป็ นตัวแรก เพราะเราเริ มสนใจงานแนวสาธารณะ ตอนนัน: ปี 45
คิดเป็ นคอนเซ็ปต์เชิงสาธารณะเรื องรักการอ่าน ตอนแรกนึกถึงว่า ช้ างน่าเป็ นสัตว์ทีฉลาด
เรี ยนรู้ ง่าย... พระเทพทรงส่งเสริ มการอ่าน และพระเทพก็ทรงรักช้ าง... ซึง ช้ างนี :เกิดจาก
รู ปทรงของการถักลวด ปลูกต้ นไม้ ในสวนหย่อม... งานรักการอ่านเมือทําแล้ วได้ ประโยชน์กบั
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เรา คือเรายังได้ ทํางานอยู่ แล้ วมีประโยชน์ในสังคมคือ สังคมไทยต้ องการบริ บททีชี :นําให้ เกิด
การคิดตามอย่าง เช่น การรณรงค์259

ผลงานชิ :นนี :เกิดขึ :นโดยได้ รับแรงกระตุ้นมาจากปั จจัยภายนอกซึง ได้ แก่
โครงการ
ส่งเสริ มรักการอ่าน หากแต่การนําเสนอรูปทรงของช้ างและกลวิธีในการสร้ างสรรค์ทีปรากฏนันเกิ
: ด
จากแรงจูงใจภายใน โดยเกิดจากการพิจารณากลัน กรองภายใต้ ความคิดเห็นของศิลปิ น กล่าวคือ
ศิลปิ นเคยสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปช้ างมาก่อน
อีกทังรู: ปทรงช้ างเมือนํามาจัดแสดง
สามารถใช้ เป็ นสือกลางทีมีความสอดคล้ องกับโครงการ เพราะช้ างเป็ นสัตว์ทีได้ ชือว่ามีความเฉลียว
ฉลาดและเรี ยนรู้เร็ ว นอกจากนี :สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงมีพระราชดําริ สง่ เสริ มให้ ประชาชน
รักการอ่าน รวมทังทรงชื
:
นชอบช้ างมากเป็ นพิเศษ จึงเป็ นผลทําให้ ปรากฏผลงานทีนําเสนอรู ปช้ าง
ขึ :น โดยได้ นําเอาวิธีการปลูกต้ นไม้ ด้วยการดัดโครงลวดเป็ นรูปสัตว์ชนิดต่างๆทีสามารถพบเห็นได้
ทัว ไปมาปรับประยุกต์ใช้ ในผลงานของตนเอง
สรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :เกิดจากแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการนําเสนอผลงานให้
สอดคล้ องสัมพันธ์กบั โครงการ เป็ นการตอบสนองต่อความคิดและความต้ องการภายในของตนเพือ
ส่วนรวม ผลทีได้ รับคือ ความสุขความเพลิดเพลิน และได้ พฒ
ั นาศักยภาพความสามารถ ตลอดจน
ได้ สง่ เสริ มจิตสํานึกให้ สงั คม ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “คนดูนา่ จะมีโอกาสได้ รับความสุขเท่าทีเราจะทํา
ได้ เราภาคภูมิใจมีความสุขและเรามักนึกถึงคนอืนด้ วย นีอาจเป็ นทีมาของงานสาธารณะ...”
อย่างไรก็ตามพื :นฐานของผลงานศิลปะสาธารณะจําเป็ นต้ องอาศัยการยอมรับจากผู้ชม ซึง ถือเป็ น
แรงจูงใจภายนอก
โครงลวดทีนํามาดัดเป็ นรู ปช้ างจะมีรูปทรงทีสมบูรณ์ได้ ต้องอาศัยการเขียน
ไปรษณียบัตรและนําไปผูกติดกับโครงลวด ดังนันความร่
:
วมมือของผู้ชมขณะแสดงผลงานจึงถือ
เป็ นองค์ประกอบสําคัญ แต่เมือพิจารณาไปทีเจตจํานงในการสร้ างสรรค์ทําให้ สามารถพบว่าศิลปิ น
มุง่ ส่งเสริ มหรื อกระตุ้นให้ เกิดสิงดีงามในสังคมโดยมิได้ คํานึงถึงปั จจัยเสริ มด้ านเงิน หรื อชือเสียง ซึง
สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวเสริ มว่า “ทําอย่างไรให้ ตวั เราสามารถทํางานศิลปะให้ ได้ ผล ทํา
ออกไปแล้ วคนต้ อนรับยินดี... การทีเราได้ รับผลตอบรับอย่างดีเป็ นแรงผลักดันให้ เราทํางาน พัฒนา
ให้ ใหญ่ขึ :น ซับซ้ อนขึ :น... แต่ทกุ อย่างต้ องคิดไปตามความต้ องการของเราก่อน...งานสาธารณะเป็ น
:
:นนี :จึงเกิด
งานทีเราได้ ปล่อยความรู้ ความสามารถ และให้ ประโยชน์แก่สงั คม...260 ดังนันผลงานชิ
จากแรงจูงใจภายใน เนืองจากเจตจํานงของศิลปิ นมุง่ ไปทีการพัฒนาศักยภาพของตนเพือให้ เกิด
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ประโยชน์ทงต่
ั : อตนเองและบุคคลอืนในสังคม
แรงจูงใจภายนอกแต่อย่างใด

มิได้ คาดหวังถึงชือเสียงหรื อผลพลอยได้ ทีเป็ น

เนื :อหาเรื องราวและกลวิธีในการสร้ างสรรค์รูปสัตว์ในผลงานศิลปะเปลียนแปลงไปตาม
สิงเร้ าทีแตกต่าง ทังจิ
: นตนาการ เจตจํานงในการทํางาน ตลอดจนประสบการณ์ทีได้ รับรู้ ผลักดันให้
ศิลปิ นเกิดความต้ องการนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานของตน
โดยทีการสร้ างสรรค์ทางศิลปะเป็ น
หนทางแห่งการระบายออกซึงความคิดและได้ แสดงทักษะความสามารถ ซึง ทังหมดล้
:
วนเกิดขึ :น
ภายใต้ อิทธิพลของแรงจูงใจภายใน ส่วนแรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัลจากการประกวด การได้ รับ
การยอมรับจากสังคม และเงินนันศิ
: ลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
เริ มประกวดตังแต่
: ปี 2 ยุคเราการประกวดเป็ นเรื องยิงใหญ่ ในใจทุกคนมีความ
ต้ องการ... การส่งผลงานประกวดกับชือเสียงมันเป็ นสิงทีเกื :อกูล ช่วยเร่ งพลัง ช่วยสร้ างความ
น่าเชือถือในสังคม เพราะศิลปิ นต้ องใช้ เวลาสัง สม ดังนันถ้
: าเราได้ รางวัลมาบ้ างเราจะไปได้
เร็ ว มีเครดิตดีกว่า เป็ นธรรมชาติถ้ามีชือเสียงก็ง่ายต่อการยอมรับในสังคม... พอได้ แล้ ว
เหมือนเราได้ ขึ :นบันไดก้ าวแรกและต้ องการก้ าวขึ :นไปเรื อยๆ...261

การส่งผลงานประกวดมีผลมาจากสิงเร้ าภายนอกคือ ในขณะทีศลิ ปิ นกําลังศึกษามี
กระแสความนิยมส่งผลงานเข้ าร่วมประกวดในหมูน่ กั ศึกษาด้ วยกัน ประกอบกับสิงเร้ าภายในคือ
ความมุง่ มัน แสดงศักยภาพของตนให้ ปรากฏ
ตามทัศนะของศิลปิ นการได้ รางวัลสามารถสร้ าง
ชือเสียงและทําให้ ตนเองกลายเป็ นทียอมรับในสังคมได้
ดังนันศิ
: ลปิ นจึงส่งผลงานประกวดและ
ได้ รับรางวัลเป็ นจํานวนมาก อาทิ ในปี พ.ศ.2530 ได้ รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรี ยญทองแดง
ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 33 ในปี พ.ศ. 2531-2532 ได้ รับรางวัล
เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรี ยญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 34 และ
ครัง: ที 35 ในปี พ.ศ. 2537 ได้ รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรี ยญทองแดง ประเภท
ประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง: ที 40 และในปี พ.ศ.2548 ได้ รับรางวัลทุน
สร้ างสรรค์ศลิ ปกรรม ศิลป์ พีระศรี ตลอดจนรางวัลจากเวทีการประกวดสําคัญในระดับประเทศ
อืนๆอีกเป็ นจํานวนมาก ส่งผลทําให้ ศลิ ปิ นได้ รับการยอมรับทังในระดั
:
บประเทศ และในระดับสากล
รางวัลจึงเปรี ยบเสมือนบันไดก้ าวแรกทีสามารถนําพาไปสู่ความสําเร็ จในการเป็ นศิลปิ น
และ
กลายเป็ นแรงผลักดันทีทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความมุง่ มัน พัฒนาผลงานของตนให้ มีคณ
ุ ภาพ
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ในส่วนของแรงจูงใจภายนอกด้ านเงินนันเป็
: นเพียงแรงเสริม ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “เรามี
เงินเพือให้ เราได้ ทําในสิงทีเราอยากทํา และจะได้ ไม่ทําในสิงทีไม่อยากทํา ถ้ าเรามีเงินเราคงไม่ต้อง
มาอันเดอร์ ใคร... ถ้ าเราทํานกภาพพิมพ์ตลอดเราอาจดัง งานอาจขายได้ ... เราไม่นา่ เป็ นคนทํางาน
แบบวาดรู ปขาย เราไม่ต้องการมาอยูใ่ นวังวนของการขาย เราก็หนั ไปทํางานสาธารณะ...262 เงินซึง
เป็ นปั จจัยหลักของการดํารงชีวิตแม้ มีความสําคัญไม่น้อย แต่ระหว่างการสร้ างสรรค์ได้ ปราศจาก
อิทธิพลของสิงล่อใจดังกล่าว โดยสามารถพิจารณาได้ จากการปรับเปลียนกลวิธีจากผลงานภาพ
พิมพ์ซงึ มีแนวโน้ มทีตรงกับความต้ องการของนักสะสมไปสูผ่ ลงานประติมากรรมสาธารณะทีไม่
สอดคล้ องกับการซื :อขาย อาจกล่าวได้ วา่ เงินเป็ นเพียงผลพลอยได้ ชว่ ยเสริ มแรงและสร้ างกําลังใจ
ตลอดจนทําให้ ศลิ ปิ นสามารถดํารงชีวิตเพือสร้ างผลงานศิลปะตามความปรารถนาภายใน โดยไม่
ต้ องกระทําการเพือตอบสนองต่อความต้ องการของบุคคลอืน สอดคล้ องกับศิลปิ นได้ กล่าวสรุปว่า
“...เราทําช้ างก็เพราะเราชอบช้ างอยูแ่ ล้ ว เราเป็ นคนกําหนดตัวเราเอง ถ้ ามีใครให้ ทํางูเราก็ไม่ทํา ทํา
อย่างอืนเราก็ไม่ทํา... ทีทํางานประการทีหนึง คือต้ องเกิดผลทีเราต้ องการ ประการทีสองเปิ ดโอกาส
:
ปได้ ว่าผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์ของศิลปิ นเกิด
ให้ เราได้ ทํางานทีหลากหลาย...263 ดังนันสามารถสรุ
จากแรงจูงใจภายใน โดยมีแรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัล ชือเสียง และเงินเป็ นแรงเสริ มทีทําให้
แรงจูงใจภายในทวีพลังสูงขึ :น
กระบวนแบบ
ผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์ของศิลปิ นมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์ และกระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดของกระบวน
แบบทีปรากฏในแต่ละผลงานดังนี :
ผลงานชือ “ก่อนเทศกาล-08” (ภาพที 103) รูปทรงตลอดจนสภาพบรรยากาศต่างๆ
เกิดขึ :นภายใต้ การคิดฝั นเป็ นโลกในจินตนาการของศิลปิ น ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “นกก็คดิ ขึ :นมาเอง
โดยจะคิดถึงวัสดุทีเอามาทําด้ วย เช่น กิงไม้ ใบไม้ เราไม่เอาของทีมีอยูแ่ ล้ วมาใช้ เป็ นการ
: าหนดสภาพแวดล้ อม
จินตนาการขึ :นมาใหม่...”264 จากภาพศิลปิ นได้ สร้ างแสงสีบรรยากาศ รวมทังกํ
ต่างๆให้ ออกห่างจากสภาพความเป็ นจริ ง บรรยากาศภายในภาพเงียบสงบ อ้ างว้ าง ปรากฏเพียง
262

เรื องเดียวกัน.

263

เรื องเดียวกัน.

264

เรื องเดียวกัน.

302
รูปทรงของนกทีเกิดจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กิงไม่ ใบไม้ ขนนกนํามาประกอบกันขึ :นเป็ นของเล่น ซึง
รูปทรงของเล่นรู ปนก ตลอดจนบรรยากาศทีแวดล้ อมได้ สร้ างปริ ศนาทีก่อให้ เกิดการปลุกเร้ าต่อ
ภาวะทางอารมณ์
กระตุ้นความคิดของผู้ชมให้ พยายามแทนค่าความหมายของสิงทีปรากฏใน
ผลงาน นอกจากนี :ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “นกของเล่นมันเป็ นตัวแทนของตัวเรา... มันแทนบุคลิกภาพ
ของเรา... กิงไม้ เป็ นสัญลักษณ์ของการละเล่นในชนบท”265 ดังนันทั
: งภาพที
:
ปรากฏและความหมาย
เชิงสัญลักษณ์ทีสอดแทรกอยูใ่ นผลงานจึงทําให้ สามารถสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้ วย
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
ผลงานชือ “Free Elephant x,s” (ภาพที 104) ศิลปิ นมุง่ ให้ ความสําคัญกับการนําเสนอ
ความงามทางรู ปทรง กล่าวคือ ช้ างขนาดใหญ่และเล็กมีการแสดงออกในเชิงลดทอนโครงสร้ าง
ตลอดจนรายละเอียดลงจนเกิดความเรี ยบง่าย โดยทีบริ เวณผิวของช้ างทังสองปรากฏเส้
:
นตังและ
:
เส้ นนอนทับซ้ อนกันจนเกิดเป็ นตารางรอบตัว ทังรู: ปทรงทีเรี ยบง่าย เส้ นตารางทีเรี ยงตัวกันอย่างเป็ น
ระเบียบทําให้ ผ้ ชู มสามารถสัมผัสได้ ถึงสุนทรี ยภาพความงามของรูปทรงเป็ นอันดับแรก อย่างไรก็
ตามเส้ นตารางกลับมีนยั ยะทีแฝงเร้ นทําให้ ผ้ ชู มคิดหาทีมาของเส้ นดังกล่าวด้ วยการแทนค่าเชิง
สัญลักษณ์ จึงสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบรู ปแบบนิยมเป็ นหลัก และ
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง
ผลงานชือ “ช้ างไปรษณียบัตร” (ภาพที 105) เป็ นผลงานประติมากรรมสาธารณะที
สร้ างสรรค์ขึ :นเพือให้ ผ้ ชู มได้ มีปฏิสมั พันธ์ร่วมกับผลงาน โดยได้ นําเอาลวดมาดัดเป็ นโครงสร้ างรูป
ช้ างซึง มีลกั ษณะลดทอนให้ เกิดความเรี ยบง่าย ในระหว่างการแสดงผลงานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู ม
เขียนไปรษณียบัตรและนําไปผูกแขวนกับลวดดัดดังกล่าว เมือได้ รับความร่วมมือจากผู้ชมลวดดัดที
เคยเป็ นเพียงโครงสร้ างกลับปรากฏเป็ นรูปทรงของช้ างอย่างสมบูรณ์ อาจกล่าวได้ วา่ กระบวนการ
สร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :มุง่ ให้ ความสําคัญกับการสร้ างรูปทรงของช้ างจากไปรษณียบัตรแต่ละใบ จึง
มีลกั ษณะของกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม นอกจากนี :เจตจํานงในการสร้ างผลงานยังมีการนําช้ าง
มาใช้ เพือเป็ นสัญลักษณ์โครงการ รวมทังใช้
: เป็ นสัญลักษณ์ของการเรี ยนรู้ ดังนันสรุ
: ปได้ วา่ ผลงาน
ชิ :นนี :มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมเป็ นหลัก และกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์เป็ นรอง
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ศิลปิ นได้ นําเสนอผลงานสร้ างสรรค์ของตนผ่านการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบ
2
ประเภท ได้ แก่ กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ และกระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม ซึง
สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวว่า “...อาจเป็ นเพราะเราเป็ นสัญลักษณ์นิยม การเอาสัตว์มาใช้
นอกจากรูปทรงจะสวยงามอีกอย่างมันเป็ นตัวแทนได้ ...”266
เนือ+ หา
ศิลปิ นได้ นําเสนอเนื :อหาทีเกียวเนืองกับความคิดจินตนาการของตนเอง รวมทังสะท้
: อน
เรื องราวทางสังคม ซึง สามารถกล่าวถึงรายละเอียดด้ านเนื :อหาทีปรากฏในแต่ละผลงานได้ ดงั นี :
ผลงานชือ “ก่อนเทศกาล-08” (ภาพที 103) ศิลปิ นได้ ถ่ายทอดเรื องราวตามจิตนาการ
ของตนเองเกียวกับของเล่นของเด็กชนบทซึง ถูกประดิษฐ์ ขึ :นจากวัสดุธรรมชาติ
โดยได้ กล่าวถึง
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานดังนี :
มันเป็ นเรื องของเด็กจะคิดทํา (ของเล่น) ในจินตนาการของเรา... กิงไม้ มนั มาจาก
การนิยามภาพของชีวิตคนไทยทีอยู่ในชนบทแวดล้ อมด้ วยวัตถุสิงของทีเป็ นธรรมชาติ กิงไม้
จึงเป็ นสัญลักษณ์การละเล่นในชนบท... เด็กชนบทจะสามารถเก็บของเล่นได้ จากสิงรอบตัว
... ในภาพเหมือนมีเด็กคนหนึง เล่นอะไรแล้ วก็ทิ :งไว้ ... ส่วนใหญ่เรานึกถึงตัวเอง เราเป็ นคนทํา
มันแทนบุคลิกภาพของเรา เราชอบสันโดษ ชอบอยู่เงียบๆ ของเล่นมันก็อยู่ของมันตัวเดียว
เราชอบประดิษฐ์ ปะดอย ชอบของเล่นเยอะ เลยทําเป็ นเรื องเป็ นราว...267

ศิลปิ นได้ จินตนาการถึงภาพของเล่นทีถกู ประดิษฐ์ ขึ :นจากวัสดุธรรมชาติ กิงไม้ ทีวาง
ระเกะระกะ บรรยากาศแวดล้ อมทีเงียบสงบ เป็ นเสมือนสิงแทนบุคลิกภาพส่วนตัวของศิลปิ น
กล่าวคือ ของเล่นรู ปสัตว์ และกิงไม้ เล็กๆสะท้ อนให้ เห็นถึงความใกล้ ชิดผูกพันกับธรรมชาติ อีกทัง:
ยังมีนิสยั ชืนชอบการประดิษฐ์
ตลอดจนสภาพแวดล้ อมทีเงียบสงบสะท้ อนความรักสันโดษของ
ศิลปิ น ดังนันสภาพการณ์
:
ทีเกิดขึ :นจึงมีทีมาจากจินตนาการคิดฝั นทีได้ สะท้ อนเอาบุคลิกภาพของ
ศิลปิ นให้ ปรากฏออกมาในผลงาน จึงสรุปได้ ว่ามีการถ่ายทอดด้ วยเนื :อหาส่วนตัว
ผลงานชือ “Free Elephant x,s” (ภาพที 104) ศิลปิ นได้ นําเสนอมุมมองทีเกียวข้ องกับ
ปั ญหาของช้ างไทยในปั จจุบนั ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
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เรานึกถึงปั ญหาของช้ างไทย นึกถึงช้ างเป็ นสัญลักษณ์ของชาติ... เส้ นตาราง
เหมือนเงาของลูกกรงขังสัตว์ทีฉายเข้ าไปในผิวหนังของช้ าง เส้ นทีวิงไปตามตัวช้ างแม้ ไม่มี
กรงจริ ง แต่ช้างพวกนี :ก็เหมือนถูกจํากัดอิสรภาพ... พรากมันออกมาจากธรรมชาติทีควรเป็ น
ปกติ จับมาฝึ ก ทีจริ งแล้ วเราก็หยาบคายกับช้ างมาก268

ช้ างทังสองตั
:
วปรากฏเส้ นตารางรอบร่ างกาย เป็ นสัญลักษณ์สือแทนกรงขังทีแม้ มิได้ ถกู
จํากัดอิสรภาพทางร่างกาย แต่ทว่าการพรากช้ างออกมาจากบริ บทของป่ านํามาฝึ กหรื อนํามาเดิน
ในเมืองนันเท่
: ากับเป็ นการกําหนดกะเกณฑ์ชีวิตของช้ างให้ เป็ นไปตามความปรารถนาของมนุษย์
สิงนี :ถือเป็ นการจํากัดอิสรภาพ บิดเบือนธรรมชาติชีวิตของสัตว์โดยปริ ยาย ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมี
เนื :อหาทีเกียวข้ องกับปั ญหาของช้ าง ซึง เป็ นปั ญหาระดับชาติทีศลิ ปิ นเล็งเห็นและให้ ความสําคัญ
จนนํามาถ่ายทอดเพือกระตุ้นให้ ผ้ คู นในสังคมได้ ตระหนักถึงคุณค่า ตลอดจนเกิดความคิดในเชิง
อนุรักษ์ ช้างไทย จึงถือเป็ นเนื :อหาสังคม
ผลงานชือ “ช้ างไปรษณียบัตร” (ภาพที 105) สืบเนืองมาจากการเช้ าร่ วมโครงการที
เกียวเนืองกับการรณรงค์สง่ เสริ มให้ รักการอ่าน ซึง ศิลปิ นได้ นําเสนอรูปช้ างเพือเป็ นสัญลักษณ์ประจํา
โครงการดังกล่าว เพราะช้ างเป็ นสัตว์ฉลาดสามารถเรี ยนรู้ได้ เร็ ว ประกอบกับเคยได้ สร้ างผลงาน
ประติมากรรมช้ างมาก่อน จึงทําให้ ศลิ ปิ นนําเอาแนวคิดทีเกียวเนืองกับการสนับสนุนให้ รักการอ่าน
มารวมเข้ ากับการสนับสนุนให้ เกิดการรักช้ าง
โดยผู้ทีเข้ าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนพรรณนาถึง
ความรู้สกึ ของตนทีมีตอ่ การอ่าน และช้ างไทยลงในไปรษณียบัตรเพือนําไปผูกติดกับโครงลวดทีดดั
เป็ นรู ปช้ าง ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงถือเป็ นผลงานศิลปะสาธารณะทีเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลในสังคมได้
แสดงทัศนะ และร่ วมเป็ นส่วนหนึง ของความสําเร็ จในผลงาน ผลงานชิ :นนี :จึงมีการแสดงออกด้ วย
เนื :อหาสังคม
สรุปได้ วา่ เนื :อหาทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นมีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาทัง: 2 ประเภท
กล่าวคือ ช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์นนมี
ั : การแสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัวเป็ นหลัก ปรากฏใน
ผลงานชือ “ก่อนเทศกาล-08” ซึง มีความเกียวข้ องกับจินตนาการส่วนตัว ต่อมาศิลปิ นเริ มให้ ความ
สนใจกับผลงานทีกระตุ้นความคิด
ตลอดจนผลงานศิลปะสาธารณะทีต้องการให้ ผ้ ชู มเข้ ามามี
ปฏิสมั พันธ์ร่วม ซึง ปรากฏในผลงานชือ “Free Elephant x,s” และผลงานชือ “ช้ างไปรษณียบัตร”
ทําให้ ภายหลังมีแนวโน้ มแสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคมมากยิงขึ :น
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อภิชัย ภิรมย์ รักษ์
อภิชยั ภิรมย์รักษ์ เกิดเมือวันที 24 ตุลาคม พ.ศ.2507 ทีจงั หวัดนครศรี ธรรมราช
ปั จจุบนั อายุ 46 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท สาขาศิลปไทย จากคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายหลังจากสําเร็ จการศึกษาในปี
พ.ศ.2536-2538 ได้ รับทุนจากสถาบันแลกเปลียนทางวิชาการ (DAAD) ไปศึกษาภาพพิมพ์หินที
Hochschule fur Bildende Kunst, Braunschweing ประเทศเยอรมนี ปั จจุบนั ศิลปิ นเป็ นอาจารย์
ประจําในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานทีสร้ างชือเสียง
ให้ แก่ศลิ ปิ นคือ ในปี พ.ศ.2530-2531 ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทีวดั พุทธประทีป ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ และร่วมเขียนจิตรกรรมไทยร่วมสมัยตกแต่งศาลาไทยในงาน Expo 1988 ประเทศ
ออสเตรเลีย รวมทังได้
: รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ได้ แก่ ในปี พ.ศ.2532 ได้ รับรางวัล
ดีเด่นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว ไปจากการประกวดศิลปกรรม “นําสิงทีดีสชู่ ีวิต” ครัง: ที 1 ใน
ปี พ.ศ.2533 ได้ รับรางวัลที 2 ประเภทจิตรกรรมแบบไทยประเพณี จากการประกวดจิตรกรรมบัว
หลวงครัง: ที 14 และรางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว ไปจากการประกวดศิลปกรรม
“นําสิงทีดีสชู่ ีวิต” ครัง: ที 2 ในปี พ.ศ.2534 ได้ รับรางวัลเหรี ยญทองประเภทจิตรกรรมแบบไทย
ประเพณี จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครัง: ที 15 ในปี พ.ศ.2536 ได้ รับรางวัลชนะเลิศจาก
การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
ศิลปิ นเริ มนําเสนอรูปสัตว์เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง ในผลงานศิลปะครัง: แรกราวปี พ.ศ.2532
ต่อเนืองเรื อยมาจนถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลากว่า 18 ปี มีผลงานทีแสดงรูปช้ างทังในประเภท
:
ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสือผสมหลายชิ :น
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 4 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “คูบ่ ้ าน คูเ่ มือง” (ภาพที 106) ผลงานชือ “คชอิสร” (ภาพที 107) ผลงานชือ
“ถ้ อยคําจากช้ างไทย” (ภาพที 108) และผลงานชือ “พลาย” (ภาพที 109) ซึง มีภาพผลงาน และ
รายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :
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ภาพที 106 คูบบ้่ ้ าน คูเ่ มือง, 2543 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนไม้ ขนาด80 x 170 ซม.
(“คูบ่ ้ าน คูเ่ มือง”, พ.ศ.2543, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อภิชยั ภิรมย์รักษ์)

ภาพที 107 คชอิสร, 2547 เทคนิค สือผสม ขนาด30 x 60 x 51 ซม.
(“คชอิสร”, พ.ศ.2547, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อภิชยั ภิรมย์รักษ์ )
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ภาพที 108 ถ้ อยคําจากช้ างไทย, 2548 เทคนิค ไม้ (พิมพ์ขนมไหว้ พระจันทร์)
ขนาดปรับเปลียนตามพื :นที
(“ถ้ อยคําจากช้ างไทย”, พ.ศ.2548, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อภิชยั ภิรมย์รักษ์)

ภาพที 109 พลาย, 2550 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ ขนาด 70 x 90 ซม.
(“พลาย”, พ.ศ.2550, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อภิชยั ภิรมย์รักษ์ )
แรงจูงใจ
ศิลปิ นมักนําเสนอรูปช้ างในผลงานของตน ซึง เป็ นผลสืบเนืองมาจากความสนใจใน
รูปร่างของช้ างได้ กระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นสร้ างผลงานศิลปะโดยนําเสนอรู ปช้ างขึ :น โดยในช่วงเริ มต้ น
ของการสร้ างสรรค์นนั : รู ปช้ างปรากฏเป็ นเพียงส่วนประกอบหนึง ในผลงานจิตรกรรม ต่อมาศิลปิ น
ได้ ให้ ความสําคัญนําเสนอรูปช้ างเป็ นประธานหลักของภาพ ผลงานข้ างต้ นเป็ นเพียงส่วนหนึง ของ
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ผลงานศิลปะทีนําเสนอรูปช้ างในจํานวนหลายชิ :น โดยมีรายละเอียดด้ านแรงจูงใจภายในทีศลิ ปิ น
ได้ กล่าวถึง ดังนี :
ชีวิตคลุกคลีอยู่กบั สัตว์... แต่ไม่เคยเลี :ยงสัตว์เลย ตอนเด็กเป็ นคนมีเมตตา ไม่ฆ่า
สัตว์ ไม่ทรมานสัตว์ เพราะมันเป็ นชีวิต ถ้ ามีสตั ว์ทีเดือดร้ อน ลูกนกตกลงมาก็ดแู ล แต่ไม่เลี :ยง
จริ งจัง... ไม่เคยผูกพันกับช้ าง เพียงแต่วา่ ชอบไปนัง ดูช้าง...ชอบสังเกต ชอบเขียนสัตว์...ตอน
ปริ ญญาตรี ไปเขียนในสวนสัตว์ดสุ ิต269

แม้ ไม่เคยเลี :ยงสัตว์ชนิดใดอย่างจริ งจัง แต่ศลิ ปิ นก็มีลกั ษณะนิสยั โอบอ้ อมอารี ให้ ความ
เมตตากรุณาต่อสัตว์มาตังแต่
: วยั เยาว์ ส่วนสาเหตุทีนําเสนอรูปช้ างในผลงานศิลปะเกิดจากความ
ชืนชอบและประทับใจในโครงสร้ างของช้ าง ซึง สามารถนํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนตนเองได้ ดังที
ศิลปิ นกล่าวว่า “ชอบช้ าง เพราะมันมีบคุ ลิกลักษณะทีสมั พันธ์กบั ตัวเอง ทางด้ านอารมณ์ รูปร่ าง
อุปนิสยั ใกล้ เคียงกับตัวเอง... คิดว่างช้ างมันรูปร่างใหญ่แทนตัวผมได้ ช้ างเองอุปนิสยั ใจดี เราก็
ไม่ได้ โมโหบ่อย เราก็ชอบโดยทีเราไม่ร้ ู ตวั ...”270 นอกจากนี :จากกระบวนการทางการศึกษาของ
ศิลปิ นในสาขาศิลปไทยอาจมีสว่ นทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจในการนําเสนอรูปช้ างอีกประการ
หนึง กล่าวคือ ในผลงานจิตรกรรมไทยนอกเหนือไปจากการแสดงภาพมนุษย์ มักมีการแสดงภาพ
ฉากธรรมชาติ อาทิ พืชพันธุ์ ป่ าเขา และสัตว์น้อยใหญ่ ซึง ช้ างถือเป็ นสัตว์มงคลทีเกียวเนืองใน
พระพุทธศาสนาและเป็ นทีนิยมนําเสนอในผลงานจิตรกรรมไทยบ่อยครัง: ในขณะเดียวกันช้ างยัง
เป็ นสัญลักษณ์ทีสามารถบ่งบอกถึงความเป็ นไทย ดังทีศิลปิ นกล่าวถึงแนวคิดในการสร้ างสรรค์ของ
ตนว่า “คิดแบบไทยๆ และพยายามหารู ปทรงทีเป็ นไทยๆมาร่วม”271 จึงอาจทําให้ ศลิ ปิ นเล็งเห็น
คุณค่าความสําคัญของสัตว์ชนิดนี :และนํามาสร้ างสรรค์ในทีสดุ
ดังนันความมี
:
เมตตาทีมีมาตังแต่
: วยั เยาว์ ความชืนชอบลักษณะโครงสร้ างรูปทรง และ
อุปนิสยั ของช้ าง ตลอดจนความต้ องการใช้ ช้างมาเป็ นสือสัญลักษณ์แทนตนเอง รวมทังกระบวนการ
:
ทางการศึกษาในสาขาศิลปไทยได้ หล่อหลอมให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจแสดงรูปช้ างในผลงานศิลปะ
ของตนขึ :น ทังความชื
:
นชอบ ความต้ องการ ความรู้ และความสนใจนี :สามารถบ่งชี :ถึงแรงจูงใจภาย
โดยมีผลงานจํานวนมากเป็ นประจักษ์ พยานแสดงให้ เห็นถึงพลังความเข้ มข้ นของแรงจูงใจภายในทีมี
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สัมภาษณ์ อภิชยั ภิรมย์รักษ์ , ศิลปิ น, 10 กุมภาพันธ์ 2553.

270

เรื องเดียวกัน.

271

เรื องเดียวกัน.

309
การกําหนดทิศทางในการแสดงออกทําให้ ศลิ ปิ นยังคงยืนหยัดแสดงรูปช้ างในผลงานอย่างต่อเนือง
ตลอดจนมีการตังเป
: ้ าหมายของการสร้ างสรรค์ ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
มันยังไม่ร้ ู สกึ ว่าจะทําอะไรขึ :นมาแทนช้ าง...ชุดช้ างทีเป็ นงานจิตรกรรมทําแล้ วมัน
มีความสุขผ่อนคลาย เป็ นชุดทีช่วยบําบัดสภาวะอารมณ์ของเราเอง ให้ สภาวะอารมณ์
สมบูรณ์ขึ :น... เป้าหมายสูงสุดในการวาดภาพสัตว์ เป็ นเรื องของการถ่ายทอดบุคลิกลักษณะ
ของตนเองผ่านโครงสร้ างของช้ าง และเรี ยกร้ องสิทธิd แต่ผลของมันคงไม่ได้ มาก คงเป็ นการ
นําเสนอความคิดของเราเองมากกว่า...272

อาจกล่าวได้ วา่ แรงจูงใจภายในเป็ นแรงผลักดันให้ ศลิ ปิ นแสดงพฤติกรรมเพือไปสู่
เป้าหมายในการสร้ างสรรค์คือ อันดับแรกศิลปิ นต้ องการแสดงออกและถ่ายทอดประสบการณ์ที
ได้ รับรู้ให้ ออกมาเป็ นรูปธรรมด้ วยกลวิธีทางศิลปะทีตนเองมีทกั ษะความสามารถ ซึง ในระหว่างการ
สร้ างสรรค์จนกระทัง ผลงานเสร็ จสมบูรณ์ศลิ ปิ นได้ รับประโยชน์ด้านความสุข ความผ่อนคลาย และ
ความภาคภูมิใจในศักยภาพของตน เป้าหมายอันดับต่อมาคือ ต้ องการเรี ยกร้ องให้ มนุษย์ตระหนักรู้
ถึงคุณค่าของช้ าง แต่เนืองจากการส่งสาระในผลงานศิลปะมีข้อจํากัดบางประการ กล่าวคือ
ผลงานศิลปะได้ รับความสนใจจากบุคคลเพียงบางกลุม่ เท่านัน:
จึงทําให้ การคาดหวังถึงความ
สัมฤทธิdผลเป็ นอันดับรองลงมา
ผลงานแต่ละชิ :นต่างมีแรงจูงใจภายในร่วมกันคือ ความสนใจ ความชืนชอบ และความ
เอื :ออาทรนํามาซึง ความต้ องการนําเสนอรูปช้ างในผลงานศิลปะของตน ซึง สามารถอธิบายทีมาของ
การนําเสนอรูปช้ างในผลงานแต่ละชิ :นได้ ดงั นี :
ผลงานชือ “คูบ่ ้ าน คูเ่ มือง” (ภาพที 106) เกิดจากทัศนคติของศิลปิ นทีมีตอ่ สภาพการณ์
ของช้ างไทยในปั จจุบนั ผสานกับความรู้ทีมีและวัสดุทีได้ พบเห็น ซึง ศิลปิ นกล่าวถึงว่า
เดิมช้ างเป็ นสัตว์ป่า คนจับช้ างมาฝึ กใช้ ให้ มนั ชักลากซุงในป่ า...พอผมไปเจอไม้ ผุ
ผมก็นกึ ถึงว่าพอใช้ งานเสร็ จก็ทิ :งขว้ าง บวกกับความคิดความรู้ สกึ ทีวา่ เดียวนี :เลิกใช้ ช้างทําป่ า
ไม้ แล้ ว ช้ างทีเยอะมากควาญช้ างก็พามาเดินตระเวนหากินในเมือง ผมคิดว่าไม้ ผทุ ีถกู ทิ :งไว้ ก็
ไม่ตา่ งจากช้ าง273
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จากความชืนชอบช้ างทําให้ ศิลปิ นเกิดความสนใจในเรื องราวความเป็ นไปเกียวกับช้ างที
ถูกลดคุณค่าขาดความสําคัญ ตลอดจนเกิดความต้ องการแสดงทัศนะของตนด้ วยกลวิธีทางศิลปะ
ขึ :น นอกจากนี :พื :นฐานทางการศึกษาของศิลปิ นทําให้ มีความสามารถด้ านจิตรกรรมไทยประเพณี จึง
ได้ หยิบยืมเอาภาพลักษณ์ของช้ างทีปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณีมานําเสนอ อีกทังได้
: รับแรง
กระตุ้นเร้ าจากวัสดุซงึ เมือศิลปิ นพบเห็นแล้ วก่อให้ เกิดความต้ องการนํามาสร้ างสรรค์เป็ นผลงาน
ผลงานชือ “คชอิสร” (ภาพที 107) เกิดจากการทีศลิ ปิ นได้ รับรู้ขา่ วสารและความเป็ นไป
ของช้ างไทยสัตว์ทีต้องอาศัยอยูใ่ นธรรมชาติแต่ควาญช้ างกลับนําเข้ ามาเดินเร่ขายอาหารตามท้ อง
ถนนในเมืองใหญ่ทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความรู้สึกสงสารช้ าง และต้ องการถ่ายทอดประสบการณ์ทีตนรับรู้
ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “ค่อนข้ างรู้สกึ กับช้ างทีเดินตามท้ องถนน ตอนนันมี
: กรงนกเลยเอามาใช้ ... ช้ างถูก
จํากัดอิสรภาพ... รู้สกึ ช้ างน่าสงสาร”274 ด้ วยอุปนิสยั ส่วนตัวของศิลปิ นทีมกั เกิดความเมตตากรุณา
ต่อสัตว์ โดยเฉพาะช้ างซึง เป็ นสัตว์ทีค้ นุ เคยและชืนชอบ ต้ องประสบกับปั ญหาขาดการเหลียวแล
ศิลปิ นจึงเกิดความต้ องการแสดงอออกเพือลดระดับภาวะอารมณ์ทีตงึ เครี ยดภายใน และต้ องการ
แสดงผลงานเพือให้ เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของช้ าง สัตว์สญ
ั ลักษณ์ของชาติไทย นอกจากนี :วัสดุ
ทีพบยังมีความสอดคล้ องกับเนื :อหาจึงเป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นนํามาใช้ แสดงออกในผลงานนี :
ผลงานชือ “ถ้ อยคําจากช้ างไทย” (ภาพที 108) เป็ นผลงานซึง มีทีมาคล้ ายคลึงกับ
ผลงานชือ “คูบ่ ้ านคูเ่ มือง” และผลงานชือ “คชอิสร” กล่าวคือ เกิดจากความต้ องการเรี ยกร้ องให้
มนุษย์ตระหนักรู้ ถึงคุณค่าของช้ าง ซึง นับวันถูกลดคุณค่าลงและขาดการเหลียวแล ดังทีศลิ ปิ น
กล่าวว่า
“เลือกทําช้ างมาเรี ยกร้ องสิทธิของตัวเองอย่างเงียบๆ...มันพ้ องกับเจอบล็อกขนมไหว้
พระจันทร์ โรงงานมันปิ ดผมไปเจอทีร้านขายของเก่า ผมก็ซื :อมา...”275 ภายหลังจากการได้ รับรู้
ข่าวสารของช้ างไทย
ประกอบกับการได้ รับการกระตุ้นเร้ าจากวัสดุทีมีความน่าสนใจศิลปิ นจึง
นํามาใช้ สร้ างสรรค์เป็ นผลงานศิลปะในทีสดุ
นอกจากนี :พิมพ์ขนมไหว้ พระจันทร์ ยงั มีนยั ยะบาง
ประการทีเหมาะสมอย่างมากในการนํามาใช้ สร้ างสรรค์ กล่าวคือ เดิมในอดีตขณะทีจีนถูกปกครอง
โดยชาวมองโกล ขนมไหว้ พระจันทร์ คือกุศโลบายด้ านการสือสารของชาวจีน โดยนํากระดาษเขียน
ข้ อความใส่เข้ าไปในขนมแล้ วส่งให้ แก่กนั ซึง ข้ อความในจดหมายคือการนัดวันเวลาให้ มารวมตัวกัน
เพือล้ มล้ างการปกครองของชาวมองโกล อีกทังบนขนมไหว้
:
พระจันทร์ ยงั ปรากฏตัวอักษรคําอวยพร
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ซึง ศิลปิ นคิดเห็นว่าการเกิดขึ :นของขนมมีจดุ ประสงค์เพือใช้ สง่ สาร
สอดคล้ องในการนํามาแสดงออกตามเนื :อหาทีศลิ ปิ นต้ องการ

ดังนันจึ
: งเหมาะสมและ

ผลงานชือ “พลาย” (ภาพที 109) เกิดจากความประทับใจในรูปร่าง และอุปนิสยั ของ
ช้ าง ทําให้ ศลิ ปิ นสนใจนํารู ปช้ างมาใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนตนเอง ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “ใช้ ช้างแทน
:
:นนี :จึงเกิดขึ :นจากความ
ตัวเอง ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึ ภายในต่างๆ...”276 ดังนันผลงานชิ
ต้ องการของศิลปิ นเพือสะท้ อนภาวะภายในจิตใจของตนเองผ่านการใช้ ช้างเป็ นสัญลักษณ์
ผลงานทัง: 3 ชิ :นสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความชืนชอบช้ างทํา
ให้ ศลิ ปิ นเกิดความรู้สกึ พิเศษ และนํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนตนเอง ซึง ปรากฏในผลงานชือ
“พลาย” (ภาพที 109) ในขณะเดียวกันการรับรู้ข่าวสารข้ อมูลเกียวกับช้ างมีผลผลักดันให้ ศลิ ปิ น
ต้ องการแสดงทัศนะของตนออกมาให้ เกิดเป็ นรูปธรรมดังเช่นในผลงานชือ “คูบ่ ้ าน คูเ่ มือง” (ภาพที
106) และ “คชอิสร” (ภาพที 107) ตลอดจน “ถ้ อยคําจากช้ างไทย” (ภาพที 108) สามารถสรุปได้ วา่
ผลงานทัง: 3 ชิ :นมีสิงเร้ าภายนอกร่วมกัน ได้ แก่ เรื องราวเกียวกับช้ าง และวัสดุทีสอดคล้ องกับ
แนวคิดของศิลปิ นจนทําให้ เกิดความสนใจนําเสนอรู ปช้ างในผลงานของตน ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า
“บางทีเราไปรู้สึกกับวัสดุทีกระตุ้นความคิดเรา... เห็นวัสดุแล้ วทําให้ นกึ ถึงงาน”277 โดยมีเจตนาใน
การแสดงออกเพือลดระดับความตึงเครี ยดภายใน เสริ มสร้ างความสุข ความผ่อนคลาย ตลอดจน
เรี ยกร้ องให้ ผ้ ชู มได้ ตระหนักรู้ ถึงคุณค่าและให้ ความสําคัญกับช้ างมากยิงขึ :น
ส่วนด้ านแรงจูงใจ
ภายนอกศิลปิ นได้ กล่าวถึง ดังนี :
เคยส่งงานประกวดเพราะมันมีงานอยู่ แล้ วก็พ้องกับเวลาทีเขากําหนดรับงาน...
ต้ องการแค่แสดงกิจกรรมร่ วมกับเขาเท่านันเอง
:
ไม่ได้ คาดหวังรางวัล เราก็ดวู า่ งานชิ :นนี :ดีมี
ความสมบูรณ์น่าสนใจอยากให้ คนอืนเห็นก็สง่ ไป ตอนนันยั
: งเป็ นนักศึกษาอยู่... เลิกส่งตอน
เรี ยนปริ ญญาโท... เรื องจะไปล่ารางวัลมันไม่ใช่ผม ผมไม่สนใจ... ความต้ องการภายใน
ต่างหากทีเป็ นตัวชี :นําให้ ผมทํางานในรู ปแบบไหนในแต่ละช่วงเวลา... ไม่ได้ คาดหวังเรื อง
ความสําเร็ จในงานในแต่ละชุด ไม่ได้ กําหนดว่าต้ องประสบความสําเร็ จ คนดูแล้ วต้ องทึง ...
ผลงานผมไม่เห็นจะขายได้ เลย ช้ างทีทํานอกเหนือจากงานประติมากรรมเนียขายไม่ได้ เลย
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งานชุดพวกนี :ผมทําเพราะผมอยากทํา ผมมีความคิดทีอินอยู่กบั ช้ าง ผมใช้ ศิลปะมาบําบัด
ตัวเอง... 278

ขณะทีศลิ ปิ นอยูใ่ นช่วงเริ มต้ นของการสร้ างสรรค์เคยส่งผลงานเข้ าร่วมประกวด และ
ได้ รับรางวัลหลายครัง:
แต่ผลงานทีได้ รับรางวัลมิได้ นําเสนอรู ปสัตว์เป็ นประธานหลักของภาพ
นอกจากนี :ศิลปิ นยังไม่คาดหวังต่อการยอมรับจากผู้ชมงานศิลปะของตน และไม่คาดหวังด้ านการ
ขายผลงานศิลปะ เนืองจากตลอดระยะเวลาทีสร้ างผลงานศิลปะทีนําเสนอรูปสัตว์มายาวนานมี
เพียงประติมากรรมรูปช้ างเท่านันที
: สามารถขายได้ ส่วนผลงานสือประสมและผลงานจิตรกรรม
จํานวนมากยังคงเป็ นสมบัติสะสมของศิลปิ น ทัศนะทีมีตอ่ การสร้ างสรรค์ศลิ ปะของศิลปิ นได้ มงุ่ ให้
ความสําคัญกับการนําเสนอในสิงทีตนเองสนใจ และต้ องการแสดงออก ดังนันจึ
: งสามารถสรุปได้ วา่
แรงจูงใจภายในเป็ นพลังสําคัญทีทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีแสดงรู ปสัตว์มาอย่างต่อเนือง
และยาวนาน โดยไม่ต้องอาศัยปั จจัยด้ านแรงจูงใจภายนอกสนับสนุน
กระบวนแบบ
ผลงานศิลปะของศิลปิ นมีการนําเสนอด้ วยกระบวนแบบทีหลากหลาย ซึง แต่ละผลงาน
มีรายละเอียดของการนําเสนอดังนี :
ผลงานชือ “คูบ่ ้ าน คูเ่ มือง” (ภาพที 106) ศิลปิ นหยิบยืมภาพลักษณ์ของช้ างตาม
แบบอย่างในงานจิตรกรรมไทยประเพณี ซึง เกิดจากการผสมผสานระหว่างความจริ งและจินตนาการ
มาใช้ เพือเป็ นสัญลักษณ์แทนความมีคณ
ุ ค่าของช้ างไทย ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า “เป็ นเรื องจิตสํานึก
ทีเกียวกับช้ าง แต่ผมไม่ได้ ถ่ายทอดตรงๆ เอารูปช้ างต้ น ช้ างเผือกของพระมหากษัตริ ย์มาใช้ ”
ช้ างเผือกจึงกลายเป็ นตัวแทนของช้ างไทยทังหมดที
:
ถกู ละเลยและขาดการให้ ความสําคัญ นอกจากนี :
ศิลปิ นได้ วาดรูปช้ างเผือกลงบนประตูไม้ ทีมีสภาพผุเก่า ซึง ก่อให้ เกิดการตีความถึงสัญลักษณ์บาง
ประการด้ วย ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการแสดงออกผ่านกระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสัญลักษณ์
ผลงานชือ “คชอิสร” (ภาพที 107) ศิลปิ นนําเสนอเพียงรูปร่างของช้ างทีถึงแม้ จะมีเส้ น
รอบนอกทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับการแสดงความเหมือนจริ ง แต่ของรูปร่างช้ างดังกล่าวปราศจาก
ซึง รายละเอียด แตกต่างไปจากสภาพความเป็ นจริ งทีสามารถพบเห็นได้ ทวั ไป นอกจากนี :ภายใน
รูปร่างของช้ างปรากฏร่ องรอยคราบพื :นผิวทีก่อให้ เกิดความรู้สกึ ถึงความเสือมสลาย ประกอบกับ
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กรอบไม้ ลกู กรงทียืนออกได้ กระตุ้นเร้ าให้ เกิดการตีความด้ านสัญลักษณ์ถึงสภาพการณ์ของช้ าง
ปั จจุบนั ทีขาดซึง อิสรภาพ และถูกละเลยไม่เห็นคุณค่า อาจกล่าวได้ วา่ การแสดงรู ปร่างของช้ างมิได้
จําเพาะเจาะจงถึงช้ างตัวใดตัวหนึง แต่เป็ นตัวแทนของช้ างทีได้ รับความทุกข์ทรมานทังหมด
:
ดังนัน:
จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :แสดงออกตามกระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสัญลักษณ์
ผลงานชือ “ถ้ อยคําจากช้ างไทย” (ภาพที 108) ศิลปิ นนําเอาพิมพ์ขนมไหว้ พระจันทร์ มา
จัดเรี ยงให้ เกิดเป็ นรูปร่างของหัวช้ าง
จากการจัดเรี ยงพิมพ์แต่ละอันก่อให้ เกิดเส้ นรอบนอกของ
รูปร่างช้ างทีถกู ลดทอนรายละเอียดให้ เกิดความเรี ยบง่าย โดยคํานึงถึงความงามและความเป็ น
ระเบียบของเส้ นโครงสร้ างทังหมด
:
จึงมีลกั ษณะของการสร้ างสรรค์ตามประบวนแบบเชิงรูปแบบ
นิยม แต่เมือพิจารณาไปทีรายละเอียดทีปรากฏในพิมพ์ขนมไหว้ พระจันทร์ แต่ละอันได้ ก่อให้ เกิด
การนึกไปถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ วสั ดุ และการนําเสนอรูปร่ างของช้ าง จนกระตุ้นให้ เกิดการตัง:
คําถามและการตีความในลําดับต่อมา
ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการผสมผสานกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสัญลักษณ์ หากแต่กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมมีความชัดเจนมากกว่า
ผลงานชือ “พลาย” (ภาพที 109) เกิดจากความต้ องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ภายในของศิลปิ น โดยอาศัยรูปทรงของช้ างมาเป็ นสัญลักษณ์แทนตัวศิลปิ นเอง จากภาพศิลปิ นได้
หยิบยืมเอาภาพลักษณ์ของช้ างในงานจิตรกรรมไทยมานําเสนอ
โดยทีภายในรู ปทรงของช้ าง
ปรากฏพื :นผิวขรุขระ ประกอบกับพื :นหลังของภาพปรากฏร่องรอยอันเกิดจากการปาดป้ายฝี แปรง
ไปมาอย่างฉับพลัน ก่อให้ เกิดการกระตุ้นเร้ าต่อภาวะอารมณ์ภายในสัมผัสได้ ถึงความปั นป่ วน ซึง
สะท้ อนให้ เห็นถึงการแสดงออกในกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ แต่เมือพิจารณา
ไปทีรูปทรงของช้ างซึง มีลกั ษณะของการผสมผสานจินตนาการ
และสภาพแวดล้ อมทีเกิดจาก
ร่องรอยฝี แปรงเช่นนี :ย่อมก่อให้ เกิดความแตกต่างไปจากสภาพความเป็ นจริ งทัว ไป ประกอบศิลปิ น
ได้ ใช้ รูปทรงของช้ างเพือเป็ นสัญลักษณ์แทนตนเอง ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการนําเสนอด้ วยกระบวน
แบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ ผสานกับกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ แต่มี
สัดส่วนของกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สึกชัดเจนมากกว่าเนืองจากร่ องรอยทีเกิด
จากฝี แปรงปะทะต่อสายตาผู้ชมได้ เป็ นอันดับแรก
สรุปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ของศิลปิ นมีการนําเสนอผ่านกระบวนแบบทีหลากหลาย ได้ แก่
การแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ
และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ ซึง มีสดั ส่วนของการผสมผสานทีแตกต่างกันไป
ตามความสนใจของศิลปิ น
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จากความสนใจของศิลปิ นทีชืนชอบช้ างจนนํามาเป็ นสัญลักษณ์แทนตนเอง และความ
สนใจในข่าวสารเกียวกับสภาพการณ์ของช้ างไทยทําให้ ศิลปิ นนําเสนอผลงานด้ วยเนื :อหาส่วนตัว
และเนื :อหาสังคม ซึง มีรายละเอียดของแต่ละผลงาน ดังนี :
ผลงานชือ “คูบ่ ้ านคูเ่ มือง” (ภาพที 106) ศิลปิ นเลือกนําเสนอเนื :อหาผ่านการเล่าเรื อง
ด้ วยวัสดุและรู ปทรง ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
เลือกเอาวัสดุทีเป็ นไม้ ประตูบ้านมันเคยเป็ นไม้ ท่อนหนึง ทีเคยถูกแปรรู ป เอามาทํา
ประตูบ้านให้ คนพอคนใช้ เสร็ จผุก็ทิ :ง ผมก็หยิบประตูผๆุ มาเขียนรู ปช้ างเผือก... มันเคยถูก
ตระเวนจับมาเพือเป็ นเครื องบรรณาการแก่กษัตริ ย์ มันถูกตีคา่ สูงสุด แต่เดียวนี :ก็ไม่ได้ ใช้ แล้ ว
... มันน่าสนใจทีวา่ ตัวมันเองไม่ตา่ งกับสัตว์ทีถกู ทอดทิ :ง ผมพยายามเขียนตัวมันให้ มีคา่ มี
คุณสมบัติทีเคยได้ รับการยกย่องเชิดชู แต่เอามาเขียนบนไม้ ผุ เป็ นสิงทีมนั ถูกลืม279

