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               การด ารงอยู่ของสรรพสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้อ านาจแห่งความทุกข์และความเสื่อมโดยไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ ทุกสรรพสิ่งต้องเผชิญกับสภาพการเกิดและการดับสูญอย่างไม่มีวันจบสิ้นโดยทั่วถึง
และไม่มีข้อยกเว้น อาจกล่าวได้ว่า ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะที่ฝังอยู่ในทุกๆ ความ
เป็นไปของสรรพสิ่ง สภาวะการพังทลายของความหวังน ามาซึ่งความเศร้าโศก ความหม่นหมอง และ
ความหดหู่ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่และการหยัดยืนเพ่ือน าพาชีวิตไปสู่ความสุขสงบที่
แท้จริง ความรู้สึกบีบค้ันกดดันจากปัญหาครอบครัวที่สะสมพอกพูน น ามาซึ่งชีวิตที่ปราศจากแสงสว่าง
แห่งความสุข ต้องตกอยู่ภายใต้ร่มเงาที่มีแต่ความทุกข์และความเสื่อมเกาะกุมบดบังอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
เป็นปัญหาใหญ่ที่ไร้หนทางแก้ไข และเป็นความจริงที่ต้องเผชิญอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้  
               ประสบการณ์จากความทุกข์ในชีวิตน าไปสู่หนทางการเข้าถึงกฎแห่งไตรลักษณ์ของพระ
พุทธองค์โดยผ่านการศึกษาจากต าราและแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงการศึกษารูปแบบทางศิลปะที่
แสดงออกเกี่ยวกับความงามของความไม่สมบูรณ์ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทางปัญญาส าหรับการ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่ต้องผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผ่านกระบวนการแสวงหารูปทรงทาง
ประติมากรรมท่ีสามารถสื่อสะท้อนการเสื่อมสลายและกระตุ้นความรู้สึกสลดสังเวชไปพร้อมๆ กัน การ
ค้นหาเทคนิคและวัสดุในการสร้างงานศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัวและวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการเร้าความรู้สึกสลดสังเวชของผู้ชมโดยผ่านการพิจารณาผลงานศิลปะด้วย
ปัญญา อันเป็นการเปิดมรรคาแห่งการเข้าถึงธรรมะแก่ผู้ชมอย่างแยบยล 
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     Within the existence of everything, it is true that its has been appearing 
under the influences of suffer and decline without an absent to be avoid. Everything 
confront the birth and death as an eternal life cycle. This is the fact that adapted every 
states of beings; the state nor condition that hope has been collapsed. With an absent 
of wisdom to gain happiness and peaceful life, it bear to be sorrow. The fragile of 
family issues have overshadowed the light of happiness; under the shadow of sorrow 
and decline without a solution. This is the unavoidable reality to be confront.  

      Within the intellectual experience from “The Three Common 
Characteristics (The Nature Regulation)" of Buddha studies, “The Pali Canon” combines 
with the knowledge from the art of unwealthy aesthetic. This is the archive of wisdom 
for art: creative and perhaps the analysis, the synthesize to proceed the sculpture form 
in able to communicate and reflect the processes of decline to stimulate the feeling 
of sorrowful, to gain the procedure of sculpture technique and medium for originated 
art work. This is the factor to communicate the feeling of sorrow combine with the 
intellect of Dharma intriguing to the viewers. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
                    โครงการวิทยานิพนธ์หัวข้อ “สังเวชวิจักษ์: ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย” 
สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยอุปการะคุณจากหลายฝ่ายที่ช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดให้บ่ม
เพาะในตัวข้าพเจ้าจนเจริญงอกงามแผ่กิ่งก้านจนเป็นงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวข้าพเจ้าและ
สังคม 
                    ขอขอบคุณ แม่กอบแก้ว สุวรรณศร ผู้ให้ก าเนิดและให้ในทุกสิ่งทุกอย่างแก่ชีวิตของ
ข้าพเจ้าอย่างไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและไม่เคยหยุดที่จะให้ ซึ่งข้าพเจ้าไม่
สามารถกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ไพศาลสุดคณานับในพระคุณของท่านออกมาเป็นตัวอักษรหรือค าพูด
ใดๆ ที่จะแทนความรู้สึกซาบซึ้งอย่างสูงสุดในพระคุณนี้ออกมาได้เทียบเท่า 
                    ขอขอบคุณ ครูกฤษณา หงษ์อุเทน ครูผู้ให้ที่ประดุจดั่งมารดาผู้ให้ชีวิตแก่บุตร และ
ความรู้ความเข้าใจที่ครูมอบให้คือการบ่มเพาะสติปัญญาที่ท าให้ข้าพเจ้าสามารถเจริญเติบโตงอกงาม
ทางความคิด ความเข้มแข็งและเที่ยงตรงของครูคือแบบอย่างที่มอบแก่ศิษย์น าไปประพฤติดีปฏิบัติดี
ในชีวิต ความทุ่มเทและเสียสละเวลาของครูคือเบ้าหลอมของความส าเร็จที่ศิษย์ขอน้อมร าลึก 
                    ขอขอบคุณ ครูวิชัย สิทธิรัตน์ ที่ปรึกษาที่เปรียบดั่งบิดาตลอดการศึกษาหาความรู้เป็น
ระยะเวลา 12 ปีในรั้วคณะจิตรกรรมฯ ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ครูคือผู้ให้ความรู้ เป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบแม่พิมพ์อันประเสริฐที่สร้างความเป็นประติมากรให้กับข้าพเจ้า
เสมอมา 
                    สุดท้ายขอขอบคุณชะตากรรมโหดร้ายที่เป็นดั่งมิตรแท้ผู้ไม่เคยทอดทิ้ง หากแต่คอย
กลั่นแกล้งยั่วเย้าและมอบความอับโชค สิ้นหวัง เจ็บปวดขมขื่น และขวากหนามยากล าบาก
นานับประการเป็นสิ่งก านัลในตลอดช่วงชีวิตของข้าพเจ้าจนคุ้นชิน ซึ่งการถูกโบยตีและคุมขังจาก
โชคชะตาอันเลวร้ายนี้ช่วยหล่อหลอมให้ข้าพเจ้าปราศจากความหวาดหวั่นเกรงกลัวในการเผชิญชีวิต 
เข้มแข็งอดทนและไม่ย่อท้อต่อทุกอุปสรรค ยอมรับและเข้าใจในความบกพร่องของชีวิต ทั้งยังช่วย
สร้างแรงขับดันและแรงบันดาลใจในการสร้างเนื้อหาสาระให้กับงานวิทยานิพนธ์นี้ 
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
      สรรพสิ่งที่ปรากฏรูปในสากลจักรวาลนี้ ล้วนตกอยู่ภายใต้อ านาจแห่งความทุกข์และความ
เสื่อมอย่างเสมอภาคโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทุกสรรพสิ่งต้องเผชิญกับสภาพการเกิดและการดับสูญ
อย่างไม่มีวันจบสิ้นโดยทั่วถึงและไม่มีข้อยกเว้นอาจกล่าวได้ว่า ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็น
สภาวะที่ฝังอยู่ในทุกๆ ความเป็นไปของสรรพสิ่ง 
      เฉกเช่นเดียวกับวิถีชีวิตของข้าพเจ้าที่ไม่อาจหลีกพ้นด้วยเช่นกัน ข้าพเจ้าต้องพานพบกับ
ความปรารถนาที่ไม่เคยได้รับการตอบสนองอย่างพึงพอใจ ยิ่งมานะบากบั่นก็ยิ่งพบเจอแต่อุปสรรค 
ความหวังถูกโชคชะตาบดขยี้อย่างไร้ความปรานี ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความอับโชคที่มีอยู่
ตลอดชีวิต สร้างความทุกข์ทรมานให้เพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ นี่คือโศกนาฏกรรมแห่งชีวิตของข้าพเจ้า ชีวิตที่
ต้องเผชิญกับความทุกข์และความเจ็บปวดตลอดเวลาทั้งจากเหตุปัจจัยภายนอกและภายในตัวของ
ข้าพเจ้าเอง 
      การมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งความทุกข์น ามาซึ่งความเศร้าโศกและหดหู่ อีกทั้ง
บั่นทอนจิตใจให้อ่อนล้า ความสุขในชีวิตเป็นเพียงความรู้สึกให้บรรเทาทุกข์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ความ
ปรารถนาในสิ่งมีค่า อยากได้ใคร่มี น าไปสู่ความใคร่ครอบครองและยึดเหนี่ยวสิ่งนั้นไว้กับตนตลอดไป 
ความไม่พอใจ ความเกลียด ความขยะแขยง ความหวาดกลัว เป็นสิ่งที่ต้องการหลีกหนีให้พ้นและ
ต้องการขจัดออกไปให้ไกลตัว สภาวการณ์เช่นนี้สลับสับเปลี่ยนกันไปวันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่าอย่างไม่
เคยหยุดหย่อน ชีวิตที่เวียนว่ายไปตามอ านาจแห่งกิเลสตัณหานี้ เต็มไปด้วยความเร่าร้อน ปราศจาก
ความสงบสุข การถูกบีบค้ัน กดดันจากการล่อลวงของความปรารถนาใน ลาภยศ สรรเสริญ และความ
ยึดมั่นไม่อยากให้สูญเสียไป เหล่านี้น ามาซึ่งความทุกข์ เพราะจิตไม่อาจสลัดความยึดติดในโลกธรรมนี้
ได้ 
               การได้ประจักษ์แจ้งในธรรมะของพระพุทธองค์ น ามาซึ่งการตื่นรู้และมีความพยายามที่จะ
ขจัดอวิชชาเหล่านี้ให้ออกไปให้สิ้นจากตัวข้าพเจ้า แต่การบรรลุสู่เป้าหมายนี้หาใช่หนทางที่เรียบง่ายไม่ 
ด้วยข้าพเจ้ายังคงเป็นปุถุชน ผู้ยังไม่สามารถควบคุมชีวิตที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาได้ อย่างไรก็ตาม
ข้าพเจ้าก็ยังคงมองเห็นความหวังอันสุกสว่างท่ามกลางดวงจิตที่มืดบอดด้วยอวิชชาของตน 
               พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ชี้ทางสว่างและความสงบให้กับข้าพเจ้ า ปลุกจิต
วิญญาณของข้าพเจ้าให้ตื่นไปสู่การตระหนักรู้ถึงความจริงแท้อันไม่เที่ยงของสรรพสิ่งว่าทุกสิ่งล้วนเป็น
สิ่งสมมุติที่ถูกปรุงแต่งและบัญญัติขึ้นด้วยโลกธรรม ไม่มีสิ่งใดเลยที่มีอยู่เอง เป็นอยู่เองโดยไม่ต้องอิง
แอบ อาศัยสิ่งอ่ืนๆ สรรพสิ่งต้องอาศัยสิ่งอ่ืนเพ่ือเกิดขึ้นและเป็นไป เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีแก่นแท้ เราจึง
หาควรไปยึดมั่นถือมั่นกับมายาคติเหล่านี้ไม่ 
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               การใช้หลักพุทธศาสนาขจัดอวิชชานั้น ข้าพเจ้ายึดหลักแห่งไตรลักษณ์ในการพิจารณา
ความเป็นไปของสรรพสิ่งเพ่ือให้รู้แจ้งว่าทุกสิ่งนั้นเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้ เปลี่ยนแปร
ตลอดเวลา ความทุกข์คือการไม่อาจคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้  และอนัตตาคือการที่ไม่สามารถบังคับ
บัญชาให้เป็นไปตามใจและความไร้ตัวตน  
               หลักแห่งไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้าชี้ทางสว่างให้มนุษย์รู้เท่าทันกระแสเปลี่ยนแปลงของ
โลก หัดท าให้ใจหนักแน่นมั่นคง รู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันเป็นหลักแห่งการด ารงอยู่บนโลกนี้ได้
อย่างมีความสุข ผู้ที่ปรารถนาพ้นทุกข์ได้ ก็ต้องอาศัยการพิจารณาไตรลักษณ์เป็นที่ตั้ง เมื่อรู้แจ้งในไตร
ลักษณ์แล้ว ย่อมน าไปสู่ญาณทัศนะ อันเป็นเครื่องท าลายอวิชชาและน าไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ได้ 
               ข้าพเจ้าในฐานะศิลปิน ซึ่งมองเห็นทางหลุดพ้นด้วยหลักแห่งไตรลักษณ์ แต่ยังไม่อาจ
บรรลุผลได้ ความคิดในการปฏิบัติธรรมะโดยน าความรู้แจ้งเป็นคบไฟแห่งปัญญาสู่ความดับทุกข์ยังอยู่
บนหนทางที่ยาวไกล แต่ข้าพเจ้าหาได้ย่อท้อไม่ข้าพเจ้าจึงตั้งใจจะใช้ทักษะปัญญา และความสามารถ
ทางศิลปะของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมที่สามารถสื่อสะท้อนหลักแห่งไตรลักษณ์
โดยผ่านความเสื่อมสลาย เพ่ือให้ผู้ชมบรรลุถึงปัญญาและมุ่งปฏิบัติไปสู่การดับทุกข์เช่นเดียวกับที่
ข้าพเจ้าก าลังพยายาม ดังนั้นการสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า จึงเปรียบเสมือนการปฏิบัติธรรม
โดยใช้กฎแห่งไตรลักษณ์เป็นปัญญาน าสู่ความส าเร็จคือการดับทุกข์ 
               เนื้อหาในการท างานของข้าพเจ้าคือ การพยายามใช้ความเสื่อมสลายแห่งสรรพสิ่งเป็น
กุญแจไขน าไปสู่ปัญญาซึ่งอาจจะดูขัดกับหลักทฤษฎีเรื่องของความงามหรือสุนทรียศาสตร์ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นความงามและความสมบูรณ์แบบ ขจัดความไม่งามหรือความบกพร่อง 
เชิดชูความงดงามที่น าไปสู่ความรู้สึกอันสุนทรีย์เพื่อสร้างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ 
               ส าหรับข้าพเจ้าคุณค่าทางความงามทางสุนทรีย์สามารถแบ่งออกเป็นสองด้านคือ สุ
ทรรศนะ(คิดแง่บวก) และทุทรรศนะ(คิดแง่ลบ) ซึ่งความงามทั้งสองด้านนี้ ถึงแม้จะมีรูปแบบผิดแผก
แตกต่างกัน หากแต่มีเป้าประสงค์เดียวกันคือ การสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้แก่ผู้ชมโดยผ่านกระบวน
การทางศิลปะอันเกิดจากอารมณ์และจิตวิญญาณท่ีมีลักษณะเฉพาะของศิลปินแต่ละคน  
               ข้าพเจ้าใคร่ใช้ความคิดในหลักการเดียวกับแนวคิดของอัจฉริยะศิลปินแห่งโลก ที่มองผ่าน
มุมมองแห่งความงามแตกต่างไปจากทฤษฏีแห่งความงามที่เป็นคลาสสิก ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง
แนวคิดในการสร้างงานของศิลปินยุคกลางที่น าเสนอรูปพระเยซูถูกตรึงกางเขน ที่เน้นความสง่างาม
ปราศจากซึ่งความเจ็บปวดทรมานในลักษณะที่เป็นผู้มีชัยเหนือความตาย  พระเยซูผู้เป็นพระมหาไถ่ 
เป็นบุตรแห่งพระผู้เป็นเจ้า ผู้ผ่านพ้นความเจ็บปวดทรมานจากการถูกตรึงกางเขน และผู้เป็นพระ
อาจารย์แห่งโลก แนวคิดการสร้างงานเช่นนี้ยืนหยัดยาวนานมานับร้อยนับพันปี จวบจนกระทั่งศิลปิน
ปลายยุคกลางและศิลปินเอกแห่งยุคเรอเนสซองส์ตอนต้นคือ กรุนด์เดอร์วาร์ด และโดนาเทลโล ได้มี
ความคิดแปลกแยกออกไปว่า การที่มนุษย์จะได้รู้ซึ้งถึงการเสียสละตนอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู ที่ทรง
ยอมเจ็บปวดทรมานและตายบนไม้กางเขน เพ่ือไถ่บาปให้กับมวลมนุษยชาติ ควรจะมีวิธีการน าเสนอ
ภาพของพระเยซูถูกตรึงกางเขนในลักษณะที่เจ็บปวดทรมาน เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกผู้ที่ต้องประสบ
และได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างน่าอนาถจนโลหิตสุดท้ายหลั่งลงสู่พ้ืนพิภพ ดังนั้น พวกเขาจึง
เสนอภาพพระเยซูที่แสดงอาการที่เจ็บปวด กล้ามเนื้อทุกส่วนบิดเกร็ง พระพักตร์ของพระองค์แม้จะ
สงบ แต่ก็บ่งบอกถึงการทนทุกข์ทรมานก่อนที่จะสิ้นลมหายใจ การน าเสนอศิลปะในลักษณะนี้
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ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ ความรู้สึกถึงความสลดสังเวช ท าให้คนรู้ซึ้งถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่
ของพระองค์ ซึ่งจะน าไปสู่ความศรัทธาอันสูงส่งได้มากกว่าศิลปะแบบคลาสสิก แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ตาม 
               ส่วนในด้านประติมากรรม Bonn Pieta ที่แกะสลักขึ้นด้วยไม้ในปี ค.ศ. 1325 ในประเทศ
เยอรมัน แสดงอารมณ์ความโศกเศร้าของพระแม่ที่มีต่อศพของพระเยซูที่สิ้นชีพด้วยความทุกข์ทรมาน
จากการตรึงกางเขน ซึ่งแสดงอารมณ์เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเยี่ยงมนุษย์ที่รู้สึกถึงการจากไปของ
บุคคลอันเป็นที่รัก แตกต่างจากงาน Pieta ของไมเคิลแองเจลโลที่พระพักตร์ของพระแม่มีความสงบ
เรียบเฉยต่อการตายของพระเยซู ที่สิ้นชีพอย่างสงบปราศจากความเจ็บปวดใดๆ อันเป็นลักษณะของ
ประติมากรรมคลาสสิกอย่างชัดเจน 
               อีกราวสี่ร้อยปีต่อมาศิลปินเอกชาวเสปนนาม ฟรานซิสโก โกย่า (1746-1828) ได้สร้าง
ผลงานภาพพิมพ์ร่องลึกขึ้นในปีค.ศ. 1810 โดยใช้ชื่อชุดว่า “Disaster of War” ซึ่งประกอบด้วย
ชิ้นงานจ านวน 80 ชิ้น เนื้อหาเป็นการแสดงความทารุณโหดร้าย อันเนื่องมาจากสงครามคาบสมุทร ซึ่ง
จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสได้ท าการบุกเสปนในปี 1808 โดยหวังจะสถาปนา โจเซฟ โบนาร์ปาร์ด 
พ่ีชายของตนขึ้นปกครองเสปน ชาวเสปนจึงลุกข้ึนสู้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอังกฤษและโปรตุเกส 
ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นปฏิกิริยาต่อต้านและประณามการสังหารโหดจากการรุกรานของฝรั่งเศส 
โดยสะท้อนภาพการตกเป็นเหยื่อของพลเรือนที่ถูกข่มเหง อันน าไปสู่ผลกระทบที่น่าสะพรึงกลัวของ
สงครามนี้ ความอดอยากทรมาน ความโหดร้ายของกองทัพทั้งสองฝ่ายที่มีลักษณะเหมือนสัตว์ป่า 
ผู้หญิงต้องลุกขึ้นต่อสู้เพ่ือปกป้องตนเองและลูกจากการถูกกองทัพฝรั่งเศสกระท าการทารุณและข่มขืน 
โกย่าสร้างผลงานชุดนี้ในช่วงบั้นปลายของชีวิต ขณะมีปัญหาด้านสุขภาพและหูหนวก เขาปฏิเสธ
รูปแบบการน าเสนอศิลปะอันน่ารื่นรมย์ในแนวประเพณีนิยม หันมาใช้ค่าน้ าหนักแสงเงาแทนการใช้สี
เพ่ือเน้นความอัปยศอดสูของสงคราม ทั้งหมดเป็นการย้ าเตือน ความโหดร้ายของมนุษย์ที่กระท ากับ
มนุษย์ด้วยกันเพียงเพราะความขัดแย้งทางการเมือง และท้ายที่สุดผลกระทบของสงครามก็ส่งมาถึง
พวกเราทุกคนในที่สุด 
               โกย่าเป็นศิลปินที่จัดอยู่ในกลุ่มลัทธิโรแมนติก (Romanticism) ซึ่งถืออารมณ์เป็นสิ่ง
ส าคัญเหนือกว่าทุกสิ่ง ศิลปินจึงมักจะเลือกเนื้อหาที่สามารถสร้างสุนทรียะภายใต้การส าแดงพลัง
อารมณ์อันเข้มข้น (Intensive) ให้แก่ผู้ชม เช่น ความโหดร้ายทารุณจากการต่อสู้ และความโกรธ
เกรี้ยว ซึ่งแสดงออกโดยการใช้ความแตกต่างระหว่างแสงสว่างและเงามืด และฝีแปรงที่สื่อสะท้อนถึง
การตอบสนองทางอารมณ์อย่างฉับพลันทันที อันเป็นการตระหนักถึงเสรีภาพที่จะแสดงโลกทัศน์
ส่วนตัวออกมา โดยถ่ายทอดอารมณ์และประสบการณ์ภายใน ไม่ว่าจะเป็นความเกรี้ยวกราดพลุ่งพล่าน 
ความลึกลับ หรืออารมณ์ท่ีรุนแรงสู่สายตาผู้ชม 
                 หากเปรียบศิลปะคือภาษาชนิดหนึ่งที่มนุษย์ใช้ถ่ายทอดความรู้สึกภายในตนออกมาให้
ผู้อื่นรับรู้ มันก็คงเป็นภาษาที่งดงามและมีมิติที่หลากหลายมากที่สุด เนื่องจากมีการขยายขอบเขตของ
ตัวมันเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการให้ความหมายและการสร้างความเข้าใจในศิลปะของมนุษย์ต้อ ง
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดทุกยุคสมัย แต่ไม่ว่ารูปแบบจะถูกปรับเปลี่ยนไปสักเท่าใด สาระส าคัญในการ
แสดงออกส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับการ “เล่าเรื่อง” (Narrative) โดยเฉพาะศิลปะแนวประเพณีนิยม 
(Traditional Art) ที่มุ่งรับใช้ศาสนาและชนชั้นสูงมาตั้งแต่บรรพกาล ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราว
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เกี่ยวกับประวัติหรือต านานความเชื่อ ซึ่งทุกอย่างต้องอ้างอิงรูปทรงหรือวัตถุที่สมบูรณ์แบบ เพ่ือให้
ผู้ชมสามารถเข้าใจได้โดยง่ายตามเนื้อหาที่ถูกก าหนดขึ้น 
               แต่ในศิลปะเซน มักเผยให้เห็นอารมณ์สงบ นิ่ง และเรียบง่ายอย่างยิ่ง เป็นความงามแบบ
ล้ าลึก  ลึกลับ และสันโดษวิเวก การวาดภาพได้กลายเป็นวัตรปฏิบัติเพ่ือน้อมน าจิตใจให้สงบมีสมาธิ 
ดังเช่น รูปวงกลมเอนโซ (Enso) ผู้วาดจะนั่งสงบส ารวมให้เกิดสมาธิ ก่อนจะตวัดพู่กันลงบนกระดาษ
หรือผ้าไหมอย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียว กล่าวกันว่าการวาดภาพวงกลมนี้สามารถสะท้อนคุณภาพทาง
จิต และสมาธิของผู้วาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับวิถีทางการบรรลุธรรมขั้นสูงแบบฉับพลัน 
(Sudden) ซึ่งสะท้อนความคิดที่ว่าการฝึกฝนปฏิบัติธรรมไม่จ าเป็นต้องผ่านการท่องบ่นภาวนา หากแต่
สามารถใช้การท างานศิลปะเป็นสิ่งน้อมน าประสบการณ์ทางศาสนาเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าได้ 
               นอกจากนั้นยังมีวิธีการวาดภาพที่มีการวางองค์ประกอบแบบเน้นมุมใดมุมหนึ่ง ให้เกิด
ความสมดุลแบบไม่เท่าเทียม (Asymmetry Balance) ซึ่งแตกต่างจากหลักองค์ประกอบของตะวันตก
เป็นการเล่นจังหวะระหว่าง “ความมี” กับ “ความไร้” หรือ “รูปทรง” กับ “พ้ืนที่ว่าง” เช่น ผลงาน
ของ หม่าหยวน (Ma Yuan 1190-1225) มักน าเสนอภาพทิวทัศน์ที่ดูเวิ้งว้าง เปล่าเปลี่ยว โดยมีจุด
สนใจเล็กๆที่มุมใดมุมหนึ่ง  มีการเขียนเส้นและปาดป้ายสีให้น้อยครั้งที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยไม่มีการ
ประดิดประดอย ในสภาวะความเวิ้งว้าง ขาดแคลน และโดดเดี่ยว กลับเติมเต็มไปด้วยคุณค่าทางจิต
วิญญาณ และเปี่ยมล้นจากการสัมผัสรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรอบตัว เป็นการค้นหาคุณค่า
ภายในเพื่อมุ่งสู่ความจริง และความงามบางอย่างที่เหนือไปกว่าโลกแห่งผัสสะจะหามีได้ 
               หลักสุนทรียภาพของตะวันออกโดยส่วนใหญ่มักได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก
พระพุทธศาสนา สิ่งนี้ท าให้วิธีคิดด้านความงามของตะวันออกแตกต่างจากตะวันตกที่มีฐานคิดแบบ
กรีก-โรมันอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะหลักสุนทรียศาสตร์แห่งความไม่สมบูรณ์ หรือ “วาบิ-ซาบิ” ซึ่งเป็น
แนวคิดด้านความงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายเซน และถือ
เป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ปรากฏในศาสตร์ทุกแขนง ด้วยการแสดงออกที่เรียบง่าย การ
จัดวางองค์ประกอบแบบไม่สมมาตร การให้คุณค่ากับสิ่งที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือสิ่งที่เลยจุดสมบูรณ์
มาแล้วจากทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีรูปลักษณ์อย่างไรไม่ว่าจะเป็นขี้ของม้า หรือกรามของลาก็ล้วน
น าพาจิตมนุษย์ไปสู่ความหลุดพ้นได้ สุนทรียภาพนี้จึงเป็นการก้าวข้ามข้อจ ากัดทางความคิดของมนุษย์
ที่ยึดติดและคุ้นชินกับความสมบูรณ์ เสาะแสวงหาแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิตและเมื่อไม่ได้มาซึ่งสิ่ง
สมบูรณ์นั้นก็น ามาซึ่งความทุกข์ การพิจารณาคุณค่าของสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ช่วยให้มนุษย์ผ่อนคลายจาก
ความแปรปรวนไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ด้วยการใช้ศิลปะเป็นอุบายในการถอดถอนและกล่อม
เกลาจิตใจให้หลุดพ้นจากบัญญัติทั้งปวงที่เป็นสิ่งปรุงแต่งจากความคิดของมนุษย์ วาบิ -ซาบิจึงมุ่ง
น าเสนอความบกพร่องและความเสื่อมสลายโดยเจตนา เพ่ือสร้างประสบการณ์ทางความงามในอีกด้าน
ที่ชี้ให้เห็นความจริงของสรรพสิ่งว่ามีความเสื่อมสลายเป็นสาระ และความงามก็ควรแสดงความเป็นสัจ
ธรรมของวัตถุมากกว่าความงามที่เป็นมายาจากการปรุงแต่งประดับประดา การเห็นแจ้งในธรรมชาติมี
ความส าคัญกว่าการบิดเบือนที่มาจากเปลือกนอกของมายาคติ 
               ดังนั้นผลงานของข้าพเจ้าจึงมุ่งเน้นการแสวงหารูปทรงที่สามารถสื่อสะท้อนความสลด
สังเวชใจ อันเกิดจากความผันแปรไม่แน่นอนของทุกสรรพสิ่งในโลก ความเปลี่ยนแปลงจากความ
สมบูรณ์แบบทั้งความงามของรูปทรงอันเป็นสิ่งชื่นบานของมนุษย์เมื่อได้เห็น กลับตาลปัตรเป็นการ
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เสื่อมสลายของรูปทรงที่งดงาม ไปสู่รูปทรงที่ก าลังเสื่อมสลายผุพัง อันสามารถกระทบใจคนให้รู้สึกสลด
สังเวช และน าไปสู่หนทางแห่งการพิจารณาความจริงแท้แน่นอนของทุกสรรพสิ่ง ที่อยู่ในค าสั่งสอนอัน
เกิดจากความรู้แจ้งของพระพุทธเจ้าซึ่งก็คือไตรลักษณ์นั่นเอง 
               ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การสร้างงานศิลปะของข้าพเจ้าในครั้งนี้เปรียบประดุจการ
ปฏิบัติธรรม เนื้อหาการแสดงออกที่ข้าพเจ้ามุ่งเน้นคือการพิจารณาความเสื่อมสลายของสรรพสิ่งเพ่ือ
ชี้ให้เห็นโทษแห่งรูป (อาทีนวะ) การมองเห็นเป็นธรรมดา (ตถตา) อันน าไปสู่ความเห็นชอบ (สัมมาทิฐิ) 
ซึ่งเป็นหนทางที่จะน าไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ โดยการละวางการยึดมั่นถือมั่ นในทุกข์ ใช้สติเปิด
ดวงตาให้ตระหนักรู้เพ่ือจะได้มองเห็นปัญญา โดยผ่านคุณค่าทางความงามของรูปทรงที่ก าลังค่อยๆ
เสื่อมสลาย 
               ดังนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่สร้างผลงานศิลปะที่เป็นสื่อสะท้อนความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา ของทุกสรรพสิ่งและข้าพเจ้าใคร่จะให้ผลงานศิลปะจุดประกายการหยั่งรู้ และประสบการณ์
แห่งการเข้าถึงธรรมะ เป็นสะพานแห่งปัญญาที่เชื่อมสิ่งที่มองเห็นเข้ากับสิ่งที่มองไม่เห็น ให้ไตรลักษณ์
แสดงตัวตนออกมาด้วยจิตแห่งความสังเวชของผู้ชม ที่เกิดการหยั่งรู้โดยผ่านการมองเห็นความเสื่อม
สลายแห่งรูปที่ปรากฏในผลงานศิลปะของข้าพเจ้า 
 
2. ควำมมุ่งหมำยและจุดประสงค์ของกำรศึกษำ 
               2.1 แสวงหารูปทรงทางประติมากรรม ที่สามารถตอบสนองเนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับการท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งเน้นการกระตุ้นความสังเวชใจโดยผ่านรูปทรงที่ก าลังเสื่อมสลาย รวมทั้งแสวงหา
เทคนิคที่เหมาะสมกับรูปทรงทางประติมากรรมนี้ 
               2.2 ศึกษาหลักพุทธปรัชญาเกี่ยวกับไตรลักษณ์และหลักปรัชญาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหัวใจ
ของการสร้างงานชุดนี้ 
               2.3 ศึกษาสุนทรียศาสตร์ที่ว่าด้วยความงามจากความสมบูรณ์ และความงามจากความไม่
สมบูรณ์ 
               2.4 ศึกษาผลงานของศิลปินที่สื่อสะท้อนเนื้อหาสาระที่แสดงออกเกี่ยวกับไตรลักษณ์ หรือ
สัจธรรมที่ใกล้เคียงกัน 
 
3. สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
               ประสบการณ์จากการเข้าถึงกฎแห่งไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้าโดยผ่านการศึกษาจาก
ต ารา หนังสือ และแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็นข้อมูลทางปัญญาส าหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ต้องผ่าน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ในกระบวนการแสวงหารูปทรงทางประติมากรรมที่สามารถสื่อสะท้อน
การเสื่อมสลายของทุกสรรพสิ่งและกระตุ้นความรู้สึกสลดสังเวชไปพร้อมๆกัน เทคนิคและวัสดุในการ
สร้างงานศิลปะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการเร้าความรู้สึกสลดสังเวชของผู้ชมโดยผ่านการพิจารณา
ผลงานศิลปะด้วยปัญญาอันเป็นการสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ทางธรรมะแก่ผู้ชมได้อย่างแยบ
ยล 
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4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
               4.1 ศึกษารูปทรงหลากหลายรูปแบบที่คิดว่าจะสามารถสื่อสะท้อนสภาวะแห่งการเสื่อม
สลายของรูปทรงและวัสดุ ซึ่งอาจผ่านการผุพังของเนื้อวัสดุ การบิดเบี้ยวของรูปทรง หรือการเสื่อม
สลายของโครงสร้างภายในที่มีผลกระทบต่อรูปทรงภายนอก ดังนั้นการแสวงหาวัสดุที่ตอบสนอง
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสะท้อนความเสื่อมสลายของรูปทรง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญใน
กระบวนการสร้างงานศิลปะนี้ 
               4.2 ศึกษาหลักการแห่งไตรลักษณ์ และหลักปรัชญาที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับ
วิธีการน าเสนอผลงานศิลปะท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสรรพสิ่ง 
               4.3 ศึกษาทฤษฏีแห่งความงามที่สมบูรณ์แบบและความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบเพ่ือแสวงหา
รูปทรงที่ก าลังเสื่อมสลาย ซึ่งสามารถกระตุ้นความรู้สึกสลดสังเวชแก่ผู้ชม 
 
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
               5.1 กำรเขียนวงกลมแบบฉับพลัน (Enso) หมายถึง การฝึกสมาธิในแบบนิกายเซนโดยผู้
ฝึกจะตั้งสมาธิและก าหนดจิตให้หยุดนิ่งที่ปลายพู่กันจุ่มหมึกแล้วตวัดเป็นรูปวงกลมลงบนกระดาษโดย
ทันที ซึ่งกระบวนการนี้เป็นวิธีการที่อาจารย์ผู้สอนเซนใช้ในการตรวจสอบคุณภาพจิตของผู้ฝึกเซน 
เพราะลักษณะของวงกลมจะแสดงออกถึงสภาวะจิตของผู้วาดว่ามีความสงบนิ่งเพียงไร ดังนั้นการ
รักษาสภาวะจิตให้ว่างเปล่าปราศจากการครอบง าด้วยความคิดใดๆ จึงเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิบัติ
สมาธิของนิกายเซน 
               5.2 ควำมโศกเศร้ำ (Mujo) หมายถึง หลักสุนทรียภาพหนึ่งในงานศิลปะแบบเซนที่เป็น
อารมณ์ความรู้สึกทางความงามที่สัมพันธ์กับความโศกเศร้า ซึ่งมาจากความเข้าใจในสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงในสรรพสิ่งว่าต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ซึ่งการยอมรับความเป็นจริงได้ก่อให้เกิด
ความงามขึ้นภายในจิตใจ และเป็นแนวคิดส าคัญของวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลังการรับอิทธิพลจากพุทธ
ศาสนา 
               5.3 สัดส่วนทองค ำ (Golden Section) หมายถึง อุดมคติทางความงามที่เกิดขึ้นในยุค
กรีกโบราณ ซึ่งได้จากการก าหนดส่วนทางคณิตศาสตร์โดยอ้างอิงกับตัวเลข 1.618  
               5.4 ลัทธิเกินพอดี, จริตนิยม (Mannerism) หมายถึง ลัทธิศิลปะท่ีมีลักษณะงานค่อนข้าง
เป็นไปในแนวทางรุนแรง ทั้งด้านเนื้อหา กรรมวิธี และการแสดงออก ภาพคนจะดูสูงยาว มีส่วนสัด
ผิดปกติหรือไม่ก็ดูบิดเอ้ียวคล้ายกับอาการทุรนทุราย ซึ่งท าให้รูปทรงต่างๆ ผันแปรไปจากความจริง มี
การเน้นอารมณ์จินตนาการตามเจตนาของศิลปินมากกว่าเคยมีมา เป็นการแสดงปฏิกิริยาต่อต้าน
ทฤษฎีดุลยภาพและการผสานกลมกลืนที่เคยยึดถือกันอย่างเคร่งครัดมาก่อน และเป็นสะพานเชื่อมต่อ
ระหว่างศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยากับศิลปะสมัยบาโรก        
     5.5 รูปทรงบิดเกลียวคล้ำยงู (Figura Serpantinata) หมายถึง รูปแบบการแสดงออก
ของรูปทรงคนในงานศิลปะที่สร้างการบิดเอ้ียวของสัดส่วนทางกายวิภาคและโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่
บิดเกลียวรอบแกนกลางของร่างกาย (Axis) เพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้รับความเจ็บปวดทุกข์
ทรมานอย่างแสนสาหัส 
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
               การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ “สังเวชวิจักษ์: ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย” 
นอกจากจะเป็นการแสดงออกจากความรู้สึกส่วนตัวโดยการศึกษาหาความรู้ที่มีกระบวนการวิจัยอย่าง
เป็นขั้นตอนเพ่ือสะท้อนถึงอารมณ์ที่อยู่ภายในของข้าพเจ้า ยังสามารถกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับความ
งามของความไม่สมบูรณ์ผ่านความรู้สึกสลดสังเวชจากรูปทรงที่ก าลังเสื่อมสลายให้แก่ผู้ชมได้ตระหนัก
ถึงสภาวธรรมได้ 
 
7. ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา ก.ย.58 - ส.ค.59 

 

ขั้นตอน 

ระยะเวลา ก.ย.58 - ส.ค.59 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

 

7.1 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางทฤษฎี เช่น กฎแห่งไตรลักษณ์ 
สุนทรียศาสตร์แห่งความสมบูรณ์และความไม่สมบูรณ์ พร้อมกับการทบทวน
วรรณกรรม ศึกษาแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือ
ใกล้เคียงกันของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ 

 

            

 

7.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการสร้าง
งานศิลปะ 

 

            

 

7.3 แสวงหารูปทรงทางประติมากรรมที่สามารถสื่อแสดงสภาวะแห่งการ
เสื่อมสลาย พร้อมกับกระตุ้นความรู้สึกสลดสังเวช ตามหลักการสร้างงาน
ศิลปะเชิงวิชาการ เช่น การศึกษารูปทรงต่างๆด้วยการร่างแบบ 2 มิติ ด้วย
ดินสอ ขณะเดียวกันก็ศึกษาการจัดวางองค์ประกอบ และทัศนธาตุใน
หลากหลายรูปแบบจนกระทั่งได้ผลอันเป็นที่น่าพอใจ 

 

            

 

7.4 คัดเลือกแบบร่าง 2 มิติ เพื่อน ามาท าเป็นแบบร่าง 3 มิติ ด้วยดินน้ ามัน 
เพื่อหาความสมบูรณ์แบบของรูปทรงในลักษณะ 3 มิติ 
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา ก.ย.59 - ส.ค.60 

 

ขั้นตอน 

ระยะเวลา ก.ย.59 - ส.ค.60 

ก.
ย. 

