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บทคัดย่อภาษาไทย 

57005201 : ทฤษฎีศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
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เทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส,, รูปแบบศิลปะเหมือนจริงมากแบบภาพถ่าย, รูปแบบศิลปะประทับใจ, 
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นาย กิตติกร โสดากุล: ประติมากรรมของวัชระ ประยูรค า พ.ศ.2545-2559 อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์ 

  
“วัชระ ประยูรค า” เป็นประติมากรท่ีสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย มีความ

โดดเด่นในเรื่องทักษะฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลงานของเขาเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาผ่านวิจัยนี้  โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์เนื้อหา 
เรื่องราว แนวความคิด รูปแบบทางศิลปะ วัสดุเทคนิควิธีการ และสัญลักษณ์ ในผลงานประติมากรรม
ร่วมสมัย ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2559 ซึ่งวัชระได้ยึดแนวทางรูปแบบประติมากรรมแบบเหมือน
จริงในการสร้างสรรค์ผลงานแบ่งตามรูปแบบประติมากรรมรูปคน ได้ดังนี้ 1.รูปแบบประติมากรรม
เหมือนจริงตามลักษณะโครงสร้างและสัดส่วนทางกายวิภาคท่ีมีเอกลักษณ์ของทีการปั้นแบบศิลปะอิม
เพรสช่ันนิสม์ 2.รูปแบบประติมากรรมเหมือนจริงมากๆ เทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กราส 3.รูปแบบ
ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลผสมประติมากรรมหุ่นละครเล็กท่ีน าเสนอผลงานประติมากรรมรูปคน
เหมือนผสมผสานกับรูปแบบทางศิลปะประเภทต่างๆ เช่น ศิลปะการจัดวาง ศิลปะแอ็บโพรพริเอช่ัน 
การใช้ส่ือวีดิโออาร์ต การแสดงสดหุ่นละครเล็ก เป็นต้น และเลือกน าเสนอรูปแบบเนื้อหา เรื่องราว 
และแนวความคิด ตามช่วงเวลาของเหตุการณ์ท่ีส าคัญๆ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2559 ท่ีมี
เนื้อหาหลักๆ ดังนี้ 1.เนื้อเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช (พระมหากษัตริย์ในรัชกาลท่ี  9) 2.เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตก 3.กระท าของมนุษย์ท้ังดี และช่ัว เป็นต้น 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57005201 : Major (Art Theory) 
Keyword : Watchara Prayoonkum, King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX), Sculpture, 
Realistic Sculpture, Figure Sculpture, Hyper Realistic Sculpture, Hyper Realism, 
Impressionism, Installation Art, Contemporary Art, Conceptual Art, Appropriation Art, 
Symbol, Puppet 

MR. KITTIKORN SODAKUL : THE SCULPTURE OF WATCHARA PRAYOONKUM 
2002-2016 THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SUTEE KUNAVICHAYANONT 

“Watchara Prayoonkum” is a sculpturist who creates contemporary 
sculptures. Watchara is a prominent artist with unique skills. His work is well-known 
and constantly recognized regarding the concepts and the techniques. Accordingly, 
the researcher is interested in studying and analysing Watchara’s sculptures created 
in 2002-2016: their contents, forms, concepts given, techniques applied, and 
methods applied. The study has shown that Watchara relies on 3 forms of methods 
which are 1) realistic sculpture resembling human anatomy as unique of 
impressionism molding style 2) hyper-realistic fiberglass wax sculpture and 3) realistic 
human sculpture mixed with puppet forms that presents realistic human sculpture 
mix with various artistic styles such as installation art, appropriation art, video art, 
puppet etc. And presents contents, stories and concepts from the time of important 
for the period in 2002-2016, with the following main contents: 1) The story of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX) 2) Art culture mixed with the 
integration of Eastern culture and Western culture 3) Acts of human between 
goodness and foulness etc. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  จากความกรุณาของอาจารย์ ท่ีปรึกษา  รอง
ศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์ ท่ีคอยให้ค าปรึกษา และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ตลอดมา 
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ ประธานกรรมการสอบ และรองศาสตราจารย์
กันจณา ด าโสภี กรรมการสอบ ท่ีคอยช้ีแนะข้อบกพร่องต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์วัชระ ประยูรค า ท่ีช่วยให้ข้อมูล ความรู้ และเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มี
โอกาสไปสัมภาษณ์ และเก็บบันทึก รวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ทุกท่านท่ีเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้าศึกษาต่อ
ในสาขานี้ ท าให้ข้าพเจ้ามีมุมมองต่อโลกศิลปะได้กว้างไกลและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝน
ทักษะและการพัฒนาต้นเองของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม ่ท่ีคอยเป็นแรงใจและสนับสนุนให้ข้าพเจ้าได้มีก าลังใจศึกษาต่อ
ในส่ิงท่ีต้องการ ขอบคุณเพื่อน ๆ ในภาคทฤษฎีศิลป์ทุกคนท่ีเป็นก าลังใจและคอยแนะน า ให้ค าปรึกษา
เสมอมา ท าให้ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษา 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์ความรู้ด้านศิลปะ ในแง่
ของการศึกษาเนื้อหา รูปแบบ แนวความคิด เทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
ให้กับผู้ท่ีสนใจศึกษาต่อไปไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ ด้วย 