รูปทรงของช้ างเผือกถูกนําเสนอผ่านจิตรกรรมแนวไทยประเพณีทีเคยได้ รับการยกย่อง
ให้ เป็ นมรดกลํ :าค่า และช้ างซึง เคยเป็ นสัตว์มงคลคูบ่ ารมีของกษัตริ ย์ถกู นํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทน
ช้ างไทยในปั จจุบนั จากอดีตช้ างเคยเป็ นสัตว์ทีถกู มองว่ามีความสําคัญ แต่ทว่าในขณะนี :กลับถูก
ละเลยและถูกลดคุณค่าปราศจากการดูแลเอาใจใส่
มนุษย์ได้ เป็ นผู้หยิบยืนความเปลียนแปลง
ให้ แก่ธรรมชาติโดยพรากมันออกจากสภาพทีควรเป็ น ช้ างจากอดีตสู่ปัจจุบนั จากป่ าสูเ่ มือง จากที
เคยได้ รับความสําคัญวันนี :กลับไร้ ซงึ คุณค่า เช่นเดียวกับไม้ ทีผทุ ีเดิมเคยเป็ นต้ นไม้ ใหญ่ มนุษย์ได้
จัดการแปรรู ปเป็ นประตูเพือประโยชน์ด้านการใช้ สอย เมือผ่านกาลเวลาเกิดความเสือมสลาย ไม้ ผุ
จึงถูกทิ :งขว้ างอย่างไร้ คา่ และถูกลืม
ผลงานชือ “คชอิสร” (ภาพที 107) มีเนื :อหาทีสืบเนืองมาจากผลงานข้ างต้ น คือต้ องการ
นําเสนอเรื องราวเกียวกับการพรากสัตว์ออกจากบริ บทเดิมทีควรเป็ น
อันเป็ นผลสืบเนืองมาจาก
ความเห็นแก่ตวั ของมนุษย์ ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ช้ างถูกจํากัดอิสรภาพ จับมันมาอยูใ่ นทีทีไม่ใช่
สภาพแวดล้ อมของมัน...
การใช้ ช้างตามฟั งชัน เดิมมันเปลียนไปแล้ ว...
เราทําเพือเรี ยกร้ อง
280
สิงแวดล้ อมทีควรจะเป็ นของเขา” ศิลปิ นมุง่ นําเสนอเรื องราวเกียวกับช้ างในสังคมไทย ซึง เดิมใน
อดีตมนุษย์จบั ช้ างเพือนํามาใช้ ประโยชน์ทงในด้
ั : านการศึกสงคราม การชักลากซุง เมือกาลเวลา
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เปลียนความสําคัญของช้ างก็เปลียนแปลงไปในทิศทางทีเลวร้ ายลง จากสัตว์ทีเคยได้ รับการยกย่อง
ว่าเป็ นสัตว์คบู่ ้ านคูเ่ มือง เป็ นสัตว์สญ
ั ลักษณ์ของไทย ในวันนี :กลับถูกควาญช้ างนําเข้ ามาเดินหากิน
ในเมืองซึง เป็ นสภาพแวดล้ อมทีไม่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของช้ างโดยสิ :นเชิง
ผลงานชือ “ถ้ อยคําจากช้ างไทย” (ภาพที 108) ศิลปิ นนําเสนอเนื :อหาด้ านการเรี ยกร้ อง
ให้ ตระหนักเห็นคุณค่าของช้ างผ่านการสร้ างสรรค์ด้วยพิมพ์ขนมไหว้ พระจันทร์ ซึงขนมชนิดนี :ถูก
คิดค้ นขึ :นเพือใช้ เป็ นสือกลางในการสือสารกันของชาวจีน ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “เมือก่อนข้ างในขนม
ไหว้ พระจันทร์ จะใส่กระดาษส่งข่าวให้ ฝ่ายตัวเอง... ตัวอักษรบนพิมพ์ก็มีคําอวยพร มันก็พยายาม
ส่งข่าวสารให้ กบั คนกิน... จริ งๆแล้ วช้ างก็พยายามจะส่งข่าวถึงคน...281 อาจกล่าวได้ ว่าจุดประสงค์
ในการทําขนมไหว้ พระจันทร์ ของชาวจีนในอดีต ตัวอักษรทีปรากฏบนพิมพ์ขนมไหว้ พระจันทร์ และ
การจัดวางพิมพ์ดงั กล่าวให้ เป็ นรูปหัวช้ างของศิลปิ นต่างมีจดุ ประสงค์เดียวกันคือ ต้ องการสือสาร
จึงสามารถสรุปได้ วา่ ศิลปิ นจึงต้ องการส่งสาระให้ ผ้ ชู มได้ เกิดการตระหนักเห็นคุณค่าของช้ างผ่าน
วัสดุซงึ มีนยั ยะทีสอดคล้ องกัน
ผลงานชือ “พลาย” (ภาพที 109) เป็ นการนําเสนออารมณ์ความรู้สึกของศิลปิ นในภาวะ
หนึง ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “เราก็หยิบเอาบุคลิก รูปทรง อุปนิสยั ของช้ างมาแทนสัญลักษณ์ของตัวเอง
และให้ ช้างแปรเปลียนไปตามอารมณ์ตา่ งๆ สีสนั เปลียนไป แต่รูปทรงไม่เปลียน เหมือนกับว่าตัวเรา
ไม่เปลียนแต่เป็ นอารมณ์ความรู้สกึ ภายในทีเปลียน... บางอารมณ์ก็เกรี ย: วกราดนิดหน่อย”282 ดังนัน:
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานชิ :นนี : ศิลปิ นได้ มงุ่ แสดงออกซึงสภาวะอารมณ์ทีเกรี ย: วกราดของตนผ่าน
รูปทรง สีและทัศนธาตุอืนๆ
สรุปได้ วา่ ผลงานศิลปะรูปสัตว์ของศิลปิ นได้ นําเสนอเนื :อหาสังคมและเนื :อหาส่วนตัว
โดยทีผลงานชือ “คูบ่ ้ าน คูเ่ มือง” ผลงานชือ “คชอิสร” และผลงานชือ “ถ้ อยคําจากช้ างไทย” มีการ
นําเสนอเนื :อหาสังคม ซึง เกิดจากการสัมผัสรับรู้ในข้ อมูลข่าวสารต่างๆทีเกิดขึ :นในสังคม และ
ตระหนักว่าเป็ นปั ญหาสําคัญระดับชาติของไทย ส่วนผลงานชือ “พลาย” มีการนําเสนอเนื :อหา
ส่วนตัว เนืองจากศิลปิ นถ่ายทอดสัญลักษณ์รูปช้ างแทนภาวะภายในจิตใจของตัวศิลปิ นเอง
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สุธี คุณาวิชยานนท์
สุธี คุณาวิชยานนท์ เกิดเมือวันที 23 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2508 ทีจงั หวัดกรุงเทพมหานครฯ
ปั จจุบนั อายุ 45 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขา
สาขาภาพพิ
ภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และในระดับปริ ญญาโท สาขาทัศนศิลป์จาก
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปั จจุบนั รับราชการเป็ นอาจารย์
นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปิ นเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญต่อวงการศิลปะในประเทศไทย
นอกเหนือจากหน้ าที
อาจารย์ นักวิชาการศิลปะ และภัณฑารักษ์ ศิลปิ นยังคงสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะและนําออกแสดง
อย่างต่อเนือง การแสดงผลงานในปี พ.ศ.2538-2542 ศิลปิ นได้ นําเสนอผลงานโดยใช้ รูปสัตว์ 3
ชนิด ได้ แก่ ช้ าง เสือ ควาย ซึง ช้ างเป็ นสัตว์ชนิดแรกทีถกู นํามาใช้ ถ่ายทอดความคิดเห็นในปี พ.ศ.
2538 และยังคงนําเสนอรูปช้ างในผลงานศิลปะเรื อยมาจนกระทัง ปี พ.ศ. 2542 ตลอดระยะเวลา
กว่า 5 ปี มีผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์เป็ นจํานวนมาก

ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 3 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “เคยอยู”่ (ภาพที 110) ผลงานชือ “ช้ างลอยนํ :า” (ภาพที 111) และผลงานชือ “ช้ าง
กระทืบโรง” (ภาพที 112) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 110 เคยอยู่, 2538 เทคนิค สือผสม ขนาด 50 x 320 x 615 ซม.
ทีมา: สุธี คุณาวิชยานนท์: ผลงานปี 2538-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ตาดู, 2541), 10.
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ภาพที 111 ช้ างบนโต๊ ะ, 2538 เทคนิค สือผสม ขนาด 80 x 400 ซม.
ทีมา: สุธี คุณาวิชยานนท์: ผลงานปี 2538-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ตาดู), 14.

ภาพที 112 ช้ างกระทืบโรง (สะสมลมหายใจ), 2545 ขนาด 120 x 257 x 380 ซม.
ทีมา: สุธี คุณาวิชยานนท์: ผลงานปี 2538-2541 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์ตาดู), 49
แรงจูงใจ
ศิลปิ นเกิดและเติบโตในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ
เมืองหลวงทีเต็มไปด้ วยข้ อมูล
ข่าวสารทางวัฒนธรรมตังแต่
: อดีตจนกระทัง ถึงปั จจุบนั จากประสบการณ์ทีได้ สงั สมและเรี ยนรู้ถึงวิถี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยในอดีต ถูกนํามาเชือมโยง
มโยงเข้
เข้ ากับสภาพการณ์ของยุคปั จจุบนั ซึง เป็ นวิถี
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แห่งความเจริ ญทางวัตถุ ผลักดันให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจสร้ างสรรค์ผลงานชุด “ช้ างเผือกสยาม”
ขึ :น ซึง ผลงานชือ “เคยอยู”่ (ภาพที 110) คือหนึง ในผลงานจํานวนหลายชิ :นของชุดดังกล่าว โดย
ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์ดงั นี :
ชุดช้ างมีทีมาจาก ก่อนทีจะทํามีความสนใจประเด็นสังคม แต่ก็ยงั ไม่ได้ ทํางาน
ศิลปะอะไร ปลายปี 37 หรื อปี 38 ผมไปกับอาจารย์สมุ น ศรี แสง วิชาประวัติศาสตร์ ศิลป์ของ
ไทย อาจารย์พานักศึกษาไปสุโขทัย ตอนนันเป็
: นอาจารย์ใหม่ก็ตามอาจารย์เขาไป ทีวดั
มหาธาตุสโุ ขทัยก็มีปนู ปั น: เยอะแยะติดอยู่ตามสถาปั ตยกรรม และทีร่วงๆลงมา ผมไปเจอหัว
ช้ างกับงวงมันหักออกจากกัน ใครไม่ร้ ู พยายามเอามันมาต่อกัน ผมเห็นก็แวบขึ :นมา นึกไปถึง
เป็ ด หมูหนั ทีตายไปแล้ ว พอสับเป็ นชิ :นเขาก็พยายามเรี ยงให้ เป็ นตัว... และงานอีกชิ :นหนึง ที
ให้ แรงบันดาลใจคือ รู ปเขียนของขรัวอินโข่งเป็ นรู ปป่ ามืดๆ และมีรูปมีช้างอยู่ตรงกลาง
เหมือนช้ างขาวๆกําลังเลือนหายไปในป่ ามืดๆ แต่จริ งๆแล้ วเป็ นรู ปทียงั เขียนไม่เสร็ จ... เว้ นตัว
ช้ างเอาไว้ ยงั ไม่ได้ เขียนรู ปช้ าง แต่ดแู ล้ วมันเหมือนช้ างกําลังเบลอๆหายไป...283

เดิมศิลปิ นมีความสนใจประเด็นเรื องราวทีเกิดขึ :นในสังคม โดยมีทศั นะเกียวกับวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยทีคอ่ ยๆเลือนหายไปจากสังคมปั จจุบนั จนกระทัง ได้ มีโอกาสพานักศึกษาเดินทาง
ไปทัศนศึกษายังจังหวัดสุโขทัย
โบราณสถานทีสําคัญแห่งหนึง ซึง เป็ นแหล่งรวมอารยธรรมอัน
ทรงคุณค่าของชาติ การไปทัศนศึกษาครัง: นี :ทําให้ ศลิ ปิ นได้ พบเห็นปูนปั น: รู ปช้ างทีแตกหัก โดยมีผ้ ู
พยายามนําเอาซากปูนปั น: เหล่านันวางเรี
:
ยงกลับคืนให้ อยูใ่ นสภาพเดิม หากแต่ความพยายามเช่นนี :
กลับไม่สามารถเป็ นไปได้ เพราะสิงทีแตกสลายแล้ วย่อมประสานกลับคืนได้ ยากทําได้ เพียงวางเรี ยง
ต่อกันให้ คงสภาพเดิมได้ มากทีสดุ จากสถานการณ์ทีปรากฏทําให้ ศิลปิ นเชือมโยงภาพทีเห็นเข้ ากับ
ทัศนะทีมีตอ่ สังคม ตลอดจนดึงเอาภาพความทรงจําเมือครัง: ทีได้ พบเห็นภาพช้ างในผลงานจิตรกรรม
ของศิลปิ นชันครู
: ขรัวอินโข่งเข้ ามาผสมผสาน อาจกล่าวได้ วา่ ทังปู
: นปั น: และภาพจิตรกรรมของขรัว
อินโข่งต่างปรากฏรู ปช้ าง ดังนันจึ
: งกลายเป็ นมูลเหตุทีมาของการสร้ างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรู ปช้ าง
ขึ :น นอกจากนี :ช้ างยังมีความสอดคล้ องกับแนวความคิดทีศลิ ปิ นต้ องการแสดงออก โดยศิลปิ นได้
กล่าวสรุปถึงมูลเหตุของการนําเสนอรู ปช้ างในผลงานดังนี :
อันดับแรกอาจเป็ นเพราะผมไปเห็นปูปัน: รู ปช้ าง และรู ปขรัวอินโข่งก็ช้าง อันดับ
ต่อมาช้ างสวยเป็ นสัตว์โบราณ เป็ นสัตว์ทีพอเห็นแล้ วนึกถึงอดีต อาจจะด้ วยขนาด ร่ องรอย
ผิวหนัง ช้ างเป็ นสัตว์ทีอายุยืน และในประวัติศาสตร์ ประเพณีเราจะเห็นช้ าง เลยเป็ นตัวแทน
283

สัมภาษณ์ สุธี คุณาวิชายานนท์, ศิลปิ น, 5 มีนาคม 2553.

319
ของอดีตเก่าแก่ยาวนาน มันตรงในความหมายเชิงวัฒนธรรมของไทย... คงชอบรู ปทรง
รู ปร่ างของช้ างเพราะเรามาสายวิชวล ภาพสําคัญและเรื องราวต่างๆทีแวดล้ อม ตํานาน หรื อ
ประวัติศาสตร์ ของช้ างทีเป็ นธง ภาพเขียนกรมพระยานริ ศฯ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัด
โพธิd อะไรอย่างนี :เป็ นสิงทีเราประทับใจด้ วย284

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึงความสนใจในคุณค่าของศิลปะไทย ตลอดจนความ
ประทับใจรู ปทรงของช้ าง
สัตว์ทีมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยซึง ถูกใช้ แสดงออกเชิง
สัญลักษณ์มาตังแต่
: อดีต และยังคงสามารถนํามาใช้ ให้ เกิดความสอดคล้ องกับความคิดของศิลปิ น
อาจกล่าวได้ วา่ ซากปรักหักพังของช้ างปูนปั น: และสภาพการณ์ทีมีผ้ พู ยายามรักษาให้ คงสภาพเดิม
คือ สิงเร้ าภายนอก ทีปลุกกระตุ้นสิงเร้ าภายในคือ ก่อให้ เกิดความต้ องการแสดงข้ อคิดเห็นเกียวกับ
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย ตลอดจนเกิดการดึงเอาภาพความทรงจําจากประสบการณ์รับรู้
เดิมเกียวกับภาพจิตรกรรมของขรัวอินโข่ง และเกิดการเชือมโยงความคิดเพือหาหนทางในการสือ
ความหมายด้ านสัญลักษณ์ให้ สอดคล้ องกับเนื :อหาทีต้องการถ่ายทอด จึงก่อให้ เกิดแรงผลักดันให้
ศิลปิ นกระทําการเพือตอบสนองต่อสิงเร้ าภายในจิตใจของตน ด้ วยกลวิธีสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะที
ตนมีทกั ษะความสามารถ ซึง ถือเป็ นแรงผลักดันมาจากแรงจูงใจภายในทีทําให้ ศลิ ปิ นเกิดมีความ
พยายามคิดค้ นกลวิธีในการถ่ายทอด เพือให้ ความคิดเห็นของตนได้ ปรากฏเป็ นรู ปธรรม
ผลงานชือ “ช้ างบนโต๊ ะ” (ภาพที 111) เป็ นผลงานในชุด “ช้ างเผือกสยาม” ซึง ศิลปิ นได้
กล่าวถึงทีมาในการสร้ างสรรค์ ดังนี :
งานชิ :นนี :ก็ได้ ไอเดียจากโต๊ ะกินข้ าว... ตอนทํางานเลยจําลองโต๊ ะอาหาร...ร้ านต้ น
โพธิdตรงถนนพระอาทิตย์ ตอนนี :เลิกไปแล้ ว ร้ านอาหารนี :มีแก้ วใสมีการพิมพ์รูปช้ างบนแก้ ว...
เดียวช้ างก็จมนํ :า พอกินนํ :าช้ างเริ มโผล่หวั กินไปเดียวยืนเส้ นขอบผิวนํ :า พอนํ :าลดลงก็
กลายเป็ นลอยอยู่ เป็ นระดับนํ :าทีตา่ งกัน... ภาพช้ างในงานส่วนใหญ่ไม่ได้ คิดเอง ไปเอามา
จากจิตรกรรมฝาผนัง เป็ นการอ้ างอิงถึงวัฒนธรรมประเพณีเพือให้ มีความหมาย เป็ นสิงทีมา
จากของเก่า...285

ผลงานชิ :นนี :มีแนวคิดเกียวกับประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย โดยเกิดจาก
จากการได้ พบเห็นแก้ วนํ :าทีพิมพ์รูปช้ างในร้ านอาหารแห่งหนึง เมือริ นนํ :าจนเต็มแก้ วภาพทีปรากฏ
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คือช้ างกําลังจมนํ :า และเมือศิลปิ นดืมนํ :าช้ างได้ โผล่ขึ :นจากระดับนํ :าทีละน้ อย จนกระทัง ลอยอยู่
เหนือผิวนํ :า ดังนันภาพช้
:
างทีปรากฏบนแก้ ว และระดับนํ :าในแก้ วจึงเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นต่อ
ความสนใจภายในของศิลปิ น และกลายเป็ นทีมาของการนําเสนอผลงานในลักษณะทีปรากฏ โดย
มีการจัดวางโหลแก้ วจํานวน 12 ใบ ภายในบรรจุนํ :าให้ มีระดับแตกต่างกัน นอกจากนี :โหลแก้ วแต่ละ
ใบปรากฏรูปช้ างในอิริยาบถทีแตกต่างกัน
ซึง ศิลปิ นได้ นําเอาภาพลักษณ์ของช้ างมาจากภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในวัดไทย สมุดข่อย และธงชาติสยาม เพือเป็ นการแสดงข้ อคิดกระตุ้นให้ นกึ ถึง
สภาพการณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทยว่ากําลังสูญสลายหรื ออยูร่ อด สรุปได้ ว่าทัง:
กระบวนการคิดอันเป็ นผลมาจากการถูกกระตุ้นเร้ าจากสิงเร้ าภายนอกให้ เกิดความสนใจ
และ
กระบวนการสร้ างสรรค์อนั เกิดจากความต้ องการแสดงออกซึง ทัศนะของตน ตลอดจนความต้ องการ
แสดงศักยภาพเชิงศิลปะถือเป็ นสิงเร้ าภายใน ทังความสนใจ
:
ความต้ องการถ่ายทอดความคิดเห็น
และความต้ องการสร้ างสรรค์ล้วนเกิดขึ :นภายใต้ แรงผลักดันจากแรงจูงใจภายในของศิลปิ นทังสิ
: :น
การแสดงนิทรรศการชือ “ฝนตกขี :หมูไหล” ในปี พ.ศ.2541 ปรากฏผลงานชุด “ยุบหนอ
พองหนอ” ได้ มีการสร้ างโครงสร้ างช้ างขึ :นจากยางพารา ในผลงานชือ “ช้ างกระทืบโรง” (ภาพที
112) มีแนวคิดทีสืบเนืองมาจากผลงานชุด “ช้ างเผือกสยาม” ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการ
แสดงออก ดังนี :
“ยุบหนอพองหนอ” ต่อเนืองมาจากวัสดุในชุด “ช้ างเผือกสยาม” คือ ตอนแรกทํา
บล็อกยางพาราเป็ นรู ปช้ างตัวเล็ก... ยางพารามันนิมนุ่มเหียว เราพยายามตัง: มันก็ล้ม...
คุณลักษณะของยางไม่แข็งแรง แต่เราพยายามจับตังให้
: มนั แข็งแรงยืนด้ วยตัวมันเองให้ ได้
เลยสนใจ น่าจะเอามาทํางานได้ สอดคล้ องกับสิงทีตายไปแล้ วแต่เราพยายามยื :อชีวิตมัน
ต่อไป เลยพัฒนามาคิดว่าทําเป็ นประติมากรรมทีใช้ คณ
ุ ลักษณะของยางให้ เป็ นประโยชน์
แล้ วสามารถตอบโจทย์ทางความคิดของเราได้ ก็คิดไปว่าเป็ นรู ปสัตว์... เราเคยทําช้ างมา
ก่อนหน้ านี :แล้ ว... ความคิดก็ต่อเนือง...286

ผลงานชิ :นนี :เป็ นผลสืบเนืองมาจากการสร้ างสรรค์ชดุ “ช้ างเผือกสยาม” ศิลปิ นได้ สร้ าง
แม่พิมพ์รูปช้ างขนาดเล็กด้ วยวัสดุยางพาราเพือทําช้ างนํ :าแข็ง ซึง เป็ นส่วนประกอบหนึง ในผลงาน
ชือ “ช้ างลอยนํ :า” แม่พิมพ์รูปช้ างทีสร้ างขึ :นจากยางพาราอ่อนยวบไม่สามารถจัดวางให้ ตงอยู
ั : ไ่ ด้ จงึ
กลายเป็ นสิงกระตุ้นเร้ าต่อความสนใจ ทําให้ ศลิ ปิ นค้ นพบกลวิธีในการนําเสนอผลงานโดยใช้ วสั ดุ
ยางพาราทีมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับแนวความคิดเดิมทีต้องการถ่ายทอดเกียวกับสภาพการณ์ทาง
286
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สังคม และวัฒนธรรมของไทย ดังนันช้
: างจึงถูกนํามาใช้ แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ อาจกล่าวได้ วา่
ผลงานชือ “ช้ างกระทืบโรง” เกิดจากแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ การค้ นพบกลวิธีในการสร้ างสรรค์
ความสนใจในวัสดุทีความสอดคล้ องกับแนวความคิด และความสนใจในเรื องราวเหตุการณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความต้ องการถ่ายทอดผลงานให้ ปรากฏออกมาเป็ นรูปธรรม โดย
อาศัยกลวิธีเชิงศิลปะทีตนมีทกั ษะความสามารถ เพือแสดงอิสระทางความคิดและศักยภาพเชิง
สร้ างสรรค์ของตน
ผลงานทัง: 3 ชิ :นสามารถแสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลทีศลิ ปิ นได้ รับจากแรงจูงใจภายในซึง มี
ผลผลักดันให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรู ปช้ างขึ :น โดยทีระดับของแรงจูงใจภายในเรื องช้ าง
นี :ปรากฏในช่วงระยะเวลาจากปี พ.ศ.2538-2542 ต่อมาระดับแรงจูงใจภายในด้ านความสนใจ
นําเสนอแนวคิดด้ วยรู ปช้ างลดลง โดยมีการนําเสนอความคิดด้ วยสิงอืน ส่วนด้ านแรงจูงใจภายนอก
เรื องรางวัล ชือเสียง เงินทอง และการยอมรับจากสังคม ศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
ตอนเรี ยนเรื องการประกวดก็เป็ นไปตามปกติ ทังหมดมั
:
นคือบรรยากาศรวมๆของ
การเรี ยนเป็ นโดยทางอ้ อม อาจารย์สง่ รุ่นพีสง่ เพือนส่ง เป็ นโดยปริ ยายว่าเราก็ต้องส่ง... แต่
ไม่ได้ สนใจส่งประกวดเท่าไหร่ พอไม่สง่ ก็ไม่ได้ สง่ มาตลอด... การขายงานก็มีสว่ นนะสําหรับ
การเป็ นศิลปิ นก็ปฏิเสธไม่ได้ แต่ผมคงไม่ได้ มองว่ามันสําคัญ... ถ้ าชัง กันระหว่างรางวัลกับ
งานทีขายได้ เรื องขายงานมันเป็ นรายได้ สําหรับเลี :ยงชีพให้ ทํางานต่อไป มีสว่ นจูงใจให้ ระบบ
ของผมมันดําเนินไปได้ ... รางวัล ชือเสียง เงินทอง มีสว่ นกับการเป็ นศิลปิ นแต่ไม่ได้ สําคัญ
ทีสดุ สิงทีสําคัญคือการทีเราได้ สนุก อดคิดเรื องงานไม่ได้ เป็ นความอยาก ความสนุกในสิงที
ได้ ทํา... ต้ องการสือสารในสิงทีเราอยากจะบอก ว่าเกิดอะไรขึ :นกับสังคมทีเราอยู่อาศัย ความ
เสือมของวัฒนธรรม... อยากให้ ตระหนักถึงสภาวะทีเกิดขึ :นในขณะนี :...287

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ แรงจูงใจภายนอกนันมี
: อิทธิพลต่อการขับเคลือน
กระบวนการสร้ างสรรค์ของศิลปิ น เนืองจากแรงจูงใจภายนอกเรื องเงิน และการได้ รับความยอมรับ
จากบุคคลอืนในสังคมมีผลเสริ มแรงให้ ระดับของแรงจูงใจภายในทวีพลังขึ :น กล่าวคือ เป็ นการ
เสริ มสร้ างกําลังกาย และกําลังใจให้ ศลิ ปิ นเกิดความมุง่ มัน พัฒนาผลงานของตน เพือนําเสนอต่อ
สาธารณชนต่อไป อย่างไรก็ตามแรงจูงใจภายนอกดังกล่าวกลับมิใช่สิงเร้ าทีเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
สร้ างสรรค์ ปรากฏเพียงสิงเร้ าทีเกิดจากแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความต้ องการแสดงออกซึง อิสระ
ทางความคิด
การได้ สร้ างแง่คดิ กระตุ้นสังคมให้ เกิดการตระหนักรู้ ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
287
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ตลอดจนได้ กระทําการสร้ างสรรค์ตามธรรมชาตินิสยั ของผู้ทีรักและสนใจในศิลปะ ผลทีได้ รับคือ
สามารถตอบสนองต่อสิงเร้ าดังกล่าวนํามาซึง ความสุข สนุก และความภาคภูมิใจในศักยภาพเชิง
ศิลปะของตน จากปณิธานความมุง่ มัน สร้ างผลงานโดยสะท้ อนเนื :อหาทีเกียวข้ องกับสังคมอย่าง
ต่อเนืองจึงเป็ นผลทําให้ ศลิ ปิ นได้ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มนัส เศียรสิงห์ “แดง” ศิลปิ นทัศนศิลป์ดีเด่น
ด้ านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็ นธรรม ซึง จัดโดยสถาบันปรี ดี พนมยงค์ ในปี พ.ศ.2545
ลักษณะของแรงจูงใจภายนอกและภายในเช่นนี :ปรากฏอยูใ่ นผลงานโดยรวมของศิลปิ น
ซึง ครอบคลุมถึงผลงานศิลปะทีนําเสนอรู ปช้ าง ดังทีศิลปิ นได้ กล่าวถึงเรื องแรงจูงใจภายนอกกับ
ผลงานทีนําเสนอรูปช้ างว่า “ชุดช้ างก็ขายได้ เยอะ... สิงคโปร์ อาร์ ตมิวเซียมก็ซื :อไป... ช้ างจะได้ รับ
ความสนใจจากผู้ชมมากทีสดุ
แต่งานทังหมดที
:
เคยทํามาสัตว์จะอยูใ่ นสัดส่วนทีน้อยหน่อย...”288
แม้ ศลิ ปิ นจะได้ รับการยอมรับจากสังคมคือ สามารถขายผลงานได้ และได้ รับความสนใจจากผู้ชม
อย่างมาก แต่สิงเหล่านี :กลับมิได้ เป็ นปั จจัยทีทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานโดยนําเสนอรูปช้ างเพียง
อย่างเดียว หากแต่มีการสร้ างสรรค์ทีหลากหลายเปลียนแปลงไปตามความสนใจของศิลปิ น จึงสรุป
ได้ วา่ แรงจูงใจภายในคือพลังทีสําคัญทีทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะขึ :น
โดยมีแรงจูงใจ
ภายนอกเสริ มแรงให้ แรงจูงใจภายในทวีระดับความเข้ มข้ นและคงทนต่อไป
กระบวนแบบ
ผลงานของศิลปิ นทัง: 3 ชิ :น มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์ โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดของสัญลักษณ์ทีปรากฏในแต่ละผลงานดังนี :
ผลงานชือ “เคยอยู”่ (ภาพที 110) ประกอบด้ วยไม้ กระดานทีวางชิดผนังห้ องจัดแสดง
ด้ านบนปรากฏภาพเขียนรูปช้ างทีเลือนรางจํานวน 10 ภาพ กับช้ างปูนทีแตกหักเสียหาย ชิ :นส่วน
กระจัดกระจายจัดเรี ยงอยูท่ วั ไปบนไม้ กระดาน โดยเรี ยงลําดับจากปลายงวง หัว ขาหน้ า ลําตัว ขา
หลัง และหาง ด้ วยสภาพการณ์ดงั กล่าวได้ กระตุ้นเร้ าให้ ผ้ ชู มเกิดความคิดและพยายามแทนค่าใน
เชิงสัญลักษณ์ขึ :น ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “ช้ างเป็ นตัวแทนช้ างก็ได้ หรื อช้ างเป็ นสัญลักษณ์ตวั แทน
สังคม ศิลปวัฒนธรรม มองว่าเป็ นตัวแทนธรรมชาติสิงแวดล้ อมก็ได้ หรื อสัญลักษณ์ประเทศไทยก็
:
ยนรูปช้ างทีเลือนราง และซากช้ างปูนทีแตกหักจึงถูกใช้ แสดงออกเพือเป็ น
ได้ ...”289 ดังนันภาพเขี
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สัญลักษณ์ถึงความเสือมสลาย หรื อการสูญสิ :นสิงลํ :าค่าทังช้
: าง สิงแวดล้ อม ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็ นไทย
ผลงานชือ “ช้ างบนโต๊ ะ” (ภาพที 111) ศิลปิ นนําเสนอรู ปภาพช้ างสีขาวบนโหลแก้ วทัง:
12 ใบ ซึง มีทีมาจากภาพลักษณ์ของช้ างในจิตรกรรมฝาผนัง สมุดข่อยโบราณ และธงชาติสยามรู ป
ช้ างเผือกอันทรงคุณค่าของไทย โดยภายในโหลแก้ วดังกล่าวศิลปิ นได้ บรรจุนํ :าซึง กําหนดให้ มีระดับ
ทีแตกต่างกัน วางอยูบ่ นแผ่นไม้ รูปวงกลมสีแดงซึง รองรับด้ วยเก้ าอี :ไม้ กลม ภาพทีปรากฏต่อสายตา
ผู้ชมคือ การได้ เห็นถึงสภาพของรูปช้ างบนโหลแก้ วแต่ละใบบ้ างจมนํ :าทังตั
: ว บ้ างโผล่หวั ชูงวงขึ :น
เหนือนํ :า บ้ างยืนอยูบ่ นแนวระดับนํ :า จึงกระตุ้นต่อความคิดและเกิดการพยายามตีความถึง
สภาวการณ์ความอยูร่ อดของช้ าง และศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบกับโต๊ ะรูปวงกลมและเก้ าอี :ไม้
ดังกล่าวยังมีนยั ยะของการบริ โภคเสริ มสร้ างคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์ด้านการถูกกลืนกินอีกประการ
หนึง
ผลงานชือ “ช้ างกระทืบโรง” (ภาพที 112) ศิลปิ นสร้ างช้ างขึ :นจากยางพารา ด้ วยขนาด
และคุณสมบัตขิ องวัสดุปราศจากความแข็งแกร่งขาดโครงสร้ าง ปรากฏให้ เห็นเพียงรูปร่างช้ างที
อ่อนยวบไร้ มวลและปริ มาตรกําลังนอนตะแคงอยูท่ ีพื :นห้ องจัดแสดง โดยมีหมอนสีขาวรองรับทีส่วน
หัว และมีเพียงงวงช้ างทีถกู ตรึงไว้ ด้วยเชือกให้ ชสู งู ขึ :น จากสภาพการณ์ของช้ างนี :เกิดความขัดแย้ ง
กับชือผลงานซึง เป็ นชือของยาชูกําลังแต่ช้างตัวดังกล่าวกลับไร้ เรี ยวแรงตลอดจนปราศจากลม
หายใจ นอกจากนี :สายยางทีระโยงรยางค์ถกู เชือมต่อเข้ าทีบริ เวณงวงช้ างและท้ องช้ าง ได้ กระตุ้น
เชิญชวนให้ ผ้ ชู มเกิดความคิดนํามาซึง การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผลงาน เมือผู้ชมเป่ าลมเข้ าไปทางท่อ
สายยางดังกล่าวร่ างของช้ างกลับโป่ งพอง และกลับยุบตัวลงเมือหยุดเป่ าก่อให้ เกิดความพยายาม
ตีความและแทนค่าในเชิงสัญลักษณ์ถึงการสูญสลายปราศจากลมหายใจของช้ าง
ธรรมชาติ
สิงแวดล้ อม หรื อศิลปวัฒนธรรมจารี ตประเพณีอนั ดีงามของไทย สอดคล้ องกับศิลปิ นทีกล่าวว่า
“ช้ างเป็ นตัวแทนเรื องโบราณ เรื องอดีต...”290
เจตจํานงในการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นมุง่ เน้ นใช้ ช้างเพือเป็ นตัวแทนสิงหนึง สิงใด ไม่
จําเพาะเจาะจงเพียงนําเสนอรูปช้ างเพือเป็ นสัญลักษณ์แทนช้ างเท่านัน: แต่ยงั คงแสดงเจตนารมณ์
ในการใช้ ช้างเพือเป็ นสัญลักษณ์ในระดับสังคม และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็ นไทยด้ วย
จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 3 ชิ :นถูกนําเสนอด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
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เนือ+ หา
ผลงานทัง: 3 ชิ :นมีการแสดงเนื :อหาสังคม โดยมีแนวความคิดร่ วมกันคือ มุง่ นําเสนอ
เรื องราวทีเกียวเนืองกับสภาพการณ์ของช้ าง ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมทีกําลังเลือนหายใน
สังคมปั จจุบนั ซึง สามารถกล่าวถึงรายละเอียดเนื :อหาทีปรากฏในผลงานแต่ละผลงานดังนี :
ผลงานชือ “เคยอยู”่ (ภาพที 110) เป็ นผลงานทีเกิดจากการได้ พบเห็นซากช้ างปูนปั น:
โบราณทีจงั หวัดสุโขทัย ซึง มีผ้ พู ยายามนําซากปูนเหล่านันมาต่
:
อกลับคืบสูส่ ภาพเดิม สิงนี :ได้ กระตุ้น
ให้ ศลิ ปิ นเกิดความคิดถ่ายทอดเอาเนื :อหาเรื องราวเกียวกับสภาพการณ์ของช้ างและสภาพการณ์
ทางวัฒนธรรมทีเกิดขึ :นในสังคมมานําเสนอ ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “นึกไปว่าสิงทีตายไปแล้ วแต่เรา
พยายามต่อมันราวกับพยายามให้ มนั กลับมามีชีวิตอีกครัง: แต่จริ งๆมันตายไปแล้ ว... รู ปช้ างทีกําลัง
เลือนหายไปก็นกึ ไปถึงสิงต่างๆ ข้ าวของโบราณวัตถุ จารี ตประเพณี ธรรมเนียม สิงดีงามอะไร
:
ยนรูปช้ างทีกําลัง
บางอย่างกําลังสูญหายไป หรื อว่ามันกําลังตายไป”291 ดังนันจากผลงานภาพเขี
เลือนหายไป และซากช้ างปูนปั น: ทีแตกหักจึงเป็ นสัญลักษณ์สือถึงความเสือมสลายของความดีงาม
ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ศีลธรรมตลอดจนศิลปวัตถุ มรดกอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของ
ไทยได้ เลือนหายออกไปจากความทรงจําและจิตสํานึกของผู้คนในสังคม จึงสามารถสรุปได้ วา่ มีการ
แสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคม
ผลงานชือ “ช้ างบนโต๊ ะ” (ภาพที 111) มีเนื :อหาทีแสดงถึงสถานการณ์ของช้ าง และ
ศิลปวัฒนธรรมของไทยในปั จจุบนั ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ผมคิดว่าจะมองแต่ว่าเป็ นเรื องของช้ าง
ตรงๆก็ได้ เพราะสถานการณ์ช้างตอนนี :ก็กําลังสูญพันธุ์ ทังๆที
: เราบอกช้ างเป็ นสัตว์คบู่ ้ านคูเ่ มือง
เป็ นสัญลักษณ์ของไทย ก็กําลังสูญพันธ์ คล้ ายกับสิงต่างๆในบ้ านเมืองก็กําลังสูญสลายไป
:
กษณ์ของช้ างทีปรากฏบน
เหมือนกัน... บอกถึงรอดแล้ ว หรื อตายแล้ ว จมนํ :าไปแล้ ว”292 ดังนันภาพลั
โหลแก้ วซึง มีทีมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมุดข่อย และธงชาติสยาม จึงเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึง
มรดกอันทรงคุณค่าด้ านจารี ตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม หรื อสิงดีงามของไทยในอดีต ตลอดจนช้ าง
ไทย ระดับนํ :าสูงตําทีศลิ ปิ นกําหนดเป็ นตัวแทนของภาวการณ์ทีคบั ขันแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ
ช้ างทีปรากฏบนโหลแก้ วทีจมนํ :าทังตั
: ว บ่งชี :ถึงสถานการณ์คบั ขันรุนแรง หรื อความตาย ช้ างทีโผล่
หัวขึ :นเหนือผิวนํ :าบ่งชี :ถึงการรอดพ้ นจากภาวะทีคบั ขัน โต๊ ะและเก้ าอี :ทรงกลมเป็ นสัญลักษณ์ถึงการ
บริ โภคซึง ศิลปิ นอธิบายว่า “ช้ างทีกําลังตายก็เป็ นเหยือของการถูกบริ โภค มาอยูบ่ นโต๊ ะอาหารโดน
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กินโดนบริ โภค” 293จึงมีนยั ยะของการทําลาย ดังนันเจตจํ
:
านงของศิลปิ นมุง่ แสดงเนื :อหาทีเกียวเนือง
กับสภาพการณ์ของช้ าง ตลอดจนวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมทังหลายของสั
:
งคมไทย จึงสรุปว่า
ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคม
ผลงานชือ “ช้ างกระทืบโรง” (ภาพที 112) มีเนื :อหาในทิศทางเดียวกันกับผลงานชือ
“เคยอยู”่ และผลงานชือ “ช้ างบนโต๊ ะ” ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “ชุด “ช้ างเผือกสยาม” กับ “ยุบหนอพอง
หนอ” เป็ นแนวเดียวกัน คือ สิงทีตายไปแล้ วหรื อกําลังจะตาย และเราทําคล้ ายๆกับว่าให้ มนั กลับมา
มีชีวิตอีกครัง: จริ งๆก็ตายแล้ ว...”294 รูปร่างของช้ างทีสร้ างขึ :นจากยางพารา ไร้ มวลไร้ ปริ มาตร นอน
ตะแคงราวกับปราศจากชีวิต โดยมีสายยางวางเรี ยงอยูท่ ีพื :นห้ องจัดแสดงรอคอยให้ ผ้ ชู มได้ เข้ ามามี
ส่วนร่วมเป่ าลมเพือช่วยกันทําให้ รูปร่ างของช้ างพองโตจนเกิดเป็ นรูปทรงขึ :นอีกครัง: แต่สิงนี :กลับเป็ น
เสมือนความพยายามทีไร้ ผล เนืองจากผู้ชมไม่สามารถรักษารูปทรงของช้ างเอาไว้ ได้ อย่างถาวร
กล่าวคือเมือเป่ าลมร่างกายของช้ างจะพองโตขึ :น แต่หากไม่ได้ รับการเป่ าลมอย่างต่อเนืองร่างกาย
ของช้ างจะยุบลงและคืนสภาพกลายเป็ นเพียงรู ปร่างช้ างทีราบแบนอยูบ่ นพื :นตามเดิม สภาพการณ์
ทีศลิ ปิ นได้ สร้ างขึ :นเป็ นการจําลองสถานการณ์ของช้ าง ตลอดจนวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยที
แม้ มีผ้ พู ยายามสงวนรักษาเอาไว้ แต่ก็เป็ นเพียงส่วนน้ อยในสังคม ขาดการดูแลเอาใจใส่ให้ คณ
ุ ค่า
อย่างต่อเนือง อาจกล่าวได้ ว่าผลงานชิ :นนี :ถูกสร้ างขึ :นเพือกระตุ้นเตือนให้ บคุ คลในสังคมหันกลับมา
รับรู้ตอ่ สถานการณ์ในปั จจุบนั ของช้ างไทย ตลอดจนได้ ตระหนักถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและ
ความดีงามในสังคมของไทย จึงสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :แสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคม
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ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์
ถนอมจิตร์ ชุม่ วงศ์ เกิดเมือวันที 27 กันยายน ปี พ.ศ.2508 ทีจงั หวัดพะเยา ปั จจุบนั
อายุ 45 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และโท สาขาประติมากรรม จากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
การสร้ างสรรค์รูปสัตว์ในผลงานประติมากรรมของศิลปิ นเกิดขึ :นครัง: แรกราวปี
พ.ศ.
2532 ด้ วยกลวิธีการเชือมโลหะเป็ นรู
นรูปวัว โดยศิลปิ นได้ นําเสนอประติมากรรมรูปวัวรวมทังรู: ปสัตว์
ชนิดอืนๆซึง เป็ นสัตว์สีเท้ าอย่างต่อเนือง
หากแต่มีการเปลียนแปลงวัสดุไปตามความสนใจของ
ศิลปิ น ตลอดระยะเวลาทีนําเสนอรู ปสัตว์ตงแต่
ั : ปี พ.ศ. 2532 เรื อยมาจนถึง พ.ศ. 2550 รวม
ระยะเวลากว่า 18 ปี มีผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์เป็ นจํานวนมาก

ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 4 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “แม่กบั ลูก” (ภาพที 113) ผลงานชือ “มองข้ างหลัง” (ภาพที 114) ผลงานชือ “ชีวิต
สัตว์” (ภาพที 115) และผลงานชือ “สังขาร” (ภาพที 116) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 113 แม่กบั ลูก, 2537 เทคนิค เชือมโลหะ ขนาด 80 x 150 x 90 ซม.
ทีมา: จินตภาพไทย: นิทรรศการศิลปกรรมครัง: ที 11 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 41.

327

ภาพที 114 มองข้ างหลัง, 2540 เทคนิค เชือมโลหะ ขนาด 170 x 120 x 200 ซม.
ทีมา: การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมกลุม่ โคบอลท์ บูล (กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น: ติ :งแอนด์พบั ลิชชิง,
2539), ไม่ปรากฏเลขหน้ า.

ภาพที 115 ชีวิตสัตว์, 2543 เทคนิค ไม้ ขนาด 25 x 50 x 45 ซม.
ทีมา: วิโชค มุกดามณี, สือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 249.
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ภาพที 116 สังขาร, 2544 เทคนิค เครื องปั น: ดินเผาแบบไฟตํา และเชิงเทียน
ขนาดผันแปรเปลียนแปลงได้
ทีมา: วิโชค มุกดามณี, สือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 255.
แรงจูงใจ
การสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมของศิลปิ นเกิดจากประสบการณ์ชีวิตทีสงั สมตังแต่
:
วัยเยาว์
เนืองจากศิลปิ นเกิดและเติบโตในจังหวัดพะเยาซึง ยังคงมีสภาพความเป็ นอยู่ใกล้ ชิด
ธรรมชาติ ตลอดจนคลุกคลีอยูก่ บั วัวจนเกิดเป็ นความคุ้นเคย ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ทีบ้านผมมีววั ...
เรามีไร่และสวน ตอนเด็กมีววั หลายคอก คอกหนึง อยูใ่ นราว 40-50 ตัว... เรารู้นิสยั เลยว่าสัตว์สีเท้ า
บางทีมนั น่ารักยิงกว่าหมาอีก ความรู้สกึ ผมว่ามันไม่ตา่ งกันเลย เราคุ้นเคยอยูก่ บั มัน... มีอยู่ตวั สอง
ตัวทีเราผูกพัน...295
อาชีพเกษตรกรมีวิถีชีวิตทีใกล้ ชิดกับธรรมชาติ
โดยเฉพาะวัวถือเป็ นสัตว์ทีศลิ ปิ นมี
ความคุ้นเคย ตลอดจนมีความรักความผูกพัน ถึงกับนํามาเปรี ยบเทียบกับสุนขั ซึง เป็ นสัตว์เลี :ยงที
ใกล้ ชิดกับมนุษย์มากทีสดุ แสดงให้ เห็นถึงความผูกพันระหว่างศิลปิ นและวัว ดังนันเมื
: อเกิดความ
ต้ องการสร้ างงานประติมากรรม การนําเสนอรู ปทรงทีตนมี
ตนมีความรู้จกั คุ้นเคยย่อมเป็ นผลดีตอ่ การ
พัฒนาทักษะและกลวิธีในการสร้ างสรรค์ได้ ประกอบกับสัตว์สีเท้ ามีความเหมาะสมกับวิธีการทาง
ประติมากรรม รวมทังมี
: ความสอดคล้ องกับเนื :อหาทีต้องการแสดงออก ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า
295

สัมภาษณ์ ถนอมจิตร์ ชุ่มวงษ์ , ศิลปิ น, 9 มิถนุ ายน 2553.
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แรกๆเกิดจากรู ปร่ างคน ใช้ โครงสร้ างคนเป็ นตัวแทนชีวิต พอทําไปแล้ วรู้สกึ ว่า
รู ปร่ างโครงสร้ างสัตว์มนั แข็งแรงกว่าคน...
สัตว์มนั มีโครงสร้ างทีสอดคล้ องกับการทํา
ประติมากรรมเพราะมันมีสีเท้ า... มันถูกจริ ตนิสยั การทํางานของเรา แทนความรู้ สกึ เราได้
ดีกว่า... วัวเป็ นสิงทีเราคุ้นเคยมาตังแต่
: เด็กพอเรามาสร้ างงานเราจะรู้ จกั มัน เราสามารถนึก
ถึงลักษณะท่าทาง โครงสร้ าง เวลาเราออกแบบ ใช้ วสั ดุตา่ งๆทีมาทดแทนมันจะเข้ าใจฟิ ลลิง
ของมัน เราสามารถพัฒนางาน และหยิบยกวัสดุตา่ งๆมาแทนมันได้ เลย296

ตามทัศนะของศิลปิ นในด้ านกระบวนการสร้ างสรรค์ โครงสร้ างของสัตว์สีเท้ าเมือนํามา
สร้ างเป็ นผลงานประติมากรรมย่อมมีความแข็งแรงสามารถเพิมเติมหรื อลดทอนโครงสร้ างได้ ดีกว่า
รูปทรงมนุษย์ นอกจากนี :ศิลปิ นมีความสนใจนําเสนอเรื องราวทีเกียวข้ องกับความไม่ยงั ยืนของชีวิต
จึงเป็ นการเหมาะสมทีจะนําเอารูปทรงของสัตว์มาใช้ เป็ นสัญลักษณ์สือแทนชีวิตทุกชีวิตบนโลกที
ล้ วนหนีไม่พ้นอนิจจังได้
ดังนันการนํ
:
าเสนอรูปวัวในผลงานของศิลปิ นจึงเกิดจากการสัง สมประสบการณ์ชีวิตใน
วัยเยาว์ทีมีความใกล้ ชิดผูกพันกับวัว ส่งผลทําให้ ศิลปิ นเกิดความคุ้นเคยมีความเข้ าใจในกายวิภาค
ของสัตว์ ตลอดจนอุปนิสยั ของสัตว์ ซึง ต่อมาเมือต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมจึงเลือก
นําเอาสิงทีตนรู้จกั คุ้นเคยมาปรับใช้ เพือสร้ างสรรค์ โดยมีความคิดเห็นว่าโครงสร้ างของสัตว์ชนิดนี :มี
ความเหมาะสมกับกลวิธีทางประติมากรรม ตลอดจนมีความสอดคล้ องกับแนวคิดทีสามารถนํา
มาใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนชีวิต ซึง ศิลปิ นกล่าวสรุ ปเนื :อหาทีปรากฏในผลงานประติมากรรมรูปวัว
ของตนว่า “เนื :อหาแต่ละชิ :นส่วนใหญ่พดู ถึงชีวิตและธรรมชาติ” โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียด
ของแต่ละผลงานได้ ดงั นี :
ผลงานชือ “แม่กบั ลูก” (ภาพที 113) เป็ นหนึง ในผลงานชุดแรกของการสร้ างสรรค์
ประติมากรรมรูปวัว มีเนื :อหาทีมงุ่ แสดงออกในเรื องการเดินทางของชีวิต โดยศิลปิ นได้ กล่าวถึง
มูลเหตุในการสร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ว่า
ทีทําก็ด้วยเนื :อหาเรื องการเดินทางของชีวิต เกิดแก่และเจ็บตาย...พ่อแม่มกั ชวน
ผมเข้ าวัด...พ่อบอกว่าให้ มาเรี ยนอักษรโบราณภาษาเหนือทีวดั จากการทีเรี ยนเป็ นสิงทีทําให้
เราคลุกคลีกบั วัด เรื องเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ในหนังสือทีเราพยายามจะเรี ยน... ทีใช้ เหล็กตอน
นันเพราะว่
:
า แรกเริ มทําคนก่อน ตอนแรกก็ปัน: ดินหล่อปูน มีอยู่วนั หนึง ปั น: แล้ วลองเอา
กระดาษมาแปะ มันสนุกกว่า... ผมก็เลยคิดว่าถ้ าเป็ นวัสดุทีถาวรได้ ไหมก็เลยเอาเหล็กมาทํา
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มันแข็งแรงดี มันมีโครงสร้ างทีสามารถรับนํ :าหนักตัวมันเองได้ ดี ในขณะเดียวกันคุณสมบัติ
ของมันตรงอยู่อย่างคือมันผุกร่ อนได้ ง่ายมากเลย เรารู้ สกึ ว่าเราชอบนะ แล้ วเวลาวางเหล็ก
วางสลับไปสลับมาแผ่นเหล็กชิ :นเล็กๆมันดูมนั สลับซับซ้ อน แต่ในขณะเดียวกันมันก็ผสาน
เป็ นโครงสร้ าง แต่มองอีกมุมสนิมเทคเจอร์ ทีเกิดขึ :นมันเข้ ากับฟอร์ ม มันให้ ความรู้ สกึ ว่ามัน
เหมือนชีวิตทีกําลังผุกร่ อน297