ต.ค
. 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

 

7.5 คัดเลือกแบบร่างที่สามารถสื่อความหมายที่ต้องการได้มากที่สุด 

 

            

 

7.6 ศึกษาข้อมูลเพื่อเลือกเทคนิคหรือวัสดุที่เหมาะสมกับงานหรือสามารถ
ตอบสนองตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ 

 

            

 

7.7 สร้างผลงานประติมากรรม พร้อมกับจัดท าเอกสารประกอบผลงาน 

 

            

 

7.8 จัดนิทรรศการการแสดงผลงาน 

 

            

 

8. เวลำที่ใช้ในกำรท ำงำน ประมำณ 2 ปี 
              คิดว่าจะเริ่มท างาน ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

    และเสนอวิทยานิพนธ์ ภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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9. วิธีกำรศึกษำ 
                เพ่ือการศึกษาในเรื่อง “สังเวชวิจักษ์: ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย” วิธีการศึกษา
ของข้าพเจ้าจึงแบ่งออกดังนี้ 
                9.1 ศึกษาหลักพุทธปรัชญาที่เกี่ยวกับกฎแห่งไตรลักษณ์จากต ารา หนังสือ และข้อมูล
จากแหล่งอื่นๆ 
                9.2 ศึกษาทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์อันว่าด้วยความงามที่สมบูรณ์แบบ และความงามที่
ไม่สมบูรณ์แบบจากต ารา หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
                9.3 ศึกษาผลงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับไตรลักษณ์หรือสัจธรรมที่ใกล้เคียงกันของ
ศิลปินไทย และศิลปินต่างประเทศ 
                9.4 สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลของศิลปินที่สร้างผลงานเกี่ยวกับไตรลักษณ์ในประเทศไทย 
เช่น 
                     9.4.1 ศาสตราจารย์ วิชัย สิทธิรัตน์ 
                     9.4.2 อาจารย์ นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน 
                9.5 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการสร้างงานศิลปะต่อไป 
 
10. แหล่งข้อมูล  
                10.1 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                10.2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
                10.3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                10.4 อาจารย์ที่ปรึกษา 
                10.5 สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม 
                10.6 อินเตอร์เน็ต เว็บไซท์และยูทูบ  
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บทที่ 2 

กำรทบทวนวรรณกรรม 

               การสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินทุกยุคทุกสมัยต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เนื้อหาและแนวคิดที่ต้องการสื่อกับผู้ชม การเลือกรูปแบบและวิธีการน าเสนอเป็นอีกหนึ่ง
กระบวนการที่ซับซ้อนทางความคิด ซึ่งศิลปินต่างเล็งผลเลิศเพ่ือให้ผลงานของตนกระทบใจผู้ชมและ
กลายเป็นอมตศิลป์ การทบทวนวรรณกรรมในเล่มวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต นับเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่อธิบายค ากล่าวข้างต้นให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านการพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
1. พุทธปรัชญำ 
               การด ารงอยู่ของทุกสรรพสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้อ านาจแห่งความทุกข์และความเสื่อมโดยไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ ทุกสรรพสิ่งต้องเผชิญกับสภาพการเกิดและการดับสูญอย่างไม่มีวันจบสิ้นโดยทั่วถึง
และไม่มีข้อยกเว้นอาจกล่าวได้ว่า ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะที่ฝังอยู่ในทุกๆ ความเป็นไป
ของสรรพสิ่ง เฉกเช่นเดียวกับวิถีชีวิตของข้าพเจ้าที่ไม่อาจหลีกพ้นด้วยเช่นกัน ความทุกข์ในชีวิต
ข้าพเจ้า ส่วนหนึ่งมาจากความมุ่งหวังและความปรารถนาให้ครอบครัวมีความสุขและมีองค์ประกอบที่
สมบูรณ์พร้อมยิ่งไปเท่านั้น คือความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะรักษาสายใยสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของคน
ในครอบครัวและสภาพแวดล้อมอันสงบสุข หากแต่สภาพการณ์ในความเป็นจริงกลับต้องเผชิญปัญหา
กับความผิดหวังที่รุมเร้าทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งจากผู้สืบสายเลือดของข้าพเจ้าที่บกพร่องพิการ
ทางระบบประสาท มีสภาวะแปลกแยก และขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว ความขัดแย้งอย่าง
รุนแรงจากแรงกดดันเหล่านี้ เป็นอุปสรรคที่บั่นทอนท าลายความมุ่งหวังและความฝันในการมีชีวิต
ครอบครัวที่สมบูรณ์และมั่นคงของข้าพเจ้า 
                สภาวะการพังทลายของความหวังน ามาซึ่งความเศร้าโศก หม่นหมอง หดหู่ และท้อถอย
ต่อการด ารงอยู่และหยัดยืนเพ่ือน าพาชีวิตไปสู่ความสุขสงบที่แท้จริงได้ ความรู้สึกบีบคั้น กดดัน จาก
ปัญหาครอบครัวที่สะสมพอกพูน ท าให้แสงสว่างแห่งความสุขต้องดับวูบลง ชีวิตจึงต้องอยู่ใต้เงามืด
แห่งความทนทุกข์ ดวงตาถูกความเสื่อมทรามเข้าบดบังตลอดเวลา ปัญหาใหญ่ไร้หนทางแก้ และนี่คือ
ความจริงแห่งชีวิตที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ 
               การได้ประจักษ์แจ้งในธรรมะของพระพุทธองค์น ามาซึ่งการตื่นรู้และความพยายามที่จะ
ขจัดความทุกข์เหล่านี้ออกไปให้สิ้นจากตัวข้าพเจ้า แต่การบรรลุสู่เป้าหมายนี้หาใช่หนทางที่เรียบง่ายไม่ 
ด้วยข้าพเจ้ายังคงเป็นปุถุชน ผู้ยังไม่สามารถควบคุมชีวิตที่เต็มไปด้วยความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ 
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็ยังคงมองเห็นความหวังอันสุกสว่างท่ามกลางดวงจิตที่มืดบอดด้วยอวิชชาของ
ตน 
               ค าว่า “ทุกข”์ มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี หมายถึง ภาวะที่ถูกบีบค้ันด้วยการเกิดขึ้นและ
การสลายตัว ท าให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ ความไม่น่าพึงใจ ความไม่สมบูรณ์แบบ สิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนนั้นไม่ได้เริ่มจากการรู้แจ้งหรือบรมสุข แต่พระองค์ทรงเริ่มด้วยความจริงแห่งทุกข์ ซึ่งพระองค์
ไม่ได้ทรงปฏิเสธการด ารงอยู่ของความสุข หากแต่ทรงชี้ให้เห็นว่า ในขณะที่เรามีความสุขเท่ากับเราก็มี
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กังวลเกี่ยวกับความสุขนั้นด้วยว่าความสุขนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด จะคงอยู่ตลอดไปหรือไม่ ในฐานะปุถุชน
เราต่างต้องทนทุกข์จากความกังวลสารพัดซึ่งผุดขึ้นภายในใจอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่
เราจะพบกับความสุขสงบตลอดกาล 
               ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร กล่าวว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับปัญจวัคคีย์ว่า ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็น
ทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็
เป็นทุกข์ กล่าวโดยย่นย่อ อุปาทานขันธ์ 5 ล้วนเป็นทุกข์”1 
               ในมหาตัณหาสังขยสูตร กล่าวว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า เพราะ
อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูป
จึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็น
ปัจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เพราะ
อุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสะจึงมี ความเกิดแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้น มีได้อย่างนี้”2 
               ธรรมะจากพระสูตรที่กล่าวมาข้างต้น เป็นพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ชี้ทาง
สว่างและความสงบให้กับข้าพเจ้า ปลุกจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นสู่การตระหนักรู้ถึงสัจจะแห่ง
ความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง ทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งสมมุติที่ถูกปรุงแต่งและบัญญัติข้ึนด้วยโลกธรรม ไม่มีสิ่ง
ใดเลยที่มีอยู่เอง เป็นอยู่เองโดยไม่เกี่ยวโยงหรืออาศัยสิ่งอ่ืนๆ สรรพสิ่ งต้องอาศัยสิ่งอ่ืนเพ่ือเกิดขึ้นและ
เป็นไป เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีแก่นแท้ เราจึงหาควรไปยึดมั่นถือมั่นกับมายาคติเหล่านี้ไม่ 
               ธรรมะท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดง ล้วนเป็นวิธีการอันจะน าเราไปสู่การดับทุกข์ได้ด้วยตนเอง 
“การศึกษาบนพุทธวิธี คือการศึกษาตนเอง การศึกษาตนเอง คือการก้าวข้ามจากการยึดถือในตนเอง 
การก้าวข้ามตนเอง คือการรู้แจ้งในสรรพสิ่ง การรู้แจ้งในสรรพสิ่ง คือการศิโรราบของกายและจิต”3 
ดังนั้นประสบการณ์ทางธรรมคือสิ่งอันรู้ได้เฉพาะตน การรู้แจ้งจึงไม่สามารถอธิบายได้ด้วยถ้อยค าใด
นอกจากการฝึกฝนและปฏิบัติตามแนวทางท่ีพระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ 
               พระพุทธองค์ทรงชี้หลากหลายวิธีเพ่ือให้มนุษย์เห็นความไพศาลของจิตที่รู้แจ้ง และให้
มนุษย์เห็นความไร้แก่นสารแห่งการมีชีวิตที่ไม่รู้เท่าทันความจริง ความรู้แจ้งคือรสแห่งอิสรภาพอัน
สมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากการปล่อยวางความคิดเกี่ยวกับตัวตน มนุษย์จ าต้องผ่านการเดินทางอย่างยาวนาน
กว่าจะเชื่อม่ันในอิสรภาพเช่นนั้นได้ เพราะธรรมะของพระพุทธองค์คือการถอนรากแห่งความคุ้นชินใน
การด ารงอยู่ของอัตตา ยิ่งยึดมั่นมากเท่าไรก็ยิ่งถอดถอนยากมากขึ้นเท่านั้น ประสบการณ์แห่งจิตอิสระ 
 
 
_________________________ 
                      1พระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับหลวง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2525), 
131. 
                      2เรื่องเดียวกัน, 281. 
                      3เจน โฮป, สำยธรรมพระพุทธเจ้ำ, แปลโดย ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
เด็ก, 2553), 65. 
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แม้เพียงชั่วครู่ ก็ยังสร้างแรงใจในการหาทางออกจากความสับสน และคนธรรมดาทุกคนก็ล้วนสามารถ
เดินไปตามทางท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงเพ่ือการค้นหาอิสรภาพได้ด้วยตนเอง 
               หลักปรัชญาที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพ่ือใช้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งที่ก่อทุ กข์
ได้แก่ 
               1. หลักอริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ หรือความจริงที่ท าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็น
อริยะประกอบด้วย ทุกข์ คือสภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น การ
ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่ง
นั้น สมุทัย คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ นิโรธ คือ ความดับทุกข์ มรรค คือ แนวปฏิบัติที่น าไปสู่ความดับ
ทุกข ์
               2. หลักอิทัปปัจจยตำ แปลว่า เพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้จึงมี อันเป็นกฎแห่งธรรมชาติ 
เป็นความจริงแห่งธรรมชาติ เป็นสิ่งมีอ านาจสูงสุดในธรรมชาติ เป็นหลักเหตุปัจจัย เมื่อมีเหตุก็ย่อมมี
ผล เป็นกฎที่ธรรมชาติก าหนดมาอย่างตายตัวเด็ดขาดเหนือกว่ากฎใดๆ ที่มนุษย์บัญญัติ อิทัปปัจจยตา
คือทุกสิ่ง อยู่ในทุกหนแห่ง ด ารงอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแก่นของพระพุทธศาสนา  เพราะเป็นสิ่งที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เรียกว่า “อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโท”4 
               3. หลักปฏิจจสมุปบำท แปลว่า การเกิดขึ้นร่วมกันโดยอาศัยกัน มีลักษณะเป็นวงจร
วัฏฏะอันเป็นการเกิดขึ้นร่วมกันของธรรม 12 ประการ โดยมีลักษณะสัมพันธ์อิงอาศัยกันเกิดตาม
หลักอิทัปปัจจยตา  
               4. หลักมำธยมิกะ แปลว่า ทางสายกลาง มุ่งเน้นค าสอนในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาเป็น
หลักส าคัญ ซึ่งมีทัศนะว่าโลกนี้มีจริงก็ไม่ใช่ ไม่มีจริงก็ไม่ใช่ แต่เป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันเป็นปฏิจจสมุปบาท 
ดังนั้นทางสายกลางคือ วิธีการคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับทวิภาวะ เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นความจริงสมมติ
ไม่มีอยู่จริง ไม่มีสิ่งใดเลยที่มีอยู่เอง เป็นอยู่เองโดยไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอ่ืนๆ เกิดขึ้นและเป็นไป แสดงให้
เห็นว่าสิ่งทั้งหลายอยู่ในสภาวะที่ว่าง เรียกว่า “สูญญตา ซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสโดยตรง ทรง
ชักชวนโดยตรง”5 
               5. หลักปำรมิตำหฤทัยสูตร แปลว่า พระสูตรอันเป็นอันเป็นหัวใจแห่งปฏิปทาอันยวดยิ่ง
แห่งความรู้แจ้ง เป็นโศลกภาษาสันสกฤตจ านวน 14 โศลก แต่ละโศลกมี 32 อักขระ ซึ่งหัวใจของพระ
สูตรระบุว่า รูปคือความว่างเปล่า ความว่างเปล่าคือรูป รูปไม่เป็นอ่ืนไปจากความว่างเปล่า ความว่าง
เปล่าไม่เป็นอ่ืนไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ว่างเปล่า เมื่อเห็นแจ้งในรูปว่าเป็นความว่าง
เปล่า ความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาย่อมไม่มี ความหลงในสรรพสิ่งย่อมถูกท าลายไป ธรรมชาติแท้ของ
สรรพสิ่งก็บังเกิดขึ้นในจิต นั่นคือปัญญาได้บังเกิดขึ้น ความรักและความเมตตากรุณาที่เกิดจากปัญญา
ย่อมจะไม่หลงใหล มืดบอด “เพราะว่าสังขตธรรมทั้งปวง มีอุปมาดั่งความฝัน ดั่งภาพมายา ดั่งฟองน้ า 
ดั่งเงา ดั่งน้ าค้าง และดั่งสายฟ้าแลบ”6 บทสรุปของพระสูตรนี้อยู่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
_________________________ 
                        4พุทธทาสภิกขุ, อิทัปปัจจยตำ (กรุงเทพฯ: การพิมพ์พระนคร, 2516), 25. 
                        5พุทธทาสภิกขุ, สุญญตำกถำ (กรุงเทพฯ: เจริญรัฐการพิมพ์, ม.ป.ป), 31. 
                        6เสถียร โพธินันทะ, ผู้แปล, วัชรปรัชญำปำรมิตำสูตร, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: มหา
มงกุฎราชวิทยาลัย, 2526), 38. 



13 
 

 
 

“ดูกรกัจนะ โลกนี้ติดอยู่กับสิ่งสองประการคือ “ความม”ี และ “ความไม่มี” ผู้ใดเห็นความเกิดขึ้นของ
สิ่งทั้งหลายในโลกตามความเป็นจริงและด้วยปัญญา “ความไม่มี” อะไรในโลกจะไม่มีแก่ผู้นั้น ดูกรกัจ
นะ ผู้ใดเห็นความดับของสิ่งทั้งหลายในโลกตามความเป็นจริงและด้วยปัญญา “ความมี” อะไรในโลก
จะไม่มีแก่ผู้นั้น” 
                อันมวลความรู้ทั้งหลายในโลกนี้มีมากมายดังเช่นพระพุทธองค์ทรงเปรียบความรู้ว่า
ประดุจดังใบไม้ในป่า แต่ความรู้ที่พระองค์ทรงน ามาสั่งสอนเป็นเพียงแค่ใบไม้หนึ่งก ามือ อันเป็นความรู้
ที่น ามาซึ่งการหลุดพ้นจากทุกข์ นอกนั้นเป็นความรู้ที่ไม่ได้น ามาซึ่งการบรรลุธรรมหรือไม่ได้เป็นไปเพ่ือ
การดับทุกข์ ข้าพเจ้าเลือกใช้หลักไตรลักษณ์ที่เป็นแก่นส าคัญของพระพุทธศาสนาเพ่ือมุ่งถอดถอน
ความยึดมั่นถือมั่นจากรูปที่มีการเกิดปรากฏโดยตรง และน ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตและการ
สร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า เพราะไตรลักษณ์ไม่ได้แสดงตัวของมันเองอยู่ตลอดทุกเวลาจนกว่า
จิตจะเข้าไปคิดถึงรูปหรือขันธ์ห้าโดยใช้การเทียบเคียง การสังเกต และการไตร่ตรองให้รอบคอบไตร
ลักษณ์จึงจะปรากฏตัวขึ้น 
                ไตรลักษณ์ แปลว่า เครื่องก าหนด 3 อย่าง ที่มีลักษณะ 3 ประการ ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่
แน่นอนของสังขาร หรือเป็นกฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “สามัญญ
ลักษณะ” อันหมายถึงสภาวะที่เกิดขึ้นโดยมีลักษณะเสมอกันในสังขารทั้งปวง ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่า
สังขารนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต หลักแห่งไตรลักษณ์มี 3 ลักษณะ คือ 
                1. อนิจจลักษณะ เป็นลักษณะที่เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้ ไม่คงที่ คือ 
                    1.1 การเป็นไปโดยการเกิดขึ้นและสลายไป 
                    1.2 การเป็นของแปรปรวนหรือแปรสภาพไปเรื่อยๆ 
                    1.3 การเป็นของชั่วคราวหรืออยู่ได้ชั่วขณะ 
                    1.4 การแย้งต่อความเที่ยง 
                 2. ทุกขลักษณะ เป็นลักษณะที่จัดว่าเป็นทุกข์ แสดงให้เห็นว่าเป็นทุกข์ คือ 
                     2.1 การเกิดขึ้นและดับสลายบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา 
                     2.2 การทนอยู่ได้ยากหรือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ 
                     2.3 การเป็นที่ตั้งแห่งทุกข ์
                     2.4 การแย้งต่อสุขหรือเป็นสภาวะที่ปฏิเสธความสุข 
                  3. อนัตตลักษณะ เป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นของมิใช่ตัวตน คือ 
                   3.1 การเป็นของสูญ คือ เป็นเพียงการประชุมเข้าขององค์ประกอบที่เป็นส่วนย่อยๆ
ทั้งหลาย ว่างเปล่าจากความเป็น เราเขา ตัวตน บุคคล สัตว์ สิ่งของ หรือการสมมุติเป็นต่างๆ 
                     3.2 การเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ ไม่เป็นของใครจริง 
                     3.3 การไม่อยู่ในอ านาจ ไม่เป็นไปตามค าปรารถนา ไม่ขึ้นต่อการบังคับบัญชาของ
ใคร 
                     3.4 การเป็นสภาวธรรมที่ด ารงอยู่หรือเป็นธรรมดาของมัน เช่น ธรรมที่เป็นสังขตะ 
คือ สังขารก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย ขึ้นต่อเหตุปัจจัย ไม่มีอยู่โดยล าพังตัว แต่เป็นไปโดยสัมพันธ์อิงอาศัย
อยู่กับสิ่งอื่นๆ 
                     3.5 การแย้งหรือค้านต่อความเป็นอัตตา มีแต่ภาวะที่ตรงข้ามกับความเป็นอัตตา 
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                พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มนุษย์รู้จักคิดด้วยปัญญา อันเกิดจากการสังเกตและพิจารณา
สภาวะแห่งการด ารงอยู่และเป็นไปของสรรพสิ่ง จนรู้เท่าทันความเป็นธรรมดาหรือมีความเป็นอย่างนั้น
ตามธรรมชาติ การที่เราไม่อาจเห็นไตรลักษณ์ได้ชัดเจนนั้น ก็เพราะมีสิ่งที่บดบังไตรลักษณ์อยู่ 3 
ประการ ได้แก่ 
               1. สันตติ แปลว่า ความสืบต่อ หรือความสืบเนื่อง เป็นตัวบดบังอนิจจังเอาไว้ เช่น การ
ตายของเซลล์ในร่างกายหรือศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า “อะพอพโทซิส (Apoptosis) ซึ่งเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการตายของเซลล์ ซึ่งแตกต่างจากการตายโดยการถูกท าลายหรือเสียหายจากโรคภัย หากแต่
เป็นการตายโดยมีการโปรแกรมไว้แล้วในรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่เกิดขึ้นตามปกติใน
กระบวนการเจริญพัฒนาของสิ่งมีชีวิต ในทุกวันจะมีการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิสโดยเฉลี่ย ห้า
หมื่นถึงเจ็ดหมื่นล้านเซลล์ หรือเซลล์เม็ดเลือดที่ถูกสร้างขึ้นในไขกระดูกในอัตรา 140,000 เซลล์ต่อ
นาที หรือ 8,400,000 เซลล์ต่อชั่วโมง จากนั้นจะเวียนว่ายท าหน้าที่ของมันในกระแสเลือดเป็นเวลา
สามเดือนก่อนหมดสภาพ และถูกท าลายลงในตับ ดังนั้น เซลล์เก่าๆ ของร่างกายเราเมื่อตอนเป็นเด็ก
จึงสูญสลายไปหมดแล้ว ตัวเราในปัจจุบันกับตอนเด็กเป็นคนละคนกัน แต่เรามักจะเข้าใจว่าร่างกายเรา
คงสภาพเดิมตลอดเวลา จริงแล้วมีการสลายและการเกิดของเซลล์ต่างๆในร่างกายเราเป็ นหมื่นเป็น
แสนครั้งในหนึ่งนาที ในช่วงเวลา 6 เดือน เซลล์ร่างกายเรามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ล้วนเป็นเซลล์ใหม่
ทั้งสิ้น”7 
                กระบวนการตายอันแสนธรรมดานี้เกิดขึ้นภายในตัวเราอยู่ทุกลมหายใจ เพียงแต่เราไม่
อาจรับรู้เพราะความต่อเนื่องของมัน ซึ่งอุปมาดั่งแสงจากหลอดไฟที่ดูสว่างจ้า แต่ความจริงกลับเป็น
การกระพริบต่อเนื่องอย่างรวดเร็วจนตาของเราคิดว่ามันสว่างอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับกระบวนการ
ของจิตที่เกิดดับรวดเร็วจนพระพุทธองค์เปรียบกับสายฝนที่ตกลงบนผืนทราย 
                2. อิริยำบถ แปลว่า การปรับเปลี่ยนร่างกายในลักษณะต่างๆ เป็นตัวบดบังทุกขังเอาไว้ 
เนื่องจากร่างกายเราหรือขันธ์ห้าถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เราไม่สามารถยืนได้นานๆ หรือนั่งได้นานๆ 
ร่างกายหรือสังขารขันธ์ของเราไม่สามารถทนได้จนต้องปรับเปลี่ยนลักษณะร่างกายไปเรื่อยๆ จนเราไม่
เห็นทุกข์ เมื่อเราหายใจเข้าก็ต้องหายใจออก เมื่อกินอาหารแล้วก็ต้องขับถ่ายออก หรือที่เรียกว่าถ่าย
ทุกข์ 
                3. ฆนะ แปลว่า ความเป็นก้อน เป็นตัวปิดบังอนัตตาเอาไว้ ร่างกายของเราที่เห็นอยู่นี้ ที่
จริงคือการประกอบกันของธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ า ลม ไฟ ถ้าลองแยกธาตุใดธาตุหนึ่งออกไป ธาตุที่เหลือ
ก็ไม่อาจอยู่ได้ ก็จะมองไม่เห็นเป็นรูปร่างหรือเป็นก้อนเช่นนี้  
                วัตถุในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น และจะต้องเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมดา เพราะอาการที่ปัจจัยทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกทุกปัจจัยต่างก็
เกิด ดับ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เมื่อเข้ามาสัมพันธ์กับวัตถุจึงท าให้เกิดความขัดแย้ง ที่ท าให้วัตถุ
เหล่านั้นมีสภาวะถูกบีบคั้น กดดัน ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ และจะต้องมีความแปรปรวน
เปลี่ยนแปลงไปในที่สุด      
_________________________ 
                        7แมรี กริบบิน และ จอห์น กริบบิน, บิ๊กนัมเบอร์, แปลโดย นรา สุภัคโรจน์ (กรุงเทพฯ: 
มติชน, 2550), 160. 
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               ดังนั้น สรรพสิ่งที่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย จึงไม่อาจเป็นของใคร ไม่อาจเป็นไปตามความ
ปรารถนาของใคร ไม่มีใครสามารถบังคับได้ และไม่อาจจะยึดถือเป็นตัวตนขึ้นมาได้ เพราะไม่มีใคร
สามารถท าชีวิตให้ประสบแต่ความน่าพึงใจอยู่ตลอดเวลา ชีวิตของมนุษย์ทุกคนต้องพบกับสุขและทุกข์ 
คละเคล้ากันไป เพียงแค่เราเลิกมองสิ่งเหล่านี้ด้วยทัศนะเดิม ที่เป็นการมองแบบไม่แบ่งแยก และเข้าใจ
ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง โลกธรรมก็ไม่อาจก่อทุกข์ให้กับเราได้ และน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่
หลวงในชีวิตของเรา 
                การน าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งไตรลักษณ์เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะของข้าพเจ้า
เปรียบเสมือนการน้อมน าเอาธรรมมะอันสุกสว่างของพระพุทธองค์มาแปรสภาพให้ปรากฏขึ้นเป็นรูป 
อันเป็นการกล่อมเกลาทั้งตัวข้าพเจ้าเองและผู้ชมให้เกิดประสบการณ์ทางพุทธศาสนา เป็นการน าเสนอ
ความจริงสูงสุดที่มิอาจปฏิเสธได้ นั่นคือ สภาพการเสื่อมสลายของสรรพสิ่ง ที่ทุกชีวิตจักต้องเผชิญโดย
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยผ่านกระบวนการทางศิลปะ 
                ปัญหาในปัจจุบันทั้งจากตัวข้าพเจ้าเองและสังคมก็คือ “การไม่เห็นโทษในรูป” การติดใน
รูปหรือสิ่งฉาบทาปรุงแต่งภายนอก ท าให้เราไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระของสิ่งๆ นั้นได้ ดังที่ท่าน
พุทธทาสภิกขุได้เคยแสดงปาฏกถาธรรมที่สร้างความตกตะลึงแก่วงการสงฆ์และพุทธศาสนิกชนว่า 
พระพุทธรูปนั้นเป็นภูเขาขวางกั้นวิถีแห่งพุทธรรมเพราะพุทธรรมหมายถึงค าสั่งสอนที่ท าให้คนตื่นจาก
ความโลภ โกรธ หลง ตื่นจากความเห็นแก่ตัว และตื่นจากทุกข์ แต่การกราบไหว้พระพุทธรูปของคน
ส่วนใหญ่กลับเป็นการอ้อนวอน บนบานศาลกล่าวเพ่ือให้พระพุทธรูปดลบันดาลเงินทอง ลาภยศ ความ
มั่งมีแก่ตนและคนใกล้ชิด โดยไม่รู้ไม่เข้าใจในหลักค าสอนของพระพุทธองค์ ก็เท่ากับเราไม่เห็นองค์พระ
ศาสดาเลย หรือแม้แต่การยึดถือคัมภีร์หรือพระไตรปิฎก ถ้ามัวแต่ให้ความส าคัญกับการท่องจ าถ้อยค า
ในต าราจนหลงลืมการน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลที่แท้จริงกับตัวเอง เราก็จะไม่มีวันพบกับธรรมะที่
แท้จริงได้ 
                ข้าพเจ้าในฐานะศิลปิน ซึ่งมองเห็นทางหลุดพ้นด้วยหลักแห่งไตรลักษณ์ แต่ยังไม่อาจ
บรรลุผลได้ ความคิดในการปฏิบัติธรรมะโดยน าความรู้แจ้งเป็นคบไฟแห่งปัญญาสู่ความดับทุกข์ยังอยู่
บนหนทางที่ยาวไกล แต่ข้าพเจ้าหาได้ย่อท้อไม่ ข้าพเจ้าจึงตั้งใจจะใช้ทักษะปัญญาและความสามารถ
ทางศิลปะของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ที่สามารถสื่อสะท้อนหลักแห่งไตรลักษณ์
โดยผ่านความเสื่อมสลายเพ่ือให้ผู้ชมบังเกิดความสลดสังเวชในการบรรลุถึงปัญญา และมุ่งปฏิบัติไปสู่
การดับทุกข์เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าก าลังพยายาม ดังนั้น การสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้าจึง
เปรียบเสมือนการปฏิบัติธรรมโดยใช้กฎแห่งไตรลักษณ์เป็นปัญญาน าไปสู่ความส าเร็จหรือการดับทุกข์
นั่นเอง 
 
2. หลักสุนทรียศำสตร์ 
       จุดมุ่งหมายในการท างานของข้าพเจ้าคือการพยายามใช้ความเสื่อมสลายแห่งสรรพสิ่ง
เป็นกุญแจไขน าไปสู่ปัญญา ซึ่งอาจจะดูขัดกับหลักทฤษฎีเรื่องของความงามหรือสุนทรียศาสตร์ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน  ที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นความงามและความสมบูรณ์แบบ ขจัดความไม่งามหรือความ
บกพร่อง เชิดชูความงดงามที่น าไปสู่ความรู้สึกอันสุนทรีย์เพื่อสร้างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ 
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                ส าหรับข้าพเจ้าคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียะสามารถแบ่งออกเป็นสองด้านคือ สุ
ทรรศนะ (คิดแง่บวก) และทุทรรศนะ (คิดแง่ลบ) ซึ่งความงามทั้งสองด้านนี้แม้จะมีรูปแบบผิดแผก
แตกต่างกัน หากแต่มีเป้าประสงค์เดียวกัน คือการสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้แก่ผู้ชมโดยผ่าน
กระบวนการทางศิลปะอันเกิดจากอารมณ์และจิตวิญญาณที่มีลักษณะเฉพาะของศิลปินแต่ละคน เทว
ต านานในสมัยกรีกได้กล่าวถึงจิตวิญญาณหรือจริยธรรมที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ดังที่นิชเช่ได้
กล่าวไว้ว่า 
                “ไดโอนีซุส (ภาพที่ 1) คือ เมรัยเทพผู้เป็นเจ้าแห่งไวน์ ความส าราญ ความไร้กฎเกณฑ์ 
และการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึก เป็นจิตวิญญาณขั้นปฐมภูมิของมนุษย์ ซึ่งมักจะแสดงออกในเชิง
โศกนาฏกรรม (Tragedy) ซึ่งเป็นความจริงอันน่าเจ็บปวดของมนุษย์ ที่ว่าสิ่งใดๆที่ถือก าเนิดขึ้นมานั้น
ต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการแตกสลายของตัวมันเอง ซึ่งเป็นความน่าหวาดกลัวในการด ารง
อยู่ของปัจเจกบุคคล 
                ดังนั้น ศิลปะแบบไดโอนีซุสจึงสะท้อนคุณลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะการกระตุ้นแรง
ปรารถนาด้านมืดของมนุษย์ ที่แสดงออกในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกามารมณ์ ตัณหาราคะ ความเศร้า
โศก ความตาย ความไร้ระเบียบ เป็นต้น 
                อพอลโล (ภาพที่ 2) คือ สุริยเทพผู้เป็นเจ้าแห่งความเป็นระเบียบและเหตุผล เป็น
เครื่องหมายของมนุษย์ที่มีอารยธรรม เป็นจุดก าเนิดของสุทรรศนนิยม (Optimism) และเป็นจิต
วิญญาณขั้นทุติยภูมิของมนุษย์ ที่มีจินตนาการอันเจิดจรัสในเทพเจ้า โดยมีเทพอพอลโลเป็นสิ่ งดีงาม
ที่สุดในอุดมคติ (ส่งผลให้พระพุทธรูปของเราด้วย) ที่แสดงออกถึงการควบคุมตนเองได้ รู้จักตนเอง 
และรู้จักประมาณตน 
 

 
 
ภาพที่ 1 Michelangelo “Dionysus” 1497, หินอ่อน, 203 cm, MuseoNazionale Del Bargello, 
           Florence.     
ที่มา: R. Gordon Wasson, Albert Hofmann, and Carl A. P. Ruck, The Road to Eleusis: 
Unveiling the Secret of the Mysteries, เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Entheogen 
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ภาพที่ 2 Leochares “Belvedere Apollo” 120 - 140 A.D., Roman copy of original Greek 
           Bronze made in 350 – 325 B.C., หินอ่อน, 224 cm, Vatican Museum.    
ที่มา: Joseph Fontenrose, Apollo and Sol in the Latin poets of the first century BC, 
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apollo 
 
                ดังนั้น ศิลปะแบบอพอลโลจึงแสดงออกในด้านของคุณธรรม ความดี ความกล้าหาญ 
ความเสียสละ ความนิ่งสงบประดุจเทพเจ้าที่สร้างสุนทรียภาพและความเข้าใจอย่างมีเหตุผลทรรศนะ
พ้ืนฐานทางสุนทรียะแบบป่าเถื่อนในโลกขั้นปฐมภูมิของไดโอนีซุส ได้ถูกก าราบลงโดยวัฒนธรรมกรีก
โบราณที่มาภายหลัง ซึ่งบรรลุจุดสูงสุดในสมัยของ โสคราติส (469-399 B.C) และส่งต่อกฎระเบียบนี้
ไปยังศิษย์เอกนาม เพลโต (427-347 B.C) ที่ยืนหยัดที่จะเชื่อและน าเสนอจิตวิญญาณแบบอพอลโลให้
ต้านทานความน่ากลัวและความบ้าระห่ าอย่างไร้เหตุผลแบบไดโอนีซุส ส่งผลให้ อพอลโลเข้ายึดครอง
หลักปรัชญาตะวันตกและกดทับรูปแบบของไดโอนีซุสไว้ ท าให้ศิลปะถูกตัดขาดจากสัญชาตญาณทาง
ความรู้สึกและความจริงทางจิตวิญญาณมายาวนานกว่าสองพันปี”8 
                อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจิตวิญญาณแบบอพอลโลจะฝังร่างภายใต้แนวคิดเชิงอุดมคติแบบ
คลาสสิกลงบนความเชื่อทางสุนทรียศาสตร์ของผู้คนยาวนานเท่าใดก็ตาม แต่ศิลปินเอกแห่งยุคหลาย
สมัยก็ยังพยายามขุดร่างของไดโอนีซุสขึ้นมาก่อกวนอพอลโลอยู่เป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
คริสตจักรสมาทานเอาคลาสสิกมาเป็นรูปแบบทางศิลปะด้วยแล้ว รูปแบบของไดโอนีซุสจึงถูกกล่าวหา
ว่าล่วงละเมิดศีลธรรมจรรยาทางศาสนาเข้าไปอีก เพราะมีคุณลักษณะต่อต้านและบ่อนท าลายอ านาจ
ความดีในความงามอันสมบูรณ์ของศิลปะที่สูงส่งเพ่ือรับใช้พระผู้เป็นเจ้า และเรียกศิลปะที่เป็นภัย
คุกคามนี้ว่าเป็นความชั่วร้าย 
 
_________________________ 
                        8ลอว์เรนซ์ ยีน, นิทเช่, แปลโดย เทพทวี โชควสิน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, 2555), 4. 
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               สุนทรียศำสตร์แห่งควำมสมบูรณ์แบบ 
                ในปวงปรัชญาความรู้ทั้งหลายเกี่ยวกับความงาม แนวคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับในทางสากลว่า
เป็นแม่แบบแห่งสุนทรียศาสตร์ทั้งปวง คือ หลักสุนทรียศาสตร์แห่งความสมบูรณ์ของกรีก อันเป็นภูมิ
ปัญญาโบราณที่ถูกต่อยอดทางความรู้มาจวบจนปัจจุบันในฐานะของต้นกระแสธารแห่งการวาง
กฎเกณฑ์ทางความคิดด้านความงามที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน สิ่งนี้นับเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็น
ศูนย์กลางทางความคิดเก่ียวกับศิลปะของผู้คนในโลกนี้  
                มนุษย์เพียรตั้งค าถามเกี่ยวกับสมมุติฐานทางความงามมาเนิ่นนาน นับแต่ครั้งบรรพกาล
ทัศนคติด้านความงามมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยมาโดยตลอด จวบจนกระทั่งถึงช่วงเวลา
ของอารยธรรมกรีกโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 500 ปีก่อนคริสตกาล กรีกมีความโดดเด่นในเรื่องของ
ความพยายามในการแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกโดยผ่านกระบวนการใช้เหตุผลเพ่ือสร้าง
วิทยาการด้านความรู้หรือความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กรีกมีทรรศนะเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง 
(Teleological) ของโลกและของตนเอง กล่าวคือสิ่งทั้งปวงในโลกล้วนเคลื่อนสู่จุดหมายหรือแบบ
สุดท้าย เช่น มีดที่ดีต้องคม ทหารที่ดีต้องกล้าหาญ หรือรัฐที่ดีต้องมีประสิทธิภาพและความยุติธรรม 
เป็นต้น ดังนั้น คนดีในความหมายของกรีกจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถท าหน้าที่ของตนจนบรรลุจุดหมาย 
ซึ่งส่วนมากท าได้ด้วยการเป็นพลเมืองที่ดี เนื่องจากชาวกรีกมีทัศนคติเชิงวิพากษ์วิจารณ์และใคร่สืบหา
ความจริง คุณสมบัติเหล่านี้ท าให้พวกเขาเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาอย่างแท้จริง 
                นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงของกรีก ผู้ที่มีส่วนในการสร้างหลักสุนทรียศาสตร์แห่งความ
สมบูรณ์จนก่อเกิดเป็นกฎเกณฑ์ทางความงามที่มนุษย์ใช้ยึดถือในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในยุค
ต่อมาได้แก่ 
               พิทำโกรัส (Pythagoras 571-496 B.C) เขาเกิดบนเกาะเล็กๆ แห่งซามอส และถูกจอม
เผด็จการ โพลีเครสกลั่นแกล้ง จึงย้ายไปอยู่ที่โครตอน ดินแดนกรีกด้านอิตาลีทางตอนใต้ ความเชื่อ
ของพิทาโกรัสก็คล้ายกับนักปราชญ์ท่านอ่ืนๆ ที่ว่า มีปฐมธาตุหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นต้นก าเนิดสรรพสิ่ง 
หากแต่ความคิดที่แตกต่างคือ พิทาโกรัสเชื่อว่าทุกสิ่งล้วนเป็นตัวเลข หมายความว่าทุกอย่างที่เร าเห็น
รอบตัวล้วนแล้วแต่เป็นคณิตศาสตร์ สิ่งทั้งหลายทั่วจักรวาลคือแบบจ าลองของตัวเลข ทรรศนะของเขา
ดูจะขัดกับสามัญส านึกของคนทั่วไป เพราะมันยากที่จะมองเห็นว่า ก้อนเมฆ ต้นไม้ หรือแม่น้ า
กลายเป็นคณิตศาสตร์ แต่ที่พิทาโกรัสคิดเช่นนี้ เพราะเขาพบว่า โน๊ตแต่ละตัวหรือโครงสร้างของดนตรี
สามารถอธิบายเป็นอัตราส่วนได้ ซึ่งบอกเป็นนัยได้ว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งปวงล้วนเกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์ สิ่งที่พิทาโกรัสตระหนักอีกอย่างคือ คณิตศาสตร์เป็นอิสระจากโลกแห่งประสบการณ์ที่
สังเกตได้โดยผ่านประสาทสัมผัส คณิตศาสตร์มีความบริสุทธิ์ และสามารถพาเราหนีออกจากความ
เลอะเทอะและเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ของโลกทางประสาทสัมผัส 
                พิทาโกรัสก่อตั้งอาณาจักรแห่งศาสนาคณิตศาสตร์ขึ้นในโครตอน ที่เขาปกครองด้วยกฎ
เหล็ก อีกทั้งยังเชื่อในการด ารงอยู่ของวิญญาณอมตะและการกลับชาติมาเกิด เขามีส่วนส าคัญในการ
สถาปนาความเชื่ออันแพร่หลายของกรีกที่ว่า ความรู้ที่แท้ต้องมีลักษณะเหมือนคณิตศาสตร์ กล่าวคือ 
ต้องมีความเป็นนิรันดร์ มีความเป็นสากล ได้มาด้วยการคิดที่บริสุทธิ์ และไม่แปดเปื้อนด้วยประสาท
สัมผัส 
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               เฮรำคลิตุส (Heraclitus 535-475 B.C) เขามองโลกแปลกแตกต่างไปจากผู้คนในยุค
เดียวกัน เขาประกาศว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะธรรมชาติของจักรวาลและโลก เป็นความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงและไม่อาจยึดถือเป็นสรณะได้ 
ความคิดอันโด่งดังของเขาคือ พานทาเรย (Pantarei) ซึ่งแปลว่า ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป ซึ่งมี
แนวคิดหลักคือ “ทุกสิ่งล้วนเป็นกระแส” โดยอธิบายเปรียบเทียบว่า “ไม่มีใครสามารถก้าวลงไปสัมผัส
สายน้ าเดียวกันสองครั้งในแม่น้ าเดียวกันนั้นได้” เพราะกระแสน้ ามีการไหลอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 
แม่น้ าจึงย่อมเปลี่ยนไป หลักการที่ว่าด้วยกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถน ามาใช้อธิบายถึง
สรรพสิ่งได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นสสาร วัตถุ โลก จักรวาล และชีวิตมนุษย์  ที่ย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มเกิดมา เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็แก่เฒ่าชราและตายลงในที่สุด นั่นหมายความ
ว่า ความเชื่อของเราเกี่ยวกับโลกทางประสาทสัมผัสล้วนชั่วคราว ไม่อาจยึดถือนับเป็นสรณะ และไม่
อาจนับเป็นความรู้ ไม่เพียงแค่โลกเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง แต่ทุกคนยังมองโลกแตกต่างกันด้วย 
ความเชื่อเกี่ยวกับโลกจึงขึ้นอยู่กับผู้สังเกต  ซึ่งไม่มีความหมายตายตัวของค าศัพท์ที่เกิดจากความเห็น
ส่วนตัว ซึ่งใช้พรรณนาโลกทางประสาทสัมผัส เพราะค าศัพท์เหล่านี้ย่อมมีข้อแม้ เฮราคลิตุสมีความ
แคลงใจต่อความรู้ที่ผ่านประสาทสัมผัส ซึ่งยิ่งส่งเสริมแนวคิดของพิทาโกรัสที่ว่า ประสาทสัมผัสมิได้
น ามาซึ่งความรู้ที่แท้ เพราะความรู้ที่แท้ ซึ่งมีความบริสุทธิ์และเป็นนิรันดร์จะเปิดเผยออกมาทางจิต
เท่านั้น 
                เมื่อพ้นสมัยของพิทาโกรัสและเฮราคลิตุส นักปรัชญากรีกส่วนมากก็เชื่อว่า ความรู้ที่แท้
ต้องได้มาด้วยการคิดเพียงเท่านั้น เพราะการเข้าใจโลกด้วยการสังเกตผ่านประสาทสัมผัสนั้นแม้จะมี
ประโยชน์ แต่ก็เป็นวิธีการที่บิดเบือน และด้อยกว่าการเข้าใจโลกผ่านความคิด ทรรศนะเช่นนี้ช่วย
อธิบายว่าท าไมชาวกรีกถึงประดิษฐ์คณิตศาสตร์ รวมถึงดาราศาสตร์และปรัชญา ซึ่งล้วนแต่มีความ
สลับซับซ้อนมากกว่าการประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยี 
               โสเกรติส (Socrates 470-399 B.C) เขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างและทุกแนวคิดมีแก่น
ธรรมชาติภายในอันเร้นลับ ซึ่งจะเผยตัวผ่านการถกเถียงแบบวิภาษวิธี (Dialectic Debate) ทั้งนี้
ความรู้ที่แท้อยู่ที่การหานิยามสรุป ซึ่งมักใช้วิธีพิจารณาความคิดรวบยอดต่างๆ เพ่ือหาลักษณะร่วมซึ่ง
ท าให้เราได้นิยามทั่วไป ทฤษฎีที่เน้นเรื่องแก่นแท้หรือสารัตถะนิยม (Essentialism) ดูเหมือนจะไปได้ดี
กับคณิตศาสตร์และเรขาคณิต เช่น แก่นแท้ของสามเหลี่ยมคือ “รูปทรงที่มีสามมุม” เป็นต้น หากแต่
ว่าแก่นแท้ธรรมชาติของมนุษย์หรือความดีและความงามไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น 
                นักปรัชญาบางคนเสนอว่ามนุษย์ควรแสวงหาแค่ความสุขส าราญก็พอแล้ว แต่โสเกรตีส
ยืนยันว่ามนุษย์ควรแสวงหาความรู้ จุดหมายปลายทางแห่งการเป็นมนุษย์คือการตั้งค าถามกับทุกสิ่ง 
และร่วมถกเถียงกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เข้าใกล้สัจจะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าโสเกรตีสจะมุ่งเน้นให้
ตั้งค าถามกับสิ่งต่างๆ แต่เขาก็ไม่ใช่นักวิมุตินิยม (Sceptism)9 โสเกรตีสเชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถมี
ความรู้อย่างหนึ่ง ซึ่งถึงแม้จะจ ากัดแต่ก็สามารถเติมเต็มมนุษย์ได้ การศึกษาอาจท าให้มนุษย์รู้จักตัวตน 
 