  
  

กิตติกร  โสดากุล 
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ครั้ง 3”, 2548 ................................................................................................................................. 122 

ภาพท่ี 126 วัชระ ประยูรค า, ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin), ประติมากรรมส่ือผสม, ไม่ทราบ
ขนาด ............................................................................................................................................... 122 

ภาพท่ี 127 วัชระ ประยูรค า, วินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent Van Gogh), ประติมากรรมส่ือประสม, 
ไม่ทราบขนาด.................................................................................................................................. 123 
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ภาพท่ี 128 วัชระ ประยูรค า, ปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso), ประติมากรรมส่ือผสม, ไม่ทราบ
ขนาด ............................................................................................................................................... 123 

ภาพท่ี 129 วัชระ ประยูรค า, ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali 1904 – 1989), ประติมากรรมส่ือผสม
, ไม่ทราบขนาด ............................................................................................................................... 124 

ภาพท่ี 130 วัชระ ประยูรค า, ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี, ประติมากรรมส่ือประสม, ไม่ทราบขนาด
 ........................................................................................................................................................ 124 

ภาพท่ี 131 วัชระ ประยูรค า, ครูโจ หลุยส์ (สาคร ยังเขียวสด), ประติมากรรมส่ือผสม, ไม่ทราบขนาด
 ........................................................................................................................................................ 125 

ภาพท่ี 132 ภาพถ่ายห้องจัดแสดงในส่วนท่ีจัดแสดงต้นแบบและขบวนการ นิทรรศการ “ฟื้นจิต
วิญญาญตะวันออก ครั้งท่ี 2” .......................................................................................................... 125 

ภาพท่ี 133 วัชระ ประยูรค า กับภาพถ่ายผลงานในขบวนการปั้นต้นแบบนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโนม้
สู่ดิน 2”, 2549 ................................................................................................................................ 127 

ภาพท่ี 134 ภาพถ่ายห้องจัดผลแสดงานของ วัชระ ประยูรค า และ Yan Lei, 2549 ...................... 128 

ภาพท่ี 135 วัชระ ประยูรค า, ผลงานพระบรมรูปเหมือนจริงองค์พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ประทับยืน ทรงชุดชัยพัฒนา ทรงสะพายกล้องและทรงถือแผนท่ี
ในพระหัตถ์, ไม่ทราบขนาด, 2549 .................................................................................................. 128 

ภาพท่ี 136 Yan Lei, ไม่ทราบช่ือผลงาน, ภาพจิตรกรรม, ไม่ทราบขนาด, 2549 ........................... 129 

ภาพท่ี 137 ภาพถ่ายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของ วัชระ ประยูรค า, 2549 .......................... 129 

ภาพท่ี 138 วัชระ ประยูรค า,  ภาพร่าง ผลงานชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, 2549 ....................... 130 

ภาพท่ี 139 ภาพถ่ายห้องจัดผลแสดงานผลงานประติมากรรมชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, 2549 130 

ภาพท่ี 140 วัชระ ประยูรค า, พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 ประทับบนพระท่ีนั่งราเชน, ประติมากรรม
หล่อโลหะ, ไม่ทราบขนาด, 2549 .................................................................................................... 131 

ภาพท่ี 141 ภาพถ่ายห้องจัดผลแสดงานนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, 2549 ..................... 131 

ภาพท่ี 142 ภาพถ่ายรายละเอียดของผลงาน ”ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน” 2.5, 2549 ............................ 132 

ภาพท่ี 143 ภาพถ่ายรายละเอียดของผลงาน “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2.5”, 2549 ............................ 132 

ภาพท่ี 144 ภาพถ่ายผลงาน “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2.5”, 2549 ...................................................... 133 
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ค า .................................................................................................................................................... 134 
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Peace)” ของวัชระ ประยูรค า ........................................................................................................ 134 
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ประยูรค า......................................................................................................................................... 135 
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ละครเล็ก ......................................................................................................................................... 135 

ภาพท่ี 149 วัชระ ประยูรค า, Installation view of Exhibition (Body Mind Peace), 2550 ... 136 
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ผันแปรไม่แน่นอน, 2550 ................................................................................................................ 136 

ภาพท่ี 151 วัชระ ประยูรค า, (1) Saddam Hussein (2) Adolf Hitler (3) Josef Stalin  (4) 
Mikhail Gorbachev, ประติมากรรมหุ่นละครเล็ก, ไม่ทราบขนาด, 2550 ..................................... 137 