การได้ รับการปลูกฝั งให้ มีความเลือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตังแต่
: วยั เยาว์เป็ นผล
ทําให้ ศลิ ปิ นเกิดมีความสนใจในเรื องศาสนามากเป็ นพิเศษ ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงเกิดจากแรงจูงใจ
ภายในด้ านความต้ องการนําเสนอเนื :อหาซึง เกียวข้ องกับสัจธรรมของชีวิต
โดยทีความต้ องการ
ดังกล่าวได้ สง่ ผลกระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นแสวงหาหนทางในการถ่ายทอดความคิด ตลอดจนเกิดความ
ต้ องการแสดงศักยภาพของตนเองให้ ปรากฏ โดยเริ มจากการใช้ รูปทรงมนุษย์ขึ :นก่อน แต่ทว่าต่อมา
ได้ เกิดการค้ นคว้ าทดลองปรับเปลียนมาใช้ รูปทรงของวัวเพือเป็ นสัญลักษณ์แทนทุกชีวิต รวมทัง:
เปลียนจากการปั น: หล่อมาสู่การใช้ วสั ดุโลหะซึง มีคณ
ุ สมบัตทิ ีแข็งแรง
อีกทังสามารถส่
:
งผลทาง
ความรู้สกึ ทีสอดคล้ องกับแนวคิดของศิลปิ นได้ ดี
ซึง สิงทีกล่าวถึงข้ างต้ นล้ วนเกิดขึ :นภายใต้
กระบวนการคิดและเกิดจากแรงผลักดันภายในตัวศิลปิ น จึงถือว่าเป็ นอิทธิพลจากแรงจูงใจภายใน
เช่นเดียวกันกับผลงานชือ “แม่กบั ลูก” ในผลงานชือ “มองข้ างหลัง” (ภาพที 114) ศิลปิ น
ได้ นําเอารูปวัวมาแทนค่าในเชิงสัญลักษณ์ซงึ หมายถึงชีวิต หากแต่มีการเจาะจงถึงชีวิตของผู้คนใน
สังคมเมือง ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ตอนนันพยายามพู
:
ดถึงเรื องเมืองกับชีวิต... อะไรจะเป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองได้ ดี เพราะเรามีสตั ว์แทนค่าชีวิตอยูแ่ ล้ ว... เลยเอาเศษเหล็กจากรถยนต์ เป็ นสิงที
ผลงานชิ :นนี :เกิดจากการถูกกระตุ้นเร้ าจากความคิดให้
หลงเหลือจากการใช้ ของคนมาทํา...”298
ศิลปิ นเกิดความต้ องการแสดงทัศนะของตนให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรม โดยอาศัยทักษะความสามารถ
ของตนจัดการกับเศษเหล็กต่างๆให้ เกิดเป็ นโครงสร้ างของวัวทีตนเองมีความรู้จกั คุ้นเคยเป็ นอย่างดี
ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีมลู เหตุทีมาจากแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการแสดงอิสระทางความคิด
และความต้ องการแสดงศักยภาพ
ผลงานชือ “ชีวิตสัตว์” (ภาพที 115) เกิดจากสิงเร้ าภายนอกผสานกับความรู้สึกภายใน
ซึง ศิลปิ นกล่าวถึงมูลเหตุทีมาของการสร้ างสรรค์ผลงานดังนี :
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ก่อนหน้ านี :เราจะทําโครงการสัตว์ป่ากับป่ าไม้ อยู่... ผมเป็ นคนชอบธรรมชาติ และ
ชอบคิดในสิงทีมนั เป็ นธรรมชาติ... เมือก่อนจําได้ ช่วงปิ ดเทอมผมขีมอเตอร์ ไซค์ขึ :นไปบนเขา
กับเพือน แล้ วก็ไปนอน... เรารู้ สกึ ว่าต้ นไม้ ขึ :นครึม: ป่ าอุดมสมบูรณ์ พอผมเข้ ามาเรี ยนที
กรุ งเทพฯไม่กีปี กลับไปอีกทีเขาตัดถนน แล้ วทําอ่างเก็บนํ :าเหนือไร่ ผมขึ :นไป...แต่ไม่เปิ ดไม่ให้
ชาวบ้ านใช้ ผมก็คิดว่าแล้ วมีไว้ ทําไม ใช้ งบประมาณตังเยอะแยะ
:
และก็ตดั ต้ นไม้ ไปตังเยอะ...
:
สัตว์มนั หายไปเพราะเราเข้ ามาใกล้ มนั เรารุ กพื :นทีเขา เขาไม่มีพื :นทีหากิน อดอยากก็ไม่
สามารถสืบพันธุ์ได้ ... ปี นนแห้
ั : งแล้ งมากต้ นลําไยผมแห้ งไม่ออกลูก อากาศมันร้ อนมากนะ ...
ช่วงเดือนเมษา พฤษภา พอพายุมาลําไยล้ มหมดเลย... ผมก็กลับไปเลือยเลือกเอาว่าท่อน
ไหนจะเป็ นอะไร...299

เดิมศิลปิ นมีความสนใจเรื องราวทีเกียวข้ องกับธรรมชาติ อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์
ในวัยเยาว์ทีได้ มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติทียงั คงมีความอุดมสมบูรณ์ เมือกาลเวลาผ่านเหตุการณ์
การบุกรุ กพื :นทีป่าโดยฝี มือมนุษย์
ตลอดจนผลกระทบทีได้ รับจากภัยธรรมชาติทีศิลปิ นเผชิญได้
กลายมาเป็ นสิงกระตุ้นเร้ าให้ ศลิ ปิ นเกิดความคิดและความต้ องการแสดงทัศนะของตน ถือเป็ นการ
เชือมโยงเรื องราวจากประสบการณ์เดิมเข้ าสูส่ ภาพการณ์ในปั จจุบนั
ดังนันสิ
: งเร้ าภายนอกได้ แก่
พฤติกรรมของมนุษย์ และภัยจากธรรมชาติได้ สง่ ผลกระตุ้นเร้ าต่อความรู้สึกภายในให้ ศลิ ปิ นเกิด
ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิดเห็น ตลอดจนเกิดความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงาน ซึง เป็ น
กระบวนการทางความคิดทีก่อให้ เกิดแรงผลักดันโดยมีมลู เหตุมาจากภายในตัวศิลปิ นเอง จึงถือได้
ว่าเป็ นแรงจูงใจภายใน
ผลงานชือ “สังขาร” (ภาพที 116) เกิดจากความต้ องการแสดงออกซึง ความคิดเห็นที
เกียวเนืองกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทีเคยใช้ เป็ นเนื :อหาในผลงานชือ “แม่กบั ลูก” โดยศิลปิ น
กล่าวถึงมูลเหตุของการสร้ างสรรค์ผลงานดังนี :
: เริ ม
ผมเข้ าวัดเข้ าวาอยู่แล้ ว สนใจศาสนาจริ งจังหลังจากทําสัตว์ป่า และตังแต่
ปั น: พระ... มูลนิธิพระศรี อารย์เขาต้ องการสร้ างพระพุทธรู ปขนาดเล็กหล่อเป็ นทองคํานําไป
ประดิษฐานในหอธรรม... อาจารย์ก็ปัน: ให้ ใช้ เวลาครึงปี ค่อยๆปั น: ค่อยๆปรับแก้ ไป... ปั น:
พระต้ องใช้ สมาธิเยอะ ใจต้ องนิง... หลังจากนันอ่
: านหนังสือ นัง สมาธิ สวดมนต์ ตอนนันสั
: จ
ธรรมทีหลวงพ่อบอก และความรู้ สกึ ทีเราเคยพูดถึงการเดินทางของชีวิต เกิดแก่เจ็บตาย
กลับมา เราเลยอยากทําเรื องอนิจจังอีก... ชีวิตเปรี ยบเหมือนกระถาง... เลยเอามาใช้ ทําวัว...
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ตอนแรกเอาดินมาปั น: เป็ นกระถาง มาต่อเป็ นรู ปวัวยืน เอาแกลบมาคลุม เอาสังกะสีมาล้ อม
แล้ วเผาเหมือนเผาอิฐมอญ ข้ ามมาอีกวันมันเตี :ยลง สุดท้ ายนอนกับพื :น... ทีเราตังใจให้
:
ยืน
กลับกองกระจายทีพื :น มันเป็ นสัจธรรมอย่างหนึง คือ นํ :าในดิน ดินทียืดหด ในทีสดุ ก็เป็ นไป
ตามสัจธรรมในตัววัสดุ300

การได้ รับมอบหมายให้ ปัน: พระพุทธรูปทําให้ ศลิ ปิ นหวนนึกถึงสัจธรรมของชีวิตทีเคยได้
ถ่ายทอดเอาไว้ ในผลงานชุดก่อนหน้ า จนเกิดเป็ นความสนใจนําเสนอเรื องราวดังกล่าวในผลงาน
ของตนอีกครัง: โดยในครัง: นี :ศิลปิ นได้ แสดงออกด้ วยวัสดุทีแตกต่างไปจากเดิมคือ การใช้ กระถางดิน
เผา ซึง เป็ นวัสดุทีมีนยั ยะสอดคล้ องกับแนวคิดเป็ นอย่างดี ในขณะช่วงเวลาแห่งการทดลอง ศิลปิ น
ค้ นพบกลวิธีในการแสดงออกโดยบังเอิญ กล่าวคือ ศิลปิ นมีความต้ องการนํากระถางมาเรี ยงต่อให้
เกิดโครงสร้ างของวัวกําลังยืน หากแต่ด้วยปั จจัยด้ านอุณหภูมิความร้ อน นํ :า และธรรมชาติของดินที
มีการยืดหดตัวทําให้ กระถางทีเรี ยงต่อกันเป็ นโครงสร้ างรู ปวัวทังหมดล้
:
มลงกระจายอยูท่ ีพื :น จาก
สภาพการณ์ทีเกิดขึ :นนี :ได้ กลายเป็ นทีมาของการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางขึ :น ดังนันความ
:
ต้ องการถ่ายทอดความคิดเห็นด้ านสัจธรรมของชีวิต
ได้ ผลักดันให้ ศลิ ปิ นแสวงหาหนทางเพือ
ถ่ายทอด จนต่อมาเกิดการค้ นคว้ าหากลวิธีในการสร้ างสรรค์ ซึง กระบวนการทังหมดเกิ
:
ดขึ :นภายใต้
อิทธิพลจากแรงจูงใจภายในของตัวศิลปิ นเอง
สําหรับศิลปิ นผลงานประติมากรรมทีนําเสนอรู ปวัวสามารถสร้ างความสมบูรณ์ด้าน
เอกภาพทางความคิดตลอดจนกลวิธีในการสร้ างสรรค์ได้ เป็ นอย่างดี กล่าวคือ วัวเป็ นสัตว์ทีค้ นุ เคย
สามารถนํามาแสดงออกและมีความสอดคล้ องกับความคิดทีต้องการถ่ายทอด ตลอดจนมีความ
สอดคล้ องกับทักษะและกลวิธีในการปฏิบตั จิ งึ เกิดการสร้ างสรรค์ประติมากรรมรู ปวัวขึ :น โดยมีเนื :อหา
เปลียนแปลงไปตามสิงเร้ า เช่น ประสบการณ์ชีวิตทีได้ สมั ผัสในแต่ละช่วงเวลา และวัสดุทีใช้
แสดงออก อาจกล่าวได้ วา่ ผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์เกิดจากแรงจูงใจภายในซึง เป็ นปั จจัยสําคัญ
ทีผลักดันศิลปิ นให้ แสดงพฤติกรรมสร้ างสรรค์เพือเป็ นการตอบสนองต่อสิงเร้ านันๆ
: ตลอดระยะเวลา
ในการสร้ างผลงานศิลปะประมาณ 18 ปี ผลงานรูปสัตว์จํานวนมากสามารถบ่งชี :ให้ เห็นถึงอิทธิพล
ของแรงจูงใจภายใน ทีทําให้ ศลิ ปิ นยืนหยัดสร้ างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนือง ส่วนด้ านแรงจูงใจ
ภายนอกไม่มีอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นแต่อย่างใด ดังทีได้ กล่าวว่า
ทุกอย่างมันคือประสบการณ์ตรงทีได้ รับจนเป็ นแรงผลักดันให้ ทํางาน... เวลาผม
ทํางานศิลปะไอ้ พื :นฐานทีชอบปั น: รู ป ชอบเขียนรู ปทําให้ เราอยากทําในสิงทีเรารู้ สกึ อย่างนัน...
:
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เคยประกวดได้ รางวัลแห่งชาติครัง: เดียวเป็ นรู ปคน อาจารย์ให้ สง่ ตอนนันอยากได้
:
รางวัล
เพราะอยากได้ เงิน หลังจากนันก็
: ไม่ต้องการส่งอีก เพราะไม่คิดอยากได้ รางวัล... ชือเสียงไม่มี
ความจําเป็ น... สัตว์เพียงแต่ตอบสนองความคิดของเรา ทําแล้ วรู้ สกึ ว่าเราไม่โกหกตัวเอง
บางคนพูดเหยียดว่าทําวัวมันดูบ้านนอก ถ้ าบางคนอาจเลิกทําแต่ผมกลับรู้ สกึ ว่าเราไม่หลอก
ตัวเอง ผมมัน ใจว่าถ้ าเราทําในสิงทีเราคุ้นเคยเราจะทําได้ ดี... มีเพือนบอกว่าอย่าทําวัวทํา
ควายมันขายไม่ออก ผมบอกไม่เคยคิดอยากขาย... ผมไม่เคยคิดอยากดัง เราไม่หวังชือเสียง
เราหวังว่าประชาชนทีเข้ ามาดูจะได้ ประโยชน์ได้ เรี ยนรู้ ... ผมหยิบเอาสิงทีพระพุทธเจ้ าพูดมา
พูดต่อ มุง่ หวังให้ คนดูได้ ร้ ู อย่างเรา คําติชมไม่เคยทําให้ เราท้ อ มันขายไม่ออกก็ไม่เคยท้ อ...
และไม่ทําให้ เปลียนแปลงการแสดงภาพลักษณ์จากสัตว์ไปเป็ นสิงอืน301

การสร้ างผลงานศิลปะนันเกิ
: ดขึ :นจากอิทธิพลของแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการ
ถ่ายทอดในสิงทีตนคิดเห็นและรู้สกึ หากแต่ในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์คือ ขณะทีศลิ ปิ นกําลัง
ศึกษาอยู่นนได้
ั : เกิดมีอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอกเรื องเงินรางวัลเข้ ามาเกียวข้ อง ซึง ในขณะนัน:
ศิลปิ นเกิดความคาดหวังถึงเงินทีได้ รับจากการประกวด ซึง สิงนี :เป็ นไปตามกระบวนการของการ
ศึกษาทีอาจารย์มกั สนับสนุนให้ ศษิ ย์สง่ ผลงานเข้ าร่วมประกวด ตลอดจนกระแสความนิยมในหมู่
นักศึกษาด้ วยกันทีมกั นําผลงานของตนส่งเข้ าประกวด แต่ในเวลาต่อมาแรงจูงใจภายนอกดังกล่าว
กลับลดระดับความต้ องการลง ปรากฏเพียงอิทธิพลของแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการแสดง
ทัศนะ ตลอดจนทักษะความสามารถของตนให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรมเท่านัน:
ในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์ศลิ ปิ นได้ รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรี ยญทองแดง
ประเภทประติมากรรม จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 35 ซึง ผลงานดังกล่าวศิลปิ น
แสดงออกด้ วยรู ปทรงมนุษย์มิใช่รูปทรงสัตว์
ดังนันรางวั
:
ลจึงไม่มีสว่ นทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์
ประติมากรรมรูปสัตว์ขึ :น นอกจากนี :ในช่วงเวลาของการสร้ างสรรค์ประติมากรรมรูปสัตว์ศลิ ปิ นมี
เจตจํานงเพือตอบสนองต่อความต้ องการด้ านจิตใจ โดยมิได้ คาดหวังเงินรายได้ จากการขายผลงาน
หรื อคํายกย่องสรรเสริ ญ หากแต่มีการตังเป
: ้ าหมายเพือกระตุ้นให้ ผ้ ดู ไู ด้ เกิดการรับรู้เชิงสุนทรี ยภาพ
รวมทังได้
: รับแง่คดิ ด้ านสัจธรรมของชีวิตไปพร้ อมกัน
จึงสรุปได้ วา่ การนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงาน
ประติมากรรมของศิลปิ นเกิดจากอิทธิพลของแรงจูงใจภายในเท่านัน:
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กระบวนแบบ
ศิลปิ นนําเสนอผลงานด้ วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมและรูปแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์ โดยสามารถกล่าวถึงการแสดงออกของผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
ผลงานชือ “แม่กบั ลูก” (ภาพที 113) ผลงานชือ “มองข้ างหลัง” (ภาพที 114) และ
ผลงานชือ “ชีวิตสัตว์” (ภาพที 115) มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม เนืองจาก
ธรรมชาติของผลงานประติมากรรมการแสดงออกซึง ความงามทางโครงสร้ างของรูปทรงถือเป็ น
ปั จจัยสําคัญทีต้องคํานึงถึงเป็ นอันดับแรก ผลงานทัง: 3 ชิ :น ศิลปิ นได้ แสดงให้ เห็นถึงชันเชิ
: งด้ านการ
จัดการทางโครงสร้ างทีมีการแสดงความโดดเด่นของรู ปทรงมากกว่าอารมณ์ความรู้สึก กล่าวคือ
ศิลปิ นมุง่ แสดงเอกภาพทางโครงสร้ างโดยให้ ความสําคัญกับความสมดุลมัน คง รูปทรงวัวทีปรากฏ
ในผลงานชือ “แม่กบั ลูก” และผลงานชือ “มองข้ างหลัง” ตลอดจนรู ปสัตว์สีเท้ าซึง ไม่สามารถระบุ
สายพันธุ์ได้ ในผลงานชือ “ชีวิตสัตว์” ถูกลดทอนรายละเอียดนําเสนอเพียงความเรี ยบง่ายแต่ยงั
คงไว้ ซงึ สาระสําคัญของรูปทรง ศิลปิ นให้ ความสนใจจัดวางองค์ประกอบโดยคํานึงถึงความงามของ
เส้ น ปริ มาตร ระนาบ พื :นทีวา่ ง และพื :นผิว ซึง เป็ นธาตุสว่ นย่อยทีเมือประกอบกันก่อให้ เกิดความ
สมบูรณ์ของโครงสร้ างโดยรวม นอกจากนี :ในผลงานทัง: 3 ชิ :นได้ ปรากฏกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์ร่วมด้ วย เนืองจากเจตจํานงของศิลปิ นนันมุ
: ง่ นําเสนอรู ปวัวขึ :นเพือเป็ นสัญลักษณ์
แทนค่าสรรพชีวิต ประกอบกับวัสดุทีศลิ ปิ นเลือกนํามาทําเป็ นโครงสร้ างของสัตว์นนยั
ั : งก่อให้ เกิด
การตีความเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงของสัตว์และวัสดุเข้ าด้ วยกัน เช่น ในผลงานชือ
“แม่กบั ลูก” โครงสร้ างของวัวเกิดจากการประกอบกันของแผ่นโลหะขึ :นสนิม ก่อให้ เกิดการตีความ
ถึงการสูญสลาย ผลงานชือ “มองข้ างหลัง” วัสดุทิ :งแล้ วไร้ ประโยชน์ทีถกู ศิลปิ นจัดการสร้ างเป็ นรูป
วัวก่อให้ เกิดความคิดเรื องผลกระทบทีเกิดจากเทคโนโลยี และผลงานชือ “ชีวิตสัตว์” ศิลปิ นนําท่อน
ไม้ มาประกอบกันให้ เกิดโครงสร้ างของสัตว์ทีปราศจากหัวทําให้ เกิดการตีความถึงวิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติทีเกิดขึ :น ดังนันจึ
: งสามารถสรุ ปได้ วา่ ผลงานทัง: 3 ชิ :นมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิง
รูปแบบนิยมเป็ นหลัก โดยมีกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง
ผลงานชือ “สังขาร” (ภาพที 116) มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์ เนืองจากศิลปิ นได้ จดั วางชิ :นส่วนของเศษกระถางเป็ นรู ปวัวนอนตะแคงอยู่ทีพื :นห้ อง อีก
ทังยั
: งมีการใช่แสงเทียนเพือสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความลึกลับวังเวง ภาพทีปรากฏได้ กระตุ้นเร้ าให้
ผู้ชมเกิดการตีความถึงเจตจํานงในการจัดวางวัสดุ ตลอดจนการสร้ างบรรยากาศดังกล่าว ซึง การ
นําเสนอผลงานในลักษณะเช่นนี :เป็ นการสร้ างปริ ศนาในเชิงสัญลักษณ์ทีก่อให้ เกิดการปลุกเร้ าต่อ
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ภาวะทางอารมณ์หรื อกระตุ้นเร้ าต่อความคิด จึงสามารถสรุปได้ ว่าผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้ วย
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
ผลงานประติมากรรมจํานวนมากของศิลปิ นมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบรูปแบบ
นิยมเป็ นหลัก และมีการผสานกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นรอง ส่วนผลงาน
ด้ านศิลปะจัดวางนันมี
: การแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์คอ่ นข้ างชัดเจน
จึงสรุปได้ วา่ แนวทางทีศลิ ปิ นเลือกใช้ เพือแสดงออกนันมี
: 2 กระบวนแบบ ทังนี
: :มีสดั ส่วนทีมากน้ อย
ขึ :นอยู่กบั ปั จจัยด้ านวัสดุ และความสนใจในเนื :อหาเรื องราว ตลอดจนกระบวนแบบทีศลิ ปิ นต้ องการ
นําเสนอ
เนือ+ หา
ผลงานทัง: 4 ชิ :นเกิดจากทัศนะของศิลปิ นทีมีตอ่ เรื องราวทีเกิดขึ :นในสังคมมนุษย์ เช่น
เรื องสัจธรรมของชีวิต สภาพการณ์ทางสังคม ปั ญหาสิงแวดล้ อม ซึง ล้ วนเกิดจากพฤติกรรมของ
มนุษย์ทงสิ
ั : :น โดยสามารถกล่าวถึงเนื :อหาทีปรากฏในผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
ผลงานชือ “แม่กบั ลูก” (ภาพที 113) ศิลปิ นต้ องการสะท้ อนสัจธรรมของชีวิต โดยใช้ ววั
เป็ นสัญลักษณ์สือแทนทุกชีวิตทีในท้ ายทีสดุ ไม่อาจปฏิเสธและหลีกหนีตอ่ การเกิด แก่ เจ็บ ตายได้
จึงเป็ นผลทําให้ ศลิ ปิ นเลือกนําเอาโลหะซึง เป็ นวัสดุทีมีคณ
ุ สมบัตทิ ีตรงกับแนวความคิดดังกล่าวมา
นําเสนอ กล่าวคือ โลหะเมือสัมผัสกับอากาศ นํ :า จะก่อให้ เกิดปฏิกิริยากลายเป็ นสนิมและผุกร่อน
ไปตามกาลเวลา ซึง สภาพการณ์เช่นนี :เปรี ยบเสมือนชีวิตของมนุษย์ทีย่อมเสือมสลายไปตามกาลเวลา
เช่นกัน เป็ นความเชือเรื องสัจธรรมของชีวิตทีได้ รับจากหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ า จึงสรุปว่า
ผลงานชิ :นนี :เกิดจากความเชือและความศรัทธาทีเกิดขึ :นภายใต้ กระบวนการทางความคิดของ
ศิลปิ น จึงถือเป็ นเนื :อหาส่วนตัว
ผลงานชือ “มองข้ างหลัง” (ภาพที 114) เป็ นเรื องราวทีเกียวข้ องกับผลกระทบทีเกิดขึ :น
จากการใช้ เทคโนโลยี และทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อย ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงการใช้ สญ
ั ลักษณ์ในผลงาน
ของตนว่า“เศษเหล็กเป็ นสัญลักษณ์แทนเมือง เอาสิงทีหลงเหลือจากการใช้ ของคน สิงทีเป็ น
เทคโนโลยีฟมเฟื
ุ่ อย รูปร่างวัวเป็ นสัญลักษณ์แทนค่าชีวิต ชือมองข้ างหลังเพราะอยากให้ คนหันมอง
สิงทีหลงเหลือ ให้ มองผลกระทบทีมนั ตามมา...”302 วัวทีปรากฏในผลงานชิ :นนี :ยังคงถูกใช้ เพือเป็ น
302
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สัญลักษณ์แทนค่าทุกชีวิต เมือศิลปิ นนําเอาเศษโลหะทีได้ จากรถยนต์มาประกอบเป็ นโครงสร้ างรู ป
วัวส่งผลทําให้ เกิดการตีความทีมงุ่ ไปสูส่ ภาพปั ญหาของสังคมเมือง โดยศิลปิ นมีเจตจํานงกระตุ้นให้
บุคคลในสังคมหันกลับมาสนใจปั ญหาทีเกิดขึ :นในปั จจุบนั คือ
ผลกระทบทีเกิดจากการอุปโภค
ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อยก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสิงแวดล้ อม เนืองจากมีเศษขยะทียงั หลงเหลืออยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก
อันเป็ นผลมาจากการผลิตสิงต่างๆเพือตอบสนองต่อความต้ องการทีไม่สิ :นสุดของ
มนุษย์ จึงถือเป็ นเนื :อหาสังคม
ผลงานชือ “ชีวิตสัตว์” (ภาพที 115) เกิดจากความต้ องการนําเสนอเรื องราวทีเกียวข้ อง
กับพฤติกรรมของมนุษย์ทีใช้ ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างสิ :นเปลือง บุกรุกพื :นทีป่าทําลายระบบ
นิเวศของสัตว์ เมือขาดป่ า ขาดอาหาร จึงขาดปั จจัยทีเหมาะสมในการผสมพันธุ์ เป็ นผลทําให้ สตั ว์
ป่ าจํานวนมากเสียชีวิตและสูญพันธุ์ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า “สัตว์ป่าทําไมถึงมีน้อยเพราะคน
: อให้ เกิดความสอดคล้ องกับเนื :อหา ศิลปิ นจึงนําเอา
ทําลายป่ า พอป่ าหมดสัตว์ก็ลดลง”303 ดังนันเพื
ไม้ มาประกอบให้ เกิดเป็ นโครงสร้ างของสัตว์ทีไม่ระบุวา่ เป็ นสัตว์ชนิดใดขึ :น โดยปล่อยให้ รูปทรงที
สร้ างขึ :นตลอดจนวัสดุได้ อธิบายถึงเนื :อหาด้ วยตัวเอง สรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มีการกล่าวอ้ างถึงกับ
พฤติกรรมการทําลายธรรมชาติของบุคคลบางกลุม่ ดังนันจึ
: งเป็ นการแสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคม
ผลงานชือ “สังขาร” (ภาพที 116) เกิดจากความเลือมใสศรัทธาในหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้ า เกียวกับสัจธรรมของชีวิต ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวว่า
ผมถือว่าทุกชีวิตอนิจจัง... ชีวิตเปรี ยบเหมือนกระถาง ก่อนมาเป็ นกระถางเราใช้
ดิน เจือนํ :า เผาไฟต้ องมีอากาศ เป็ นดินนํ :าลมไฟพอใช้ งานมันก็แตกสลายตามกาลเวลา เลย
เอามาใช้ ทําวัว... โครงสร้ างกระถางทีมนั ไม่สามารถยืนอยู่ได้ ...เป็ นไปตามสัจธรรมในตัววัสดุ
... แสงเทียนทีจดุ ข้ างๆกระถางคือ หลักธรรมทีให้ แสงสว่าง เราปิ ดไฟ ใช้ แสงเทียนให้ เห็น
รางๆเท่านัน: ในพุทธศาสนากล่าวว่าธรรมะคือแสงเทียนส่องประทีปให้ เราเห็นสัจธรรมของ
สิงมีชีวิต ในท้ ายทีสดุ คืออนิจจัง...304

ศิลปิ นได้ นําชีวิตมนุษย์มาเปรี ยบเทียบกับกระถาง ซึง เมือแรกเกิดร่างกายประกอบด้ วย
ธาตุทงั : 4 คือ ดิน นํ :า ลม ไฟ เมือผ่านกาลเวลาย่อมมีการเสือมสลายและดับไป เฉกเช่นเดียวกันกับ
กระถางทีเมือแรกผลิตต้ องอาศัยปั จจัยประกอบกัน ได้ แก่ ดินในการปั น: นํ :าทีผสมอยูใ่ นดิน และการ
303
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เผาไฟซึง ต้ องอาศัยอากาศ ดังนันชี
: วิตมนุษย์จงึ ไม่ตา่ งจากกระถางดินเผาเนืองจากมีองค์ประกอบ
ของธาตุทงั : 4 อีกทังยั
: งต้ องสูญสลายไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกัน ส่วนแสงเทียนทีปรากฏเป็ น
สัญลักษณ์ของหลักธรรมทีนําทางให้ มนุษย์เข้ าใจสัจธรรมของชีวิตซึง ล้ วนต้ องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็ น
อนิจจัง เป็ นการแสงดออกซึงความคิดเห็นในเรื องความเชือและความศรัทธาส่วนตัว ดังนันสรุ
: ปได้
ว่าผลงานชิ :นนี :มีเนื :อหาส่วนตัว
สามารถสรุ ปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ประติมากรรมรูปสัตว์ของศิลปิ นมีการแสดงออกด้ วย
เนื :อหาส่วนตัวคือ เรื องราวทีเกียวข้ องกับความเชือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสัจ
ธรรมของชีวิต และเนื :อหาสังคมซึง เป็ นเรื องเกียวกับสังคม สิงแวดล้ อม และธรรมชาติ ซึง เนื :อหาที
ปรากฏเปลียนแปลงไปตามประสบการณ์ชีวิตทีได้ สมั ผัสในแต่ละช่วงเวลา
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อริยะ กิตติเจริ ญวิวัฒน์
อริ ยะ กิตติเจริ ญวิวฒ
ั น์ เกิดเมือวันที 25 กรกฎาคม พ.ศ.2511 ทีจงั หวัด
กรุงเทพมหานครฯ ปั จจุบนั อายุ 42 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท สาขา
ประติมากรรม จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั รับ
ราชการเป็ นอาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์หลายประเภท เช่น ช้ าง ม้ า นก ไก่ ปลา
และอืนๆ อีกมากมาย โดยเริ มนําเสนอรู ปช้ างเป็ นชนิดแรกในราวปี พ.ศ.2537 เรื อยมาจนกระทัง ถึง
ปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลากว่า 13 ปี มีผลงานจํานวนมาก ได้ รับรางวัลระดับประเทศ อาทิ รางวัล
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 42 รางวัลเกียรตินิยม
อันดับ 3 เหรี ยญทองแดง จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติในครัง: ที 43 44 45 48 52 และ 53
ตามลําดับ ส่วนผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ทีประสบความสําเร็ จได้ รับรางวัลในระดับนานาชาติ
อาทิ ในปี พ.ศ.2547 และปี พ.ศ.2549 ได้ รับรางวัล Awards of Excellence The Oita Asian
Sculpture Exhibition Open Competition ครัง: ที 7 และ 9 ทีเมืองฟูกโู อกะ ประเทศญีปนุ่ ในปี
พ.ศ.2548 ได้ รับรางวัล Special Prize และในปี พ.ศ.2550 ได้ รับรางวัล Semi Grand Prize ใน
Toyamura International Sculpture Biennale ประเทศญีปนุ่ เป็ นต้ น
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 3 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ช้ างให้ -ไห้ หมายเลข1” (ภาพที 117) ผลงานชือ “ม้ าเร็ ว ม้ าแรง ม้ ารวย” (ภาพที
118) และผลงานชือ “Return of the water” (ภาพที 119) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :
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ภาพที 117 ช้ างให้ -ไห้ หมายเลข1, 2539 เทคนิค เชือมเหล็ก, แกะไม้ ขนาด 65 x 150 x 71 ซม.
ทีมา: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 42 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), 30.

ภาพที 118 ม้ าเร็ ว ม้ าแรง ม้ ารวย, 2545 เทคนิค สแตนเลส แผ่นพลาสติก
ขนาด180 x 150 x 240 ซม.
ทีมา: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 48 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 33.
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ภาพที 119 Return of the water, 2550 เทคนิค สแตนเลส เรซิน สําริ ด
ขนาด 240 x 145 x 195 ซม.
ทีมา: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 53 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 47.
แรงจูงใจ
ผลงานศิลปะทีแสดงรูปสัตว์ของศิลปิ นเริ มต้ นจากการสร้ างงานประติมากรรมรู ปช้ างเป็ น
อันดับแรก มีทีมาจากในวัยเด็กศิลปิ นได้ พบเห็นช้ างทีถกู ควาญช้ างนําเข้ ามาในกรุงเทพมหานครฯ
เพือเดินเร่ขายสินค้ าพร้ อมกับการให้ บริ การลอดท้ องช้ าง โดยทียงั ไม่มีรูปแบบของการเดินตามท้ อง
ถนนเพือให้ ผ้ คู นซื :ออาหารเลี :ยงช้ างดังเช่นทีพบเห็นในปั จจุบนั
ซึง ศิลปิ นกล่าวถึงทีมาของการ
สร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมทีแสดงรูปช้ าง ดังนี :
แนวคิดจริ งๆเริ มจากการได้ เห็นช้ างคือ ตังแต่
: เด็กๆแล้ วเราได้ เห็นช้ าง ไปดูสวน
สัตว์ เห็นจากภาพ และช้ างทีเข้ ามาในเมืองเอา
งเอาของมาขาย
ของมาขาย สมัยก่อนจําได้ วา่ ตอนเด็กๆเห็น
พวกควาญช้ างพาช้ างเข้ ามา ขนของมาเต็มเลย เช่น แหวนทีทําจากงาช้ าง ของทีทําจากงา
ของเขาเอง หรื อรวมไปถึงลอดท้ องช้ างเพือความเป็ นสิริมงคล เขาพาเดินเข้ ามาในซอย เวลา
ช้ างมาเราก็ชอบนะ เห็นทีไรก็ชอบน่าจับน่าสัมผัส อาจารย์วา่ มันเป็ นจุดเริ มต้ นทีเรารู้ สกึ มา
ตังแต่
: เด็ก พอเติบโตมาเรี ยนศิลปะแล้ วก็มีอยู่หลายครัง: ทีผ่านไปตรงตึกช้ าง... พอเห็นช้ างที
สร้ างเป็ นตึกทีทําโครงสร้ างเหลีย มๆแบบไม่เหมือนจริ ง กับช้ างทีเข้ ามาเดินในเมืองมันถูกตัด
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งา บวกกับการได้ เห็นข่าวไม่ดีของช้ าง เราเลยรู้ สกึ ว่าเนื :อหาสาระทีมีอยู่ในช้ างสามารถหยิบ
เอามาทํางานได้ ... ก็ใช้ ความรู้ สกึ ทีเห็นตึกกับการรับรู้ จากเรื องราวช้ างจริ งๆรวมกัน... ตอน
แรกเริ มทําช้ างพัง ช้ างพลาย... พอทําได้ 3-4 ชิ :นก็คิดว่าทําช้ างตัวผู้ตวั เมียคงไม่พอ จึงมองไป
ทีเรื องงาช้ าง305

ความคุ้นเคยในวัยเด็กทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความรู้สึกชืนชอบช้ าง ต่อมาศิลปิ นได้ เห็นตึกช้ าง
ซึง มีโครงสร้ างทีถกู ดัดแปลงลดทอนให้ มีรูปทรงทีเรี ยบง่าย เมือความชืนชอบในเรื องราวและรูปทรง
ของช้ างผนวกเข้ ากับการได้ เห็นโครงสร้ างของตึกช้ างจึงก่อให้ เกิดแนวคิดในการสร้ างประติมากรรม
ของตนขึ :น โดยในขันต้
: นการแสดงออกของศิลปิ นมุง่ ไปทีความสนใจในเรื องการนําเสนอรูปทรงของ
ช้ างพังและช้ างพลาย เมือสร้ างผลงานประติมากรรมได้ 3-4 ชิ :น ศิลปิ นจึงเริ มนําเอาเรื องราวจาก
ประสบการณ์ทีได้ รับรู้ ทังเรื
:  องราวเมือครัง: ยังอยูใ่ นวัยเด็กคือ การทีช้างถูกตัดงานําไปผลิตเป็ น
สินค้ าเพือให้ ควาญช้ างนํามาเร่ขาย และข่าวสารปั จจุบนั ทีมนุษย์ฆา่ ช้ างเพียงเพือต้ องการตัดงามา
เป็ นสิงส่งเสริ มบารมีเข้ ามาผสมผสาน ก่อให้ เกิดรูปทรงทีแสดงเนื :อหาแตกต่างไปจากการนําเสนอ
เพียงรูปทรงของช้ างเพศผู้หรื อช้ างเพศเมียดังทีเคยได้ ปฏิบตั มิ า
ดังนันจึ
: งอาจกล่าวได้ วา่ ผลงานประติมากรรมชือ “ช้ างให้ -ไห้ หมายเลข1” (ภาพที 117)
เกิดจากแรงจูงใจภายใน กล่าวคือ การทีศลิ ปิ นได้ พบเห็นตึกช้ าง รวมทังการรั
:
บรู้ขา่ วสารหรื อชะตา
กรรมของช้ างถือเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีได้ กระตุ้นเร้ าต่อความรู้สกึ ภายใน ตลอดจนเชือมโยงไปถึง
ความชืนชอบช้ างทีมีมาตังแต่
: วยั เยาว์ ดังนันจึ
: งก่อให้ เกิดความสนใจในการนําโครงสร้ างของช้ างมา
ถ่ายทอดด้ วยวิธีการทางประติมากรรมทีตนเองมีความสามารถ สิงเหล่านี :ถือเป็ นแรงจูงใจภายในที
ผลักดันให้ ศลิ ปิ นนําเสนอประติมากรรมรู ปช้ างขึ :น
ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมรู ปช้ างตังแต่
: ปี พ.ศ.2537-2538 มีผลงานจํานวน
มาก ภายหลังจากปี พ.ศ.2538 พลังของแรงจูงใจภายในด้ านความสนใจในเรื องราวและรูปทรงที
เกียวกับช้ างลดลง เป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นหันเหความสนใจไปสูส่ ิงอืน คือการนําเสนอนํ :ากลิ :งบนใบบัว
เข้ ามาแทน ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “พอเราทํางานศิลปะถึงระยะเวลาหนึง เราก็อยากเปลียนแปลงหรื อ
เพิมเติมอะไรเข้ ามา พอเรื องช้ างรู้สกึ อิม เลยเปลียนไปหาอย่างอืน แต่เราก็ยงั ชอบทําอะไรทีเป็ น
เรื องราวธรรมชาติๆ สิงทีชอบคือใบบัว ชอบนํ :าทีกลิ :งไปกลิ :งมาบนใบบัว รู้สึกมันแปลกดีนา่ สนใจ
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เลยหยิบมาทํา”306 ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ศิลปิ นเกิดแนวคิดในการนําเสนอประติมากรรมรูปม้ า ซึง
ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของการสร้ างสรรค์ไว้ ดังนี :
เมือก่อนขีมอเตอร์ ไซค์ผ่านสนามม้ าเห็นคนเยอะรถติดมากๆ เราเลยคิดว่าไอ้ ม้า
มันก็เป็ นเรื องเหมือนกันนะ คือจากทีได้ ศกึ ษามาเราจะเรี ยนรู้ เรื องสรี ระ ความสง่า การก้ าว
ย่าง ความงดงาม แต่คนอีกแล้ วทีเข้ าไปจัดการกับม้ า คนใช้ ความสามารถของมันมาแข่ง
แข่งอย่างเดียวไม่พอ กลับมีเรื องการพนันเข้ ามาเกียว... เลยรู้ สกึ ว่ากีฬาหรื อสิงทีมนุษย์เข้ าไป
เล่นหรื อไปรวมกันมันมีเรื องราวทีน่าสนใจ มันทําให้ คนเข้ ามารวมตัวกันทํากิจกรรม มันเป็ น
เนื :อหาทีน่าจะเอามาทํางานได้ พอนึกก็เกิดเรื องราวความคิด และมันก็เป็ นภาพขึ :นมาว่าม้ า
มันคงแข่งกัน...307

จากเหตุการณ์ขณะเดินทางผ่านบริ เวณสนามม้ า
ซึงเป็ นสถานทีรวมตัวของผู้นิยม
ความเร็ วและความตืนเต้ นท้ าทาย อาจมีทงผู
ั : ้ ชืนชอบเกมกีฬาและผู้แสวงหาผลประโยชน์ด้านเงิน
ทอง กล่าวได้ วา่ การได้ พบเห็นผู้คนจํานวนมากทีสนามม้ าได้ กระตุ้นเร้ าต่อประสาทการรับรู้ของ
ศิลปิ น นํามาซึง กระบวนการตอบสนองทางความคิด ประสบการณ์ตลอดจนความรู้ ทีมีอยูถ่ กู ผนวก
เข้ ากับเหตุการณ์ตรงหน้ าก่อให้ เกิดแนวเรื อง พร้ อมกันนันได้
: เกิดมโนภาพในการนําเสนอการเคลือน
ทีของม้ าอย่างรวดเร็ ว ณ เวลาหนึง โดยมีการสร้ างสรรค์ผลงานชือ “ม้ าเร็ ว ม้ าแรง ม้ ารวย” (ภาพที
118) เพือลดแรงขับด้ านความต้ องการแสดงออกลง
ดังนันมู
: ลเหตุในการสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปม้ าของศิลปิ นเกิดจากแรงจูงใจ
ภายใน ได้ แก่ ความสนใจในเรื องราวหรื อกิจกรรมของมนุษย์ทีมีการนําเอาสัตว์เข้ ามาเกียวข้ อง
และความสนใจในความงามด้ านรู ปทรงของม้ า ซึง ความสนใจดังกล่าวเกิดจากความคิดเห็น และ
จินตนาการส่วนบุคคล เมือผนวกเข้ ากับทักษะความสามารถด้ านศิลปะทีศลิ ปิ นมีจงึ ก่อให้ เกิดการ
กระตุ้นเร้ าภายในให้ ศลิ ปิ นสร้ างผลงานเพือแสดงความคิดและศักยภาพความสามารถของตน
ออกมาให้ สําเร็ จเป็ นรูปธรรม
ด้ านกลวิธีในการนําเสนอ ก่อนทีศลิ ปิ นจะเริ มสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปม้ า
ศิลปิ นเคยได้ รับการว่าจ้ างให้ สร้ างงานประติมากรรมรู ปนก เพือใช้ ประดับตกแต่งอาคารทีพกั อาศัย
เป็ นผลทําให้ ศลิ ปิ นสามารถคิดค้ นกลวิธีในการเชือมสแตนเลส และนํามาใช้ สร้ างประติมากรรมรูป
306

เรื องเดียวกัน.

307

เรื องเดียวกัน.

343
ม้ าขึ :น ต่อมาราวปี พ.ศ.2547 ศิลปิ นเริ มให้ ความสนใจกับการนําเสนอรูปนกในงานประติมากรรม
ของตนซึง เป็ นความรู้และความสนใจทีสืบเนืองมาจากเมือครัง: ทีได้ รับการว่าจ้ างให้ สร้ างงานศิลปะ
เพือใช้ ประดับอาคารทีพกั อาศัย ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึง ดังนี :
ช่วงทีทําม้ าเริ มทํานก ก่อนหน้ าทีจะทําม้ ากับนกจริ งๆมันเกิดจากจ็อบ เป็ นงานที
ให้ เราครี เอทเป็ นงานศิลปะ เขาต้ องการได้ นกเป็ นเครื องประดับในบ้ านหลังใหญ่... เจ้ าของ
เขาชอบนก อยากได้ นกและต้ องเป็ นงานศิลปะด้ วย เลยทําเป็ นฝูงนกทีมนั บิน... ตังแต่
: ตรงนัน:
เริ มเปิ ดหนังสือดูนก สนใจนก...308

ภายหลังจากทีได้ รับการว่าจ้ างดังกล่าว ศิลปิ นได้ ค้นหากลวิธีในการสร้ างผลงานของ
ตน โดยพยายามแก้ ไขปั ญหาเรื องวัสดุทีเมือผ่านกาลเวลาจะไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาดังเช่นโลหะทีมกั
เกิดการผุกร่ อนและขึ :นสนิม ซึง วัสดุทีศลิ ปิ นเลือกนํามาใช้ คือสแตนเส ในเวลาต่อมาศิลปิ นจึงได้
นําเอากลวิธีดงั กล่าวมาใช้ ในผลงานประติมากรรมรู ปม้ าและนกตามลําดับ จากข้ อความข้ างต้ น
ปรากฏแรงจูงใจภายนอกในการสร้ างสรรค์คือ การว่าจ้ างได้ เป็ นตัวแปรในการส่งเสริ มแรงจูงใจ
ภายในให้ ศลิ ปิ นคิดค้ นหาวิธีแก้ ไขปั ญหาเรื องวัสดุ และผลักดันให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจรูปทรงของ
นก จนในท้ ายทีสดุ ได้ ก่อให้ เกิดการนําเอาความรู้ ความสามารถทีมีมานําเสนอ โดยมีแนวคิดในการ
นํานกมาใช้ เป็ นสัญลักษณ์เพือสือความถึงชีวิต ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึง ดังนี :
อาจารย์อยู่ในเมืองเห็นนํ :าทีสกปรกปนเปื อ: น ตามท่อมีคราบนํ :ามันมีเศษอะไร
ต่างๆ
นํ :ามันไม่ใสสะอาด...อยากจะทํางานขึ :นมาเพือกระตุ้นเตือนหรื อถามหาความใส
บริ สทุ ธิdของธรรมชาติ...
นกมันคงเป็ นตัวแทนของสิงมีชีวิตอย่างหนึง ทีอาจารย์ต้องการ
นํามาใช้ แสดงออก นกมันเกาะก็ได้ บินก็ได้ น่าสนใจในลักษณะว่าถ้ ามันเกาะก็เป็ นจังหวะ
หนึง ถ้ าขยับท่าทาง มันบินก็เป็ นอีกอารมณ์หนึง ... ก่อนหน้ าทีอาจารย์ทําชุดนก อาจารย์เคย
ทดลองทํานํ :าทีเป็ นเรซิน มาก่อน ครัง: นันปี
: 2547 เรซินมันให้ ความรู้ สกึ ถึงนํ :า จริ งๆเราคิดเรื อง
นํ :าก่อนแล้ วค่อยหาวัสดุมาแทน ถ้ าจะให้ ดรู ่ วมสมัยหน่อย น่าสนุกหน่อย ก็อาจใช้ วสั ดุหลาย
อย่างก็จะน่าสนุกขึ :น...309

ศิลปิ นได้ รับแรงจูงใจจากภายในด้ านความสนใจทีมีตอ่ ปั ญหาสิงแวดล้ อม ประกอบกับ
เคยมีความรู้และมีประสบการณ์ในการสร้ างประติมากรรมรูปนก และเคยทดลองใช้ วสั ดุเรซินสร้ าง
ประติมากรรมให้ เกิดความรู้ สกึ ถึงนํ :ามาก่อน จึงทําให้ ศลิ ปิ นนําเอาความรู้ทีมีอยูเ่ ดิมมาผสานกับ
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เรื องราวทีได้ ประสบ อีกทังยั
: งคํานึงถึงสุนทรี ยะด้ านความงามของรูปทรงนก กล่าวคือ ศิลปิ นสนใจ
ในลีลาท่วงท่าการเคลือนไหวของนกทีเมือเคลือนไหวสามารถส่งเสริ มให้ ผลงานเกิดเอกภาพทังด้
: าน
ความคิดและความงามด้ านองค์ประกอบศิลป์ นอกจากนี :การทดลองใช้ วสั ดุทีหลากหลายในผลงาน
ประติมากรรมชิ :นหนึง ๆได้ ก่อให้ เกิดความสนุก และสร้ างความรู้สกึ ท้ าทายต่อทักษะด้ านศิลปะของ
ศิลปิ นอีกประการหนึง
ดังนันการสร้
:
างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปสัตว์ของศิลปิ นจึงอาศัยแรงจูงใจภายใน
ด้ านความต้ องการถ่ายทอดประสบการณ์รับรู้ทงในเชิ
ั : งข่าวสาร และสุนทรี ยะด้ านความงามของ
รูปทรงสัตว์ ตลอดจนความต้ องการแสดงออกด้ านรู้ความสามารถ ผลักดันให้ เกิดการสร้ างสรรค์
ผลงานขึ :น ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
สาเหตุทีทํารู ปสัตว์อาจจะเป็ นไปได้ ทีเราชอบรูปทรงมัน...แน่นอนรู ปทรงมาปะทะ
มากระทบเรา... เรามีความรู้ ทางปั น: คนปั น: สัตว์... เพียงแต่วา่ ช่วงเวลาไหนทีจะหยิบอะไร
ออกมาใช้ ก็ค้นคว้ าเพิม หาข้ อมูลและสร้ างออกมาเป็ นงาน... เรามีความสุขและอยากทําแบบ
นี :ไปเรื อยๆ เพราะทํามานาน... ถึงตอนนี :ก็ยงั ทําเรื องสัตว์ ยังไงก็ยงั คงทําสัตว์ ทําคน... พอ
เสร็ จงานแต่ละชิ :นมันคือความรู้ สกึ ดีๆ เรื องกวนใจอืนๆก็จะหมดไปเพราะตรงนี :จะเข้ ามาแทน
ให้ เรารู้ สกึ สบาย ถึงช่วงทํามันเหนือยยาก แต่ถ้าเราพยายามแล้ วทําให้ เสร็ จสมบูรณ์กจ็ ะ
สบายใจ มีความสุข... มันเป็ นลักษณะว่าเราจะหยิบตัวสัตว์ ตัวเนื :อหาอะไรทีไม่ซํ :า เราจะทํา
แบบไหนทีจะปรับและพัฒนารูปแบบขึ :นไป... และได้ ทดลองทําผลงานในสิงทีไม่ค้ นุ เคย310

ตลอดระยะเวลาทียาวนานมีการสร้ างประติมากรรมทีแสดงรูปสัตว์ขึ :นเป็ นจํานวนมาก
แสดงให้ เห็นถึงแรงจูงใจภายในทีมีทิศทาง มีความเข้ มข้ น และมีความต่อเนือง เพือบรรลุถึง
เป้าหมายทีคาดหวัง ได้ แก่ ความสุข ความพึงพอใจ การได้ แสดงศักยภาพเชิงศิลปะให้ ประจักษ์ อนั
นํามาซึง ความภาคภูมิใจของตนเอง ในขณะเดียวกันแรงจูงใจภายนอกก็เป็ นค่าแปรทีสําคัญให้
ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์อีกประการหนึง ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงเรื องแรงจูงใจ
ภายนอกดังนี :
จริ งๆ แรกๆ ทีสง่ เราเห็นจากรุ่นพี จากอาจารย์ได้ รางวัลได้ ร่วมแสดง... อยากมี
ประวัติ อยากมีผลงานโชว์ คราวนี :เราก็พยายาม คิดต่ออยากเข้ าไปอยู่ในกลุม่ อยากมีงาน
คุณภาพ... รางวัลก็กลับมาเป็ นแรงในการทํางาน... ตอนส่งช้ างให้ ไห้ ส่งไปเหมือนกับว่าช่วง
นันเราต้
:
องการหาประสบการณ์สร้ างชือเสียง ปี นันเงิ
: นรางวัลเพิมจากห้ าหมืนเป็ นเจ็ดหมืน
310
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มันปรับขึ :น... เงินรางวัลมันมีสว่ นจูงใจเรา เพราะการปรับเงินรางวัลของการประกวดขึ :นก็เพือ
เสริ มแรงจูงใจอยู่แล้ ว... ตรงนี :คิดว่าลึกๆในใจมีนะ... เรายังอยากจะได้ รางวัลทีสงู ขึ :น ไปให้ ถงึ
ทีมนั สูงสุด...ตอนทํามันได้ หลายอย่าง ก็อยากพัฒนางาน อยากรู้ วา่ จะก้ าวไปได้ แค่ไหน เรา
ภูมิใจทีเราสามารถแก้ ปัญหาในการทํางานได้ ...มีคนพูดนะว่าการได้ มาซึง อะไรบางอย่างมัน
ก็ยากแล้ วแต่การรักษามันยากยิงกว่า... มันอาจเป็ นไปได้ วา่ ลึกๆของเราเป็ นคนชอบกีฬา
ชอบแข่งขัน ชอบท้ าทาย พอมาทํางานศิลปะเลยมีความรู้ สกึ ว่าต้ องขยับอันดับขึ :นอีก...
สุดท้ ายต้ องไปให้ ถงึ ชันเยี
: ยม... เราผ่านมาเยอะแล้ ว ได้ รางวัลบ้ างไม่ได้ บ้าง ถ้ าทําได้ สําเร็ จ
อย่างทีคิดไว้ ก็โอเค... มันเป็ นข้ อพิสจู น์วา่ งานเรายังอยู่ในมาตรฐาน ทําให้ เราส่งประกวด
และการได้ รับการยอมรับจากสังคมคงเป็ นสิงทีตามๆมา...311