_________________________ 
                        9วิมุตินิยม คือ ความคิดที่มุ่งหลุดพ้นจากกิเลส จากความต้องการเพ่ือให้จิตสะอาด อัน
เป็นเหตุให้เกิดความสงบทางจิต และการมีชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความสงบ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรแสวงหา 
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ที่แท้จริง รู้ว่าอะไรดี และประพฤติตนตามนั้นแต่ต้องเป็นความรู้ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเฉกเช่นความ
แน่นอนของคณิตศาสตร์ ที่ปลอดภัยจากโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงมิรู้สิ้นดังแนวคิดของเฮราคลิตุส และ
ปลอดภัยจากการรับรู้โลกที่ผิดแผกแตกต่างกันไปตามผู้รู้แต่ละคน 
                เพลโต (Plato 427-347 B.C) ในขณะที่ปรัชญาของเฮราคลิตุสกล่าวว่าไม่มีสิ่งที่เที่ยงแท้
ถาวรบนโลกนี้ ทรรศนะที่ว่าโลกแห่งสสารนั้นไม่อาจยึดเป็นสรณะ ได้สร้างความประทับใจให้นัก
ปรัชญากรีกมากมาย เพลโตจึงแก้ปัญหาด้วยแนวคิดที่ว่า ต้องมีสิ่งที่ด ารงอยู่เป็นนิรันดร์ในโลกอีกแบบ
หนึ่งซึ่งมีความเป็นอมตะเพ่ือใช้ต้านความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของโลก และเรียกโลกต้นแบบอัน
สมบูรณ์นี้ว่า “โลกแห่งแบบ” (World of Forms) หรืออาจเรียกว่าโลกแห่งมโนคติ และเรียกโลกที่เรา
อยู่อาศัยว่า “โลกแห่งผัสสะ” (World of Sensible) เรียกสรรพสิ่งที่ด ารงอยู่ในโลกแห่งแบบว่า “สิ่ง
สากล” (Universals) และเรียกสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งผัสสะว่า “สิ่งเฉพาะ” (Particulars) 
                ดังนั้น สิ่งรอบตัวที่เราเห็นได้ในโลกล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเฉพาะ และเพ่ือที่จะเข้าใจโลกที่
เต็มไปด้วยสิ่งเฉพาะอันมากมายหลายแบบ เราได้พยายามจัดกลุ่มหรือประเภทให้สิ่งเหล่านี้อย่างมีเหตุ
มีผล เพ่ือให้เราเข้าใจโลกให้ง่ายขึ้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็น “ส าเนา” (Copies) ของสิ่งสากลที่ด ารงอยู่
อย่างเป็นนิรันดร์ในโลกแห่งแบบ ซึ่งเป็นต้นแบบอันสมบูรณ์ของสิ่งเฉพาะในโลกแห่งผัสสะที่มีความต่ า
ต้อยกว่าเพราะขาดความสมบูรณ์และมีการเปลี่ยนแปลงได้ การจะเข้าถึงวัตถุในโลกแห่งแบบนั้น
สามารถกระท าได้ด้วยการระลึกถึงหรือนึกถึงในฐานะของ “ภาพในจิต” ส่วนการเข้าถึงวัตถุในโลกแห่ง
ผัสสะนั้นกระท าได้ด้วยการใช้สัมผัสปกติของมนุษย์ เพลโตยกตัวอย่างถึงความด้อยค่าของสิ่งเฉพาะว่า 
“เราสามารถลอกแบบของวงกลมโดยวาดอีกวงลงบนพ้ืนทราย แต่วงกลมที่เราวาดออกมานั้นจะมี
ลักษณะด้อยและไม่มีทางจะสมบูรณ์ได้เท่ากับวงกลมที่อยู่ในใจของเรา”10 
                เพลโตหลงใหลในคณิตศาสตร์ และคิดว่าปวงความรู้ทั้งหมดจะต้องมีลักษณะเหมือน
คณิตศาสตร์ จึงจะนับว่าเป็นความรู้ที่สมบูรณ์เที่ยงแท้และถาวร เพราะรูปทรงเรขาคณิตและตัวเลข
เป็นสิ่งบริสุทธิ์ การไม่อาจถูกท าลายได้และไม่เคยท าร้ายความรู้สึกใคร ตัวเลขจึงสามารถพามนุษย์เข้า
ใกล้ที่สุดแห่งความเป็นจริงได้ ซึ่งสิ่งที่เพลโตท าคือการพยายามอธิบายและสร้างนิยามของความ
สมบูรณ์แบบโดยแยกสิ่งเฉพาะออกจากสิ่งสากลอย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งเฉพาะมีค่าเพียงแค่สิ่ งลอกเลียน
จากโลกของแบบเท่านั้น เหตุที่สรรพสิ่งต่างๆ ดูงดงามเพราะสิ่งเหล่านั้นมีส่วนร่วมกับแบบที่งดงาม ถึง
อย่างไรสิ่งสวยงามก็ยังจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่แบบแห่งความงามยังคงเป็นอมตะอยู่
เสมอ ความรู้เรื่องแบบจะเผยตัวผ่านสติปัญญาในกระบวนการค้นพบเท่านั้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่
มองเห็นได้ด้วย “ตาใน” มากกว่าการรับรู้ได้ด้วยสายตาปกติของมนุษย์ เพราะแบบเป็นสิ่งที่เป็นอิสระ
จากสิ่งที่ปรากฏ โดยที่แบบเป็นสิ่งที่ด ารงอยู่มาก่อนสิ่งที่เป็นวัตถุ แบบจึงเป็นบ่อเกิดของแก่นแท้ของ
สรรพสิ่ง 
 
 
 
_________________________ 
                        10เดฟ โรบินสัน, เพลโต, แปลโดย ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, 
2555), 4. 
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      สุนทรียศาสตร์แห่งความสมบูรณ์จึงเป็นผลิตผลทางภูมิปัญญาที่เกิดจากการบูรณาการ
ทางความคิด จนมีพัฒนาการสู่จุดสูงสุดในสมัยคลาสสิกภายใต้สมญานามว่า “สัดส่วนทองค า” 
(Golden Section) หลักการนี้ได้รับการเอ่ยมาตั้งแต่สมัยของยูคลิด (Euclid 325-265 B.C) โดยเน้น
ความหมายของมันในแง่คณิตศาสตร์มากกว่าความงาม ค าว่า “Golden Section” (ภาพที่ 3) เป็นชื่อ
ที่ตั้งในอีกสองพันปีให้หลัง ในช่วงศตวรรษท่ี 15 ลีโอนาโด ดาวินซี เรียกมันว่า “สัดส่วนเทพประทาน” 
(Divine Proportion) เลโอนาร์โดใช้หลักการแห่งสัดส่วนทองค าสร้างผลงานภาพ “โมนาลิซ่า” และ
ภาพ“วิทรูเวียสแมน” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเขา แนวคิดส าคัญของวิทรูเวียสคือ การมองสถาปัตยก
รรมเป็นการสร้างสรรค์เลียนแบบองค์ประกอบของธรรมชาติ ภาษาของสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นต้องมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะทางธรรมชาติของมนุษย์ หลักการนี้ชาวกรีกได้มีการน าไปเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมคลาสสิก เช่น เสาดอริกที่มีลักษณะเป็นชายชาตรี มีความ
ชัดเจน เคร่งขรึม เด็ดเดี่ยว แข็งแกร่ง ส่วนเสาไอโอนิกมีลักษณะเป็นสตรีเพศ มีความอ่อนหวาน 
ละมุนละไมอ่อนช้อย ทุกสัดส่วนที่เกิดขึ้นมานั้นมีศูนย์กลางทางความคิดอยู่ที่สุดยอดแห่งการสร้าง
สรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งก็คือร่างกายของมนุษย์ตามแนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanism) ของกรีกที่ว่า 
มนุษย์คือศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่ง เป็นผลงานสร้างสรรค์ของเทพเจ้าจึงมีความสมบูรณ์ที่สุด 
ประเสริฐที่สุดที่เทพเจ้าทรงดลบันดาลมากกว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ลัทธิมนุษยนิยมมุ่ง
แสวงหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ แบบแผนในการสร้างรูปให้มีสัดส่วน
งดงามและสมบูรณ์ของทฤษฎีนี้คือ ความสูงของรูปประติมากรรมควรเป็นเจ็ดเท่าของส่วนศีรษะ ความ
ยาวของเท้าจะต้องเป็นสามเท่าของฝ่ามือ ความยาวของขาล่างจากเท้าถึงหัวเข่า และความยาวของขา
บนจากหัวเข่าถึงล าตัวควรจะเป็นหกท่าของฝ่ามือ11 เป็นต้น หลังจากนั้นในปี 1835 นักคณิตศาสตร์
นามว่า มาร์ติน โอห์ม จึงเรียกมันว่า Golden Section หรือ Golden Ratio หรือ Phi (ตามชื่อของ
ประติมากรชาวกรีกคือ Phidias ผู้สลักประติมากรรมประดับมหาวิหารพาร์เธนอน (ภาพที่ 4) เมื่อ 
440 ปีก่อนคริสตกาล)  
                Golden Section มีสัดส่วนเป็นตัวเลขคือ 1: .618… ชาวกรีกเชื่อว่ามันเป็นสัดส่วน
พ้ืนฐานทางความงามของสรรพสิ่งในจักรวาล พิทาโกรัสยังกล่าวว่า มันคือสัดส่วนพ้ืนฐานของร่างกาย
มนุษย์ เพราะฉะนั้นสรรพสิ่งใดที่ปรากฏว่างามล้วนประกอบด้วยตัวเลขนี้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ 
สัตว์ พืช แร่ธาตุ ดนตรี ดังเช่น มหาวิหารพาร์เธนอนในกรุงเอเธนส์ที่มีสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองค าซ่อนอยู่
อย่างไม่รู้จบ ส่งผลให้มหาวิหารแห่งนี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก จนกลายเป็นต้นแบบ
ให้สถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างในภายหลังอีกหลายแห่ง 
                ดังนั้น สัดส่วนทองค าจึงเป็นค่ามาตรฐานของวัตถุที่แสดงออกว่ามีความงามและความ
สมบูรณ์แบบ มันจึงถูกน าไปใช้ในศาสตร์ที่หลากหลายที่ต้องการสื่อความงดงาม  แม้กระทั่งวงการ
ศัลยกรรมใบหน้าก็ต้องพ่ึงพาสัดส่วนทองค าด้วยเช่นกัน นายแพทย์สตีเฟน มาร์ควอร์ต  (Stephen 
Marquardt) พบว่าสัดส่วนทองค าไม่ได้มีเฉพาะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพียงเท่านั้น แต่ยังมีรูปเรขาคณิต
ทองค าอ่ืนๆ อีก เช่น รูปสามเหลี่ยมทองค ารูปห้าเหลี่ยมทองค า ที่เกิดจากการน ารูปสามเหลี่ยมทองค า
ห้ารูปมาประกอบกัน 
_________________________ 
                        11กฤษณา หงษ์อุเทน, ศิลปะคลำสสิก (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2549), 44. 
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และรูปสิบเหลี่ยมทองค าที่น ารูปห้าเหลี่ยมทองค ามาซ้อนกันโดยหมุนรูปหนึ่งไป 36 องศา และได้ท า
การออกแบบ “หน้ากากทองค า” (Golden Mask) (ภาพที่ 5) โดยน ารูปเมทริกซ์สิบเหลี่ยมทองค า
ขนาดต่างๆ วางซ้อนลงไป ณ ต าแหน่งส าคัญบนใบหน้ารวม 42 รูป จากนั้นค่อยตัดเส้นเชื่อมโยงต่างๆ 
ออกให้เหลือเฉพาะโครงหน้าก็จะได้หน้ากากทองค าในการก าหนดค่ามาตรฐานทางความงามบน
ใบหน้า12 และเป็นความงามแบบสากล ไม่ว่ามนุษย์คนไหนมีต าแหน่งโครงสร้างใบหน้าที่สวมได้พอดี
กับหน้ากากทองค า เราจะรู้สึกได้ว่าคนๆ นั้นเป็นคนหน้าตาดีเพราะความงามนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียง
กลไกของธรรมชาติ ที่ท าให้มนุษย์เราใช้ดึงดูดเข้าหาพวกเดียวกัน และเนื่องในประสาทสัมผัสทั้งหมด
มนุษย์ถนัดการใช้สายตามากที่สุด ดังนั้น “ภาพใบหน้าในอุดมคติ” จึงน่าจะซ่อนอยู่ในใจทุกคน และ
หน้ากากทองค านี้ก็คือรูปหน้าในอุดมคติดังกล่าวนั่นเอง 
                จุดหมายในการท างานศิลปะของข้าพเจ้าส่วนหนึ่งคือการค้นหาความงามจากความเสื่อม
สลาย ดังนั้น การเรียนรู้สุนทรียศาสตร์แห่งความสมบูรณ์จึงเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
หลักการของความงามเพ่ือน ามาต่อยอดทางความคิดและใช้พิจารณาในการสร้างสรรค์ความคิดที่มี
ลักษณะตรงข้ามกับความสมบูรณ์ในแบบรู้เขารู้เรา เพราะการตระหนักรู้ต้องอาศัยการเทียบเคียง เรา
รู้จักกลางคืนเพราะมีกลางวัน เรารู้จักความสุขเพราะเราเคยมีทุกข์ ทุกสรรพสิ่งต่างอิงอาศัยและ
สะท้อนซึ่งกันและกัน ศาสตร์แห่งความสมบูรณ์จึงช่วยเติมเต็มความเข้าใจในศาสตร์แห่งความไม่
สมบูรณ์ที่ข้าพเจ้าสนใจได้เป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การออกแบบกฎแห่งสัดส่วนทองค า 
ที่มา: Dinpuii Hranleh, The Golden Ratio: Divine Play or Chance?, เข้าถึงเมื่อ 14 
พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.yaabot.com/23439/23439/  
 
_________________________ 
                       12 บัญชา ธนบุญสมบัติ, กฎพิสดำรปรำกฏกำรพิศวง (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2549), 65. 
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ภาพที่ 4 มหาวิหารพาเธนอนกับสัดส่วนทองค า 
ที่มา: Dinpuii Hranleh, The Golden Ratio: Divine Play or Chance?, เข้าถึงเมื่อ 14 
พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.yaabot.com/23439/23439/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 หน้ากากทองค าของนายแพทย์สตีเฟน มาร์ควอร์ต 
ที่มา: JonzeyGears, Could you make his face fit the Golden Ratio Mask?, เข้าถึงเมื่อ 
14 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.photoshopgurus.com/forum/general-
photoshop-board/39188-could-you-make-his-face-fit-golden-ratio-mask.html  
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               สุนทรียศำสตร์แห่งควำมไม่สมบูรณ์ 
                ในทรรศนะของเพลโตนั้นสิ่งที่ให้ความรู้สึกทางความงามคือสิ่งที่กระตุ้นวิญญาณขั้นสูงใน
ตัวมนุษย์ได้ เช่น คุณธรรม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ส่วนสิ่งที่กระตุ้นวิญญาณขั้นต่ าในตัวมนุษย์ 
เช่น ความเศร้าโศก กามวิสัย ความน่าเกลียด ความตาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรปรากฏในงานศิลปะเพราะ
เป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในโลกอุดมคติอันสูงส่ง 
                เส้นทางของประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกตั้งแต่สมัยกรีกจวบจนปัจจุบัน เราจะเห็นการ
วางกฎเกณฑ์ทางความคิดเพ่ือใช้ก าหนดคุณค่าและแยกแยะ “ความงาม” ออกจาก “ความน่าเกลียด” 
หรืออะไรเป็นศิลปะและไม่เป็นศิลปะ ซึ่งตัดสินจากคุณค่าเชิงบวกและคุณค่าเชิงลบในสุนทรียภาพของ
ค่านิยมตามยุคสมัย ซึ่งเป็นทัศนคติที่มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด เช่น เพลโตน าเอาความงามไปผูก
กับศีลธรรมหรือคุณธรรมความดี ความงามคือสิ่งที่น ามาซึ่งความพึงพอใจ ส่วนความน่าเกลียดนั้น
น าไปผูกกับเรื่องของความบกพร่อง ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ทัศนคติเช่นนี้น าไปสู่การเหยียดมนุษย์
ซึ่งขาดคุณสมบัติที่เพลโตก าหนด ในความคิดของเพลโต คนที่จะมีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์ในอุดม
คติ (เทพเจ้า) ก็น่าจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับตน คือเป็นชนชาติผิวขาว ผมสีทอง ตาสีฟ้า มีอารยธรรม
ความรู้อันสูงส่ง ทัศนคติเกี่ยวกับมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบน าไปสู่การล่ามนุษย์ผิวด าในทวีปอาฟริกาเพ่ือ
น ามาเป็นทาสรับใช้ประดุจสัตว์ให้ชาวกรีก การดูถูกเหยียดหยาม กดขี่ข่มเหง และย่ ายีศักดิ์ ศรีของ
เพ่ือนมนุษย์ถูกกระท าโดยไร้ส านึกผิด เพราะพวกเขามีความบกพร่อง อัปลักษณ์ และไร้อารยธรรม ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะที่ขัดกับหลักปรัชญาหรือแนวคิดของเพลโตเกี่ยวกับมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ จึงไม่น่า
แปลกใจที่อารยธรรมกรีกคิดค้นปรัชญาความรู้มากมายแต่กลับไม่กระตือรือร้นในกา รคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์อะไร เพราะมีทาสจ านวนมากมายมหาศาลไว้คอยท างานให้นั่นเอง 
                ความคิดนี้ฝังตัวอยู่ทั้งในสังคมยุโรปและอเมริกามาอย่างยาวนาน การค้ามนุษย์ถูกกระท า
กันอย่างเสรี และมรดกตกทอดของการมองมนุษย์ที่มีความแตกต่างหรือมีลักษณะด้อยกว่าด้วยอคติ
จากการปรุงแต่งบัญญัติว่าไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์ เห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว 
(Holocaust) ที่นาซีเยอรมันสังหารโหดชาวยิวหลายล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นี่คือสิ่งที่
สะท้อนข้อบกพร่องและความเจ็บป่วยของแนวคิดแบบสมบูรณ์นิยม การปรุงแต่งทางความคิดที่
รังเกียจสิ่งที่ดูบกพร่อง ขาดความสมบูรณ์หรือผิดแผกแตกต่างไปจากพวกของตน ได้ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งต่างๆมากมายขึ้นบนโลกใบนี้ ดังนั้น แนวคิดในการน าเสนอความไม่สมบูรณ์ในงานศิลปะจึง
เปรียบประดุจการสร้างดุลยภาพทางความคิดและความรู้สึกที่มนุษย์มีต่อการแสดงออกทางศิลปะดัง
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
                แนวคิดในการสร้างงานของศิลปินยุคกลาง ซึ่งน าเสนอรูปพระเยซูถูกตรึงกางเขน 
(Crucifix) ที่เน้นความสง่างามปราศจากซึ่งความเจ็บปวดทรมาน ในลักษณะที่เป็นผู้มีชัยเหนือความ
ตาย พระเยซูผู้เป็นพระมหาไถ่ เป็นบุตรแห่งพระผู้เป็นเจ้า ผู้ผ่านพ้นความเจ็บปวดทรมานจากการถูก
ตรึงกางเขน และผู้เป็นพระอาจารย์แห่งโลก แนวคิดการสร้างงานเช่นนี้ยืนหยัดยาวนานมานับร้อยนับ
พันปี จวบจนกระทั่งศิลปินปลายยุคกลางและศิลปินเอกแห่งยุคเรอเนซองส์คือ กรุนด์เดอร์วาร์ด 
(Grundewald) (ภาพที่ 6) และโดนาเทลโล (Donatello) (ภาพที่ 7) ได้มีความคิดแปลกแยกออกไป
ว่า การที่มนุษย์จะได้รู้ซึ้งถึงการเสียสละตนอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู ที่ทรงยอมเจ็บปวดทรมานและตาย
บนไม้กางเขนเพ่ือไถ่บาปให้กับมวลมนุษยชาติ ควรจะมีวิธีการน าเสนอภาพของพระเยซูถูกตรึงกางเขน
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ในลักษณะที่เจ็บปวดทรมานเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกผู้ ที่ต้องประสบและได้รับความเจ็บปวดทรมาน
อย่างน่าอนาถจนโลหิตสุดท้ายหลั่งลงสู่พ้ืนพิภพ ดังนั้น พวกเขาจึงเสนอภาพพระเยซูในอาการที่
เจ็บปวด กล้ามเนื้อทุกส่วนบิดเกร็ง พระพักตร์ของพระองค์แม้จะสงบ แต่ก็บ่งบอกถึงการทนทุกข์
ทรมานก่อนที่จะสิ้นลมหายใจ การน าเสนอศิลปะในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ 
ความรู้สึกถึงความสลดสังเวช ท าให้คนรู้ซึ้งถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งจะน าไปสู่ความ
ศรัทธาอันสูงส่งได้มากกว่าศิลปะแบบคลาสสิก แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ท่ีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ตาม 
                อีกราวสี่ร้อยปีต่อมาในปี ค.ศ. 1810 ศิลปินเอกชาวเสปนนาม ฟรานซิสโก โกย่า (1746-
1828) ได้สร้างผลงานภาพพิมพ์ร่องลึก ชุด “Disaster of War” (ภาพที่ 8) ซึ่งประกอบด้วยผลงาน
จ านวน 80 ชิ้น เนื้อหาเป็นการแสดงความทารุณโหดร้าย อันเนื่องมาจากสงครามคาบสมุทร เมื่อ
จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองประเทศเสปนในปี ค.ศ. 1808 โดยหวังจะสถาปนา 
โจเซฟ โบนาร์ปาร์ด พ่ีชายของตนขึ้นปกครองเสปน ชาวเสปนจึงลุกขึ้นสู้โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
อังกฤษและโปรตุเกส ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นปฏิกิริยาต่อต้านและประณามการสังหารโหดจากการ
รุกรานของฝรั่งเศส โดยสะท้อนภาพการตกเป็นเหยื่อของพลเรือนที่ถูกทารุณกรรม อันน าไปสู่
ผลกระทบที่น่าสะพรึงกลัวของสงครามนี้ ความอดอยากทรมาน ความโหดร้ายของกองทัพทั้งสองฝ่าย 
ที่มีลักษณะเหมือนสัตว์ป่า ผู้หญิงต้องลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองและลูกจากการถูกกองทัพฝรั่งเศสก
ระท าการทารุณและข่มขืน โกย่าสร้างผลงานชุดนี้ในช่วงบั้นปลายของชีวิต ขณะมีปัญหาด้านสุขภาพ
และหูหนวก เขาปฏิเสธรูปแบบการน าเสนอศิลปะอันน่ารื่นรมย์ในแนวประเพณีนิยม หันมาใช้ค่า
น้ าหนักแสงเงาแทนการใช้สีเพ่ือเน้นความอัปยศอดสูของสงคราม ทั้งหมดเป็นการย้ าเตือนความ
โหดร้ายของมนุษย์ที่กระท ากับมนุษย์ด้วยกันเพียงเพราะความขัดแย้งทางการเมือง และท้ายที่สุด
ผลกระทบของสงครามก็ส่งมาถึงพวกเราทุกคนในที่สุด 
       โกย่าเป็นศิลปินที่จัดอยู่ในกลุ่มลัทธิโรแมนติก (Romanticism) ซึ่งถืออารมณ์เป็นสิ่ง
ส าคัญเหนือกว่าทุกสิ่ง ศิลปินจึงมักจะเลือกเนื้อหาที่สามารถสร้างสุนทรียะภายใต้การส าแดงพลัง
อารมณ์อันเข้มข้น (Intensive) ให้แก่ผู้ชม เช่น ความโหดร้ายทารุณจากการต่อสู้ และความโกรธ
เกรี้ยว ซึ่งแสดงออกโดยการใช้ความแตกต่างระหว่างแสงสว่างและเงามืด และฝีแปรงที่สื่อสะท้อนถึง
การตอบสนองทางอารมณ์อย่างฉับพลันทันที อันเป็นการตระหนักถึงเสรีภาพที่จะแสดงโลกทัศน์
ส่วนตัวออกมาโดยถ่ายทอดอารมณ์และประสบการณ์ภายในไม่ว่าจะเป็นความเกรี้ยวกราดพลุ่งพล่าน 
ความลึกลับ หรืออารมณ์ท่ีรุนแรงสู่สายตาผู้ชม 
                หากศิลปะเป็นสิ่งแสดงออกซึ่งความงาม และความงามคือแง่มุมที่มองเห็นและการเข้าถึง
ได้ของความดี แต่เพราะความดีเองไม่อาจมองเห็นได้ ความรู้ของความดีจึงต้องได้มาโดยการศึกษาและ
เข้าใจในศิลปะที่งดงาม ที่ช่วยให้คนได้มองเห็นและสามารถประเมินสถานการณ์ทางศีลธรรมได้มากขึ้น
จนกลายเป็นบรรทัดฐานของการสร้างศิลปะท่ีดี 
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ภาพที่ 6 Grundewald “The Crucifixion” 1515, สีน้ ามันบนไม้, 269 x 307 cm, Unterlinden    
           Museum, Colma.  
ที่มา: Kaisu-Maija Nenonen, Ilkka Teerijoki, Historian suursanakirja, เข้าถึงเมื่อ 14
พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://fi.wikipedia.org/wiki/Matthias_Gr%C3%BCnewald  
 

 
 
ภาพที่ 7 Donatello “Mary Magdalene” 1455, แกะสลักไม้, 188 cm, Museo De Opera Del  
           Duomo, Florence. 
ที่มา: Mary Ann Sullivan, Mary Magdalene, เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.bluffton.edu/homepages/facstaff/sullivanm/italy/florence/duomomuseo
/magdalene.html 
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                ในอดีตศิลปะส่วนใหญ่มีบทบาทหน้าที่ในการรับใช้คติความเชื่อทางศาสนา จึงมักถูก
ควบคุมให้แสดงออกตามที่ผู้มีอ านาจประสงค์เท่านั้นเพ่ือสะท้อนภาพความดีดังกล่าว หากศิลปินมี
มุมมองหรือตีความทางศาสนาแตกต่าง ก็อาจเกิดการต าหนิติเตียนหรือการเข้ามาควบคุมจัดการของผู้
มีอ านาจเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มไม่ว่าจะเชื้อชาติใดหรือศาสนาใดก็ตาม เช่นในปี 
ค.ศ. 1996 การแสดงนิทรรศการศิลปะ Sensation ในประเทศอังกฤษ ศิลปินเชื้อสายอาฟริกัน Chris 
Ofili แสดงผลงานจิตรกรรมชื่อ “The Holy Virgin Mary” (ภาพที่ 9) ที่แสดงรูปลักษณ์ของแม่พระผู้
บริสุทธิ์  ที่มีคุณลักษณะขัดแย้งและแตกต่างจากกรอบความเชื่อของชาวคริสต์ ศิลปินเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของหญิงสาวหน้าตางดงามเชื้อสายคอร์เคเชี่ยน ผิวขาว ผมทอง นัยน์ตาสีฟ้า มาเป็นหญิง
เชื้อสายนิกรอยด์ ผิวด า ผมหยิกด า ตาด า ปากแบะจมูกบาน นอกจากนั้นภาพนี้ยังถูกสร้างขึ้นจากมูล
ช้างอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ผลงานชิ้นนี้จึงถูกต่อต้านจากชาวคริสเตียน จนต้องมีการรักษาความปลอดภัย
ขณะแสดงงานเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มคริสเตียนหัวรุนแรงบุกเข้ามาท าลายผลงานด้วยความโกรธแค้น 
                นัยยะที่ Chris Ofili ต้องการแสดงออกในฐานะที่ตนนับถือและศรัทธาในศาสนาคริสต์ ก็
คือ แม่พระสถิตอยู่ในจินตนาการของปัจเจกชน ที่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเฉพาะตน และ
สามารถสร้างรูปลักษณ์ของพระแม่โดยไม่ควรถูกจ ากัดให้อยู่ในรูปแบบตายตัวเช่นที่ฝรั่งผิวขาวเป็นผู้
ก าหนด นอกจากนี้มูลช้างในความเชื่อของชาวอาฟริกันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์
ที่มาจากธรรมชาติ ไม่ได้มีนัยยะที่สื่อถึงความสกปรกหรือต่ าช้าตามกรอบความคิดของชาวตะวันตก 
อีกประการหนึ่งก็ถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมของศิลปินผิวสีที่จะจินตนาการถึงแม่พระที่ตนเคารพรักและ
ศรัทธาในลักษณะคล้ายคลึงกับตนเสมือนดังที่เพลโตได้เคยท าไว้  ดังนั้น ภาพของพระแม่ชิ้นนี้จึง
กระตุ้นให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเชื้อชาติ และพยายามขจัดการแบ่งแยกชนชั้น 
รวมถึงการแยกแยะสิ่งดีเลวออกจากความเป็นชาติพันธุ์ ที่เป็นรากฐานของความขัดแย้งและสงคราม
ศาสนา ที่ฝังตัวอยู่ในความเชื่อของมนุษย์มายาวนานหลายศตวรรษ 
                การไร้คุณค่าทางสุนทรีย์ เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในโลกแห่ง
สุนทรียศาสตร์ การปฏิเสธสิ่งที่ดูน่าเกลียดก าลังจะเป็นกรอบอันคับแคบในโลกสมัยใหม่ ความคิด
เกี่ยวกับแบบและความกลมกลืนเริ่มพร่าเลือนไปสู่การมุ่งน าเสนอความจริงตามที่ปรากฏ อารมณ์
ความรู้สึกท่ีอยู่ภายใน และการยอมรับความเป็นปัจเจกหรืออัตลักษณ์ที่หลากหลายของศิลปิน จะเห็น
ได้ว่าขอบเขตและปริมณฑลของทฤษฎีแห่งความสมบูรณ์ของกรีกได้ถูกขยายด้วยความคิดที่ไม่ต้องการ
ติดยึดกับรูปแบบทางความคิดที่ส่งต่อกันมานับสองพันปี  
                การที่งานศิลปะสักชิ้นอาจไม่มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับสิ่งต่างๆ ประเภทเดียวกับมัน 
และการบกพร่องอันนี้อาจก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ที่สัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับความงามในอุดมคติ ซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์เชิงคู่ประกอบ ด้วยเหตุนี้ทั้งความน่าเกลียดและความงามต่างก็สะท้อนและเรียกร้อง
ซึ่งกันและกัน มันจึงช่วยเพิ่มความงามของโลกมากยิ่งข้ึนในเชิงสัมพัทธ์ 
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ภาพที่ 8 Goya “A Heroic Feat! With Dead Man!” 1863, ภาพพิมพ์โลหะ, 25.1 x 34.3 cm,   

The Bridgeman Art Library. 
ที่มา: Georgetown Frame Shoppe, Francisco Goya A Heroic Feat! With Dead Men!, 
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.georgetownframeshoppe.com 
/francisco-goya-etching-and-drypoint-an-heroic-feat-with-dead-men 
 

 
 
ภาพที่ 9 Chris Ofili “The Holy Virgin Mary” 1996, สื่อผสม, 243.8 x 182.9 cm, Brooklyn 

Museum. 
ที่มา: Rob Perrée, The Success of Chris Ofili, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://africanah.org/success-chris-ofili/ 
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                นอกเหนือจากสุนทรียภาพในเชิงลบที่เกิดขึ้นในลักษณะวิภาษของชาติตะวันตก ซึ่งเต็ม
ไปด้วยความขัดแย้งและการต่อสู้ทางความคิดอยู่ตลอดเวลา เพราะการยอมรับความไม่สมบูรณ์ในโลก
ตะวันตกย่อมเป็นการยากในการปีนป่ายก าแพงแห่งความคิดของความสมบูรณ์แบบที่ก่อตัวขึ้นมาอย่าง
มั่นคงแข็งแรง ซึ่งแตกต่างไปจากโลกตะวันออกที่หลักสุนทรียศาสตร์ล้วนอิงอาศัยความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาเป็นแก่นแกนส าคัญ ซึ่งแน่นอนว่าการใช้ศิลปะน้อมน าความเป็นพุทธะเข้าสู่จิตใจของ
พุทธศาสนิกชนย่อมต้องใช้สุนทรียศาสตร์ที่สมบูรณ์เป็นสื่อกลางสู่ศรัทธา เพราะการเสพความงามย่อม
น ามาซึ่งความชื่นใจเบิกบานใจ ดังจะเห็นได้จากงานพุทธศิลป์อย่างพระพุทธรูป ที่ได้รับอิทธิพลจาก
กรีกโดยการน ารูปแบบ (Image) ของเทพอพอลโลมาใช้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งสะท้อน
แนวคิดของความสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่ ความงามเชิงอุดมคตินิยม (Idealism) ปรากฏให้เห็นอย่าง
เด่นชัดในความเชื่อเกี่ยวกับพุทธลักษณะ หรือ ที่เรียกว่า “มหาปุริสสลักษณะ” หรือลักษณะของมหา
บุรุษ 32 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพลโตในการขจัดความบกพร่องทั้งหลายที่ดูไม่งามใน
ร่างกายมนุษย์ปุถุชนไปสู่สภาวะของเทพเจ้าหรืออภิมนุษย์ 
                หากแต่กรอบความคิดของพุทธศาสนาเกี่ยวกับความงามมีความแตกต่างจากกรีกหรือ
คริสตศาสนา ตรงที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบที่เป็นขั้วตรงข้ามอันเกิดจากการปรุงแต่งของจิต ที่ก าหนดทุก
สิ่งเป็นขาวกับด า วิถีแห่งแนวคิดของพระพุทธองค์คือวิถีแห่งทางสายกลาง ในขาวมีด าและในด ามีขาว 
ซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะไม่ใช่สมมุติสัจจะ การขจัดอคติจากการหลงในมายาของวัตถุเป็นปัญญาญาณของ
พระพุทธองค์ ดังนั้น การน าเสนอสุนทรียภาพของความไม่สมบูรณ์ในโลกตะวันออกจึงไม่ใช่สิ่งขัดแย้ง 
หากแต่เป็นทางเลือกในการเข้าถึงพุทธธรรมหรือแก่นธรรม ที่มีอิสระจากกรอบก าหนดใดๆ ที่มนุษย์
บัญญัติ เพราะศาสนาแห่งพระองค์เป็นศาสนาแห่งประชาธิปไตย ซึ่งท้าทายและคงทนต่อการเพ่ง
พิสูจน์ และแตกต่างจากโลกตะวันตกหรือศาสนาอ่ืนที่ความเชื่อมักถูกหักล้างได้ตลอดเวลา 
เพราะฉะนั้นความงดงามทางความเชื่อทางพุทธศาสนาจึงมีหลากหลายหนทางในการเพ่งพิสูจน์ขึ้นอยู่
กับจริตของแต่ละคนว่าจะเป็นอย่างไรในการแสวงหาหนทางเพ่ือเข้าสู่กระแสธรรม 
               ปรัชญำเซน 
                สาระของเซนเชื่อมโยงกับปรัชญาและศาสนาในฐานะทางเลือกหนึ่ง เซนไม่มีพระเจ้า ไม่
มีวิญญาณ ไม่มีพิธีกรรมทางศาสนา ไม่มีสวรรค์ ไม่มีปาฏิหาริย์ แต่เซนเป็นวิถีทางและมุมมองของชีวิต 
หลักการของเซนคือ การปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระ (Self-Liberation) แม้ว่าเซนเป็นส่วนผสมของ
พุทธศาสนานิกายมหายานกับลัทธิเต๋า ที่แตกแขนงไปอีกสายธารหนึ่ง แต่ก็เป็นสายที่แตกต่างไปจาก
เดิม 
                ค าว่าเซน (Zen) มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตว่า ธยาน (Dhyana) ภาษาบาลี ฌาน 
(Jhana) ภาษาจีนออกเสียง ฉาน (Ch’an) ทั้งหมดแปลว่า สมาธิ ถือก าเนิดในประเทศจีน ผู้ที่น า
แนวคิดนี้เข้ามาจากอินเดียก็คือ พระโพธิธรรม หรือ ตั๊กม้อ อีกหลายร้อยปีต่อมาลัทธิฉานก็เข้าสู่ญี่ปุ่น 
และออกเสียงตามส าเนียงญี่ปุ่นว่า เซน ซึ่งแตกออกเป็นสาขาย่อย เช่น รินไซ เซน และ โซโต เซน เป็น
ต้น ซึ่งทั้งหมดมุ่งเน้นการใช้สมาธิและการเข้าถึงธรรมด้วยปัญญา 
                แนวคิดแบบตะวันตกนั้นมีรากฐานความรู้ที่วางอยู่บนตรรกะ เหตุผล การสอนที่เป็น
ระบบโดยการวิภาค ซึ่งทุกเรื่องล้วนมีกฎเกณฑ์กติกามากมาย แต่แนวคิดเซนกลับสวนทางกันเพราะ
เซนไม่มีกรอบ การที่จะเข้าใจเซนต้องก้าวข้ามหรือหลุดออกจากกรอบความคิดทวินิยมเสียก่อน เช่น 
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โลกตะวันตกมักมองทุกอย่างเป็นขาวกับด า สิ่งนี้เป็นความจริง สิ่งนี้เป็นความเท็จ ทว่าในมุมมองของ
เซน ความจริง อาจไม่มีตัวตนด ารงอยู่ ซึ่งความจริงเป็นเพียงความสัมพัทธ์ของมุมมองเท่านั้น ทั้งหมด
ล้วนผ่านประสาทสัมผัสที่เชื่อมโยงกับสมอง ซึ่งเป็นตัวแปรที่ท าให้การรับรู้ความจริงของสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
ไม่เท่าเทียมกัน 
                ดังนั้น การปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระ ก็คือการก าจัดความคิดปรุงแต่ง (Delusive 
Thinking) ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ เมื่อขจัดสิ่งนี้ไปได้กิเลสตัณหาต่างๆ ก็จะหมด
ไป และเข้าสู่การรู้แจ้งสภาวะแห่งความจริงสูงสุดคือการตื่นรู้หรือซาโตริ ซึ่งเป็นความเข้าใจว่าสรรพสิ่ง
ในจักรวาลล้วนเป็นหนึ่งเดียว หากใช้ค าของพุทธฝ่ายเถรวาทก็คือ ความเป็นเช่นนั้นเอง (Suchness)13 
                หลักสุนทรียภาพของตะวันออกส่วนใหญ่มัก ได้ รั บ อิทธิพลทางความคิดจาก
พระพุทธศาสนา สิ่งนี้ท าให้วิธีคิดด้านความงามของตะวันออกแตกต่างและโดดเด่นไปจากตะวันตก ที่มี
ฐานคิดแบบกรีก-โรมันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะนิกายเซนที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบด้วยความเรียบ
ง่ายในปัจจุบัน ดังที่ศิลปินกลุ่มนามธรรมและมินิมอลลิสม์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
                ศิลปะเซนมักเผยให้เห็นอารมณ์อันสงบ นิ่ง และเรียบง่ายอย่างยิ่ง เป็นความงามที่ล้ าลึก 
ลึกลับ และสันโดษวิเวก  การวาดภาพกลายเป็นวัตรปฏิบัติเพ่ือน้อมน าจิตใจให้สงบมีสมาธิ ดังเช่นการ
วาดรูปวงกลมเอนโซ (Enso) ผู้วาดจะนั่งสงบและส ารวมเพ่ือให้เกิดสมาธิ ก่อนจะตวัดพู่กันลงบนกระ
ดาษหรือผ้าไหมอย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียว กล่าวกันว่า การวาดภาพวงกลมนี้สามารถสะท้อนคุณภาพ
ทางจิตและสมาธิของผู้วาดได้เป็นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับวิถีทางแห่งการบรรลุธรรมขั้นสูงแบบ
ฉับพลัน (Sudden) และสะท้อนความคิดที่ว่าการฝึกฝนปฏิบัติธรรมไม่จ าเป็นต้องผ่านการท่องบ่น
ภาวนา การบวชเรียน หรือผ่านพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ หากแต่สามารถใช้การท างานศิลปะหรือการ
ท างานในชีวิตประจ าวันเป็นสิ่งน้อมน าประสบการณ์ทางศาสนาเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าได้
นอกเหนือจากการเข้าสู่สมาธิหรือการก าหนดรู้ การพิจารณาถึงเนื้อหาและความงามในการแสดงออก
ทางพุทธปรัชญายังช่วยเตือนสติในการใช้ชีวิตส าหรับตัวข้าพเจ้าอีกด้วย 
                สุนทรียศาสตร์แห่งความไม่สมบูรณ์ที่โดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจและเป็น
หลักคิดส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะของข้าพเจ้าได้แก่ 
               Wabi - Sabi 
      เป็นหลักสุนทรียศาสตร์ที่มีความโดดเด่นมีคุณค่า และเป็นความงามที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะตัวแบบประเพณีญี่ปุ่น แต่เดิมนั้นค าว่า Wabi และ Sabi เป็นค าที่มีความหมายค่อนข้างต่างกัน
มาก ความหมายของ Wabi คือ ความทนทุกข์ของการใช้ชีวิตเพียงล าพังในธรรมชาติ ไกลห่างจาก
สังคม และชวนให้นึกถึงสภาวะหดหู่ ซึมเศร้า และท้อแท้ ส่วนค าว่า Sabi คือ ความเอนเอียงหรือร่วง
โรย 
 
 
 
 
_________________________ 
                         13วินทร์ เลียววาริณ, มังกรเซน (กรุงเทพฯ: ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์, 2552), 46. 
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       ตลอดช่วงเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา ความหมายของ Wabi และ Sabi ได้ข้ามไขว้กัน
ไปมา จนท าให้เส้นแบ่งแยกนั้นเลือนลางลงจนเกิดความหมายรวมกัน เพ่ือใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะเรียบ
ง่าย ไม่โอ้อวด และถูกท าให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยวัสดุที่มาจากธรรมชาติ การปลีกวิเวกและภาวะจนยาก
โดยสมัครใจได้กลับกลายมาเป็นความรุ่มรวยทางจิตวิญญาณ 14 

       ดังนั้น Wabi Sabi จึงเป็นแนวคิดที่มองว่า “สรรพสิ่งนั้นไม่สมบูรณ์แบบ” ดังเช่นวัฏจักร
ของธรรมชาติที่ไม่คงทนถาวร มีการเกิด เสื่อมโทรม และตาย ทุกสิ่งล้วนเรียบง่าย เจียมเนื้อเจียมตัว 
ไม่เร่งรีบ และเข้มงวด ความงามตามแบบ Wabi Sabi จึงมีความไม่สมดุลย์ไม่สมบูรณ์ หยาบกร้าน 
และไม่มีการออกแบบที่ซับซ้อน หรือการวางแผนใดๆ อันเป็นความงามในทัศนะของเซน ที่ไม่ต้องการ
แบบแห่งความสมบูรณ์ หรือหลุดออกจากแบบของความสมบูรณ์แล้ว 
                 Wabi Sabi มีความสัมพันธ์กับสุนทรียภาพอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า มุโจ (Mujo) พ้ืนฐาน
มุมมองนี้อยู่ที่ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง ไม่มีสถานะที่ชัดเจนมาตั้งแต่เราถือก าเนิด ความเข้าใจ
สภาวะนี้ท าให้เราเข้าถึงเนื้อแท้ในความเป็นไปของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นความงามที่เกิดจากความเศร้าลึกๆ 
ที่ช่วยให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนของธรรมชาติและชีวิต และมองเห็นว่าความเศร้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของประสบการณ์ความงามแห่งชีวิต15 