ภาพท่ี 152 วัชระ ประยูรค า  , (1) Ho Chi Minh  (2) Mao Zedong (3) Franklin Delano 
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2550 ............................................................................................................................................... 139 

ภาพท่ี 156 ภาพจากวีดิทัศน์ Installation view of Exhibition (Body Mind Peace) ของวัชระ 
ประยูรค า, 2550 ............................................................................................................................. 139 
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วัชระ ประยูรค า, 2552 ................................................................................................................... 140 



 12 
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2552 ............................................................................................................................................... 141 

ภาพท่ี 159 วัชระ ประยูรค า, “2493 ขึ้นครองราชย์”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 
2552 ............................................................................................................................................... 141 
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2552 ............................................................................................................................................... 142 

ภาพท่ี 161 วัชระ ประยูรค า, “2498 ประพาสเหนือจรดใต้”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบ
ขนาด, 2552.................................................................................................................................... 142 

ภาพท่ี 162 วัชระ ประยูรค า, “2599 ทรงผนวช”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 2552
 ........................................................................................................................................................ 143 

ภาพท่ี 163 วัชระ ประยูรค า, “2503 ประพาสต่างประเทศ”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบ
ขนาด, 2552.................................................................................................................................... 143 
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 ........................................................................................................................................................ 144 

ภาพท่ี 165 วัชระ ประยูรค า, “2549 จอมทัพมหาราช”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด,  
2552 ............................................................................................................................................... 144 

ภาพท่ี 166 วัชระ ประยูรค า, “2550  ครองสิริราชสมบัติครบ60 ปี”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่
ทราบขนาด...................................................................................................................................... 145 

ภาพท่ี 167 วัชระ ประยูรค า, พระมหาราช 2551, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด ......... 146 

ภาพท่ี 168 วัชระ ประยูรค า, ชัยพัฒนา 2552, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด .............. 146 

ภาพท่ี 169 วัชระ ประยูรค า, พระภิกษุ  ภูมิพโล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช 2499, ไม่
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ภาพท่ี 171 ภาพถ่ายผลงานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับ
ยืน ทรงชุดชัยพัฒนาสะพายกล้องและทรงถือแผนท่ีในพระหัตถ์ ของวัชระ ประยูรค า ................... 148 

ภาพท่ี 172 วัชระ ประยูรค า, จ าลองประตูวัดศรีชุม, ประติมากรรมส่ือประสม, ไม่ทราบขนาด, 2555
 ........................................................................................................................................................ 148 
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59x59x82 ซม., 2557 .................................................................................................................... 153 
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 ........................................................................................................................................................ 154 
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หล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 2549 .................................................................................................... 156 
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หล่อปูน, ไม่ทราบขนาด, ไม่ปรากฏป ี.............................................................................................. 158 
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ไม่ทราบขนาด, 2552 ...................................................................................................................... 159 
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ส าริด, ไม่ทราบชนาด, 2545 ........................................................................................................... 159 
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แสดง, สตูดิโอบางเลน ..................................................................................................................... 161 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

 จากการเข้ามาของชาวจีนและชาวตะวันตกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หั ว (รัชกาลท่ี 3) ส่งอิทธิพลให้ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบั ติหลายๆ อย่างเกิดการ
เปล่ียนแปลงไป รวมถึงทางด้านการสร้างงานศิลปกรรมด้วย งานประติมากรรมของไทยเริ่มมีการ
พัฒนาท่ีแตกต่างไปจากแนวประเพณีเดิม กล่าวคือ มีการปั้นรูปคนเหมือน 1 ท่ีมีลักษณะเหมือนจริง
ตามตาเห็นมากกว่าพระพุทธรูปท่ัวๆ ไปเป็นครั้งแรกในสยามประเทศ โดยพยายามปั้นให้มี
รายละเอียดเหมือนจริง ต่างจากธรรมเนียมปฏิบัติและความเช่ือด้ังเดิมของไทยท่ีจะไม่สร้างรูปเหมือน
บุคคลในขณะท่ีผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ 2หรือเสียชีวิตไปแล้ว 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงเป็นตัวอย่างในการล้มล้างความเช่ือ
และจารีตเก่าๆ ในปีพ.ศ.2403 ทรงโปรดเกล้าให้หลวงเทพรจนา (พลับ) ปั้นพระบรมรูปขนาดเท่าจริง
จากพระองค์จริง เป็นประติมากรรมแบบเหมือนจริง องค์แรกท่ีท าขึ้นโดยผู้เป็นแบบยังมีชีวิตอยู่ พระ
บรมรูปหล่อปูนระบายสีนี้ถือได้ว่าเป็นการท าลายความเช่ือเดิมท่ีว่าการสร้างรูปจ าลองของคนท่ียังมี
ชีวิต ตามคติความเช่ือท่ีว่า จะท าให้คนนั้นอายุส้ันและไม่เป็นมงคล 
 การสร้างประติมากรรมรูปเหมือนของคนท่ีมีชีวิตอยู่เริ่มในสมัยรัชกาลท่ี 4 และต่อเนื่องมาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมัยรัชกาลท่ี 5) เกิดประเพณีมีการสร้างอนุสาวรีย์
สมัยใหม่ท่ีเป็นพระบรมรูปของกษัตริย์ท่ียังมีพระชนชีพเป็นแห่งแรกในสยาม เมื่อปี พ.ศ. 24493 
ปัจจุบันประดิษฐาน ณ.ลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระท่ีนั่งอนันตสมาคม 
 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ปีพ.ศ. 2466 รัฐบาล
อิตาลีได้คัดเลือกประติมากรระดับศาสตราจารย์ชาวฟลอเรนซ์คนหนึ่งนามว่า คอร์ราโด เฟโรจี 