แรงจูงใจภายนอกนับว่ามีอิทธิพลต่อศิลปิ นอย่างมาก เพราะนอกจากได้ ตงเป
ั : ้ าหมาย
ของการสร้ างงานเพือความพึงพอใจ ความสุข และความเพลิดเพลินแล้ วนัน: ยังมีการตังเป
: ้ าหมาย
เรื องเงิน รางวัล และการได้ รับการยอมรับจากบุคคลอืนจูงใจให้ ศลิ ปิ นสร้ างผลงานและส่งเข้ า
ประกวดในเวทีทงในระดั
ั:
บประเทศและนานาชาติ
กล่าวได้ ว่าทังแรงจู
:
งใจภายในและแรงจูงใจภายนอกล้ วนมีความสัมพันธ์กนั เนืองจาก
แรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการเป็ นผู้มีศกั ยภาพมีสว่ นทําให้ ศลิ ปิ นพัฒนาแนวคิด และกลวิธีใน
การสร้ างสรรค์ เมือสําเร็ จเป็ นผลงานศิลปะจําเป็ นต้ องอาศัยรางวัลและการได้ รับการยอมรับจาก
บุคคลอืนเป็ นเครื องชี :วัดถึงคุณภาพของผลงานและความสามารถของตนเอง ด้ วยเหตุนี :จึงทําให้
ศิลปิ นส่งผลงานเข้ าร่ วมประกวดอย่างต่อเนือง ซึง ในการส่งประกวดบ่อยครัง: มักประสบความสําเร็ จ
จึงอาจกล่าวได้ วา่ การได้ รับรางวัล เกียรติยศ และการยอมรับเช่นนี :อาจเป็ นพลังในการเสริ มสร้ าง
แรงจูงใจภายใน ทําให้ ศลิ ปิ นยังคงยืนหยัดสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ของตนต่อไป
สรุปได้ วา่ อิทธิพลของแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก มีผลต่อการสร้ างสรรค์
ผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ของศิลปิ น ซึง แรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความรักในการสร้ างสรรค์
ความรู้สกึ หรื อประสบการณ์ทีได้ สมั ผัสโดยตรงซึง ก่อให้ เกิดความสนใจหรื อทัศนคติ ตลอดจนความ
ประทับใจ ความผ่อนคลาย ความสนุกสนานเพลิดเพลิน รวมทังความต้
:
องการทดลอง ความอยากรู้
อยากเห็น และความต้ องการแสดงศักยภาพของตนให้ ปรากฏ ส่วนแรงจูงใจภายนอก ได้ แก่ การ
ได้ รับการยอมรับ เงินทอง รางวัล และเกียติยศ
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กระบวนแบบ
ผลงานประติมากรรมรู ปช้ าง และม้ าของศิลปิ นมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิง
รูปแบบนิยมอันสืบเนืองมาจากรสนิยมการสร้ างสรรค์สว่ นตน ทีศลิ ปิ นมุง่ ให้ ความสําคัญกับการ
แสดงความงามทางเส้ น โครงสร้ าง และรูปทรง ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ความรู้สึกลึกๆชอบเรื องเส้ น
เรื องระนาบ มักใช้ เส้ นและแผ่นระนาบมาประกอบขึ :นเป็ นประติมากรรม”312 โดยมีรายละเอียดของ
ผลงานชือ “ช้ างให้ -ไห้ หมายเลข 1” (ภาพที 117) ดังนี :
ถนัดเชือมโลหะ สมัยเรี ยนทําทุกอย่าง สุดท้ ายเรารู้ สกึ ว่าเราชอบโลหะเชือมโลหะ
... ตอนนันด้
: วยความทีเราทํางานแบบเซมิ (Semi Abstract) ทีคลีคลายรู ปทรงจากคนเป็ น
ระนาบเป็ นเหลียม เราเลยยังคงคลีคลายรู ปทรงของช้ างให้ ดวู า่ เป็ นโครงสร้ างของสัตว์ชนิด
หนึง กําลังยืนอยู่... เห็นตึกช้ าง ตัวช้ าง เห็นโครงสร้ างแล้ วเกิดแนวคิดตามมาทีหลัง... สนใจ
ในรู ปทรงก่อนเนื :อหาตามมาทีหลัง...313

จากความสนใจนําเสนอผลงานประติมากรรมในลักษณะกึงนามธรรม และการได้ พบ
เห็นตึกช้ างซึง เป็ นอาคารทีเกิดจากการคลีคลายรูปทรงช้ างอย่างเรี ยบง่าย ประกอบกับคุณลักษณะ
ของวัสดุโลหะทีศลิ ปิ นมีความชืนชอบยังสอดคล้ องกับกลวิธีในการสร้ างสรรค์ประติมากรรมแบบ
ลดทอนรูปทรง ทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างผลงานเกียวกับช้ างโดยแสดงออกในกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม
ขึ :น กล่าวคือ ศิลปิ นมุง่ เน้ นให้ ความสําคัญไปทีการนําเสนอสุนทรี ยภาพความงามของรูปทรง และ
เอกภาพทางโครงสร้ าง อันเกิดจากการประสานรวมตัวกันของเส้ น และระนาบของแผ่นโลหะทีแสดง
ความเรี ยบง่ายมีระเบียบแต่ยงั คงสาระของรูปทรงช้ างเอาไว้
นอกจากนี :ในผลงานประติมากรรมชือ “ม้ าเร็ ว ม้ าแรง ม้ ารวย” (ภาพที 118) ศิลปิ นได้
นําเสนอผลงานผ่านกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมเช่นเดียวกัน
หากแต่สดั ส่วนของการลดทอน
รูปทรงนันเข้
: าใกล้ ความเหมือนจริ งมากกว่าผลงานชือ “ช้ างให้ -ไห้ หมายเลข1” (ภาพที 117) ดังที
ศิลปิ นกล่าวถึงแนวทางการสร้ างสรรค์ดงั นี :
การทํางานทีผ่านๆมาเราเลือกทีจะทําลักษณะทีคลีคลายตัดทอนเป็ นระนาบ
รู ปทรงทีสร้ างขึ :นไม่ได้ อยากทําแบบเหมือนจริ ง แต่พอผ่านไปเรารู้ สกึ ว่าอยากทําเหมือนจริ ง
มากขึ :น ม้ าเรี ยกว่าเป็ นรู ปทรงทีใกล้ เคียงของจริ ง ดูสดั ส่วนมาจากม้ า เพียงแต่แนวคิดคือ เรา
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ขึ :นโครงเป็ นเส้ น แต่เราไม่ปิดให้ เป็ นปริ มาตรหมด เพือแสดงโครงสร้ าง และแนวคิด... อันดับ
แรกแสดงความงามของม้ า...
ชิ :นนี :เริ มเปลียนจากเหล็กมาเป็ นสแตนเลสกับอะคริ ลิค...
กล่องๆคือ ช่วงทีเราเห็นม้ ามันกําลังวิงแล้ วซ้ อนๆ จะทําเป็ นม้ าเต็มๆก็ย่งุ อยู่เลยตัดทอนให้
ช่วงนี :เป็ นม้ าของตัวนันตั
: วนี : ให้ มนั เคลือนไหว ก็เป็ นเรื องปกติทีคนทํางานศิลปะต้ องเอามา
จัดการอีกที... ถึงแม้ มีความคิดจากสภาพแวดล้ อมหรื อเรื องราวทีเกิดขึ :นแต่ก็ไม่เน้ นแนวคิด
นิสยั ของเราคือการสร้ างงานศิลปะทีเป็ นประติมากรรม เป็ นรูปทรง 3 มิติ มีพื :นทีวา่ ง และชู
ประเด็นเรื องความงามของรู ปทรง314

ผลงานชือ “ม้ าเร็ ว ม้ าแรง ม้ ารวย” (ภาพที 118) ศิลปิ นยังคงมุง่ ให้ ความสนใจไปทีการ
นําเสนอความงามด้ านโครงสร้ าง กล้ ามเนื :อ และสัดส่วนของม้ าเป็ นอันดับแรก จากผลงานปรากฏ
การสกัดตัดทอนรูปทรงโดยนําเสนอเพียงบางส่วน อาทิ ส่วนหัว ส่วนขา และส่วนลําตัวของม้ าแต่
ละตัว ซึง เกิดจากความประสานกลมกลืนกันของเส้ น แผ่นระนาบ และจังหวะการจัดวางทีก่อให้ เกิด
โครงสร้ างของรูปทรงทีงดงาม
ผลงานประติมากรรมชือ “Return of the water” (ภาพที 119) มีการนําเสนอทีแตกต่าง
ออกไปจากผลงานประติมากรรมทังสอง
:
กล่าวคือ นอกเหนือจากการให้ ความสําคัญกับโครงสร้ าง
และรูปทรงทีงดงามแล้ วนัน: ผลงานชิ :นนี :ยังได้ มีการแสดงออกทีผสมผสานระหว่างกระบวนแบบเชิง
จินตนาการ และสัญลักษณ์ เนืองจากมีการใช้ รูปทรงของนกเป็ นตัวแทนของสิงอืนทีนอกเหนือไปจาก
ตัวมันเอง ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า “นก มันคงเป็ นตัวแทนของสิงมีชีวิตอย่างหนึง ทีอาจารย์ต้องการ
นํามาใช้ แสดงออก... มันจิตนาการถึงความเป็ นชีวิตอย่างกว้ างๆ และเราคิดว่านก นํ :า ใบบัว มันคือ
ตัวแทนของธรรมชาติ”315
จากผลงานการปรากฏนก ใบบัว นํ :า และร่างกายมนุษย์อยูใ่ นสภาพการณ์ทีศลิ ปิ นได้
จินตนาการขึ :น โดยมีการใช้ นกนกเป็ นตัวแทนของสิงมีชีวิต ถือเป็ นสัญลักษณ์ทีใช้ ในการสือความ
อย่างกว้ างๆ ไม่จําเพาะเจาะจงว่าเป็ นตัวแทนของ มนุษย์ สัตว์ หรื อพืช หากแต่คือตัวแทนของ
สิงมีชีวิตทีอาศัยอยูใ่ นธรรมชาติทงหมด
ั:
ผลงานชือ “Return of the water” จึงมีสดั ส่วนของการ
นําเสนอด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์มากกว่าผลงานรูปสัตว์ชนิดอืน
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ดังนันสรุ
: ปได้ วา่ การสร้ างผลงานประติมากรรมรู ปสัตว์ของศิลปิ นมีการใช้ 2 กระบวน
แบบในการนําเสนอ ได้ แก่ กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์ โดยทีการให้ ความสําคัญของศิลปิ นส่วนมากมุง่ เน้ นไปทีการแสดงความงามของรูปทรง
มากกว่าการแสดงเนื :อหาหรื อแนวความคิด ดังทีปรากฏในผลงานประติมากรรมชือ “ช้ างให้ -ไห้
หมายเลข1” (ภาพที 117) และผลงานชือ “ม้ าเร็ ว ม้ าแรง ม้ ารวย” (ภาพที 118) ทีมิได้ ถกู นําเสนอ
เพือเป็ นตัวแทนของสิงใดหากแต่หมายถึงตัวสัตว์เอง ในขณะทีผลงานชือ “Return of the water”
(ภาพที 118) ศิลปิ นใช้ นกไปในทิศทางทีแตกต่างไปจากสัตว์ทงสองชนิ
ั:
ด เนืองจากถูกสร้ างขึ :นเพือ
เป็ นตัวแทนของสิงอืนทีนอกเหนือไปจากการแสดงเพียงความงามด้ านรู ปทรงของนกเพียงอย่างเดียว
เนือ+ หา
ศิลปิ นนําเสนอเนื :อหาเรื องราวทีได้ สมั ผัสรับรู้ ถึงความเป็ นไปในธรรมชาติ ซึง ได้ แก่ คน
สัตว์ และพืช โดยในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์ศลิ ปิ นประทับใจในโครงสร้ าง และรู ปทรงของช้ างจึง
นํามาใช้ แสดงออก ซึง ปรากฏเนื :อหาด้ านการนําเสนอสุนทรี ยภาพความงามของรูปทรงช้ างพังและ
ช้ างพลาย ต่อมาเมือได้ มีโอกาสรับรู้ขา่ วสารเกียวกับช้ างมากยิงขึ :นจึงเกิดมีความสนใจนําเนื :อหา
เรื องราวเกียวกับการเผชิญชะตากรรมทีเลวร้ ายของช้ าง และความโหดร้ ายของมนุษย์ ดังทีศลิ ปิ น
กล่าวถึงเนื :อหาในผลงานชือ “ช้ างให้ -ไห้ หมายเลข1” (ภาพที 117) ดังนี :
ในชิ :นนี :มีเหล็กรูทีต้องการให้ มองผ่านเข้ าไปเห็นข้ างใน ซึง ข้ างในก็จะแกะทําเป็ น
ไม้ เหมือนงาสองข้ าง ข้ างหนึง โดนตัด ส่วนรู ปทรงก็คือโครงสร้ างทีคล้ ายรู ปช้ าง... เราอยากจะ
สือให้ เห็นว่ามันเป็ นความทุกข์ทรมานของสัตว์ จะตัดงามันก็ให้ มีสํานึกถึงความเป็ นชีวิตบ้ าง
... มนุษย์นีสมมติขึ :นเองว่าถ้ าได้ งามาไว้ ในครอบครองจะมีบารมี แล้ วก็ต้องแลกกับการฆ่า
เพือทีจะได้ มา มันไม่คอ่ ยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ มันเกิดเพราะความต้ องการของมนุษย์ 316

ผลงานชิ :นนี :มีการนําเสนอเนื :อหาทีเกิดจากมุมมองของศิลปิ นเกียวกับมนุษย์กลุม่ หนึง ที
มุง่ หาประโยชน์ล้มช้ างเพียงเพือตัดงา ซึง เป็ นพฤติกรรมทีปราศจากศีลธรรม ดังนันศิ
: ลปิ นจึง
สร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมชิ :นนี :ขึ :น เพือกระตุ้นให้ เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิต และ
ความทุกข์ทรมานทีสตั ว์ได้ รับจากการกระทําทีเห็นแก่ตวั ของมนุษย์ โดยอาศัยรูปทรง และวัสดุใน
การสือความ
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ผลงานชือ “ม้ าเร็ ว ม้ าแรง ม้ ารวย” (ภาพที 118) ศิลปิ นนําเสนอเนื :อหาทีเกียวข้ องกับ
กิจกรรมของมนุษย์ทีได้ เข้ าไปจัดการกับธรรมชาติคือการแข่งม้ า โดยศิลปิ นกล่าวถึงเนื :อหาของการ
สร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ว่า
พอเห็นคนเยอะเรารู้ วา่ มันคือสนามม้ า ความรู้ สกึ ของเรื องราวก็เข้ าใจได้ เอง คน
เข้ าไปคงน่าจะไม่ได้ เข้ าไปดูม้าแข่งเฉยๆคงมีเรื องการพนันเข้ ามา เลยออกมาเป็ นม้ าเร็ ว ม้ า
แรง ม้ ารวย เหมือนกับว่าจุดประสงค์จะต่างกัน คนทีเป็ นเจ้ าของม้ าหรื อนักแข่งก็อยากขีม้าที
มีความสามารถและเข้ าเส้ นชัยได้ ส่วนเรื องใครจะมาพนันก็ไม่ได้ คิดมาก เรื องกีฬาเขาอาจ
ต้ องการทดสอบต้ องการเอาชนะ แต่คนทีมาดูอาจจะเข้ ามาเล่นพนัน... แต่ละคนทีเข้ ามาจะมี
จุดประสงค์ตา่ งกันออกไป เจ้ าของม้ า นักแข่ง คนดู... ช่วงทีอาจารย์เอามาคือช่วงทีเข้ าเส้ น
ชัย ม้ ามันเฉือนกันแค่ปลายจมูก... การสร้ างงานก็หยิบรู ปทรงของม้ าทีกําลังวิงแข่งตัดเป็ น
เซ็คชัน วางซ้ อนกันเกิดเป็ นมิติ เราก็ใช้ วิธีการเชิงประติมากรรมของเราสอดแทรกเข้ าไป...317

ผลงานชิ :นนี :มีการนําเสนอเนื :อหาในเรื อง
มุมมองของมนุษย์ทีมีตอ่ ม้ าแตกต่างกัน
ออกไป โดยทีในสายตาของศิลปิ นม้ า คือสัตว์ทีมีโครงสร้ างทางกายวิภาคทีจดั ว่าสง่า งดงาม
มากกว่าสัตว์ใด นักขีม้าหรื อผู้ทีชืนชอบกีฬาการแข่งม้ าต่างมองไปทีความแข็งแรงของม้ า ความ
รวดเร็ ว ความท้ าทาย และการชิงชัย ส่วนผู้ทีชืนชอบการพนันมุง่ ไปทีประโยชน์ด้านเม็ดเงินทีได้ รับ
จากความสามารถพิเศษของม้ าแต่ละตัว ด้ วยเหตุนี :ศิลปิ นจึงเลือกนําเหตุการณ์ในขณะทีม้าหลาย
ตัวกําลังพุง่ ทะยานขับเขี :ยวกันด้ วยความรวดเร็ วเพือช่วงชิงกันเข้ าเส้ นชัย จากความรวดเร็ วนี :ทําให้
ภาพทีปรากฏแก่สายตาพร่าเลือน เห็นเพียงบางส่วนของม้ าเท่านัน: อาจกล่าวได้ ว่าศิลปิ นได้ ใช้
หลักการองค์ประกอบศิลป์ และจิตวิทยาการมองเห็นของมนุษย์เข้ ามาช่วยสร้ างอารมณ์ความรู้สกึ
ในการนําเสนออีกประการหนึง
ผลงานชือ “Return of the water” (ภาพที 119) มีเนื :อหาเกียวกับมลพิษทางนํ :า เป็ น
เนื :อหาของมนุษย์ โดยมีนกเข้ ามาเป็ นสัญลักษณ์ในการสือความถึงธรรมชาติและสิงมีชีวิต ซึง
ศิลปิ นกล่าวถึงเนื :อหาในผลงานชิ :นนี :ว่า
รู ปนกมีคอนเซ็ปเดียวกันเพียงแต่ขยับรู ปแบบ...มลภาวะทีเกิดขึ :น นํ :าทีไม่บริ สทุ ธิd
นํ :าปนเปื อ: นไม่ใสสะอาด มันเลยกลายมาเป็ นเนื :อหา สภาพทีเราอยู่ในสังคม สิงแวดล้ อมมี
มลพิษ เลยอยากจะทํางานขึ :นมาเพือกระตุ้นเตือนหรื อถามหาความใสบริ สทุ ธิdของธรรมชาติ
... ลักษณะนํ :าเลยมีสีดําๆ... มีรูปทรงของคนเข้ ามาด้ วย...คนอยู่ด้านบน นอนอยู่โผล่มานิดๆ
317
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ปริ มๆ... อยากให้ คิดว่ามีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต ชะตาชีวิตของคนค่อนข้ างอันตราย หมินเหม่ตอ่
ชีวิต... นกมันมีเนื :อหาเรื องราว ความเป็ นชีวิตทีมีอิสระ มันจิตนาการถึงความเป็ นชีวิตอย่าง
กว้ างๆ...318

นํ :าถือเป็ นปั จจัยทีสําคัญต่อการดํารงชีวิต
ผลพวงจากการกระทําของของมนุษย์ได้
ก่อให้ เกิดผลเสียด้ านสิงแวดล้ อมขึ :นมากมาย
ดังนันศิ
: ลปิ นจึงเกิดความสนใจนําเสนอเนื :อหา
เรื องราวเกียวกับนํ :าทีปนเปื อ: นสารพิษ โดยมีการใช้ วสั ดุทีหลากหลาย อาทิ เรซินสีดําแทนนํ :าทีเน่า
เสียและมีสารพิษปนเปื อ: น นกเป็ นสัญลักษณ์ของสิงมีชีวิตและธรรมชาติทวั ไป ส่วนร่างมนุษย์ที
นอนควําหน้ าอยูด่ ้ านบนมีสภาวการณ์ทีคาบเกียวอยูร่ ะหว่างการมีชีวิต และการปราศจากซึง ชีวิต
สรุปได้ วา่ เนื :อหาในผลงานของศิลปิ นเปลียนไปตามสิงเร้ าทีได้ รับรู้ ทงจากข่
ั:
าวสาร และ
ประสบการณ์ตรง ซึง ทังหมดเป็
:
นเรื องราวเกียวกับเหตุการณ์ทีเกิดขึ :นในสิงแวดล้ อมภายนอกของ
ศิลปิ นทังสิ
: :น ผลงานชือ “ช้ างให้ -ไห้ หมายเลข1” กล่าวถึงบุคคลกลุม่ หนึง ทีฆา่ ช้ างเพียงเพือให้ ได้ มา
ในสิงทีต้องการ ผลงานชือ “ม้ าเร็ ว ม้ าแรง ม้ ารวย” กล่าวถึงบุคคลกลุม่ หนึง ทีเข้ าร่วมกันทํากิจกรรม
การแข่งม้ าโดยมีจดุ ประสงค์ทีแตกต่างกันออกไป และผลงานชือ “Return of the water” กล่าวถึง
ปั ญหาเรื องมลภาวะเป็ นพิษทีเกิดขึ :นในสังคมมนุษย์ ดังนันผลงานประติ
:
มากรรมรู ปสัตว์ทงั : 3 ชิ :น
ของศิลปิ นจึงมีการแสดงเนื :อหาสังคม
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ประดิษฐ์ ตัง+ ประสาทวงศ์
ประดิษฐ์ ตังประสาทวงศ์
:
เกิดเมือวันที 23 กันยายน พ.ศ.2511 ปั จจุบนั อายุ 42 ปี
สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาประติมากรรม และปริ ญญาโท สาขาจิตรกรรม จาก
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั รับราชการเป็ นอาจารย์
ประจําทีวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ลาดกระบัง

ศิลปิ นเริ มสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีแสดงรูปสัตว์ ประเภทนกครัง: แรกราวปี พ.ศ.
2549 เรื อยมาจนกระทัง ถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาประมาณ 2 ปี มีผลงานทังหมด
: ราว 8 ชิ :น
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 2 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “เหนือย” (ภาพที 120) และผลงานชือ “ภาพเหมือนชีวิต หมายเลข 1” (ภาพที
121) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 120 เหนือย, 2550 เทคนิค จิตรกรรมผสม ขนาด 130 x 105 ซม.
(“เหนือย”, พ.ศ.2550, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ประดิษฐ์ ตังประสาทวงศ์
)
:
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ภาพที 121 ภาพเหมือนชีวิต หมายเลข 1, 2550 เทคนิค จิตรกรรมผสม
ขนาด 160 x 135 x 100 ซม.
(“ภาพเหมือนชีวิตหมายเลข 1”, พ.ศ.2550,ภาพถ่ายส่วนบุคคล, ประดิษฐ์ ตังประสาทวงศ์
)
:
แรงจูงใจ
ผลงานของศิลปิ นสะท้ อนภาพชีวิตอันทุกข์ยากของบุคคลแวดล้ อม ซึง สร้ างความรู้สึก
สะเทือนอารมณ์แก่ศลิ ปิ น โดยมีการนําเสนอรูปนก 2 ชนิด ได้ แก่ นกเอี :ยง และนกกา ซึง ปรากฏใน
ผลงาน 2 ชุดคือ ผลงานชุด “ภาพเหมือนชีวิต” และผลงานชุดทีได้ รับรางวัลทุนสร้ างสรรค์ ศิลป์
พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2550 ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงมูลเหตุของการนําเสนอรู ปนกในผลงานดังนี :
เริ มนําสัตว์เข้ ามาใช้ ในงานศิลปะ เมือปี พ.ศ.2549 ต่อมาเอาออกแสดงทีสรุ พล
แกลอรี ปี 2550 มีภาพนกอยู่ในงานขนาดค่อนข้ างใหญ่ 4 ชิ :น และมีนกประติมากรรมเข้ ามา
ประกอบภาพจิตรกรรมเหล่านันด้
: วย อันนันเป็
: นชุดแรกทีเอาภาพนกมาใช้ ต่อมาก็ครัง: ทีได้
ทุนสร้ างสรรค์ศิลป์พีระศรี ปี พ.ศ.2550…ใช้ อีกา ใช้ นกเอี :ยง เป็ นทีชดุ ต่อเนืองจากชุดแรก
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อาจารย์มองว่าชีวิตคนมีความทุกข์ ความเหนือยอ่อนเหนือยล้ า ประสบการณ์
ของเราผ่านเรื องราวความทุกข์ พอสะเทือนใจก็หยิบมาระบายออก อาจารย์ได้ สมั ผัสกับชีวติ
ลุงทีเข้ ามาขอเป็ นหุ่นทีวิทยาลัย เราแลกเปลียนประสบการณ์พดู คุยกับเขาเลยรู้ สกึ ว่าอยาก
ให้ คนมาเห็นอกเห็นใจ คือเราสะเทือนใจ... เริ มแรกทีหยิบนกมาใช้ เพราะนกสามารถแทน
อารมณ์การถูกรุ มเร้ าได้ นอกจากนี :มันยังมีสีดําทีให้ ความรู้ สกึ สะเทือนใจ และคําพูดทีวา่ นก
เอี :ยงเลี :ยงควายเฒ่า คือว่าลุงเขาทํางานจนแทบเป็ นสัตว์ เหมือนจะเป็ นวัวเป็ นควายอยู่แล้ ว
ส่วนอีกามันดูดดุ นั ตัวมันใหญ่ ถ้ ามันเข้ ามารุ มเราก็คงแย่...319

ความสะเทือนใจทีศลิ ปิ นได้ รับรู้ผา่ นเหตุการณ์หรื อประสบการณ์ชีวิตก่อให้ เกิดการ
นําเสนอรู ปทรงของสัตว์ในผลงานของตน อาจกล่าวได้ วา่ ชีวิตทียากลําบากของบุคคลทีแวดล้ อมคือ
สิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นให้ ศิลปิ นเกิดความสะเทือนอารมณ์
ตลอดจนเกิดทัศนะส่วนตัวทีมีตอ่
บุคคลอืนในสังคมคือ ก่อให้ เกิดความสงสารและรู้สกึ เห็นอกเห็นใจ ความรู้สกึ ดังกล่าวจึงเป็ นแรง
กระตุ้นผลักดันให้ ศลิ ปิ นเกิดแนวความคิด เมือรวมเข้ ากับพลังจากแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความ
ต้ องการแสดงออกซึง อิสระทางความคิด ตลอดจนกลวิธีในการสร้ างสรรค์ เพือแสดงศักยภาพ
ความสามารถของตนให้ เป็ นทีประจักษ์ ประกอบกับเพือลดภาวะความตึงเครี ยดทีก่อตัวอยูภ่ ายใน
อีกทังเพื
: อให้ ผลงานได้ เป็ นเสมือนกระจกเงาทีสะท้ อนความคิดของตนไปสู่การรับรู้ของสังคม โดย
คาดหวังให้ เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและมอบความเอื :ออาทรให้ แก่กนั
ส่วนนกทังสอง
:
ชนิดนันเป็
: นสัตว์ทีสามารถนํามาสือแสดงถึงการถูกรุมเร้ าจากอุปสรรคและปั ญหาต่างๆ โดยปกติ
นกกาเป็ นสัตว์ทีถกู มองในด้ านลบเพราะมีพฤติกรรมเจ้ าเล่ห์ ก้ าวร้ าว อีกทังมี
: ร่างกายเป็ นสีดําจึง
สามารถนํามาใช้ แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เพือสร้ างความรู้สกึ หวาดหวัน สะเทือนใจ ส่วนนกเอี :ยง
ปรากฏเป็ นส่วนหนึง ของสํานวนไทยทีกล่าวว่า “นกเอี :ยงเลี :ยงควายเฒ่า” เป็ นการหยิบยกสํานวน
ขึ :นมาโดยมีจดุ มุง่ หมายเพือเสียดสีประชดประชัน กล่าวโดยสรุปคือ นกกาและนกเอี :ยงมีความ
สอดคล้ องกับเนื :อหา และสามารถเสริ มความรู้สกึ ถึงความสะเทือนอารมณ์ได้ ดี จึงทําให้ นกทัง: 2
ชนิดปรากฏในผลงานทัง: 2 ชุด ซึง สะท้ อนภาพชีวิตอันทุกข์ยากของบุคคลดังกล่าว ดังนันการ
:
นําเสนอผลงานทีแสดงออกด้ วยรูปสัตว์ของศิลปิ นจึงเกิดจากแรงจูงใจจากภายใน
ซึง ไม่เพียง
ต้ องการสร้ างสรรค์ขึ :นเพือตอบสนองต่อความพึงพอใจของตนเท่านัน: หากแต่ศลิ ปิ นยังคาดหวังให้
เกิดความเอื :ออาทรขึ :นในสังคมอีกประการหนึง ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
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สัมภาษณ์ ประดิษฐ์ ตังประสาทวงศ์
:
, ศิลปิ น, 7 กรกฎาคม 2553.
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สิงทีตวั เองอยากได้ รับจากงานศิลปะคือ การได้ แสดงออกทังความคิ
:
ด ความรู้ สกึ
และได้ แสดงฝี ไม้ ลายมือ... ซึง เราจะพอใจ และภูมิใจ... การทํางานศิลปะมันตอบสนองเรื อง
ความสะเทือนใจของเรา
และต้ องการให้ คนดูได้ รับความสะเทือนใจนันแล้
: วก่อให้ เกิด
ความเห็นอกเห็นใจ เพราะยังมีคนทีลําบากและทุกข์ยากอยู่มาก320

สรุปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นเกิดขึ :นโดยพลังผลักดันจากแรงจูงใจภายใน
ด้ านความต้ องการแสดงออกซึง อิสระทางความคิดและความรูสกึ กอปรกับการได้ แสดงออกในเชิง
สร้ างสรรค์ทีตนมีความชืนชอบ เป็ นการแสดงทักษะความชํานาญทีตนสามารถควบคุมได้ ผลที
ได้ รับคือ ความสุข และความภาคภูมิใจในศักยภาพของตน นอกจากนี :ตามทัศนะของศิลปิ นการ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะยังถือเป็ นหนทางในการระบายออกซึง ความสงสารและความเห็นอกเห็นใจ
ของตนทีมีตอ่ เพือนมนุษย์ สามารถลดระดับความตึงเครี ยดภายในจิตใจ รวมทังยั
: งก่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่สงั คม โดยมุง่ หวังให้ เกิดการรับรู้ถึงหลายชีวิตทีต้องพานพบกับความทุกข์ยาก กระตุ้น
ให้ ผ้ ชู มเกิดอารมณ์ร่วม และตระหนักถึงความสําคัญของทุกชีวิตเฉกเช่นเดียวกันกับสิงทีศลิ ปิ น
คิดเห็นและรู้สกึ
ส่วนแรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัลกับการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีนําเสนอรูปสัตว์ของ
ศิลปิ นนันสามารถพิ
:
จารณาดังนี :
ศิลปิ นได้ รับรางวัลจากการประกวดผลงานศิลปกรรมจํานวนมาก อาทิ รางวัลเกียรติ
บัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยของบริ ษัทฟิ ลลิปมอร์ ริส ในปี พ.ศ.2537 ปี พ.ศ.2542
และปี พ.ศ.2544 รางวัลยอดเยียมอันดับ 1 และรางวัลยอดเยียมอันดับ 3 จากการประกวด
จิตรกรรมร่ วมสมัยพานาโซนิคครัง: ที 4 และครัง: ที 6 ในปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2547 รางวัลเกียรติ
นิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 48 ในปี พ.ศ.
2545 และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรี ยญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติครัง: ที 49-50 ในปี พ.ศ.2546-47 ตลอดจนได้ รับรางวัลทุนสร้ างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ประจําปี
พ.ศ.2550 เป็ นต้ น เมือพิจารณาผลงานสร้ างสรรค์ทีได้ รับรางวัลจากการประกวด โดยมากมักแสดง
เรื องราวทีเกียวข้ องกับการสะท้ อนความทุกข์ยากของมนุษย์ในสังคม ดังนันรู
: ปทรงของมนุษย์จงึ ถูก
นําเสนอเป็ นประธานหลักของภาพ อาจกล่าวได้ ว่าการสร้ างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรูปนกในปี พ.ศ.
2549 จนถึงปั จจุบนั ปรากฏรูปสัตว์ในผลงานเพียง 2 ชุด ได้ แก่ชดุ “ภาพเหมือนชีวิต” และ ชุดที
ได้ รับรางวัลทุนสร้ างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี เท่านัน: ซึง แสดงให้ เห็นว่าแรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัลมิได้
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มีสว่ นผลักดันให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานขึ :น เพราะภายหลังจากได้ รับรางวัลในปี พ.ศ.2550 ศิลปิ น
มิได้ นําเสนอรู ปนกในผลงานใดอย่างจริ งจัง
ส่วนแรงจูงใจภายนอกด้ านเงินรายได้ จากการขาย
ผลงานศิลปะนันมิ
: ได้ สง่ ผลกระทบใดต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะรู ปสัตว์ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึง
ดังนี :
เราอยู่กบั ผลงานศิลปะมาตลอด หลังจากว่างจะมานัง ทํา... เวลาทีเราขายงานได้
หรื อไม่ได้ ไม่มีสว่ นในการทํางานศิลปะหรื อกับการทําภาพนก เพราะความกังวลสงสารนํามา
ก่อน เราไม่ได้ ทําตามกระแสเงิน งานแนวนี :กังวลด้ วยซํ :าว่าขายยาก ใครทีไหนจะมาซื :อไป
สะสม งานอาจารย์คนทัว ไปใครเขาจะมาชอบ แต่ความรู้ สกึ ของเราอยากแสดงออก ถ้ า
เช่นนันเรื
:  องจึงเงินหรื อเรื องรางวัลก็ไม่ใช่ประเด็นหลักในการสร้ างสรรค์ของอาจารย์...321

ดังนันการสร้
:
างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรู ปสัตว์ของศิลปิ นจึงปราศจากอิทธิพลจาก
แรงจูงใจภายนอกโดยสิ :นเชิง ปรากฏเพียงแรงจูงใจภายในอันได้ แก่ ความต้ องการถ่ายทอด
ความคิด ความต้ องการแสดงทักษะฝี มือด้ วยกลวิธีทางศิลปะทีตนรัก ทังนี
: :มีจดุ มุง่ หมายเพียงเพือ
ได้ ตอบสนองต่อความรู้สกึ และความพึงพอใจของตน
ตลอดจนคาดหวังให้ เกิดการปลุกกระตุ้น
จิตสํานึกแห่งความเอื :ออาทรในหมูเ่ พือนมนุษย์ด้วยกัน
การสร้ างสรรค์เช่นนี :นํามาซึง ความสุข
ความภาคภูมิใจ โดยมิได้ คาดหวังถึงแรงจูงใจภายนอกเรื องรางวัล หรื อเงินรายได้ จากการขาย
ผลงานศิลปะแต่อย่างใด
กระบวนแบบ
ศิลปิ นได้ นําเสนอผลงานด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง
หากแต่มีนยั ยะบางประการทีทําให้ เกิดความรู้สกึ ถึงกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
กล่าวคือ จากผลงานชือ “เหนือย” (ภาพที 120) และผลงานชือ “ภาพเหมือนชีวิตหมายเลข 1”
(ภาพที 121) ศิลปิ นแสดงรู ปทรงของนกกา นกเอี :ยง และมนุษย์ด้วยโครงสร้ างรายละเอียดอย่าง
ถูกต้ องเหมือนจริ ง ทังสั
: ดส่วน กล้ ามเนื :อ และพื :นผิวร่ องรอยต่างๆ เช่น ขนนก หรื อริ ว: รอยของ
ผิวหนังเหียวย่นบนเรื อนร่ างของมนุษย์และคราบเหงือไคล หากแต่การปรากฏตัวของรูปนกทังสอง
:
ชนิดเมือประกอบเข้ ากับรูปทรงของมนุษย์ได้ ก่อให้ เกิดสภาวการณ์ทีบง่ ชี :ถึงความผิดแปลกไปจาก
เหตุการณ์ทวั ไป นกกา และนกเอี :ยงจึงให้ ผลในเชิงสัญลักษณ์ทีก่อให้ เกิดการตีความ และพยายาม
แทนค่าความหมายขึ :น ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงจุดประสงค์ของการนําเสนอรู ปนกดังนี :
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เวลาเราทํางานจะเอาความรู้ สกึ นํามาก่อน
เรามองทีอารมณ์การแสดงออก
มากกว่าการให้ ความหมายของสัญลักษณ์คือ ใช้ สิงทีเรารู้สกึ เข้ ามาสร้ างงาน การทีเรานํานก
มาใช้ ไม่ได้ นําความหมายทางสัญลักษณ์นํามาก่อน แต่อาจารย์มองไปทีความรู้ สกึ ของการใช้
นกมากกว่า เราใช้ นกเป็ นตัวแทนของความทุกข์ซงึ เป็ นนามธรรม ความรุ มเร้ าซึง นกสามารถ
ให้ ความรู้ สกึ นันได้
: ด322
ี

แม้ วา่ ศิลปิ นจะกล่าวถึงการนําเสนอรู ปนกในผลงานว่ามีจดุ มุง่ หมายเพือสือแสดงออก
ถึงอารมณ์ความรู้สกึ มากกว่านํามาใช้ ในเชิงสัญลักษณ์ แต่เมือพิจารณาถึงเป้าหมายสูงสุดในการ
นําเสนอรู ปสัตว์ดงั กล่าว สามารถสรุปได้ วา่ ศิลปิ นต้ องการใช้ นกกาและนกเอี :ยงเพือเป็ นตัวแทนถึง
สภาวะทางอารมณ์ทีถกู รุมเร้ าจากปั ญหาความทุกข์ยากซึงมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม นกทีปรากฏจึง
เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของความทุกข์ทีรุมเร้ าชีวิตตามความรู้สกึ ของศิลปิ น นอกจากนี :อากัปกิริยา
ของบุคคลในภาพทีแสดงความรู้สกึ เหนือยอ่อนในผลงานชือ “เหนือย” (ภาพที 120) และอาการปั ด
ป้องให้ รอดพ้ นจากการถูกนกรุมเร้ าในผลงานชือ “ภาพเหมือนชีวิตหมายเลข 1” (ภาพที 121) เป็ น
สัญลักษณ์ทีถึงภาวะทางอารมณ์ทีซอ่ นเร้ นอยูภ่ ายในจิตใจ อีกทังคราบเหงื
:
อไคลและร่องรอยเหียว
ย่นบนผิวหนังยังเป็ นสัญลักษณ์ทีสือแสดงถึงความเหนือยล้ าจากการตรากตรํ าทํางานอย่างหนัก ซึง
ภาพรวมของผลงานทังหมดมี
:
นยั ยะสือแทนถึงสิงอืนทีนอกเหนือไปจากการแสดงเพียงความเหมือน
จริ งตามปกติธรรมดา ดังนันการนํ
:
าเสนอรูปมนุษย์และนกทัง: 2 ชนิดจึงเป็ นการสะท้ อนเอาภาพใน
จินตนาการ โดยวิธีการสือสารในเชิงสัญลักษณ์ของศิลปิ น
ผลงานทัง: 2 ชิ :นแม้ มีการแสดงรูปทรงของมนุษย์ และนกในกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิง
แสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง แต่เมือมองภาพโดยรวมกลับพบว่ามีสดั ส่วนของกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสัญลักษณ์ทีเด่นชัดยิงกว่า ทังนี
: :เพราะการปรากฏตัวของนกทัง: 2 ชนิดผิดเพี :ยนไป
จากสภาพความเป็ นจริ งทัว ไป
และยังนํามาซึง การตังคํ
: าถามถึงสภาวการณ์นนอั
ั : นนําไปสู่การ
ตีความและพยายามแทนค่าความหมายของสิงทีปรากฏ ดังนันจึ
: งอาจสรุปได้ วา่ ผลงานทีแสดงรูป
นกของศิลปิ นมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นหลัก และกระบวน
แบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นรอง
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357
เนือ+ หา
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นเป็ นเนื :อหาสังคม เนืองจากเป็ นเรื องราวที
เกิดจากถูกกระตุ้นเร้ าให้ รับรู้ ถึงความทุกข์ยากของบุคคลรอบข้ าง
เป็ นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
บุคคลอืน และมีความคาดหวังกระตุ้นให้ เกิดความเอื :ออาทรในสังคม ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงเนื :อหา
โดยรวมของผลงานทีแสดงรู ปนกทัง: 2 ชุดดังนี :
งานอาจารย์ทีทํามาตลอดทําเกียวกับเรื องราวชีวิตของแต่ละบุคคล เนือ: หาเป็ น
เรื องของอารมณ์ สะเทื อนใจในความทุกข์ ต้ องการให้ คนเห็นผลงานแล้ วเกิดเป็ นความเอือ:
อาทร... ลุงทีอยู่ในผลงาน คือ เราเห็นอกเห็นใจในชีวิตคุณลุง เขาประกอบอาชีพรับจ้ างทัว ไป
เราได้ สนทนาเกียวกับความลําบากในชีวิตเขา... เวลาลุงเขาเห็นเราเขาจะย่อตัวลงไปไหว้ ทํา
ให้ เรารู้ สกึ สะเทือนใจ รู้ สกึ เมตตาเขา เลยเอาคุณลุงมาเป็ นเนื :อหาในผลงาน... บางชิ :นเป็ นเชิง
วิพากษ์ สงั คม มีนกเอี :ยง แล้ วอาจารย์วาดคนแก่ขยายขนาด แสดงอาการเหนือยอ่อน เพราะ
อาจารย์ ร้ ู ว่าชี วิตเขาทุกข์ ยาก แล้ วแสดงที ตึกทิสโก้ ซึงหรู หรา... เราต้ องการให้ คนที อยู่ใน
สถานทีหรู หราได้ รับรู้ ว่าในประเทศนี :ยังมีคนทีทุกข์ยาก... เอานกเอี :ยงไปเกาะลุง อาจารย์ว่า
ลุงทํางานจนแทบเป็ นสัตว์ เหมือนจะเป็ นวัวควายอยู่แล้ ว... นกอีกาแทนความทุกข์ ส่วนนก
เอี :ยงเป็ นการประชดประชันสังคม…นกเป็ นตัวแทนของความรู้ สกึ เป็ นตัวเสริ มสร้ างอารมณ์
สะเทือนใจให้ เกิดมากยิงขึ :น การใช้ ภาพสัตว์ มันคือตัวแทนความทุกข์ความสะเทือนใจของ
คนคนหนึง ... ชุดทีเป็ นนกนี :ก็มีเนื :อหาเช่นเดียวกัน323

แม้ เนื :อหาทีปรากฏจะเกิดจากความรู้สึกส่วนตัวของศิลปิ น หากแต่เป็ นการถูกกระตุ้น
เร้ าจากการรับรู้ ถึงเรื องราวของบุคคลในสังคม ซึง สามารถกล่าวถึงรายละเอียดทีปรากฏในผลงาน
ทัง: 2 ชิ :นดังนี :
ในผลงานชือ “เหนือย” (ภาพที 120) และผลงานชือ “ภาพเหมือนชีวิตหมายเลข 1”
(ภาพที 121) ศิลปิ นแสดงภาพบุคคลสูงวัยกําลังแสดงอากัปกิริยาต่างกัน โดยในผลงานชือ
“เหนือย” ชายชราก้ มหน้ าแสดงอาการสิ :นหวังเหนือยอ่อน มีนก 2 ตัวเกาะอยูบ่ นศีรษะ สือแสดงถึง
ปั ญหาทียงั คงอยูภ่ ายในจิตใจของบุคคลดังกล่าว ในผลงานชือ “ภาพเหมือนชีวิตหมายเลข 1” ชาย
ชรารวบรวมเรี ยวแรงยกมือขึ :นปั ดป้องให้ ตนเองรอดพ้ นจากการถูกนกเอี :ยงรุมเร้ าแต่การกระทํากลับ
ไร้ ผล นกเอี :ยงทีเกาะบนร่างกายของชายชราเป็ นการประชดประชันเสียดสีสงั คม โดยนําสํานวน
ไทยทีกล่าวว่า
“นกเอี :ยงเลี :ยงควายเฒ่า”มาเปรี ยบเทียบถึงการตรากตรํ าทํางานอย่างหนักของ
323
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358
บุคคลหนึง ราวกับสัตว์ทีมนุษย์นํามาใช้ แรงงาน ทีเบื :องหน้ าของผลงานทัง: 2 ชิ :นมีประติมากรรมรู ป
นกกาปรากฏขึ :นเพือเป็ นสัญลักษณ์สือแสดงถึงปั ญหาและอุปสรรค์ทีตามรุมเร้ าบุคคลดังกล่าวอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี :ศิลปิ นได้ นําเสนอชะตากรรมความทุกข์ยากของชายชราทัง: 2 โดยบอกเล่า
ผ่านร่องรอยเหียวย่น และคราบเหงือไคลทีไหลอาบไปทัว เรื อนร่าง
ความเหลือมลํ :าทางฐานะของบุคคลในสังคม
ความทุกข์ยากลําบากของบุคคลที
แวดล้ อมสร้ างความสะเทือนใจให้ แก่ศลิ ปิ น เป็ นพลังในการผลักดันให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงาน โดย
มีความคาดหวังให้ คนในสังคมได้ ตระหนักถึงความทุกข์ยากของชนชันล่
: าง
และมอบความเอื :อ
อาทรให้ แก่กนั ถึงแม้ เนื :อหาทีเกิดขึ :นจะเป็ นความสะเทือนใจส่วนตน แต่จากการได้ รับรู้ความทุกข์
ยากของกลุม่ บุคคลบางกลุม่ ในสังคมได้ กลายมาเป็ นประเด็นสําคัญในการแสดงออกของศิลปิ น
ดังนันสามารถสรุ
:
ปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีแสดงรูปนกกา และนกเอี :ยงของศิลปิ นมี
เนื :อหาทีเกียวข้ องกับสังคม
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อดิเรก โลหะกุล
อดิเรก โลหะกุล เกิดเมือวันที 4 ธันวาคม พ.ศ.2514 ทีจงั หวัดกรุงเทพมหานครฯ
ปั จจุบนั อายุ 39 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท สาขาประติมากรรม จาก
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั รับราชการเป็ นอาจารย์
สอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปิ นเริ มสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมกรรมรูปสัตว์หลายชนิดอาทิ ปลา โค และ
กระบือ ซึง ถูกชําแหละแปรสภาพเพือให้ มนุษย์บริ โภค โดยเริ มต้ นนําเสนอครัง: แรกในราวปี พ.ศ.2542
เรื อยมาจนกระทัง ถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาประมาณ 8 ปี มีผลงานทังหมด
: มากกว่า 10 ชิ :น
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิ
กษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 2 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ไม่มีชือ” (ภาพที 122) และผลงานชือ “จินตนาการแห่งรูปทรงหลังงานเลี :ยง
หมายเลข1” (ภาพที 123) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 122 ไม่มีชือ, 2545 เทคนิค สือผสม ขนาด 85 x 70 ซม.
(“ไม่มีชือ”, พ.ศ.2545, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, อดิเรก โลหะกุล)
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ภาพที 123 จินตนาการแห่งรูปทรงหลังงานเลี :ยง หมายเลข1, 2547 เทคนิคผสม
ขนาด80 x 200 x 230 ซม.
(“จินตนาการแห่งรูปทรงหลังงานเลี :ยง หมายเลข 1”, พ.ศ.2547, ภาพถ่ายส่วนบุคคล,
อดิเรก โลหะกุล)
แรงจูงใจ
แรงจูงใจในการสร้ างผลงานประติมากรรมรูปซากชิ :นส่วนของสัตว์ถกู ชําแหละ เกิดขึ :น
จากความประทับใจในรู ปทรงของสัตว์ก่อนเป็ นอันดับแรก หลังจากนันจึ
: งมีการนําเอาเนื :อหาสาระ
มาเชือมโยงให้ สอดคล้ องกับรูปทรงทีศิลปิ นเกิดความประทับใจ ซึง ศิลปิ นได้ กล่
กล่าวถึงดังนี :
ประทับใจความงามของรู ปทรง แล้ วค่อยๆเรี ยนรู้ ธรรมชาติ แล้ วเรากับธรรมชาติ
ค่อยๆโต้ ตอบกัน ตอนแรกเห็นว่ามันมีรูปทรงอย่างไร สาระอย่างไร กระบวนการทางการ
เรา
ศึกษามันทําให้ เรากลับไปค้ นหามุมมองว่าเรามีความคิดอย่างไรเกียวกับรู ปทรงนี...:
ประทับใจในรู ปทรงปลาแล้ วเห็นความหมายของรู ปทรงนัน: ดังนันความประทั
:
บใจในรู ปทรง
จึงมาก่อน และความสะเทือนใจ หรื อเนื :อหาจึงตามมาทีหลัง324
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สัมภาษณ์ อดิเรก โลหะกุล, ศิลปิ น, 27 มกราคม 2553.
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ชีวิตในวัยเด็กของศิลปิ นได้ มีโอกาสสัมผัสใกล้ ชิดกับธรรมชาติ ชืนชอบการอ่านหนังสือ
ล่องไพร โดยได้ ออกไปเทียวเล่นยิงนกตกปลา อย่างไรก็ตามเมือศิลปิ นเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ความชืน
ชอบฆ่าสัตว์ในวัยเด็กได้ แปรเปลียนเป็ นความรู้สกึ ผิด ประกอบกับการได้ เรี ยนรู้ ถึงพฤติกรรมการ
บริ โภคของมนุษย์ มโนสํานึกในเรื องความดีชวั จึงกลายเป็ นทีมาของผลงานประติมากรรมซากสัตว์
ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึง ดังนี :
ตอนเด็กมันเป็ นอารมณ์ของชีวิตในตอนนันคื
: อ เราอยากสนุก อยากเข้ าไปเป็ นผู้
ควบคุมสิงมีชีวิตอืนๆ เรารู้ สกึ ท้ าทาย อยากเข้ าไปฆ่าเขา เราเห็นเขาเป็ นของเล่น พอโตขึ :นเรา
รู้ สกึ ผิด ในการทํางานความรู้ สกึ ผิดมันอาจมีสว่ น แต่สว่ นใหญ่คือเรารู้ สกึ สะเทือนใจเกียวกับ
ซากสัตว์ กระดูก ก้ างปลาเมือถูกกินแล้ วเราก็เขียมันออกไป จริ งๆแล้ วเราทําร้ ายสัตว์โดยที
เราไม่ร้ ู ตวั ...
เริ มทํางานรู ปสัตว์ตอนปริ ญญาโท (พ.ศ.2542) ... หลังจากเห็นก้ างปลาก็เกิด
แนวคิดว่า เรากินปลาแล้ วเขียเขาทิ :ง รู้ สกึ ว่าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเขา คนเราไม่ร้ ู สกึ อย่างอืน
เพียงแค่พอใจ นึกถึงเพียงความอร่ อย... เห็นซากแล้ วเกิดสะเทือนใจคือ ซากมันมีความหมาย
มากกว่าความเจ็บปวด มันคล้ ายๆกับผู้แพ้ ทีไม่เหลือคุณค่าของชีวิต ก็เลยเริ มเอารู ปทรงปลา
หมา วัวชําแหละมาทํางาน... เราใช้ รูปสัตว์ตา่ งๆมาเป็ นเครื องมืออธิบายความเป็ นคนใน
มุมมองของเรา325

เมือศิลปิ นได้ พบเห็นก้ างปลาบนโต๊ ะอาหารซึง ถือเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีสง่ ผลกระตุ้นเร้ า
ต่อการรับรู้ภายใน กล่าวคือ ศิลปิ นได้ มองเห็นคุณค่าด้ านความงามของก้ างปลาเป็ นอันดับแรก
ต่อมาจึงเกิดการรับรู้ ถึงนัยยะของรูปทรงทีสร้ างความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ ซึง สอดคล้ องกับทัศนะ
ของศิลปิ นทีมีตอ่ การบริ โภคของมนุษย์จนเกิดเป็ นแนวความคิด
ทําให้ ศลิ ปิ นต้ องการถ่ายทอด
ความคิดเห็นดังกล่าวให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรม ศิลปิ นจึงแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิงเร้ าโดยได้
สร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมซึง เป็ นกลวิธีทางศิลปะทีตนมีทกั ษะความชํานาญขึ :น ดังนันผลงาน
:
จึงถูกสร้ างขึ :นจากอิทธิพลของแรงจูงใจภายในคือ ความประทับใจ และความสะเทือนใจ โดย
เริ มต้ นจากการใช้ รูปทรงของปลา ต่อมาจึงปรับเปลียนไปสูก่ ารใช้ รูปทรงของสัตว์ใหญ่ประเภท โค
กระบือ
สรุปได้ ว่าแรงจูงใจภายในเป็ นแรงผลักดันสําคัญทีทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความต้ องการถ่ายทอด
แนวคิดของตนทีมีตอ่ มนุษย์และสัตว์ ส่วนแรงจูงใจภายนอกทีมีอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ผลงาน
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ของศิลปิ น สามารถแบ่งออกเป็ นสองประเด็นได้ แก่ ประเด็นทีหนึง คือ รางวัล เกียรติยศ และ
ประเด็นทีสองคือ เงินรายได้ จากการขายผลงาน ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึง ดังนี :
เคยส่งผลงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ได้ รับรางวัลในครัง: ที 47 50 และ54
รวมทังทํ
: างานแสดงย่อยๆหลายครัง: ... ตอนนันที
: สง่ ประกวดเพราะเป็ นงานเรี ยน เห็นว่าฟอร์ ม
มันน่าสนใจดี ตอนส่งก็หวังรางวัล... ในทัศนะของเราการเป็ นศิลปิ น รางวัลเป็ นสิงสําคัญ
เพราะมันทําให้ เกิดความง่ายในการทําให้ สงั คมยอมรับ คนทัว ไปมักมองจากภาพทีเห็นแต่ไม่
มองศักยภาพทีซอ่ นอยู่ในตัวตน...
แต่ตอนนี :ส่งผลงานประกวดไม่คอ่ ยต่อเนืองเพราะความรู้ สกึ ของตัวเราสําคัญ
มากกว่าเรื องรางวัล รางวัลทําได้ ด้วยสูตร ทําตามเงือนไขของระบบการประกวด... ความ
พอใจของเรามันสําคัญ และยากทีจะไปให้ ถงึ เป้าหมายของความพอใจนัน…
:
เป้าหมายที
หนึง เลยก็คือ อยากทํางานแล้ วแสดงออกได้ ตรง ถ้ าภาษาทีสร้ างออกไปตรงกับใจก็ดีใจ326