       Wabi Sabi คือปรัชญาเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์และอนิจจัง แต่ไม่ใช่ว่า เพียงเพราะมี
ข้อบกพร่อง แล้วนั่นคือ Wabi Sabi มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายด้วยค าพูด เราจะต้องใช้ความรู้สึก
ส าหรับ Wabi Sabi แต่หากจะมองเห็นสิ่งนี้ให้เป็นรูปธรรมก็คงต้องดูที่พิธีชงชา (Tea Ceremony) ซ่ึง
เป็นการหลอมรวมศาสนาเข้ากับศิลปะ จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตการกินอยู่ ซึ่งเป็นกระบวนการกล่อมเกลาจิตตั้งแต่ระดับพ้ืนๆ คือ การได้สัมผัสกับความงามและ
รสชาติทางผัสสะไปจนถึงการน้อมใจให้สงบ และเข้าถึงความจริงที่อยู่เหนือสมมติ 
                 พิธีชงชาที่สมบูรณ์แบบจะมีขึ้นได้ก็เฉพาะในห้องหรือเรือนหลังเล็กๆ ที่เรียบง่ายและ
ประดับประดาแต่น้อย สร้างจากวัสดุที่ผ่านการใช้งาน หรือแม้กระทั่งการใช้เสาเรือนคดงอที่เหลือทิ้ง 
และเปิดเผยเนื้อไม้ที่แตกรานปราศจากการขัดสีหรือฉาบทาให้สวยงาม โอ่งแจกันที่ตกแต่งเรือน  มี
ลักษณะบิดเบี้ยวและแตกร้าวจนใช้การไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งผิดพลาดในการท าเครื่องปั้นดินเผา ตัวเรือน
ปลูกอยู่ท่ามกลางสวนญี่ปุ่นที่ถูกปกคลุมด้วยวัชพืช ปูลาดด้วยวัสดุหลากชนิด เช่น แผ่นหิน หรือ
กระเบื้องมุงหลังคา มีประตูทางเข้าเล็กๆ เตี้ยๆ อยู่เพียงประตูเดียว ซึ่งท าให้ผู้ที่จะเข้ามาในพิธีชงชา
นั้นไม่ว่าจะเป็นพระจักรพรรดิ โชกุน พ่อค้า ชาวนา หรือขอทาน ต่างก็ต้องก้มหัวน้อมตัวเข้าไป
เหมือนกันทุกคน เพราะความแตกต่างทางชนชั้นนั้นเป็นสิ่งสมมติ แต่เมื่อพิจารณาความจริงโดย
ปรมัตถ์แล้ว ทุกคนไม่ได้แตกต่างกันเลย เพราะทุกคนล้วนต้องเกิด แก่ เจ็บ และตายเหมือนกันทุกคน 
ดังนั้น ผู้ที่เข้ามาในพิธีจะเห็นความจริงขั้นปรมัตถ์ และไม่หลงติดอยู่กับสมมติบัญญัติ  
 
_________________________ 
                        14 เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ – ซะบิ ส ำหรับศิลปิน นักออกแบบ กวี &นักปรัชญำ, พิมพ์
ครั้งที่ 2, แปลโดย กรินทร์ กลิ่นขจร (กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2550), 38. 
                        15ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์, หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้: สวนญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: สารคดีภาพ, 
2557), 37. 
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                เริ่มแรกคือการดื่มชามัทชะ ไม่ใช่เป็นแค่การเสพรสชาเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่จะได้ชื่น
ชมความงามของถ้วยชา ที่มีรูปลักษณ์ไม่สม่ าเสมอจากเครื่องปั้นดินเผารากุ ซึ่งเผาเคลือบด้วยอุณหภูมิ
ต่ า ทั้งด้วยสายตาและสัมผัส เส้นสีที่ปราศจากความกลมกลืน และพ้ืนผิวขรุขระที่แสดงความบกพร่อง
แตกร้าวโดยเจตนาของช่างปั้นฝีมือชั้นครูที่เข้าถึงสุนทรียภาพของความไม่สมบูรณ์ บางชิ้นก็มีราคาสูง
มากจนน่าตกใจ แต่ก็ไม่เทียบเท่าคุณค่า ที่ส าคัญกว่านั้นคือการเปิดเผยสัจธรรมของชีวิตและโลกว่าไม่
มีอะไรสมบูรณ์แบบ ทุกสิ่งมีข้อต าหนิและมีจุดบกพร่องโดยการพิจารณางานศิลปะที่อยู่ในอุ้งมือและ
สัมผัสกับริมฝีปากของตน 
                การชงชาจะเป็นไปอย่างเนิบนาบและเชื่องช้า โดยเริ่มจากการท าความสะอาดภาชนะ 
เช่น ถ้วยชา ช้อนตักผงชา ไม้กวนน้ าชา ด้วยน้ าสะอาด แล้วเช็ดด้วยผ้า จากนั้นจึงใส่ผงชา เติมน้ าร้อน 
กวนน้ าชาจนแตกเป็นฟอง แล้วจึงค่อยมอบให้แก่ผู้ร่วมพิธี ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะได้ชามาเพียงถ้วยเดียว
เท่านั้น หากผู้ร่วมพิธีมี 10 คนก็ต้องท าเช่นนี้ 10 ครั้ง 
                เวลาที่เนิ่นนาน บรรยากาศที่เงียบสงบไร้เสียงพูดคุย ความมืดสลัวที่ปกคลุมในห้องจะ
ค่อยๆ น้อมจิตใจให้สงบ ผัสสะจะละเอียดขึ้น ความปีติจะเกิดขึ้นทีละน้อยจากการได้ยินเสียงน้ าเดือด
ในกา เสียงนกร้อง เสียงลมพัดผ่านหมู่ไม้เข้ามาทางประตูที่เปิดให้เห็นสวนภายนอก ซึ่งเป็นความ
งดงามที่จะกล่อมเกลาจิตใจผู้คนให้สงบ ผสมผสานกับรสชาติที่สุขุมนุ่มลึกของชา ท าให้คนสัมผัสกับมิติ
อันลึกซ้ึงจากภายในที่สงบ นิ่ง เย็น และโปร่งเบาจากการดื่มด่ าในสัจธรรมของชีวิต  
                ศิลปะและสุนทรียภาพสามารถมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนเราในหลายระดับ ระดับแรกคือ
ความติดใจใคร่ใฝ่หา เป็นความรู้สึกอยากชิดใกล้ อยากได้ครอบครอง (ราคะ) ระดับต่อมาคือ 
ความรู้สึกดื่มด่ า ปีติ ระดับที่สูงขึ้นคือ ความสงบ และระดับที่สูงสุดคือความรู้สึกที่เหนือโลก 
(Transcendence) อันเป็นสภาวะที่จิตได้สัมผัสกับความจริงขั้นสูงสุดหรือปรมัตถ์ เช่น ความรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติและจักรวาล สภาวะที่อัตตาตัวตนได้เลือนหายไป ไม่มีเส้นแบ่งระหว่าง
เรากับโลกอีกต่อไป อยู่เหนือบัญญัติหรือความจริงแบบทวินิยม (Dualism) เป็นสภาวะที่จิตเปี่ยมด้วย
เมตตากรุณาอย่างประมาณมิได้16 
                นอกจากนั้น ลักษณะการตกแต่งห้องชาก็นับเป็นอีกปัจจัยในการสะท้อนวิธีคิดแบบเซน
ได้อย่างชัดเจน การตกแต่งแบบอสมมาตรสะท้อนความแตกต่างของเซน ที่ปฏิเสธการวิ่งไล่ตามความ
สมมาตรหรือการจัดวางตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเช่นแนวคิดในศาสนาอ่ืนๆ หากแต่ความงามท่ี
แท้จะค้นพบได้ก็แต่ผู้เติมเต็มทางจิตให้แก่สิ่งที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้น ในห้องชานั้นจะปล่อยแขกแต่ละคน
ไว้ในจินตนาการเพ่ือเติมเต็มสิ่งรอบตัวทั้งหมดตามที่สัมพันธ์กับตนเองด้วยวัตถุอันหลายหลากส าหรับ
การตกแต่งห้อง ที่ได้รับการคัดสรรไม่ให้มีการซ้ ากันของสีสันและการออกแบบ เช่น เมื่อมีดอกไม้สด 
ภาพเขียนดอกไม้ก็จะไม่อนุญาตให้มี หากใช้หม้อต้มน้ าทรงกลม เหยือกน้ าก็ควรเป็นทรงเหลี่ยม การ
วางแจกันหรือกระถางธูปหอมจะระวังไม่ให้จัดตรงก่ึงกลางพอดี ไม่เช่นนั้นแล้วมันจะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 

 

 

_________________________ 
                        16 พระไพศาล วิสาโล, “ศิลปะ สุนทรียภาพกับความเป็นมนุษย์ ,” โพสต์ทูเดย์ (12 
เมษายน 2552): 3. 
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สองส่วนเท่าๆ กัน และท าให้ห้องเกิดความซ้ าซาก17 
                การมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทางวัตถุ ท าให้เราต้องพบเจอสิ่งไม่พึง
ปรารถนาอยู่เสมอ การยอมรับและเข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายความทุกข์ 
ที่เกิดจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ และจะท าให้เราเริ่มมองชีวิตในด้านบวกทั้งที่ประสบกับสภาวะที่เป็น
ด้านลบก็เป็นได้ ในความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้ามองว่า สุนทรียภาพแห่งความไม่สมบูรณ์สามารถ
น ามาใช้ในชีวิตจริงได้น่าสนใจกว่าความสมบูรณ์ที่เป็นโลกในอุดมคติ 
                สุนทรียศาสตร์แห่งความไม่สมบูรณ์ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพ่ือการสร้างจริยธรรม
ในสังคมโดยผ่านความคิดและงานศิลปะ ที่สะท้อนค่านิยมการเห็นคุณค่าในวัตถุที่ดูไม่งาม ดูบกพร่อง 
ไม่ถึงจุดมุ่งหมาย หรือผ่านเลยจุดมุ่งหมายไปแล้ว ทั้งนี้เป้าหมายอยู่ที่กลุ่มชนชั้นสูง ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็น
ผู้แสวงหาอ านาจ ชื่อเสียง เงินทอง ให้เล็งเห็นและนิยมชมชอบหลักสุนทรียศาสตร์นี้เพ่ือน ามาใช้
ควบคุมความอยากได้อยากมีในวัตถุอันจะน ามาซึ่งความเดือดร้อนในสังคม ดังจะเห็นได้จากการปฏิวัติ
ในฝรั่งเศสช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เหตุเพราะผู้มีอ านาจนิยมความร่ ารวยฟุ้งเฟ้อ หรูหราสมบูรณ์แบบ
จนมากเกิน สังเกตได้จากศิลปะบาโรกและรอคโกโกท่ีมีความอลังการวิจิตรจนเกินพอดี เพราะความไม่
รู้จักพอของผู้มีอ านาจ ที่ต้องการโอ้อวดความมั่งมีของตนว่าเหนือกว่าผู้อ่ืน การแสดงออกเช่นนี้น ามา
ซึ่งความเดือดร้อนของราษฏรจนลุกข้ึนมาปฏิวัติ และน าไปสู่การล่มสลายของชนชั้นสูงในที่สุด 
                ข้าพเจ้าใคร่ขอยกตัวอย่างของค่านิยมแบบ Wabi Sabi เช่น ชาวตะวันตกนิยมเครื่องใช้
ในบ้านที่ทอประกาย เครื่องถ้วยชามมักท าด้วยโลหะ เงิน หรือนิกเกิลที่ขัดจนแวววาว แต่ชาว
ตะวันออกกลับไม่นิยมเช่นนั้น แม้บางครั้งจะมีการใช้โลหะส าหรับท ากาน้ าชา ขวด และเหล้าสาเก ก็
มักไม่มีการขัดเงา ในทางตรงข้ามกลับเห็นคุณค่าของภาชนะเหล่านี้ก็ต่อเมื่อความแวววับจางหายไป 
และคราบสีหม่นๆที่เรียกว่า Patina เริ่มปรากฏขึ้นแทน และจะไม่ขัดคราบหมองนั้นออก เพราะเป็น
สิ่งที่เจ้าของตั้งใจรออยู่เป็นเวลานานกว่าจะปรากฏขึ้นได้ เพราะเขามองเห็นว่าคราบสกปรกเหล่านี้เป็น
ความสง่างามที่เย็นยะเยือก ดังนั้น การรักษารอยมลทินนี้เป็นสิ่งที่ดีเลิศวิเศษและยิ่งท าให้ระลึกถึงสีสัน
และประกายเรืองรองแห่งอดีตกาล18 

 

3. กำรศึกษำผลงำนศิลปะของศิลปินอื่นๆ ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องทำงควำมคิด 

                ศิลปะท าหน้าที่ตอบสนองคุณค่าด้านจิตใจของมนุษย์มายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทในด้านการสร้างศรัทธา ตั้งแต่ความเชื่อเรื่องผีหรือวิญญาณนิยม (Animism) เมื่อครั้งบรรพ
กาล ซึ่งเป็นตัวแทนความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส าหรับศาสนาแบบเทวนิยม 
(Theism) ศิลปะก็ท าหน้าที่เป็นตัวแทนบุคลิกภาพอันสูงส่งของเหล่าทวยเทพเพ่ือสะท้อนคุณธรรม
ความดีและความสมบูรณ์แบบ ศาสนาคริสเตียนใช้ศิลปะถ่ายทอดพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อ 
 
___________________________ 

                        17คะคุโซ โอคะคุระ, หนังสือแห่งชำ, แปลโดย ประวิตร โรจนพฤกษ์ และ กรินทร์ กลิ่น
ขจร (กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊กส์, 2553), 75. 
            18จุนอิจิโร ทานิซากิ, เยิรเงำสลัว, แปลโดย สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ (กรุงเทพฯ: โอเพ่น 
โซไซตี้, 2558), 58.         
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มวลมนุษย์ และความรักความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้ า ส่วนในศาสนาพุทธก็ใช้ศิลปะ
ถ่ายทอดพระธรรมค าสั่งสอนและการน้อมร าลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า 
                จะเห็นได้ว่ามนุษย์น าเอาศิลปะผูกเข้ากับศาสนามาเนิ่นนาน และจะยังคงเป็นเช่นนี้อีก
ยาวนานตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงมีศรัทธาและความเชื่อ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีศรัทธาและใช้
พุทธศาสนาเป็นประทีปส่องทางให้แก่ชีวิต จึงได้น้อมน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์มา
เป็นเนื้อหาในการแสดงออกทางศิลปะที่มีแนวทางเฉพาะตน อย่างน้อยก็เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน
ตัวเองในการใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่รู้เท่าทันต่อโลกภายนอกและกิเลสหรือความทุกข์ท่ีอยู่ภายใน 
                หัวข้อวิทยานิพนธ์ “สังเวชวิจักษ์: ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย” มุ่งเน้นการ
แสวงหาโครงสร้าง รูปทรง องค์ประกอบทางทัศนธาตุ วัสดุ และเทคนิค ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความเสื่อมสลายอันน ามาซึ่งความสลดสังเวชโดยผ่านหลักไตรลักษณ์ การศึกษาผลงานศิลปะทั้งของ
ศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศที่สื่อสะท้อนความเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือการแสดงออก
ทางรูปทรง เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเพ่ือสร้างสรรค์ศิลปะของ
ข้าพเจ้า ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้  
               ศิลปินในประเทศไทย 
               ศำสตรำจำรย์วิชัย สิทธิรัตน์ 
                เกิดเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ที่จังหวัดนครพนม จบการศึกษาปริญญาตรีและ
ปริญญาโทสาขาประติมากรรมจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2557 อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติในปี พ.ศ. 2558 ศาสตราจารย์วิชัยเป็นทั้งปฏิมากรและศิลปินอาจารย์  ซึ่งเปี่ยมไปด้วย
ความสามารถทั้งทางทักษะฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และในการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ ศาสตราจารย์
วิชัยมีความสามารถทางประติมากรรมที่โดดเด่น ทั้งด้านพุทธประติมากรรมและประติมากรรม
สร้างสรรค์ 
                กล่าวกันว่าผู้ที่จะท าการปั้นพระพุทธรูปให้งดงามดุจเดียวกับครูช่างโบราณท่ีบรรจงสรรค์
สร้างพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้บูชาในปัจจุบัน นอกเหนือจากทักษะฝีมืออันสูงส่งและสายตาที่
เฉียบคมแล้ว ผู้ปั้นจะต้องวางตนตั้งมั่นด้วยศีล สมาธิ ปัญญา และเหนือสิ่งอื่นใด คือศรัทธาอันแรงกล้า
ที่มีต่อพระพุทธองค์ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า  ท าไมประติมากรรุ่นใหม่จึงไม่ค่อยมีใครอยากปั้น
พระพุทธรูป เพราะเพียงแค่การรักษาศีลอย่างเดียวก็ดูจะห่างไกลกับการเป็นปฏิมากรเสียแล้ว 
                การเข้าถึงพระธรรมของศาสตราจารย์วิชัย ถือเป็นหัวใจส าคัญของการถ่ายทอดความ
เป็นพุทธะ ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลงาน“พระพุทธสุริโยทัยสิริกิติฑีฆายุมงคล” ที่ศาสตราจารย์วิชัยได้ปั้น
ถวายแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วไป และท า
ให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นประติมากรผู้มีฝีมือระดับแถวหน้าของประเทศไทยในด้านพุทธ
ประติมากรรม 
                นอกเหนือจากชื่อเสียงด้านการปั้นพระพุทธรูปของศาสตราจารย์วิชัยแล้ว ผลงานการ
ออกแบบและปั้นองค์พระพิฆเณศของท่าน ก็ได้รับการยอมรับว่างดงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันด้วย
ลักษณะที่สมบูรณ์งดงามยากท่ีจะหาประติมากรคนใดมาเทียบเคียงได้ 



35 
 

 
 

                ผลงานด้านประติมากรรมสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์วิชัย จัดอยู่ในกลุ่มของศิลปินที่
สร้างสรรค์ประติมากรรมแนวนามธรรมยุคแรกของประเทศไทย โดยเฉพาะการบุกเบิกผลงานศิลปะ
แนวมินิมอล ซึ่งถือเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่ท าความเข้าใจได้ยากมาก เพราะไม่น าเสนอรูปทรง
และเรื่องราวที่เข้าใจได้เหมือนประติมากรรมโดยทั่วไป หากแต่เป็นการตกผลึกทางความคิดและ
สังเคราะห์รูปทรงออกมาจากเรื่องราวจนเหลือแต่เพียงแก่นแท้หรือสาระส าคัญเพียงเท่านั้น นอกจาก
งานประติมากรรมแนวนามธรรมแล้ว ท่านยังสร้างสรรค์ประติมากรรมในหลากหลายรูปแบบแม้แต่
ศิลปะจัดวาง ซึ่งส่วนใหญ่มักมีเนื้อหาเกี่ยวข้องทางพุทธธรรมด้วยสุนทรียภาพอันงดงามเฉก
เช่นเดียวกับงานพุทธประติมากรรมของท่าน 
                แต่ผลงานที่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกร่วมมากที่สุดคือผลงานชื่อ “Stop” เทคนิคปั้นและหล่อ
ส าริดที่ออกแบบในปี พ.ศ. 2545 และน าไปขยายแบบในปี พ.ศ. 2547 แนวคิดในการสร้างงานของ
ศิลปินคือ“เมื่อจิตเข้าสู่สภาวะแห่งความเมตตาธรรม กายก็จะหยุดจากการฆ่า หยุดจากการเบียดเบียน
กัน หยุดจากการท าร้ายจิตใจคนอ่ืน หยุดจากการใช้วาจาที่น ามาซึ่งความเจ็บปวด หยุดจากการเสพสิ่ง
ต่างๆตามอารมณ์จนขาดสติสัมปชัญญะ”           
                ประติมากรรม “Stop” (ภาพท่ี 10) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการท าลายพระพุทธรูป
บนหน้าผาบามิยันของกลุ่มตาลีบัน19 สร้างจากส าริดรมด าและท าสี Patina รูปทรงของประติมากรรม
ถ่ายแบบมาจากหน้าผาบามิยันที่ถูกเจาะเข้าไปเป็นเวิ้งส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปที่ปั้นด้วยเทคนิค
พ้ืนเมือง รูปทรงเรขาคณิตของประติมากรรม “Stop” ตั้งตระหง่านอย่างสงบนิ่งด้วยความมั่นคงเฉก
เช่นเดียวกันกับภูผาหิน เวิ้งที่ว่างเปล่าภายในดูราวกับเป็นสุญญากาศ แต่เส้นรอบนอกของรูปทรงที่ดู
เสมือนเป็นแท่งเหล็กมหึมาสองท่อนมาต่อกัน ก็ปรากฏให้เห็นถึงร่องรอยของเส้นรอบนอกคล้ายกับ
จีวรของพระพุทธรูปที่ประทับยืน เหนือจีวรขึ้นไปด้านบนที่มีลักษณะโค้งราวกับไหล่ของพระพุทธรูป ก็
ปรากฏหัตถ์ทั้งสองข้างของพระพุทธรูปที่หันฝ่ามือออกมาประจันหน้ากับผู้ชม ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราอาจจะ
เห็นได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืน แต่ในความว่างเปล่าของรูปทรงภายในประติมากรรมนั้นก็
สามารถท าให้เราจินตนาการถึงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร นอกจากนั้น โครงสร้างที่ว่างเปล่าของ
ประติมากรรมนี้ยังท าให้เราหวนร าลึกถึงภาพหุบเขาบามิยันที่ ณ ปัจจุบันนี้ปราศจากพระพุทธรูปยืน 
ซึ่งเคยประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มที่สลักเข้าไปในผาด้วยความพยายามและศรัทธาอันเปี่ยมล้นของนาย
ช่างในอดีต สิ่งที่น่าสนใจคือแรงบันดาลใจของศาสตราจารย์วิชัย ที่น าเอาภาพการท าลายพระพุทธรูป
แห่งบามิยันจากข่าวสารที่แพร่หลายไปทั่วโลก มาน าเสนอในงานศิลปะแนวมินิมอลอย่างที่ท่านได้เคย
สร้างสรรค์ไว้ และ ณ ปัจจุบันก็ยังฝังอยู่ในประสบการณ์แห่งการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินผู้นี้ 
 
 
__________________________ 
                    19เดือนมีนาคม 2544 รัฐบาลตาลีบันได้มีค าสั่งให้ระเบิดพระพุทธรูปยืนที่สลักบนหน้าผา
สูงสองพันห้าร้อยเมตรในหุบผาบามิยัน ทางตอนกลางของประเทศอัฟกานิสถาน ด้วยระเบิดไดนาไมต์ 
ด้วยเหตุผลว่า กฎหมายอิสลามไม่อนุญาตให้บูชารูปเคารพ ท่ามกลางการประณามจากนานาประเทศ
อย่างรุนแรง เพราะพระพุทธรูปนี้มิใช่สมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็น “มรดกของโลก” อันถือ
เป็นสาธารณะสมบัติและความภาคภูมิใจของคนท้ังโลก             
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                สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือ การเปลี่ยนปางของพระพุทธรูป ซึ่งเดิมเป็นปางประทาน
พร  เนื่องจากน่าจะมีจุดมุ่งหมายเพ่ืออวยพรให้แก่พ่อค้าวานิชและผู้เดินทางบนเส้นทางสายไหม คน
เหล่านี้ต่างผ่านมาพร้อมกับการเข้ามาสักการบูชาพระพุทธรูปเพ่ือความเป็นสิริมงคลกับตนเอง และขอ
พรให้การเดินทางของตนประสบความส าเร็จและปราศจากอันตราย พระพุทธรูปปางประทานพรจะ
ทอดแขนซ้ายไว้กับล าตัว ส่วนแขนขวายกขึ้น นิ้วพระหัตถ์จีบในท่าประทานพร แต่ประติมากรกลับ
น าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ “Stop” 2547, หล่อส าริด, 400 cm, ศูนย์ประติมากรรม

กรุงเทพฯ. 
ที่มา: MGR Online, ศิลปินทันสมัย วิชัย สิทธิรัตน์, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9540000148012   
 
ผลงาน “Stop” ด้วยพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเพ่ือสื่อถึงทานอันยิ่งใหญ่ในหลักปรัชญาทางพุทธ
ศาสนา นั่นคือ การให้อภัยทานในสิ่งที่รัฐบาลตาลีบันได้กระท าต่องานพุทธศิลป์อันเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวพุทธทั่วโลก อีกทั้งยังแฝงนัยยะให้มนุษย์ตระหนักถึงการหยุดยั้งความรุนแรงที่มาจาก
ความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนา  
                ผลงานชิ้นนี้ได้ให้ประสบการณ์ทางศิลปะวิจักษณ์แก่ข้าพเจ้ายิ่งนัก เมื่อข้าพเจ้าระลึกถึง
ภาพอันน่าสลดหดหู่จากการได้เห็นพระพุทธรูปแห่งผาบามิยันที่เคยยืนเด่นเป็นสง่าในซุ้มหินของเพิงผา
ธรรมชาติ แต่น่าสังเวชใจที่ ณ ปัจจุบันเรากลับเห็นแต่เพียงร่องรอยของกองหินที่เคยเป็นพระพุทธรูป
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม แกนหินที่เคยเป็นโครงสร้างของพระพุทธรูปยังคงปรากฏร่องรอยให้เราได้สร้าง
จินตนาการย้อนกลับไปยังพระพุทธรูปแห่งเขาบามิยัน ซึ่งเคยถูกสร้างสรรค์ด้วยน้ ามือแห่งศรัทธาและ
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ความมุ่งมั่นของประติมากรผู้สร้าง และที่น่าเศร้าก็คือมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งได้ท าลายรูปเคารพนี้ลงด้วย
อวิชชา แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือเขาไม่อาจท าลายศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนลงได้ สิ่ งนี้
ตรงกับหลักการและจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าที่ต้องการแสวงหารูปทรงที่เสื่อมสลายเพ่ือกระตุ้นความ
สลดสังเวช และขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญญาหยั่งรู้ถึงหลักแห่งไตรลักษณ์ของพระพุทธองค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน “แรงปรารถนา” 
ที่มา: hookkae, อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://hookkae.thaimultiply.com/photos/160492/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B%
99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0 
 
                อำจำรย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน 
                 เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2489 ที่กรุงเทพฯ จบการศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป 
กรมศิลปากร และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์นนทิวรรธน์เป็นประติมากรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของ
ประเทศไทย และเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี 
ผลงานประติมากรรมของท่านมีทั้งแนวนามธรรมและรูปธรรม วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ก็ค่อนข้าง
หลากหลาย แต่ไม่ว่าประติมากรผู้นี้จะถ่ายทอดความรู้สึกของท่านลงในประติมากรรมที่ท าด้วยไม้ ปูน
ปลาสเตอร์ ส าริด โครเมียม หรือแก้ว เขาก็สามารถพิสูจน์ให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิค 
ฝีมือ แนวคิด และการน าเสนอท่ีเยี่ยมยอดของเขาได้อย่างชัดเจนเสมอ 
                 ในช่วงแรก ซึ่งเป็นระยะเวลาแห่งการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาและแนวทางในการสร้างสรรค์
งานศิลปะ ผลงานของศิลปินผู้นี้จะมีทั้งแนวนามธรรมและรูปธรรม อาจารย์นนทิวรรธน์จะน าเอา
รูปทรงของมนุษย์และสัตว์มาเป็นสื่อในการเรียนรู้และการสร้างงาน ท่านจะศึกษาลักษณะทางกาย
วิภาค ตลอดจนสีหน้าท่าทางของมนุษย์และสัตว์เพ่ือน ามาถ่ายทอดลงในงานประติมากรรม และจาก
การศึกษาถึงความรู้สึกของมนุษย์จากสีหน้าและท่าทางนี้เอง ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสร้าง
ประติมากรรมแนวนามธรรมขึ้นโดยใช้เส้นตรงและเส้นโค้งมาแทนค่าความรู้สึกท่ีแสดงออกถึงความสุข 
ความทุกข์ และความสงบนิ่งในอารมณ์ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มของการน้อมน าเอาค าสอนทางพุทธศาสนา
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เข้ามาใช้ในการออกแบบรูปทรงทางประติมากรรม การถ่ายทอดเนื้อหาของเวทนาขันธ์ ซึ่งก าหนดให้
เส้นที่โค้งขึ้นแทนการมีความรู้สึกเป็นสุข ก าหนดให้เส้นที่โค้งลงแทนการมีความรู้สึกที่เป็นความทุกข์ 
และก าหนดให้เส้นตรงแทนการมีความรู้สึกสงบนิ่ง วางเฉยทางอารมณ์หรืออุเบกขา ทั้งหมดนี้มา
ประชุมกัน ประกอบกัน โดยวางโครงสร้างที่มีลักษณะของการซ้ า (Repeation) เฉกเช่นการรับรู้ทาง
ความรู้สึกของมนุษย์ที่ต้องเผชิญในลักษณะที่ซ้ าๆ คละเคล้ากันไป 
                ในช่วงที่สองผลงานของอาจารย์นนทิวรรธน์จะสะท้อนให้เห็นความสนใจในการ
สร้างสรรค์ศิลปะแนวนามธรรมของศิลปินผู้นี้ได้อย่างชัดเจน ความประทับใจและความซาบซึ้งใน
รูปทรงหรือสรีระของสตรีเพศโน้มน้าวใจให้ อาจารย์นนทิวรรธน์สร้างผลงานสลักไม้ขึ้นมาชุดหนึ่งโดย
น าเอาปริมาตรแห่งความอวบอ่ิม ความสมบูรณ์แห่งเลือดเนื้อในวัยสาว และความโค้งเว้าจากสรีระของ
สตรีเพศมาแทนค่าลงในแท่งไม้ โดยก าหนดให้ปริมาตรเหล่านี้เกี่ยวกระหวัดรัดรึงกันอยู่ในแท่งสี่เหลี่ยม
ทรงสูง จากนั้นจึงขัดผิววัสดุให้เรียบสนิทเพ่ือสร้างปริมาตรที่อวบอ่ิมเต่งตึง ความสัมพันธ์ของปริมาตร
ที่สมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากการสอดประสานที่คล้องจองกันของเส้นรอบนอก จะท าให้รูปทรงที่อนุมานขึ้น
เคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระในแท่งไม้ 
                ปัญหาทางเทคนิคอันเนื่องมาจากคุณลักษณะที่เป็นแท่งของไม้ ขัดขวางอิสระในการ
เจริญเติบโตและการเบ่งบานที่น่าจะออกมาจากภายในของรูปทรงที่ก าหนดขึ้น ท าให้ศิลปินตัดสินใจ
เปลี่ยนเทคนิคที่ใช้ในการสร้างงานจากการสลักไม้มาเป็นการปั้นหล่อแทน หลังจากนั้นท่านได้
สังเกตเห็นว่าประติมากรรมของเขายังขาดโครงสร้างที่เผยให้เห็นความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ภายใน ส่วน
ปริมาตรและรูปทรงของงานที่เกิดจากเส้นโค้งที่อนุมานขึ้น ก็ยังคงขาดเนื้อหาและคุณค่าของความเป็น
จริงที่เชื่อมโยงเข้ากับสรรพสิ่งในธรรมชาติ ดังนั้น ท่านจึงตัดสินใจกลับไปศึกษาและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้
จากธรรมชาติอีกครั้งโดยน าเอาสรีระที่เปลือยเปล่าของสตรีมาเป็นแม่แบบในการศึกษา จึงเป็นการ
หวนกลับคืนสู่การสร้างสรรค์งานในแนวรูปธรรมอีกครั้งหนึ่งของประติมากรผู้นี้ และได้น าเสนอผลงาน
ในชุด “ความปรารถนา” ซึ่งศิลปินต้องการสะท้อนภาพความปรารถนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในรูปทรงที่
เคลื่อนไหวในจังหวะลีลาแห่งการดิ้นรนและแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความปรารถนาแห่งตน 
               ความน่าหลงใหลในเส้นโค้งเส้นเว้าที่ละเอียดอ่อนงดงาม ความอวบอ่ิมและความสมบูรณ์
แห่งเลือดเนื้อของสตรีแรกรุ่น ตลอดจนความสนใจในอากัปกิริยา สีหน้า และท่าทาง ที่สะท้อนอารมณ์
ความรู้สึกของมนุษย์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
คลี่คลายรูปแบบการสร้างสรรค์งานประติมากรรมของท่านโดยน า เอาโครงสร้างและปริมาตรของ
มนุษย์มาเป็นแม่บท และมาเป็นสื่อในการแสดงออกทางรูปทรง แต่จะตัดทอนรายละเอียด 
(Distortion) ที่ไม่จ าเป็นหรือไม่ต้องการออก เพ่ือความเป็นเอกภาพของลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็น
อิสระของเส้นรอบนอก ที่สะท้อนสภาวะแห่งจิตที่เร่าร้อนด้วยการแผดเผาของไฟปรารถนา และความ
พยายามดิ้นรนไขว่คว้าให้ได้มาซ่ึงสิ่งที่ตนโหยหา20 
 
 
_________________________ 
                        20กฤษณา หงษ์อุเทน, นิทรรศกำรประติมำกรรม “เงำสะท้อนแห่งควำมปรำรถนำ” 
ของ นนทิวรรธน์จันทนะผะลิน (กรุงเทพฯ: หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ, 2544), 11. 
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                ประติมากรรมที่อยู่ในชุด “ความปรารถนา” (ภาพที่ 11) มีจ านวนมากมายหลายรูป แต่
รูปที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจคือผลงานซึ่งศิลปินได้น าเอาปรัชญาทางพุทธศาสนา ที่เก่ียวกับการเกิดและ
การแตกดับของชีวิต มาสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาสาระเดิมโดยการแสวงหาเทคนิคในการสร้าง
ความรู้สึกจากพ้ืนผิวที่มีลักษณะคล้ายหินที่ผุกร่อนเพ่ือสะท้อนภาพชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาเพ่ือดิ้นรน 
แสวงหา และไขว่คว้า ในสิ่งที่ไร้แก่นสาร จากนั้นก็ต้องแตกดับและเสื่อมสลายไปในที่สุด สิ่งนี้คือ
เนื้อหาที่ข้าพเจ้าต้องการศึกษาเรียนรู้ถึงการผสานกลมกลืนของความขัดแย้ง (Harmony Contrast) 
ระหว่างเส้นรอบนอกที่แสดงออกถึงความสมบูรณ์และพ้ืนผิว ปริมาตร ที่แสดงออกถึงความไม่สมบูรณ์ 
ที่อาจารย์นนทิวรรธน์น าเข้ามาประกอบกัน แล้วสามารถสร้างความรู้สึกสลดสังเวชที่เกิดจากกิเลส
ตัณหาออกมาได้อย่างดีเยี่ยม 
                ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดจนความซาบซึ้งและความยึดมั่นในพระธรรมค าสั่ง
สอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ท าให้ประติมากรผู้นี้เริ่มน าเอาหลักปรัชญาทางพุทธศาสนามาเป็น
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการน าเอาแสงสว่างแห่งปัญญาจาก
การค้นพบสัจธรรมในพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์มาให้ผู้คนได้ซาบซึ้งผ่านการชมผลงาน
ประติมากรรม 
               สรุปผลงำนของศิลปินไทย 
                จุดมุ่งหมายในการศึกษาผลงานศิลปินไทยของข้าพเจ้านั้นอยู่ที่สาระส าคัญในการ
แสดงออก ที่น าเอาหลักพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรม ซึ่งข้าพเจ้าพบว่าศิลปินทั้งสองท่านนี้มีความชัดเจนและโดดเด่นในการสะท้อนเนื้อหา
ทางพุทธรรม อีกท้ังยังมีรูปแบบวิธีการแสดงออกท่ีชาญฉลาดในการสื่อความหมายอันลึกซ้ึงและงดงาม
ของพระพุทธองค์ให้ผู้ชมทั่วไปได้สัมผัสประสบการณ์ทางศาสนาและสุนทรียรสไปพร้อมๆกัน นั่นคือ 
ผลงาน “Stop” ของศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ สื่อสะท้อนหลักศีล 5 และหลักอนัตตา ส่วนผลงาน 
“ความปรารถนา” ของอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน  น าเสนอเรื่องเวทนาขันธ์ ราคะจริต และ
อนิจจลักษณะ นอกจากนั้น ผลงานประติมากรรมของศิลปินทั้งสองท่านยังให้ผลทางความรู้สึกในทาง
สังเวชวิจักษ์ ซึ่งผลที่ได้นั้นเกิดจากการบูรณาการความคิด รูปทรง องค์ประกอบ ที่ว่าง และพ้ืนผิว  ที่
ก่อให้เกิดความสลดสังเวชได้ โดย ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์สร้างความสังเวชอันเกิดจากการสูญสิ้น
รูปทรงของพระพุทธรูป ส่วนอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลินสร้างความสังเวชเกิดจากการเสื่อม
สลายของพ้ืนผิววัสดุ 
                อย่างไรก็ตาม แม้ศิลปินทั้งสองท่านจะมีรายละเอียดของผลงานที่แตกต่างกัน แต่
จุดส าคัญที่แต่ละท่านมีร่วมกันคือ สุนทรียภาพทางความงามจากรูปทรงที่สมบูรณ์และเทคนิคการปั้น
หล่อ ซึ่งข้าพเจ้าเริ่มมองเห็นทางแยกในการใช้มุมมองที่แตกต่างเพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของตัวข้าพเจ้าเอง
โดยอาศัยแสงไฟจากศิลปินทั้งสองท่านเป็นเครื่องน าทางไปสู่จุดหมายที่ข้าพเจ้ามุ่งหวังไว้ 
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               ศิลปินต่ำงประเทศ 
               Alberto Giacometti 
                เป็นศิลปินชาวสวิสเซอร์แลนด์ เกิดเม่ือวันที่  10 ตุลาคม ค.ศ.1901 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 
มกราคม ค.ศ. 1966  บิดาเป็นจิตรกร เขาสนใจในศิลปะตั้งแต่เด็ก เมื่อเติบใหญ่ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ใน
ประเทศฝรั่งเศสเพ่ือศึกษาด้านประติมากรรม และเริ่มทดลองสร้างผลงานในแนว Cubism และ 
Surrealism จนได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินชั้นแนวหน้า ผลงานของ Giacometti ในช่วงแรกที่เข้า
ร่วมกับกลุ่ม Surrealism มักจะมีรูปแบบเป็นโครงสร้างแนวนามธรรม (Abstract Construction) ซึ่ง
น าพาเขาห่างไกลออกจากโลกแห่งความเป็นจริงภายใต้กฎเกณฑ์ของลัทธินี้ ต่อมาเขาได้เริ่มหันกลับมา
ศึกษารูปทรงมนุษย์โดยมุ่งแสดงออกด้วยรูปทรงและที่ว่าง และใช้เนื้อหาที่เกิดขึ้นจากความทรงจ า ใน
อดีต โดยเฉพาะเหตุการณ์ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้น ผลงานของเขาจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประติมากรรมหลังสงครามครั้งที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่มักแสดงเนื้อหาในด้านลบที่มีต่อมนุษย์และสังคม 
                รูปทรงมนุษย์ในผลงานช่วงนี้ของเขา จะมีโครงสร้างสูงและผอมแห้งดุจซากศพ ซึ่งมีทั้ง
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม มีทั้งแบบยืนแข็งทื่อและแบบก าลังก้าวเดิน ซึ่ งมีลักษณะคล้ายประติมากรรม
สลักหินของอียิปต์ ในท่าทางการแสดงออกที่ปฏิเสธการเล่าเรื่องหรือแสดงเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน ขนาด
ของงานมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ไม่ก่ีนิ้วไปจนถึงขนาดเท่าคนจริง 
 
 

 
 
ภาพที่ 12 Alberto Giacometti “Chariot” 1950, หล่อส าริด, 144.8 x 65.8 x 66.2 cm, Private    
             Collection. 
ที่มา: the surrealist, Reviews of The Chariot 1950 by Alberto Giacometti, เข้าถึงเมื่อ 
17 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.surrealists.co.uk/viewPicture/114/ 
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                หลังจากการศึกษาผลงานประติมากรรมโบราณ ท าให้ Giacometti มีความหลงใหลใน
วัสดุส าริดและสีสนิม (Patina) ของมัน เขาเริ่มทดลองสร้างงานด้วยส าริดและท าสีผิวโลหะ ผลงานชื่อ 
“Chariot” (ภาพที่ 12) ซึ่งสร้างขึ้นจ านวน 6 ชิ้นตลอดช่วงชีวิตของเขา มีการท าสีผิวโลหะเป็นสีทอง 
ซึ่งสื่อถึงวีรบุรุษ นักบุญ หรือพระเจ้า ผลงานชิ้นนี้อาจท าให้หลายคนนึกถึงประติมากรรมส าริดโบราณ
ของชาวอีทรุสกัน แต่ความจริงเขาต้องการน าเสนอประสบการณ์ที่ได้เคยเห็นเก้าอ้ีรถเข็นขณะเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี 193821 

                สัจธรรมแห่งกาลเวลาคือการกัดกร่อนความทรงจ า การนึกถึงใครสักคนที่เป็นอดีต
ล่วงเลยย่อมเป็นการยากที่มนุษย์จะสามารถระลึกถึงได้อย่างสมบูรณ์ ความเว้าแหว่งขาดหายของ
ข้อมูลบางส่วนคือข้อจ ากัดของสมองมนุษย์ แต่สิ่งที่ไม่อาจลบเลือนได้คือความรู้สึกในอดีตของศิลปิน 
โดยเฉพาะความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมาน ความบีบคั้น ความคับแค้นใจของศิลปินที่มีต่ออดีตอัน
โหดร้ายที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต ความสิ้นหวังจากความใฝ่ฝันที่พังทลายลงในช่วงเวลาอันเลวร้ายของ
หายนะจากภัยสงคราม น ามาซึ่งบาดแผลอันขมขื่นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจจนยากเกินเยียวยา  
                สิ่งที่  Giacometti กระท าได้ก็คือ การปลดปล่อยทุกสิ่ ง อันเป็นความคับข้องใจที่
ตกตะกอนและถูกกดทับไว้ภายใต้จิตส านึกลงบนพ้ืนผิวของรูปทรงมนุษย์ที่มีความเปราะบาง โดดเดี่ยว 
และแปลกแยก ความหยาบกร้านอย่างรุนแรงของผิวงานที่ปรากฏ สะท้อนถึงการไม่ประนีประนอมกับ
ความรู้สึกที่ต้องการจะท าลายพ้ืนผิวของชิ้นงานจนกว่าจะหมดแรง ความเกรี้ยวกราดอย่างไร้ทิศทาง
ของร่องรอยบนพ้ืนผิวคือสิ่งที่สื่อสะท้อนความทุกข์ทรมานของศิลปิน ซึ่งหลั่งรดลงบนผลงาน
ประติมากรรม22 