                                                             
1รูปปั้น สมเดจ็พระสงัฆราช (สุก ไก่เถือ่น) ณ วดัมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ์ปั้นโดยหลวงเทพรจนา เจ้ากรมปั้นซ้าย และรูปปัน้ 
สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์  (ขุน วดัโมลีโลกย์)ปั้น โดยหลวงกัลมาพิจติร เจา้กรมช่างปั้นขวา ,รูปปั้น เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สงิห์ 
สิงหเสนี)โดย ช่างปั้นพระสุก (ช่างเขมร) และหลวงวจิิตนฤมติร (ช่างไทย) ที่ร่วมกัน 
2 ตามความเช่ือของคนไทยจะไม่มีการปั้นรูปคนเหมือนจริง จะมีเพียงการสร้างรูปสมมต ิเช่น พระพุทธรูป,เทวรูป หรือการสร้างวดั
และเจดยี์เพือ่อุทิศเฉพาะบคุคล 
3 คร้ังประพาสยุโรปคร้ังที ่2 ทรงประทับเป็นแบบให้ประติมากรชาวฝร่ังเศส จอร์จ เออร์เนส ซอลโล (Georges Ernest Saulo) และเม่ือ
หล่อส าริดเสร็จได้สง่กลับมากรุงเทพเพื่อประดิษฐาน ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าในปจัจุบัน 
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(Corrado Feroci)4 ให้เดินทางมาสยาม ตามค าขอจากรัฐบาลสยามในขณะนั้นเพื่อเข้าท างานเป็น
ราชการเป็นช่างปั้นในกรมศิลปากร ศิลป์ พีระศรีได้เริ่มท าการสอนวิชาช่างและศิลปะแบบตะวันตก
ให้แก่คนไทย เป็นการอบรมวิชาประติมากรรมท้ังภาคปฏิบัติและทฤษฎี นักเรียนชุดแรก ๆ บางคน
เป็นข้าราชการในกรมศิลปากรท่ีศิลป์ พีระศรีต้องการถ่ายทอดวิชาเพื่อฝึกให้เป็นผู้ช่วยส าหรับงานปั้น
ขนาดใหญ่อย่างเช่น พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) การ
อบรมช่างไทยกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวส าคัญของการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ของไทย ในปี พ.ศ. 2477 
การเรียนการสอนท่ีนี่ก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นทางการ มีช่ือว่า “โรงเรียนประณีต
ศิลปกรรม” และต่อมาได้สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พ.ศ. 2486 ณ จุดนี้ถือได้ว่าศิลปะ
สมัยใหม่ไทยเริ่มได้รับการสนับสนุนและดูแลอย่างเป็นทางการ และเป็นระบบ มีทิศทางและความ
มั่นคงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีต้นแบบจากสถาบันศึกษาจากยุโรป ใช้มาตรฐานแบบศิลปะตามหลักวิชา
ของตะวันตก (Academic Art) วิชาเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานการศึกษาศิลปะท่ีส าคัญ ส่งผลให้นักศึกษามี
ทักษะฝีมือเชิงช่างท่ีเช่ียวชาญส าหรับน าไปท างานสร้างสรรค์หรือประกอบวิชาชีพช่างศิลปกรรม 
รูปแบบการสร้างสรรค์งานท่ีนิยมในตอนนั้นจะเป็นศิลปะท่ีเน้นความเหมือนจริงตามตาเห็น เน้นความ
ถูกต้องของสัดส่วนของวัตถุต่างๆ ตามธรรมชาติ โดยใช้หลักทฤษฎีต่างๆ ในการสร้างงานและการวาง
องค์ประกอบ การเรียนการสอนในโรงเรียนนี้ได้เป็นหนทางส าคัญท่ีผลิตบุคลากรฝีมือดีมาช่วยงาน
ราชการ การสร้างอนุสาวรีย์และงานศิลปกรรมอื่นๆ ลูกศิษย์รุ่นแรกๆ ของศิลป์ พีระศรี ได้เป็นก าลัง
ส าคัญในการสร้างบุคลากรและผลงานประติมากรรมสมัยใหม่ในยุคต่อๆ มา 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) มีการสร้างผลงาน
ศิลปกรรมร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แต่การสร้างอนุสาวรีย์รูปเหมือนและประติมากรรมรูปเหมือน
บุคคลก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการท่ีก้าวหน้า เช่นการน าประติมากรรมรูปเหมือน
มาผสมการสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบอื่นๆ เช่น ประติมากรรมรูปเหมือนผสมศิลปะจัดวาง เป็นต้น 
 วัชระ ประยูรค า เป็นชาวอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2509 วัชระ เป็นคน
มีความสามารถรอบด้าน มีความสนใจด้านศิลปะมาต้ังแต่เด็ก วัชระ เป็นลูกชายคนสุดท้อง และเป็น
บุตรคนท่ี 8 ของครอบครัวประยูรค า เขาเกิดมาในขณะท่ีบิดาอายุได้ 55 ปีและมารดาอยู่ในช่วงวัย
ก าลังจะหมดประจ าเดือนแล้ว ท าให้ วัชระ ประยูรค า เติบโตมาในช่วงวัยท่ีบิดาและมารดามีอายุมาก 
และมักจะเข้าวัดวาอารามเป็นประจ า ท าให้เขาได้ซึมซับถึงความงามความดีและได้รับแรงบันดาลใจ
จากศิลปะภายในวัด และมีความสนใจในศิลปะต่างๆ รอบตัว ตามช่วงของวัย เช่นวัยเด็ก สนใจงาน
แกะเทียนพรรษา การเขียนป้ายโรงหนัง ใบปิดภาพยนตร์ เป็นต้น  ส าหรับประวัติการศึกษาด้าน
ศิลปะ วัชระ ประยูรค า ได้เข้าศึกษาระดับ ปวช. ท่ีโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะระหว่างปี พ.ศ.