กรณีการคาดหวังรางวัลนันสามารถพิ
:
จารณาได้ เป็ นสองช่วงเวลา กล่าวคือ ในช่วง
เริ มต้ นศิลปิ นได้ สง่ ผลงานเข้ าร่วมประกวดศิลปกรรมแห่งชาติหลายครัง:
เนืองจากเกิดความ
คาดหวังเรื องรางวัลซึง สามารถทําให้ ศลิ ปิ นกลายเป็ นทียอมรับจากบุคคลอืนได้ ส่วนเงินรางวัลที
ได้ รับจากการประกวดไม่มีสว่ นทีผลักดันให้ สง่ ผลงานเข้ าประกวด เพราะเงินทีได้ รับไม่สามารถ
เทียบเท่ากับเงินทีใช้ จา่ ยในการสร้ างสรรค์ ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า “ทํางานเริ มอย่างตํา 30,000-50,000
: วงต้ นสิงทีคาดหวังคือ รางวัล และ
บาทต่อชิ :น ซึง เงินรางวัลบางครัง: ก็ได้ มาไม่ถึง...”327 ดังนันในช่
เกียรติยศทีสามารถนํามาซึง ชือเสียง เพือให้ เกิดการยอมรับของสังคม เป็ นเสมือนสิงทีชว่ ยส่งเสริ ม
สถานภาพและยืนยันถึงศักยภาพของศิลปิ น
ในขณะทีชว่ งต่อมาภายหลังจากการได้ รับรางวัล
หลายครัง: ทําให้ แรงจูงใจภายนอกเรื องรางวัลเกียรติยศได้ ลดระดับความเข้ มข้ นลง โดยมีแรงจูงใจ
ภายในเรื องความพึงพอใจของตนเข้ ามาแทนทีคือ เน้ นการสร้ างผลงานทีสามารถแสดงอิสระทาง
ความคิด ตลอดจนสามารถถ่ายทอดออกมาได้ ตรงตามความต้ องการของตนเอง
ตลอดระยะเวลาในการสร้ างสรรค์ผลงานตังแต่
: ปี พ.ศ.2542 ศิลปิ นได้ สร้ างผลงาน
ประติมากรรมรู ปสัตว์ประมาณ 10 ชิ :น และภายหลังจากปี พ.ศ. 2550 ศิลปิ นเริ มหยุดการสร้ างสรรค์
ผลงานประติมากรรมทีแสดงรู ปสัตว์ลงด้ วยสาเหตุหลายประการ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึง ดังนี :
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แนวคิดนี :มันเริ มอิมตัว เรามีความสนใจในเรื องอืน ตอนนี :หมดแรงบันดาลใจเรื อง
สัตว์ไปแล้ ว... อาจเริ มรู้ สกึ กับเรื องความโหดร้ ายน้ อยลง... รู้ สกึ ว่าสาระของรู ปทรงทําให้ เรา
หดหู่ตลอดเวลา ผมมองมนุษย์ มองสังคม มองโลกอย่างกว้ างๆ อยากเรี ยนรู้ ความเป็ นไปของ
มนุษย์ในด้ านอืน ไม่ได้ หมายความว่าเราจะหยุดร้ อยเปอร์ เซ็นต์... ตอนนี :ผมสนใจเรื องสมาธิ
ซึง เป็ นสิงทีเป็ นประโยชน์สําหรับเรา328

จากข้ อความข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นว่าแรงจูงใจภายในเรื องการสร้ างผลงานทีนําเสนอ
รูปสัตว์ได้ ลดระดับความเข้ มข้ นลง โดยมีปัจจัยมาจากการหันเหความสนใจไปสูเ่ รื องสมาธิ เป็ นเหตุ
ให้ ระดับความต้ องการในการถ่ายทอดวามคิดเรื องสัตว์ถกู ลดความสําคัญลงเรื อยๆ จนกระทัง หยุด
การสร้ างสรรค์ไปในทีสดุ นอกจากความอิมตัวทางความคิดแล้ วนัน: ศิลปิ นได้ กล่าวถึงแรงจูงใจ
ภายนอกด้ านเงินรายได้ ทีได้ รับจากการขายผลงานศิลปะ ซึง มีสว่ นทําให้ ระดับของแรงจูงใจภายใน
ลดลง ดังนี :
มีความคิดเห็นว่าการสร้ างงานรู ปสัตว์ของเราดูรุนแรง คือเราไม่ได้ ทําสัตว์ให้ ดู
สวย...งานชุดพวกนี :ผมไม่เคยขายได้ ... เราไม่อยากทํางานแล้ วเอามากองไว้ ทํางานชิ :นใหญ่
พื :นทีมีจํากัด มันมีสเกลทีเก็บยาก รักษายาก และขายยาก ด้ วยนํ :าหนักทีมากยากต่อการยก
ไปแสดง อาจเป็ นเพราะขายไม่ได้ ด้วยเลยอยากพัฒนางานไปในแนวทางอืน สรุ ปคือ
ความคิดอิมตัว มีพื :นทีทีจํากัด และขาดแรงเสริ มเรื องการขายงาน...การขายงานไม่ได้ ก็เป็ น
ส่วนหนึง อีกส่วนคือเราเบือในกระบวนการของมัน เราอยากทําอะไรทีมนั ง่ายขึ :น...329

การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะย่อมต้ องอาศัยปั จจัยด้ านเงินเพือสนับสนุนอุปกรณ์ในการ
สร้ างผลงาน โดยเฉพาะผลงานประติมากรรมโลหะทีต้องอาศัยเงินจํานวนมาก รายได้ ทีได้ รับจาก
การขายผลงานจึงมีความสําคัญต่อศิลปิ นไม่น้อย
แรงเสริ มเรื องเงินรายได้ จากการขายผลงานถือเป็ นแรงจูงใจภายนอกทีมีผลกระทบ
โดยตรงต่อแรงจูงใจภายใน
เพราะเป็ นตัวแปรทีทําให้ ระดับแรงจูงใจภายในของศิลปิ นลดลง
กล่าวคือ ในการสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมทีแสดงรูปสัตว์ของศิลปิ นมีสาระทีแสดงออกด้ าน
ความรุนแรงเจ็บปวดจึงเป็ นอุปสรรคต่อการขายผลงาน นอกจากนี :ผลงานยังมีขนาดใหญ่ มีนํ :าหนัก
มาก ตลอดจนมีกระบวนการในการสร้ างสรรค์ทีซบั ซ้ อน เป็ นผลทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความเบือหน่าย
และหันไปให้ ความสนใจกับการนําเสนอเรื องราวและสือวัสดุอืน
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ดังนันอาจสรุ
:
ปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ทีแสดงรูปสัตว์ของศิลปิ น เกิดจาก
แรงจูงใจภายในเป็ นอันดับแรก คือ ความประทับใจในรู ปทรงของสัตว์ และความต้ องการถ่ายทอด
ความคิดเกียวกับความสะเทือนอารมณ์ในพฤติกรรมการบริ โภคของมนุษย์ทีกระทําต่อสัตว์ซงึ ตก
เป็ นเหยือ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ สามารถถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ความรู้สกึ ให้ ออกมาตรง
ตามภาพทีปรากฏในมโนคติของศิลปิ น
ในระยะเริ มต้ นเมือสร้ างผลงานสําเร็ จอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอกเรื องรางวัลได้ เข้ า
มามีบทบาทต่อศิลปิ น กล่าวคือ ในขณะทีศลิ ปิ นกําลังศึกษาในระดับปริ ญญาโทมีความคาดหวัง
รางวัลอันนํามาสูก่ ารมีชือเสียงและได้ รับการยอมรับจากสังคม ต่อมาระยะหลังแรงจูงใจภายใน
เรื องการนําเสนอรู ปสัตว์ได้ อ่อนกําลังลงสืบเนืองจากปั จจัยด้ านความคิดทีเปลียนแปลงโดยได้ หนั เห
ความสนใจไปสูเ่ รื องอืน รวมทังงานประติ
:
มากรรมโลหะมีกรรมวิธีทีซบั ซ้ อนยุง่ ยากสร้ างความเบือ
หน่ายแก่ศลิ ปิ น ประกอบกับผลงานแต่ละชิ :นมีขนาดใหญ่ต้องการพื :นทีในการเก็บรักษาและยากต่อ
การเคลือนย้ าย ตลอดจนการขาดแรงเสริ มจากแรงจูงใจภายนอกเรื องเงินรายได้ ทีศิลปิ นต้ องการ
นํามาขับเคลือนกระบวนการทํางานศิลปะของตนต่อไป ทังหมดล้
:
วนเป็ นตัวแปรในการทําให้ ระดับ
แรงจูงใจภายในของศิลปิ นลดลงจนหยุดสร้ างผลงานประติมากรรมทีแสดงรู ปสัตว์ในทีสดุ
กระบวนแบบ
กระบวนแบบทีศลิ ปิ นใช้ แสดงออกในผลงาน “ไม่มีชือ” (ภาพที 122) ศิลปิ นได้ ถอดพิมพ์
และหล่อไฟเบอร์ กลาสจากปลากะพง ดังนันรู
: ปทรงทีปรากฏจึงแสดงความถูกต้ องสมจริ ง แม้ จะมี
การชําแหละเนื :อปลา แต่ศลิ ปิ นยังคงรักษาความสมจริ งของเนื :อปลา ตลอดจนโครงสร้ างของปลา
เอาไว้ ทําให้ ง่ายต่อการรับรู้ จากความเหมือนจริ งเช่นนี :ได้ สง่ ผลกระตุ้นเร้ าต่อความรู้สกึ สร้ างความ
สะเทือนอารมณ์ตอ่ ผู้พบเห็น ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงแสดงออกด้ วยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดง
ความถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นหลักและกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นรอง
ส่วนผลงานชือ “จินตนาการแห่งรูปทรงหลังงานเลี :ยง หมายเลข 1” (ภาพที 123) ศิลปิ น
แสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงขันตอนการสร้
:
างสรรค์ดงั นี :
เวลาทํางานศึกษารู ปทรง ร่ างเป็ นเรี ยลลิสติก... เรามีสไตล์ในการมองรู ปทรงมา
ก่อนเนื :อหาหรื อสัญลักษณ์ เวลามองอะไรก็แล้ วแต่ การคํานึงถึงรู ปทรงต้ องมาก่อนโดย
ธรรมชาติ มันเป็ นนิสยั ของประติมากรทีต้องมองเห็นความงามของรู ปทรงก่อน... เราชืนชม
ความงามของรู ปทรงรอบนอก เราประทับใจรู ปทรงสัตว์ซงึ มันสอดคล้ องลงตัวกับความคิด
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พอดี...ชิ :นเหรี ยญทองนันเป็
: นขาวัว ชิ :นส่วนต่างๆของวัว และเก้ าอี : เราพยายามแสดงรู ปทรง
ของคนทีนงั อยู่บนโต๊ ะอาหาร พยายามเรี ยงเป็ นรู ปทรงของคนทีกินแล้ วเอาโต๊ ะมาต่อเป็ นที
นอน...นอนเอกเขนกอย่างสบายภายหลังจากทีกินอิมแล้ ว330

กระบวนการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นเกิดจากความประทับใจในรูปทรงของสัตว์ โดยเริ ม
ศึกษารูปทรงจากสัตว์จริ ง ต่อมาจึงนํามาดัดแปลง ตัดทอนให้ เหลือเพียงสาระสําคัญของรู ปทรง
โดยนําชิ :นส่วนต่างๆของสัตว์มาประกอบขึ :นใหม่
เรี ยงกันให้ เกิดเป็ นรู ปทรงมนุษย์
โดยให้
ความสําคัญกับโครงสร้ างรูปทรงภายนอก ดังนันสามารถสรุ
:
ปได้ ว่าผลงานชือ “จินตนาการแห่ง
รูปทรงหลังงานเลี :ยง หมายเลข1” (ภาพที 123) ศิลปิ นได้ มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิง
รูปแบบนิยม นอกจากนี :ยังมีกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เข้ ามาผสมผสานร่วมด้ วย
กล่าวคือ ศิลปิ นได้ นําเอาชิ :นส่วนต่างๆของสัตว์มาเรี ยงต่อกันให้ เกิดเป็ นโครงสร้ างของมนุษย์ เพือ
แทนค่าถึงพฤติกรรมของมนุษย์ทีเบียดเบียนและบริ โภคสัตว์
รวมทังสะท้
: อนความโหดร้ ายของ
มนุษย์ทีมีความสุขสบายอยู่บนความเดือดร้ อนของชีวิตสัตว์อืนๆ
สรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มีการ
แสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยมเป็ นหลัก
และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์เป็ นรอง
เนือ+ หา
ผลงานทีแสดงรู ปสัตว์ของศิลปิ น มีเนื :อหาทีล้วนเกิดขึ :นภายใต้ ความคิดเดียวกัน คือ
พฤติกรรมการบริ โภคของมนุษย์ ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึง ดังนี :
งานของเราเป็ นภาษาภาพ ภาษาสัญลักษณ์ทีเราใช้ วิพากษ์ สงั คมทีมนุษย์บริ โภค
โดยไม่ร้ ู จกั พอ ไม่นกึ ถึงคนอืน เราไม่ได้ นําเสนอเพียงแค่ความตายของสัตว์ แต่สตั ว์เหมือน
เป็ นผู้แพ้ ทีมนุษย์ทํามันมากกว่าแค่ความตาย เพราะมนุษย์ทํามากไปกว่าการล่า เหมือนกิน
อะไรก็แล้ วแต่ เค้ าไม่เต็มใจให้ ชีวิตเราด้ วยซํ :า พอเรากินเสร็ จก็ถกู ทิ :งขว้ าง ทําไมมนุษย์นงั กิน
กับพื :นไม่ได้ ต้ องมีโต๊ ะเก้ าอี :กินอย่างมีความสุขต้ องกินในท่านัง ทีสบาย เรามีจานชามรองรับ
สัตว์ ร่ ายกายเขาถูกแผ่ออกไป เราจะเลือกกินตรงไหนก็ได้ ในตัวเขา ต้ องการเสียดสีสงั คม เรา
อยากให้ คนหันมามองมุมนี : ให้ ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ต่อมาเรารู้ สกึ ทําแล้ วให้ ตวั เองดู
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รู้ สกึ ว่าราก็ไม่ตา่ งจากคนทัว ไปในสังคม เรามีความรู้ สกึ ว่าเราทําเรื องสังคมก็เหมือนทําเรื อง
เรา 331

จากมูลเหตุแห่งความสะเทือนอารมณ์เรื องเกียวกับคุณค่าของชีวิตสัตว์ทีต้องกลายมา
เป็ นอาหารให้ กบั มนุษย์โดยไม่สมัครใจ ประกอบกับบริ บทของการรับประทานอาหารของมนุษย์ได้
กลายมาเป็ นสิงกระตุ้นเร้ าศิลปิ นอีกประการหนึง กล่าวคือ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารของ
มนุษย์ อาทิ โต๊ ะ เก้ าอี : ผ้ าปูโต๊ ะ ภาชนะสําหรับการรับประทาน ตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งโต๊ ะอาหาร
ได้ ถกู ออกแบบมาเพือตอบสนองต่อความสะดวกสบายในการบริ โภคของมนุษย์ สัตว์ทีถกู ล่ามา
เป็ นอาหารถูกมองเพียงคุณค่าทางโภชนาการ
แต่มิได้ มองเห็นคุณค่าของชีวิตหนึงทีต้องจบลง
ดังนันสั
: ตว์จงึ กลายเป็ นเหยือของมนุษย์ตลอดมา เศษซากทีหลงเหลือภายหลังจากการรับประทาน
อาหารเพียงถูกเขียทิ :งลงถังขยะโดยปราศจากคุณค่าใด
ผลงานการสร้ างสรรค์ทีปรากฏออกมาเป็ นดัง ภาษาภาพทีถ่ายทอดความคิดเพือสือสาร
กับผู้ดู ซึง มีมลู เหตุทีมาจากความต้ องการวิพากษ์ เสียดสีสงั คมทีบริ โภคเบียดเบียนสัตว์โดยไม่ร้ ูจกั
ความพอเพียง แม้ การมองเห็นคุณค่าของสัตว์ หรื อการตังคํ
: าถามเกียวกับพฤติกรรมการบริ โภคของ
มนุษย์จะเกิดขึ :นจากตัวศิลปิ นเอง แต่ความคิดดังกล่าวได้ กล่าวถึงความเป็ นมนุษย์ซงึ มีลกั ษณะ
ของความเป็ นสังคมมากกว่าจะจําเพาะเจาะจงถึงตัวศิลปิ นแต่เพียงผู้เดียว จึงสรุปได้ วา่ ผลงาน
ประติมากรรมทีนําเสนอรู ปสัตว์ของศิลปิ นทัง: 2 ชิ :นมีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคม
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เบญจรงค์ โควาพิทักษ์ เทศ
เบญจรงค์ โควาพิทกั ษ์ เทศ เกิดเมือวันที 22 มีนาคม พ.ศ.2516 ทีจงั หวัดฉะเชิงเทรา
ปั จจุบนั อายุ 37 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระดับปริ ญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั รับราชการเป็ นอาจารย์ประจําในคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานของศิลปิ นเป็ นทียอมรับในระดับประเทศและในระดับสากล โดยได้ รับรางวัล
จากการประกวดศิลปกรรมหลายครัง:
ศิลปิ นเริ มสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีนําเสนอรู ปสัตว์
ประเภทไก่และงูครัง: แรกในราวปี พ.ศ.2538-2539 เรื อยมาจนกระทัง ถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลา
กว่า 12 ปี มีผลงานทีแสดงรู ปสัตว์โดยเฉพาะไก่เป็ นจํานวนมาก

ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 3 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “วิถีธรรมชาติ” (ภาพที 124) ผลงานชือ “ไออุน่ กลินดินชีวิต” (ภาพที 125) และ
ผลงานชือ “ไออุน่ กลินดินชีวิต” (ภาพที 126) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ใน
แต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 124 วิถีธรรมชาติ, 2540 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ ขนาด 180 x 180 ซม.
(“วิถีธรรมชาติ”, พ.ศ. 2540, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เบญจรงค์ โควาพิทกั ษ์ เทศ)
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ภาพที 125 ไออุน่ กลินดินชีวิต, 2547 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ ขนาด 80 x 90 ซม.
(“ไออุน่ กลินดินชีวิต”, พ.ศ. 2547, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เบญจรงค์ โควาพิทกั ษ์ เทศ)

ภาพที 126 ไออุน่ กลินดินชีวิต, 2549 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าใบ ขนาด150 x 200 ซม.
(“ไออุน่ กลินดินชีวิต”, พ.ศ. 2549, ภาพถ่ายส่วนบุคคล, เบญจรงค์ โควาพิทกั ษ์ เทศ)
แรงจูงใจ
ไก่เป็ นสัตว์ทีปรากฏอยูใ่ นผลงานจิตรกรรมจํานวนมากของศิลปิ น ซึง มีมลู เหตุมาจาก
ความใกล้ ชิดคุ้นเคย และความชืนชอบจูงใจให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงาน โดยศิลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
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บ้ านผมติดแม่นํ :าบางปะกง มีสภาพแวดล้ อมแบบธรรมชาติ หน้ าบ้ านมีเล้ าไก่ที
เขาเลี :ยงไก่ไข่ ผมชอบไก่เป็ นพิเศษ เพราะเห็นตังแต่
: เด็ก สนใจในรู ปร่ าง สี และอุปนิสยั ที
น่ารัก ทําให้ เราผูกพันกับมันมาก ชอบทีไก่มนั ตืน เป็ นเวลา ไม่ใช่สตั ว์ดรุ ้ าย แล้ วอยู่มาวันหนึง
เราก็หยิบเอาเขา (ไก่) มาเขียน รู้สกึ ว่ามันง่ายสําหรับเรา เพราะเป็ นสิงทีเราเคยชิน ทําให้ เรา
ทํางานได้ ง่ายขึ :น และสามารถจินตนาการสภาพแวดล้ อมได้ ... และผมคิดว่าสัตว์มนั พูดไม่ได้
เราเลยรู้ สกึ ว่า เราชอบสัตว์มากกว่าคน เรามีความสุขกับการวาดขนไก่ เหมือนเราเขียนขนไก่
มาจนชํานาญมาก อาจจะเป็ นคนชอบเขียนรายละเอียดต่างๆ ทําให้ เรารู้ สกึ ว่าเราทําได้ ดี 332

ศิลปิ นมีความรู้ ความเข้ าใจในอุปนิสยั โครงสร้ าง ลักษณะขน ตลอดจนสีสนั ของไก่เป็ น
อย่างดี ทังนี
: :เกิดจากความใกล้ ชิด ตลอดจนเกิดความรู้สึกประทับใจในสัตว์ประเภทนี :มากเป็ นพิเศษ
ต่อมาเมือเกิดความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ จึงนําเสนอรู ปทรงทีตนมีความชืนชอบ มีความ
รู้จกั คุ้นเคย และมีความเข้ าใจซึง ทําให้ ง่ายต่อการสร้ างสรรค์ ประกอบกับกรรมวิธีในการวาดไก่มี
ความสอดคล้ องกับลักษณะการทํางานของศิลปิ นจึงก่อให้ เกิดแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการ
แสดงทักษะความชํานาญของตน ผ่านกลวิธีทางจิตรกรรมซึง เป็ นสิงทีตนชืนชอบและมีศกั ยภาพ
อย่างก็ตามการนําเสนอรูปสัตว์ของศิลปิ นในช่วงแรกประกอบด้ วยสัตว์ 2 ชนิด ได้ แก่
ไก่ และงูซงึ ปรากฏขึ :นขณะกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาโท โดยเกิดจากการได้ พบเห็นรูปถ่ายงู
กําลังกินไก่ ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “จริ งๆเคยเห็นรู ปถ่ายงูกินไก่แล้ วเราคิดต่อว่าการต่อสู้ดิ :นรนคงมี จึง
แสดงเรื องของการต่อสู้ เรื องพลังธรรมชาติ...”333 ต่อมาภายหลังศิลปิ นแต่งงานมีครอบครัวทีอบอุน่
จึงก่อให้ เกิดแรงจูงใจใหม่ในการนําเสนอผลงานทีมีความแตกต่างไปจากลักษณะเดิมโดยสิ :นเชิง
ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวว่า “พอมีครอบครัวเริ มมีการแสดงภาพไก่แบบคูร่ ัก... เรามีความสุขกับครอบครัว
กับลูก เหมือนชีวิตเรามันแคบลง ครอบครัวและลูกคือจุดเปลียนของการทํางาน ช่วงหนึง เป็ นเรื อง
ของสังคมมากๆ มาสูเ่ รื องของภรรยาและลูก แสดงเรื องความรักผูกพัน ความอุดมสมบูรณ์ พออยู่
พอกิน334 ดังนันการนํ
:
าเสนอรูปสัตว์ในผลงานของศิลปิ นจึงมีการแสดงออกด้ วยเนื :อหา 2 ลักษณะ
โดยเกิดจากการถูกกระตุ้นจากสิงเร้ าทีแตกต่างกันซึง สามารถกล่าวถึงดังนี :
ในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์เกิดจากการได้ พบเห็นภาพถ่ายงูกําลังกินไก่ นํามาซึง ความ
สะเทือนใจ และได้ คดิ ต่อยอดจากสิงทีเห็น ดังนันภาพถ่
:
ายจึงถือเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นเร้ าต่อ
332
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ความรู้สกึ สร้ างความสะเทือนอารมณ์แก่ศลิ ปิ น ก่อให้ เกิดแนวคิด เมือผสานเข้ ากับแรงจูงใจภายใน
คือ ความต้ องการถ่ายทอดความคิดและความต้ องการแสดงศักยภาพความสามารถด้ วยกลวิธีทาง
ศิลปะทีตนรักและมีความชํานาญจึงเกิดการสร้ างสรรค์ผลงานขึ :น ซึง ปรากฏในผลงานชือ “วิถี
ธรรมชาติ” (ภาพที 124) ต่อมาภายหลังศิลปิ นได้ แต่งงานมีครอบครัวทีอบอุน่ ทําให้ ทศั นะคติทีมี
ต่อการสร้ างสรรค์ผลงานเปลียนแปลงไป ซึง เดิมแสดงถึงการต่อสู้ และสัญชาตญาณการเอาชีวิต
รอดของสิงมีชีวิตไปสู่การนําเสนอเพียงรูปไก่ในเชิงสัญลักษณ์เพือสือแสดงถึงความรักความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว อาจกล่าวได้ วา่ ภรรยาแลบุตรคือสิงเร้ าภายนอกทีทําให้ ศิลปิ นได้ สมั ผัส
กับความรักซึง เป็ นสิงเร้ าภายในจนเกิดแนวความคิดในการนําเสนอความรู้สึกดังกล่าว เมือผนวก
เข้ ากับแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการถ่ายทอดความคิดให้ ปรากฏออกมาเป็ นรู ปธรรมด้ วยกลวิธีที
ตนมีทกั ษะและมีความชืนชอบ จึงเกิดการนําเสนอรู ปสัตว์ในเชิงสัญลักษณ์ ซึง เนื :อหาในลักษณะ
เช่นนี :ปรากฏในผลงานหลายชิ :นทีตงชื
ั : อเดียวกันคือ “ไออุ่นกลินดินชีวิต” (ภาพที 125 และ ภาพที 126)
การสร้ างผลงานในช่วงต้ นมุง่ เน้ นสะท้ อนเรื องการดิ :นรนต่อสู้ของสิงมีชีวิต ซึง เต็มไป
ด้ วยการแก่งแย่งแข่งขัน นําความสับสนวุน่ วายใจมาสู่ศลิ ปิ นไม่น้อย จนกระทัง ศิลปิ นได้ พบกับ
แรงจูงใจใหม่ทีผลักดันให้ ศลิ ปิ นเปลียนการนําเสนอผลงานมาแสดงออกเกียวกับสายใยชีวิต ความ
รักระหว่างครอบครัว ส่งผลทําให้ เกิดความสุขใจสามารถผ่อนคลายลดระดับภาวะความตึงเครี ยด
ภายในจิตใจของศิลปิ นได้ เป็ นอย่างดีดงั ทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
ได้ มมุ มองชีวิตอยู่อย่างหนึง ทีวา่ ช่วงทีเราผ่านความทุกข์มา การวาดรู ปแง่ลบมัน
ไม่ได้ ช่วยอะไรเรา มันทําให้ เรามองทุกสิงทุกอย่างในแง่ลบไปด้ วย ตรงกันข้ ามเมือเรา
ปรับเปลียนมุมมอง เลือกมองแต่ในสิงทีมีความสุข มันทําให้ เรามีความสุข ผลสะท้ อนจาก
การเลือกมองแต่สิงทีมีความสุขนี :มันจะออกมาในผลงานศิลปะของเรา...335

เนื :อหาเรื องครอบครัวทําให้ ศิลปิ นได้ มีโอกาสนําเสนอภาพความงดงาม และภาพความ
ประทับใจ ซึง ส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของศิลปิ นก่อให้ เกิดความผ่อนคลายและความสุขใจ
มากกว่าการแสดงออกเรื องการดิ :นรนต่อสู้ของชีวิต ดังนันแรงจู
:
งใจภายในหรื อความต้ องการนํา
เสนอผลงานเกียวกับเรื องการดิ :นรนต่อสู้ของชีวิตจึงค่อยๆลดระดับลง ในขณะเดียวกันพลังของ
แรงจูงใจภายในเรื องครอบครัวได้ ทวีระดับสูงขึ :น
จึงก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานในลักษณะ
เช่นนี :อย่างต่อเนืองจนถึงปั จจุบนั
เป็ นการแสดงปฏิกิริยาเพือตอบสนองต่อสิงเร้ าให้ ได้ มาซึง
ความสุขและความพึงพอใจของตน ถือเป็ นลักษณะของแรงจูงใจภายใน อาจกล่าวได้ วา่ การ
335
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นําเสนอผลงานด้ วยเรื องราวด้ านบวกมีระดับพลังของแรงจูงใจภายในมากกว่าการนําเสนอผลงาน
ด้ านลบ เพราะให้ ผลด้ านการตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สกึ ภายในทีแตกต่างกัน ดังนันผลงานที
:

แสดงเรื องราวด้ านลบจึงต้ องหยุดชะงักลง เนืองจากแรงผลักดันจากแรงจูงใจภายในเรื องดังกล่าวมี
พลังไม่เพียงพอในการขับเคลือนพฤติกรรมของศิลปิ นให้ ไปสูก่ ระบวนการสร้ างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมทีแสดงรู ปไก่ของศิลปิ นเกิดจากอิทธิพลของแรงจูงใจภายใน ได้ แก่
ความประทับใจในรูปร่างของไก่ ทังสี
: สนั ทีสวยงามและลักษณะนิสยั มีความสอดคล้ องกับแนวคิด
ในการแสดงออก ตลอดจนสอดคล้ องกับทักษะความสามารถของศิลปิ น ซึง การสร้ างสรรค์ผลงาน
ศิลปะทีแสดงรูปไก่สามารถทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความสุขและความเพลิดเพลิน ดังนันศิ
: ลปิ นจึงนําเสนอ
รูปไก่ในผลงานจิตรกรรมของตนเรื อยมาจนกระทัง ถึงปั จจุบนั
นับเป็ นการสร้ างสรรค์ทีตอ่ เนือง
ยาวนานกว่า 12 ปี มีผลงานจิตรกรรมทีนําเสนอรูปไก่เกือบ 100 ชิ :น อย่างไรก็ตามไม่อาจกล่าวได้
ว่าการสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีนําเสนอรูปไก่ของศิลปิ นจะปราศจากอิทธิพลจากแรงจูงใจ
ภายนอกโดยสิ :นเชิง กล่าวคือ ศิลปิ นยังคงคํานึงถึงรางวัล การยอมรับจากสังคม ตลอดจนเงิน
รายได้ จากการขายผลงาน เนืองจากในขณะกําลังศึกษาศิลปิ นได้ สง่ ผลงานเข้ าร่วมประกวด และ
ได้ รับรางวัลหลายครัง: ได้ แก่ รางวัลที 3 เหรี ยญทองแดงจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครัง: ที
16 และครัง: ที 17 รางวัลดีเด่นจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค รางวัลยอดเยียม การ
ประกวดศิลปกรรมยอดเยียมแห่งประเทศไทย โดยกลุม่ บริ ษัทฟิ ลลิป มอร์ ริส ประเทศไทย อีกทัง:
ปั จจุบนั ผลงานของศิลปิ นได้ ถกู นําไปประมูลขายในบริ ษัท Sotheby ประเทศสิงคโปร์ ซึง ศิลปิ นได้
กล่าวถึงแรงจูงใจดังนี :
จากความรู้ สกึ ผมเรื องการขายผลงานมีผลมากนะ ในสมัยเรี ยนงานโหดๆ ของผม
ไม่มีใครมาซื :อ เอาเก็บไว้ ในห้ องทํางานเรา มันรู้ สกึ หดหู่นะ เพราะในชีวิตจริ งต้ องอาศัยปั จจัย
ในการดําเนินชีวิต มันน่าเศร้ าทีเราเขียนมาต้ องการให้ คนอืนได้ ชืนชมแต่มนั ยังคงอยู่กบั เรา
พออยู่มาวันหนึง บังเอิญเขียนไก่ทีได้ แรงบันดาลใจจากการมีครอบครัวแล้ วขายได้ ทําให้ เรา
รู้ สกึ ว่าอย่างน้ อยเราทํางานศิลปะก็มีเงินมาจุนเจือครอบครัว นํามาซื :อสีซื :อผ้ าใบให้ เราเขียน
รู ปได้ ตลอด เราก็มีความสุข เพราะไม่ต้องกังวลเรื องเงิน ตืนมาไม่ต้องขวนขวายหารายได้ อืน
เขียนรู ปไปก็สนุก แต่เงินก็คงไม่ใช่สิงสําคัญทังหมดของการทํ
:
างานศิลปะ เพราะการทํางาน
ศิลปะของผมไม่ได้ ทําเพือใครแต่ผมทําเพือตัวเอง... เป้าหมายแรกคือ เพือตัวเอง เพราะเรา
ชอบเขียนรู ป อยากเขียนในสิง ทีอยากเขียนและเราก็มีความสุขกับมันได้ ... ส่วนเป้าหมาย
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เรี ยกว่าเกินความคาดหวัง ประสบความสําเร็ จเกินคาด...336

ทัศนะของศิลปิ นมุง่ ให้ ความสําคัญกับแรงจูงใจภายในเรื องการตอบสนองต่อความพึง
พอใจทีได้ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีตนรักก่อนเป็ นลําดับแรก ต่อมาจึงเกิดการตังเป
: ้ าหมายโดย
คาดหวังถึงแรงจูงใจภายนอกคือ รางวัล และการยอมรับจากบุคคลอืนในระดับสากล ตลอดจน
รายได้ จากการขายผลงานศิลปะ ซึง ถือเป็ นการเสริ มแรงจากแรงจูงใจภายนอกเพือทําให้ แรงจูงใจ
ภายในมีพลังทีเข้ มแข็ง อาจกล่าวได้ วา่ จากการทีศลิ ปิ นเริ มเปลียนเนื :อหาจากเรื องการต่อสู้ดิ :นรน
ของทุกชีวิต ซึง แสดงถึงการแก่งแย่งแข่งขัน มาสู่ความรักความผูกพันในครอบครัวทีแสดงภาพ
ความงดงามของชีวิต ทําให้ ผลงานมีแนวโน้ มทีสอดรับกับความเข้ าใจของผู้ชืนชมผลงานศิลปะ
และสอดรับกับความต้ องการของผู้สะสม ส่งผลทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความพึงพอใจคือ ได้ แสดงออกใน
เชิงสร้ างสรรค์ ได้ รับการตอบรับทีดีจากสังคม ตลอดจนได้ ใช้ ศกั ยภาพความสามารถของตนมา
สร้ างสรรค์ให้ เกิดรายได้ เพือจุนเจือครอบครัว และต่อยอดการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นต่อไป เมือเป็ น
เช่นนี :จึงส่งผลโดยตรงต่อความคงทนของพฤติกรรมทําให้ ศลิ ปิ นผลิตผลงานอย่างต่อเนือง
สรุปได้ วา่ ผลงานทีนําเสนอรู ปไก่ของศิลปิ นปรากฏอิทธิพลจากแรงจูงใจภายใน และ
แรงจูงใจภายนอก กล่าวคือ การสร้ างสรรค์รูปไก่เกิดจากแรงจูงใจภายในก่อนเป็ นลําดับแรก ได้ แก่
การได้ แสดงออกซึง ความคิดและความรู้สกึ ตลอดจนได้ แสดงออกซึง ศักยภาพความสามารถด้ วย
กลวิธีทีตนชืนชอบและมีทกั ษะ แต่ทว่าต่อมาได้ รับการเสริ มแรงจากแรงจูงใจภายนอก ซึง ได้ แก่
ชือเสียง การยอมรับจากบุคคลอืน เงินรายได้ สนับสนุนให้ ศลิ ปิ นมีกําลังใจ และยืนหยัดสร้ างผลงาน
จิตรกรรมรู ปไก่ทีตนรักต่อไป
กระบวนแบบ
การสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นได้ รับอิทธิพลจากจิตรกรรมไทยประยุกต์ ซึง ศิลปิ น
กล่าวว่า “สมัยเรี ยนช่างศิลป ผมชอบลายไทยประยุกต์ งานผมเหมือนอุดมคติ เป็ นการจัดรูปทรง
แบบจิตรกรรมไทย รู ปทรงทับซ้ อน ไม่มีแสงเงา มุมมองจากเบื :องบน”337 ซึง ผลงานจิตรกรรมไทย
เกิดจากการผสมผสานระหว่างความจริ งกับจินตนาการอาจส่งอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ได้
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ประกอบกับแนวคิดในการนําเสนอผลงานของศิลปิ นนันได้
: นําเสนอรูปไก่เพือใช้ สือแสดงในเชิง
สัญลักษณ์ โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดทีปรากฏในแต่ละผลงานดังนี :
ในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์ศลิ ปิ นนําเสนอรูปไก่และงู
เพือสือแสดงออกในเชิง
สัญลักษณ์แทนการต่อสู้ดิ :นรนของทุกชีวิตเพือความอยูร่ อด จากผลงานชือ “วิถีธรรมชาติ” (ภาพที
124) รูปทรงของสัตว์ทงั : 2 ชนิดถูกดัดแปลงเสริ มแต่งด้ วยจินตนาการให้ เกิดความผิดแปลกไปจาก
ความเป็ นจริ งทัว ไป นอกจากนี :ศิลปิ นได้ จินตนาการถึงและสภาพแวดล้ อมทีผิดปกติวิสยั ตลอดจน
เหตุการณ์การต่อสู้กนั ระหว่างไก่กบั งู
ทําให้ เกิดการตีความต่อภาพทีปรากฏโดยแทนค่าในเชิง
สัญลักษณ์ จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานชิ :นนี :มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและ
สัญลักษณ์
ผลงานในช่วงเวลาถัดมาถูกสร้ างขึ :นในขณะทีศลิ ปิ นมีครอบครัว โดยได้ ใช้ ไก่เพือเป็ น
สัญลักษณ์แทนครอบครัวทีอบอุน่ และข้ าวเปลือกแทนความอุดมสมบูรณ์ โดยศิลปิ นได้ กล่าวว่า
ผมว่าไก่เป็ นสัตว์มีระเบียบในเรื องของการตืน การใช้ ชีวิต มีความรักในครอบครัว
สังเกตว่าไก่ตวั เมียเวลาเลี :ยงลูกจะดูแลลูกดีมาก คอยป้อนคอยให้ ความรักความอบอุน่ แก่
ลูกๆ... ทีพื :นหลังของภาพบางภาพมีพื :นผิวซึง มีทีมาจากรอยเท้ าไก่ทียําไปมา ส่วนข้ าวเปลือก
นันในสภาพแวดล้
:
อมจริ งมันก็มี แต่เราว่าวาดให้ มนั มีมากยิงขึ :น เพราะข้ าวเปลือกก็แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ได้ ... ตอนหลังต่อมาก็สร้ างบ้ านให้ มนั อยูเ่ ป็ นครอบครัว เป็ นเล้ าทีเราคิด
ขึ :นเอง... เวลาผมทํางานไม่ทําแบบร่ างนะ มันอยู่ในจินตนาการ ขึงผ้ าใบเสร็ จก็เขียนเลย338

จากภาพผลงานชือ “ไออุน่ กลินดินชีวิต” ทัง: 2 ชิ :น (ภาพที 125 และ ภาพที 126) ศิลปิ น
ได้ นําเสนอรูปไก่เพือใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนความรักความอบอุน่ ภายในครอบครัว เนืองจากไก่มี
ธรรมชาตินิสยั ทีสอดคล้ องกับเรื องราวสามารถนํามาใช้ แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ได้ นอกจากนี :ยัง
ปรากฏสัญลักษณ์อืนๆในผลงานของศิลปิ น อาทิ ข้ าวเปลือกถูกนํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนความ
อุดมสมบูรณ์ แม้ วา่ รู ปทรงของไก่และสิงของต่างๆทีศลิ ปิ นแสดงออกจะมีสดั ส่วนของความถูกต้ อง
เหมือนจริ งอยูม่ าก แต่ได้ มีการจําลองสภาพการณ์ หรื อบรรยากาศแวดล้ อมให้ สอดคล้ องตาม
จินตนาการของตนเอง ซึง เร้ าต่อความคิดและความรู้สกึ ของผู้ชมให้ สมั ผัสได้ ถึงโลกในอุดมคติเป็ น
โลกทีเกิดขึ :นโดยการจินตนาการคิดฝั นของศิลปิ น ดังนันผลงานทั
:
ง: 2 ชิ :นจึงมีการแสดงออกด้ วย
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กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นหลัก และกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นรอง
สามารถสรุ ปได้ วา่ ในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์ศลิ ปิ นแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสัญลักษณ์ซึงได้ รับอิทธิพลจากศิลปะไทย ต่อมาศิลปิ นได้ ผสมผสานการแสดงออก
ของตน โดยสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นหลัก และ
กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นรอง
อาจกล่าวได้ วา่ ผลงานใน
ช่วงแรกแสดงให้ เห็นถึงจินตนาการแห่งห้ วงอารมณ์ความรู้สกึ ของการต่อสู้ทีรุนแรง ผลงานในช่วงที
สองแสดงให้ เห็นถึงความงามอันน่าอัศจรรย์ของสภาพแวดล้ อมทีสมบูรณ์เต็มไปด้ วยความงามตาม
อุดมคติ
ซึง ผลงานทังหมดล้
:
วนแฝงเร้ นไปด้ วยการนําเสนอภาพสัตว์เพือใช้ ในเชิงสัญลักษณ์
กล่าวคือ ผลงานช่วงแรกไก่และงูถกู ใช้ เป็ นสัญลักษณ์ถึงการต่อสู้ดิ :นรนของสิงมีชีวิตบนโลก ช่วงที
สองไก่ถกู ใช้ เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงครอบครัวทีอบอุน่ และความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี :ไก่ยงั
สามารถนํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์ถึงความเป็ นไทยอีกประการหนึง ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “นอกจากใช้
:
ไก่เป็ นสัญลักษณ์ในการดําเนินเรื องแล้ ว ไก่ยงั สามารถแสดงความเป็ นไทยได้ ด้วย”339 ดังนันผลงาน
โดยรวมจึงมีการนําเสนอรู ปทรงของสัตว์เพือใช้ เป็ นสัญลักษณ์สือแสดงถึงความคิดและความรู้สกึ
ตลอดจนภาพความประทับใจทีเกิดจากจินตนาการของศิลปิ น
เนือ+ หา
ผลงานจิตรกรรมทีแสดงรู ปสัตว์ของศิลปิ นสามารถแบ่งลักษณะของเนื :อหาออกเป็ น
2 ประเภท ได้ แก่ เนื :อหาทีเกียวข้ องกับชีวิตทุกชีวิตบนโลก และเนื :อหาทีเกียวเนืองกับความ
ประทับใจในความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวของตน ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงเนื :อหาที
ปรากฏในผลงานของตนดังนี :
ในช่วงแรกไก่กบั งู เป็ นช่วงวัยรุ่ นทีเราเกิดครุ่ นคิดเกียวกับเรื อง ชีวิต ความถูกผิด
ความชิงชัง รักโลภโกรธหลง การดิ :นรนต่อสู้ เป็ นเนื :อหาทีคอ่ นข้ างสังคมมากๆ พอมีครอบครัว
เริ มมีการแสดงภาพไก่แบบครอบครัว... มันเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นส่วนตัว เราก็
สามารถเลือกนําเสนอสิงทีใช่ทีสดุ ของความคิดเรา340
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จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าในช่วงแรกของการสร้ างสรรค์ การนําเสนอภาพไก่
และงูนนมี
ั : เนื :อหาเรื องราวทีเกียวข้ องกับสังคมคือ มุง่ สะท้ อนเรื องการดํารงชีวิตของคน หรื อสัตว์ที
ต่างต้ องดิ :นรนต่อสู้ให้ ได้ มาในสิงทีตนต้ องการ โดยมีจดุ มุง่ หมายเดียวกันคือ ต้ องการอยูร่ อด ซึง
สัตว์มีสญ
ั ชาตญาณเป็ นแรงขับในการดํารงชีวิต
แต่ทว่ามนุษย์ต้องการมากกว่าแค่การอยูร่ อด
ดังนันจึ
: งตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของรักโลภโกรธหลง การแก่งแย่งชิงดี ต่อมาในช่วงทีสองของการ
สร้ างสรรค์ ศิลปิ นนําเสนอเรื องราวของไก่ทีมีเนื :อหาส่วนตัวมากขึ :นคือ แสดงภาพครอบครัวของไก่
และสภาพแวดล้ อมทีอดุ มสมบูรณ์ ซึง สือแสดงถึงความสุข ความรัก และความผูกพันในชีวิต
ครอบครัวของศิลปิ น
สรุปได้ วา่ เนื :อหาทีปรากฏในผลงานจิตรกรรมทีนําเสนอรู ปสัตว์ของศิลปิ น ในผลงานชือ
“วิถีธรรมชาติ “ มีการแสดงอกด้ วยเนื :อหาสังคม และผลงานชือ “ไออุน่ กลินดินชีวิต” ทัง: 2 ชิ :นมีการ
แสดงออกด้ วยเนื :อหาส่วนตัว
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แดง บัวแสน
แดง บัวแสน เกิดเมือวันที 24 กันยายน พ.ศ.2519
ทีจงั หวัดมุกดาหาร ปั จจุบนั
อายุ 34 ปี สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง และในระดับปริ ญญาโท สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์พิเศษ สาขาศิลปกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานของศิลปิ นปรากฏการนําเสนอรู ปสัตว์ 2 ชนิด ได้ แก่ สุนขั และแมว ซึง เริ มสร้ าง
ครัง: แรกในราวปี พ.ศ.2542 เรื อยมาจนกระทัง ราว ปี พ.ศ.2545 รวมระยะเวลาประมาณ 4 ปี มี
ผลงานทีแสดงรู ปสัตว์ไม่ตํากว่า 10 ชิ :น

ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 4 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “วิถีครอบงําในสังคม” (ภาพที 127) ผลงานชือ “ความแปลกแยกในครอบครัว”
(ภาพที 128) ผลงานชือ “เด็กเหงากับแมว” (ภาพที 129) และผลงานชือ “ในฤดูฝน” (ภาพที 130)
ซึง มีภภาพผลงาน
าพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 127 วิถีครอบงําในสังคม, 2542 เทคนิค สือผสม ขนาด 120 x 125 x 247 ซม.
ทีมา: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 45, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 62.
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ภาพที 128 ความแปลกแยกในครอบครัว, 2543 เทคนิค สือผสม ขนาด 198 x 390 ซม.
ทีมา: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 46, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 45.

ภาพที 129 เด็กเหงากับแมว, 2543 เทคนิค สือผสม ขนาด 192.5 ซม.
ทีมา: วิโชค มุกดามณี, สือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 377.
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ภาพที 130 ในฤดูฝน, 2545เทคนิค สือผสม ขนาด 43.3 x 64 x 13.5 ซม.
ทีมา: โลกใบเล็ก: โครงการศิลปกรรมร่วมสมัยครัง: ที 3 พ.ศ.2545-46 (กรุงเทพฯ: หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 142.
แรงจูงใจ
แรงจูงใจในการสร้ างสรรค์ผลงานทีนําเสนอรูปสัตว์ตงแต่
ั : ปี พ.ศ.2542-2545 เป็ นผลสืบ
เนืองมาจากผลงานในปี พ.ศ.2541 ซึง เป็ นเรื องราวทีเกียวข้ องกับแรงกดดันภายในจิตใจของศิลปิ น
และทัศนะทีมีตอ่ ผู้คนในสังคม โดยศิลปิ นได้ อธิบายแนวความคิดในผลงานชือ “สภาวะความเสือม
ถอยและโดดเดียวในสังคม” ทีสร้ างขึ :นในปี พ.ศ.2541 ดังนี :
จินตนาการของข้ าพเจ้
าพเจ้ าเกิดจากการสัง สมของอารมณ์ ความรู้ สกึ ทีมีมาตังแต่
: วยั
เด็กอันเป็ นเหตุมาจากพื :นฐานครอบครัวทีแตกแยก ทําให้ เกิดความรู้ สกึ เหงา อ้ างว้ าง โดด
เดียว สร้ างความบีบคันปิ
: ดไว้ ใต้ จิตสํานึก จนเมือข้ าพเจ้ ามีโอกาสได้ สมั ผัสกับสภาพชีวิตของ
คนด้ อยโอกาสทางสังคม คนจรจัด เเด็ด็กเร่ ร่อน และคนชราทีถกู ทอดทิ :งให้ นอนอยู่ริมทางเท้ า
ชานชาลาสถานีรถไฟและรถขนส่ง เกิดความสะเทือนใจและเป็ นแรงบันดาลใจให้ เกิดผลใน
การสร้ างสรรค์ผลงานของข้ าพเจ้ า 341

ข้ อความข้ างต้ นแสดงการเชือมโยงความรู้สกึ ของตนเข้ ากับเรื องราวทีได้ สมั ผัส กล่าวคือ
จากประสบการณ์ชีวิตที
ตทีมีมาแต่วยั เยาว์ต้องประสบกับปั ญหาครอบครัวแตกแยก ก่อให้ เกิดภาวะ
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วิโชค มุกดามณี, สือ ประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545)), 376.