                อีกสิ่งหนึ่งที่มีความรุนแรงไม่แตกต่างกันกับพ้ืนผิวคือเนื้อหาของที่ว่างรอบนอก (Space) 
ที่สร้างความรู้สึกบีบคั้น กดดัน จนเกิดการบีบตัวของรูปทรงอย่างรุนแรง เสมือนด่ าดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของ
มหาสมุทรแห่งความทุกข์ทรมาน ที่เต็มไปด้วยแรงบีบอัดท าลาย และผลของมันได้สร้างอัตลักษณ์
เฉพาะตัวให้กับศิลปินคือการหลอมรวมใบหน้าระหว่างมุมมองด้านตรงและมุมมองด้านข้างที่ถูกบีบอัด
เข้าด้วยกัน ซึ่งให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ในงานประติมากรรมรูปมนุษย์   
                นับแต่กลุ่ม Impressionism ได้กรุยทางในการพัฒนาประติมากรรมให้หลุดออกจาก
รูปแบบประเพณีนิยมโดยการให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะของพ้ืนผิว ที่สร้างร่องรอยนูนหยาบ ซึ่ง
ศิลปินที่ส่งอิทธิพลให้แก่ Giacometti ก็คือประติมากรผู้ยิ่งใหญ่ ออร์กุส โรแดง (Auguste Rodin 
1840-1917) ความพิเศษของพ้ืนผิวในงานของโรแดงคือมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหล อันเกิดจาก
ความสามารถอันสูงส่งผสานกับเทคนิคการสร้างผิวที่หยาบ แต่สามารถสร้างปริมาตรที่สมบูรณ์และ
ความอ่ิมเอิบมีชีวิตชีวาให้กับรูปปั้นได้เป็นอย่างดี ความระยิบระยับอันงดงาม ที่เกิดจากแสงซึ่งตก
กระทบบนผิวอันขรุขระ (ภาพที่ 13) เป็นสุนทรียรสที่แตกต่างจากประติมากรรมแนวประเพณีนิยม ที่
เน้นความสมบูรณ์ทางปริมาตรและความอ่ิมเอิบอันเกิดจากการขัดเกลาอย่างประณีตอย่างสิ้นเชิง 
 
_________________________ 
                         21H.H. Arnason and Maria F. Prather, A History of Modern Art (Singapore: 
Thames and Hudson, 1998), 479.  
                        22Herbert Read, Modern Sculpture (Spain: ArtesGraficas Toledo, 1983), 145. 
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ภาพที่ 13 Auguste Rodin “The Thinker” 1884หล่อส าริด, 200.7 x 130.2 x 140.3 cm,      
             National Gallery of Victoria. 
ที่มา: 10000spoons, The Thinker, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.artinthepicture.com/paintings/auguste_rodin/the-thinker/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 Giorgio de Chirico “Mystery and Melancholy of A Street” 1914, สีน้ ามัน, 88 x    
            72 cm, Private Collection.  
ที่มา: Paul Stevens, Bite 8: Giorgio de Chirico, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://realitybitesartblog.blogspot.com/2010/12/bite-8-giorgio-de-chirico-
melancholy.html 
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               ศิลปินอีกท่านหนึ่งที่ให้อิทธิพลกับ Giacometti คือ จิตรกรนามว่า Giorgio de Chirico 
(ภาพที่ 14) ที่สร้างผลงานแตกต่างจากศิลปินคนอ่ืนๆ ในยุคสมัยนั้น เช่น การใช้หลักทัศนียวิทยาที่
แปลกประหลาดโดยใช้จุดน าสายตาหลายจุดในภาพ ท าให้เกิดผลทางการเห็นที่บิดผันเสมือนมิติหลาย
มิติทับซ้อนกันอยู่ หรือการใช้ที่ว่างที่ดูเวิ้งว้าง ซึ่งส่งผลให้วัตถุและรูปทรงที่ปรากฏในภาพดูโดดเดี่ยว
และเปลี่ยวเหงา 
               นอกจากแนวทางศิลปะดังกล่าวมาข้างต้น สิ่งที่ส่งอิทธิพลทางความคิดให้กับ Giacometti 
คือ ปรัชญาอัตถิภวนิยม (Existentialism) หรือลัทธิเอ็กซิสเทนเชียลลิสม์ ซึ่งเสนอแนวคิดโดย ฌอง 
ปอล ซาร์ต (Jean Paul Sartre 1905-1980) ซึ่งเป็นปรัชญาอันโด่งดังที่สังคมช่วงหลังสงครามโลกชื่น
ชมยกย่อง ปรัชญานี้ยึดหลักว่า มนุษย์ยืนหยัดอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกนี้โดยปราศจากการยึดมั่นใน
ศีลธรรมจรรยาหรือศาสนาใดๆที่จะค้ าจุนหรือน าทางให้เลย ซึ่งในด้านหนึ่งนั้น มนุษย์ถูกบังคับให้
ตระหนักในความเดียวดาย ความไร้ประโยชน์และการด ารงชีวิตอยู่อย่างไร้สาระของตน แต่ในอีกด้าน
หนึ่งนั้น มนุษย์กลับมีอิสระเสรีที่จะให้ค าจ ากัดความของตนเอง และรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของ
ตนเอง แนวคิดนี้ครอบคลุมอารมณ์และความรู้สึกของผู้คน ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยส่ง
อิทธิพลแก่พัฒนาการของวงการศิลปะและวรรณกรรมตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นมา 
               ดังนั้น การแสวงหารูปทรงใหม่ของ Giacometti จึงเป็นการค้นหาสภาวะของความมีอยู่
อันคับแค้น ที่แฝงเร้นอยู่ในซอกหลืบอันมืดหม่นในจิตใจ และจากประสบการณ์อันน่าเจ็บปวดทั้งของ
ตัวศิลปินเองและสังคมในขณะนั้น และอธิบายความรู้สึกในความหมายของความทุกข์ด้วยภาษาทาง
ประติมากรรมแทนถ้อยค าหรือตัวหนังสือผ่านการท าลายความอ่ิมเอิบสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อ การกัด
เซาะผุกร่อน และการแหว่งวิ่นของร่างกายที่ซูบซีดและเต็มไปด้วยบาดแผลลึก ที่เผยความรวดร้าว
อย่างแสนสาหัสที่ไม่มีวันหาย การยืนอยู่อย่างเดียวดาย และการถูกกลืนหายไปท่ามกลางความกว้าง
ใหญ่ไพศาลของพ้ืนที่ว่างรอบตัว 
               ถึ งแม้ ว่ า ในทางความคิด  ผลงานของ Giacometti จะไม่มี อ ะ ไร เกี่ ย วข้ อ งกับ
พระพุทธศาสนา หากแต่ภาษาแห่งความทุกข์ทรมานที่สะท้อนสัจธรรมแห่งโลก ก็สามารถปลุกเร้าหลัก
ไตรลักษณ์ปรากฏให้เราได้ประจักษ์ ตั้งแต่รูปทรงที่แสดงอนิจจังของสัดส่วนที่ถูกบิดเบือนและตัดทอน 
พ้ืนผิวที่แสดงทุกขังด้วยความขรุขระและหยาบกระด้างจากร่องรอยแห่งความเจ็บปวด และที่ว่างที่
แสดงอนัตตาจากปฏิกิริยาที่ก าลังกลืนกินรูปทรงให้ตัวตนเลือนหายไป ทั้งหมดสร้างความรู้สึกสลด
สังเวชได้โดยกระบวนการทางประติมากรรม 
              Magdalena Abakanowicz 
               เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1930 ประเทศโปแลนด์ เติบโตขึ้นในครอบครัวของชน
ชั้นสูงที่สืบเชื้อสายมาจากขุนนางเก่าของประเทศโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่นาซีเยอรมัน
เข้ายึดครองโปแลนด์ ครอบครัวของ Magdalena ต้องทนทุกข์กับสภาวะสงคราม และต้องอพยพย้าย
ที่อยู่อาศัยไปยังชานเมืองของกรุงวอร์ซอร์ ช่วงเวลาที่เธอเรียนศิลปะเป็นเวลาที่โปแลนด์ตกอยู่ภายใต้
อ านาจการปกครองของสหภาพโซเวียต การท างานศิลปะของเธอจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบอบ
คอมมิวนิสต์ ซึ่งเน้นเนื้อหาความเป็นรัฐชาติโดยมีหลักเกณฑ์ ข้อจ ากัด และการควบคุมอย่างเข้มงวด
จากรัฐบาล 
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               ต่อมา หลังจากการเสียชีวิตของ โจเซฟ สตาลิน แรงกดดันทางการเมืองจากสหภาพโซ
เวียตในโปแลนด์ก็เริ่มลดลง และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จนน าไปสู่การ
เปิดกว้างอย่างเสรีในการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาทางศิลปะ ศิลปินมีโอกาสในการเดินทางออกนอก
ประเทศเพ่ือดูงานศิลปะเช่นเดียวกับ Magdalena ช่วงปี ค.ศ. 1967 Magdalena ได้ทดลองน าเอา
เส้นใยมาใช้ในการสร้างงาน เธอเริ่มเก็บรวบรวมเส้นใยจากป่านศรนารายณ์หรือเชือกจากบริเวณ
ท่าเรือ และน าเอาผ้ากระสอบที่หยาบกระด้างมาเย็บปะติดกันและผูกมัดรวมกัน แล้วผสมเข้ากับเรซิ่น
สังเคราะห์ ผลงานในช่วงแรกของเธอจะมีลักษณะเป็นศิลปะแนวนามธรรม 
               Magdalena มีเจตจ านงที่เข้มแข็งในการต่อต้านอย่างหัวชนฝาต่อศิลปะแนวสัจนิยมแบบ
สังคมนิยมที่มีอิทธิพลควบคุมยุโรปตะวันออกรวมทั้งวัฒนธรรมของโปแลนด์โดยพยายามตัดขาดตนเอง
ออกจากพันธนาการหลังม่านเหล็กเหล่านี้ด้วยการสร้างงานที่ท ามาจากวัสดุทางธรรมชาติ ซึ่งมี
คุณลักษณะของการเติบโต เปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายด้วยรูปทรงอินทรียรูป ในช่วงปี ค.ศ. 1970 
เธอได้เริ่มน าเอารูปทรงมนุษย์ที่แสดงออกถึงความสับสนและความไร้อัตลักษณ์ ซึ่งมาจากความแน่นิ่ง
ทางวัฒนธรรมและการไร้จุดยืนของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งปิดกั้นสติปัญญาและ
ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล ความทรงจ าและประสบการณ์วัยเยาว์ของเธอ รวมทั้งผลกระทบจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้กลายมาเป็นเนื้อหาหลักในการแสดงออกทางศิลปะของเธอ23 
               ในปี ค.ศ. 1992 Magdalena ได้สร้างผลงานประติมากรรมกลุ่มชื่อ Armless Backs 
(ภาพที่ 15) หนึ่งในผลงานซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง น าเสนอรูปทรงมนุษย์ที่เจ็บปวดและทุกข์
ทรมานในสภาวะของโศกนาฏกรรม ร่างกายที่ไร้ศีรษะและปราศจากแขนขาเปรียบเสมือนการรอคอย
อย่างอดทนต่อการถูกเหยียบย่ าท าลายจากค าสั่งของอ านาจการกดขี่ รูปร่างที่ดูเจ็บป่วย แลดูไม่มี
ความมั่นคงด้วยอาการโค้งงอของแผ่นหลัง ประกอบกับลักษณะพ้ืนผิวที่ดูเจ็บปวดทรมานด้วยความ
หยาบขรุขระคล้ายกับเปลือกไม้ที่แห้งเหี่ยวไร้ชีวิต การซ้ ากันของรูปทรงจ านวนมากที่ดูน่าขนลุกและไร้
ซึ่งอัตลักษณ์ ถูกจัดวางให้รู้สึกถึงความแออัดและความก้าวร้าวรุนแรงของการด ารงอยู่อย่างยอมจ านน 
ที่ว่างอันหลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเป็นเพียงพ้ืนที่ส าหรับไตร่ตรองถึงปมแห่งความท้อแท้และสิ้นหวัง
ของผู้ลี้ภัยที่สามารถพบเห็นได้ตามสองข้างทางในระหว่างสงคราม หากผลงานชิ้นนี้ถูกจัดแสดงในหอ
ศิลป์ รูปทรงเหล่านี้ก็จะยิ่งมีสภาพเหมือนนักโทษที่ไม่สามารถหลบหนีได้ในสายตาของผู้ชม การติดตั้ ง
ผลงานในแคมป์ของชาวยิวในโปแลนด์หรือเมืองฮิโรชิม่าในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ก็จะสามารถกระตุ้น
ความรู้สึกสลดสังเวชได้เป็นทวีคูณ 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
                        23Museum Ludwig, 20th Century Art (Cologne: Taschen, 1996), 30. 
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ภาพที่ 15 Magdalena Abakanowicz “80 Backs” 1976-80, ใยผ้าและเรซิ่น, 66 x 58 x 68 cm  
             / 1 ชิ้น, Museum of Modern Art, Pusan. 
ที่มา: Andrew Ross Sorkin, Media Report | Big (Bad) Data, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2014/02/26/media-report-big-bad-
data/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 Arnaldo Pomodoro “Grande Disco” 1980, หล่อส าริด, Piazza Meda, Milan. 
ที่มา: Galleria Fotografica, Arnaldo Pomodoro, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้
จาก http://www.scultura-italiana.com/Biografie/Pomodoro%20Arnaldo.htm 
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               Arnaldo Pomodoro 
                เกิดเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1926 ประเทศอิตาลี ศึกษาสถาปัตยกรรม การออกแบบ
เครื่องทองและเครื่องประดับ หลังจากนั้นจึงเริ่มท างานประติมากรรม โดยเฉพาะประติมากรรม
กลางแจ้ง (Public Art) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ท าด้วยส าริด (ภาพท่ี 16) และถูกออกแบบเพื่อให้เข้ากับ
สถาปัตยกรรม ในอดีตประติมากรรมกลางแจ้งมักแสดงออกด้วยการใช้รูปทรงมนุษย์ แต่ Pomodoro 
มองว่าปัญหาของการใช้ Figurative คือการที่มันมีลักษณะเฉพาะ (Specific) มากจนเกินไป แต่งาน
ประติมากรรมกลางแจ้งที่เป็นแนวนามธรรมจะไม่มีปัญหานี้ เพราะได้ขจัดวิธีการเล่าเรื่อง (Narrative) 
และเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงเนื้อหา (Context) ด้วยการมอง มาเป็นการเข้าถึงด้วยปัญญา 
                โครงสร้างรูปทรงเรขาคณิตเชิงปฐมภูมิ (Primary Structure) หรือเรขาคณิตแบบยูคลิด 
เช่น รูปทรงกลม ทรงกระบอก ทรงลูกบาศก์ ฯลฯ ซึ่งอ้างอิงถึงอารยธรรมโบราณ เช่น ตราประทับ
ทรงกระบอกของสุเมเรียน – แอคคาเดียน หรือ ปิรามิดของอียิปต์ เป็นต้น รวมเข้ากับรูปแบบที่เป็น
ระบบระเบียบของตัวอักษร เช่น อักษรลิ่ม (Cuneiform) ที่มีรูปแบบตัวอักษรที่เคร่งครัดและเป็น
ระเบียบ รวมทั้งค าศัพท์ที่ใช้ในการพรรณนาถึงธรรมชาติ มนุษย์ และระบบของจักรวาล ถูกซุกซ่อนอยู่
ภายใต้รอยแยกบนแผ่นระนาบของรูปทรงเชิงเรขาคณิตที่เรียบง่ายและเป็นมันวาว ซึ่งสะท้อนความ
รุ่งโรจน์แห่งอารยธรรม ที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่เกรียงไกร แต่ในที่สุดก็ต้องล่มสลายและสาบสูญไปใน
ห้วงเวลา การประทุของรูปทรงภายในที่สร้างรอยแยกทีละน้อยๆ ที่ส่งผลให้โครงสร้างใหญ่ เริ่มสูญเสีย
การควบคุมในตัวเอง และรูปทรงเริ่มบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆ สัญลักษณ์ท่ีอยู่ภายในไม่ได้เป็นตัวสร้างรูปทรง
ภายนอก หากแต่มันก าลังท าลายรูปทรงภายนอก ดังนั้น รอยแยกที่ก าลังปริแตกและก าลังเลื่อนตัว จึง
ถูกควบคุมด้วยอ านาจแห่งการท าลายตัวเอง24 

                กระบวนการท าลายตัวเองจากภายในนี้หากมองในทางพุทธก็คืออ านาจการท าลายของ
กิเลส ที่ก่อตัวภายในจิตใจของมนุษย์ทุกคน ยิ่งเรามีความเจริญ มีวิทยาการมากขึ้นเท่าไร  กิเลสเรายิ่ง
พอกพูนมากขึ้นเท่านั้นและท้ายสุดมนุษย์ก็เข้าสู่กระบวนการท าลายตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หาก
มองอีกมุมหนึ่ง ระบบสัญลักษณ์ของรูปทรงภายใน ที่มีรูปแบบของภาษาโบราณที่สื่อถึงความรู้ อารย
ธรรมของมนุษย์ก็มีลักษณะคล้ายกับระบบของเครื่องจักรกล ระบบแผงวงจรทางอิเลคโทรนิกส์ หรือ
คอมพิวเตอร์ที่สื่อสะท้อนความเจริญของสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน และหากเราด ารงชีวิตโดยไม่รู้เท่าทัน 
ความเจริญเหล่านี้ก็จะหวนกลับมาท าลายมนุษย์ในที่สุด 
               ผลงานของ Pomodoro ชี้ให้เห็นสัจธรรมแห่งกฎไตรลักษณ์ ที่ควบคุมทุกความเป็นไป
หรือทุกการด ารงอยู่ของทุกสรรพสิ่ง โดยแสดงความจริงให้เห็นว่า มนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับความแตก
สลายภายในตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังเช่นสิ่งที่เกิดเคยขึ้นกับทุกอารยธรรมที่อุบัติขึ้นมาบนโลกใบ
นี้ไม่ว่าจะสูงส่งหรือเจริญรุ่งเรืองปานใดก็ตาม เช่นเดียวกับสังคมโลกในทุกวันนี้ที่ต้องประสบกับชะตา
กรรมแห่งการสูญสลายไม่วันใดก็วันหนึ่ง หากมนุษย์ยังไม่ตะหนักถึงอ านาจแห่งการท าลายของกิเลส 
 
 
 
_________________________ 
                      24Edward Lucie – Smith, Artoday (Hong Kong: Phaidon, 1999), 70. 
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               สิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจในงานของศิลปินท่านนี้คือความรู้สึกสลดสังเวชจากโครงสร้างที่ถูก
ท าลาย และการท าลายที่ออกมาจากภายใน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของข้าพเจ้าที่คิดว่า ไม่มีสิ่งใดจะ
ท าลายตัวของเราได้นอกจากตัวของเราเอง กระบวนการท าลายจากภายใน ที่ถูกกระตุ้นจากความ
เจริญทางวัตถุ สามารถสร้างรอยปริแยกให้แก่จิตวิญญาณของเรา ดังนั้น พุทธานุสติจึงตั้งอยู่บนฐาน
แห่งไตรลักษณ์เพ่ือจะสามารถท าความเข้าใจสรรพสิ่งด้วยปัญญาที่มาจากการแสดงออกของงานศิลปะ 
              Urs Fischer 
               เกิดในปี 1973 ที่เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปัจจุบันอาศัยและท างานอยู่ใน
นิวยอร์ก เขาเริ่มต้นศึกษาศิลปะการถ่ายภาพที่ซูริค และเริ่มท างานในแนวทาง  Neo-Dada โดยสร้าง
งานที่แสดงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลาย ผลงานที่เริ่มสร้างชื่อเสียงให้เขาคืองาน 
installation ชื่อ “Bread House” ซึ่งเป็นบ้านขนาดเล็กที่ผู้ชมสามารถเดินเข้าไปได้ ตัวบ้านสร้างจาก
ขนมปังอบที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆกัน และผลงานประติมากรรมชื่อ “Lady in Bread” เป็นรูปทรง
ผู้หญิงขนาดเท่าคนจริงที่สร้างจากขนมปังอบเช่นเดียวกัน ผลงานทั้งสองชิ้นนอกจากจะท าด้วยวัสดุที่
เสื่อมสลายและบูดเน่าได้แล้ว ยังมีการปล่อยสัตว์ เช่น นกหรือหนูให้เข้าไปกัดกินและท าลายงานจน
หมดสิ้น 
               ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Ursเป็นอย่างมากในงาน Vanice Biennale ในปี ค.ศ. 2011 
คือ การสร้างงานเลียนแบบประติมากรรม “Rape of Sabine” ของ Giambologna ศิลปินแมนเนอร์
ลิสม์ (ภาพที่ 17) จากขี้ผึ้งอ่อนที่ฝังไส้เทียนไว้ด้านใน และจุดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลา ท าให้ผลงานถูกเผา
ไหม้อย่างช้าๆด้วยความร้อนจากเปลวไฟ และค่อยๆ หลอมละลายและพังทลายลงมาเรื่อยๆ ท่ามกลาง
ผู้ชมชาวอิตาเลียนที่ยืนชมผลงานของยอดศิลปินที่โด่งดังก าลังสูญสลายด้วยความสลดสังเวช 
 
 

 
 
ภาพที่ 17 Urs Fischer “Giambologna Sculpture” 2011, หล่อขี้ผึ้ง, 147 x 147 x 630 cm,  
             Venice Biennale. 
ที่มา: Alice Yoo, Urs Fischer’s Dramatically Melting Sculptures, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2558, เข้าถึงได้จาก http://mymodernmet.com/urs-fischer-melting-sculptures/ 
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                แนวคิดในการสร้างงานด้วยการท าลายผลงานให้ พังทลายเสียหายที่ เรียกว่า 
Imperfactionist หรือ Situationist (สภาวการณ์นิยม) เป็นแนวคิดที่ปรากฏขึ้นในสังคมตะวันตก ซึ่ง
ลัทธิทุนนิยมได้เปลี่ยนแปลงมนุษย์ไปสู่การเป็นนักบริโภคแบบยอมจ านน และท าให้ชีวิตของชนชั้น
กลางต้องประสบกับความยุ่งเหยิงและแตกสลาย ในด้านศิลปะกลุ่มสภาวการณ์นิยมถือครองแนวคิด
และทัศนคติในเชิงวิภาษวิธี และมองภารกิจของพวกเขาในการสร้างศิลปะรูปแบบใหม่ให้ที่เข้ามา
แทนที่ศิลปะรูปแบบเก่าที่ล้าสมัย โดยลบล้างความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะในฐานะเป็นกิจกรรมที่แยกตัว
ออกไป หรือเป็นกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญ และได้เปลี่ยนศิลปะให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน
25 หรือให้ศิลปะเป็นเรื่องของการปฏิวัติดังที่พวก Dadaism หรือ Surrealism เคยท าไว้  
               ผลงานของ Urs แสดงร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้ของศิลปินกลุ่ม Process Art ที่มุ่งหาสุนทรียภาพ
ในขณะที่งานศิลปะก าลังเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพ และเม่ือกระบวนการดังกล่าวสิ้นสุดลงก็
ถือว่าไม่มีงานศิลปะอีกต่อไป เฉกเช่นงานของ Urs ที่ความงดงามในงานของเขาไม่ใช่รูปทรงที่ถูกปั้น
ขึ้นจากขี้ผึ้ง หากแต่เป็นความงามที่มาจากกระบวนการที่ขี้ผึ้งก าลังค่อยๆ ละลาย จนรูปทรงพังทลาย
ลงจนไม่เหลือเค้าโครงเดิมอีกต่อไป ศิลปะประเภทนี้จึงมีเวลาของการด ารงอยู่ที่จ ากัดและมีอายุสั้น 
ผลงานของ Urs จึงเปรียบเสมือนกับการจ าลองกระบวนการผันแปรของชีวิตมนุษย์ที่ถูกก าหนดด้วย
หลักไตรลักษณ์ให้มีการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย สภาวะที่ขี้ผึ้งก าลังละลายคือการเสื่อมถอย
ของสังขาร โครงสร้างที่ค่อยๆ พังทลายเหมือนกับความทุกข์ที่บีบคั้นให้มนุษย์ทนอยู่ไม่ได้ด้วยความ
เจ็บปวดทรมานจนกระทั่งตายลงในที่สุด 
               การได้ค้นคว้า ศึกษา วิจักษ์ และวิจารณ์ด้วยการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินหลายชาติ
หลายภาษา ที่สร้างผลงานในหลากหลายรูปแบบ ท าให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในกระบวนการแสดงออก
เกี่ยวกับการเสื่อมสลายที่ให้ความรู้สึกสลดสังเวชโดยใช้ศิลปะเป็นตัวกระตุ้นเร้าความคิด เกี่ยวกับกฎ
ไตรลักษณ์ โดยไม่จ ากัดว่าศิลปินจะมีเชื้อชาติหรือภาษาใด หรือสร้างผลงานในรูปแบบและเทคนิค
วิธีการใด แต่ความคิดเกี่ยวกับความไม่คงทนถาวรของสรรพสิ่งก็เป็นสาระที่ศิลปินทุกคนล้วนตระหนัก
ถึงความจริงในข้อนี้ และหาหนทางให้มันปรากฏขึ้นโดยผ่านความงดงามของศิลปะ 
               ข้าพเจ้าสามารถน าข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเหล่านี้มาเปรียบเทียบข้อ
แตกต่างและค้นหาแนวทางในการน ามาสังเคราะห์เพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานประติมา
กรรมของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์จนได้ตัวบ่งชี้ ( Indicator) ที่
สามารถแสดงออกถึงความเสื่อมสลายและความสลดสังเวชในงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
ได้แก่ ความหยาบความขรุขระของพ้ืนผิว ความผุกร่อนเว้าแหว่งของผิวและรูปทรง ความบิดเบี้ยวของ
รูปทรง ความขัดแย้ง ความแห้งเหี่ยว การขาดหาย และการขาดดุลยภาพของรูปทรง 
               ทั้งหมดนี้คือแนวคิดที่จะเป็นกุญแจไขไปสู่การเรียนรู้เพ่ือให้กระบวนการการสร้างสรรค์
ศิลปะของข้าพเจ้าในการท าวิทยานิพนธ์หัวข้อ “สังเวชวิจักษณ์: ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย” 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 
_________________________ 
                      25Calvin Tomkin, “The Imperfactionist – Urs Fischer’s Inspired Sloppiness” 
The New Yorker (19 October 2009): 28. 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เนื้อหาจากผลงานของศิลปินต่างประเทศ 

 

ศิลปิน ผลงำน  แนวควำมคิด เนื้อหำ คุณค่ำที่แสดงออก 
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สัจธรรมแห่งกาลเวลา คือ การ
กัดกร่อนความทรงจ า การ
เว้าแหว่งขาดหายของข้อมูล
บางส่วนคือข้อจ ากัดของสมอง
มนุษย์ หากแต่สิ่งที่ไม่อาจลบ
เ ลื อ น ไ ด้ คื อ ค ว า ม รุ้ สึ ก
โดยเฉพาะความเจ็บปวด ทุกข์
ทรมาน ความบีบค้ัน ความคับ
แค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจที่มีต่อ
อดีตอันโหดร้าย 

สภาวะของการด ารงอยู่ที่เต็ม
ไปด้วยความคับแค้น เจ็บปวด
ทุกข์ทรมาน ความบีบค้ันและ
สิ้นหวังที่ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิต
จากอดีตที่ โหดร้ าย ในช่ ว ง
สงครามโลกได้สร้างบาดแผลที่
น่าขมขื่นและสร้างความโดด
เด่ียว แปลกแยก ให้กับมนุษย์ 

การตระหนักถึ งผลแห่ ง
ความโหดร้ายของสงคราม 
ด้ ว ย ก า ร เ ข้ า ถึ ง ก า ร
แ ส ด ง อ อ ก จ า ก ค ว า ม
เจ็บปวดที่ปรากฏ ความบีบ
ค้ันกดดันที่มนุษย์ต้องเผชิญ
จากหายนะของสงคราม 
ด้วยสื่อทางประติมากรรม
ผ่านคุณลักษณะของพื้นผิว
และการคลี่คลายรูปทรง 
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ความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมที่
ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่เกรียงไกร 
แต่ในที่สุดก็ต้องล่มสลายและ
สาบสูญไปในห้วงเวลาด้วย
อ านาจแห่งการท าลายตนเอง
จากตวามเจริญที่มนุษย์สรา้ง
ขึ้น ด้วยความไม่รู้เท่าทันสิ่ง
เหล่านี้ก็จะหวลกลับมาท าลาย
มนุษย์ในที่สุด 

Dk  การประทุของรูปทรงภายในที่
สร้างรอยแยกที่ปริแตกออก 
ส่งผลให้โครงสร้างใหญ่ เริ่ม
สูญเสียการทรงรูปในตัวเอง
และรูปทรงเริ่มเกิดการบิด
เบี้ ย วและ เลื่ อนตั วจนเสีย
สมดุลย์ด้วยอ านาจที่เกิดจาก
การท าลายตัวเอง ที่เปี่ยมไป
ด้ ว ย ค ว า ม รุ น แ ร ง แ ล ะ
ปราศจากการควบคุม 

การกระตุ้น เตือนถึงการ
ท าลายตนเองนี้ก็คือกิเลสที่
อยู่ภายในมนุษย์ทุกคน และ
รอวันประทุท า ลาย  ยิ่ ง
มนุษย์มีความเจริญมากขึ้น
เท่าไรกิเลสของมนุษย์ก็ยิ่ง
พอกพูนมากขึ้นเท่านั้นและ
ท้ า ย สุ ด ม นุ ษ ย์ ก็ เ ข้ า สู่
กระบวนการท าลายตนเอง
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
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การอดทนต่อการถูกเหยียบย่ า
ท าลายจากค าสั่งโดยอ านาจ 
มนุษย์จึงไร้อัตลักษณ์ซ่ึงเป็น
ความแน่นิ่งทางปัญญา ไร้ซ่ึง
จุดยืนทางความคิด การด ารง
อยู่อย่างยอมจ านนน ามาซ่ึง
ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจน
เกิดความสูญสลายของความ
เป็นตัวตน 

สภาวะของโศกนาฏกรรมที่ได้
สร้างความรู้สึกอันเจ็บปวด
ทุกข์ทรมาน หัวและแขนขาที่
ข า ดห า ย ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ สึ ก
สูญเสียความเป็นตัวตน ท าให้
หวลระลึกถึ งปมแห่งความ
ท้อแท้สิ้นหวังของผู้ประสบภัย
ทางสงคราม ที่มีสภาพเหมือน
นักโทษที่แออัดเบียดเสียด
อย่างทนทุกข์ทรมาน 

อ านาจแห่งการกดขี่และ
การควบคุมเสรีภาพ น ามา
ซ่ึงความเจ็บปวดของสังคม 
ผู้คนที่ต้องจ ายอมอยู่ภายใต้
ค ว า ม อ ยุ ติ ธ ร ร ม ย่ อ ม มี
สภาพไม่แตกต่างอะไรกับ
ร่างที่ไร้วิญญาณ การรับรู้
ถึงความทุกข์ที่ปรากฏ ช่วย
ให้ เ ข้ า ใ จ ถึ งพิ ษภั ย ของ
อ านาจชั่วร้ายทางการเมือง 
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ลัทธิทุนนิยมได้เปลี่ยนแปลง
มนุษย์ไปสู่การเป็นนักบริโภค
แบบยอมจ านน ที่ท าให้ชีวิต
ของชนชั้นกลางต้องประสบ
กับความยุ่ ง เหยิ งและแตก
สลาย 

ผ ล ง า น ส ะ ท้ อ น ถึ ง ลั ท ธิ
ส ภ า ว ก า ร ณ์ นิ ย ม 
(Situationism)  ซ่ึงถือครอง
แนวคิดและทัศนคติเชิงวิภาษ
วิธี สุนทรียภาพที่ เกิดขึ้นคือ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ถูก
ก าหนดขึ้นภายใต้เนื้อหาทาง
สังคมที่มนุษย์ก าลังเผชิญอยู่ 

การปรากฏขึ้น ด ารงอยู่และ
สูญสลายไปของชีวิต เป็น
สัจธรรมขั้นสูงสุดที่มนุษย์
ต้องใช้ เวลาชั่ วชี วิ ต เพื่ อ
เข้าใจ ดังนั้นผลงานจึงเป็น
ดั่งแบบจ าลองชีวิตให้ผู้ชม
ได้รับประสบการณ์แห่งการ
สูญสลายนี้ได้ในเวลาอันสั้น 
เพื่อการเห็นคุณค่าของการ
ด ารงอยู่และเส่ือมสลายไป 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์รูปแบบจากผลงานของศิลปินต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

ศิลปิน ผลงำน วัสด ุ รูปแบบ เส้น รูปทรง พื้นผิว ที่ว่ำง เทคนิค 
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ส าริด 

 
 
 

กึ่ง
นามธรรม 

ใช้เส้นที่เกิด
จากร่องรอย
ขรุขระของ
พื้นผิวเพื่อ

สร้าง
ความรู้สึกของ
ความอ่อนแรง

และเสื่อม
สลายของเส้น

โครงสร้าง 

ใช้รูปทรง
มนุษย์ที่มีการ
ตัดทอนและ

คลี่คลาย
สัดส่วนและ
ปริมาตรที่ดู
ผอมแห้ง สูง
โปร่งและแข็ง

ทื่อ 

มีลักษณะของ
การขูดขีดให้
เกิดความ

ขรุขระ หยาบ
กระด้าง 
เหมือน

ร่องรอยความ
เจ็บปวดจาก

บาดแผล 

มีการบีบอัด
รูปทรงเพื่อ
กระตุ้นที่ว่าง
รอบนอกให้
เกิดความเวิ้ง
ว้างที่กว้าง
ใหญ่ไพศาล

และโดดเด่ียว 

 
 
 
ปั้นหล่อ 

/ 
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ส าริด 

 
 
 
นามธรรม 

D เส้นรอบนอกของ
รูปทรง

เรขาคณิตที่มี
ความขัดแย้ง
อย่างรุนแรง
กับเส้นที่ปริ
แตกอยู่ใน
โครงสร้าง
ภายใน 

สร้าง
ความสัมพันธ์
แบบขัดแย้ง

ระหว่าง
รูปทรง

เรขาคณิตแบบ
ยูคลิดกับ
รูปทรง

ซับซ้อนที่อยู่
ภายใน 

สร้างความ
ขัดแย้ง

ระหว่างผิวที่
เรียบเป็นมัน
วาว กับผิว

ภายในที่หยาบ
ขรุขระและรม
ด าให้แตกต่าง

กับผิว
ภายนอก 

รูปทรง
ภายนอกที่ปริ

แตกออก 
เปิดเผยให้เห็น
ที่ว่างภายในที่
มีรูปแบบที่

ซับซ้อนอย่าง
เป็นระบบ
ระเบียบ 

 
ปั้นหล่อ 

/ 
ขัดเงา 

/ 
รมด า 
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ใยผ้า 
 
เรซ่ิน 

 
 
 

กึ่ง
นามธรรม 

ใช้เส้นที่
คลี่คลายมา

จากช่วงล าตัว
ของมนุษย์

ประกอบกับ
เส้นที่เป็นริ้ว

รอยจากพื้นผิว
ที่หยาบ
กระด้าง 

รูปทรงของ
แผ่นหลังที่โค้ง
งอ แสดงความ
ทุกข์ทรมาน
และดูน่ากลัว

จาก
ประสบการณ์

ที่เจ็บปวด 

พื้นผิวคล้าย
เปลือกไม้ที่
เห่ียวย่นเต็ม
ไปด้วยริ้วรอย
ที่เหมือน่าน

ประสบการณ์
เลวร้ายมา

อย่างยาวนาน 

ที่ว่างที่อยู่
ภายในรูปทรง
มนุษย์ท าให้

รูปทรงรวมที่มี
ลักษณะคล้าย
เปลือกและจัด
วางให้มีที่ว่าง
อึดอัดคับแคบ
ระหว่างกัน 
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ขี้ผึ้ง 

 
 
 
เหมือน
จริง 

เส้นของรูปร่าง
มนุษย์ที่ก าลัง
หลอมละลาย
จากความร้อน
ที่มีลักษณะยืด

ตัวและ
เว้าแหว่งขาด

หาย 

รูปทรงจะมี
การ

เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 
มีการสูญเสีย
การทรงรูป

และขาดความ
มั่นคง 

ผิวที่หลอม
ละลายที่มี
สถานะเป็น
ของเหลวมี

ความขัดแย้ง
กับผิวที่ยังไม่
ละลายที่มี
สถานะเป็น
ของแข็ง 

ที่ว่างจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา

ในขณะที่
ผลงานอยู่ใน
กระบวนการ
หลอมละลาย 

 
 
 
 

ปั้นหล่อ 
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ตารางที่ 5 การแสดงตัวบ่งชี้จากการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

ศิลปิน ผลงำน ผิวหยำบ
ขรุขระ 

กำร  
ผุกร่อน

เว้ำแหว่ง 

ควำมบิด
เบี้ยว 

ควำม
ขัดแย้ง 

ควำมแห้ง
เห่ียว 

กำร 
ปริแตก 

กำรขำด
หำยของ
รูปทรง 
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ภำพ 

Al
be

rto
 

Gi
ac

om
et

ti 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ar
na

ld
o 

Po
m

od
or

o 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

      

M
ag

da
le

na
 

Ab
ak

an
ow

icz
  

 

 
 
 

 
 

 

     
 
 

 

Ur
s 

Fis
ch

er
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

     
 
 
 
 

 



52 
 

 
 

 
 

บทที่ 3 

กำรแสวงหำรูปทรง 

                หลังจากกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความงามในความเสื่อมสลายผ่าน
การรวบรวม การศึกษา และการค้นคว้า หลักทฤษฎีและแนวคิดอันเกี่ยวเนื่องกับความงามที่ไม่
สมบูรณ์แบบ ประกอบกับการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินที่สร้างงานศิลปะภายใต้แนวคิดนี้ทั้งชาวไทย
และต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้สิ้นสุดลง การแสวงหาและการพัฒนารูปทรงทาง
ประติมากรรม รวมทั้งเทคนิคการสร้างงานและวิธีการน าเสนอที่สามารถตอบสนองแนวคิดสร้างสรรค์
ศิลปะภายใต้หัวขอ้ “สังเวชวิจักษ์: ทางสู่ปัญญาผ่านการเสื่อมสลาย” จึงเป็นเป้าหมายต่อไป 
                รูปทรง เทคนิค และวิธีการน าเสนอ เกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่จนไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้อย่างเป็นเอกเทศ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการค้นคว้าและการพัฒนาไปพร้อมๆ กันจนสามารถสังเคราะห์
รูปทรงและเลือกสรรค์เทคนิคที่เหมาะสมกับวิธีการน าเสนอ ซึ่งนอกจากจะต้องสามารถสื่อสะท้อนแรง
บันดาลใจที่ก่อตัวมาจากความทุกข์และความสลดหดหู่จากปัญหาชีวิตและการแสวงหาหนทางในการ
หลุดพ้นจนพบแสงสว่างแห่งปัญญาแล้วยังต้องสามารถสร้างความสะเทือนใจและกระตุ้นดวงจิตของ
ผู้ชมให้เกิดความสลดสังเวชผ่านการพิจารณาศิลปะ ซึ่งก่อรูปจากความบีบคั้นทางอารมณ์อันเป็น
นามธรรมมาสู่รูปทรงทางประติมากรรมที่บิดเบี้ยวและบ่งบอกถึงความเสื่อมสลายในระยะแรก แนวคิด
ในการแสวงหาและการพัฒนารูปทรงทางประติมากรรมเริ่มต้นจากการน าหลักปรัชญาทางพุทธศาสนา
มาพิจารณาตีความ 
 
กำรแสวงหำและกำรพัฒนำรูปทรงชุดแรก 
                การศึกษาหลักธรรมของพระพุทธองค์น ามาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของสรรพ
สิ่งในธรรมชาติว่าล้วนแล้วมีแต่ความเสื่อม ความปรวนแปร และความไร้ซึ่งแก่นสารเป็นองค์ประกอบ 
สิ่งต่างๆ ล้วนต้องเผชิญกับสภาวะแตกดับภายใต้กฏแห่งไตรลักษณ์อย่างทั่วถึงโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ 
และไม่มีข้อยกเว้นใดๆ การยึดติดกับสภาวะแห่งความสมบูรณ์กลับน ามาซึ่งความทุกข์ ความกระวน
กระวาย ความวิตกกังวลว่าจะต้องสูญเสียสภาวะสมบูรณ์นี้ไปจากการถือมั่นครอบครอง 
                ความเข้าใจในพระพุทธธรรมน ามาซึ่งการตื่นรู้และตระหนักถึงสภาวธรรมแห่งความเสื่อม
สลายว่าเป็นสิ่งที่ประกอบควบคู่กับการด ารงอยู่ของสรรพสิ่งและไม่อาจแยกออกได้จากการท าความ
เข้าใจต่อชีวิตและโลกที่เราอยู่อาศัยและด ารงชีพในปัจจุบันขณะ การอยู่ร่วมกับความทุกข์ ความ
ปรวนแปร และความสูญสลาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้คนควรตระหนักรู้เพ่ือจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้เท่าทัน
ความเป็นไปอันเป็นความจริงสูงสุดของชีวิต 
                หลักพุทธปรัชญาน ามาสู่แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่น าเสนอความ
งามในความเสื่อมสลาย อันเป็นสุนทรียภาพที่ให้คุณค่ากับความไม่สมบูรณ์ และเป็นหนทางแห่งการ
ตระหนักรู้และการเข้าใจความเป็นไปของสภาวธรรมอย่างแท้จริงโดยปราศจากการสมมุติและการปรุง
แต่งให้สวยงามทางมายาคติ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการสะท้อนความงามอันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิต 
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                กฏแห่งธรรมชาติก็เช่นเดียวกับหลักทางพุทธปรัชญา ซึ่งอธิบายวัฏจักรแห่งชีวิตผ่านการ
ก าเนิด การเจริญเติบโต และการดับสลายที่ด ารงอยู่ในทุกอณูรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆ สัตว์
เล็กสัตว์ใหญ่ ไปจนถึงชีวิตมนุษย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่แปรเปลี่ยนสภาพไปตามปัจจัยแห่งเวลา ที่กระตุ้น
กระบวนการแห่งการเสื่อมสลายนี้ให้ด าเนินไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ศิลปินทั่วโลกหลายยุคหลายสมัย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่างใช้ธรรมชาติเป็นแม่แบบในการพัฒนาแนวคิดในการสร้างงานศิลปะ 
เช่นเดียวกับการแสวงหารูปทรงที่แสดงถึงความเสื่อมสลาย และกระตุ้นความสลดสังเวชก็ได้เริ่มต้น
จากการศึกษารูปทรงในธรรมชาติโดยเฉพาะอินทรียรูปที่มาจากพืชพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น เมล็ด ผล หรือใบ 
ในสภาวะของการเหี่ยวเฉา ร่วงโรย และปริแตก ขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นสภาวะของการผุพัง ซึ่งด ารง
อยู่ภายในรูปทรงที่ดูราวกับสมบูรณ์และยังเจริญเติบโต นี่คือหลักความขัดแย้งแบบกลมกลืน 
(Harmony Contrast) ที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้งในธรรมชาติและสามารถน ามาเป็นแม่แบบของการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ท่ีสื่อสะท้อนความรู้สึกท่ีฝังอยู่ในจิตใจของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ  
               แนวคิดดังกล่าวน าไปสู่การออกแบบรูปทรง และการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคเพ่ือทดลอง
สร้างงาน เช่น การเลือกใช้เหล็กเส้นเป็นโครงสร้างหลัก การใช้เรซิ่นผสมผงเหล็กสร้างพ้ืนผิวรอบนอก
ให้รูปทรงดูทึบตันและเรียบตึงเพ่ือแสดงสภาวะภายนอกของรูปทรงที่สมบูรณ์ พร้อมกับแสดงการปริ
แตกเพ่ือเผยสภาวะภายในที่ขัดแย้งและแตกต่างจากภายนอกอย่างสิ้นเชิง โครงสร้างที่โปร่งบางของ
เส้นใยเชื่อมโยงความคิดไปสู่ระบบเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์ ที่ก่อให้เกิดผลทางความรู้สึก เมื่อรูปทรง
ภายนอกได้ปริแยกออกจนเห็นโครงสร้างภายใน อันจะกระตุ้นให้รู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่ของรูปทรงได้ 
การท าพ้ืนผิวของงานให้เป็นสนิมทั้งภายนอกและภายในมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความกลมกลืนให้กับ
พ้ืนที่ภายนอกและภายใน ซึ่งจะน าไปสู่ความเป็นเอกภาพทางรูปทรง1 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

                       1อันที่จริง การน าสนิมเหล็กมาทดลองสร้างงานในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับข้าพเจ้า 
เพราะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา สนิมเหล็กได้กลายเป็นสาระทางวัสดุ ที่ข้าพเจ้าน ามาใช้เพ่ือ
แสดงออกถึงสภาวะของกิเลสที่ก่อตัว เพ่ิมพูน และกัดกร่อนจิตใจ เฉกเช่นเดียวกับกระบวนการเกิด
สนิมบนพ้ืนผิวโลหะ ที่ก่อตัว เพ่ิมพูน และกัดกร่อนโลหะนั้นให้เสื่อมสลาย การเกิดสนิมในเนื้อวัสดุ
นอกจากจะสามารถสื่อสะท้อนแนวคิดในการสร้างงานของข้าพเจ้าในขณะนั้นแล้ว ยังได้กลายเป็น
เอกลักษณ์ในการสร้างงานศิลปะของข้าพเจ้า และท าให้ผลงานของข้าพเจ้าได้รับการยอมรับและ
ประสบความส าเร็จอย่างสูงสุดจนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 
45 ในปี พ.ศ. 2542 
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ภาพที่ 18 ผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 1, 2556, หล่อไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 90 x 90 x 60 cm. 
           