                                                             
4 ตอ่มา คอร์ราโด เฟโรจ ี(Corrado Feroci) ไดโ้อนสญัชาติเป็นไทยและเปลีย่นช่ือเป็นศิลป์ พีระศรี 
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2524-2527 และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2532 ได้เข้ารับราชการในกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร 
ระหว่างปี พ.ศ.2534-2536 สร้างผลงานประติมากรรมรูปเหมือน ประติมากรรมต้นแบบอนุสาวรีย์ 
ต่อมาได้ลาออกจากราชการ มาร่วมงานกับ ประติมากรหญิงช่ือดังไข่มุกด์ ชูโต ระหว่างปี พ.ศ. 2536-
2539 ต่อมาเป็นศิลปินอิสระจวบจนถึงปัจจุบัน 
 ผลงานของวัชระ ประยูรค า สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 ประติมากรรมเหมือน
จริงท่ีได้รับการว่าจ้าง เช่น ผลงานหุ่นขี้ ผ้ึงทหาร 4 ยุค พิพิธภัณฑ์ จ .ป.ร (ในปี พ.ศ. 2541) 
ประติมากรรมอนุสาวรีย์ ปรีดี พนมยงค์ ณ มหาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (เปิดอนุสาวรีย์ในปี พ.ศ. 
2544) เป็นต้น กลุ่มท่ี 2 ประติมากรรมร่วมสมัยซึ่งได้น าประสบการณ์ทักษะฝีมือด้านประติมากรรม
เชิงช่างมาพัฒนาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลงานท่ีมีความโดนเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เช่น ผลงานในนิทรรศการชุด “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” ในปี พ.ศ. 2547 ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ รูปแบบประติมากรรมเหมือนจริงเชิงสัญลักษณ์ผสมศิลปะจัดวาง สะท้อนแนวความคิดเพื่อ
กระตุ้นให้เห็นคุณค่าในศิลปะตะวันออกและเอกลักษณ์ความไทยไม่ให้เลือนหายไปกับกระแสอิทธิพล
ตะวันตก ผลงานประติมากรรมรูปคนเหมือนหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาสศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในประวัติศาสตร์
ศิลปะนานาชาติท่ีมีความเหมือนจริงราวกับมีชีวิตเป็นตัวแทนของความเป็นตะวันตกในอิริยาบถท่ี
ก าลังสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นตะวันออก เช่น ปาโบล ปิกัสโซ่ (Pablo 
Picasso) ก าลังเขียนภาพพระพุทธชินราช, วินเซนท์ แวนโก๊ะ (Vincent Van Gogh) ก าลังเขียนภาพ
พระปรางค์วัดอรุณ, ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin) ก าลังปั้นพระพุทธรูปปางลีลายุคสุโขทัยเป็น
ต้น  และนิ ทรรศการชุด  “Body Mind Peace” (กาย -จิต -สัน ติ ) ในปี  พ .ศ . 2550  ผลงาน
ประติมากรรมรูปเหมือนผสมกับศิลปะการเชิดหุ่นละครเล็กและศิลปะจัดวาง แนวความคิดเสนอเรื่อง 
“กาย” กับ “จิต” โดยจิตจะเป็นส่ิงควบคุมส่ังกายกระท าตามความคิดของจิตใฝ่ดีและจิตใฝ่ร้าย 
น าเสนอเนื้อหาเรื่องราวผ่านตัวหุ่นละครเล็กซึ่งจะปั้นเป็นบุคคลส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
ประวัติศาสตร์โลกท่ีเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพ บุคคลส าคัญของไทยท่ีมีปัญหาเรื่องของอ านาจ
และผลประโยชน์ เป็นต้น 
 วัชระ ประยูรค า เป็นศิลปินท่ีมีทักษะทางด้านงานประติมากรรมรูปเหมือน มีความสนใจหา
ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท้ังศิลปะไทยและศิลปะตะวันตก เช่น รูปแบบศิลปะ
การจัดวางศิลปะ5 หุ่นละครเล็ก หุ่นขี้ผ้ึง น ามาประยุกต์ให้เข้ากับแนวคิดการสร้างสรรค์ และสามารถ
พัฒนาต่อยอดสร้างความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ในผลงานประติมากรรมของตน 
                                                             