379
ความกดดันสัง สมและเก็บกดอยูภ่ ายในจิตใจ จนกลายเป็ นความรู้สกึ อ้ างว้ าง โดดเดียว ต่อมาเมือ
ได้ พบเห็นบุคคลบางกลุม่ ในสังคมทีมีคณ
ุ ภาพชีวิตตํา ดําเนินชีวิตอย่างโดดเดียวเช่นเดียวกัน ทําให้
ศิลปิ นเกิดความสะเทือนอารมณ์ นอกจากนี :ศิลปิ นยังเกิดมีความรู้สกึ แปลกแยกในสังคมซึง เป็ นผล
มาจากการอาศัยอยูท่ า่ มกลางสังคมเมืองทีมีสภาพแตกต่างไปจากสังคมชนบททีตนคุ้นเคย ดังที
ศิลปิ นกล่าวว่า
ห่างจากคนในครอบครัวแล้ วมาใช้ ชีวิตอยู่คนเดียว... โดยธรรมชาติคนต้ องก็มี
สังคม แต่ด้วยความทีอยู่กบั สังคมไม่ได้ ปรับตัวไม่ได้ คล้ ายๆว่ามีอตั ตาสูง ทําให้ เข้ าใจไปเอง
ว่าเข้ ากับคนอืนไม่ได้ เลยรู้ สกึ โดดเดียว รู้ สกึ แปลกแยก... ท่ามกลางสังคมทีเราไม่ค้ นุ เคย มี
คนมากในสังคมเมือง มีคนพลุกพล่าน วุน่ วาย แต่กลับทําให้ เรารู้ สกึ โดดเดียว... ไม่สามารถ
หยัง ถึงจิตใจคนอืนได้ คนเยอะแต่ไม่มีใครรู้ จกั กัน เป็ นความจริ งของเมืองใหญ่342

ศิลปิ นเกิดและเติบโตในจังหวัดมุกดาหาร ซึง มีวิถีชีวิตแบบเรี ยบง่ายพึง พาอาศัยซึง กัน
และกัน เมือเข้ ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครฯกลับพบว่าเป็ นสังคมเมืองทีมีแต่ความสับสนวุน่ วาย
จิตใจของคนยากทีจะหยัง ถึง เมือเกิดความรู้สกึ ไม่ไว้ วางใจผู้ใดและยากทีจะปรับตัวเพือให้ เข้ ากับ
สภาพสังคมทีเปลียนแปลงจึงทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความรู้สกึ แปลกแยกและต้ องการปลีกตัวออกจาก
สังคมดังกล่าว ดังนันทั
: งความโดดเดี
:
ยวทีเกิดจากสภาพครอบครัวทีไม่สมบูรณ์ ความรู้สกึ แปลก
แยกในสังคม และสภาพการณ์ของบุคคลด้ อยโอกาสจึงเป็ นสิงเร้ าทีกระตุ้นให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจ
และต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยในราวปี พ.ศ.2541 ศิลปิ นเริ มนําเสนอรูปสัตว์ประเภท
สุนขั ขึ :นก่อนลําดับแรก หากแต่เป็ นเพียงส่วนประกอบหนึงในผลงานเท่านัน: โดยมีจดุ ประสงค์เพือ
ใช้ รูปสุนขั ส่งเสริ มความสมจริ งของสภาพการณ์ทีเกิดขึ :นในสังคม อีกทังเพื
: อใช้ เป็ นสัญลักษณ์ของ
คนในระดับล่าง ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “หมาเป็ นสัตว์ใกล้ ชิดกับคนมาก... หมามันเป็ นส่วนหนึง ใน
บริ บททางสังคม เอามาใช้ สือความหมาย... เช่น ในเมืองเห็นคนจรจัด ก็ต้องเห็นหมาจรจัดเป็ นของ
คูก่ นั ... เป็ นสัญลักษณ์เชือมโยงไปสูค่ นจรจัด”343
ต่อมาในราวปี พ.ศ.2542 ศิลปิ นได้ ให้ ความสนใจนําเสนอรูปสุนขั ในผลงานของตน
อย่างชัดเจนมากยิงขึ :น ดังเช่นในผลงานชือ “วิถีครอบงําในสังคม” (ภาพที 127) ศิลปิ นนําเสนอรู ป
มนุษย์กําลังกดรี โมทเพือควบคุมสุนขั
ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาในการสร้ างสรรค์ผลงานชิ :นนี :ว่า
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สัมภาษณ์ แดง บัวแสน, ศิลปิ น, 5 มีนาคม 2553.
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เรื องเดียวกัน.
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“ความคิดเริ มแรกผมจะเสียดสีสงั คมบริ โภค... หมาเป็ นสัญลักษณ์ของคนทีถกู กระทํา...เป็ นช่วงที
เราอยากทดลอง...เลือกหมามาเพราะเทคนิคทีเราค้ นพบเข้ ากับหมาขี :เรื อ: นได้ ดี...”344
อาจสรุปได้ วา่ การนําเสนอรู ปสุนขั ในผลงานของศิลปิ นเกิดจากความสอดคล้ องกับ
เนื :อหาและกลวิธีในการสร้ างสรรค์ กล่าวคือ ในด้ านเนื :อหา สุนขั ทีปรากฏในผลงานถูกแสดงออก
เพือเป็ นสัญลักษณ์สือแทนบุคคลทีถกู ครอบงํา และตกอยู่ภายใต้ อํานาจของวัตถุนิยม ในด้ านกลวิธี
การสร้ างสรรค์
วัสดุทีศิลปิ นค้ นพบสามารถแทนค่าผิวหนังสร้ างความรู้สกึ ถึงสุนขั ขี :เรื อ: นได้ เป็ น
อย่างดี ดังนันจึ
: งเป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจนําเสนอรูปสุนขั ในผลงานของตนขึ :น อย่างไรก็ดี
ผลงานทีนําเสนอรูปสุนขั กลับมีจํานวนน้ อยกว่าเมือเทียบกับผลงานทีนําเสนอด้ วยรูปแมว โดยในปี
พ.ศ.2543-2545 ปรากฏรูปแมวในผลงานของศิลปิ นจํานวนหลายชิ :น อาทิ ผลงานชือ “ความแปลก
แยกในครอบครัว” (ภาพที 128) ซึง ศิลปิ นกล่าวถึงมูลเหตุในการสร้ างสรรค์ดงั นี :
เหตุทีเราไปเอาสัตว์มาใช้ เหมือนเป็ นความเคยชิน... ไม่ผกู พันกับแมวเลย... แมว
ทีเอามาใช้ เพราะว่าด้ วยฟอร์ มของมัน ฟอร์ มมันสวย อีกอย่างช่วงหลังๆมาทําเรื องเด็กทีโดด
เดียว รู้ สกึ ว่าฟอร์ มมันเข้ ากับเด็ก เหมือนแมวมันมีลกั ษณะขี :อ้ อนต้ องการคนเอาใจเทียบกับ
เด็กทีต้องการความรัก ความอบอุน่ ทีขาดไป รู้ สกึ มันเทียบกันได้ พอมาอยู่ด้วยกันมันช่วย
เสริ มความรู้ สกึ ตรงนัน...
: 345

จากการทีศลิ ปิ นได้ พบเห็นแมวบ่อยครัง: ทําให้ เกิดความรู้สกึ คุ้นเคยตลอดจนรู้จกั
อุปนิสยั ของแมวซึง มีลกั ษณะขี :อ้ อนต้ องการความรัก สามารถนํามาใช้ เปรี ยบเทียบพร้ อมกับเป็ น
สัญลักษณ์ของเด็กทีทกุ คนล้ วนต้ องการความรักต้ องการความเอาใจใส่เช่นเดียวกัน ดังนันแมวจึ
:
งมี
ความหมายทีสอดคล้ องกลมกลืนกับสิงทีศลิ ปิ นต้ องการถ่ายทอด นอกจากนี :ศิลปิ นยังเกิดความ
ประทับใจในสรี ระและรูปทรงของแมวจึงทําให้ ศลิ ปิ นนําเสนอรูปแมวในผลงานศิลปะของตน โดย
ปรากฏต่อมาอีกหลายชิ :น อาทิ ผลงานชือ “เด็กเหงากับแมว” (ภาพที 129) ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงการ
นําเสนอรู ปเด็กและแมวในผลงานว่า “ความเหงานีมนั รุ นแรงนะ ถ้ าเรามองผู้ใหญ่ เหมือนว่าต้ องยืน
ได้ ด้วยตัวเอง ต้ องเข้ มแข็ง แต่ถ้าเป็ นเด็กเราพร้ อมทีจะสงสาร พร้ อมทีจะเห็นใจ มันทําให้ ความ
: กทีปรากฏ
เหงาดูชดั เจนขึ :น... ส่วนแมวเป็ นส่วนประกอบหนึง ทีสง่ เสริ มความเหงาได้ ...”346 ดังนันเด็
ในผลงานชิ :นนี :จึงมิได้ มีความหมายถึงเด็กเท่านัน:
หากแต่ยงั หมายความรวมไปถึงสภาวะทีเป็ น
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เรื องเดียวกัน.
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เรื องเดียวกัน.
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นามธรรมคือ ความเหงาซึง ถูกแทนค่าด้ วยรู ปทรงของเด็ก โดยมีแมวมาเป็ นส่วนประกอบหนึง ทีช่วย
ส่งเสริ มให้ ความรู้สกึ เหงามีความชัดเจนมากยิงขึ :น ส่วนผลงานชือ “ในฤดูฝน” (ภาพที 130) ศิลปิ น
ได้ กล่าวถึงว่า “เป็ นงานทีทําด้ วยความรู้สึก ช่วงนันเดิ
: นไปทีวดั จะมีคนเอาแมวไปปล่อยทิ :งเยอะมาก
แมวตัวนี :มันเปี ยกฝนก็ถ่ายรู ปมา...”347 ดังนันแมวที
:
ศลิ ปิ นพบจึงถือเป็ นสิงเร้ าทีสามารถสร้ างความ
สะเทือนอารมณ์จนทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความสนใจนํามาแสดงออกในผลงานของตน โดยใช้ แมวเพือ
เป็ นสัญลักษณ์ของสภาวะความโดดเดียว ความอ้ างว้ าง และการถูกทอดทิ :ง
สามารถสรุ ปได้ วา่ การนําเสนอรูปสุนขั และแมวในผลงานศิลปะของศิลปิ นเกิดขึ :น
ภายใต้ อิทธิพลของแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ภาวะความกดดันทีสงั สมภายในจิตใจ การสัมผัสรับรู้
เรื องราวต่างๆรอบตัวทีก่อให้ เกิดอารมณ์ความรู้สกึ สะเทือนใจ ความคุ้นเคยกับสัตว์ ความ
ประทับใจในรูปทรงของสัตว์
และความสอดคล้ องกลมกลืนกันระหว่างสือวัสดุกบั ลักษณะทาง
กายภาพของสัตว์ ตลอดจนรูปสัตว์กบั เนื :อหาทีต้องการแสดงออก ดังนันจึ
: งเป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นเกิด
ความสนใจนําสัตว์มาใช้ เป็ นสัญลักษณ์เพือถ่ายทอดความคิดเห็นของตนให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรม
โดยไม่มีอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกแต่ประการใด ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงเป้าหมายของการนําเสนอ
รูปสัตว์ของตนเองดังนี :
การทําสัตว์กบั การได้ เงินหรื อรางวัลคนละประเด็นเลย... เวลาทํางานผมคิดแค่
งาน... เป็ นความรู้ สกึ ทีเราอยากจะทําพอเสร็ จก็พอใจ... เหมือนเราอยากพูดอะไรแล้ วเราได้
พูด... เราอยากทําให้ มนั ดีทีสดุ เต็มทีมากทีสดุ โดยทีไม่ได้ คิดว่าเราต้ องเสียอะไรบ้ าง ต้ นทุน
สูงแค่ไหน จะคุ้มไหม ไม่ได้ คิด แค่อยากจะทําให้ ดี 348

ดังนันแรงจู
:
งใจภายนอกจึงไม่มีอิทธิพลต่อการนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานของศิลปิ น
ปรากฏเพียงแรงจูงใจภายในเท่านัน: ได้ แก่ ความต้ องการถ่ายทอดความคิด ต้ องการสือสาร และ
เมือความต้ องการดังกล่าวได้ รับการตอบสนองจึงทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความรู้สกึ พึงพอใจ
ถือเป็ น
กระบวนการทางจิตซึง แสดงออกเพือลดภาวะความตึงเครี ยดภายในของตนเอง อย่างไรก็ตามใน
ราวปี พ.ศ.2545 พลังของแรงจูงใจภายในด้ านการนําเสนอรูปสัตว์ของศิลปิ นได้ ลดระดับลง
เนืองจากเกิดความสนใจนําเสนอแนวคิดด้ วยรูปทรงและเรื องราวด้ านอืน ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “ทุก
อย่างเมือทํามาถึงจุดหนึง มันจะรู้สกึ พอของมันเอง... มันเบือทีว่ามันไม่มีอะไรทีให้ เราทําต่อแล้ ว แต่
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มันมีอย่างอืนให้ เราทํามากกว่า...”349 ดังนันความเบื
:
อทีเกิดขึ :นจึงเป็ นตัวแปรสําคัญทีทําให้ ระดับ
ของแรงจูงใจภายในเรื องการนําเสนอรู ปสัตว์ลดลง โดยมีระดับความเข้ มข้ นของแรงจูงใจภายใน
เรื องอืนทีสงู กว่าเข้ ามาแทน กล่าวคือ ศิลปิ นได้ ให้ ความสนใจในเรื องราวทีเกียวข้ องกับความฝั น
ความทรงจําของตนเองในวัยเด็ก เป็ นการหวนคํานึงถึงอดีตผ่านจินตนาการของตนซึง มีสตั ว์เป็ น
เพียงส่วนประกอบเล็กๆเท่านัน:
สําหรับศิลปิ นแรงจูงใจภายในเป็ นเสมือนพลังสําคัญในลําดับแรกทีกระตุ้นและ
ขับเคลือนกระบวนการสร้ างสรรค์ให้ ออกมาเป็ นรู ปธรรม โดยอาศัยความต้ องการถ่ายทอดความ
คิดเห็นของตน เพือตอบสนองต่อความพึงพอใจของตนเองเป็ นหลัก แต่ทว่าเมือผลงานสําเร็ จศิลปิ น
ยังเกิดการคาดหวังถึงแรงจูงใจภายนอกเป็ นลําดับต่อมา ได้ แก่ รางวัล ชือเสียง เกียรติยศ เงินทอง
และการยอมรับจากสังคม ดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า
เวลาส่ง (ประกวด) เราก็อาจคาดหวังรางวัล เราอยากเอาให้ คนเขาตัดสิน
คาดหวังว่าสิงทีเราทํามันจะดี... รางวัลน่าจะเป็ นเรื องของเครดิตมากกว่า เหมือนเป็ นบันได
ก้ าวไปสูอ่ าชีพ สูอ่ นาคต เหมือนว่าเราได้ รับการยอมรับในระดับหนึง จากนักวิชาการ ศิลปิ น
หรื อจากผู้ทรงคุณวุฒิทงหลาย
ั:
พอมันได้ รับประกันตรงนี : มันก็ยืนยันได้ วา่ เรามีคณ
ุ ภาพพอ
แล้ วเมือเราทํางานอืนๆต่อไปภายหน้ าก็เหมือนเป็ นเครดิตทําให้ คนอืนยอมรับงานเรา มันเปิ ด
โอกาสให้ เราได้ ทํางานได้ หลากหลายขึ :น ไม่ต้องพรี เซนต์อะไรมากทุกคนพร้ อมทีจะรู้ ... ตอนนี :
เราทํางานเพือมีชีวิตอยู่ เพราะว่าเป็ นอาชีพแล้ วต้ องเอื :อให้ เราอยู่รอดได้ ด้วย... เป้าหมายคือ
ให้ ชีวิตอยู่ได้ เพือทํางานศิลปะ เพราะการทํางานศิลปะเป็ นชีวิตของผม แต่ต้องมีคนซื :องาน
สนใจงานเรา...350

จากข้ อความข้ างต้ นสามารถแสดงให้ เห็นถึงพลังของแรงจูงใจภายนอก ซึง เป็ นเสมือน
ผลพลอยได้ ทีตามมาภายหลังจากความมุง่ มัน ทุม่ เทสร้ างสรรค์ผลงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ
อย่างไรก็ดีไม่อาจปฏิเสธได้ ว่าแรงจูงใจภายนอกไม่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของศิลปิ น
เนืองจากการได้ มาซึง รางวัลนันสามารถยื
:
นยันถึงศักยภาพ และคุณภาพของผลงาน อีกทังสามารถ
:
สร้ างชือเสียงทําให้ เกิดการยอมรับในวงกว้ าง นํามาซึงเงินรายได้ ให้ ศลิ ปิ นสามารถดํารงชีวิตเพือ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีตนรักต่อไป
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จึงสามารถสรุปได้ วา่ รู ปสัตว์ในผลงานศิลปะของศิลปิ นเกิดจากแรงจูงใจภายในเป็ น
หลัก โดยไม่มีอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอก ส่วนการสร้ างสรรค์ผลงานทุกชิ :นของศิลปิ นอาศัย
แรงจูงใจภายในเป็ นลําดับแรก โดยมีแรงจูงใจภายนอกเกิดขึ :นเป็ นลําดับถัดมาเพือเป็ นสิงเสริ มแรง
ให้ สามารถดํารงอาชีพศิลปิ นสืบต่อไปได้
กระบวนแบบ
การสร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์ของศิลปิ น ปรากฏออกมาในกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์ และกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง โดยสามารถ
กล่าวถึงรายละเอียดของกระบวนแบบทีถกู นําเสนอในผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
ผลงานชือ “วิถีครอบงําในสังคม” (ภาพที 127) มีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิง
จินตนาการ และสัญลักษณ์ จากผลงานปรากฏมนุษย์กําลังใช้ รีโมทควบคุมสุนขั ทีกําลังยืนอยูเ่ บื :อง
หน้ า ซึง ในความเป็ นจริ งมนุษย์ไม่สามารถควบคุมสุนขั ด้ วยอุปกรณ์นี :ได้ จึงทําให้ สถานการณ์ขาด
เหตุและผล
อีกทังสุ
: นขั ยังถูกสร้ างขึ :นเพือเป็ นสัญลักษณ์แทนสิงอืนทีนอกเหนือไปจากการแทน
ค่าตัวสุนขั เอง
เพราะสุนขั ในผลงานก่อให้ เกิดการตังคํ
: าถามนํามาซึง ความพยายามแทนค่าหา
ความหมาย สอดคล้ องกับทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “หมาในงานเป็ นสัญลักษณ์ถึงสัตว์ทีถกู กระทํา...”351
เช่นเดียวกับผลงานชือ “ความแปลกแยกในครอบครัว” (ภาพที 128) จากผลงาน ปรากฏร่างกาย
ของมนุษย์ทีไม่สมบูรณ์ โดยศิลปิ นเลือกแสดงบางส่วน และตัดออกบางส่วน เป็ นสิงทีเกิดจาก
จินตนาการของศิลปิ นซึง เป็ นสภาพการณ์ทีไม่สามารถเกิดขึ :นได้ ในโลกของความจริ ง อีกทังรู: ปทรง
ของแมวทีปรากฏนันยั
: งแสดงปริ ศนาและเป็ นตัวแทนของสิงอืนทีนอกเหนือไปจากตัวสัตว์เอง ดังที
ศิลปิ นกล่าวว่า “แมวแทนการเปรี ยบเทียบถึงการต้ องการความรักความอบอุน่ ทีขาดหายไป”352
ดังนันผลงานทั
:
ง: 2 ชิ :นของศิลปิ นจึงมีการแสดงออกในกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
ผลงานชือ “เด็กเหงากับแมว” (ภาพที 129) แสดงออกในกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิง
แสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง เนืองจากศิลปิ นมุง่ ถ่ายทอดรู ปทรงของเด็กและแมวโดยพยายาม
เลียนแบบธรรมชาติ มีการแสดงออกของรูปทรงทีมงุ่ สู่ความเหมือนจริ งทังสั
: ดส่วน โครงสร้ าง
อากัปกิริยา ตลอดจนภาพเหตุการณ์ดงั กล่าวยังสามารถเกิดขึ :นได้ ในโลกของความเป็ นจริ ง อย่างไร
ก็ตามการปรากฏร่วมกันของรูปทรงเด็กและแมวได้ ปลุกเร้ าความรู้สึกและกระตุ้นให้ เกิดการตีความ
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ในเชิงสัญลักษณ์ ซึง สอดคล้ องกับศิลปิ นทีกล่าวว่า “เด็กเหงากับแมว มันเป็ นสัญลักษณ์แทนทังตั
: ว
ผม และไม่ได้ เจาะจงถึงตัวเอง...”353 เช่นเดียวกับผลงานชือ “ในฤดูฝน” (ภาพที 130) ทีมีการ
แสดงออกในกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง
โดยศิลปิ นมุง่ นําเสนอ
รูปทรงและรายละเอียดต่างๆอย่างเหมือนจริ ง คือ แสดงความถูกต้ องแม่นยําของกายวิภาคสัตว์
แสดงรายละเอียดปลีกย่อยส่วนอืนได้ อย่างสมจริ ง อาทิ ขน หนวด หรื อพื :นดินทีแตกระแหงทีแมว
กําลังขดตัวนอนอยู่ ซึง สอดคล้ องกับศิลปิ นทีได้ กล่าวถึงแนวทางการนําเสนอของตนว่า “แมวทีถกู
ทิ :งไม่ได้ รับความสนใจ เสมือนแมวทีเปี ยกฝนกําลังหนาวสัน ซึง สภาพตรงนันมั
: นจําเป็ นต้ องทําให้
เหมือนจริ งให้ คนรู้สกึ ถึงตรงนันให้
: ได้ ...”354 แต่ทว่าสภาพของแมวทีปรากฏได้ กระตุ้นต่อความรู้สกึ
และทําให้ ผ้ ดู เู กิดความพยายามตีความไปถึงสิงอืนทีนอกเหนือไปจากการแสดงรูปทรงของแมว
เพียงอย่างเดียว ซึง มีความสอดคล้ องกับความคิดของศิลปิ นทีวา่ “แมวตัวเดียวบนแท่นเป็ นทังแมว
:
เอง และเป็ นทังสั
: ญลักษณ์ด้วย... ออกแนวสัญลักษณ์หรื อจะดูเป็ นจริ งก็ได้ ...”355 ดังนันผลงานทั
:
ง: 2
ชิ :นจึงมีการแสดงออกในกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งเป็ นหลัก และ
กระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสัญลักษณ์เป็ นรอง
สรุปได้ วา่ ผลงานของศิลปิ นมีการแสดงออกในกระบวนแบบ 2 ประเภทด้ วยกัน ได้ แก่
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ และกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ อง
เหมือนจริ ง หากแต่อาจมีสดั ส่วนทีมากน้ อยแตกต่างกันไปตามความคิดและความสนใจของศิลปิ น
เนือ+ หา
การแสดงออกด้ านเนื :อหามีผลสืบเนืองมาจากสภาวะภายในจิตใจของศิลปิ น ตลอดจน
ทัศนะมุมมองทีมีตอ่ บุคคลอืนในสังคม ซึง สามารถกล่าวถึงเนื :อหาในผลงานแต่ละชิ :นได้ ดังนี :
ผลงานชือ “วิถีครอบงําในสังคม” (ภาพที 127) แสดงเนื :อหาเกียวกับการสะท้ อนสภาพ
ความเป็ นจริ งทีเกิดขึ :นในสังคม โดยมีการใช้ รูปทรงมนุษย์และสุนขั เพือแทนค่าสัญลักษณ์ ดังที
ศิลปิ นกล่าวถึงเนื :อหาในผลงานชิ :นนี :ว่า “คนตัวอ้ วนดูนา่ เกลียดเอาแต่กิน เอาแต่คอยบงการอะไร
ต่างๆ หมาในงานเป็ นสัญลักษณ์ถึงสัตว์ทีถกู กระทํา ต้ องต่อสู้... เลือกหมามาเพราะเทคนิคทีเรา
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ค้ นพบเข้ ากับหมาขี :เรื อ: นได้ ดี เป็ นเรื องการกดขี และความไม่เท่าเทียมในสังคม”356 มนุษย์ทีมี
ร่างกายอ้ วนท้ วนสมบูรณ์เป็ นสัญลักษณ์ของบุคคลทีกดขีขม่ เหง เอารัดเอาเปรี ยบผู้อืน รี โมทในมือ
เป็ นสัญลักษณ์แทนอํานาจของบุคคลดังกล่าวทีสามารถควบคุมทุกสิงให้ เป็ นไปตามความประสงค์
และสุนขั ขี :เรื อ: นแทนบุคคลทีถกู กดขี และถูกกระทํา ต้ องยอมรับคําสัง อาจอยูใ่ นภาวะจํายอมหรื อ
ขาดสติยบั ยัง:
ปล่อยให้ ตวั เองเป็ นทาสวัตถุนิยมดังทีปรากฏรูปสุนขั ทีนอนขดตัวอยู่ใต้ มนุษย์ร่าง
ใหญ่ หรื อสุนขั ทียืนอยู่ทีเบื :องหน้ าของมนุษย์ โดยทีสนุ ขั ทังสองไม่
:
สามารถบังคับควบคุมตนเองได้
เพราะต่างได้ ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลการครอบงําของผู้มีอํานาจดังกล่าว ถือเป็ นเนื :อหาทีกล่าวถึง
บุคคลทัว ไปทีอาศัยอยูใ่ นโลกวัตถุนิยม
ผลงานชือ “ ความแปลกแยกในครอบครัว” (ภาพที 128) เกิดจากภาวะกดดันทีสงั สมอ
ยูภ่ ายในจิตใจของศิลปิ น เช่น ความโดดเดียว อ้ างว้ าง ตลอดจนสภาพความเป็ นจริ งของสถาบัน
ครอบครัวในสังคมไทย ดังทีศลิ ปิ นกล่าวถึงเนื :อหาของผลงานว่า
ครอบครัวหนึง มีพ่อแม่ลกู เดินสวนทางกันผ่านประตู แต่ละคนเวลาไม่ตรงกัน ถูก
แบ่งถูกแยก เด็กก็สวนไปทางนี : แม่ก็เดินไปทางนัน: เกิดแปลกแยก ทังที
: เดินเวลาเดียวกันแต่
สวนกัน คนก็หวั ไม่มีกลายเป็ นแมว แทนเปรี ยบเทียบถึงการต้ องการความรักความอบอุน่ ที
ขาดหายไป... เด็กมันขาดความรักความอบอุน่ คือ มันขาดจากคน ทีหวั เด็กมันต้ องไม่มี มัน
ต้ องหายไป เลยใช้ สตั ว์เข้ ามาใช้ เป็ นตัวเชือมว่ามันขาดอะไรไป... เน้ นความแปลกแยก
ระหว่างคนกับคน357

ศิลปิ นได้ รับรู้ ถึงสภาพความเป็ นจริ งเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว
โดยมีแรงกระตุ้นเร้ าจากประสบการณ์ของตนเองซึง มีพื :นฐานครอบครัวทีแตกแยก ก่อให้ เกิดความ
สนใจแสดงเนื :อหาทีสะท้ อนสภาวะความโดดเดียว อ้ างว้ างขึ :น จากผลงานศิลปิ นแสดงภาพร่างกาย
มนุษย์ ได้ แก่ ผู้ใหญ่ และเด็ก โดยทีปรากฏบางส่วน และถูกตัดออกบางส่วนซึง เป็ นสัญลักษณ์
แสดงถึงความไม่สมบูรณ์ เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว นอกจากนี :ร่าง
ของผู้ใหญ่นนมี
ั : ทิศทางการเดินสวนทางกับเด็กก่อให้ เกิดความรู้สกึ ขัดแย้ ง
เป็ นการนําเสนอถึง
ช่วงเวลาหนึง ทีความต้ องการของบุคคลทังสองวั
:
ยเกิดสวนทางกัน เมือผู้ใหญ่ละเลยการให้ ความรัก
ความเอาใจใส่จงึ ทําให้ เด็กเกิดความรู้สกึ แปลกแยกและโดดเดียว
ส่วนแมวทีปรากฏอยูบ่ ริ เวณ
ศีรษะของเด็กเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงความต้ องการความรัก เพราะตามทัศนะของศิลปิ นแมวเป็ น
356

เรื องเดียวกัน.

357

เรื องเดียวกัน.

386
สัตว์เลี :ยงทีต้องการความรักเช่นเดียวกันกับเด็ก ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีเนื :อหาสังคม เพราะกล่าวถึง
ปั ญหาของสถาบันครอบครัวซึง เป็ นต้ นเหตุนําไปสู่ปัญหาในระดับชาติ
ในผลงานชือ “เด็กเหงากับแมว” (ภาพที 129) ศิลปิ นอาศัยทังประสบการณ์
:
ชีวิตของตน
ทีต้องเผชิญกับความโดดเดียวอ้ างว้ าง ประกอบกับการรับรู้เรื องราวทีเกิดขึ :นในสังคม ดังทีศลิ ปิ น
กล่าวว่า เป็ นเรื องจิตภายใน แสดงสภาวะจิตบางอย่างทีเราครุ่นคิด กดดันแล้ วพยายามถ่ายทอด
ออกมา เป็ นอารมณ์เหงา และโดดเดียว... แต่ด้วยตัวเด็กก็ทําให้ นึกถึงความเป็ นจริ งของปั ญหา
สังคมได้ ...อย่างแด็กต้ องการความรัก แต่คนมันให้ ไม่ได้ มันต้ องอยู่กบั สัตว์ทีถกู ทิ :งเหมือนกัน...358
อาจกล่าวได้ วา่ เด็กทีปรากฏจึงมิได้ เป็ นเพียงตัวแทนของศิลปิ นเท่านัน: หากแต่เป็ นตัวแทนของเด็ก
ทัว ไปในสังคม ตลอดจนอาจเป็ นตัวแทนของภาวะทีเป็ นนามธรรมคือ ความรู้สกึ เหงา และโดดเดียว
โดยมีแมวเป็ นสิงส่งเสริ มให้ เกิดความรู้สกึ ดังกล่าว ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการแสดงเนื :อหาสังคมอัน
เกิดจากประสบการณ์ทางความรู้สกึ ส่วนตนผสมผสานกับการรับรู้สภาพการณ์ทีเกิดขึ :นในสังคม
ผลงานชือ “ในฤดูฝน” (ภาพที 130) มีเนื :อหาเช่นเดียวกับผลงานชือ “เด็กเหงากับแมว”
แต่ทว่าในผลงานชิ :นนี :ปรากฏเพียงแมวทีกําลังนอนขดตัวอยู่บนพื :นอย่างหนาวสัน เป็ นสัญลักษณ์
ของเด็กทีขาดความรักความเอาใจใส่ ทําให้ เกิดความรู้สึกโดดเดียวอ้ างว้ าง ดังทีศิลปิ นกล่าวว่า
“แมวเปี ยกฝนสือถึงความโดดเดียว เหงา ถูกทิ :งขว้ าง พูดถึงสังคม... อย่างเด็กต้ องการความรักแต่
:
:นนี :จึงมีการ
คนให้ ไม่ได้ เหมือนกันกับแมวเป็ นสัตว์เลี :ยงทีคนทิ :งขว้ างเหมือนกัน”359 ดังนันผลงานชิ
แสดงออกถึงเนื :อหาสังคม
สามารถสรุ ปได้ วา่ เนื :อหาทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นทัง: 4 ชิ :น โดยมากปรากฏเนื :อหา
สังคมเป็ นหลัก กล่าวคือ ในผลงานชือ “วิถีครอบงําในสังคม” มีเนื :อหาสังคมอย่างชัดเจน ส่วนใน
ผลงานทีนําเสนอรูปแมวทัง: 3 ชิ :น มีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคมผสมผสานอารมณ์ความรู้สึก
ส่วนตัว เนืองจากศิลปิ นนําเสนอเรื องราวทีเกียวโยงกับสภาพพื :นฐานด้ านจิตใจของตนเอง คือ
ประสบการณ์ทางความรู้สกึ โดดเดียวอ้ างว้ าง เมือประกอบกับการสัมผัสรับรู้ ถึงเรื องราวความเป็ น
จริ งในสังคมจึงก่อให้ เกิดความต้ องการถ่ายทอดเนื :อหาดังกล่าว โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์คือ เด็กและแมว
เพือเป็ นตัวแทนถึงความเหงาของตนเองและเด็กทัว ไปในสังคม หากแต่มีการกล่าวถึงเนื :อหาสังคม
เป็ นหลัก และมีเนื :อหาส่วนตัวเป็ นรองสอดแทรกอยูใ่ นสัดส่วนทีน้อยกว่า
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ชวนชม บุญมีเกิดทรั พย์
ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย์ เกิดเมือวันที 1 กรกฎาคม พ.ศ.2520 ปั จจุบนั อายุ 33 ปี สําเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ จากคณะสถาปั ตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบังในปี พ.ศ.2544 และในระดับปริ ญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จาก
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พพ..ศ.2549 ปั จจุบนั เป็ น
ศิลปิ นอิสระ
ผลงานภาพพิมพ์ของศิลปิ นปรากฏรูปททรงของสั
รงของสัตว์หลายชนิด อาทิ กระต่าย นก และ
ม้ า โดยเฉพาะแมว ซึง เริ มนําเสนอเป็ นครัง: แรกในราวปี พ.ศ.2546 โดยเลือกนํามาใช้ แสดงออกใน
เชิงสัญลักษณ์และได้ มีการสร้ างสรรค์ขึ :นอย่างต่อเนืองเรื อยมาจนกระทัง ปี พ.ศ.2550 รวมระยะ
เวลาประมาณ 5 ปี มีผลงานทีนําเสนอด้ วยรูปสัตว์ทงหมดราว
20 ชิ :น
ั:

ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 2 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “Mindless No.1” (ภาพที 131) และผลงานชือ “ความงามในความเหงาหมายเลข
6” (ภาพที 132) ซึง มีภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :

ภาพที 131 Mindless No.1, 2548 เทคนิค ภาพพิมพ์หิน – ภาพถ่าย ขนาด80 x 98 ซม.
ทีมา: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 51, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 49.
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ภาพที 132 ความงามในความเหงาหมายเลข 6, 2550 เทคนิค ภาพพิมพ์หิน – ภาพถ่าย
ขนาด 73.5x105 ซม.
ทีมา: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 53, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 48.
แรงจูงใจ
จากประสบการณ์ชีวิตทีต้องพบเจอกับอุปสรรค ตลอดจนต้ องเผชิญกับปั ญหาต่างๆคือ
มูลเหตุจงู ใจทีทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะอันเป็ นหนทางแห่งการระบายออกซึงความ
กดดันทีเกิดขึ :นภายในจิตใจของตน โดยได้ กล่าวถึงดังนี :
เรามีบคุ ลิกเหมือนลึกลับ เราเป็ นคนทีแก้ ปัญหาด้ วยตัวเองตั
วเองตังแต่
: เด็ก มีปัญหา
ภายในครอบครัว เราเลือกทีจะอยู่คนเดียว ชอบอยู่กบั ตัวเอง พอผ่านความทุกข์มาได้ จะมี
ความสุขมาก และเมือได้ เรี ยนศิลปะคิดว่ามันใช่ทางของเราแล้ ว บางคนเครี ยดก็หาจิตแพทย์
แต่สําหรับเราศิลปะเพ้ อได้ เยอะดี จะเพ้ อจะเพี :ยนอย่างไรก็ไม่ผิด...ภาพทีแสดงออกมาเป็ นแง่
ลบก็จริ งแต่ให้ ผลบวกส่งกลับมายังเรา เราเป็ นคนทีไม่มีเรื องร้ ายแรงจนแก้ ไขไม่ได้ เพราะเรา
ใช้ งานศิลปะเพือระบายออก พอเราแสดงภาพทีรุนแรงความรู้ สกึ นันจะถู
: กปลดปล่อยออกไป
ศิลปะเป็ นเครื องเยียวยา ดังนันมั
: นจึงมีชือว่า “ความงามในความเหงา” ถ้ าเราผ่านตรงนี :ไปได้
มันจะเปลียนเป็ นกําลังให้ เราเข้ มแข็ง ...เรามีแนวคิดว่า กําลังใจเป็ นสิงสําคัญ เวลาเราเจอ
ปั ญหา จากการทีเราผ่านเรื องร้ ายๆ ด้ วยตัวเอง พลังใจทีสร้ างจากตนเองจะเป็ นแรงใจที
ยัง ยืน การทํางานศิลปะมันคือการสร้ างพลังใจกลับคืนมาให้ ตวั เอง360
360

สัมภาษณ์ ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย์, ศิลปิ น, 22 มิถนุ ายน 2553.
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ศิลปิ นต้ องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึ กดดัน โดยอาศัยสือทางศิลปะทีตนมีทกั ษะ
ความสามารถ อาจกล่าวได้ วา่ ปั ญหาทีได้ ผา่ นพ้ นเข้ ามาในชีวิตถือเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นเร้ า
ต่อความคิด ตลอดจนความรู้สกึ ภายในจิตใจก่อให้ เกิดภาวะความตึงเครี ยดขึ :น ดังนันศิ
: ลปิ นจึงต้ อง
ต้ องหาหนทางในการระบายออกซึง ภาวะอารมณ์ดงั กล่าวเพือละระดับความตึงเครี ยดนันๆ
:
เมือ
ผนวกเข้ ากับแรงจูงใจภายในคือ ความต้ องการระบายออกซึง ภาวะอารมณ์ ตลอดจนความ
ต้ องการนําเสนอผลงานด้ วยกลวิธีทางศิลปะทีตนชืนชอบและมีความสามารถ จึงนําไปสูก่ ารแสดง
พฤติกรรมเพือตอบสนองต่อสิงเร้ าให้ ศลิ ปิ นกระทําการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะขึ :นในทีสดุ ในทัศนะ
ของศิลปิ นการทํางานศิลปะนอกจากจะช่วยลดระดับความตึงเครี ยดทีก่อตัวขึ :นภายในจิตใจ ยังมี
ประโยชน์ในการเสริ มสร้ างกําลังใจให้ เข้ มแข็งทําให้ ศลิ ปิ นสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้ อย่างปกติสขุ
ในขณะทีศลิ ปิ นกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาโทนับเป็ นช่วงเวลาแห่งการทดลอง
และค้ นหาแนวทางในการทํางานศิลปะของตน ซึง ศิลปิ นเริ มสร้ างสรรค์ด้วยกลวิธีทีตนมีทกั ษะและ
มีความชืนชอบมากเป็ นพิเศษ ได้ แก่ ภาพพิมพ์ และภาพถ่าย โดยได้ นําเสนอรู ปทรงของสัตว์หลาย
ประเภท อาทิ กระต่าย นก และม้ า แต่ทว่ารูปทรงของสัตว์ดงั กล่าวยังไม่สามารถสะท้ อนเอา
อารมณ์ความรู้สกึ ของศิลปิ นให้ ปรากฏออกมาได้ ตรงตามความต้ องการเท่าทีควร ดังนันศิ
: ลปิ นจึง
เสาะแสวงหารูปทรงใหม่ จนกระทัง ได้ นําเสนอด้ วยรู ปแมวทีมีความลงตัวสอดคล้ องกับความคิดใน
เรื องการสําแดงออกของภาวะทางอารมณ์ความรู้สกึ ภายในของตน โดยนําเสนอภาพหญิงสาวเพือ
เป็ นตัวแทนของศิลปิ น และแมวเพือเป็ นสัญลักษณ์แทนภาวะของจิต ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า
รู ปร่ างคนใช้ แทนตัวเรา ส่วนสัตว์เป็ นสัญลักษณ์สือถึงความรู้ สกึ จิตใต้ สํานึก ถ้ า
มีเพียงคนในภาพอาจแสดงความเหงาหรื อความรู้ สกึ ไม่พอ เลยนึกถึงสัตว์ทีสามารถสร้ างแรง
ปะทะทางความรู้ สกึ ได้ ... ทีใช้ แมวเหมือนจิตทีแสดงความรู้ สกึ ของเรา แมวเป็ นสัตว์ใกล้ ตวั
สามารถหาถ่ายรู ปได้ ง่าย เพราะเราชอบเทคนิคถ่ายรู ปอยากให้ มีรูปถ่ายอยู่ในงาน แมวมันมี
หลายท่าทาง ง่ายกว่าการจับภาพนก ภาพม้ า... เราไม่เคยเลี :ยงแมว และไม่ชอบแมว ทีหยิบ
ภาพแมวมาใช้ เพราะดวงตาของมันมองว่าดุก็ได้ งามก็ได้ มันมีท่วงท่าการเยื :องย่าง... หลาย
คนคิดว่าแมวเป็ นตัวของตัวเองมากเดาทางไม่ถกู มันก็มาเทียบเคียงกับตัวเราได้ แมวในงาน
มันแทนจิต ว่าจิตเราตอนนี :มีอาการอย่างไร361

อาจสรุปได้ วา่ การนําเสนอรู ปแมวในผลงานภาพพิมพ์ของศิลปิ นนันเกิ
: ดจากมูลเหตุ
หลายประการ ได้ แก่ ประการทีหนึง เกิดจากความต้ องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้ สกึ ภายใน ซึง
361
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แมวเป็ นสัตว์ทีมีสรี ระ และอุปนิสยั ลึกลับ เป็ นตัวของตัวเองสูงมีความสอดคล้ องกับความคิด ช่วย
ส่งเสริ มบรรยากาศในภาพให้ เกิดอารมณ์
และช่วยสร้ างแรงปะทะทางความรู้สึกในผลงานของ
ศิลปิ นได้ ดี ประการทีสอง เกิดจากความสะดวกสอดคล้ องกับกลวิธีในการสร้ างสรรค์ทีศลิ ปิ นชืน
ชอบ กล่าวคือ ศิลปิ นชืนชอบการถ่ายภาพ และปรารถนานําเสนอผลงานด้ วยกลวิธีดงั กล่าว ซึง แมว
เป็ นสัตว์เลี :ยงทีมีอยู่ทวั ไปสามารถเลือกถ่ายภาพเพือจับลักษณะกิริยาอาการได้ สะดวกกว่าสัตว์
ประเภทอืน ดังนันจึ
: งทําให้ ศลิ ปิ นแสดงภาพแมวในผลงานของตนขึ :น สรุปได้ วา่ ผลงานทีแสดงรูป
แมวของศิลปิ นเกิดจากแรงจูงใจภายใน ได้ แก่ ความต้ องการถ่ายทอดความคิดตลอดจนอารมณ์
ความรู้สกึ ของตนโดยใช้ แมวมาเป็ นองค์ประกอบในการเสริ มสร้ างบรรยากาศ มุง่ ให้ ความสําคัญกับ
เอกภาพทางความคิดทีปรากฏในผลงาน ซึง มีความสอดคล้ องกับทักษะด้ านการถ่ายภาพทีศลิ ปิ นมี
ศักยภาพควบคุมได้ ดังนันแมวจึ
:
งสามารถตอบสนองทังในด้
: านความคิด และกลวิธีของการ
นําเสนอ
ด้ านแรงจูงใจภายนอกเรื องรางวัล เกียรติยศ ชือเสียง คํายกย่องสรรเสริ ญ และเงิน
รายได้ จากการขายผลงานศิลปะนัน: ศิลปิ นได้ กล่าวว่า
สมัยเรี ยนอาจารย์บอกว่างานเราคนดูเข้ าใจยาก อาจารย์ก็ถามมาคําหนึง ว่าเรามี
ความสุขไหม เราตอบว่ามีความสุขมาก เลยได้ ทําต่อไป... บางคนเขาดูงานแล้ วก็ไม่ชอบไม่
เข้ าใจแต่เราก็ทําไป... ตอนทํางานแนวนี :เราไม่เคยขายได้ เลย คนเขาคงไม่ชอบมันดูน่ากลัว
เราปฏิเสธไม่ได้ วา่ บางทีเราก็อยากได้ เงินมาทํางานศิลปะบ้ าง ถ้ าเราอยากเต็มทีกบั งานมันก็
ต้ องใช้ เงินมากพอสมควร... พอส่งประกวดแล้ วได้ รางวัลก็ชว่ ยเสริ มสร้ างความมัน ใจให้ กบั
เรา... ได้ เหรี ยญภูมิใจนะแต่ไม่ยดึ ติด... การได้ รางวัลมันไม่มผี ลกับการทําแมวหรื อไม่ทําแมว
สิงทีสําคัญคือการทําภาพทุกภาพแล้ วเราได้ ปลดปล่อย เสริ มแรงใจให้ ร้ ูสกึ ดี... ทุกวันนี :ก็ยงั
ทําแนวนี :อยู่ แต่เริ มไม่ได้ ใช้ แมวทังหมด
:
เราเริ มทําเรื องคนรอบข้ างบ้ าง แต่ยงั คงบรรยากาศ
เดิม เคยคิดเหมือนกันว่าพอกับเรื องนี :หรื อยัง แต่พอร่ างภาพทีไร ภาพทีผดุ ขึ :นมาในหัวก็เป็ น
แนวเดิม ก็คงทําแบบนี :ต่อไป...362

ศิลปิ นเป็ นผู้หนึง ทีไม่อาจปฏิเสธความสําคัญของเงิน การได้ มาซึง เงินรางวัลตลอดจน
เงินรายได้ ย่อมเป็ นองค์ประกอบเสริ มทีสําคัญในการขับเคลือนกระบวนการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นให้
สามารถดําเนินต่อไปได้ แต่ทว่าแนวทางในการปฏิบตั ิงานของศิลปิ นเน้ นการแสดงออกซึง ภาวะ
อารมณ์สว่ นตัวทีสงั สมและเก็บกดอยูภ่ ายใน ดังนันภาพที
:
ปรากฏแก่สายตาคือ สภาพการณ์ที
362
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ส่งผลบีบคันต่
: อความรู้สกึ ของผู้ชม ซึง ภาพในลักษณะเช่นนี :มิได้ ตรงตามความต้ องการของผู้ซื :อที
อาจคาดหวังถึงผลงานทีแสดงสุนทรี ยภาพแตกต่างไปจากแนวทางทีศลิ ปิ นเลือกปฏิบตั ิ จึงเป็ นเหตุ
ทําให้ ศลิ ปิ นไม่เคยได้ รับเงินรายได้ จากการขายผลงานศิลปะ รวมทังผลงานที
:
แสดงออกซึง สภาวะ
ทางอารมณ์สว่ นตนนันยากแก่
:
การทําความเข้ าใจ จึงทําให้ เกิดช่องว่างทางความคิดระหว่างผู้ชมกับ
ศิลปิ น แต่ถึงกระนันก็
: มิได้ ทําให้ ศลิ ปิ นหันหลังให้ กบั การแสดงออกด้ วยแนวทางเช่นนี : ในทางตรงกัน
ข้ ามกลับยืนหยัดสร้ างสรรค์ผลงานตามความต้ องการของตนต่อไป นอกจากนี :การได้ มาซึง รางวัล
และเกียรติยศนันแม้
: จะเป็ นการเสริ มแรงทําให้ ศลิ ปิ นเกิดความเชือมัน และภาคภูมิใจในศักยภาพ
ของตน แต่ศลิ ปิ นกล่าวว่ามิได้ ยดึ ติดกับการได้ รางวัลดังกล่าว สิงทีปรารถนาอย่างทีสดุ คือ การได้
ถ่ายทอดเอาสุนทรี ยภาพความงามตามทัศนะของตนให้ ปรากฏออกมาเป็ นรูปธรรม
เพือให้ ได้
ระบายออกซึง ภาวะความรู้สึกทีเกิดขึ :นภายในจิตใจ
สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงแรงจูงใจภายใน
เนืองจากศิลปิ นให้ ความสําคัญกับการสนองตอบต่อความต้ องการของตนเป็ นหลัก ดังนันเงิ
: นทอง
การยอมรับจากบุคคลอืนในสังคม และรางวัลเกียรติยศจึงมิได้ เป็ นตัวแปรในการกําหนดทิศทาง
ของการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีนําเสนอรูปสัตว์แต่อย่างใด จากข้ อความข้ างต้ นมีแนวโน้ มว่า
ศิลปิ นจะนําเสนอรู ปแมวในผลงานศิลปะของตนน้ อยลง เนืองจากเริ มหันเหความสนใจไปยังรูปทรง
อืนมากขึ :น สะท้ อนให้ เห็นว่าแรงจูงใจภายในเรื อง ความต้ องการถ่ายทอดภาวะอารมณ์ความรู้สกึ
ของศิลปิ นตามแนวทางทีได้ ปฏิบตั เิ รื อยมายังคงอยูใ่ นระดับสูง หากแต่แรงจูงใจภายในด้ านความ
สนใจทีมีตอ่ การนําเสนอด้ วยรูปแมวได้ ออ่ นพลังลงเนืองจากมีสิงอืนทีศลิ ปิ นให้ ความสนใจมากกว่า
เข้ ามาแทนที จึงกล่าวได้ ว่าการนําเสนอรู ปแมวในผลงานแต่ละชิ :นของศิลปิ นขึ :นอยู่กบั ปั จจัยด้ าน
แรงจูงใจภายในเป็ นสําคัญ
กระบวนแบบ
ผลงานของศิลปิ นมีการถ่ายทอดด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
ผลงานชือ “Mindless No.1” (ภาพที 131) และผลงานชือ “ความงามในความเหงา หมายเลข 6”
(ภาพที 132) มีการแสดงออกทีเหมือนกันบางประการคือ ศิลปิ นได้ นําเสนอรู ปทรงของมนุษย์และ
แมวในลักษณะเหมือนจริ ง อยูท่ า่ มกลางสภาพการณ์และบรรยากาศทีขาดความเป็ นเหตุเป็ นผล
กระตุ้นให้ เกิดความรู้สึกลึกลับชวนพิศวง รู ปแมวทีปรากฏถูกแสดงออกเพือเป็ นสัญลักษณ์สือแสดง
ถึงภาวะจิตภายในของศิลปิ น
และเพือเป็ นองค์ประกอบในการเสริ มสร้ างบรรยากาศก่อให้ เกิด
อารมณ์ความรู้สกึ ตามทีศลิ ปิ นต้ องการ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า “แมวในงานมันแทนจิต ว่าจิตเรา
ตอนนี :มีอาการอย่างไร...และเราค่อนข้ างชอบงานทีใช้ สญ
ั ลักษณ์... สําหรับเราคิดว่าแมวไม่ได้ ให้
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ความรู้สกึ กับเราในด้ านอืนนอกจากเป็ นตัวเสริ มบรรยากาศ...”363 โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียด
ของการแสดงออกในแต่ละผลงานดังนี :
ผลงานชือ “Mindless No.1” (ภาพที 131) ศิลปิ นนําเสนอสถานทีแห่งหนึง ซึง มีความ
แปลกประหลาด แตกต่างไปจากโลกของความเป็ นจริ งอย่างมาก โดยแสดงภาพพื :นห้ องทียาวลึก
แต่รอบข้ างแวดล้ อมไปด้ วยป่ ารกซึง ถูกกลับค่านํ :าหนักของสีให้ เกิดความผิดปกติด้วยกลวิธีทาง
ภาพถ่าย ทีบริ เวณส่วนหน้ าของภาพปรากฏร่างของหญิงสาวกําลังยืนก้ มหน้ าท่ามกลางฝูงแมว
จํานวนหนึง ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการนําเสนอรู ปแมวจํานวนมากว่า “ทีใช้ เป็ นฝูง
:
งถูกนําเสนอเพือหวงผล
เป็ นเรื องสังคม คือ การรุมเร้ า ความกดดัน การแก่งแย่ง...364 ดังนันแมวจึ
ในเชิงสัญลักษณ์ จากสภาพการณ์ดงั กล่าวสร้ างความรู้ สกึ ถึงความขัดแย้ งกับความเป็ นจริ งทัว ไป
คล้ ายกับภาพหลอน นอกจากนี :สภาพสีสว่ นรวมถูกปกคลุมด้ วยสีเทาและสีนํ :าเงินซึง มีอิทธิพลเร้ า
ต่อความรู้สึก กระตุ้นให้ ผ้ ชู มสามารถสัมผัสได้ ถึงความเศร้ า ความโดดเดียว ความเงียบเหงา และ
ความวังเวงซึง เป็ นความรู้สึกทีเกิดขึ :นภายในจิตใจของศิลปิ น ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการแสดงออก
ด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ และสัญลักษณ์
ผลงานชือ “ความงามในความเหงาหมายเลข 6” (ภาพที 132) ศิลปิ นนําเสนอรู ปร่ าง
ของหญิงสาวทีบริ เวณกึงกลางของภาพนัง อยูบ่ นเครื องเรื อนทีมีสภาพเก่าและขาดวิน ด้ วยท่าทีที
เหนือยอ่อน ไร้ เรี ยวแรงของหญิงสาว กระตุ้นเร้ าให้ เกิดความรู้สกึ เศร้ าสลด ไร้ ชีวิต ถือเป็ น
สัญลักษณ์ทางจิตทีถกู แสดงออกผ่านสรี ระร่างกาย ประกอบกับรู ปแมวสีเหลืองสดซึง ศิลปิ นกล่าว
ว่า “แมวทีอยู่ตวั เดียวแทนความเหงาแบบสงบ” ดังนันแมวจึ
:
งเป็ นสัญลักษณ์แทนความรู้สกึ เหงาที
ก่อตัวอยูภ่ ายในจิตใจของศิลปิ น นอกจากนี :ทัศนียภาพทีปรากฏได้ ก่อให้ เกิดความรู้ สกึ ขัดแย้ งทาง
ความคิด เนืองจากเหตุการณ์ทีเกิดขึ :นไร้ ซงึ เหตุและผล กล่าวคือ เครื องเรื อนเก่าตังอยู
: บ่ นหาดทราย
ริ มทะเลโดยมีหญิงสาวนัง อย่างไร้ ซงึ เรี ยวแรงในยามคําคืน ประกอบกับมีแมวสีเหลืองสด ชวนให้
รู้สกึ หวาดหวัน พรันพรึงกับความลึกลับ และสัมผัสได้ ถึงเงียบเหงา สลดหดหู่ สภาพการณ์และฉาก
ทัศนียภาพเช่นนี :สามารถดํารงอยูไ่ ด้ ในจินตนาการความคิดฝั นของศิลปิ นเท่านัน:
สอดคล้ องกับ
ศิลปิ นทีกล่าวถึงผลงานของตนว่า “งานเรามีคน สัตว์ สิงของทีไม่นา่ มีในงาน...เอาความเหมือนจริ ง
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บวกความเพ้ อฝั นเข้ าไป”365 ดังนันผลงานชิ
:
:นนี :จึงมีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์
สามารถสรุ ปได้ วา่ ผลงานทีนําเสนอรู ปสัตว์ของศิลปิ นถูกถ่ายทอดด้ วยกระบวนแบบเชิง
จินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นหลัก โดยอาศัยรู ปทรงทียงั คงแสดงความถูกต้ องสมจริ ง หากแต่ได้
บิดเบือนความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์และสภาพแวดล้ อมไปสูโ่ ลกของความฝั น ทําให้ สดั ส่วน
ของกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์มีความเด่นชัดมากกว่ากระบวนแบบปรนัยนิยมเชิง
แสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง
เนือ+ หา
เนื :อหาทีปรากฏในผลงานของศิลปิ นเป็ นเนื :อหาส่วนตัวทังหมด
:
กล่าวคือ เกิดจากความ
ต้ องการถ่ายทอดภาวะอารมณ์ความรู้สึกทีสงั สมและเก็บกดอยูภ่ ายในจิตใจของตน ซึง สอดคล้ อง
กับศิลปิ นทีได้ กล่าวถึงเนื :อหาโดยรวมของตนว่า “เป็ นเนื :อหาหนักๆ คือ เราเน้ นความรู้ สกึ ของตัวเอง
เป็ นเรื องจิตใต้ สํานึกของเรา พอเราเจอกับเรื องร้ ายๆจะเก็บเป็ นมวลความรู้สกึ ... พอทํางานศิลปะ
ดังนันเนื
: :อหาทีปรากฏในผลงานจึงเป็ นภาพสะท้ อนของ
เหมือนได้ ปลดปล่อยมันออกมา...366
ความรู้สกึ ภายในจิตใจของศิลปิ นซึง มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมให้ ปรากฏออกมาเป็ นรู ปธรรมผ่าน
รูปทรงของมนุษย์ สัตว์ สิงของ ทัศนียภาพ ตลอดจนแสงสีบรรยากาศค่างๆ โดยสามารถกล่าวถึง
รายละเอียดของเนื :อหาดังนี :
ผลงานชือ “Mindless No.1” (ภาพที 131) ศิลปิ นนําเสนอภาพในจินตนาการเพือ
สะท้ อนภาวะความกดดันภายในจิตใจของตน โดยมีทีมาจากการถูกกระตุ้นเร้ าจากสังคมภายนอก
รูปทรงของแมวเป็ นสัญลักษณ์สือแสดงถึงการคุกคามดังทีศลิ ปิ นกล่าวว่า “แมวแสดงความสัมพันธ์
กับคนภายนอก เป็ นเรื องของการกดดัน การจ้ องมองของแมวแสดงความไม่ไว้ ใจ เป็ นการรุมเร้ า
:
:นนี :จึงมีเนื :อหาทีเกียวข้ องกับภาวะภายในของศิลปิ นซึงถูกคุกคาม
ทางอารมณ์”367 ดังนันผลงานชิ
ทางอารมณ์จากบุคคลอืนในสังคม ก่อให้ เกิดความหวาดระแวง รู้สกึ โดดเดียวและแปลกแยก
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ผลงานชือ “ความงามในความเหงาหมายเลข 6” (ภาพที 132) ศิลปิ นนําเสนอภาพ
หญิงสาวนัง อยู่บนเครื องเรื อนเก่าขาดวินทีตงอยู
ั : ท่ า่ มกลางหาดทรายริ มทะเล ซึง ศิลปิ นกล่าวว่า
“เวลาเห็นสิงของ เห็นสถานทีจะเกิดความคิดขึ :นมาในใจ ถ้ าเรามีความรู้สกึ กับสิงนันๆ
: ก็หยิบเอามา
ทํางาน อย่างทะเลตอนฝนใกล้ ตกมันกระทบใจเรามาก... เฟอร์ นิเจอร์ ทีไม่สามารถใช้ การได้ มนั คือ
ความผุพงั เสือมสลาย ความไม่สมบูรณ์ มีเรื องกาลเวลา...”368 อาจกล่าวได้ ว่า ร่างกายของหญิง
สาวทีดไู ร้ ชีวิต เครื องเรื อนทีเสือมสลายผุพงั ไปตามกาลเวลาสอดคล้ องกับแนวความคิดด้ านความ
โดดเดียวอ้ างว้ าง การถูกทอดทิ :ง โดยมีทศั นียภาพของทะเลในเวลาใกล้ ฝนตกทีปรากฏคลืนลม
กําลังถาโถมซัดเข้ ากับชายฝั งช่วยเสริ มสร้ างบรรยากาศก่อให้ เกิดความรู้สกึ ปั นป่ วนขึ :นในจิตใจ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถสัมผัสได้ ถึงความเศร้ าสลด นอกจากนี :รูปแมวสีเหลืองสดทีปรากฏอย่าง
เด่นชัดยังสร้ างความพิศวงทําให้ เกิดความรู้สกึ ถึงความแปลกประหลาด
เป็ นการถ่ายทอด
ความรู้สกึ โดยอาศัยจินตนาการและสัญลักษณ์สว่ นตัวของศิลปิ นเอง
สรุปได้ วา่ ศิลปิ นมุง่ แสดงออกถึงภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกทีเกิดขึ :นภายในจิตใจของ
ตนเอง แม้ วา่ ศิลปิ นจะได้ รับผลกระทบทางอารมณ์จากบุคคลแวดล้ อม แต่สิงทีนําเสนอในผลงาน
คือความรู้สึกส่วนตัว ซึง มิได้ มีความเกียวพันถึงเรื องราวของบุคคลอืน หรื อสถานการณ์อืนๆใน
สังคม จึงสรุปได้ วา่ การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีนําเสนอรูปสัตว์ของศิลปิ นมีการแสดงออกด้ วย
เนื :อหาส่วนตัว
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อนุพงษ์ จันทร
อนุพงษ์ จันทร เกิดเมือวันที 15 มีนาคม พ.ศ.2523 ทีจงั หวัดปราจีนบุรี ปั จจุบนั อายุ
30 ปี สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท สาขาศิลปไทย จากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั จจุบนั รับราชการเป็ นอาจารย์ประจํา
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ศิลปิ นได้ รับการยอมรับทังในระดั
:
บประเทศและในระดับสากล โดยได้ รับรางวัลจากการ
ประกวดศิลปกรรมหลายครัง: อาทิ ในปี พ.ศ.2549-2550 ได้ รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรี ยญ
ทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง: ที 52-53 ในปี พ.ศ.2548 และปี พ.ศ.2551 ได้ รับรางวัล
เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรี ยญเงินจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง: ที 51 และ 54 ศิลปิ นมี
คุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จึงได้ รับเกียรติยกย่องให้ เป็ น
ศิลปิ นชันเยี
: ยม ประเภทจิตรกรรมในปี พ.ศ.2551
การสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นมีการแสดงรูปสัตว์หลายประเภท เช่น นก
สุนขั และอืนๆ โดยเริ มนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานศิลปะครัง: แรกขณะกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรคือราวปี พ.ศ.2544 เรื อยมาจนกระทัง ถึงปี พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาเกือบ 10 ปี มีผลงาน
มากกว่า 20 ชิ :น
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทีผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง: นี :มีจํานวน 2 ชิ :น
ได้ แก่ ผลงานชือ “ภิกษุสนั ดานกา” (ภาพที 133) และผลงานชือ “หมา-นุษย์” (ภาพที 134) ซึง มี
ภาพผลงาน และรายละเอียดของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี :
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ภาพที 133 ภิกษุสนั ดานกา, 2550 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าจีวร ขนาด 200 x 290 ซม.
ทีมา: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 53 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 36.