 

 

ภาพที่ 19 ผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 1, 2556, หล่อไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 90 x 90 x 60 cm. 
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(ก)                                                   (ข) 

                      

                              

 

 

 

(ค)                                                    (ง) 

  

      

 

 

(จ)                                                     (ฉ) 

ภาพที่ 20 กระบวนการสร้างผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 1 
             (ก) ดัดโครงเหล็กเส้น 
             (ข) กรองผงเหล็ก 
             (ค) ผสมผงเหล็กเข้ากับเรซิ่น     
             (ง) บุตาข่ายและไฟเบอร์กลาสด้านในโครงสร้าง 
             (จ) ลงผงเหล็กผสมเรซิ่นลงบนพื้นผิว  
             (ฉ) ขัดแต่งพ้ืนผิวของชิ้นงาน 
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ภาพที่ 21 ผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 2, 2556, หล่อไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 120 x 120 x 170  
             cm.           
 

 

ภาพที่ 22 ผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 2, 2556, หล่อไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 120 x 120 x 170   
             cm. 
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ภาพที่ 23 กระบวนการสร้างผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 2 
             (ก) ดัดเหล็กเส้น                           
             (ข) เชื่อมโครงสร้างเหล็ก 
             (ค) บุตาข่ายและไฟเบอร์กลาสด้านใน                  
             (ง) ลงผิวผงเหล็กผสมเรซิ่น 
             (จ) ขัดแต่งผิวงาน                                    
             (ฉ) ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน 
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ภาพที่ 24 ผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 3, 2556, หล่อไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 120 x 120 x 170  
             cm. 

 

 

ภาพที่ 25 ผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 3, 2556, หล่อไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 120 x 120 x 170  
             cm.                         
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ภาพที่ 26 กระบวนการสร้างผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 3 
             (ก) ดัดโครงเหล็ก                              
             (ข) ประกอบโครงเหล็ก 
             (ค) เชื่อมประกอบโครงสร้างใหญ่                    
             (ง) บุตาข่ายและไฟเบอร์กลาส 
             (จ) ขัดแต่งและเก็บรายละเอียด                        
             (ฉ) ท าผิวสนิมด้วยการกัดกรด 
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                ผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการสร้างผลงานทดลองชุดแรก
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหารูปทรงที่ตอบสนองต่อแนวคิดและความรู้สึกที่มีต่อความงามในการ
เสื่อมสลาย อย่างไรก็ตาม ผลงานทดลองชุดนี้ยังมุ่งให้ความส าคัญกับหลักการทางทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์มากกว่าการสื่อสะท้อนความรู้สึกของผู้สร้าง และการกระตุ้นความรู้สึกสลดสังเวช
แก่ผู้ชมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการน าเสนอทางศิลปะของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้การศึกษาค้นคว้าโดย
ผ่านการทดลองสร้างผลงานชุดที่ 2 เพ่ือให้ได้ผลงานที่สามารถตอบสนองแนวคิดในการสร้างงานศิลปะ
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

กำรแสวงหำและพัฒนำรูปทรงชุดที่สอง 
                 ความทุกข์ของมนุษย์เกิดขึ้นพร้อมกับการถือก าเนิดจากครรภ์มารดา การสูญเสียสภาวะ
มืดสงบและอบอุ่นปลอดภัยภายในถุงน้ าคร่ าถูกแทนที่ด้วยความโกลาหลวุ่นวายของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ไม่คุ้นชิน มนุษย์เติบโตมาพร้อมกับความทุกข์จากการไร้ความสามารถ ความต้องการ
พ้ืนฐานที่ต้องรอคอยการสนองตอบจากผู้อ่ืน มนุษย์เจ็บปวดทรมานจากโรคภัย ตลอดชีวิตต้องเหน็ด
เหนื่อยและอดทนต่อความเย้ายวนของกิเลสทางวัตถุนิยม ต้องล้มลุกคลุกคลานในกระแสบริโภคนิยม 
ต้องต่อสู้อย่างอ่อนล้ากับสังคมอันโหดร้าย ต้องวิตกกังวลต่อการรักษาผลประโยชน์เพ่ือปกป้องการ
สูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก แต่ท้ายท่ีสุดกลับต้องดับสลายไปตามอายุขัย 
                กล่าวโดยสรุป มนุษย์คือแหล่งสะสมความทุกข์ที่จับต้องได้มากที่สุด ดังนั้น ในการ
แสวงหารูปทรงในระยะที่สองจึงมุ่งเน้นไปที่การผสานรูปทรงมนุษย์ซึ่งมีชีวิตเลือดเนื้อและอารมณ์
ความรู้สึกเข้ากับรูปทรงทางธรรมชาติ ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน รูปแบบการสร้างงานที่น่าจะเหมาะสม
ที่สุดกับความคิดนี้คือแนว “Figurative Art” ซึ่งยังคงให้ความส าคัญกับรูปทรงที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ
มากที่สุด 
               นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการสร้างสรรค์ศิลปะ รูปทรงของมนุษย์ได้ถูกน ามาใช้เป็นสื่อใน
การสร้างผลงานหลายยุคหลายสมัยและในหลากหลายรูปแบบวิธีการเพ่ือสนองความเชื่อของผู้สร้าง
และสังคมในช่วงเวลานั้น รูปทรงของมนุษย์ถูกน ามาใช้เป็นตัวแทนของพลังอ านาจอันเร้นลับของ
ธรรมชาติ ภูติผี ดวงวิญญาณ ทวยเทพ องค์ศาสดา พระมหากษัตริย์ หรือวีรบุรุษ ฯลฯ อาจปรากฏใน
เชิงสัญลักษณ์ แบบอุดมคติ หรือเหมือนจริงตามธรรมช าติก็ได้ ประติมากรรม “Venus of 
Willendorf” คือผลงานศิลปะยุคแรกๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อราว 30,000 ปีก่อนคริสตศักราช เพ่ือเป็น
สัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์และความเจริญงอกงามในธรรมชาติโดยผ่านรูปทรงของมนุษย์เพศ
หญิง ที่สื่อถึงความสามารถในการเจริญพันธุ์ โดยใช้กระบวนการสกัดตัดทอนและเน้นความโดดเด่น
ของอวัยวะส่วนต่างๆ เพ่ือสะท้อนความคิดและความรู้สึกดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ 
การทดลองผสมผสานรูปทรงที่แสดงออกถึงความสมบูรณ์ของเพศหญิงกับลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ปริ
แยกออก ซึ่งเผยให้เห็นความเสื่อมสลายที่ปรากฏอยู่ภายในของรูปทรงอันสมบูรณ์ จึงเป็นการสะท้อน
ความขัดแย้งระหว่างความสมบูรณ์กับความไม่สมบูรณ์ที่หลอมรวมอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนและเป็น
แนวคิดหลักในการพัฒนารูปทรงประติมากรรมในผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 27 ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 1, 2556, หล่อไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 150 x 173 x 120  
             cm.             

   

 

ภาพที่ 28 รายละเอียดภายในผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 1 
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(จ)      (ฉ) 

 

 

                            

                             

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 กระบวนการสร้างผลงานชุดที่สอง ชิ้นที่ 1 
             (ก) ปั้นแบบดิน                                  
             (ข) ท าแม่พิมห์ปูนปลาสเตอร์ 
             (ค) ลงเรซิ่นผผสมผงเหล็ก                            
             (ง) ทุบแม่พิมพ์  
             (จ) ท าโครงสร้างภายใน                          
             (ฉ) เชื่อมต่อรายละเอียดภายใน 
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                จากการประเมินผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 1 ท าให้สามารถสรุปได้ว่า ผลงานชิ้นนี้ยัง
ไม่สามารถตอบสนองแนวคิดในการสร้างงานที่สื่อสะท้อนแรงบันดาลใจอันเกิดจากแรงกดดันภายใน
ของศิลปินได้ อีกทั้งรูปทรงทางประติมากรรมก็ไม่สามารถแสดงออกถึงความเสื่อมสลาย ที่น าไปสู่การ
กระตุ้นอารมณ์แห่งความสลดสังเวชแก่ผู้ชมได้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องหันกลับไป
แสวงหากระบวนการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือสร้างเครื่องมือ ที่สามารถช่วยก าหนดวิธีการ
แสดงออกให้ได้ผลที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินทั้งไทยและ
ต่างประเทศ ที่สร้างผลงานเกี่ยวกับความเสื่อมสลาย องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว 
และประสบการณ์จากการทดลองสร้างผลงาน 2 ชุด น าไปสู่การค้นหาตัวบ่งชี้ ( Indicator) ในการ
พัฒนารูปทรงทางประติมากรรมที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกสลดสังเวชแก่ผู้ชมได้ อันได้แก่
คุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ ผิวหยาบขรุขระ การผุกร่อนและเว้าแหว่ง ความบิดเบี้ยว ความขัดแย้ง ความ
แห้งเหี่ยว การปริแยก การขาดหายไปของรูปทรงและการขาดดุลยภาพ เป็นต้น 
                คุณลักษณะของวัสดุดังกล่าวข้างต้นเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ถูกน ามาทดลองใช้ในการ
ออกแบบรูปทรงของผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 2 และ 3 เพ่ือสะท้อนความรู้สึกทุกข์ทรมานจาก
ความเสื่อมสลายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่ารูปทรงของผลงานทดลองที่ผ่านมา 
                ส่วนวัสดุและเทคนิควิธีการในการสร้างรูปทรงยังคงใช้เหล็กเส้นเป็นโครงสร้างภายใน เร
ซิ่นผสมผงเหล็กเป็นพ้ืนผิวภายนอก และใช้สนิมเหล็กเป็นสาระทางวัสดุ ที่ช่วยสร้างความกลมกลืน
ให้กับรูปทรง เช่นเดียวกับผลงานทดลองในระยะแรก 
                ส าหรับวิธีการน าเสนอได้ให้ความส าคัญกับการจัดวางองค์ประกอบของรูปทรงมากยิ่งขึ้น
กว่าผลงานทดลองในระยะแรก เพราะชิ้นงานจะมีลักษณะแยกตัวมากขึ้น ท าให้ต้องค านึงถึงการวาง
ระยะระหว่างชิ้นงานที่ เหมาะสมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และรักษาความเป็นเอกภาพให้กับ
องค์ประกอบ ซึ่งจะมีผลต่อการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกให้ได้มากยิ่งข้ึน  
                แนวคิดในการผสมผสานรูปทรงมนุษย์เข้ากับรูปทรงทางธรรมชาติในผลงานทดลองชุดที่
สอง ชิ้นที่ 2 และ 3  ยังคงมีปัญหาด้านการสื่อสารทางอารมณ์ท่ียังไม่สมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมาย ถึงแม้ว่า
ความพยายามในการสื่อสะท้อนความเสื่อมสลายของสรรพสิ่งจะได้รับการตอบสนองบ้าง แต่ก็ยังไม่
เป็นที่น่าพอใจเพราะพลังขับเคลื่อนในการสร้างงานอันมีต้นก าเนิดมาจากประสบการณ์อันกดดันและ
ปวดร้าวจนจิตแทบแตกสลายของมนุษย์ผู้หนึ่งยังไม่สามารถถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างถึงแก่น ดังนั้น 
หนทางในการพัฒนารูปทรงประติมากรรมให้บรรลุผลแห่งความส าเร็จดังที่ตั้งใจไว้จึงต้องมุ่งไปที่เหตุ
ปัจจัยแห่งความทุกข์ทรมาณท่ีน าไปสู่การแตกท าลายและความเสื่อมสลายในดวงจิตของผู้สร้างงาน 
                การถือก าเนิดของมนุษย์คือจุดเริ่มต้นของความทุกข์นับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย อยาตนะ
ของมนุษย์คือสื่อกลางในการรับสิ่งอันมิพึงใจรอบตัวเข้ามาสู่การรับรู้ และแปรค่าเป็นความรู้สึกทุกข์
ทรมาน สลดหดหู่ ท้อแท้สิ้นหวัง ประสบการณ์หลายด้านสร้างความเจ็บปวดให้แก่ชีวิต สภาวะไร้
ทางออกและสิ้นเรี่ยวแรงก าลังที่จะหยัดยืนอย่างทรนงองอาจจึงเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการสื่อ
สะท้อนผ่านโครงสร้างของรูปทรงมนุษย์ 
                ความทุกข์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างทั้งจากบุคคลที่ใกล้ชิดและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันทางสังคม บ่อยครั้งน ามาซึ่งความผิดหวัง เจ็บปวด เศร้าโศกเสียใจ ดังนั้น โครงสร้างการ
ออกแบบจึงเริ่มมีลักษณะเป็นประติมากรรมกลุ่มที่เกิดจากการน ารูปทรงมนุษย์หลายรูปทรงมา
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ประกอบเข้าด้วยกัน เพ่ือแสดงออกถึงความเหี่ยวแห้ง แร้นแค้น และปราศจากความหวังแห่งการมีชีวิต
ที่ผาสุข 
                ด้วยเหตุนี้ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 2 ที่มีรูปแบบกึ่งนามธรรมจึงมีรูปทรงภายนอก
คล้ายเปลือกที่แห้งเหี่ยวประดุจซากของสิ่งมีชีวิตซึ่งขาดน้ าหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตจากภายใน ส่วนเส้น
โครงสร้างภายในที่มีลักษณะคล้ายเส้นใยของพืชหรือเส้นเลือดซึ่งหล่อเลี้ยงร่างกายของมนุษย์ที่ชุบชู
ชีวิตให้แก่รูปทรงภายนอก ได้เหือดแห้งหายสิ้นและส่งผลให้รูปทรงภายนอกเหี่ยวเฉาและค่อยๆ กลาย
สภาพเข้าสู่สภาวะผุพังเสื่อมสลายในที่สุด 
                เทคนิคการสร้างงาน ใช้วิธีการขึ้นรูปโดยการน าเหล็กเส้นที่ดัดไว้แล้วล่วงหน้ามาเชื่อม
ประสานเข้าด้วยกัน ลักษณะของเส้นที่ปราศจากการควบคุมเมื่อถูกน ามาประกอบเข้าด้วยกัน จึงได้ผล
งานรูปทรงมนุษย์ที่มีรายละเอียดซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า กระบวนการนี้สอดคล้อ งกับ
ความรู้สึกทนทุกข์และการสูญสิ้นชีวิตที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้าเช่นกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 31 ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 2, 2557, หล่อไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 180 x 320 x 300  
            cm.  

              

 

ภาพที่ 32 รายละเอียดภายในผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 33  รายละเอียดภายนอกผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 2 

 

 

 

ภาพที่ 34 รายละเอียดผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 2  
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(ค)      (ง) 

 

 

 

 

 

 

(จ)      (ฉ) 

     

 

 

 

 

 

                                 

                          

         

   
  

 

 

                                       

 

 

 

ภาพที่ 35 กระบวนการสร้างผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 2 
             (ก) ขึ้นโครงสร้างเหล็ก                                           
             (ข) บุตาข่าย 
             (ค) ลงใยแก้ว                                   
             (ง) เก็บรายละเอียดของเส้น 
             (จ) ลงเรซิ่นผสมผงเหล็ก                       
             (ฉ) ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน 
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               จากผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 2 ซึ่งได้น าความกดดันจากสังคมรอบตัวที่ส่งผลกระทบ
ต่อความรู้สึกของตนมาพัฒนารูปทรงทางประติมากรรมที่สื่อสะท้อนสภาวะความทุกข์ในจิตใจแต่
ผลงานชุดนี้ก็ยังไม่อาจตอบสนองความรู้สึกท่ีรุนแรงต่อสภาวะความทุกข์ได้ ดังนั้น การแสวงหารูปทรง
ในผลงานชิ้นต่อไปจึงมุ่งขับเน้นเนื้อหาให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม การน าเอาความทุกข์อัน
ท่วมท้นที่เกาะกินจิตใจมานานหลายปีมาปลดปล่อยในงานศิลปะ น่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างพลัง
แห่งการสื่อสะท้อนทางอารมณ์ได้ดีที่สุดมากกว่าการไปแสวงหารูปทรงผ่านความทุกข์จากสาเหตุอื่น 
               หกปีแห่งความพยายามให้ได้มาซึ่งทายาทที่เป็นสายเลือดของตนเองกับภรรยา หกปีที่ได้
พยายามทุกวิถีทางทางการแพทย์ หกปีแห่งการยอมสละทั้งทรัพย์สินเงินทองและเวลาแห่งการรอคอย
ที่ผนวกเข้ากับความเจ็บปวดทรมานกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า ความปีติยินดีกลายเป็นความ
โศกสลด เมื่อบุตรถือก าเนิดมาพร้อมกับปัญหาความบกพร่องของหัวใจ ความอดทนต่อสู้เยียวยารักษา
ทารกให้ร่างกายสมบูรณ์พร้อมจวบจนเติบใหญ่ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความหวังยิ่งท าให้หัวใจแหลกสลาย 
เมื่อผู้ให้ก าเนิดต้องมารับรู้ว่าบุตรของตนมีปัญหาความบกพร่องทางระบบประสาทที่เรียกว่า “ภาวะ
ออทิสซึ่ม” นั่นคือเด็กไม่มีปฎิสัมพันธ์ใดๆ กับพ่อแม่ ไม่สบตา ไม่สื่อสารความต้องการ ไม่รับรู้ในทุกสิ่ง
ที่สอน ซ้ าร้ายลูกยังไม่อยู่ในสภาพที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย จนต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ 
ความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ร้าวลึกในใจกับภาระชีวิตที่ต้องขวนขวายท าทุกวิถีทาง เพ่ือบ าบัดรักษา
อาการของบุตรให้สามารถด ารงชีพใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ กลายเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอันหนักอ้ึงที่จะวางบนบ่าของผู้เป็นบิดาไปตลอดชีวิตนี้ 
               ดังนั้น การแสวงหารูปทรงในผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 3 จึงเน้นไปที่การปฎิสัมพันธ์
ระหว่างรูปทรงมนุษย์ 2 รูปทรง ซึ่งสื่อสะท้อนสภาวะทนทุกข์ทรมานของบิดาและบุตร ท่าทางคุกเข่า
สงบนิ่ง ของรูปทรงขนาดใหญ่ที่แทนตัวบิดา บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าอ่อนแรงไร้หนทางแก้ไขสิ่งใด 
ศีรษะและล าตัวที่ก้มลงต่ ายังร่างบุตรที่นอนนิ่งอยู่เบื้องล่าง เป็นอาการแห่งความสลดสังเวช พ้ืนผิว
ภายนอกของรูปทรงเน้นความขรุขระผุกร่อนเช่นเดียวกับเส้นโครงสร้างภายในที่ผุพัง 
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ภาพที่ 36 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 37 ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 3 ด้านหน้า, 2557, หล่อไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 120 x  
             370 x 173 cm. 
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ภาพที่ 38 ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 3 ด้านหลัง, 2557, หล่อไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 120 x  
             370 x 173 cm. 
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       (ก)      (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค)     (ง) 

                                         

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                            

ภาพที่ 39 กระบวนการสร้างผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 3 
             (ก) ขึ้นโครงสร้างเหล็ก                           
             (ข) ตาข่ายและใยแก้ว 
             (ค) ลงเรซิ่นผสมผงเหล็ก                              
             (ง) ขัดแต่ง ท าสีสนิม 
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               จากการน าเอาลักษณะของการแสดงออกแบบ “Dramatic Sensation” เข้ามาผสานใน
ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 3 ท าให้เห็นถึงปัญหาในการแสดงออกทางอารมณ์ ซึ่งยังมีความนิ่งมาก
เกินไปจนอาจดูคล้ายกับเป็นความรู้สึกสงบ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้จุดมุ่งหมายในการแสดงออกเกี่ยวกับ
การเสื่อมสลายยังไม่สามารถบรรลุสู่เป้าหมายได้ 
 
กำรแสวงหำและพัฒนำรูปทรงชุดที่สำม 
               ประสบการณ์ชีวิตที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์จนกลายเป็น
บาดแผลลึกในใจ มักกลายเป็นแรงขับหรือแรงกระตุ้นจากภายในให้ศิลปินน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
แสดงออกทางศิลปะ โดยการแปรสภาวะทางอารมณ์ที่เป็นนามธรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้น ดังนั้น 
ในการแสวงหาและพัฒนารูปทรงชุดที่สามนี้ จึงได้พิจารณาน าเอาประเด็นปัญหาอันเป็นปมทุกข์ ที่
ผูกมัดรัดรึงให้จิตใจต้องระทมทุกข์อย่างแสนสาหัสอันเนื่องมาจากการล่มสลายของชีวิตครอบครัวที่เฝ้า
เพียรพยายามก่อร่างสร้างมาร่วมครึ่งชีวิตพร้อมความฝันที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังอันสุกสกาว 
               ปมปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้สะสมเพ่ิมพูนขึ้นอย่างทวีคูณในครอบครัวอันเคยสมบูรณ์
พรั่งพร้อมทั้งสมาชิกในครอบครัว ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ และความมั่นคงทางหน้าที่การ
งาน ซึ่งคนรอบข้างล้วนชื่นชมยินดีและยอมรับนับถือ หากแต่เนื้อร้ายทางอารมณ์กลับถูกบ่มเพาะ
เติบโตขึ้นมาด้วยพลังแห่งอัตตา การโกหกหลอกลวง และกิเลสตัณหาก็เจริญงอกงามตามมาอย่าง
รวดเร็ว มะเร็งร้ายนี้เริ่มกัดกินความสมบูรณ์และความมั่นคงที่ได้เพียรสร้างสมมาจนค่อยๆ แปรสภาพ
ผุพัง เสื่อมโทรม และทลายลงแทบไม่เหลือชิ้นดีในที่สุด  
               นั่นคือสภาวะแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตและส่งผลโดยตรงต่อข้าพเจ้า หากแต่นั่นยัง
ไม่ใช่ความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับสภาพความเป็นจริงที่ต้องเผชิญกับการไร้หนทางที่จะ
หลบหนีจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ สภาวะการทนอยู่ไม่ได้และหลีกหนีก็ไม่ได้นี้คือปมขัดแย้งอัน
ยิ่งใหญ่ที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของข้าพเจ้าอย่างแท้จริงและไม่สามารถบรรเทาเบาบางลงได้เลยแม้ทุก
ขณะจิต 
               ท่ามกลางวิถีชีวิตที่เปรียบประดุจดั่งต้นไม้ ที่พยายามด ารงอยู่กลางท้องทะเลทรายแห่ง
ความทุกข์ในสภาวะแห้งเหี่ยวรอการเฉาตาย การได้ศึกษาและเข้าถึงรสแห่งพระธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธองค์ก็เปรียบประดุจดั่งหยาดน้ าทิพย์หยาดหยดรดลงดับทุกข์และสร้างความชุ่มฉ่ าใจแก่
มนุษย์ผู้ยาก ข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจความเป็นไปของการด ารงอยู่ ที่ต้องเผชิญหน้าและยอมรับกับความ
แปรปรวนเปลี่ยนแปลง และมองเห็นคุณค่าของชีวิตท่ามกลางกองทุกข์นั้น 
               ประสบการณ์ตรงของชีวิตนี้น าไปสู่การแสวงหารูปแบบและการพัฒนารูปทรงชุดที่สาม
โดยการก าหนดให้รูปทรงมนุษย์มีลักษณะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนวิธีการน าเสนอมาเป็น
ประติมากรรมกลุ่มที่สื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูกในสภาวะแห่งความเจ็บปวด ทุกข์
ทรมาน และเสื่อมสลาย นอกจากนั้นยังได้มีการเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจากการใช้เรซิ่นผสมผงเหล็ก 
มาเป็นการใช้ดินเหนียวผสมผงเหล็กเพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพของชิ้นงานจากความสมบูรณ์มา
สู่การเสื่อมสลายและการพังทลายในที่สุดโดยได้มีการบันทึกผลการทดลองทางวัสดุดังนี้ 
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ภาพที่ 40 น าดินเหนียว 2 ส่วน: ผงเหล็ก 1 ส่วน นวดเข้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน 

 

ภาพที่ 41 ขึ้นโครงลวดโลหะให้เป็นรูปทรง 

 

ภาพที่ 42 น าดินเหนียวผสมผงเหล็กมาหุ้มผิวด้านนอกโครงลวดโลหะให้เต็ม 
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ภาพที่ 43 ผลของการตากดินให้แห้งเป็นเวลา 1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 ผลของการตากดินให้แห้งเป็นเวลา 3 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 ผลของการตากดินให้แห้งเป็นเวลา 5 วัน 
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               การควบคุมความชื้นของดินเหนียวเมื่อน ามาปั้นเป็นผลงานศิลปะ เป็นสิ่งที่ประติมากรทุก
คนต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพราะเมื่อดินเหนียวสูญเสียความชื้น ก็จะเริ่มมีการหดตัวมวลปริมาตร
ของเนื้อดิน และเม่ือดินเหนียวหดตัวเข้าหาเหล็กเส้นที่เป็นโครงสร้าง ก็จะท าให้เกิดการปริแตกแยกตัว
ออกตรงบริเวณเหล็กนั้น ยังผลให้ผลงานประติมากรรมเกิดรอยร้าวและพังทลายลงในที่สุด ด้วยเหตุนี้ 
ประติมากรจึงต้องหมั่นรักษาและควบคุมความชื้นของดินให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาเพ่ือไม่ให้ผลงาน
ของตนเกิดความเสียหาย 
               ปัญหาด้านวัสดุนี้สอดคล้องกับชีวิตที่ประสบกับปัญหาการล่มสลายของครอบครัวที่
ปราศจากการใส่ใจดูแลความรัก ความเอ้ืออาทร ความเคารพซึ่งกันและกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้
เปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงรักษาความแข็งแรงของเนื้อดิน ซึ่งก็คือครอบครัว และเมื่อทุกอย่างแห้ง
เหือด รอยร้าวเล็กๆ ที่เกิดขึ้น ก็จะค่อยๆ แผ่ขยายลุกลามไปสู่การพังทลาย โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงที่เริ่มทีละเล็กทีละน้อย ตั้งแต่สีของดินเหนียวที่ผสมเข้ากับผงเหล็กจนมีสีด าสนิท เริ่ม
ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอมส้มอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาการอ็อกซิเดชั่นระหว่างเหล็ก น้ า และอากาศ 
ซึ่งเมื่อวัสดุเริ่มแห้ง ก็จะเปลี่ยนสีเป็นน้ าตาลซีด และเริ่มปริแตกในล าดับต่อไป กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะเวลา เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนความเป็นไปแห่ง
ชีวิตนับแต่การเกิดไปจนถึงการแตกดับ จากความสมบูรณ์ไปสู่ความไม่สมบูรณ์ การไร้ความหมายไปสู่
ความหมายแห่งชีวิต การพิเคราะห์และเฝ้าสังเกตการเสื่อมสภาพของวัสดุ ที่เทียบได้กับการล่ มสลาย
ชีวิตครอบครัวในวิถีเดียวกัน น าไปสู่การพิจารณาถึงคุณค่าความงามอันเกิดจากสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในที่สุด 
               ดังนั้น การน าดินเหนียวผสมผงเหล็กมาเป็นวัสดุหลักในการท างาน จึงเป็นการแสวงหา
แนวทางการสร้างงาน และการพัฒนาด้านเทคนิคและกระบวนการให้มีความสอ ดคล้องกับ
แนวความคิดดังกล่าว ที่วัสดุเรซิ่นยังไม่อาจตอบสนองได้ดีเท่าดินเหนียว ที่สามารถแสดงออกถึงสภาวะ
การแปรเปลี่ยนและไม่อาจคงทนอยู่ได้จากสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นการสะท้อนสภาวะแห่งทุกข์ได้เป็น
อย่างดี สาระของสัจจะวัสดุที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เมื่อได้รับความชื้นหรือความร้อน 
เปรียบเสมือนความทุกข์ท่ีได้รับจากคนในครอบครัว ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของ
ข้าพเจ้ามากที่สุด 
               การออกแบบรูปทรงจึงมุ่งเน้นการแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่หดหู่ ท้อแท้ 
สิ้นหวัง และไร้เรี่ยวแรง อันเป็นสภาวะของการสูญเสียพลังชีวิตส าหรับเกื้อกูลและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกันได้ อีกทั้งยังเป็นสภาวะที่ไร้ซึ่งความหวังและก าลังใจในการสร้างเสริมครอบครัวให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง โครงสร้างของเส้นที่อ่อนก าลัง ปริมาตรของรูปทรงมนุษย์ที่ดูแห้งเหี่ยวเหมือนพืชที่ก าลัง
จะเหี่ยวเฉาตายในไม่ช้า รวมทั้งการบิดเบือนรูปทรงและโครงสร้างของมนุษย์ให้ผอมบางและสูงชะลูด 
ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นพ้ืนที่ว่างทั้งภายนอกและภายในรูปทรงเพ่ือตอบสนองอารมณ์ที่ถูกบีบคั้นและ
กดดันภายในจิตใจของข้าพเจ้าให้เข้มข้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น การออกแบบรูปทรงของผลงานทดลอง
ชุดที่สาม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
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ภาพที่ 46 แบบร่าง 2 มิติ เพื่อพัฒนารูปทรง ผลงานทดลองชุดที่สาม ระยะที่ 1 
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ภาพที่ 47 แบบร่าง 3 มิติ เพื่อพัฒนารูปทรง ผลงานทดลองชุดที่สาม ระยะที่ 1 

               เมื่อพิจารณาผลงานทดลองชุดที่สาม ระยะที่ 1 จุดอ่อนที่ปรากฏคือ รูปทรงยังไม่สามารถ
สื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ตามต้องการ เพราะรูปทรงมนุษย์มีลักษณะเหี่ยวแห้งและ
อ่อนแรงมากเกินไป ดังนั้นจึงทดลองเพ่ิมปริมาตรให้รูปทรงมากขึ้นเพ่ือเน้นสภาวะของความเสื่อม
สลายให้ทวีความชัดเจนขึ้นในงาน 3 มิติ ดังได้ปรับแก้รูปทรงในการออกแบบผลงานทดลองชุดที่สาม 
ระยะที่ 2 
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ภาพที่ 48 แบบร่าง 2 มิติ เพื่อพัฒนารูปทรง ผลงานทดลองชุดที่สาม ระยะที่ 2 
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ภาพที่ 49 แบบร่าง 3 มิติ เพื่อพัฒนารูปทรง ผลงานทดลองชุดที่สาม ระยะที่ 2 

                ในการออกแบบรูปทรงผลงานทดลองชุดที่สาม ระยะที่ 2 นอกจากการเพ่ิมเติมความ
สมบูรณ์ของรูปทรงในเชิงปริมาตรแล้ว ยังได้ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์ให้มีมาก
ยิ่งขึ้น โดยได้ศึกษาหาความรู้ถึงวิธีการสื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกให้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนใน
ผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมเพ่ือน าความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์ให้ดีและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปอีก 
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ภาพที่ 50 แบบร่างการออกแบบ 2 มิติ เพื่อพัฒนารูปทรงผลงานทดลองชุดที่สี่ ระยะท่ี 1 
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ภาพที่ 51 แบบร่างการออกแบบ 3 มิติ เพ่ือพัฒนารูปทรงผลงานทดลองชิ้นที่สี่ ระยะที่ 2  
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               จากการแสวงหารูปทรงตั้งแต่ระยะที่หนึ่งจนถึงระยะที่สี่น าไปสู่แนวคิดในการสร้างงานที่
มุ่งเน้นความสะเทือนอารมณ์อันเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์จนน าไปสู่
ความเสื่อมสลายในที่สุด สภาวการณ์แห่งทุกข์อันน าพาความเสื่อมสลายมาสู่จิตใจของข้าพเจ้ามาก
ที่สุดคือ สัมพันธภาพอันบกพร่องของสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลิกภาพและ
อารมณ์ที่แตกต่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้การพัฒนาและการแสวงหารูปทรงในระยะที่สี่จึงมุ่งเน้นไปที่
การแสดงออกทางอารมณ์ของแต่ละรูปทรงที่อยู่ร่วมกันเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการแสดงออกทางสีหน้า
และท่าทางของรูปทรงมนุษย์แต่ละรูป ซึ่งสื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกภายในที่แตกต่างกันในสภาวะ
แห่งความทุกข์อันเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ที่มีปัญหาภายในครอบครัว รวมทั้งการเน้นรายละเอียดที่
แสดงให้เห็นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและการบิดตัวของโครงสร้างที่มีพลังมากขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา
ด้านความงามของรูปทรงทั้งหมด ดังนั้นรูปทรงในระยะที่สี่จึงสามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้
สมบูรณ์มากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของข้าพเจ้ามากที่สุดโดย
จุดมุ่งหมายหลักคือการกระตุ้นความสังเวชใจด้วยรูปทรงที่ก าลังเสื่อมสลาย  ผลงานทดลองชุดที่สี่นี้จะ
ถูกน าไปพัฒนาต่อส าหรับน าไปเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในล าดับต่อไป 
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บทที่ 4  