5 “ศิลปะจัดวาง”หรือ”อินสตอลเลช่ัน “(Installation Art) แรกเร่ิมปรากฏให้เห็นตั้งแต่คริสต์ทศววษ 1970 โดยเร่ิมจาก
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ค าว่า “อินสตอลเลช่ัน อาร์ต” ในความหมายเฉพาะคือ (ไซต์-สเปซิฟิค, Site-Specific)  ผลงาน ถูกท าขึ้น
เพื่อเฉพาะพื้นที่น้ันๆ ไม่ได้สร้างขึ้นโดยให้ความส าคัญแต่เฉพาะแต่ศิลปวัตถุช้ินงานน้ันๆ เท่าน้ัน แต่ความส าคัญจะอยู่ที่การ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ศึกษาเนื้อหาแนวความคิด รูปแบบทางศิลปะ วัสดุเทคนิควิธีการ  สัญลักษณ์ ในงาน
สร้างสรรค์ประติมากรรมของวัชระ ประยูรค า ในช่วงเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545-2559 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยช้ินนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการในการสร้างสรรค์
ประติมากรรมของ วัชระ ประยูรค า จากหนังสือ บทความวิชาการ สูจิบัตร ภาพถ่าย สัมภาษณ์ศิลปิน
โดยตรงและผลงานจริง เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจเนื้อหา
แนวความคิด รูปแบบทางศิลปะ วัสดุเทคนิควิธีการ   สัญลักษณ์ พัฒนาการในการสร้างสรรค์
ประติมากรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของวัชระ ประยูรค า โดยมุ่งเน้นผลงานในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-
2559  
 

ขั้นตอนของการวิจัย 

1. รวบรวมข้อมูลจากผลงานศิลปะของศิลปิน การสัมภาษณ์ หนังสือ บทความวิชาการ 
สูจิบัตร ภาพถ่ายและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปินและผลงานในช่วงปี พ.ศ. 2545-2559 ผ่าน
เครื่องมือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ เครื่องบันทึกเสียงเก็บ
ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ อินเตอร์เน็ต (Internet) 

2. ศึกษาเนื้อหาแนวความคิด รูปแบบทางศิลปะ วัสดุเทคนิควิธีการ  สัญลักษณ์ ของ
วัชระ ประยูรค าจากข้อมูลท่ีรวบรวมตามข้อท่ี 1 

3. วิเคราะห์พัฒนาการทางเนื้อหาแนวความคิด รูปแบบทางศิลปะ วัสดุเทคนิควิธีการ  
สัญลักษณ์ ในการสร้างสรรค์ประติมากรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของวัชระ ประยูรค า  

4. สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเขียนรายงานการวิจัย 
5. เผยแพร่รายงานการวิจัย  

 

เวลาที่ใช้ในการวิจัย   

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาวิทยานิพนธ์และแผนการเสนอผลงานการศึกษาวิจัย คาดว่าจะ
เริ่มงานวิจัยต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม พ.ศ. 2560 และเผยแพร่วิจัยภายในเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม พ.ศ. 2562  

                                                                                                                                                                               

ประกอบส่วนต่างๆ  หรือการจัดสภาพแวดล้อมทั้งหมด (สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่: ว่าด้วยความพลิกผันของ
ศิลปะจากประเพณีสู่สมัยใหม่ (กรุงเทพ: บริษัท อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2545)., 150-152.) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อใช้เป็นพื้นฐานข้อมูล การวิเคราะห์ เนื้อหาแนวความคิด รูปแบบทางศิลปะ วัสดุเทคนิค
วิธีการ สัญลักษณ์ สร้างสรรค์ประติมากรรมของวัชระ ประยูรค า   
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บทที่ 2 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประติมากรรม 

 