ภาพที 134 หมา-นุษย์, 2550 เทคนิค สีอะคริ ลิคบนผ้ าจีวร ขนาด 205 x 265 ซม.
ทีมา: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง: ที 53 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 87.
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แรงจูงใจ
กระบวนการศึกษาในสถาบันศิลปะได้ กลายเป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นให้ ศลิ ปิ น
แสวงหาแนวทางในการสร้ างสรรค์ โดยก่อให้ เกิดการค้ นคว้ าเรี ยนรู้ในเรื องราวทีตนสนใจทังจาก
:
โบราณสถาน หนังสือ และเอกสารต่างๆ ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงความสนใจแรกเริ มอันนําไปสู่
กระบวนการสร้ างสรรค์ของตนดังนี :
ตอนนันย้
: อนกลับไปดูงานจิตรกรรมไทยตามสมุดภาพไตรภูมิ ไปเรี ยนไปคัดลอก
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ไปมองมันดีๆ ความน่าสนใจของรู ปทรงทีมนั ผิดเพี :ยนไปจากความเป็ น
จริ งมีรายละเอียดทีมนั สะเทือนใจคนอยู่... เราสนใจภาพลักษณ์ของนรก ผมชอบเนื :อหา
เรื องราว ผมรู้ สกึ ว่ามันตืนเต้ น มันน่าติดตาม มันน่าค้ นหาอะไรบางอย่าง ตัวภาพลักษณ์ ที
ปรากฏในไตรภูมิมนั มีสารพัด ไม่วา่ ตัวสัตว์นรก หรื อการกระทําและผลทีตามมา369

การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะได้ รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาสมุดภาพไตรภูมิและภาพ
จิตรกรรมฝาผนังทีมีการแสดงภาพสิงมีชีวิตชนิดต่างๆ ตลอดจนเรื องราวทีช่างเขียนพยายามนําเสนอ
ภาพเพืออรรถาธิบายถึงนรก ซึง เป็ นเรื องทีศิลปิ นให้ ความสนใจมากเป็ นพิเศษ เนืองจากภาพลักษณ์
ของนรกและสัตว์นรกทีชา่ งโบราณสร้ างสรรค์ขึ :นนันมี
: การนําเสนอเรื องราวทีน่าตืนเต้ น กระตุ้นต่อ
ความคิดและความรู้สึกของศิลปิ น อีกทังยั
: งแสดงออกด้ วยรูปทรงทีผิดปกติวิสยั ซึง ส่งผลกระตุ้นเร้ า
ต่อการรับรู้ และความสนใจของศิลปิ นไม่น้อย ทําให้ ศิลปิ นเกิดอิสระทางความคิด ได้ ใช้ จินตนาการ
คิดฝั นถึงรู ปทรงและสภาพการณ์ทีผิดเพี :ยนไปจากความเป็ นจริ ง นอกจากนี :ความเชือทีถกู ปลูกฝั ง
บ่มเพาะจากการอบรมเลี :ยงดูยงั เป็ นปั จจัยสําคัญทีมีอิทธิพลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นอีก
ประการหนึง ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวว่า “ผมเชือเรื องเปรต... ผมมีพื :นฐานมาจากเด็กบ้ านนอก ยายชอบ
เล่าเรื องเปรตให้ ฟัง เช่นว่า ตอนเช้ ายายจะหุงข้ าวเพือใส่บาตร ก่อนไปโรงเรี ยนต้ องคดข้ าวส่วนหนึง
ไว้ ให้ ยายเอาไว้ ใส่บาตรก่อน เพราะถ้ ากินก่อนพระเดียวตายไปจะเป็ นกาปากเหล็ก...”370 ซึง ความ
เชือเรื องเปรตอยูค่ กู่ บั วิถีไทยมาแต่โบราณ เป็ นความเชือทียงั คงมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของ
บุคคลในพื :นถินทีศลิ ปิ นอาศัยและเติบโต การอบรมสัง สอนจากบุพการี ทําให้ ศลิ ปิ นมีพื :นฐานความ
เชือในเรื องเปรต และเมือศิลปิ นเติบโตกระบวนการศึกษาได้ ผลักดันให้ เกิดการค้ นคว้ าข้ อมูล จุด
ประกายความคิดสร้ างแรงจูงใจให้ ศลิ ปิ นเกิดความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและ
ความเชือส่วนตน โดยในช่วงต้ นของการสร้ างสรรค์นนศิ
ั : ลปิ นยังคงนําเสนอเรื องราวทีเกียวข้ องกับ
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398
นรก ต่อมาได้ พฒ
ั นาต่อยอดทางความคิดนําเสนอเรื องราวของมนุษย์ทีประพฤติชวั และมีจิตใจ
เสือมทรามในสังคมไทย ซึง ผลงานมักแสดงออกด้ วยรู ปทรงมนุษย์และสัตว์ชนิดต่างๆ อาทิ ใน
ผลงานชือ “ภิกษุสนั ดานกา” (ภาพที 133) มีรูปนกกาทีแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง และการ
ผสมผสานรูปทรงระหว่างมนุษย์และนกกา ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงทีมาของนกกาดังนี :
ผมเดินแถวท่าพระจันทร์ แล้ วเจอหนังสือ “ตําราดูพระภิกษุ” เห็นว่ามันน่าอ่านดีก็
เลยซื :อมานัง อ่าน เลยได้ ไอเดียทํางาน... อีกาในผลงานภาพภิกษุสนั ดานกา มีทีมาจากตํารา
ดูพระภิกษุทีพระพุทธเจ้ าได้ จําแนกเอาไว้ ภิกษุสนั ดานกาเป็ นประเภทหนึง ทีได้ ท่านได้ บนั ทึก
เอาไว้ ผมเลยเอารู ปทรงนกเข้ ามาใส่ในงาน และความทีมนั เป็ นจุดสีดํา ทําให้ นํ :าหนักในงาน
ของเราสมบูรณ์ด้วย เวลาทีมนั ไปปรากฏมันทําให้ รสชาติในงานเราจัดจ้ านขึ :น ถ้ าไม่มีอีกามัน
ดูกลมกลืนไปหมด พอมีจดุ ดําๆ มันก็มีแรงปะทะทําให้ ความกลมกลืนหายไป...371

ดังนันตํ
: าราดูพระภิกษุจงึ เป็ นสิงเร้ าภายนอกทีกระตุ้นให้ ศิลปิ นเกิดความสนใจ ก่อให้ เกิด
ความแนวคิด เมือผนวกเข้ ากับแรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการถ่ายทอดความคิด ความเชือ และ
ความสนใจของตนจึงก่อให้ เกิดแรงผลักดันขับเคลือนพฤติกรรมการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึง เป็ น
กลวิธีทีตนรักและมีทกั ษะความสามารถทีควบคุมได้ จุดประสงค์ของการนําเสนอรู ปนกกาทีปรากฏ
ในผลงานชิ :นนี :นอกจากใช้ ในเชิงสัญลักษณ์สือแสดงถึงสัตว์ทีเป็ นตัวแทนของนรก
ศิลปิ นยังใช้
ประโยชน์จากสีดําของนกกาซึง มีสีเข้ มช่วยเสริ มสร้ างให้ คา่ นํ :าหนักภายในภาพเกิดความสมบูรณ์
พร้ อมทังลดความเบื
:
อหน่ายของสภาพสีสว่ นรวมทีเต็มไปด้ วยความกลมกลืนกันของสีวสั ดุ (ผ้ าจีวร)
เป็ นการเติมเต็มความสมบูรณ์ของผลงานเพือหวังผลในเชิงสุนทรี ยภาพ สรุปได้ วา่ นกกานอกจากจะ
มีความสัมพันธ์สอดคล้ องกับเนื :อหา ยังสามารถช่วยส่งเสริ มให้ ผลงานเกิดเอกภาพอีกประการหนึง
นอกจากการนําเสนอรูปนกกาในผลงานศิลปะ ศิลปิ นได้ นําเสนอรู ปสัตว์ชนิดอืน เช่น
รูปสุนขั ในผลงานชือ “หมา-นุษย์” (ภาพที 134) มีความสัมพันธ์กบั การออกเสียงคําว่า “มนุษย์”
เพือเป็ นการประชดประชันเสียดสีพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงการนําเสนอ
รูปสุนขั ในผลงานชิ :นนี :ว่า “ผมเล่นกับคํา... ตอนนันมี
: อยูช่ ว่ งหนึง ทีมีเรื องพระภิกษุเสพสังวาสกับ
หมา มันก็มีภาพพวกนี :ลอยมา หนึง มันสะเทือนใจเรา สองมันน่าจะสะเทือนใจฆราวาสด้ วยกัน
:
:นนี :จึงเกิดจากการถูกกระตุ้นเร้ าจากสิงเร้ า
เนื :อหาทีมนั เข้ มข้ นน่าเอามาทํางาน”372 ดังนันผลงานชิ
ภายนอกคือ การได้ รับรู้ขา่ วสารและสภาพการณ์ของสังคม ก่อให้ เกิดแนวคิดในการนําเสนอเรื อง
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399
ดังกล่าวขึ :น ประกอบกับเกิดแรงจูงใจภายในคือ เกิดความต้ องการถ่ายทอดทัศนะ และเกิดความ
ต้ องการสร้ างสรรค์ โดยนําเอาเรื องราวทีได้ รับรู้ผสานเข้ ากับจินตนาการ ถ่ายทอดออกมาด้ วยกลวิธี
ทางจิตรกรรมทีตนมีทกั ษะความสามารถ ดังนันการนํ
:
าเสนอรูปสัตว์จงึ เกิดจากอิทธิพลของแรงจูงใจ
ภายในเป็ นพลังขับเคลือนกระบวนการสร้ างสรรค์
ส่วนแรงจูงใจภายนอกด้ านรางวัลศิลปิ นได้
กล่าวถึงดังนี :
เริ มส่งประกวดตังแต่
: เรี ยนอยู่ปี 1 แต่โดนคัดออก เพราะด้ วยสภาพแวดล้ อมด้ วย
เวทีทีจดั งานประกวดอยู่ในมหาวิทยาลัย ส่งง่าย และพวกเพือนก็ทําส่งประกวดกันเราก็สง่ ด้ วย
... หวังว่าอย่างน้ อยถ้ าได้ ร่วมแสดง เราจะได้ พื :นทีทางศิลปะ ได้ เผยแพร่ งานเรา ส่วนทีจะได้
รางวัลหรื อเปล่าผมว่ามันเป็ นผลพลอยจากตัวงานมากกว่า...
พองานเริ มชัดเจนขึ :นการ
คาดหวังถึงรางวัลผมว่ามันมีอยู่ทกุ คนแหละ แต่ก็ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับรางวัลมากนัก เป็ น
ธรรมดาเคยส่งไปแล้ วถูกคัดออกก็มี ไม่ใช่วา่ เราส่งไปต้ องได้ รางวัลทุกครัง: ... การทํางานศิลปะ
มันตอบสนองความต้ องการอยากทําของเรา และได้ สมาธิการคิดทบทวนในเรื องต่างๆ373

ศิลปิ นต้ องการเผยแพร่ผลงานของตนออกไปสูส่ าธารณะ ดังนันจึ
: งทําให้ ศลิ ปิ นนําผลงาน
ส่งเข้ าประกวด เพราะนอกจากจะเป็ นเวทีเพือให้ ตนเองได้ แสดงออกซึง ทักษะความสามารถแล้ วนัน:
ยังอาจทําให้ ได้ รับรางวัลจากการประกวดด้ วย
จึงอาจกล่าวได้ ว่าศิลปิ นเกิดการคาดหวังถึงการ
ยอมรับจากบุคคลอืน กล่าวคือ การส่งผลงานเข้ าประกวดจะได้ ร่วมแสดงหรื อได้ รับรางวัลหรื อไม่นนั :
ขึ :นอยูก่ บั เงือนไขของตัดสินจากคณะกรรมการ จึงแสดงให้ เห็นว่าศิลปิ นเกิดความคาดหวังถึงการ
ยอมรับจากบุคคลอืนในสังคม อย่างไรก็ตามการส่งผลงานเข้ าประกวดย่อมเกิดความคาดหวังเป็ น
พื :นฐาน หากแต่มิได้ มีความสําคัญมากไปกว่าความต้ องการถ่ายทอดความคิดและการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะเพือตอบสนองต่อความพึงพอใจของตนเป็ นหลัก ส่วนแรงจูงใจเรื องเงินรายได้ จากการ
ขายผลงานศิลปะนันศิ
: ลปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
เราไม่ได้ ทํางานเพือตังใจขาย
:
ตอนเรี ยนผมขายไม่ได้ เลย... มีพ่อค้ างานศิลปะเข้ า
มา ตอนทีงานเริ มมีรูปแบบค่อนข้ างชัดเจนได้ รางวัลบ้ างแล้ ว เขามาแล้ วก็ไม่ซื :อเพราะเขา
อาจมองว่างานผมคงขายลําบาก...
มีคนในลักษณะทีแบบว่าเห็นงานทีเราได้ รางวัลแล้ ว
อยากให้ เราทําคล้ ายๆงานชิ :นนัน: แต่ผมก็ไม่ได้ ทําเพราะมันไม่สนุกกับการทําแบบนัน: การทีมี
คนขอให้ ทําเราจะกดดันว่าทําเสร็ จแล้ วเขาจะชอบไหม ซึง เราไม่มีความสุขเลย อึดอัด... เงินก็
สําคัญแต่เราก็ร้ ู วา่ อะไรทีไม่ใช่ความต้ องการของเรา และเราก็ไม่ต้องการมันมากขนาดนัน:
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400
แค่พอมีพอใช้ ก็เป็ นสุขแล้ ว ซึง ถ้ ามองไปในช่วงทีเป็ นกระแสอยู่ สมมติวา่ ผมคัดลอกงานหรื อ
ทํางานในชุดนันเยอะๆ
:
แน่นอนจํานวนเงินทีผมได้ ต้องมากมายมหาศาลแน่ๆ แต่เราจะได้ แค่
ตัวเงิน แต่ความสุขขณะทีเราทํางานจะไม่ได้ เลย เงินเป็ นสิงสําคัญในการดําเนินชีวิตของเราก็
จริ ง แต่มนั ควรได้ มาอย่างสมเหตุสมผลกับความรู้ สกึ ของเราด้ วย374

ในช่วงต้ นแนวทางในการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นไม่ตรงตามความต้ องการของผู้สะสม จึง
เป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นไม่สามารถขายผลงานศิลปะได้ แต่ทว่าศิลปิ นยังคงยืนหยัดสร้ างสรรค์ผลงานตาม
แรงปรารถนาภายในของตนต่อไป โดยมุง่ เน้ นการถ่ายทอดความคิด ความรู้สกึ เพือแสดงให้ เห็นถึง
ศักยภาพความสามารถ สิงเหล่านี :ถือเป็ นแรงจูงใจภายในผลักดันให้ ศลิ ปิ นยังคงกระทําในสิงทีตน
รักและสนใจอย่างต่อเนือง จนกระทัง ได้ รับรางวัลและมีชือเสียงเป็ นทีร้ ูจกั ในสังคมจึงมีนกั สะสม
ผลงานศิลปะเริ มให้ ความสนใจ ตามทัศนะของศิลปิ นแม้ เงินจะเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิงต่อการ
ดํารงชีวิต หากแต่การได้ มาของเงินดังกล่าวต้ องสอดคล้ องกับความรู้สึก และความพึงพอใจ อีกทัง:
ต้ องไม่ขดั ต่อปณิธานในการสร้ างสรรค์ สามารถสรุ ปได้ ว่าการสร้ างสรรค์ผลงานซึง หมายความรวม
ไปถึงการนําเสนอรู ปสัตว์ชนิดต่างๆในผลงานของศิลปิ นเกิดขึ :นจากแรงจูงใจภายในเป็ นอันดับแรก
โดยมีแรงจูงใจภายนอกเป็ นแรงเสริ มเปรี ยบเสมือนผลพลอยได้ ทีได้ รับจากความพยายามมุง่ มัน ทํา
ให้ ศลิ ปิ นเกิดกําลังใจในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีตนรักต่อไป
กระบวนแบบ
ศิลปิ นมีความสนใจในจิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรมทีปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิ ซึง
รูปทรงทีปรากฏในผลงานดังกล่าวนันมั
: กมีการแสดงภาพแบบผสมผสาน กล่าวคือ มักนําเอาความ
เป็ นจริ งผสานกับจินตนาการคิดฝั น รวมทังใช้
: สญ
ั ลักษณ์ในการสือความซึง กระตุ้นต่อความสนใจ
ของศิลปิ นเป็ นอย่างยิง ดังทีศลิ ปิ นได้ กล่าวถึงดังนี :
ภาพจิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิ จิตรกรรมฝาผนัง ไปมองมันดีๆ ความน่าสนใจ
ของรู ปทรงทีมนั ผิดเพี :ยนไปจากความเป็ นจริ ง ยืด หด ขยาย อยู่ผิดทีผิดทาง บิดเบี :ยว เลย
ลองเอารู ปทรงจากจิตรกรรมไทยมาใช้ แต่ไม่ได้ เอามาใช้ ในลักษณะของการคัดลอก แต่ยืม
เค้ าโครงแล้ วใส่สี พื :นผิวหรื ออะไรทีเรารู้ สกึ บวกกับสิงทีเราอยากเพิมเติมลงไป ขยายขนาด
ให้ ใหญ่ขึ :น มันน่าจะสร้ างแรงปะทะกับคนดูให้ ร้ ูสกึ ถึงเนื :อหาได้ ชดั ขึ :น375
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401
รูปทรงและสภาพการณ์ภายในผลงานจิตรกรรมของศิลปิ น
ได้ รับอิทธิพลจากภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง และเรื องราวในสมุดภาพไตรภูมิ โดยเฉพาะเรื องราวของนรกทีศิลปิ นให้ ความ
สนใจมากเป็ นพิเศษ รู ปทรงทีปรากฏและเรื องราวในลักษณะดังกล่าวเกิดจากการจินตนาการคิด
ฝั น อีกทังมั
: กสือแสดงด้ วยภาพสัญลักษณ์ จึงเป็ นผลทําให้ ภายในผลงานจิตรกรรมของศิลปิ น
ปรากฏรูปทรงทีเกิดจากการจินตนาการ มีความผิดปกติไปจากความเป็ นจริ งและขาดเหตุผล อาทิ
รูปทรงทีเกิดจากการยืด หด ย่อ ขยาย หรื อการอยูผ่ ิดทีผิดตําแหน่ง ตลอดจนการผสมผสานรูปร่าง
ของมนุษย์กบั สัตว์ เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงโลกทีเกิดขึ :นภายใต้ จินตนาการ และการแทนค่า
ความคิดเชิงสัญลักษณ์ของศิลปิ น ดังนันผลงานจิ
:
ตรกรรมชือ “ภิกษุสนั ดานกา” และผลงานชือ
“หมา-นุษย์” จึงมีการแสดงออกด้ วยแนวทางทีแสดงความเหนือจริ ง เป็ นการผสานจินตนาการและ
สือสารด้ วยสัญลักษณ์ โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดทีปรากฏในผลงานแต่ละชิ :นดังนี :
ผลงานชือ “ภิกษุสนั ดานกา” (ภาพที 133) ศิลปิ นแสดงรูปทรงของภิกษุซงึ มีสดั ส่วนที
ผิดเพี :ยนไปจากสภาพความเป็ นจริ ง กล่าวคือ ศิลปิ นมุง่ เน้ นแสดงรูปศีรษะ ใบหู และมือให้ มีขนาด
ใหญ่ผิดปกติ อีกทังได้
: ผสานจินตนาการดัดแปลงบริ เวณปากให้ ยืนยาวออกมาราวกับปากของนก
กา ถือเป็ นการแสดงภาพทีผิดวิสยั ของธรรมชาติอย่างยิง นอกจากนี :ศิลปิ นได้ นําเสนอรูปนกกาที
เกาะอยูท่ ีบริ เวณขาของภิกษุทงสอง
ั:
แม้ จะมีการนําเสนอรูปทรง โครงสร้ างอย่างถูกต้ องเหมือนจริ ง
แต่รูปทรงของนกดังกล่าวได้ แฝงนัยยะบางประการทีสง่ ผลกระตุ้นเร้ าต่อความคิด ก่อให้ เกิดการ
พยายามตีความ ดังนันนกกาจึ
:
งถูกแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ซึง ศิลปิ นกล่าวถึงนกกาว่า “...ความ
เป็ นอีกาเป็ นสัญลักษณ์สากลมากๆ เลยนะ ไม่วา่ เอเชีย หรื อตะวันตก การทีมนั เป็ นนกสีดํามันสือ
ถึงด้ านมืด สิงทีไม่ดี เป็ นเรื องของรางสังหรณ์ เรื องของความตาย...”376
ผลงานชือ “หมา-นุษย์” (ภาพที 134) ศิลปิ นนําเสนอรูปทรงของสิงมีชีวิตทีเกิดจากการ
ผสมผสานรูปทรงมนุษย์เข้ ากับสุนขั ภาพทีปรากฏมีความผิดปกติวิสยั ขัดแย้ งกับความเป็ นจริ งตาม
ธรรมชาติ เป็ นภาพทีเกิดขึ :นในจินตนาการของศิลปิ น นอกจากนี :รูปทรงสุนขั ซึง อยู่บริ เวณด้ านซ้ าย
ของภาพ และนกกาจํานวนมากถูกแสดงออกด้ วยรู ปทรงแบบเหมือนจริ ง แต่ทว่ารู ปทรงดังกล่าว
กลับมีนยั ยะสือแสดงถึงสิงอืนทีนอกเหนือไปจากการแสดงความเหมือนจริ งตามปกติธรรมดา
จากภาพผลงานจิตรกรรมทัง: 2 ชิ :น ศิลปิ นได้ นําเสนอภาพตามจินตนาการ ซึง มีลกั ษณะ
เป็ นอัตวิสยั กล่าวคือ มุง่ เน้ นแสดงวัตถุ สภาพแวดล้ อม แสงสี และบรรยากาศ หรื อเหตุการณ์ทีไม่
376
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402
สามารถเกิดขึ :นได้ ในโลกของความเป็ นจริ ง
ประกอบกับศิลปิ นได้ แสดงภาพเชิงสัญลักษณ์แฝง
นัยยะทีกระตุ้นเร้ าต่อความคิด ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึก จึงสามารถสรุปได้ วา่ ผลงานทัง: 2 ชิ :นถูก
สร้ างสรรค์ขึ :นด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
เนือ+ หา
ผลงานชือ “ภิกษุสนั ดานกา” (ภาพที 133) และผลงานชือ “หมา-นุษย์” (ภาพที 134)
ของศิลปิ นมีการแสดงออกด้ วยเนื :อหาสังคม กล่าวคือ เป็ นการนําเสนอเรื องราวเกียวกับบุคลใน
สังคมบางกลุม่ ทีมีจิตใจและความประพฤติตกตําไปในด้ านมืด ซึง ศิลปิ นได้ กล่าวถึงเนื :อหาโดยรวม
ของการสร้ างสรรค์ดงั นี :
มองเรื องพฤติกรรมของคนในสังคม... งานแต่ละชิ :นมีทีมาจากต่างทีกนั แต่มนั มี
โครงสร้ างของความคิดรวมๆ คือเราสนใจเรื องของเปรต มองถึงภาพลักษณ์ของคนทีมี
พฤติกรรมคล้ ายคลึงกับเปรตซึง มันแอบแฝงอยู่กบั พฤติกรรมของคนในสังคมปั จจุบนั นีคอื
โครงสร้ างความคิดกว้ างๆ... ในยุคปั จจุบนั คนมีความพฤติกรรมทีเสือมลง ขาดซึง ศีลธรรม
เพราะอาจจะขาดการปลูกฝั งศีลธรรม...
ซึง จริ งๆแล้ วโบราณเรื องเปรตเรื องนรกมันเป็ น
เนื :อหาทีเอาไว้ ข่มจิตใจหรื อข่มความคิดในทางด้ านลบ... อยากให้ ผลงานเป็ นส่วนหนึง ทีไป
กระตุ้นต่อมจิตสํานึกของคน เกียวกับสิงทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ให้ เขารู้ สกึ ว่าเรื องบาปบุญคุณ
โทษมันมีอยู่จริ ง มันมีผลต่อชีวิต และสภาพแวดล้ อมทีเราอยู่...377

จากความสนใจในเรื องราวของเปรตรวมทังนรก
:
ศิลปิ นได้ หยิบยกเอาภาพลักษณ์
ดังกล่าวมาแสดงออกในผลงานศิลปะของตน โดยได้ มีการนําเสนอเนื :อหาทีเชือมโยงเปรี ยบเทียบ
เปรต และสัตว์นรกทังหลายเข้
:
ากับพฤติกรรมด้ านลบของมนุษย์ในสังคม เพือกระตุ้นเตือนให้ มนุษย์
ได้ ตระหนักถึงผิดชอบชัว ดี ตลอดจนผลกรรมจากการกระทําของตนเอง ดังทีศิลปิ นได้ กล่าวถึง
รายละเอียดของเนื :อหาทีปรากฏในผลงานทัง: 2 ชิ :นดังนี :
ภาพ “ภิกษุสนั ดานกา” เป็ นการเปรี ยบเทียบเชิงพฤติกรรมกับอีกา ผมพูดถึง
พระภิกษุทีมีความประพฤติคล้ ายๆ อีกาทีสง่ เสียงดัง กินจุ สะสมของกิน สะสมทรัพย์ มีความ
ทะเยอทะยานอยากได้ ในยศถาบรรดาศักดิd เป็ นต้ น ซึง ในภาพมันแสดงอาการไม่สํารวม มี
พฤติกรรมการแย่งชิง ไม่เหมาะสมกับการเป็ นสมณะเพศ มีรอยสักเป็ นเรื องไสยศาสตร์
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403
เครื องรางของขลังมันปรากฏอยู่แล้ วในชีวิตประจําวัน... ในไตรภูมิมนั มีพวกนกกา นกแร้ ง
คอยจิกตีผีเปรต... อีกาผมจิกเพือเตือนสติเปรต หรื อบุคคลทีอยู่ในภาพ...
ภาพ “หมา-นุษย์” ผมเล่นกับคํา ในความเป็ นมนุษย์ของเราหากขาดซึง ศีลธรรมก็
ไม่ตา่ งจากสัตว์เดรัจฉาน เพราะปฏิบตั ิตนไปตามสัญชาตญาณจะไม่ใช้ ความรู้ การไตร่ ตรอง
มาคิดวิเคราะห์... ตอนนันมี
: อยู่ช่วงหนึง ทีมีเรื องพระภิกษุเสพสังวาสกับหมา มันเป็ นเนื :อหาที
ค่อนข้ างแรงสําหรับคนในพระพุทธศาสนา378

สามารถสรุ ปได้ วา่ เนื :อหาเรื องราวทีศลิ ปิ นใช้ นําเสนอในผลงานจิตรกรรมทัง: 2 ชิ :นมี
เนื :อหาสังคม กล่าวคือ ในผลงานชือ “ภิกษุสนั ดานกา” ศิลปิ นได้ แสดงภาพมนุษย์แต่มีปากเป็ นนก
กา มีความหมายในเชิงเปรี ยบเทียบกล่าวถึงภิกษุบางกลุม่ ทีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีความ
ประพฤติดงั เช่นอีกา และในผลงานชือ “หมา-นุษย์” เกิดจากการได้ รับรู้เหตุการณ์ทีเกิดขึ :นในสังคม
ศิลปิ นแสดงภาพมนุษย์ทีผสมร่างกับสุนขั โดยมีจีวรอันเป็ นสิงแสดงถึงพระภิกษุสงฆ์ ภายในภาพ
จิตรกรรมทัง: 2 ปรากฏนกกามีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ถึงการกระตุ้นเตือนให้ ผ้ ชู มเกิดการ
ตระหนักรับรู้ถึงผลกรรมทีได้ รับจากการประพฤติปฏิบตั ิ แม้ ผลงานทัง: 2 ชิ :นจะมีพื :นฐานมาจาก
ความเชือและความศรัทธาส่วนตน หากแต่ได้ มีการกล่าวพาดพิงถึงพฤติกรรมของบุคคลอืน จึงถือ
ว่าเป็ นการนําเสนอเนื :อหาสังคม
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บทที 4
สรุ ปผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ในการทําวิทยานิพนธ์ครัง นี ผู้วิจยั มุง่ ศึกษาแรงจูงใจ
จําแนกประเภท
กระบวนแบบ และเนื อหาในผลงานทัศนศิลป์ที-นําเสนอรู ปสัตว์ของศิลปิ นไทย ตังแต่
 ปี พ.ศ. 24772550 ซึง- ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี 
การก่อตังโรงเรี

ยนประณีตศิลปกรรมในปี พ.ศ.2477 ซึง- ต่อมาได้ รับการสถาปนาให้ เป็ น
มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พ.ศ.2486 นับเป็ นตัวแปรสําคัญที-ก่อให้ เกิดแนวทางการสร้ างสรรค์แบบ
ใหม่ขึ น แม้ ว่าการเริ- มต้ นจากอดีตในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที- 4
เป็ นต้ นมา อิทธิพลศิลปะจากชาติตะวันตกได้ ไหลบ่าเข้ าผสมผสานกับวัฒนธรรมสยามหลอมรวม
แนวทางในการสร้ างสรรค์จนก่อให้ เกิดการเปลี-ยนแปลงทิศทางของการสร้ างสรรค์ศลิ ปะ โดยลอก
เลียนตะวันตกในช่วงต้ นและนํามาปรับประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับความเป็ นไทยในเวลาถัดมา แต่
ทว่าศิลปิ นหรื อช่างในช่วงเวลาดังกล่าวที-สร้ างผลงานศิลปกรรมกลับมิได้ ให้ ความสนใจ หรื อให้
ความสําคัญกับการนําเสนอรูปสัตว์อย่างแท้ จริ ง หากแต่มงุ่ แสดงเรื- องราวของบุคคลสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ หรื อเรื- องราวทางศาสนาและความเชื-อ
อีกทังยั
 งมีลกั ษณะการผสมผสานศิลปะ
ตะวันตกประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับศิลปะไทย มิได้ สะท้ อนถึงความเป็ นสากลอย่างชัดเจน ซึง- ถือเป็ น
ช่วงเวลาก่อนการเปลี-ยนผ่านไปสูก่ ระบวนแบบสากลในเวลาถัดมา
ล่วงเข้ ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที- 6 ในปี พ.ศ.
2466 นายคอร์ ราโด เฟโรจี หรื อศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ได้ เดินทางจากประเทศอิตาลีเพื-อเข้ ารับ
ราชการในตําแหน่งช่างปั น ของกรมศิลปากร ต่อมาในปี พ.ศ.2477 ตรงกับรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที- 8 ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี และ
ผู้เชี-ยวชาญในกรมศิลปากรได้ ร่วมกันก่อตังสถานศึ

กษาคือ โรงเรี ยนประณีตศิลปกรรมซึง- ภายหลัง
ได้ รับการยกฐานะให้ เป็ นมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื-อผลิตศิลปิ นให้ สอดรับกับความต้ องการของ
สังคม ก่อให้ เกิดการเปลี-ยนแปลงทางศิลปะครัง สําคัญ ภายใต้ การควบคุมดูแลหลักสูตรของ
ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ได้ มีการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบ โดยให้ เป็ นไปตามหลักสูตรของ
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สถาบันศิลปะในประเทศตะวันตก มุง่ เน้ นให้ ศกึ ษาศิลปะตามหลักวิชา (Academy Art) เป็ นผลทํา
ให้ ศลิ ปิ นหลายท่านสร้ างสรรค์ผลงานงานศิลปะตามแบบอย่างสากลมากยิ-งขึ น
การก่อตังสถานศึ

กษาแห่งนี ถือเป็ นการเริ- มต้ นของการสร้ างสรรค์รูปสัตว์ในผลงาน
ทัศนศิลป์กระบวนแบบใหม่ มีความแตกต่างไปจากรู ปสัตว์ที-เคยปรากฏในอดีต กล่าวคือ รู ปสัตว์ใน
อดีตสร้ างสรรค์ด้วยแนวไทยประเพณี ภาพสัตว์แสดงความงามตามอุดมคติ โดยช่างได้ เนรมิต
รูปลักษณ์ของสัตว์ขึ นใหม่ ดังปรากฏในภาพจิตรกรรมไทย เช่น สัตว์ป่าหิมพานต์ ล้ วนถูกประยุกต์
ดัดแปลงรูปทรงให้ มีโครงสร้ างผิดเพี ยนไปจากสภาพความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ ต่อมาเมื-อก่อตัง
โรงเรี ยนประณีตศิลปกรรมซึ-งมีหลักสูตรการศึกษาศิลปะตามหลักวิชา
มุง่ ศึกษาเรี ยนรู้จาก
ธรรมชาติ โดยเฉพาะวิชากายวิภาคมีความสําคัญอย่างยิ-ง เนื-องจากเป็ นวิชาที-วา่ ด้ วยการศึกษา
โครงสร้ าง กล้ ามเนื อของสิ-งมีชีวิตทังมนุ
 ษย์และสัตว์ เป็ นพื นฐานของการศึกษาซึง- ถูกบรรจุไว้ ใน
หลักสูตร
และนักศึกษาทุกท่านต้ องได้ รับการฝึ กปฏิบตั ใิ ห้ เกิดทักษะเพื-อเป็ นประโยชน์ในการ
สร้ างสรรค์ผลงานต่อไป จึงสรุปได้ วา่ การนําเสนอรู ปสัตว์มีการแปรเปลี-ยนเป็ นการแสดงออกอย่าง
ถูกต้ องเหมือนจริ ง นอกจากนี ได้ ก่อให้ เกิดความเปลี-ยนแปลงด้ านเนื อหาในผลงานทัศนศิลป์ด้ วย
เนื-องจากแนวคิดปั จเจกชนนิยมของสากลทําให้ ศลิ ปิ นมีอิสระในการสร้ างสรรค์ สัตว์จงึ ได้ รับความ
สนใจนําเสนอเป็ นประธานหลักของผลงาน มีแนวโน้ มเป็ นอิสระจากเนื อหาเดิมในอดีต อาทิ
เรื- องราวทางศาสนา กษัตริ ย์หรื อบุคคลสําคัญ มาสูเ่ นื อหาที-เกี-ยวเนื-องกับศิลปิ น บุคคลหรื อ
สิ-งแวดล้ อม ตามแต่สิ-งเร้ าที-กระตุ้นต่อความสนใจของศิลปิ นแต่ละท่าน
ในระหว่างปี พ.ศ.2477-2486 ถือเป็ นช่วงเวลาของการบ่มเพาะการสร้ างสรรค์ศลิ ปะ
แนวสากลของไทย เมื-อสํารวจผลงานทัศนศิลป์ในระหว่างนี พบว่า ผลงานที-แสดงรูปสัตว์ยงั มี
ปริ มาณน้ อยเมื-อเปรี ยบเทียบกับผลงานที-นําเสนอด้ วยรูปทรงมนุษย์ สะท้ อนให้ เห็นว่าศิลปิ นให้
ความสนใจนําเสนอรูปมนุษย์มากกว่ารูปสัตว์ กล่าวได้ วา่ ในระหว่างนี ผลงานที-แสดงรูปสัตว์ถกู
สร้ างขึ นโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และลูกศิษย์ สามารถจําแนกออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
ผลงานที-ได้ รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการ อาทิ ที-สว่ นฐานของอนุสาวรี ย์ประชาธิปไตยมีลาย
ปูนปั น นูนตํ-ารูปสัตว์ประกอบเป็ นส่วนหนึง- สร้ างขึ นในปี พ.ศ. 2482 โดยศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี
และผลงานส่วนตัว เช่น ผลงานจิตรกรรมชื-อ “คุณยายกับอีสี” สร้ างขึ นในปี พ.ศ.2481 โดยเฟื อ หริ
พิทกั ษ์ ศิษย์คนสําคัญของศาสตราจารย์ศลิ ป์ เป็ นต้ น ซึ-งผลงานทังหมดล้

วนแสดงความงามอย่าง
ถูกต้ องเหมือนจริ ง
อย่างไรก็ตามผลงานที-นําเสนอรู ปสัตว์เหล่านี กลับมิได้ มีความโดดเด่นเป็ น
ประธานหลักของภาพ
ประกอบกับในช่วงเวลานี ไม่ปรากฏว่ามีศลิ ปิ นท่านใดให้ ความสําคัญ
สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยรูปสัตว์อย่างต่อเนื-อง จนกระทัง- ในปี พ.ศ.2487 จึงเริ- มมีศลิ ปิ นให้ ความสนใจ
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นําเสนอรู ปสัตว์ และเริ- มปรากฏเด่นชัดมากยิ-งขึ นในปี พ.ศ.2492 เมื-อมีการจัดการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติขึ นเป็ นครัง แรก ศิลปิ นหลายท่านต่างให้ ความสนใจส่งผลงานที-แสดงออกด้ วยรูปสัตว์ของ
ตนเข้ าร่ วมการแสดง การนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นไทยจึงเริ- มมีความชัดเจน
และมีจํานวนมากยิ-งขึ น แสดงให้ เห็นว่าการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็ นสิ-งเร้ าหนึง- ที-ก่อให้ เกิดแรง
กระตุ้นต่อการสร้ างสรรค์ของศิลปิ น
ถือเป็ นสิ-งจูงใจที-สง่ เสริ มให้ ศลิ ปิ นได้ ถ่ายทอดอิสระทาง
ความคิด โดยเริ- มสนใจนําเสนอเนื อหาเรื- องราวที-เกี-ยวข้ องกับสัตว์มากขึ น
ผลงานที-สร้ างสรรค์ขึ นในปี พ.ศ.2487 ถึงปั จจุบนั ปรากฏการนําเสนอรูปสัตว์ในผลงาน
ส่วนตัวด้ วยสื-อและกลวิธีที-หลากหลาย อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ตลอดจนสื-อผสม
เฉกเช่นเดียวกับชาติตะวันตก
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี ยังมีผลงานที-ได้ รับมอบหมายจาก
หน่วยงานราชการ อาทิ การสร้ างอนุสาวรี ย์บคุ คลสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ของชาติ เช่น การสร้ าง
อนุสาวรี ย์พระเจ้ าตากสินมหาราช กรุงเทพมหานครฯ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี และอนุสาวรี ย์วีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี ปรากฏรูปม้ า ช้ าง
และกระบือเป็ นส่วนหนึง- ของอนุสาวรี ย์ เป็ นต้ น แต่ทว่าสัดส่วนของการนําเสนอผลงานส่วนตัวมี
มากกว่าผลงานที-ได้ รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการ ทังนี
 เกิดจากมีผ้ สู นใจศึกษาศิลปะมาก
ยิ-งขึ น และส่วนหนึง- เกิดจากแรงจูงใจภายในของศิลปิ นที-กระตุ้นให้ แสดงพฤติกรรมเพื-อตอบสนอง
ต่อความต้ องการของตนเป็ นหลัก
ผู้วิจยั ได้ ทําการสํารวจจํานวนศิลปิ นที-สร้ างสรรค์รูปสัตว์ในผลงานทัศนศิลป์ตังแต่
 ปี
พ.ศ.2487-2550 พบว่ามีศลิ ปิ นให้ ความสนใจนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานส่วนตัวประมาณ 200 ท่าน
แต่ทว่าในจํานวนนี ส่วนหนึง- ประกอบด้ วยศิลปิ นรุ่ นใหม่ที-สร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์เพียงช่วงเวลา
หนึง- อีกส่วนหนึง- คือศิลปิ นที-มีชื-อเสียงเป็ นที-ร้ ูจกั ประมาณ 60 ท่าน จากจํานวนของศิลปิ นที-มี
ชื-อเสียงผู้วิจยั ได้ คดั เลือกศิลปิ นจํานวน 30 ท่าน ซึง- มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นชัดในแต่ละประเภทของการ
แสดงออก ตรงตามเกณฑ์ที-กําหนดไว้ ในขอบเขตของการทําวิทยานิพนธ์ เพื-อทําการวิเคราะห์เป็ น
กลุม่ ตัวแทนของศิลปิ นทังหมด

ซึง- ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี 
แรงจูงใจ
ศิลปิ นตะวันตกและศิลปิ นตะวันออกซึง- หมายความรวมถึงศิลปิ นไทยต่างมีแรงจูงใจใน
การสร้ างสรรค์ที-คล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ แรงจูงใจในการสร้ างสรรค์ผลงานรู ปสัตว์ในช่วงเริ- มต้ นล้ วน
เกิดจากความต้ องการอยูร่ อด การตอบสนองต่อความเชื-อความศรัทธาในศาสนา และผู้นําหรื อ
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กษัตริ ย์ของตนซึง- มีความเกี-ยวพันกับการดํารงชีวิตอย่างแนบแน่น ต่อมาความเปลี-ยนแปลงทาง
สังคมมีผลโดยตรงต่อความคิดและการสร้ างสรรค์ของมนุษย์ ดังนันจึ
 งก่อให้ เกิดแนวคิดและการ
แสดงออกที-มีความแตกต่างไปจากอดีต จากแรงจูงใจที-เกิดจากความต้ องการถ่ายทอดความเชื-อ
ความศรัทธาในศาสนาและกษัตริ ย์ ไปสู่ความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะเพื-อสนองตอบต่อ
ความต้ องการของผู้อปุ ถัมภ์ และในท้ ายที-สดุ คือสร้ างสรรค์เพื-อตอบสนองต่อความต้ องการของ
ศิลปิ นเป็ นหลัก
ทุกแรงจูงใจมีความสอดคล้ องกับความต้ องการทังทางด้

านร่างกายและจิตใจ ซึง- ความ
ต้ องการและแรงขับมักเกิดควบคูก่ นั กล่าวได้ วา่ เมื-อศิลปิ นเกิดความต้ องการทางจิตใจจะก่อให้ เกิด
แรงขับผลักดันให้ ศลิ ปิ นแสดงพฤติกรรมเพื-อสนองตอบต่อความต้ องการนันๆ

ศิลปิ นไม่เพียงถูก
ผลักดันด้ วยแรงขับภายในคือ ความต้ องการแสดงความคิด ตลอดจนความต้ องการแสดงศักยภาพ
เท่านัน
อาจมีสิ-งล่อใจหรื อเหตุกระตุ้นบางประการที-เร่งเร้ าการสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นให้ มี
ทิศทางมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายตามที-คาดหวัง ทังความต้

องการ แรงขับ สิ-งล่อใจ การคาดหวังหรื อการ
ตังเป
 ้ าหมายเป็ นปั จจัยที-ผสานสัมพันธ์ระหว่างความคิดและพฤติกรรมของศิลปิ น ซึ-งทังหมดรวม

เรี ยกว่า แรงจูงใจ
สรุปได้ วา่ แรงจูงใจคือกระบวนการทางจิตวิทยา เป็ นปั จจัยสําคัญที-กําหนดทิศทางของ
พฤติกรรมเพื-อมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย รวมทังเป็
 นปั จจัยกําหนดความเข้ มและความคงทนของพฤติกรรม
เมื-อศิลปิ นถูกกระตุ้นจากสิ-งเร้ าภายในหรื อสิ-งเร้ าภายนอกก่อให้ เกิดอารมณ์ความรู้สกึ ตลอดจนเกิด
ความคิดเห็น และเกิดความต้ องการถ่ายทอดความคิดเหล่านันให้
 ปรากฏ ผนวกเข้ ากับพลังผลักดัน
จากแรงจูงใจภายในหรื อแรงจูงใจภายนอกจึงก่อให้ เกิดแรงขับ ทําให้ ศลิ ปิ นแสดงพฤติกรรมเพื-อ
ตอบสนองต่อสิ-งเร้ าเหล่านันด้
 วยกรรมวิธีการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะขึ น
โดยสามารถสรุปการ
วิเคราะห์เรื- องแรงจูงใจของศิลปิ นทัง 30 ท่านดังนี 
ในเบื องต้ นผลงานที-นําเสนอรูปสัตว์ของศิลปิ นทัง 30 ท่านมีมลู เหตุจงู ใจหรื อถูกกระตุ้น
จากสิ-งเร้ าภายในและสิ-งเร้ าภายนอก ซึง- สิ-งเร้ าภายใน ได้ แก่ ความคิด อารมณ์ความรู้สกึ
จินตนาการ จิตใต้ สํานึก และสิ-งเร้ าภายนอก ได้ แก่ เรื- องราวที-เกี-ยวข้ องกับมนุษย์หรื อสภาพการณ์
ของสิ-งแวดล้ อมต่างๆที-ศลิ ปิ นได้ สมั ผัสรับรู้และก่อให้ เกิดแนวความคิด แม้ ศลิ ปิ นจะถูกกระตุ้นด้ วย
สิ-งเร้ าที-แตกต่างกัน แต่ทว่าศิลปิ นทัง 30 ท่านต่างมีแรงจูงใจภายในเป็ นพลังผลักดันพฤติกรรมการ
สร้ างสรรค์เป็ นลําดับแรก กล่าวคือ เมื-อศิลปิ นได้ รับแรงกระตุ้นจากสิ-งเร้ า ศิลปิ นมักตอบสนองต่อสิ-ง
เร้ าโดยคาดหวังถึงความพึงพอใจด้ านการได้ แสดงออกซึ-งความคิดเห็น
และได้ แสดงออกซึง-
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ศักยภาพความสามารถเชิงศิลปะของตนเป็ นหลัก โดยให้ ความสําคัญกับแรงจูงใจภายนอกเป็ น
ลําดับรองลงมา กล่าวคือ แรงจูงใจภายนอกเรื- องเงิน ชื-อเสียง เกียรติยศ คํายกย่องสรรเสริ ญ และ
การยอมรับจากสังคมเป็ นเพียงสิ-งเสริ มแรงให้ แก่ศลิ ปิ น ด้ านการเสริ มสร้ างกําลังกายและกําลังใจ
ทําให้ พลังของแรงจูงใจภายในทวีระดับมากยิ-งขึ น รวมทังมี
 ผลต่อความคงทนของพฤติกรรมทําให้
ศิลปิ นสามารถยืนหยัดสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะที-ตนรักต่อไป
ดังนันแรงจู

งใจภายนอกจึงถูกนํา
มาใช้ เสริ มแรงให้ กบั แรงจูงใจภายในได้
จากการศึกษาพบว่าศิลปิ นหลายท่านมิได้ ปฏิเสธความสําคัญของเงินหรื อแรงจูงใจ
ภายนอก เนื-องจากการดํารงชีวิตของมนุษย์ตา่ งมีความต้ องการเครื- องอุปโภคบริ โภค เงินคือปั จจัย
สําคัญที-สามารถทําให้ ได้ มาซึง- สิ-งของและเครื- องอํานวยความสะดวกดังกล่าว หากความต้ องการ
พื นฐานด้ านชีวภาพที-ถกู ผลักดันจากแรงจูงใจด้ านร่ างกาย อาทิ ความหิว ความกระหาย และ
ความสุขสบายทางร่างกายได้ รับการตอบสนอง เมื-อนันศิ
 ลปิ นจึงเกิดแรงจูงใจด้ านจิตวิทยาคือ
ความต้ องการบรรลุตอ่ ความปรารถนาเพื-อให้ ได้ มาซึง- ความสุข ความเพลิดเพลิน ความภาคภูมิใจ
ตลอดจนความต้ องการแสวงหาสถานภาพ การสร้ างชื-อเสียง และการเป็ นที-ยอมรับของบุคคลอื-น
ในสังคม ดังนันเงิ
 นจึงเป็ นเหตุผลที-ทําให้ ศลิ ปิ นหลายท่านยังคงคํานึงถึงและให้ ความสําคัญ อาทิ
ทวี รัชนีกร พิชยั นิรันต์ และวิจิตร อภิชาติเกรี ยงไกรได้ แสดงทัศนะว่า เงินเป็ นปั จจัยสําคัญที-ทําให้
ศิลปิ นได้ มีโอกาสสร้ างสรรค์ผลงานตามแรงปรารถนาภายในของตนต่อไป เพราะหากขาดเงินใน
การดํารงชีวิตย่อมมีผลกระทบและเป็ นอุปสรรคต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ นอกจากนี ศิลปิ น
หลายท่านยังมีทศั นะเกี-ยวกับรางวัลว่า เป็ นเสมือนบันไดให้ ศลิ ปิ นก้ าวไปสู่ความสําเร็ จในอนาคต
รวมทังเป็
 นสิ-งที-ยืนยันถึงศักยภาพของศิลปิ น และก่อให้ เกิดการยอมรับในสังคม อาทิ เกียรติศกั ดิY
ชานนนารถ อริ ยะ กิตติเจริ ญวิวฒ
ั น์ และอดิเรก โลหะกุล เป็ นต้ น ในทางกลับกันศิลปิ นบางท่านได้
ปฏิเสธความสําคัญของรางวัลเนื-องจากเป็ นการจํากัดกรอบความคิดและอิสระในการสร้ างสรรค์
ของศิลปิ น อาทิ สมโภชน์ อุปอินทร์ ช่วง มูลพินิจ และสมพงษ์ อดุลสารพันธ์ เป็ นต้ น
เมื-อเปรี ยบเทียบถึงความสําคัญระหว่างเงินและรางวัลพบว่า ศิลปิ นให้ ความสําคัญ
เรื- องเงินมากกว่ารางวัล
แต่ทว่าปั จจัยเหล่านี กลับมิได้ มีความสําคัญสูงสุดต่อการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะของศิลปิ นแต่ประการใด เนื-องจากในเบื องต้ นศิลปิ นทุกท่านต่างได้ รับแรงกระตุ้นจาก
แรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอก ดังนันความต้