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 

แรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ 
                ทัศนคติเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบอันเป็นนิรันดร์คือมายาคติที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือ
ต่อต้านความจริง ข้าพเจ้าก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ยังไม่อาจหลุดพ้นจารกกรอบมายาคตแิห่งความสมบูรณ์นี้ได้ 
เมื่อเริ่มมีครอบครัวมนุษย์ทุกผู้ย่อมมุ่งหวังความสุขอันอบอุ่นที่เป็นนิรันดร์ และการจะได้มาซึ่งรากฐาน
ทีม่ั่นคงถาวรก็ต้องผ่านการท างานหนักอย่างสุดก าลัง ขณะเดียวกันกิเลสก็ท าให้มนุษย์แสวงหาชื่อเสียง
เกียรติยศ และพยายามกอบโกยวัตถุเงินทองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ความพยายามเติมเต็มทุกสิ่ง
ทุกอย่างโดยไม่ยั้งคิดว่าตนขาดสิ่งใด ด าเนินไปอย่างไม่หยุดหย่อน ดวงตาที่มืดบอดด้วยอวิชชาเห็นแต่
เพียงการสะสมความม่ังมีให้ทัดเทียมหรือมากเกินกว่าผู้อ่ืนเพ่ือประกันความสุขสมหวัง ท่ามกลางความ
มืดบอดในความอยากได้ใคร่มีและความปั่นป่วนมัวเมาของอ านาจแห่งกิเลสที่ เกาะกินดวงจิตของ
ข้าพเจ้าท าให้หลงคิดไปว่าตนเองก าลังมีความสุขสมบูรณ์ทั้งที่จิตใจกลับรุ้สึกถึงความกระวนกระวายไม่
สงบสุขซึ่งเหตุมาจากความรู้สึกโหยหาและปรารถนาในการมีทายาทเพ่ือสืบทอดทรัพย์สมบัติที่ข้าพเจ้า
ก าลังพยายามกอบโกยให้เพ่ิมพูนและรักษาไว้ไม่ให้หมดไป 
                ความพยายามสร้างทายาทในภาวะที่ภรรยามีปัญหาความบกพร่องภายในมดลูกซึ่งส่งผล
ให้ยากต่อการตั้งครรภ์ การแสวงหาหนทางเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุตรสืบสกุลคือจุดเริ่มต้นของมหากาพย์แห่ง
โศกนาฏกรรมของครอบครับ ทรัพย์สินที่เพียรสร้างสมมาหลายปีเริ่มร่อยหรอไปกับค่าใช้จ่ายทางการ
แพทย์ตลอดระยะเวลา 6 ปี แห่งความพยายามอันยาวนานในการผสมเทียมราคาแพงสารพัดรูปแบบ
เพ่ือให้ได้บุตร ความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกไปกับภาวะแท้งคุกคามและความท้อแท้ที่ถาโถมเข้าท า
ร้ายจิตใจจากความพยายามยับยั้งการหลุดของตัวอ่อนครั้งแล้วครั้งเล่า ผนวกกับค่าใช้จ่ายสูงที่ขึ้น
เรื่อยๆ ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความร้าวฉานภายในครอบครัวมากขึ้นตามล าดับ ก าลังใจในการสู้
ชีวิตกลับเริ่มลดลง ในที่สุดความรู้สึกโกรธแค้นและความต้องการเอาชนะโชคชะตาได้สิ้นสุดลง 
ความหวังกลับฉายแสงโชติช่วงขึ้น เมื่อภรรยาได้ให้ก าเนิดบุตรที่รอคอยมาแสนนานแก่ข้าพเจ้า 
                ความปีติยินดีครองใจเราได้เพียงไม่นาน แสงแห่งความหวังกลับเริ่มอับแสงลงเมื่อบุตรที่
เฝ้ารอคอยได้ถือก าเนิดมาพร้อมกับปัญหาหลอดเลือดหัวใจปิดไม่สนิท ท าให้เลือดดีที่ไหลเวียนออก
จากหัวใจเพ่ือหล่อเลี้ยงร่างกายมีบางส่วนไหลกลับเข้าหัวใจอีกครั้ง ความทุกข์จากความเวทนาสงสาร
บุตรได้ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ทันให้ได้ตั้งตัวพร้อมกับความทุกข์จากการรักษาพยาบาล และความหวังก็
แทบอับแสงลง เมื่อแพทย์ได้วินิจฉัยว่าบุตรที่ก าลังเติบโตมีอาการออทิสซึ่มที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้
ตลอดชีวิตของเขา ความหวั่นวิตกและทุกข์กังวลต่ออนาคตของลูก ความขัดแย้งของสมาชิกใน
ครอบครัวอันเกี่ยวเนื่องกับวิธีการเลี้ยงดูลูก ความกังวลต่อสายตาคนภายนอกที่รับรู้ว่าลูกเป็นเด็ก
ปัญญาอ่อนหรือวิกลจริต ความทุกข์เหล่านี้ประดังประเดเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อน ก่อให้เกิดระรอก
คลื่นแห่งความเคียดแค้นชิงชังต่อโชคชะตาของตน อีกทั้งยังเข้ามากัดเซาะท าลายความมั่นคงแข็งแรง
และความสมบูรณ์แบบของครอบครัวที่เคยคิดว่าเป็นแบบฉบับที่ดี ภาพของครอบครัวสุขสันต์ที่พ่อแม่
ลูกหยอกล้อกันอย่างมีความสุขกลายเป็นภาพของครอบครัวที่นั่งนิ่งงันในห้องของโรงพยาบาล ภาพ
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ของพ่อที่ควรจะยิ้มหัวเราะสอนลูกท ากิจกรรมสันทนาการกลายเป็นภาพของพ่อที่หัวใจแตกสลาย
ก าลังมองแพทย์ตรวจรักษาลูกที่ไร้ปฏิสัมพันธ์ สภาวะตกต่ าของจิตวิญญาณอันแหลกละเอียดได้ฉุดดึง
เอาพลังแห่งความหวังและความชื่นชมยินดีในชีวิตให้เหือดหายและพังทลายจนดับแสงลงในที่สุด 
                ความคับข้องขุ่นเคืองเคียดแค้นชิงชังต่อสถานการณ์เลวร้ายที่รุมเร้าอยู่รอบตัวส่งผลให้
เกิดอาการเก็บกดอัดอ้ันที่ไม่อาจผ่อนคลายลง รอยขีดข่วนเล็กๆ ในครอบครัวบัดนี้ได้แผ่ขยายลุกลาม
จนกลายเป็นบาดแผลใหญ่ ท าให้พิษร้ายจากกิเลสตัณหาที่รุมล้อมอยู่รอบด้านแทรกซึมเข้าสู่รอยปริ
แยกได้อย่างง่ายดาย จนก่อให้เกิดสภาวะล่มสลายของจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายสารพัดรูปแบบ
ให้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหนักหนาสาหัส การพบแพทย์หรือการกินยาระงับประสาทเป็นวิธีบรรเทา
อาการเพียงเล็กน้อยจากความเจ็บปวดแสนสาหัสภายในจิตใจจนยากเกินเยียวยารักษาด้วยยาขนาน
ใดๆ 
                ท่ามกลางความมืดมิดไร้หนทางออกจากกระแสความปั่นป่วนแห่งทุกข์ แสงสว่างแห่ง
พระธรรมคือหนทางเดียวที่พระพุทธองค์ทรงชี้น าให้ข้าพเจ้าเห็นทางออกจากวังวนแห่งวิกฤตินี้ ค าสั่ง
สอนขององค์พระศาสดาคือโอสถวิเศษที่ช่วยเยียวยารักษาจิตใจข้าพเจ้าผ่านการพิจารณาและรู้ซึ้งถึง
สัจธรรมของทุกสรรพสิ่งในโลกและการยอมรับกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจนสามารถถอดถอน
รากเหง้าแห่งทุกขเวทนาที่เป็นพิษร้ายฝังลึกเกาะกินจิตวิญญาณของข้าพเจ้าไว้อย่างเหนียวแน่นให้หลุด
พ้นได้ การได้เรียนรู้หลักแห่งไตรลักษณ์ และการท าความเข้าใจในหลักอริยสัจ 4 ท าให้ข้าพเจ้าได้เห็น
ดวงประทีปแห่งธรรมที่ฉายแสงแสงน าพาดวงจิตของข้าพเจ้าออกจากความมืดมิดและหมองหม่นไปสู่
ความเบิกบานจากการเข้าถึงความหมายของการด ารงอยู่ บัดนี้ภาระความรับผิดชอบอันหนักอ้ึงได้กลับ
กลายเป็นความงดงามของชีวิต ที่ต้องรับผิดชอบดูแลบุตรผู้มาจากข้าพเจ้าไม่ว่าเขาสวยงามหรือน่า
เกลียด ฉลาดหรือบกพร่องทางปัญญาเพราะสิ่งส าคัญที่สุดคือการที่เขาได้มอบโอกาสการเป็นพ่อที่ดี
ให้กับข้าพเจ้า การเข้าถึงและรู้ซึ้งด้วยปัญญาว่าทุกชีวิตล้วนเต็มไปด้วยความเสื่อมและมีทุกข์เป็นสาระ 
คือความเข้าใจในสัจธรรมของธรรมชาติ ความรู้ที่มาจากความเข้าใจชีวิตจะน ามาซึ่งการปล่อยวางได้
กับความทุกข์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการยึดถือพุทธศาสนาอันประเสริฐเป็นสรณะประจ าใจ 
               ประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของข้าพเจ้าดังกล่าวมาแล้วข้างต้นคือแรงบันดาลใจส าคัญใน
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมส าหรับวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ขั้นตอนส าคัญต่อไปคือการ
แสวงหาแนวคิดในการสร้างสรรค์และวิธีการน าเสนอที่สามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและ
ประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดนี้ของข้าพเจ้าให้ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านรูปทรงทางประติมากรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 
                กระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือหาแนวทางในการสร้างงานโดยผ่านรูปแบบทางศิลปะ
จะเริ่มจากการศึกษาสุนทรียภาพเชิงอุดมคติของศิลปะคลาสสิกที่มุ่งน าเสนอความงามแห่งมโนคติ ซึ่ง
เกณฑ์ในการสร้างรูปแบบทางศิลปะจะเน้นความงดงามสมบูรณ์แบบผ่านท่วงท่าอันสง่างาม สงบเยือก
เย็นประดุจเทพเจ้าโดยผ่านทฤษฏีสัดส่วนที่ได้มาจากหลักการคิดค านวณทางตัวเลขที่สัมพันธ์กันทาง
คณิตศาสตร์ ศิลปะคลาสสิกยกย่องการด าเนินชีวิตด้วยปัญญาไม่ใช้อารมณ์เป็นเครื่องน าทางชีวิต1 ซึ่ง
จะต่างจากศิลปะเฮเลนนิสติกที่เน้นการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจนผ่านการบิดเอ้ียวกายที่
รุนแรง ดังจะเห็นได้จากผลงานประติมากรรม “Laocoon and His Sons” (ภาพท่ี 52) ซึ่งสร้างความ
สะเทือนอารมณ์ผ่านการบิดเบือนโครงสร้างทางกายวิภาคของมนุษย์ ที่ให้ความรู้สึกอันทุกข์ทรมานทั้ง
จากการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหว และกล้ามเนื้ออันตึงเครียดบิดเกร็งด้วยความ
เจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ซึ่งเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดทางความรู้สึก หากแต่ในทาง
กลับกันองค์ประกอบทางโครงสร้างได้สร้างความงดงามแห่งความเคลื่อนไหวที่รุนแรงและทรงพลัง 
การบิดเอ้ียวกายที่ท าให้บังเกิดความงามในทุกมุมมองรอบตัวประติมากรรม สุนทรียภาพจากการ
เคลื่อนไหวที่รวมตัวกันเป็นมวล2 ก่อให้เกิดความงามอย่างน่าประหลาดอันเป็นความงามที่แตกต่างจาก
ศิลปะคลาสสิกอย่างสิ้นเชิง  
 

 

ภาพที่ 52 Laocoon and His Sons ราว 100 B.C., ศิลปะ Hellenistic, แกะสลักหินอ่อน, สูง 185    
             cm., วาติกัน 
ที่มา: reddit, Laocoon and His Sons, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.reddit.com/r/ArtPorn/comments/1t4evq/the_finest_chunk_of_marble_ev
er_chiseled_laoco%C3%B6n/ 
 
_________________________ 
                        1 ฟ้ืน ดอกบัว, ปวงปรัชญำกรีก, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2555), 193. 

        2 เฮอร์เบิร์ต รีด, ควำมหมำยของศิลปะ, แปลโดย กิติมา อมรทัต (กรุงเทพฯ: องค์การค้า
คุรุสภา, 2540), 198. 

https://www.reddit.com/r/ArtPorn/comments/1t4evq/the_finest_chunk_of_marble_ever_chiseled_laoco%C3%B6n/
https://www.reddit.com/r/ArtPorn/comments/1t4evq/the_finest_chunk_of_marble_ever_chiseled_laoco%C3%B6n/
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               แนวทางการสร้างความงามผ่านรูปทรงมนุษย์ในลักษณะนี้ได้ถูกพัฒนาต่อยอดในศิลปะ
แมนเนอริสม์โดยการออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของรูปทรงมนุษย์ในลักษณะที่เรียกว่า “Figura 
Serpantinata” ซึ่งขับเน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มากเกินปกติในลักษณะบิดตัวรอบแกนกลาง
ของร่างกายจนเป็นเกลียวคล้ายงูเพ่ือสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่เร่าร้อนรุนแรงซึ่งประทุจากภายใน
ออกมายังภายนอก รวมไปจนถึงการบิดเบือนรูปทรงตามธรรมชาติของมนุษย์ให้ยืดยาวมากกว่าปกติ
เพ่ือกระตุ้นเร้าความรู้สึก รูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะในแนวนี้ท าให้ข้าพเจ้าสามารถแสวงหา
แนวทางในการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกอันเร่าร้อนที่อัดแน่นอยู่ภายในผ่านรูปทรงทางประติมากรรม
และการเคลื่อนไหวอันรุนแรงจนก่อให้เกิดการประสานกันอย่างงดงามระหว่างเส้นโครงสร้างภายใน
และภายนอก รวมไปถึงการจัดแสงเงาเพ่ือเน้นปริมาตรของรูปทรงและการกระท าต่อผิววัสดุที่บ่งบอก
ถึงการเสื่อมสลาย อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในลักษณะนี้ยังต้องค านึงถึงการ
แก้ปัญหารูปทรงในองค์รวมให้งดงามในทุกมุมมองเพ่ือให้องค์ประกอบส่วนย่อยที่เป็นรูปทรงของพ่อ 
แม่ และลูก หลอมรวมจนเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์แบบ ขณะเดียวกันการค้นคว้าทดลองด้านเทคนิคที่ใช้
วัสดุดินเหนียวผสมผงเหล็กก็ต้องสามารถแสดงออกถึงสภาวะการเสื่อมสลายในความสมบูรณ์นี้ตาม
อารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้า จนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่สามารถตอบสนองกับ
วัตถุประสงค์ของโครงงานวิทยานิพนธ์ 

กระบวนกำรสร้ำงงำนวิทยำนิพนธ์ 
                1. การออกแบบร่าง 2 มิติผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพท่ี 50) เป็นการเริ่มต้นก าหนดสัดส่วน
โครงสร้างและองค์ประกอบศิลป์ให้กับรูปทรง โดยใช้ดินสอถ่านวาดลงบนกระดาษ ซ่ึงได้มีการปรับปรุง
แก้ไขและคัดเลือกรูปแบบหลายครั้ง จนได้แบบร่าง 2 มิติที่มีความสมบูรณ์ทางทัศนธาตุสอดคล้องกับ
ความรู้สึกและแนวคิดในการสร้างงานมากที่สุด 

      2. การแปลงแบบร่าง 2 มิติให้เป็น 3 มิติ (ภาพที่ 51) ด้วยการปั้นดินน้ ามันเพ่ือจะได้
สามารถท าความเข้าใจผลงานจากการพิจารณารูปทรงรอบด้านและตรวจสอบความงามในทุกมิติให้
สมบูรณ์แบบในทุกมุมมอง  
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(ก) 

                                              

                               (ข)                                                    (ค) 

ภาพที่ 53 ขั้นตอนการออกแบบร่าง 3 มิติผลงานวิทยานิพนธ์ 
             (ก) ตัดลวดอลูมิเนียมตามสัดส่วนที่ก าหนด 
             (ข) ดัดลวดให้มีโครงสร้างตามแบบร่าง 2 มิต ิ
             (ค) ปั้นดินน้ ามันและเก็บรายละเอียดให้สมบรูณ์ 
 

      3. การขยายแบบ 2 มิติขนาดเท่าจริง (ภาพที่ 54) เป็นการขยายขนาดจากต้นแบบ 2 
มิติขนาดเล็กไปสู่ขนาดเท่าจริงบนกระดานด าโดยใช้วิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ เพ่ือพิจารณาเลือก
ขนาดที่น่าจะสามารถกระตุ้นความรู้สึกทุกข์ทรมานในจิตใจของผู้สร้างออกมาให้ผู้ชมสัมผัสได้อย่าง
ชัดเจน ขณะเดียวกันการเขียนแบบในขนาดเท่าจริงจะช่วยในการค านวณโครงสร้างเหล็กภายในเพ่ือ
รับน้ าหนักดินเหนียวในปริมาณมากให้มีความแข็งแรงปลอดภัยได้อย่างถูกต้องแม่นย าไม่เกิด
ข้อผิดพลาดในขณะปฏิบัติงานปั้นต้นแบบผลงาน 
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ภาพที่ 54 ขยายแบบ 2 มิติ ขนาดเท่าจริง 

      4. การขึ้นโครงสร้างเหล็กภายในผลงาน (ภาพที่ 55) เป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับ
รูปทรงของงานที่ปั้นต้นแบบด้วยดินเหนียว โดยวัดขนาดความยาวจากแบบร่างขนาดเท่าจริง 
โครงสร้างหลักเป็นเหล็กกล่องขนาด 2.5 x 1 นิ้ว ร่วมกับเหล็กเส้นขนาด 4 หุน เชื่อมต่อด้วยเครื่อง
เชื่อมไฟฟ้า 

 

ภาพที่ 55 การข้ึนโครงสร้างเหล็กงานวิทยานิพนธ์ตามต้นแบบ 2 มิต ิ
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ภาพทื่ 56 โครงสร้างเหล็กงานปั้นต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ 

      5. การมัดลวดและผูกกากบาทโครงสร้าง (ภาพที่ 57-58) พันโครงสร้างทั้งหมดด้วยลวด
ถักห่วงเป็นระยะเพ่ือสร้างพ้ืนผิวให้ดินยึดเกาะกับโครงสร้างเหล็ก แล้วท ากากบาทมัดติดกับโครงสร้าง
เพ่ือรับน้ าหนักดินตามจุดรับน้ าหนักต่างๆ ทั่วโครงสร้างของงาน 

 

 

ภาพที่ 57 วิธีการท าไม้กากบาทรับน้ าหนักดิน 
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ภาพที่ 58 การผูกไม้กากบาทเพ่ือรับน้ าหนักของดินเหนียวงานปั้นต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ 

      6. การข้ึนดินเหนียวงานต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพท่ี 59) น าดินเหนียวบีบอัดเข้า
กับโครงเหล็กและกากบาทเพ่ือให้ดินยึดเกาะกันแน่นและป้องกันปัญหาดินร่วงหล่นระหว่างปฏิบัติงาน
ปั้น เพราะปัญหาความเสียหายจากการแตกร้าวของผลงานโดยเฉพาะในรายละเอียดอาจเกิดขึ้นได้ 
หากไม่อัดเนื้อดินให้แน่นในขั้นตอนการขึ้นดิน 

                               

                             (ก)                                                              (ข) 

ภาพที่ 59 การข้ึนดินงานต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ 
             (ก) ขึ้นดินรูปทรงที่ 1  
             (ข) ขึ้นดินรูปทรงที่ 2                                          
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      7. เก็บรายละเอียดงานต้นแบบ (ภาพท่ี 60) เป็นการปรับแต่งรายละเอียดความสวยงาม
ของกล้ามเนื้อที่แสดงอาการบิดเกร็ง รวมทั้งการแสดงอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวดทางสีหน้าและท่าทาง 
เป็นต้น 

                            

                               (ก)                                                       (ข) 

ภาพที่ 60 การเก็บรายละเอียดงานต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ 
             (ก) เก็บรายละเอียดรูปทรงที่ 2  
             (ข) เก็บรายละเอียดรูปทรงที่ 3 
                         

 

ภาพที่ 61 งานต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ 
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      8. การใส่โครงสร้างเหล็กบนต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาพท่ี 62-64) ดัดเหล็กเส้นเข้า
กับรายละเอียดของกล้ามเนื้อในงานปั้นต้นแบบด้วยการเชื่อมไฟฟ้า กระบวนการนี้เปรียบเสมือนการ
ถอดแบบจากงานต้นแบบเพ่ือน ามาเป็นโครงสร้างภายในของผลงานวิทยานิพนธ์ โครงสร้างเหล็กนี้
นอกจากท าไว้เพ่ือให้ดินผสมผงเหล็กยึดเกาะแล้วยังเป็นตัวช่วยแสดงให้เห็นการเสื่อมสลายในเวลา
ต่อมาอีกด้วย กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการสร้างงานเสร็จสิ้นลงแล้วโดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 62 เชื่อมเหล็กเส้นบนผิวต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 

ภาพที่ 63 โครงสร้างเหล็กเส้นบนผิวต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ 
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     (ก) 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

    (ข) 

ภาพที่ 64 โครงสร้างเหล็กบนงานต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ 
             (ก) โครงสร้างเหล็กบนงานต้นแบบส่วนบน 
             (ข) โครงสร้างเหล็กบนงานต้นแบบส่วนล่าง 
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      9. การทุบดินออกจากโครงสร้างเหล็กเส้นในงานต้นแบบ (ภาพที่ 65-66) เป็นการน า
โครงเหล็กเส้นออกโดยค่อยๆใช้สิ่วสกัดเอาดินออกทีละส่วน จากนั้นจึงจะน ามาประกอบใหม่อีกครั้ง 

 

 

ภาพที่ 65 การทุบดินออกจากโครงสร้างเหล็กเส้น 

 

 

ภาพที่ 66 การทุบดินออกจากโครงสร้างเหล็กเส้น 
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ภาพที่ 67 โครงสร้างเหล็กเส้นผลงานวิทยานิพนธ์ 

     10. การถอดและการประกอบโครงสร้างเหล็กผลงานวิทยานิพนธ์  (ภาพที่ 67) เป็นการ
น าโครงสร้างเหล็กเส้นภายนอกออกจากโครงสร้างเหล็กภายในที่เป็นแกนรับน้ าหนัก จากนั้นจึงน าไป
ประกอบใหม่บนฐานเหล็กแผ่นเพ่ือเตรียมการพอกดินเหนียวผสมผงเหล็กส าหรับน าไปจัดแสดงผลงาน
ต่อไป 
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วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงงำน 
          1. อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล 
             1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
             1.2 แท็ปเลต 
             1.3 เครื่องบันทึกเสียง 
             1.4 หนังสือ ต ารา สมุดจด 
             1.5 ทรัมพ์ไดร์ฟ 
          2. วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงาน 
              2.1 เครื่องเขียน 
              2.2 ดินน้ ามัน 
              2.3 ดินเหนียว 
              2.4 เหล็กเส้น 
              2.5 ลวดด า 
              2.6 คีมตัดเหล็ก 
              2.7 กรรไกรตัดลวด 
              2.8 ถุงมือหนัง 
              2.9 หน้ากากกันฝุ่น 
              2.10 หน้ากากกันสารระเหย 
              2.11 แว่นตานิรภัย 
              2.12 หน้ากากเชื่อมโลหะตัดแสงอัตโนมัติ 
              2.13 ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาด 2.6 ม.ม. 
              2.14 เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า 
.             2.14 ปั๊มลม 
              2.15 เครื่องเจียรไฟฟ้า 
              2.16 กระดาษทราย 
              2.17 เรซิ่น 
              2.18 ตัวเร่งแข็ง 
              2.19 ตัวม่วง 
              2.20 ใยแก้ว 
              2.21 อาซิโทน 
              2.22 เกรียง 
              2.23 แปรงทาสี 
              2.24 ผงเหล็ก 
              2.25 ตะแกรงร่อนทราย 
              2.26 ลวดตาข่าย 
              2.27 เกลือแกง 
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ภาพที่ 68 ผลงานวิทยานิพนธ์ (ด้านหน้า)             

 

ภาพที่ 69 ผลงานวิทยานิพนธ์ (ด้านข้าง) 



99 
 

 
 

 

กำรวิพำกษ์ผลงำน 
                ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นประติมากรรมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นรูปทรง
มนุษย์ 3 ตัวคือ “พ่อ” “แม่” และ “ลูก” องค์ประกอบทั้ง 3 ตัวนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน เป็นความสัมพันธ์ที่สะท้อนสภาวะความเป็นไปในครอบครัวที่ก าลังล่มสลาย ถึงแม้ชีวิต
ครอบครัวจะยังคงด ารงอยู่แต่การด าเนินชีวิตร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัวกลับตกอยู่ท่ามกลาง
ความทุกข์ระทม ดังนั้น โครงสร้างหลักของรูปทรงทั้งหมดจึงแสดงลักษณะของขนาดที่แตกต่างกันและ
การเคลื่อนไหวบิดเอ้ียวสวนทางกัน ซึ่งก่อให้เกิดท่าทางการเหนี่ยวรั้งฉุดดึ งที่สร้างแรงตึงเครียด และ
เป็นจุดเชื่อมต่อภายในองค์ประกอบที่แสดงการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงทั้งทางร่างกายและอารมณ์
ความรู้สึก เส้นแกนของแต่ละรูปทรงถูกก าหนดให้มีลักษณะเฉียงเอนเอียงค่อนข้างมาก ประกอบกับ
ลักษณะการบิดเกลียวและการลดหลั่นขนาดของแต่ละรูปทรงส่งผลให้เส้นรอบนอกทั้งหมดของกลุ่ม
รูปทรงบิดเบี้ยวและขาดสมมาตร และให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวในลักษณะการทรุดตัวทางโครงสร้าง
ทั้งหมด รูปทรง “พ่อ” ที่เป็นจุดสูงสุด และรูปทรง “แม่” ที่เป็นจุดรองขององค์ประกอบ สร้างจุด
เชื่อมต่อทางสายตาให้เกิดเส้นรอบนอกของกลุ่มรูปทรงเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ลาดชันอย่างรุนแรง ซึ่งให้
ความรู้สึกถึงการเสียสมดุลย์และความไม่มั่นคงทางความรู้สึก อันน าไปสู่การพังทลายของชีวิต
ครอบครัวที่ขาดความรักความผูกพันและความอบอุ่นกลมเกลียว  

 

 

ภาพที่ 70 รายละเอียดรูปทรง “พ่อ” (ด้านซ้าย)   
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 ภาพที่ 71 รายละเอียดรูปทรง “พ่อ” (ด้านขวา) 

                รูปทรง “พ่อ” ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประติมากรรม แสดงออกถึงความเป็นเสาหลัก
และผู้น าของครอบครัว มีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบทั้งยังเป็นผู้แบกรับภาระทั้งหมดทั้งมวลเพ่ือ
ประคับประคองครอบครัวให้มีความม่ันคงแข็งแรงและมีความสุข หากแต่ผู้เป็นพ่อในผลงานนี้กลับเป็น
รูปทรงที่แสดงอาการซวนเซขณะก าลังออกแรงยกร่างของ “ลูก” ให้ทรงตัวยืนขึ้นด้วยก าลังทั้งหมด
ของ “พ่อ” แรงฉุดรั้งจากสองฝ่ายที่ทั้งพ่อและลูกกระท าต่อกันท าให้ดูราวกับว่าพ่อก าลังยกหินผา
ขนาดมหึมาอันหนักอ้ึงด้วยพละก าลังทั้งหมดจนไหล่ทั้งสองลู่ลงต่ า กล้ามเนื้อแขนแข็งเกร็ง และยืดยาว
ออกด้วยแรงฉุดรั้งอันมหาศาลอย่างยากจะรับได้ ลักษณะอาการซวนเซและก าลังที่ถูกริดรอนส่วนหนึ่ง
มาจากแรงดึงบริเวณไหล่ซ้าย ที่ถูกเหนี่ยวรั้งจากผู้เป็นแม่ราวกับกรงเล็บแห่งความทุกข์ทรมาน ที่เข้า
มาเพ่ิมภาระและสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้เป็นพ่อ เป็นแรงกระท าที่ก่อให้เกิดความรู้สึกบีบคั้นและ
พันธนาการผู้เป็นพ่อเอาไว้อย่างแน่นหนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ รูปทรงที่เหี่ยวแห้งและปริมาตรที่
ถูกท าให้ยืดยาวได้สร้างปฏิกิริยาตอบโต้กันระหว่างรูปทรงกับพ้ืนที่ว่ าง เป็นการลดปริมาตรเพ่ือเพ่ิม
ก าลังให้กับพ้ืนที่ว่างทั้งภายนอกและภายใน อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกกดดันบีบคั้นจากสภาวะภายนอก
ซึ่งกระท าต่อรูปทรงที่ขาดก าลังจากการผลักดันของที่ว่างภายในอย่างรุนแรงในทุกทิศทุกทาง ซึ่ง
สภาวะดังกล่าวนี้คือสภาวะความบีบคั้นที่ เกิดขึ้นภายในจิตใจและครอบครัวของข้าพเจ้า ซึ่งอยู่ใน
สภาพทนทุกข์ทรมานจากปัญหาชีวิตรุมเร้าและถาโถมเข้ามารอบด้านตลอดเวลาเสมือนจมอยู่ใต้ท้อง
ทะเลลึกแห่งความทุกข์ที่มีแรงกดดันบีบอัดอันรุนแรงมหาศาลจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรูปทรง
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและรายละเอียด ที่แสดงเนื้อหาของความเจ็บปวดทุกข์
ทรมาน ขณะเดียวกันก็เป็นตัวสร้างสุนทรียภาพแห่งความไม่สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน 
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 ภาพที่ 72 ใบหน้ารูปทรง “พ่อ” (มุมเงย)               

 

 ภาพที่ 73 ใบหน้ารูปทรง “พ่อ” (ด้านข้าง) 

สีหน้าของรูปทรงพ่อแสดงออกถึงขีดสุดแห่งสภาวะทางอารมณ์เจ็บปวดและขมขื่นอย่างไม่อาจเก็บ
ระงับไว้ภายในได้ ใบหน้าที่แหงนเงยขึ้นแสดงความปวดร้าวผ่านริมฝีปากบิดเบี้ยวที่ก าลังเปล่งเสียงร้อง
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ออกจากล าคอแข็งเกร็งเพ่ือระบายความอัดอ้ันบีบคั้นที่ราวกับถูกเปลวเพลิงอันร้อนระอุแผดเผาอยู่
ภายใน ให้พวยพุง่ออกจากร่างกายอันผอมซูบ เสียงคร่ าครวญหวนไห้โหยหาถึงอิสรภาพของผู้เป็นพ่อดู
ราวกับจะดังก้องกังวานในอากาศ มันคือเสียงเพรียกหาความกรุณาจากโชคชะตาอันโหดร้ายที่โบยตี
เขาอย่างไร้ความปราณี ความตึงเครียดเห็นได้จากกล้ามเนื้อหัวคิ้วที่กดต่ าลงมายังจมูกที่หยุดกลั้นลม
หายใจเพ่ือรวบรวมแรงฉุดดึงร่างของผู้เป็นลูกอันแสนหนักอ้ึงเสมือนเป็นเรี่ยวแรงสุดท้ายแห่งการต่อสู้
เท่าท่ีมีอยู่ในร่างกายของพ่อซึ่งก าลังจะผุพังสลายลงในไม่ช้า ดวงตาที่ปิดลงสนิทบ่งบอกถึงการยอมรับ
อย่างขมขื่นในชะตากรรมอันมืดมิดไร้ซึ่งความหวังอันสุกสว่างใดใดในชีวิต 
                ส่วนของศีรษะด้านบนปูดโปนขึ้นจากความตึงเครียดทั้งมวลที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตอย่างไร้
หนทางต่อสู้หรือไม่อาจหลีกหนีจากสภาพอันโหดร้ายนี้ได้ การยอมจ านนต่อชะตากรรมแห่งความเสื่อม
สลายนี้แสดงออกผ่านรูปทรงที่ถูกพันธนาการเกาะกุมไว้ให้ไร้อิสรภาพด้วยก้อนภาระอันหนักอ้ึง 
ลักษณะของความปูดโปนราวกับก าลังจะปะทุแตกออกของกล้ามเนื้อและกระดูกบนศีรษะที่ดูเกินจริง
นี้ เป็นการสะท้อนอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงที่ข้าพเจ้าทนทุกข์ทรมานมาเป็นเวลายาวนานหลายปี 
ซึ่งแม้จะพยายามรักษาเยียวยาเพียงไรก็ไม่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเรื้อรังนี้ได้ เพราะชีวิตต้อง
เผชิญกับความเครียดที่ถาโถมเข้ามาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในด้านของเทคนิควิธีการ ข้าพเจ้าจึง
ได้ก าหนดให้ส่วนของศีรษะเป็นจุดที่จะแสดงการพังทลายเป็นจุดแรกเมื่อดินผสมผงเหล็กเริ่มหดตัว 
โครงสร้างของเหล็กเส้นที่อยู่ภายในจึงต้องออกแบบให้มีระยะห่างไว้เพ่ือให้ดินผสมผงเหล็กยึดเกาะได้
น้อยที่สุด จะได้เกิดการยุบตัวที่ตอบสนองต่อความรู้สึกและเนื้อหาของผลงานวิทยานิพนธ์ได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
                ในด้านโครงสร้างของรูปทรง “พ่อ” จะแสดงออกด้วยท่าทางซวนเซไม่มั่นคงโดยให้ขาอยู่
ในลักษณะอ่อนแรงและบิดไขว้กันจนไม่สามารถอยู่ในท่วงท่าที่จะใช้แรงได้อย่างเต็มที่ ส่วนกล้ามเนื้อ
ตั้งแต่แผ่นหลังขึ้นไปมีลักษณะเครียดเกร็งเนื่องจากการต้องใช้แรงมากจนเกินก าลัง เนื่องจากไหล่ทั้ง
สองข้างถูกดึงรั้งลงอย่างรุนแรงด้วยน้ าหนักของลูกจนศีรษะต้องหงายขึ้นต้านแรงที่ถูกดึงรั้งนั้น อาการ
เขย่งปลายเท้าแสดงความรู้สึกไร้น้ าหนักและรากฐานที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ร่างกายที่ซูบผอมจนเหลือแต่
หนังหุ้มกระดูกของพ่อสะท้อนสภาวะขาดแคลนความสมบูรณ์อ่ิมเอิบของร่างกายอันเนื่องจากการมี
ชีวิตที่ไร้ความสุขสมหวังจนแทบสูญสิ้นพลังชีวิตอย่างสิ้นเชิงเจตจ านงเดียวที่รูปทรงนี้แสดงออกคือ  
ความปรารถนาอันแรงกล้าของผู้เป็นพ่อในภาวะสิ้นไร้ความสามารถที่มุ่งมั่นพยายามประคับประคอง
ฉุดรั้งลูกผู้อ่อนแอจนทรุดตัวลง ให้หยัดยืนมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างเข้มแข็ง แม้จะไร้ซึ่งความหวังใดใดก็ตาม 
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ภาพที่ 74 โครงสร้างรูปทรง “พ่อ” (ด้านหลัง) 
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ภาพที่ 75 โครงสร้างรูปทรง “แม่”               

 

 

ภาพที่ 76 รายละเอียดโครงสร้างรูปทรง “แม่” 
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                รูปทรง “แม่” ถึงแม้จะเป็นรูปทรงรองของผลงานวิทยานิพนธ์ แต่กลับมีการแสดงออก
เชิงเคลื่อนไหวมากกว่ารูปทรง “พ่อ” การบิดตัวของรูปทรงจะมีมากกว่ารูปทรงอ่ืนตั้งแต่ช่วงขา 
สะโพก ซี่โครง ไหล่จนถึงศีรษะ แขนซ้ายของแม่ที่สอดประคองใต้แขนขวาของลูก หาใช่ความพยายาม
ออกแรงพยุงให้ลูกทรงตัวอยู่ได้ หากแต่กลับเป็นการออกแรงเหนี่ยวรั้งลูกด้วยก าลังที่สวนทางกับการ
ออกแรงของพ่ออย่างรุนแรงเพ่ือดึงลูกเข้าหาตนเอง ส่วนมือขวานั้นออกแรงเกาะกุมบีบบังคับผู้เป็นพ่อ
อย่างเหนียวแน่น ช่วงแขนที่ทอดยาวอย่างผิดปกติดึงรั้งไปยังไหล่ซ้ายของพ่อผู้ไม่อาจต่อสู้ดิ้นรนขัดขืน 
เพ่ือให้ตัวเธอทรงตัวอยู่ได้โดยไม่สนใจความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่พ่อได้รับจากการกระท าของเธอเลย 
การบิดเอ้ียวกายอย่างรุนแรงของแม่ และการทิ้งน้ าหนักตัวไปยังด้านหลังอย่างเต็มที่เพ่ือออกแรงดึง
ร่างลูก ส่งผลให้ภาระในการรับน้ าหนักทั้งหมดของลูกต้องตกอยู่กับผู้เป็นพ่อแต่เพียงผู้เดียว การวาง
องค์ประกอบรูปทรง “แม่” ในลักษณะนี้ ท าให้โครงสร้างของรูปทรงรวมขาดความสมดุลย์และสร้าง
ความเคลื่อนไหวที่รุนแรง (Dynamic Sensation) ให้กับโครงสร้างของผลงาน อันเป็นความเคลื่อนไหว
ที่จะน าไปสู่การพังทลายของโครงสร้างโดยรวมทั้งหมด 

 

 

ภาพที่ 77 รายละเอียดรูปทรง “แม่” (ด้านข้าง)    
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ภาพที่ 78 รายละเอียดรูปทรง “แม่” (ด้านหน้า) 

                รายละเอียดของรูปทรง “แม่” แสดงให้เห็นร่างกายที่เหี่ยวแห้งโรยรา โดยเฉพาะทรวง
อกซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเพศแม่ และเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณประโยชน์และความบริบูรณ์
พร้อมเพ่ือเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่ หากแต่กลับแห้งเหี่ยวไร้ความอวบอ่ิมอุดมสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึง
สภาวะการขาดแคลนความรักความอบอุ่นและความอ่อนโยนที่จะมอบให้แก่สมาชิกในครอบครัว อีก
ทั้งยังสะท้อนถึงความหยาบกร้านแห้งแล้งที่อยู่ภายในจิตใจ ใบหน้าของแม่ฉายความหม่นเศร้าที่
แสดงออกถึงการปราศจากความสุขในชีวิต แววตาของแม่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลและครุ่นคิด 
สายตาที่ปวดร้าวเหลือบมองลงต่ าเหม่อมองดูลูกอย่างท้อแท้สิ้นหวัง ไร้หนทางแก้ไข และสูญสิ้นทั้ง
ก าลังกายและใจ ล าคอที่บิดเอ้ียวให้ความรู้สึกที่ฝืนธรรมชาติและไร้เรี่ยวแรง ขาที่บิดไขว้กันนี้สะท้อน
ถึงความยากล าบากที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในการใช้ชีวิต เจตจ านงและความมุ่งมั่นปรารถนาที่เด่นชัดจากผู้
เป็นแม่คือ การแสดงออกเพียงท าตามหน้าที่ของผู้ให้ก าเนิด และแสดงความเป็นเจ้าของลูกแต่เพียงผู้
เดียว หาใช่การเสียสละออกแรงเพ่ือโอบอุ้มประคับประคองอันก่อให้เกิดผลดีต่อความมั่นคงและการ
ด ารงอยู่อย่างยั่งยืนของครอบครัวไม่ 
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ภาพที่ 79 รายละเอียดรูปทรง “ลูก” (ด้านหน้า)   

 

 

ภาพที่ 80 รายละเอียดรูปทรง “ลูก” (ด้านหลัง) 
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                รูปทรง “ลูก” ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดจากรูปทรงทั้งหมด นอกจากจะท าหน้าที่เป็นจุด
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและแม่แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างที่ประสานรูปทรง
ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน  ลูกมีร่างกายซูบผอมกล้ามเนื้อตึงเครียดเช่นเดียวกับพ่อและแม่ ขาทั้งสองข้าง
ของลูกบิดไขว้อยู่ในสภาพอ่อนเปลี้ยไร้ก าลังที่จะหยัดยืนขึ้นได้ด้วยตัวเอง ไหล่ขวาลู่ลงต่ า แขนข้างขวา
ห้อยตกลงไร้ซึ่งการเคลื่อนไหว มือซ้ายยกข้ึนเกาะกุมแขนขวาของพ่ออย่างแผ่วเบาไร้เรี่ยวแรง หากแต่
เป็นสัมผัสที่เผยให้เห็นถึงการรับรู้ของลูกว่า พ่อคือความหวังและที่พ่ึงพิงสุดท้ายของลูก อีกทั้งยังเป็น
สัมผัสที่สื่อถึงสายใยแห่งความผูกพันระหว่างบิดาและบุตรซึ่งนับเป็นการสื่อสารเพียงอย่างเดียวที่ลูกส่ง
ให้พ่อบังเกิดเกล้าได้รับรู้ สีหน้าเรียบเฉยระคนเศร้าหมองของลูกซุกซ่อนจิตวิญญาณอันว่างเปล่าไร้ชีวิต
จิตใจอยู่ภายใน ดวงตาทั้งสองข้างปิดสนิทเสมือนสภาวะมืดบอดแห่งการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน และ
ประดุจดั่งต้นกล้าที่ขาดแสงสว่างส าหรับงอกงามและเจริญเติบโตด้วยตนเอง แต่ต้องขึ้นอยู่กับการ
อภิบาลช่วยเหลือจากผู้อ่ืน อนาคตของลูกจึงเป็นโลกแห่งความว่างเปล่าและมืดมิดอย่างแท้จริง 
ใบหน้าอันกร้าวแข็งของลูกแผ่คลุมด้วยริ้วรอยเหี่ยวแห้งปราศจากความอ่ิมเอิบสดใสของวัยเยาว์ น้ า
หล่อเลี้ยงแห่งความสุขสดชื่นของวัยไร้เดียงสาได้แห้งเหือดไปจากชีวิตของลูกอย่างโหดร้ายทารุณ ริม
ฝีปากแบะ มุมปากตกลงต่ าสื่อสะท้อนความรู้สึกเศร้าสร้อยคล้ายคนที่เต็มไปด้วยด้วยความขมขื่น
ระทมทุกข์ ศีรษะด้านขวาของลูกอิงซบเบียดแนบกับแขนซ้ายของพ่อเพ่ือพยุงร่างให้ทรงตัวอยู่ได้ 
 

 

ภาพที่ 81 ความหยาบของพ้ืนผิวผลงานวิทยานิพนธ์ 
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บทบำทหน้ำที่ของพ้ืนผิวในกำรน ำเสนอผลงำน 
                พ้ืนผิวที่เปรียบเสมือนอาภรณ์แห่งความทุกข์ซึ่งห่มคลุมโครงสร้างและรูปทรงของผลงาน 
มีส่วนส าคัญในการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม เพราะแสดงให้เห็นภาพความไม่สมบูรณ์ที่ผ่าน
ความผุพังเสื่อมสลาย คุณลักษณะของพ้ืนผิวที่หยาบกระด้าง ขรุขระ เหี่ยวแห้ง ผุกร่อน และ
แตกระแหง จะเป็นตัวช่วยขับเน้นรสชาติแห่งความทุกข์ทรมานโดยประสานเข้ากับโครงสร้างและ
รูปทรงที่บิดไปทุกอณูเนื้อของตัวงาน ผิวที่ขาดความอ่ิมเอิบและแห้งผากราวกับท้องทะเลทราย ที่
สามารถสังหารทุกชีวิตด้วยการดูดซับความชุ่มชื้นทั้งมวลให้แห้งเหือดหายไป สื่อสะท้อนถึงการ
ปราศจากความสุขสดชื่น ความเจ็บปวดอย่างขมขื่น ซึ่งปรากฏขึ้นเป็นริ้วรอยที่ประทับตรึงแน่น และ
ก าลังรอคอยการผุพังร่วงหล่นลงในที่สุด 

 

 

ภาพที่ 82 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิว 
                การคิดค้นหาเทคนิควิธีการที่สามารถตอบสนองแนวคิดสร้างสรรค์โดยผ่านการศึกษา
ค้นคว้าและการทดลอง ท าให้พิจารณาเลือกใช้ดินเป็นวัสดุในการสร้างงาน เนื่องจากดินเป็นวัสดุที่ไว
ต่อการตอบสนองกับสภาวะแวดล้อมภายนอกทั้งอุณหภูมิความร้อน ความชื้น ความแห้งของสภาพ
อากาศ ฯลฯ ดังนั้น คุณลักษณะของดินจึงเหมาะสมต่อการน ามาสร้างงานที่ต้องการให้เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพ เมื่อเนื้อดินคายความชุ่มชื้นจนเกิดการแตกแห้งและความหยาบ
ขรุขระบนพื้นผิว และเม่ือเนื้อดินหดตัวเข้ากับโครงสร้างเหล็กเส้นที่อยู่ภายใน ก็จะเริ่มแยกตัวออกจาก
กันตามรูปร่างของโครงสร้างเหล็ก และเริ่มร่วงหล่นเมื่อเนื้อดินแห้งสนิท กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
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พ้ืนผิวนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่ต้องการน าเสนอความรู้สึกเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกในทุกรอบด้านที่เข้ามาในชีวิต และสะท้อนสภาวะความแตกสลายของ
จิตใจ ที่เริ่มจากรอยร้าวเล็กๆ จากนั้นจึงค่อยๆ ลุกลามไปสู่การปริแตกทางความรู้สึก ร่องรอยการ
แตกร้าวนี้ไม่สามารถสมานรักษาได้นอกจากรอการเสื่อมสลายลงเพียงเท่านั้น การใช้วัสดุดินเหนียว
ผสมผงเหล็กท าให้ผลงานวิทยานิพนธ์มีการเปลี่ยนแปลงสีไปตามระยะเวลา สีสนิมเหล็กเป็นสัญลักษณ์
ของกิเลสที่ถูกปลุกเร้าจากปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดตัณหาราคะฝังอยู่ในจิตใจ เฉกเช่นเดียวกับ
สนิมสีน้ าตาลอมส้มที่ปรากฏขึ้นบนเนื้อเหล็กยามได้รับความชื้นจากสภาพแวดล้อม ขณะเดียวกันสนิม
ที่เกิดขึ้นนี้ก็กัดกร่อนท าลายเนื้อเหล็กเฉกเช่นเดียวกับกิเลสที่เกิดจากเนื้อในจิตใจซึ่งกัดกร่อนท าลาย
ชีวิตของคน กระบวนการเปลี่ยนดังกล่าวนี้เกิดจากคุณสมบัติของวัสดุคือดินเหนียวกับผงเหล็ก ที่เมื่อ
แรกผสมจะมีสีด าสนิท ต่อเมื่อวัสดุเริ่มคายน้ าและแห้งตัวลง จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มและเทาอ่อน
ลงเรื่อยๆ ตามล าดับ ขณะที่ดินเหนียวเริ่มแห้งสนิทผงเหล็กสีด าก็จะเริ่มกลายเป็นสีน้ าตาลและ
กลายเป็นสีน้ าตาลเข้มอมส้มในที่สุด กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสีในลักษณะนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของหลักไตรลักษณ์ในเรื่องของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง คงอยู่ไม่ได้ และเสื่อมสลายลงจากปัจจัย
หรือผลกระทบจากภายนอก ซึ่งตรงกับแนวคิดในการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 
 