ค าจ ากัดความและความหมายของประติมากรรม 

 ประติมากรรม (Sculpture) หมายถึงผลงาน ศิลปะท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น  ซึ่ ง ผ่าน
กระบวนการในการใช้ส่ือต่างๆ ก่อให้เกิดรูปทรงให้เกิดมวลปริมาตร โดยใช้ทักษะฝีมือและความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดมิติและความงาม โดยประติมากร (Sculptor) ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านประติมากรรม   

ผลงานประติมากรรม สามารถจ าแนกตามลักษณะได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะร่องลึก 
ลักษณะนูน และ ลักษณะลอยตัว   

1. ประติมากรรม ประเภทประติมากรรมร่องลึก (Incised Relief)  เป็นประติมากรรมท่ีมองได้
แค่ด้านเดียว ลักษณะของผลงานจะเกิดจากการแกะเซาะให้เกิดร่องลึก เว้า โค้ง รูปท่ีปรากฎ 
จะเกิดความเข้มของแสงเงาตามระดับความต้ืนลึก ดังเช่น  ผลงานประติมากรรมเซาะของ
อียิปต์ วัสดุท่ีน ามาสร้างสรรค์งานเช่น หิน ไม้ โฟม ขี้ผ้ึง ดินเหนียว ดินน้ ามัน ฯลฯ 

 

 
ภาพท่ี 1 ไม่ปรากฎช่ือศิลปิน, Sunken relief of Akhenaten, Nefertiti and their daughters, 
ประติมากรรมแกะสลักหิน, ไม่ทราบขนาด 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture (London:  Studio Vista, 
1970). 
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2. ประติมากรรมประเภทนูน แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ นูนต่ า (Bas Relief) และ นูนสูง 

(High Relief) 

   2.1. ประติมากรรมนูนต่ า (Bas Relief)  คือ รูปปั้นหรืองานแกะสลัก ท่ีมีปริมาตร
ยื่นออกมาจากพื้นหลัง (Background) เพียงเล็กน้อย โครงสร้างประติมากรรมนูนต่ า ส่วนใหญ่จะมี
พื้นหลังลักษณะเป็นระนาบแบนมีกรอบในลักษณะรูปทรงต่างๆ รูปทรงหรือลักษณะความนูนของภาพ
จะมีระดับสูงต่ าลดหล่ันไปตามระยะของภาพ (Perspective) เพียงนิดเดียว เช่น รูปเหรียญชนิดต่างๆ 
วิธีการปั้นผลงานหรือวิธีการเช็คงานดูได้เพียงด้านตรงด้านเดียว แสงเงามีความส าคัญอย่างมากในการ
ปฏิบัติงานเพราะจะท าให้เกิดปริมาตรและความงามท่ีสมบูรณ์ 
 ลักษณะงานนูนต่ า เปรียบได้กับการวาดเส้นหรือการวาดเขียน (Drawing) ในงานจิตรกรรม
การวาดเส้น การแรเงาเพื่อให้เกิดค่าของแสงเงา (Chiaroscuro) ซึ่งท าให้เกิดระยะคือ ต้ืนลึก แบน
กลม ใกล้ไกล แต่ในงานประติมากรรมรูปนูนต่ านั้นค่าของแสง ใช้ปริมาตรเป็นส่ิงส าคัญ ความประสาน
กลมกลืน หรือ ความแตกต่างกันของปริมาตรประกอบกับเส้นรอบนอกของรูปทรงเมื่อได้รับการ
กระทบจากแสง อันถูกต้องตามลักษณะการใช้แสง จะก่อให้เกิดรูปทรงแบบกลม และ มีระยะใกล้   
เช่นเดียวกับการแรเงาในการวาดเส้นหรือการวาดเขียน   
 

 
ภาพท่ี 2 ศิลป์ พีระศรี, เหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, ประติมากรรมหล่อ
ส าริด, ไม่ทราบขนาด, 2525 
ท่ีมาภาพ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประติมากรรมสมุด
ภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, 2525), 252. 
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  2.2. ประติมากรรมนูนสูง (High Relief) คือ รูปปั้นหรือการแกะสลักท่ีท าให้เกิดมวล
มีปริมาตรยื่นออกมาจากพื้นหลังมากจนดูเหมือนหลุดออกมาจากพื้น เช่นบริเวณช่วงแขนขาเหมือนจะ
หลุดลอยออกมาแบบประติมากรรมลอยตัว การแสดงเนื้อหา และ แสดงระยะใกล้กลางไกล ในส่วนท่ี
เป็นเส้นน าสายตาก็ยังใช้การย่อระยะเหมือนประติมากรรมนูนต่ า แต่ผลงานประติมากรรมนูนสูงจะ
สามารถมองผลงานได้ 2 ด้านคือ ด้านตรง และ ด้านข้างหรือมุมเฉียงท้ังซ้ายและขวา6 
 

 
ภาพท่ี 3 วิตโตริโอ โนวี, รูปป้ันนูนสูงประดับสะพานมหาดไทยอุทิศและสะพานร้องไห้,ประติมากรรม
หล่อปูนซีเมนต,์ ไม่ทราบขนาด, 2457 
ท่ีมาภาพ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประติมากรรมสมุด
ภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, 2525), 172. 
 