องการในสิ-งล่อใจต่างๆจึงมีระดับตํ-ากว่า
ความต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะที-ตนรัก กล่าวได้ วา่ แรงจูงใจภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถผลักดันพฤติกรรมศิลปิ นไปสูก่ ารสร้ างสรรค์ได้
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ส่วนการนําเสนอรู ปสัตว์ในผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทัง 30 ท่านล้ วนมิได้ เกี-ยวข้ อง
กับแรงจูงใจภายนอกเช่นเดียวกัน เนื-องจากศิลปิ นต่างกล่าวตรงกันว่า การสร้ างสรรค์รูปสัตว์นนั 
ล้ วนเกิดจากความต้ องการแสดงออกซึง- ความคิด ความรู้สกึ ตลอดจนความต้ องการแสดงทักษะ
เชิงสร้ างสรรค์ซงึ- เป็ นสิ-งที-ตนรักเป็ นลําดับแรก โดยมีมลู เหตุจงู ใจมาจากความรัก ความประทับใจ
ในสีสนั และสรี ระร่างกายของสัตว์ ความประทับใจในธรรมชาตินิสยั ความสนใจนําเสนอสัตว์เพื-อ
สื-อสาระทางความคิด อารมณ์และจินตนาการ ความต้ องการแสดงทักษะความสามารถ ดังนัน
ศิลปิ นทุกท่านจึงมีแรงจูงใจภายในเป็ นพื นฐานในการสร้ างสรรค์รูปสัตว์
โดยมิได้ เกี-ยวข้ องกับ
แรงจูงใจภายนอกเรื- องเงินรายได้ รางวัล ชื-อเสียง เกียรติยศ และการยอมรับจากสังคมแต่ประการ
ใด ซึง- ในขณะกระทําการสร้ างสรรค์ผลงานที-นําเสนอด้ วยรูปสัตว์นนได้
ั  มงุ่ ให้ ความสําคัญกับการ
แสดงความคิดและความรู้สึกภายใน โดยมิได้ คํานึงถึงแรงจูงใจภายนอก กล่าวได้ วา่ สิ-งเหล่านี เป็ น
เพียงผลพลอยได้ จากความพยายามมุง่ มัน- สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะที-ตนรักอย่างบริ สทุ ธิYใจเท่านัน
ดังนันแรงจู

งใจภายนอกจึงเป็ นผลที-ได้ รับจากการกระทําซึง- ถูกผลักดันโดยแรงจูงใจภายใน
จากการศึกษาพบว่าผลงานของศิลปิ นทังสิ
 น 30 ท่าน นําเสนอรู ปสัตว์ที-อาศัยทัว- ไปใน
ท้ องถิ-นสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมการดํารงชีวิตของชาวไทย นอกจากนี ศิลปิ น 20 ท่าน ในจํานวน
ทังหมด

30 ท่าน มีแรงจูงใจภายในด้ านความรักและความสนใจสัตว์ ตลอดจนธรรมชาติ ซึงสัมพันธภาพระหว่างศิลปิ นและสัตว์นนมี
ั  ผลโดยตรงต่อการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ
กล่าวคือ
ศิลปิ นที-มีพื นฐานชีวิตในวันเยาว์ใกล้ ชิดกับธรรมชาติ มีทศั นะคติที-ดีตอ่ สัตว์ รักและเมตตามีความ
ผูกพันกับสัตว์ ตลอดจนมีความประทับใจในสัตว์มกั มีแรงจูงใจภายในระดับสูงทําให้ มีความคงทน
ของพฤติกรรมคือ มีการสร้ างผลงานที-นําเสนอรูปสัตว์ด้วยระยะเวลาที-ตอ่ เนื-อง ตลอดจนมีปริ มาณ
ผลงานมากกว่าศิลปิ นที-มิได้ รักและประทับใจสัตว์ ดังนันแรงจู

งใจภายในด้ านความใกล้ ชิดคุ้นเคย
ความรักและความประทับใจจึงเป็ นพลังผลักดันสําคัญในการสร้ างสรรค์ผลงานที-แสดงออกด้ วย
รูปสัตว์
กระบวนแบบ
ผลงานศิลปกรรมในอดีตมีการนําเสนอรูปสัตว์ด้วยกระบวนแบบใกล้ เคียงกัน
โดย
เริ- มต้ นจากความต้ องการศึกษาและลอกเลียนแบบความงามที-ประจักษ์ แก่สายตาอย่างตรงไปตรงมา
อาทิ ผลงานยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรื อนําเสนอรูปสัตว์ในเชิงสัญลักษณ์ทางศาสนา อาทิ ผลงาน
ยุคกลางของตะวันตก และผลงานสมัยโบราณของไทย เป็ นต้ น แต่ทว่าผลงานทัศนศิลป์สมัยใหม่
(Modernism) ของตะวันตกกลับมีแนวโน้ มของการแสดงรูปทรงเชิงลดทอน ในขณะที-ผลงาน
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ทัศนศิลป์สมัยใหม่ของไทยได้ มงุ่ ให้ ความสําคัญกับการแสดงความงามของรูปทรงอย่างถูกต้ อง
เหมือนจริ ง
เมื-อสํารวจผลงานทัศนศิลป์สมัยใหม่ของศิลปิ นตะวันตกและศิลปิ นไทย พบว่ามีการ
นําเสนอรู ปสัตว์ด้วยกระบวนแบบที-หลากหลายขึ นอยูก่ บั ความสนใจและทักษะของศิลปิ น โดย
ผลงานของศิลปิ นไทยทัง 30 ท่าน มีการนําเสนอด้ วยกระบวนแบบ 4 ประเภท สามารถเรี ยงลําดับ
กระบวนแบบที-ศลิ ปิ นให้ ความสนใจสร้ างสรรค์คือ กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง และ
กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ ตามลําดับ โดยสามารถกล่าวถึงรายละเอียดของแต่
ละกระบวนแบบดังนี 
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ เป็ นการแสดงรูปสัตว์เชิงสัญลักษณ์ผสาน
จินตนาการ โดยนําเสนอสิ-งมีชีวิตหรื อสถานที-ซงึ- ไม่อาจมีอยูใ่ นโลกของความเป็ นจริ ง ประกอบด้ วย
การแสดงรู ปทรงสัตว์อย่างผิดปกติวิสยั หรื อการแสดงรูปทรงสัตว์อย่างถูกต้ องเหมือนจริ ง หากแต่
อยูท่ า่ มกลางบรรยากาศแวดล้ อมที-ลกึ ลับ อัศจรรย์ หรื อแสดงความงดงามราวกับโลกในอุดมคติ
ผลงานที-แสดงออกด้ วยกระบวนแบบเช่นนี  พบในผลงานทังประเภทจิ

ตรกรรม ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์ จากการพิจารณาผลงานของศิลปิ นทัง 30 ท่านพบว่า ทุกท่านต่างเคยนําเสนอรู ปสัตว์
โดยมีเจตนาสื-อสารในเชิงสัญลักษณ์ด้วยกันทังสิ
 น หากแต่มีสดั ส่วนของความเด่นชัดแตกต่างกัน
ออกไป จึงสามารถสรุ ปได้ วา่ สัตว์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นไทยมักถูกนําเสนอด้ วยกระบวนแบบ
เชิงจินตนาการและสัญลักษณ์
กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม มุง่ เน้ นการแสดงสุนทรี ยภาพของรูปทรง ความงดงาม
ของโครงสร้ าง สัดส่วน และการจัดวางองค์ประกอบ มีลกั ษณะเชิงลดทอนแสดงความเรี ยบง่ายและ
ความเป็ นระเบียบ
ผลงานที-แสดงออกด้ วยกระบวนแบบเช่นนี มักพบมากในผลงานประเภท
ประติมากรรม เนื-องจากธรรมชาติของประติมากรพึงให้ ความสําคัญกับการแสดงความงามของ
รูปทรงเป็ นลําดับแรก อย่างไรก็ตามกระบวนแบบเช่นนี สามารถพบได้ ในผลงานจิตรกรรมเช่นกัน
กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง ศิลปิ นมุง่ ถ่ายทอดโครงสร้ าง
รูปทรงสัตว์อย่างถูกต้ องเหมือนจริ ง ตลอดจนแสดงสภาพบรรยากาศแวดล้ อมอย่างมีเหตุผล พบ
มากในผลงานประติมากรรม และผลงานจิตรกรรม ซึง- การแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเช่นนี มี
สัดส่วนที-ใกล้ เคียงกับกระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม
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กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นกระบวนแบบที-ศลิ ปิ นให้ ความสนใจ
นําเสนอน้ อยที-สดุ ลักษณะของผลงานมุง่ สะท้ อนอารมณ์ความรู้สกึ ภายในซึง- มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม
รูปสัตว์ถกู นําเสนอเพื-อเป็ นตัวแทนของอารมณ์ความรู้สึกที-รุนแรง ตื-นเต้ นเร้ าใจโดยอาศัยอิทธิพล
ของสี ร่องรอยฝี แปรง พื นผิว รูปทรงที-บดิ ผัน และบรรยากาศแวดล้ อมที-กระตุ้นเร้ าต่ออารมณ์
ความรู้สกึ ก่อให้ เกิดความพลุง่ พล่านปั- นป่ วน ผลงานที-แสดงออกด้ วยกระบวนแบบเช่นนี มักปรากฏ
ในผลงานประเภทจิตรกรรม
ความสัมพันธ์ ระหว่ างกระบวนแบบและแรงจูงใจภายใน
การนําเสนอผลงานด้ วยกระบวนแบบที-แตกต่างกันของศิลปิ นทัง 30 ท่าน ได้ แก่
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม กระบวนแบบปรนัยนิยม
เชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง และกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สึกส่วนหนึง- เป็ น
ผลสืบมาจากแรงจูงใจภายใน เนื-องจากพื นฐานของแรงจูงใจคือความต้ องการซึง- ถูกกระตุ้นโดยสิ-ง
เร้ าภายในหรื อสิ-งเร้ าภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี 
กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เกิดจากการที-ศลิ ปิ นถูกกระตุ้นเร้ าจาก
ภายใน อาทิ ความต้ องการแสดงภาพจิตใต้ สํานึก การคิดฝั น การจินตนาการ ปรากฏในผลงานบาง
ชิ นของประหยัด พงษ์ ดํา ประพันธ์ ศรี สตุ า ช่วง มูลพินิจ สมพงษ์ อดุลสารพันธ์ และชวนชม บุญมี
เกิดทรัพย์ ฯลฯ หรื อเกิดจากการถูกกระตุ้นเร้ าจากการรับรู้สิ-งเร้ าภายนอก อาทิ เกียรติศกั ดิY
ชานนนารถ และประทีป คชบัว ได้ รับรู้ถึงแนวทางการสร้ างสรรค์ของศิลปิ นตะวันตกกลุม่
เซอร์ เรี ยลลิสม์ (Surrealism) เมื-อผสานกับสิ-งเร้ าภายในคือ ความชื-นชอบแนวทางที-มงุ่ สะท้ อน
สภาวะจิต แสดงสภาพการณ์หรื อรู ปทรงที-ขาดเหตุผล สอดคล้ องกับทักษะของตนเอง จึงก่อให้ เกิด
การแสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ขึ น
กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม เกิดจากสิ-งเร้ าภายในและสิ-งเร้ าภายนอก กล่าวคือ ราวปี
พ.ศ. 2500 การสร้ างสรรค์ผลงานที-ทนั สมัยอย่างมากในขณะนันคื
 อ แนวทางที-ได้ รับอิทธิพลจาก
ศิลปะคิวบิสม์ (Cubism) ซึ-งกําจร สุนพงษ์ ศรี ให้ ความสนใจสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยการแสดงรูป
สัตว์ที-มีเค้ าโครงเป็ นเหลี-ยมมุม อีกทังมาโนช

กงกะนันทน์ได้ ให้ ความสนใจกับการวาดภาพลายเส้ น
ของเด็กญี- ปนที
ุ่ -แสดงความเรี ยบง่าย
ซึง- ทังแนวทางคิ

วบิสม์และภาพเขียนของเด็กญี-ปนต่
ุ่ างมี
ลักษณะเชิงลดทอนรูปทรง ตรงกับธรรมชาตินิสยั ในการสร้ างสรรค์และทักษะของศิลปิ นจึงก่อให้ เกิด
การกระตุ้นเร้ าภายในผลักดันให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์รูปสัตว์ผา่ นกระบวนเชิงแบบรูปแบบนิยมที-แสดง
รูปทรงเรี ยบง่าย ให้ ความสําคัญกับเส้ น โครงสร้ าง สี หรื อทัศนธาตุอื-นๆ เป็ นต้ น
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กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง ศิลปิ นได้ รับแรงกระตุ้นจาก
สิ-งเร้ าภายนอก ได้ แก่ การรับรู้ตอ่ กระแสนิยมของยุคสมัย เช่น ผลงานของไพบูลย์ เมืองสมบูรณ์
สันต์ สารากรบริ รักษ์ และผลงานช่วงแรกของทวี รัชนีกร แสดงรูปทรงสัตว์อย่างถูกต้ องเหมือนจริ ง
อันเป็ นผลมาจากอิทธิพลทางการศึกษาที-มงุ่ เน้ นให้ ศกึ ษาตามหลักวิชาโดยอาศัยธรรมชาติเป็ น
แม่แบบ ศิลปิ นได้ ผา่ นการฝึ กฝนจนเกิดทักษะซึง- ถือเป็ นสิ-งเร้ าภายใน และนําเสนอด้ วยกระบวน
แบบดังกล่าวขึ น
กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ
เกิดจากการถูกกระตุ้นเร้ าจากสิ-งเร้ า
ภายใน ได้ แก่ อารมณ์ความรู้สกึ ภาวะความกดดันที-เกิดขึ นภายในจิตใจของศิลปิ น นอกจากนี ยัง
สามารถเกิดจากการได้ รับรู้ถึงสิ-งเร้ าภายนอก อาทิ สมวงศ์ ทัพพรัตน์ ได้ กล่าวถึงการรับอิทธิพลทาง
ความคิดจากศิลปิ นตะวันตก เอดวาร์ ด มุงก์ (Edvard Munch) ศิลปิ นคนสําคัญในลัทธิสําแดงพลัง
อารมณ์ (Expressionism) และวิลเลม เดอ คูนนิ-ง (Willem de Kooning) ศิลปิ นในลัทธิสําแดงพลัง
อารมณ์แนวนามธรรม (Abstract Expressionism) ซึง- ต่างมุง่ แสดงสาระสําคัญด้ านความรู้สกึ
สะเทือนใจผ่านรู ปทรง สี และพื นผิว จึงทําให้ ศลิ ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยกระบวนแบบอัตนัยนิยม
เชิงอารมณ์ความรู้สกึ ขึ น หรื อกัญญา เจริ ญศุภกุลที-ได้ รับรู้ถึงสิ-งเร้ าภายนอก ได้ แก่ สภาพการณ์
ของชนชันกรรมาชี

พในสังคม กระตุ้นเร้ าต่อความสนใจก่อให้ เกิดความรู้สกึ บีบคันภายในเป็

นผลทํา
ให้ ศลิ ปิ นนําเสนอผลงานด้ วยกระบวนแบบดังกล่าว
ดังนันรู
 ปสัตว์จงึ เปลี-ยนไปตามความสนใจของศิลปิ นที-มีตอ่ แนวทางในการสร้ างสรรค์
สัมพันธ์กบั แรงจูงใจภายในเรื- องความสนใจ และทักษะความชํานาญ กล่าวคือ เมื-อศิลปิ นสนใจชื-น
ชอบแนวทางการสร้ างสรรค์ใด ศิลปิ นจะกระทําการฝึ กฝนจนเกิดทักษะและถ่ายทอดออกมาเป็ น
ผลงานศิลปะในท้ ายที-สดุ โดยที-ศลิ ปิ นบางท่านอาจแสดงออกด้ วยกระบวนแบบหลากหลาย ไม่
จํากัดอยูใ่ นกระบวนแบบใดกระบวนแบบหนึง- อาทิ ประพันธ์ ศรี สตุ า แสดงออกด้ วยกระบวนแบบ
ปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง และกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ หรื อ
อภิชยั ภิรมย์รักษ์ แสดงออกด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ กระบวนแบบเชิง
รูปแบบนิยม และกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นต้ น
เนือ& หา
เนื อหาคือการนําเสนอข้ อมูลเชิงสาระ เช่น ความหมาย อารมณ์ความรู้สึก แนวความคิด
หรื อมโนทัศน์ที-ผ้ ชู ื-นชมได้ รับรู้ผา่ นรูปทรง และส่วนมูลฐานทางศิลปะนันๆ
 โดยแบ่งเนื อหาออกเป็ น
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2 ประเภทคือ เนื อหาส่วนตัว และเนื อหาสังคม ผลงานของศิลปิ นตะวันตกมีการนําเสนอเนื อหาทีคล้ ายคลึงกับศิลปิ นไทยมีคือ ในอดีตมักมีการนําเสนอเนื อหาที-เกี-ยวเนื-องกับศาสนา ความเชื-อ และ
เรื- องราวของกษัตริ ย์หรื อบุคคลสําคัญในสังคม ต่อมาเมื-อเข้ าสูศ่ ลิ ปะสมัยใหม่การแสดงออกของ
เนื อหานันเริ
 - มมีความหลากหลายมากยิ-งขึ น
โดยมีแนวโน้ มแสดงเรื- องราวที-เกี-ยวเนื-องกับความ
คิดเห็น สภาวะจิต ทัศนะส่วนตัวที-มีตอ่ ตนเอง สังคม และสิ-งแวดล้ อม ซึง- สามารถสรุ ปถึงเนื อหาใน
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทัง 30 ท่านได้ ดงั นี 
โดยมากสัตว์ถกู นําเสนอโดยมีแนวความคิดในการสื-อสาระในเชิงสัญลักษณ์
มีทงั 
ปรากฏเพื-อเป็ นตัวแทนของสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวโดยมีการแสดงถึงความรัก ความ
งาม ความประทับใจ ความกลัว ความกดดัน ความศรัทธา และความเชื-อส่วนตัวตามลําดับ
ตลอดจนเป็ นสัญลักษณ์ที-เกี-ยวข้ องกับสังคม โดยมีการนําเสนอเนื อหาสะท้ อนภาพจิตใจของมนุษย์
ในสังคม การเมืองการปกครอง และความเสื-อมสลายของทรัพยากรธรรมชาติตามลําดับ ทังนี
 มี
ศิลปิ นให้ ความสนใจนําเสนอเนื อหาส่วนตัว และเนื อหาสังคมในสัดส่วนเท่ากัน โดยที-ศลิ ปิ นท่าน
หนึง- อาจแสดงเนื อหาทังส่
 วนตัวและสังคม
ในขณะที-ศลิ ปิ นบางท่านอาจแสดงออกด้ วยเนื อหา
ส่วนตัวหรื อสังคมเนื อหาใดเนื อหาหนึงทังนี
 ขึ นอยูก่ บั สิ-งเร้ าและแรงจูงใจซึ-งมีผลผลักดัน
กระบวนการคิดและการกระทําของศิลปิ น
ภาพสัตว์ที-ปรากฏในผลงานวิจยั ประกอบด้ วยสัตว์หลายชนิด ทังสั
 ตว์เลี ยงลูกด้ วยนม
สัตว์เลื อยคลาน สัตว์สะเทิ นนํ าสะเทิ นบก สัตว์ปีก ปลา แมลง ซึง- สามารถกล่าวถึงแนวความคิดใน
การนําเสนอรูปสัตว์แต่ละประเภท ในผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิ นทัง 30 ท่าน โดยเรี ยงลําดับตาม
ความนิยมของศิลปิ นดังนี 
นก เป็ นสัตว์ที-ได้ รับความสนใจนําเสนอสูงสุด เนื-องจากนกมีหลายชนิด แต่ละชนิด
สามารถนํามาใช้ สื-อแสดงถึงสาระที-แตกต่างกัน อาทิ เรื- องราวชีวิต ความรัก และครอบครัว
ตลอดจนความคุ้นเคย ความประทับใจ ดังปรากฏในผลงานของ มาโนช กงกะนันทน์ ประหยัด
พงษ์ ดํา และวิจิตร อภิชาตเกรี ยงไกร อีกทังเพื
 -อส่งเสริ มสุนทรี ยะความงามในผลงานของช่วง
มูลพินิจ ตลอดจนถูกใช้ สื-อแสดงในเชิงสัญลักษณ์ อาทิ สัญลักษณ์ที-เกี-ยวข้ องกับศาสนาและความ
เชื-อโดยสื-อแทนสรรพชีวิตที-ต้องเวียนว่ายตายเกิดในผลงานของพิชยั นิรันต์ สัญลักษณ์ของความ
ตายในผลงานของทวี รัชนีกร สัญลักษณ์ของนรกในผลงานของอนุพงษ์ จันทร สัญลักษณ์ของ
ความทุกข์ในผลงานของประดิษฐ์ ตังประสาทวงศ์

นอกจากนี นกยังถูกนําเสนอเพื-อเป็ นสัญลักษณ์
ของเสรี ภาพ ประชาชน สังคม การเมืองในผลงานของกําจร สุนพงษ์ ศรี สมโภชน์ อุปอินทร์ พิทกั ษ์
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ปิ ยะพงษ์ และกัญญา เจริ ญศุภกุล ตลอดจนสัญลักษณ์เชิงสิ-งแวดล้ อมในผลงานของวสันต์
สิทธิเขตต์ และอริ ยะ กิตติเจริ ญวิวฒ
ั น์
ไก่ เป็ นสัตว์ที-ผกู พันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมาช้ านาน ซึง- ศิลปิ นได้ นําเสนอเนื อหา
เกี-ยวข้ องกับความประทับใจในอุปนิสยั โครงสร้ างที-แสดงความสง่างาม ตลอดจนสีสนั สีสนั ที-ชวน
หลงใหล ปรากฏในผลงานของไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ประหยัด พงษ์ ดํา สันต์ สารากรบริ รักษ์ ช่วง
มูลพินิจ อีกทังยั
 งถูกใช้ เพื-อสื-อแสดงถึงความตายในผลงานของเกียรติศกั ดิY ชานนนารถ นอกจากนี 
ยังถูกนําเสนอในเชิงสัญลักษณ์ เพื-อสื-อแทนถึงเสรี ภาพ ภารดรภาพในผลงานของกําจร สุนพงษ์ ศรี
เพื-อเป็ นตัวแทนความรักความอบอุ่นของครอบครัวในผลงานของ ทวี รัชนีกร และเบญจรงค์
โควาพิทกั ษ์ เทศ
ประกอบกับเป็ นสัญลักษณ์แทนบุคคลเพื-อสะท้ อนสภาพการณ์ของสังคมและ
การเมืองในผลงานของสมโภชน์ อุปอินทร์
โค กระบือ เป็ นสัตว์ที-ผกู พันกับวิถีชีวิตของชาวไทย โดยมีเนื อหาเกี-ยวเนื-องกับความ
ประทับใจของศิลปิ น กล่าวคือ ประทับใจในโครงสร้ างกายวิภาค ตลอดจนความน่ารักน่าเอ็นดูของ
สัตว์ปรากฏในผลงานของไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ หรื อนําเสนอรูปสัตว์ประเภทนี เพื-อแสดงภาพของ
วิถีชนบทที-ตนประทับใจในผลงานของประพันธ์ ศรี สตุ า อีกทังถ่
 ายทอดความประทับใจที-ได้ พบเห็น
ภาพจิตรกรรมบนผนังถํ าเมื-อครัง ที-เรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ศลิ ป์ในผลงานของมาโนช กงกะนันทน์
นอกจากนี ได้ ถกู นํามาใช้ เพื-อเป็ นสัญลักษณ์แทนความอนิจจังของสรรพชีวิตในผลงานของถนอมจิตร์
ชุม่ วงศ์ ตลอดจนการนําเสนอเรื- องราวของสังคมบริ โภค ความโหดร้ ายของมนุษย์ในผลงานของ
อดิเรก โลหะกุล หรื อใช้ เป็ นคําสบถเสียดสีการเมืองในผลงานของวสันต์ สิทธิเขตต์
ช้ าง เป็ นสัตว์มงคลของไทย ศิลปิ นใช้ นําเสนอเนื อหาเกี-ยวกับความประทับใจในสรี ระ
ของช้ าง สภาพการณ์ของช้ างไทย สะท้ อนภาพปั ญหาความเสื-อมถอยของจิตในมนุษย์ และปั ญหา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ดังปรากฏในผลงานของประทีป คชบัว วิจิตร อภิชาติเกรี ยงไกร อริ ยะ กิตติ
เจริ ญวิวฒ
ั น์ อภิชยั ภิรมย์รักษ์ สุธี คุณาวิชยานนท์ ซึง- อภิชยั และสุธีได้ มีการนําเสนอช้ างในเชิง
สัญลักษณ์สื-อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทยร่วมด้ วย
สุนขั เป็ นสัตว์ที-ศลิ ปิ นให้ ความสนใจในสรี ระ และประทับใจในธรรมชาตินิสยั ที-ซื-อสัตย์
น่ารักน่าเอ็นดู ก่อให้ เกิดความผูกพันรักใคร่ ปรากฏในผลงานของสันต์ สารากร บริ รักษ์ ชิน ประสงค์
และรสลิน กาสต์ ตลอดจนนําเสนอเพื-อตอบสนองต่อความคิดความรู้ สกึ ถึงความกดดัน ปรากฏใน
ผลงานของเกียรติศกั ดิY ชนนนนารถ รวมทังนํ
 าเสนอเพื-อเป็ นการสะท้ อนพฤติกรรมที-เสื-อมทรามของ
มนุษย์ในสังคมของแดงบัวแสน และอนุพงษ์ จันทร
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ม้ า เป็ นสัตว์ที-มีสรี ระโครงสร้ างและกล้ ามเนื อที-สง่างาม และมีศลิ ปิ นให้ ความสนใจ
นําเสนอภาพความประทับใจเกี-ยวกับม้ าหลายท่าน ได้ แก่ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ประพันธ์ ศรี สตุ า
ชิน ประสงค์ และอริ ยะ กิตติเจริ ญวิวฒ
ั น์ ซึง- อริ ยะไม่เพียงประทับใจในกายวิภาคม้ าเท่านัน ยังได้
นําเสนอเรื- องราวที-เกี-ยวข้ องกับกิจกรรมสันทนาการของมนุษย์ร่วมด้ วย นอกจากนี ประทีป คชบัวได้
นําเสนอรู ปม้ าในเชิงสัญลักษณ์สื-อแสดงถึงความเร็ ว และการก้ าวไปข้ างหน้ า
ปลา เป็ นสัตว์ที-ศลิ ปิ นใช้ แสดงถึงเนื อหาเกี-ยวกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา รวมทัง
สะท้ อนชีวิตเปรี ยบเทียบพฤติกรรม และการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมซึง- ปรากฏในผลงานของ
พิชยั นิรันต์ และการนําเสนอความประทับใจในรู ปร่างสีสนั จนนํามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนตนเอง
ในผลงานของรสลิน กาสต์ ตลอดจนเพื-อเป็ นการสะท้ อนถึงภาวะความกดดันภายในจิตใจใน
ผลงานของสมวงศ์ ทัพพรัตน์ นอกจากนี ได้ ถกู นําเสนอเชิงสัญลักษณ์เกี-ยวกับสภาพการณ์ทาง
สังคม การเมือง และสิ-งแวดล้ อมในผลงานของทวี รัชนีกร รวมไปถึงการสะท้ อนวิถีแห่งสังคม
บริ โภคในผลงานของอดิเรก โลหะกุล
สัตว์ในจินตนาการที-เกิดจากการผสมผสานรู ปร่างสิ-งมีชีวิตหลายชนิด ปรากฏในผลงาน
ของช่วง มูลพินิจ แสดงรายละเอียดของกุ้งผสมผสานโครงสร้ างของม้ า หรื อมนุษย์มีศีรษะและปี ก
เป็ นนก มีเนื อหาเกี-ยวกับความประทับใจและการจินตนาการคิดฝั นของศิลปิ น นอกจากนี ได้ แสดง
ภาพสิ-งมีชีวิตมีลําตัวเป็ นมนุษย์มีศีรษะเป็ นตัวเงินตัวทองและสิงโต ซึง- มีเนื อหาเกี-ยวกับปั ญหาทาง
การเมือง เป็ นสัญลักษณ์สื-อแสดงถึงจิตใจฝ่ ายตํ-าของมนุษย์ที-หลงมัวเมาในอํานาจ เช่นเดียวกับ
ผลงานของสมพงษ์ อดุลสารพันธ์ซงึ- แสดงภาพสิ-งมีชีวิตมีลําตัวเป็ นมนุษย์มีศีรษะเป็ นปลา แสดง
เนื อหาเกี-ยวกับจินตนาการความฝั นของศิลปิ น นอกจากนี ยังแสดงภาพสิ-งมีชีวิตลําตัวเป็ นมนุษย์
แต่มีศีรษะเป็ นกะโหลก หมูป่า สุนขั โค และตะกวดเชิงสัญลักษณ์สื-อแสดงถึงความเห็นแก่ตวั ของ
มนุษย์และความเสื-อมสลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ อีกทังในผลงานของประที

ป คชบัว ได้
นําเสนอภาพสุนขั แต่มีศีรษะเป็ นมนุษย์ (ศิลปิ น) ตลอดจนผลงานที-แสดงรู ปทรงที-เกิดจากการ
ผสมผสานสิ-งมีชีวิตหลายชนิดอย่างน่าอัศจรรย์ เช่น โคแต่มีลวดลายเสือที-บริ เวณศีรษะ เป็ ดแต่มี
ศีรษะเป็ นเห็ด หรื อมนุษย์ซึ-งมีลําตัวส่วนล่างเป็ นหลอดสี ทังนี
 เพื-อสนองตอบต่อจินตนาการความ
เพ้ อฝั น และแสดงออกซึง- ทัศนะของตนที-มีตอ่ สังคม หรื อผลงานของวสันต์ สิทธิเขตต์แสดงรูปจิ งจก
ซึง- มีศีรษะเป็ นมนุษย์ มีเนื อหาที-กล่าวถึงการประชดประชันเสียดสีนกั การเมือง และผลงานของ
อนุพงษ์ จันทร แสดงภาพพระภิกษุแต่มีปากเป็ นนกกา ตลอดจนพระภิกษุซงึ- มีลกั ษณะโครงสร้ าง
แบบผสมผสานระหว่างมนุษย์กบั สุนขั สะท้ อนเรื- องราวพฤติกรรมที-เสื-อมทรามของบุคคลบางกลุม่
ในสังคม
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แมว เป็ นสัตว์ที-ศลิ ปิ นให้ ความสนใจ เนื-องจากเกิดความประทับใจในธรรมชาตินิสยั
และความงามทางโครงสร้ าง โดยนําเสนอเนื อหาที-เกี-ยวข้ องกับสภาวะทางอารมณ์ความรู้สกึ เป็ น
หลัก อาทิ ในผลงานของประหยัด พงษ์ ดํามุง่ ถ่ายทอดความน่ารักน่าเอ็นดู ตลอดจนแสดง
ธรรมชาตินิสยั ที-ลกึ ลับของแมวซึง- ศิลปิ นเกิดประทับใจ อีกทังผลงานของแดง

บัวแสน และชวนชม
บุญมีเกิดทรัพย์ได้ นําเสนอแมวเพื-อสะท้ อนความโดดเดี-ยว อ้ างว้ าง ตลอดจนผลงานของทวี รัชนีกร
ได้ มีการนําเสนอรู ปแมวเพื-อเป็ นสัญลักษณ์แทนหญิงไทย
สัตว์เลื อยคลานประเภท ตุ๊กแก ศิลปิ นได้ แสดงเนื อหาเรื- องราวเกี-ยวกับความประทับใจ
ในสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวในผลงานของประหยัด พงษ์ ดํา อีกทังจิ
 งจก ตัวเงินตัวทอง และรัง
ไหมได้ ถกู นําเสนอในเชิงสัญลักษณ์ซงึ- มีความเกี-ยวข้ องกับการประชดประชันเสียดสีสงั คม
การเมือง ปรากฏในผลงานของวสันต์ สิทธิเขตต์ และกัญญา เจริ ญศุภกุล
ผลงานที-ประกอบด้ วยสัตว์ 2 ชนิด ได้ แก่ ผลงานที-แสดงรูปไก่และงูของทวี รัชนีกร
แสดงเนื อหาเรื- องราวเกี-ยวข้ องกับคําสุภาษิตใช้ อปุ มาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของบุคคลในสังคม และ
เบญจรงค์ โควาพิทกั ษ์ เทศ แสดงเนื อหาเรื- องราวเกี-ยวกับการดิ นรนต่อสู้ของชีวิต นอกจากนี ผลงาน
ที-แสดงรูปปลาและนกของประพันธ์ ศรี สตุ ามีความเกี-ยวข้ องกับการดํารงชีวิตและการเมือง
สัตว์สี-เท้ าอื-นๆ ได้ แก่ หมูป่า แพะ และกวาง ศิลปิ นให้ ความสนใจนําเสนอเนื อหา
เกี-ยวกับความประทับใจในโครงสร้ าง สรี ระ และอุปนิสยั ของสัตว์ อาทิ แพะและกวางที-แสดงความ
น่ารักน่าเอ็นดูตลอดจนความสง่างามในผลงานของไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ หรื อการแสดงอุปนิสยั นัก
สู้ของหมูป่าในผลงานของชิน ประสงค์
แมลง สื-อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เกี-ยวข้ องกับปรัชญาการดํารงชีวิต
ระหว่างธรรมะและอธรรมของประพันธ์ ศรี สตุ า

การต่อสู้

ความสัมพันธ์ ระหว่ างเนือ& หาและกระบวนแบบ
จากผลงานของศิลปิ นทัง 30 ท่านพบว่ามีการแสดงออกด้ วยเนื อหาส่วนตัวและเนื อหา
สังคม ซึง- สามารถสรุ ปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเนื อหาและกระบวนแบบได้ ดงั นี 
เนื อหาส่วนตัวที-เกี-ยวข้ องกับ ความรัก ความประทับใจ ตลอดจนความดีงามโดยมาก
มักถูกถ่ายทอดโดยกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง กระบวนแบบเชิง
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จินตนาการและสัญลักษณ์ กระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยม และกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์
ความรู้สกึ ตามลําดับ
เนื อหาส่วนตัวที-เกี-ยวข้ องกับการสะท้ อนสภาวะจิตภายใน เช่น ความกดดัน ความตาย
ความอ้ างว้ างมักถูกถ่ายทอดด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ และกระบวนแบบ
อัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ ตามลําดับ
เนื อหาส่วนตัวที-เกี-ยวข้ องกับความศรัทธา ความเชื-อมักถูกถ่ายทอดด้ วยกระบวนแบบ
เชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นหลัก โดยมีกระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือน
จริ ง และกระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยมในสัดส่วนเท่ากัน
เนื อหาสังคมที-เกี-ยวข้ องกับการดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม
และความเกี-ยวพันทาง
การเมืองมักถูกถ่ายทอดด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์เป็ นหลัก และมีกระบวนแบบ
ปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งกับกระบวนแบบเชิงรู ปแบบนิยมในสัดส่วนใกล้ เคียงกัน
ทังนี
 มีการแสดงออกด้ วยกระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ ในสัดส่วนที-น้อยที-สดุ
เนื อหาสังคมที-เกี-ยวข้ องกับสภาพการณ์ของสิ-งแวดล้ อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ
มักถูกถ่ายทอดด้ วยกระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ และกระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม
ตามลําดับ
จากการศึกษาพบว่าศิลปิ นได้ นําเสนอรูปสัตว์ในผลงานทัศนศิลป์เพื-อสื-อแสดงออกถึง
อารมณ์ความรู้สกึ ตลอดจนทัศนะด้ านลบ อาทิ ความอ้ างว้ างโดดเดี-ยว ความกดดัน ตลอดจน
ความเสื-อมทรามของจิตใจมนุษย์ในสังคม และความเสื-อมสลายของทรัพยากรธรรมชาติในจํานวน
เท่ากันกับการนําเสนอรูปสัตว์ในผลงานด้ วยทัศนะด้ านบวก คือความดีงาม ความประทับใจ และ
ความรัก สามารถสรุปได้ วา่ ศิลปิ นที-มีทศั นะต่อสัตว์ด้านบวกสามารถนําเสนอผลงานโดยใช้ สตั ว์ใน
การถ่ายทอดความคิดด้ านลบได้
ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจ กระบวนแบบ และเนือ& หา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ กระบวนแบบ และเนื อหานันสามารถสรุ

ปได้ ว่า แรงจูงใจ
เป็ นเสมือนกลไกทางจิตที-สําคัญในการขับเคลื-อนกระบวนการสร้ างสรรค์ของศิลปิ น เริ- มตังแต่
 การ
รับรู้สิ-งเร้ า การเกิดความคิดเห็นหรื อเกิดอารมณ์ความรู้สกึ
ตลอดจนการเกิดแรงขับหรื อความ
ต้ องการ นําไปสูก่ ารเกิดแรงจูงใจผลักดันให้ ศลิ ปิ นกระทําการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะเพื-อลดแรงขับ
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ดังนันกระบวนแบบจึ

งมีความเกี-ยวพันกับปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ-งเร้ าด้ านพฤติกรรม มีความ
สัมพันธ์กบั แรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการถ่ายทอดการทดลองหรื อการสํารวจค้ นคว้ า และความ
ต้ องการแสดงความสามารถตามศักยภาพที-ตนมี ในขณะที-เนื อหามีความเกี-ยวพันกับปฏิกิริยาการ
ตอบสนองต่อสิ-งเร้ าด้ านความคิด มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจภายในด้ านความต้ องการถ่ายทอด
ความคิดเห็น หรื ออารมณ์ความรู้สกึ ของศิลปิ น
การศึกษาแรงจูงใจซึง- เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาสามารถทําให้ เกิดความเข้ าใจผลงาน
ทัศนศิลป์ เนื-องจากเป็ นการสํารวจถึงมูลเหตุพื นฐาน ตังแต่
 กระบวนการรับรู้ ตอ่ สิ-งเร้ า กระบวนการ
ทางความคิดอันเป็ นที-มาของการแสดงเนื อหาสาระ
ตลอดจนกระบวนแบบในการแสดงออกของ
ศิลปิ น ซึง- เป็ นประโยชน์ตอ่ การทําความเข้ าใจและเรี ยนรู้รูปสัตว์ที-ปรากฏในงานทัศนศิลป์
ข้ อเสนอแนะ
ผู้สนใจศึกษาเรื- องสัตว์ในงานทัศนศิลป์ต่อไปอาจจํากัดขอบเขตของการศึกษาให้ แคบลง
หรื ออาจทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบศิลปิ นเฉพาะกลุม่ โดยกําหนดเงื-อนไขตามปี
ประเภทสัตว์
กระบวนแบบ หรื อเนื อหาที-มีการแสดงออกที-คล้ ายคลึง หรื อแตกต่างกัน นอกจากนี อาจศึกษา
วิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ในเชิงสุนทรี ยภาพที-ได้ สมั ผัสรับรู้
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ภาคผนวก
ตารางสรุ ปผลการวิเคราะห์ แรงจูงใจ กระบวนแบบ และเนือ หา
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ทีแสดงออกด้ วยรู ปสัตว์ของศิลปิ นไทยทัง% 30
ท่านข้ างต้ น สามารถนํามาสรุปผลการวิเคราะห์เป็ นตาราง เพือสะดวกต่อการทําความเข้ าใจ โดย
แสดงผลสรุปในแต่ละประเด็นตามกรอบความคิดของวัตถุประสงค์ในการศึกษา ประกอบด้ วย เรื อง
แรงจูงใจ กระบวนแบบ และเนื %อหา
1. แรงจูงใจ เป็ นพื %นฐานของพฤติกรรมของศิลปิ น ตังแต่
% กระบวนการถูกกระตุ้นเร้ าทาง
ความคิด นํามาซึง การแสดงออกด้ านเนื %อหา และการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้ อนกระบวนแบบ
ในการแสดงออก ซึง แรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1.1. แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก กล่าวคือ แรงจูงใจภายในเป็ นพลังที
อยูภ่ ายในบุคคลซึง เกิดจากการถูกกระตุ้นเร้ าให้ กระทําการอย่างใดอย่างหนึง
โดยมี
แรงผลักดันมาจากความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด ความต้ องการแสดงออกซึง
อารมณ์ความรู้สกึ และความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพความสามารถ ผลทีได้ รับ
จากการกระทําคือ ความสุข ความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน เป็ นต้ น
1.2. แรงจูงใจภายนอกคือ ความต้ องการทีเกิดจากการเรี ยนรู้ ถูกกระตุ้นเร้ าให้
แสวงหาสิงล่อใจต่างๆจากภายนอกบุคคล อาทิ รางวัล เกียรติยศ ชือเสียง การยอมรับ
คําชืนชม ยกย่อง การสรรเสริ ญ เป็ นต้ น เป็ นการแสวงหาสถานภาพและการยอมรับ
จากบุคคลอืนในสังคม
2. กระบวนแบบคือ แนวทางในการแสดงออกของศิลปิ น ซึง มีความสอดคล้ องและ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถแบ่งประเภทของกระบวนแบบออกเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี %
2.1. กระบวนแบบปรนัยนิยมเชิงแสดงความถูกต้ องเหมือนจริ ง ผลงานประเภทนี %มุง่
แสดงความถูกต้ องเหมือนจริ งทังรู% ปทรงและสภาพแวดล้ อมต่างๆอย่างมีเหตุผล
2.2. กระบวนแบบเชิงรูปแบบนิยม มุง่ เน้ นแสดงสุนทรี ยภาพทางรูปทรงเป็ นหลัก
สําคัญ ศิลปิ นอาจแสดงออกด้ วยรูปทรงชีวภาพ หรื อรู ปทรงเรขาคณิต สะท้ อนความ
เรี ยบง่าย ความสมดุลมัน คง หรื อความมีระบบระเบียบ
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2.3. กระบวนแบบอัตนัยนิยมเชิงอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นการถ่ายทอดภาวะทาง
ความรู้สกึ ของศิลปิ นเป็ นสําคัญ โดยอาศัยรูปทรงทีบิดผัน หรื อคุณสมบัตขิ องสีทีตดั กัน
หรื อพื %นผิวทีแสดงออกอย่างรุ นแรง
ตลอดจนบรรยากาศทีมีผลโดยตรงต่อการเร้ า
อารมณ์ความรู้สกึ ให้ ปันป่ วน หรื อเร่าร้ อน
2.4 กระบวนแบบเชิงจินตนาการและสัญลักษณ์ ศิลปิ นมุง่ สะท้ อนภาพทีเกิดจาก
จินตนาการ อาจแสดงรู ปทรงในจินตนาการ หรื อรูปทรงเหมือนจริ งแต่ทว่าอยูใ่ น
สภาพแวดล้ อมทีผิดปกติวิสยั ขาดเหตุผล นอกจากนี %อาจแสดงรูปทรงเพือสือความเชิง
สัญลักษณ์ร่วมด้ วย
3. เนื %อหาคือ สาระหรื อความหมายทีศลิ ปิ นนําเสนอผ่านรู ปทรงและส่วนมูลฐานทาง
ศิลปะอืนๆ ซึง สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ เนื %อหาส่วนตัว และเนื %อหาสังคม
3.1 เนื %อหาส่วนตัว เป็ นการนําเสนอเรื องราวทีเกียวข้ องกับการแสดงออกด้ าน
จิตวิทยาส่วนบุคคล อาทิ ความรัก ความงาม ความประทับใจ ความกลัว ความเหงา
ความกดดัน ความเชือและความศรัทธาส่วนตัว
3.2 เนื %อหาสังคม เป็ นการแสดงเรื องราวทีเกียวข้ องระหว่างมนุษย์ด้วยกัน หรื อ
มนุษย์และสิงอืนในสังคม อาทิ เรื องราวทีเกียวข้ องกับทรัพยากรทางธรรมชาติ และ
สิงแวดล้ อมต่างๆ การดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ตลอดจนเรื องราวทางการเมืองการ
ปกครอง เป็ นต้ น
ข้ อมูลทีได้ จากการวิเคราะห์ผลงานทีแสดงออกด้ วยรูปสัตว์ของศิลปิ นทัง% 30 ท่าน
สามารถนํามาสรุ ปเป็ นตาราง โดยใช้ หมายเลขในการกําหนดความสําคัญของการแสดงออก กล่าวคือ
หมายเลข 1 หมายถึง การให้ ความสําคัญกับการแสดงออกด้ วยลักษณะดังกล่าวเป็ นลําดับแรก
และหมายเลข 2 หมายถึง การให้ ความสําคัญกับการแสดงออกด้ วยลักษณะดังกล่าวเป็ นลําดับรอง
โดยสามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี %
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ตารางที 2 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์แรงจูงใจ กระบวนแบบ และเนื %อหาของ 30 ศิลปิ น

การเมืองการปกครอง
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว
ความกลัว ความกดดัน
ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ
สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต

รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน
สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์
การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ
ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ
เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง
มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง

รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง

สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง

ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ
ความต้ องการเงิน

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

1
1
1
1
1

ความต้ องการรางวัล

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

427

* การวิเคราะห์ผลงานศิลปิ นเริมต้ นจากภาพที 38
* หมายเลข 1 หมายถึง การให้ ความสําคัญลําดับแรก หมายเลข 2 หมายถึง การให้ ความสําคัญลําดับรอง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

ภายนอก
ภายใน

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

ภาพ
ที*

1
1
1
1
1
38
39
40
41
42

สังคม
เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

428

การเมืองการปกครอง
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว
ความกลัว ความกดดัน

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ

428

1
2

ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ
สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต
สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์
รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน
สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์

ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ

การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง
มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง
สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง
รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง
ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ
ความต้ องการเงิน

1

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

ความต้ องการรางวัล

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

ภายนอก
ภายใน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ภาพ
ที

1
1
1
1
1
1
1
1
43
44
45
46
47
48
49
50

สังคม
เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

429

การเมืองการปกครอง
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว

สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์

สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต

429

1

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

1

ความกลัว ความกดดัน

รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ
ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ
เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง
มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง
สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง
รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง
ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ
ความต้ องการเงิน

1

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

ความต้ องการรางวัล

2
2

1
1
1
2
1
1

ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ

การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

1
1
1
1
1
1

สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51
52
53
54
55
56
57
58

1
1
1
1
1
1
1
1

ภาพ
ที

ภายนอก
ภายใน

2

2
2

1
1
2
1
2
2

1
1
1
1

สังคม
เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

430

การเมืองการปกครอง

1
1

1
1
2

1

430

รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน

สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์

สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต

การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ
ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ
เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง
มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง
สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง
รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง
ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ
ความต้ องการเงิน
ความต้ องการรางวัล
ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ
ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ
ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
59
60
61
62
63
64
65
66

สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

1
1
1
1
2
2
2
2

ภาพ
ที

ภายนอก
ภายใน

1
1

1
1
1
1

ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ

ความกลัว ความกดดัน

ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม

วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม

1
1

2
2
1
1
1
1

1

สังคม
เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

431

การเมืองการปกครอง
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว

มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง

431

1
1

ความกลัว ความกดดัน
ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ
สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต
สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์
รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน
สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์
การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ
ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ

สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง

เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง

รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

ความต้ องการรางวัล

ความต้ องการเงิน

ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

ภายนอก
ภายใน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ภาพ
ที

1
1
1
1
1
1
1
1
67
68
69
70
71
72
73
74

สังคม
เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

432

การเมืองการปกครอง
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว
ความกลัว ความกดดัน
ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ

สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์

432

1
1
1
1
1
1

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

1
1

สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต

รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน

ความต้ องการเงิน

ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ

รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง

สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง

มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง

เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง

ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ

การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความต้ องการรางวัล

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
75
76
77
78
79
80
81
82

1
1
1
1
1
1
1
1

ภาพ
ที

ภายนอก
ภายใน

1
1
1

1
1
1
1

สังคม
เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

433

การเมืองการปกครอง
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว
ความกลัว ความกดดัน

สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต

ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ

สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์

ความต้ องการเงิน

ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ

รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง

สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง

มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง

เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง

ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ

การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์

รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน

1

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

1

433

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

1
1

1
1

1
1
1
1

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

ความต้ องการรางวัล

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
2
2
2
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
83
84
85
86
87
88
89
90

1
1
1
1
1
1
1
1

ภาพ
ที

ภายนอก
ภายใน

1

สังคม
เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

434

การเมืองการปกครอง
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว

434

สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต

ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ

1
1
1
1

ความกลัว ความกดดัน

สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์

1
1
1
1

สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์
การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ
ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ
เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง
มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง
สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง
รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง
ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ
ความต้ องการเงิน

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

1
1
1
1
1
1
1
1

ความต้ องการรางวัล

1
1

รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

ภายนอก
ภายใน

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ภาพ
ที

1
1
1
1
1
1
1
1
91
92
93
94
95
96
97
98

สังคม
เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

435

การเมืองการปกครอง

435

1

วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว
ความกลัว ความกดดัน

1
1

การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์

รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน

1

1

1

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ
ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ
เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง
มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง
สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง
รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง
ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ
ความต้ องการเงิน

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

ความต้ องการรางวัล

1
1

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

1
1
1
1

สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ

1

สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
99
100
101
102
103
104
105
106

1
1
1
1
1
1
1
1

ภาพ
ที

ภายนอก
ภายใน

1
1
1
1

2
1
1
1
1
2
2
1

สังคม
เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

436

สังคม

การเมืองการปกครอง
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว
ความกลัว ความกดดัน

436

สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต

การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ
ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ
เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง
มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง
สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง
รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง
ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ
ความต้ องการเงิน

1
1
1

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

1
1
1

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

ความต้ องการรางวัล

1
1
1

สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์

สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์

1

รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
107
108
109
110
111
112
113
114

1
1
1
1
1
1
1
1

ภาพ
ที

ภายนอก
ภายใน

1
1

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ

1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2

1
1
1

1

1
1

1
1

เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

437

การเมืองการปกครอง
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว
ความกลัว ความกดดัน
ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ
สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต
สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์
รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน
สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์

ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ

การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง
มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง
สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง
รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง
ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ
ความต้ องการเงิน

1

437

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

ความต้ องการรางวัล

2

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
1

1
1

2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

ภายนอก
ภายใน

1

1
1
1
1
1
1
1
1

ภาพ
ที

1
1
1
1
1
1
1
1
115
116
117
118
119
120
121
122

สังคม
เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

438

การเมืองการปกครอง
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว
ความกลัว ความกดดัน
ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ
สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต
สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์
รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน
สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์

เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง

ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ

438

1
1
1
1

มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง
สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง
รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง
ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ
ความต้ องการเงิน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

ความต้ องการรางวัล

2
2
2

1
1
1
1
1
1

การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

1
1
1

2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

ภายนอก
ภายใน

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ภาพ
ที

1
1
1
1
1
1
1
1
123
124
125
126
127
128
129
130

สังคม
เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

439

สังคม

การเมืองการปกครอง
วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้ อม
ความศรัทธา ความเชือส่วนตัว
ความกลัว ความกดดัน

สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทีลกึ ลับ / อัศจรรย์

สัญลักษณ์ หรื อปริ ศนาทีสมั พันธ์กบั สภาวะจิต

ความรัก ความงดงาม ความประทับใจ

รู ปทรงจินตนาการ / ความฝั น / ภาพหลอน

ความต้ องการแสดงออกซึง ความคิด

ความต้ องการแสดงออกซึง อารมณ์ความรู้สกึ

ความต้ องการแสดงออกซึง ศักยภาพ

1
1
1
1

ความต้ องการรางวัล

ความต้ องการเงิน

ความต้ องการคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับ

รู ปทรงถูกต้ องเหมือนจริ ง

สภาพแวดล้ อมถูกต้ องเหมือนจริ ง

มีเหตุผล / ตังอยู
% ่บนพื %นฐานของความเป็ นจริ ง

เน้ นแสดงความงามของรู ปทรง

ลดทอนรู ปทรง / รู ปทรงเรขาคณิต / รู ปทรงชีวภาพ

เน้ นโครงสร้ าง สัดส่วน ความสมดุล มัน คง ระเบียบ

การตัดกันของสี / ค่านํ %าหนัก / พื %นผิว

สภาวะแวดล้ อม / บรรยากาศทีมีผลต่ออารมณ์

รู ปทรงเร้ าต่อความรู้ สกึ แสดงพลังความรุนแรง

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
131
132
133
134

1
1
1
1

ภาพ
ที

ภายนอก
ภายใน

2
2

เชิงจินตนาการ
และสัญลักษณ์

ส่วนตัว
อัตนัยนิยมเชิง
อารมณ์ความรู้สกึ
เชิงรูปแบบนิยม
ปรนัยนิยมเชิง
แสดงความ
ถูกต้ องเหมือนจริ ง

เนือ หา
กระบวนแบบ
แรงจูงใจ

439

440
ประวัตผิ ้ วู ิจยั
ชือ-สกุล
ทีอยู่

ประวัติการศึกษา
2544
2550

ปวีณา เอื อน้ อมจิตต์กลุ
302-4 ถ.หมืนหาญ ต.ท่าพีเลี ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
kanompangs@yahoo.com

สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาจิตรกรรม
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศลิ ป์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