ภาพที่ 83 การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวในรูปทรง “พ่อ” 
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ภาพที่ 84 การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวในรูปทรง “แม่” 

 

ภาพที่ 85 การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวในรูปทรง “ลูก” 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการแสดงออกของตัวบ่งชี้ 
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กำรแสดงออกของตัวบ่งชี้ 
                จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศที่สร้าง
ผลงานศิลปะภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับความเสื่อมสลายและมุ่งแสดงออกเกี่ยวกับความงามที่ไม่สมบูรณ์ 
ท าให้ข้าพเจ้าบังเกิดความเข้าใจถึงรูปแบบการน าเสนอและการใช้คุณลักษณะของวัสดุที่สื่อสะท้อน
ความรู้สึกและกระตุ้นความสลดสังเวชให้ปรากฏขึ้นภายในผลงานของศิลปินแต่ละท่าน นั่นคือการให้
ความส าคัญกับพ้ืนผิวที่หยาบขรุขระ การผุกร่อน ความบิดเบี้ยว ความขัดแย้ง ความแห้งเหี่ยว ความ
ปริแตก การขาดดุลยภาพ และการขาดหายของรูปทรง 
                ดังนั้น คุณลักษณะดังกล่าวมานี้จึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวทางในการแสวงหารูปทรงทาง
ประติมากรรมของข้าพเจ้าเพ่ือให้ผลงานสามารถตอบสนองต่อแนวคิดและวิธีการแสดงออกถึงความ
งามแห่งความไม่สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบพัฒนาการของการ
ทดลองแสวงหารูปทรงตั้งแต่ระยะแรก ที่มีแนวคิดมาจากความเสื่อมสลายในธรรมชาติผ่านอินทรียรูป
อย่างเมล็ดพันธุ์พืชที่ผสมผสานเข้ากับรูปทรงมนุษย์ในสัดส่วนเพียงเล็กน้อย จากนั้นจึงได้น าผลการ
วิเคราะห์หาตัวบ่งชี้มาสังเคราะห์ร่วมกับการแสวงหารูปทรงนี้ ผลงานทดลองในระยะแรกจึงปรากฏ
คุณลักษณะของความขัดแย้งจากพ้ืนผิวภายนอกที่เรียบตึงกับความซับซ้อนของเส้นจากที่ว่างภายใน 
และรูปทรงที่แสดงการปริแยกและการขาดหาย 
                ส่วนการทดลองแสวงหารูปทรงในระยะที่สอง เป็นการแสดงออกที่มีแนวคิดเชื่อมโยงถึง
สภาวะความทุกข์ที่น าไปสู่ความเสื่อมสลายภายในจิตใจของข้าพเจ้า ผลงานในระยะนี้จึงมีส่วนผสม
ของสัดส่วนจากรูปทรงมนุษย์มากกว่ารูปทรงพืชพันธุ์ และเพ่ิมการแสดงออกของตัวบ่งชี้ที่มากข้ึน เช่น 
พ้ืนผิวของผลงานที่หยาบขรุขระซึ่งให้ความรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ความผุกร่อนเสื่อมสลายของผิว
วัสดุ รูปทรงที่แห้งเหี่ยวขาดพลังแห่งชีวิต คือคุณลักษณะของตัวบ่งชี้ที่น ามาใช้กระตุ้นความรู้สึกสลด
สังเวชอันเนื่องมาจากการรับรู้ความเสื่อมสลายและความงามอันไม่สมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
                การเลือกน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ที่สื่อสะท้อนความเสื่อมสลายจากสมาชิกใน
ครอบครัวโดยผ่านรูปทรงมนุษย์ เป็นผลมามาจากการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทุกข้ออย่างละเอียด จากนั้นจึง
ใช้วิธีการสังเคราะห์ในการแสวงหารูปทรงทางประติมากรรม นอกจากนั้นยังได้เพ่ิมคุณลักษณะของ
ความบิดเบี้ยวในรูปทรงเพ่ือสื่อสะท้อนความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส และการจัดวาง
องค์ประกอบผลงานที่ขาดดุลยภาพผ่านความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเพ่ือตอบสนองต่ ออารมณ์
ความรู้สึกทุกข์ทรมานอย่างไม่หยุดหย่อน 
                จากการวิเคราะห์การแสดงออกของตัวบ่งชี้ของผลงานวิทยานิพนธ์สามารถสรุปได้ว่า  
การเพ่ิมปริมาณคุณลักษณะของตัวบ่งชี้เข้าไปในผลงาน จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกของความสลดสังเวช
จากความเสื่อมสลายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เปรียบเสมือนความสมบูรณ์ของการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียน เมื่อมีรายละเอียดของถ้อยค าครบถ้วนก็ย่อมสามารถสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้รับสารได้ดียิ่งขึ้น ภาษาของศิลปะก็เฉกเช่นเดียวกัน เมื่อคุณสมบัติในการแสดงออก
ทางทัศนธาตุครบถ้วน ก็ย่อมสื่อสารแนวคิด อารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างให้แก่ผู้ชมผลงานได้อย่าง
สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน 
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ภาพที่ 86 ขนาดพ้ืนที่หอศิลป์เพาะช่าง 
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แนวคิดในกำรจัดแสดงนิทรรศกำร 
               แนวคิดในการจัดแสดงนิทรรศการนับเป็นกระบวนการส าคัญในการน าเสนอเนื้อหาสาระ
ของผลงานวิทยานิพนธ์ให้สามารถสื่อสะท้อนความรู้สึกเกี่ยวกับความงามอันไม่สมบูรณ์ที่มีต้นก าเนิด
มาจากความสลดสังเวชให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานวิทยานิพนธ์ได้อย่างแจ่มชัด  ซึ่ง
ต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การออกแบบพ้ืนที่หอศิลป์ การติดตั้งและ
จัดวางผลงาน การจัดแสง การก าหนดระยะเวลาในการเข้าชม รูปแบบพิธีการ รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์และออกแบบสิ่งพิมพ์ ซึ่งทั้งหมดจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับแนวคิดในการจัด
นิทรรศการ (Exhibition Concept) ที่ได้ออกแบบไว้เ พ่ือสะท้อนความเสื่อมสลายทางอารมณ์
ความรู้สึกภายในใจของข้าพเจ้าซึ่งมีสภาวะเป็นนามธรรมให้ปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมต่อสายตาของผู้ชม  
โดยได้ให้ชื่อนิทรรศการนี้ว่า “Dramatic Poetry” หรือ “บทกวีแห่งความสิ้นหวัง” แนวคิดในการจัด
แสดงนิทรรศการนี้ผ่านการวางแผนและจัดระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้ 
                กำรออกแบบพ้ืนที่หอศิลป์ 
                สถานที่จัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์คือ หอศิลป์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของวิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งเป็นสถาบันสอน
ศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 304 ตารางเมตร เหมาะสมกับจ านวนงานในชุด
วิทยานิพนธ์ ที่ประกอบด้วยชิ้นงานวิทยานิพนธ์ ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ แบบร่างทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ 
และข้อมูลความรู้ประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ ดังนั้น การออกแบบและการจัดสรรพื้นที่ภายในหอศิลป์
จึงต้องให้สอดคล้องกับแนวคิดและกระบวนการสร้างงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า 
                พ้ืนที่เชิงกายภาพภายในหอศิลป์วิทยาลัยเพาะช่างแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ พื้นที่ด้านหน้า
และพ้ืนที่ด้านหลัง (ภาพที่ 83) พ้ืนที่ด้านหน้ามีขนาด 62 ตารางเมตร คือกว้าง 5 เมตร ยาว 8.40 
เมตร และสูง 4 เมตร พ้ืนที่ด้านหลังมีขนาด 242 ตารางเมตร คือกว้าง 14.40 เมตร ยาว 16.80 เมตร 
และสูง 3 เมตร พ้ืนที่ด้านหน้า ซึ่งมีเพดานสูงกว่าพ้ืนที่ด้านหลัง จะใช้ส าหรับเป็นพ้ืนที่ประธานเพ่ือ
ติดตั้งเฉพาะชิ้นงานวิทยานิพนธ์ (ภาพท่ี 84) ส่วนพื้นที่ด้านหลัง ซึ่งมีขนาดใหญ่แต่เพดานต่ ากว่า จะใช้
ส าหรับติดตั้งผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด รวมทั้งแบบร่างและข้อมูลประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ 
                การออกแบบติดตั้งผลงานในหอศิลป์จะค านึงถึงเส้นทางการเดินชมงานนิทรรศการของ
ผู้ชมด้วย โดยจะก าหนดให้ผู้ชมรับชมผลงานตามล าดับขั้นตอนของการท าวิทยานิพนธ์ แบบย้อนกลับ
จากปลายทางไปสู่ต้นทางของการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อ “สังเวชวิจักษณ์: ทางสู่
ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย” ซึ่งจะเป็นการจัดวางผลงานตามล าดับก่อนหลังในพ้ืนที่ของหอศิลป์ 
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ภาพที่ 87 การแบ่งพ้ืนที่จัดวางผลงาน 
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ภาพที่ 88 การวางต าแหน่งผลงาน 
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หมำยเลข 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ 
หมำยเลข 2 ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 3 
หมำยเลข 3 ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 2 
หมำยเลข 4 ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 1 
หมำยเลข 5 ผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 3  
หมำยเลข 6 ผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 2 
หมำยเลข 7 ผลงานทดลองชุดแรก ชิ้นที่ 1 
หมำยเลข 8 แบบร่าง 3 มิติ เพื่อพัฒนารูปทรงผลงานทดลองชุดที่สาม ระยะที่ 1 
หมำยเลข 9 แบบร่าง 3 มิติ เพ่ือพัฒนารูปทรงผลงานทดลองชิ้นที่สี่ ระยะที่ 2 
หมำยเลข 10 แบบร่าง 3 มิติ เพื่อพัฒนารูปทรงผลงานทดลองชุดที่สาม ระยะที่ 2 
หมำยเลข 11 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 2 
หมำยเลข 12 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานทดลองชุดที่สอง ชิ้นที่ 3 
หมำยเลข 13 แบบร่าง 2 มิติ เพื่อพัฒนารูปทรงผลงานทดลองชุดที่สาม ระยะที่ 2 
หมำยเลข 14 แบบร่าง 2 มิติ เพื่อพัฒนารูปทรงผลงานทดลองชุดที่สาม ระยะที่ 1 
หมำยเลข 15 แบบร่าง 2 มิต ิผลงานวิทยานิพนธ์ 
หมำยเลข 16 ข้อมูลการทดลองวัสดุ 
หมำยเลข 17 ข้อมูลการศึกษาค้นคว้า 
 

 

ภาพที่ 89 การจัดวางผลงานในพ้ืนที่ส่วนที่ 1 
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              กำรติดตั้งและจัดวำงผลงำน 
               ในพ้ืนที่ส่วนแรกซึ่งเป็นทางเข้าด้านหน้าติดกับถนนตรีเพชร (ภาพที่ 84 และ 85) เป็น
บริเวณปฏิบัติงานเพ่ือขึ้นรูปผลงานก่อนการแสดงนิทรรศการโดยจะมีการบันทึกกระบวนการท างานนี้
ตลอดเวลา และจะถูกใช้เป็นข้อมูลในการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพ่ือแสดงให้ผู้ชมได้เห็นความสมบูรณ์ของ
ชิ้นงานก่อนการพังทลายในช่วงพิธีเปิดนิทรรศการ พ้ืนที่ส่วนนี้จะเป็นที่ตั้งของผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
จะอยู่ในกระบวนการเสื่อมสลายตั้งแต่วันติดตั้งงานจนถึงวันสิ้นนิทรรศการ ผู้ชมจะได้รับประสบการณ์
ความงามที่ไม่สมบูรณ์ของงานวิทยานิพนธ์ ดังนั้นบริเวณรอบตัวชิ้นงานจึงต้องมีที่ว่างมากพอที่จะ
รองรับดินผสมผงเหล็กจ านวนมากที่จะร่วงหล่นจากชิ้นงานลงสู่พ้ืนหอศิลป์ ด้วยเหตุนี้ พ้ืนที่ส่วนนี้จึง
ถูกจัดเตรียมไว้เพ่ือน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพียงชิ้นเดียวอย่างเป็นเอกเทศ 
                ประสบการณ์จากสุนทรียภาพแห่งความไม่สมบูรณ์ที่ผู้ชมจะได้รับจากผลงานวิทยานิพนธ์
ในพ้ืนที่ส่วนแรกเปรียบเสมือนบทน า ที่จะเปิดดวงปัญญาของผู้ชมให้เข้าสู่การเรียนรู้ในพ้ืนที่ล าดับ
ต่อไป ความสลดสังเวชที่ผู้ชมได้ตระหนักรู้จากการมองผลงานด้วยปัญญาญาณ จะน าไปสู่การเห็น
คุณคา่ของการรู้จักและเข้าใจทุกข์ซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้จากงานประติมากรรมที่ก าลังค่อยๆ เสื่อม
สลายลงตรงหน้า การเผชิญกับผลงานศิลปะที่ขาดความสมบูรณ์คือประสบการณ์เชิงประจักษ์ในความ
งามของความไม่สมบูรณ์ที่ผู้ชมจะได้รับจากผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ในล าดับแรก ซึ่งเป็นล าดับส าคัญ
ในการพิจารณาการตั้งค าถาม และการประจักษ์แจ้งในปรัชญาแห่งความงามที่ซ่อนลึกในความเสื่อม
สลายหรือความงามท่ีไม่สมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพที่ 90 การจัดวางผลงานในพื้นที่ส่วนที่ 2 
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                การเคลื่อนผ่านอารมณ์ความรู้สึกจากพ้ืนที่ส่วนแรก ที่น าเสนอภาพชะตากรรมของ
ครอบครัว ไปยังพ้ืนที่ส่วนที่สองเสมือนการเดินทางสู่เหตุแห่งทุกข์ที่มีความเสื่อมสลายเป็นสาระส าคัญ 
และเป็นเนื้อหาของความงามแห่งความไม่สมบูรณ์ หลังจากที่ผู้ชมได้ประสบกับความเจ็บปวด ความ
ทุกข์ทรมานจากสภาวะการล่มสลายทางวิญญาณของครอบครัวหนึ่งในพ้ืนที่ส่วนแรกจากนั้นพวกเขาก็
อาจสามารถประจักษ์แจ้งในหลักแห่งไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกผู้อย่างไม่มีข้อยกเว้นผ่าน
ผลงานที่ถูกจัดวางในพ้ืนที่ในส่วนที่สองนี้ทั้งจากสภาพความเหี่ยวแห้งและผุพังของรูปทรงที่ผสมผสาน
กันระหว่างรูปทรงมนุษย์และรูปทรงทางธรรมชาติอันเป็นผลงานที่ได้จากกระบวนการแสวงหารูปทรง
ชุดที่สอง 
 

 
 

ภาพที่ 91 การจัดวางผลงานในพื้นที่ส่วนที่ 3 
 

                และเม่ือผู้ชมได้ก้าวย่างสู่พื้นที่ในส่วนที่สาม ก็จะสัมผัสกับความเสื่อมสลายอันเกิดข้ึนจาก
การจัดวางรูปทรงธรรมชาติในเชิงนามธรรมที่มาจากการแสวงหารูปทรงผลงานชุดแรก ซึ่งแสดงสภาวะ
แห่งสัจธรรมที่เน้นย้ าถึงกฏแห่งไตรลักษณ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถจะปฏิเสธความจริงที่ปรากฏบนโลกนี้ได้ 
ในพ้ืนที่ที่ชี้ให้เห็นว่าสภาวะความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่แค่มนุษย์  แต่ปรากฏขึ้นกับทุกสรรพสิ่งรอบตัว 
ความรู้ที่มาจากประสบการณ์แห่งการเผชิญสภาวะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กระตุ้นความคิดในการยอมรับ
ความเป็นจริง และท าให้เห็นคุณค่าและความหมายของสิ่งที่ยังด ารงอยู่ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเสื่อมสลาย
ไป 
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ภาพที่ 92 การจัดวางผลงานในพื้นที่ด้านข้าง 
 

                ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ทั้งหมดจะอยู่ในโถงกลางของพ้ืนที่ส่วนที่สองและส่วนที่สาม ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ด้านหลังของหอศิลป์ และเมื่อผู้ชมเริ่มเดินย้อนกลับก็จะพบกับข้อมูลการค้นคว้าหาความรู้
รวมไปถึงแบบร่างทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ ที่ถูกจัดวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่ด้านข้างทั้งสองฝั่ง กระบวนทัศน์
การรับรู้ของผู้ชมจะถูกปรับให้เข้าสู่กระบวนการแสวงหารูปทรงของข้าพเจ้าเพ่ือน าไปสู่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ โดยเคลื่อนผ่านการจัดวางผลงานที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการพัฒนาแนวคิดในการ
แสวงหารูปทรง ที่สามารถตอบสนองความรู้สึกของข้าพเจ้าได้มากที่สุด จนพบกับผลงานวิทยานิพนธ์
ในล าดับสุดท้ายเพ่ือตอกย้ าถึงความคิดเกี่ยวกับความงามจากความเสื่อมสลาย  ซึ่งการออกแบบ
นิทรรศการนี้เปรียบเสมือนหนังสือที่ผู้อ่านสามารถพลิกหน้ากระดาษย้อนไปกลับได้เพ่ือรับความรู้สึก
อย่างไม่รู้จบ ไม่ว่าจะอ่านจากด้านหน้าไปด้านหลังหรือด้านหลังไปด้านหน้า เช่นเดียวกับการพิจารณา
กลับไปกลับมาถึงทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงวัฏฏะแห่งทุกข์ทั้งสิ้น 
               กำรจัดแสงในห้องนิทรรศกำรหลัก 
                การก าหนดแสงส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์มีความส าคัญต่อการน าเสนอผลงานดังนี้ 
ประการแรกการก าหนดค่าน้ าหนักแสงและเงาที่ต่างกันจะช่วยเน้นปริมาตรของรูปทรงให้กลมกลึง
งดงาม ชัดเจน เป็นสามมิติ ไม่ดูแบนราบกลืนไปกับผนังของห้อง โดยจะก าหนดให้พ้ืนที่รอบผลงานอยู่
ในความมืด และจะใช้ดวงไฟขนาดใหญ่จ านวน 3 ดวง ส่องสว่างเหนือรูปทรงมนุษย์ทั้ง 3 รูปทรง การ
ใช้แสงสว่างเจิดจ้าจากด้านบนท่ามกลางความมืดนอกจากจะช่วยขับเน้นรูปทรงของผลงานให้โดดเด่น
จากการตัดกันอย่างรุนแรงของแสงและเงาแล้วยังช่วยสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้ชมด้วย  เพราะ
ผู้ชมจะได้สัมผัสกับแสงสว่างอันเจิดจ้าและความร้อนระอุจากดวงไฟ 3 ดวงที่ราวกับจะแผดเผาผิวของ
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รูปทรงให้พนิาศมอดไหม้ ส่วนเงามืดที่ซุกซ่อนเร้นอยู่ตามพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายก็ประดุจดังความ
ทุกข์ระทมขมข่ืนที่ถูกกักเก็บไว้ในผลงาน ค่าต่างแสงระหว่างความสว่างจัดและความมืดจัดคือเนื้อหาที่
สะท้อนการอยู่ร่วมกันของสองสภาวะที่แตกต่างกัน หากแต่ให้อารมณ์ความทุกข์ทรมานทั้งจากความ
สว่างที่เร่าร้อนรุนแรงและความหม่นมืดที่เศร้าหมองในคราวเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสภาวะทาง
อารมณ์ความรู้สึกที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้า 
                ประการที่สอง คือการใช้แสงเป็นตัวสร้างพลังความร้อนในการเผาท าลายชิ้นงาน Heat 
Lamp ขนาดก าลังไฟ 1000 วัตต์ จ านวน 3 ดวง จะให้ทั้งแสงสว่างที่เจิดจ้ารุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดความ
ร้อนระอุแผ่กระจายในทุกอณูที่แสงสาดส่องถึง การใช้แสงไฟที่มีความร้อนสูงเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้
ความชื้นระเหยออกจากเนื้อดิน ท าให้ดินแห้งแตกระแหงเร็วขึ้นกว่าปกติ ส่งผลให้ผิวงานบริเวณที่ถูก
แสงสาดส่องอยู่ตลอดเวลาเกิดการแตกร้าวและร่วงหล่นก่อนส่วนที่ตกอยู่ใน เงามืด โครงสร้างของ
ผลงานที่ปรากฏขึ้นจากกระบวนการเสื่อมสลาย จะก่อให้เกิดสุนทรียภาพที่ไม่สมบูรณ์ขึ้น ส าหรับผู้ชม 
นอกจากจะรับรู้ความเจิดจ้าของแสงผ่านการมองเห็นแล้ว ยังสัมผัสได้ถึงความทุกข์ทรมานของผู้สร้าง
งานผ่านมวลบรรยากาศที่ร้อนระอุอีกด้วย  
                ระยะเวลำในกำรแสดงผลงำน 
                 ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่หอศิลป์มีก าหนดเวลา 30 วัน ดังนั้นจึงได้แบ่งเวลา
ในการใช้พ้ืนที่ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นการติดตั้งและจัดวางผลงานทั้งหมด และที่ส าคัญที่สุด
คือ การปั้นขึ้นรูปผลงานวิทยานิพนธ์ต่อจากกระบวนการเชื่อมโครงเหล็กที่ได้ท าเตรียมไว้แล้วโดยการ
ปั้นดินเหนียวผสมผงเหล็กเพ่ือสร้างรูปทรงและรายละเอียดที่สมบูรณ์เป็นระยะเวลา 20 วันในพ้ืนที่
ส่วนแรกของหอศิลป์ ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องที่มีกระจกใสอยู่ รอบด้านจึงท าให้ผู้ชมสามารถเห็น
กระบวนการท างานของประติมากรได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังวางแผนให้มีการบันทึกวีดีทัศน์ ใน
ลักษณะ Timelape ที่เก็บกระบวนการปั้นขึ้นรูปและเริ่มแตกสลายนี้ไว้เป็นไฟล์ดิจิตอลส าหรับใช้เป็น
สื่อผ่านจอ LCD ภายในหอศิลป์ และในพิธีเปิดนิทรรศการที่จัดเตรียมไว้ภายนอกหอศิลป์ เพ่ือให้ผู้ชม
ได้เห็นความสมบูรณ์ของผลงานก่อนจะได้เห็นการเสื่อมสลายที่ค่อยๆ เกิดขึ้นกับผลงานจริงที่อยู่
ภายในหอศิลป์ ดังนั้นผู้ชมจึงมีเวลา 10 วันที่จะได้เห็นกระบวนการพังทลายจนเสร็จสมบูรณ์ 
               กระบวนการสร้างรูปและการพังทลายตลอดระยะเวลา 30 วัน เปรียบเสมือนการจ าลอง
ช่วงชีวิตของมนุษย์ผ่านงานศิลปะที่ถูกควบคุมเวลาไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดโดยมีการ
ก าหนดสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมอันก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของงานศิลปะ และส่งผลให้งานมี
อายุสั้น ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นานและไม่คงทนถาวร จึงไม่สามารถถูกน าไปใช้ประโยชน์หรือน าไป
ขายได้ นับเป็นการจุดประกายความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมแห่งชีวิต ที่เก่ียวโยงกับหลักไตรลักษณ์แก่ผู้ชม
อีกโสตหนึ่งโดยจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ชมพิจารณาถึงสภาวะแห่งการปรวนแปรเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง) 
การไม่อาจคงทนอยู่ได้ (ทุกขัง) และไม่สามารถบังคับบัญชาได้ (อนัตตา) ในช่วงเวลาอันสั้นของการ
แสดงผลงานนี้ ประสบการณ์เชิงประจักษ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่ประติมากรผู้สร้างสรรค์งานหวังว่า
ผู้ชมจะสามารถใช้ปัญญาตระหนักรู้ได้ถึงคุณค่าและความหมายของการด ารงอยู่ของชีวิต ก่อนที่มันจะ
ดับสูญลงดังเช่นผลงานศิลปะชิ้นนี้ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลกำรสร้ำงสรรค์ 
 

               การรู้แจ้งในพุทธธรรมอันว่าด้วยความไม่จีรังยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งซึ่ งได้มาจาก
ประสบการณ์ชีวิตและการน้อมรับในชะตากรรมที่มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ น าไปสู่การเข้าถึงความ
งามของความไม่สมบูรณ์ด้วยปัญญา และการรู้ซึ้งถึงความหมายของชีวิตที่ไม่มีทางจะสมบูรณ์หากแต่
เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง แนวคิดดังกล่าวคือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพ่ือ
เสนอเป็นวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “สังเวชวิจักษณ์: ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย” โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือแสดงออกถึงความงามของความไม่สมบูรณ์ที่ผสานสุนทรียภาพและสัจธรรมแห่งชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน  
แรงบันดาลใจจากการพิจารณาถึงเหตุแห่งทุกข์ของชีวิต ซึ่งเริ่มมาจากการดิ้นรนแสวงหาความมั่นคง
และมั่งค่ังให้กับครอบครัว และการทุรนทุรายกับความปรารถนาเพ่ือให้ได้มาซึ่งทายาทสืบเชื้อสาย บท
ทดสอบแรกแห่งชะตากรรมคือปัญหาการตั้งครรภ์ยากของภรรยาและความพยายามทุกวิถีทางจนแทบ
สูญสิ้นทั้งแรงกายและทรัพย์สินเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุตรเพียงคนเดียว แต่โชคชะตาเลวร้ายกลับกลั่นแกล้ง
ให้ได้บุตรผู้มีความพิการบกพร่องแก่ข้าพเจ้า บททดสอบต่อมาที่ต้องแบกรับคือความอดทนเพียร
พยายามดูแลรักษาเยียวยาบุตรให้มีชีวิตปกตแิละสมบูรณ์เหมือนเด็กท่ัวไป คลื่นพายุแห่งความเจ็บปวด
และเศร้าหมองเริ่มถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งความผิดหวัง ความบีบคั้น ความขุ่นเคืองคับข้อง
ใจ และความอ่อนล้าเหนื่อยหน่ายในชีวิตจิตวิญญาณถูกความขมขื่นและตรอมตรมกัดเซาะท าลาย
ความหวังและความสุขที่เคยมีในชีวิตให้สูญสลาย สภาพการณ์ดังกล่าวไม่เพียงท าลายความเข้มแข็ง
ของจิตใจให้อ่อนแอและจิตส านึกให้ตกต่ าเสื่อมทราม แต่ยังบั่นทอนสุขภาพร่างกายให้ทรุดโทรมตาม
ลงไปด้วย และท้ายที่สุดน าไปสู่ความขัดแย้งและการพังพินาศของครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เปรียบประดุจดีงสายธารแห่งความรักความผูกพันได้ถูกดูดกลืนจนเหือดแห้งหายไปสิ้นในผืนดินที่แห้ง
แล้งจนแตกระแหงจากความร้อนระอุของเปลวเพลิงแห่งความทุกข์อันกว้างใหญ่ไพศาล 
                การได้พบกับธรรมะของพระพุทธองค์คือการถูกปลุกให้ตื่นจากความไม่รู้ ไปสู่ความ
กระจ่างแจ้งในความจริงของชีวิต การรู้ซึ้งถึงค าสั่งสอนคือการผ่อนคลายความทุกข์ทรมานอันร้อนรุ่มที่
สั่งสมมายาวนานให้บรรเทาเบาบางลงด้วยความฉ่ าเย็นของพระพุทธธรรม กระทั่งบังเกิดการตระหนัก
รู้ถึงความหมายและเหตุแห่งทุกข์ที่ไม่อาจยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงใดได้ นอกจากการยอมรับและอยู่
ร่วมกับมันอย่างมีสติด้วยจิตที่เบิกบานและพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาอันเป็นเรื่องสามัญบนโลกใบนี้
ตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจ 
                แรงบันดาลใจนี้ได้จุดประกายแนวคิดและสมมติฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่
ต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ทางความรู้สึก ซึ่งเป็นสภาวะทางนามธรรมไปสู่สภาวะทางรูปธรรมโดย
มุ่งแสวงหากลวิธีในการกระตุ้นความรู้สึกสลดสังเวชผ่านความเสื่อมสลายในความงามของความไม่
สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้ชม กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างเป็นระบบจากแนวคิดนี้จะเริ่มต้นที่
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และหลักทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว อาทิเช่น  
องค์ความรู้จากหลักพุทธปรัชญา หลักสุนทรียภาพ และรูปแบบผลงานศิลปะที่สื่อสะท้อนความเสื่อม
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สลาย จากนั้นจึงน าองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือประยุกต์ใช้กับผลงานวิทยานิพนธ์ 
โดยในช่วงแรกจะทดลองด้วยการแสดงออกถึงความเสื่อมสลายเชิงนามธรรมผ่านรูปทรงในธรรมชาติ 
และพัฒนาเป็นรูปทรงมนุษย์ ในลักษณะกึ่งนามธรรม จากนั้นจึงกลับมาสู่การน าเสนอแบบ
ตรงไปตรงมาในเชิงรูปธรรม กระบวนการพัฒนารูปทรงทางประติมากรรมเป็นกลวิธีส าคัญในการ
ค้นหารูปทรงที่สามารถตอบสนองความรู้สึกที่อยู่ภายในให้ปรากฏออกสู่ภายนอกอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขับเน้นอารมณ์ โดยผ่านการปรุงแต่งองค์ประกอบทางทัศนธาตุทั้งเส้น
โครงสร้างภายในและภายนอก ทั้งการจัดการแสงเงาเพ่ือเน้นปริมาตรของรูปทรง ทั้งการแสดงผิววัสดุ
ที่บ่งบอกถึงการเสื่อมสลาย ทั้งการจัดวางท่าทางการเคลื่อนไหวของรูปทรง รวมไปถึงการแก้ปัญหา
รายละเอียดของรูปทรงในมุมมองรอบด้านเพ่ือให้องค์ประกอบส่วนย่อยที่เป็นรูปทรงของพ่อ แม่ และ
ลูก หลอมรวมกันจนเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์งดงาม ท้ายที่สุดการเลือกเทคนิคหรือวัสดุที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์เป็นดินเหนียวผสมผงเหล็ก ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาก็ตั้งอยู่บน
แนวคิดดั้งเดิมที่ต้องการน าเสนอสภาวะการเสื่อมสลายในความสมบูรณ์ให้ได้ตรงตามอารมณ์ความรู้สึก
ของข้าพเจ้าให้มากที่สุดนั่นเอง 
               กระบวนการน าเสนอผลงานสู่สาธารณชนในรูปแบบนิทรรศการก็ค านึงถึงการวางรูปแบบ
ที่ช่วยกระตุ้นเร้าผู้ขมให้มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับข้าพเจ้า ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการ
อย่างเป็นระบบตั้งแต่การออกแบบพ้ืนที่หอศิลป์ การติดตั้งและจัดวางผลงาน การจัดแสง ระยะเวลาใน
การเข้าชม รูปแบบพิธีการ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และออกแบบสิ่งพิมพ์ ซึ่งทั้งหมดจะมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับแนวคิดในการจัดนิทรรศการที่ได้ออกแบบไว้ เพ่ือสะท้อนความเสื่อมสลาย
ทางอารมณ์ความรู้สึกภายในใจของข้าพเจ้าซึ่งมีสภาวะเป็นนามธรรม ให้ปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมต่อ
สายตาของผู้ชม 
   
ข้อเสนอแนะ 
               แม้ว่าผลงานวิทยานิพนธ์ “สังเวชวิจักษณ์: ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย” จะมี
เนื้อหาสาระที่แสดงออกถึงความทุกข์ทรมานและความเสื่อมสลายที่เกิดขึ้นกับเพียงครอบครัวหนึ่งหรือ
เป็นเรื่องที่มีความเป็นส่วนตัวสูงก็ตาม หากแต่กระบวนการทางเทคนิคและวิธีการที่ผ่านการค้นคว้า
ทดลองจนเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาและเรื่องราวในรูปแบบอ่ืนที่
ต้องการจะสื่อสะท้อนสาระของความทุกข์และความเสื่อมสลาย ทั้งผลของการวิเคราะห์การแสดงออก
ของตัวบ่งชี้ในรูปทรง หรือผลจากการใช้วัสดุที่สามารถแสดงความเปลี่ยนแปลง ซึ่งนอกจากดินเหนียว
ผสมผงเหล็กที่ทดลองใช้ในงานวิทยานิพนธ์แล้ว วัสดุที่มีความอ่อนไหวหรือแปรเปลี่ยนสภาพตัวเองได้
ดี เช่น ขี้ผึ้ง ดินน้ ามัน เยื่อกระดาษ ฯลฯ ก็สามารถกระตุ้นเร้าความรู้สึกสลดสังเวชให้แก่ผู้ชมได้เช่นกัน 
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เส้นทำงสร้ำงสรรค์ศิลปะของ ศิระ สุวรรณศร 
 

           ศิระ สุวรรณศร เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรคน
เดียวของนายสมศักดิ์ สุวรรณศร และนางกอบแก้ว สุวรรณศร ศิระเติบโตขึ้นในครอบครัวข้าราชการ
ฐานะปานกลาง ซึ่งมุ่งหวังให้เขาได้เป็นทหารดังเช่นญาติพ่ีน้องหลายคนในวงศ์ตระกูล เขาจึงถูกส่งเข้า
โรงเรียนประจ าเพ่ือฝึกฝนระเบียบวินัยตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอักษรเจริญ กรุงเทพฯ และโรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
           ตลอดช่วงเวลาวัยเยาว์ที่ต้องอยู่กับกฏระเบียบอันเคร่งครัด ศิระค้นพบตัวเองว่า  สิ่งที่เขารัก
และท าได้ดีคืองานศิลปะ เขาจึงหันเหชีวิตเข้าสู่การเรียนศิลปะในปี  พ.ศ. 2531 ที่วิทยาลัยช่างศิลป 
กรมศิลปากร และมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะฝีมือจนได้รับรางวัลประเภทวาดเส้นในทุกปีที่เรียน โดยมี
เป้าหมายเพ่ือสอบเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ได้ตามความฝันของเขา 
           ในปี พ.ศ. 2535 ศิระสามารถสอบเข้าเรียนในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
ได้และเลือกเรียนสาขาวิชาประติมากรรมเป็นวิชาเอกและสาขาวิชาทฤษฎีศิลป์เป็นวิชาโท ในปี พ.ศ. 
2537 ผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์ชิ้นแรกในชีวิตของเขาก็ได้รับรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ ซึ่ง
เป็นแรงกระตุ้นเร้าให้เขามุ่งมั่นสร้างผลงานประติมากรรมเข้าประกวดจนได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ในปี พ.ศ. 2538 และ รางวัลดีเด่นอันดับ 2 การประกวดศิลปกรรมร่วม
สมัย SVOA ครั้งที่ 1,รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม ARCHITECTURL PLACE ของสมาคม
สถาปนิกสยาม  และรางวัลดีเด่นอันดับ 1 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย SVOA ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 
2539 ซึ่งน ามาซึ่งแรงกระตุ้นและเป็นการจุดประกายความฝันถึงการไปสู่จุดสูงสุดของการเรียนรู้ทาง
ศิลปะเพ่ือการมีอาชีพเป็นอาจารย์ผู้สอนศิลปะที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
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ภาพที่ 93 รางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11 
             “สัมพันธภาพแห่งธรรมชาติ” ประกอบไม้, 120 × 190 × 110 ซ.ม., 2537 

 

 

ภาพที่ 94 รางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 
             “Cycle of Nature” แกะสลักไม้, 120 × 190 × 100 ซ.ม., 2538 
 
          ผลงานประติมากรรมของศิระในช่วงแรกจะเป็นการน าเสนอความรู้สึกถึงความงามใน
ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของการก าเนิดและพัฒนาเข้าสู่มุมมองที่มีสภาวะของความร่วงโรย
เข้ามาประกอบสร้าง และต่อมาได้พัฒนาเนื้อหาในการแสดงออกไปสู่สภาวะของการมีชีวิตแบบขัดแย้ง
ในสังคมเมือง 
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ภาพที่ 95 รางวัลดีเด่นอันดับ 2 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย SVOA ครั้งที่ 1 
            “New Life No.1” แกะสลักไม้, ซีเมนต์, เชื่อมโลหะ, 120 × 220 × 110 ซ.ม., 2538 

 

 

ภาพที่ 96 รางวัลดีเด่นอันดับ 1 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย SVOA ครั้งที่ 2 
             “จินตภาพแห่งชีวิต” ไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 180 × 180 × 120 ซ.ม., 2539 

           กระบวนการสร้างสรรค์ประติมากรรมของศิระได้พัฒนาจากรูปทรงทางธรรมชาติมาสู่การใช้
รูปทรงมนุษย์เป็นสื่อในการแสดงออกจนประสบความส าเร็จในปี  พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขา
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ และได้รับรางวัล
เหรียญทอง (ประติมากรรม) จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ และรางวัลยอดเยี่ยมจากการ
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ประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ความโดดเด่นของผลงานในช่วงนี้อยู่ที่การใช้ที่ว่าง
ในรูปทรงมนุษย์และการใช้เทคนิคสนิมเหล็กในผลงานของเขา ในปี พ.ศ. 2543 เขาได้รับรางวัลเกียรติ
นิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 46 และในปี 
พ.ศ. 2544 เขาก็ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) การประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที ่47 
 

 

 

 
ภาพที่ 97 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ประติมากรรม) การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ  

ครั้งที่ 45 
             “Journey in Civilization” ไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 320 × 180 × 142 ซ.ม., 2542 
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ภาพที่ 98 รางวัลยอดเยี่ยม การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย 
             “Come Together” ไฟเบอร์กลาส , เชื่อมโลหะ, 110 × 130 × 130 ซ.ม., 2542 

 

 

ภาพที่ 99 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) การประกวดศิลปกรรม 
แห่งชาติ ครั้งที่ 46 

             “Human in Industrialized Society” ไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะ, 210 × 130 × 205  
             ซ.ม., 2543 
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ภาพที่ 100 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) การประกวดศิลปกรรม  
แห่งชาติครั้งท่ี 47 

              “Production Room” ไฟเบอร์กลาส , เชื่อมโลหะ, 270 × 145 × 140 ซ.ม., 2544 
 
               หลังจากการจบการศึกษาระดับปริญญาโท ในปี  พ.ศ. 2544 ศิระได้เข้าท างานเป็น
อาจารย์พิเศษในสาขาประติมากรรมที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เป็นเวลา 6 ปี จากนั้น
ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าสาขาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง จวบจนปัจจุบัน  และยังคง
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่อย่างต่อเนื่อง หากแต่ตัดตนเองออกจากการประกวดผลงานทางศิลปะทุก
ประเภท และมุ่งสร้างสรรค์ผลงานตามสภาวการณ์ที่ผันแปรไปตามประสบการณ์ของเขาเพียงเท่านั้น 
และในปี พ.ศ. 2556 เขาได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
ตามท่ีเคยใฝ่ฝันไว้ 
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วีดีทัศน์และภำพประกอบนิทรรศกำร “บทกวีแห่งควำมสิ้นหวัง” 

     ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “สังเวชวิจักษณ์: ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย” ได้จัด
แสดงที่หอศิลป์วิทยาลัยเพาะช่างตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวผลงานวิทยานิพนธ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่
ตลอดเวลาการจัดแสดง ทั้งนี้ได้มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลงานด้วยกล้องบันทึกภาพนิ่งและวี
ดีทัศน์ เพ่ือบันทึกลงแผ่นดีวีดีและใช้เป็นข้อมูลประกอบเล่มวิทยานิพนธ์นี้ โดยสามารถแบ่งเนื้อหา
ทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วนได้ดังนี้ 

1. บทที่ 1 กำรเกิดขึ้น 

                เป็นการบันทึกภาพผลงานขณะเริ่มการจัดแสดง โดยน าเสนอกระบวนการเริ่มต้นปั้น
ผลงานด้วยดินเหนียวผสมผงเหล็กตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะของงานประติมากรรมรวามระยะเวลา 
10 วันของการเริ่มจัดแสดงนิทรรศการ กระบวนการนี้เปรียบเสมือนการเริ่มสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์
มั่นคงด้วยความวิริยะอุตสาหะไม่ย่อท้อ 

2. บทที่ 2 กำรตั้งอยู่ 

                เป็นการบันทึกภาพผลงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์ และอยู่ในกระบวนการดูแลรักษาผลงาน
ไม่ให้เกิดรอยแตกร้าวเปรียบเสมือนการดูแลรักษาครอบครัวให้ความสมบูรณ์คงอยู่ตลอดไป รวม
ระยะเวลาในอีก 10 วันต่อมา 

3. บทที่ 3 กำรดับไป 

                เป็นการบันทึกภาพผลงานขณะเริ่มแตกร้าวจนกระทั่งแตกสลายร่วงหล่นลงในที่สุด 
เปรียบเสมือนการยอมรับในความเป็นจริงและเกิดทัศนคติมองเห็นความงามในความเสื่อมสลาย รวาม
ระยะเวลา 10 วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ 

4. ภิณฑณำกำร 

                เป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่อาจควบคุมได้ จากสถานการณ์ในวันที่  
7 ของการจัดแสดงผลงานขณะที่ใกล้ถึงจุดเสร็จสมบูรณ์ ผลงานทั้งหมดเริ่มล้มลงด้วยโครงสร้างที่ไม่
อาจรับน้ าหนักดินทั้งหมดได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดส าคัญที่สุดของผลงานวิทยานิพนธ์ ในการ
แสดงออกถึงสาระของความงามในความไม่สมบูรณ์ เพราะหลังการแก้สถานการณ์พังทลาย 
องค์ประกอบและท่าทางการแสดงออกของผลงานกลับสวยงามและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ                                     นาย ศิระ สุวรรณศร 
เกิด                                    10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 
ที่อยู่                                   1859 อรุณอมรินทร์ 55 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
ที่ท างาน                               สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์            

วิทยาลัยเพาะช่าง 
ประวัติการศึกษา 
        พ.ศ. 2539                    ส าเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชา
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