2. ประติมากรรมประเภทลอยตัว (Round Relief) คือ รูปปั้นและรูปสลักท่ีมีมวล
ปริมาตรแบบ 3 มิติ และสามารถมองได้รอบด้าน  

 

                                                             
6 คมสันต ์ค าสิงหา, ประติมากรรมคนเหมือน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บริษัทวาดศลิป์, 2550). 15. 
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ภาพท่ี 4 ศิลป์ พีระศรี, รูปปั้นนักรบประดับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 5 เหล่า, ประติมากรรมหล่อส าริด, 
ขนาดสองเท่าคนจริง 
ท่ีมาภาพ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประติมากรรมสมุด
ภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, 2525), 183. 
 

กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ผู้สร้างสร้างสรรค์ผลงาน สามารถเลือก
วิธีการ ท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดมวล (Mass) ปริมาตร (Value) ตามท่ีประติมากรต้องการได้
หลายวิธี  ได้แก่  การปั้น  แกะสลัก การเซาะร่อง การดุนโลหะ การผสมผสานวัสดุต่างๆ เป็นต้น 
 การปั้น (Modelling) คือ วิธีการท่ีใช้วัสดุท่ีมีความนิ่มมาพอก ให้เกิดรูปทรงกินบริเวณเนื้อท่ี
ในอากาศ โดยวัสดุต่าง ๆ  เช่น ดินเหนียว ดินน้ ามัน ปูน ขี้ผ้ึง การปั้นนั้นสามารถพอกเข้าหรือน าออก
ได้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตามต้องการ 
 การแกะสลัก (Carving) คือ วิธีการสกัดส่วนท่ีไม่ต้องการออก เพื่อให้เกิดมวลปริมาตรใหม่ 
โดยใช้วัสดุสลักต่าง ๆ เช่น ไม้ หิน โฟม เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง ทอง น้ าแข็ง เป็นต้น 
 เทคนิคผสม (Assemblage) คือ การน าวัสดุท่ีมีอยู่แล้วหรือวัสดุส าเร็จรูปมาประกอบให้เกิด
รูปทรงใหม่ตามท่ีต้องการ โดยการปะติด เช่ือม เจาะ ตอก ตี เคาะ ดุล ตัด ขัด ประกอบ เป็นต้น7 
 

                                                             
7 วิเชียร อินทรกระทึก, ประติมากรรม (กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, 2539). 
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วัสดุในงานประติมากรรม 

 วัสดุมีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของประติมากร คุณสมบัติของ

วัสดุเป็นตัวก าหนดกระบวนการทางเทคนิคความเป็นไปได้ในการออกแบบรูปร่างรูปทรง ความ

เหมาะสมของขนาดขึ้นอยู่กับวัสดุและเทคนิคท่ีศิลปินเหลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 วัสดุและเทคนิควิธีการในงานประติมากรรม ประติมากรในแต่ละยุคสมัย ในแต่ละพื้นถิ่นจะมี

การใช้วัสดุเทคนิควิธีการท่ีแต่ต่างกัน และในยุคสมัยปัจจุบันศิลปินต่างแสวงหาลักษณะเฉพาะและ

ความแต่กต่าง ศิลปินร่วมสมัยน าวัสดุและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดความหน้าต่ืนเต้นอยู่เสมอๆ  วัสดุท่ี

ประติมากรต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน ามาใช้สรรค์สร้างผลงาน เราสามารถแยกวัสดุได้ตามพัฒนาการ

ของมนุษย์ได้ตามประวัติศาสตร์ประติมากรรม วัสดุท่ีประติมากรนิยมใช้ต้ังแต่อดิตจนถึงปัจจุบัน(วัสดุ

แบบประเพณีนิยม)และวัสดุท่ีผลิตขึ้นในยุคสมัยใหม่(วัสดุสมัยใหม่)  

วัสดุแบบประเพณีนิยม คือ วัสดุท่ีประติมากรน ามาใช้มาต้ังแต่โบราณและยังคงได้รับความ

นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุ ได้แก่ 1.ไม้ 2.หิน 3.ดินและเซรามิก 4.โลหะเช่น

ส าริดและเหล็ก 5.ปลาสเตอร์  

วัสดุสมัยใหม่ คือ วัสดุท่ีผลิตหรือสังเคาระห์ขึ้นในศตวรรษท่ี 20 โดยมากเป็นวัสดุท่ีได้จากขบวนการ
ทางอุตสาหกรรม  วัสดุท่ีผลิตขึ้นใช้ในสังคมสมัยใหม่  ร่วมไปถึงวัสดุประเภทท่ีไม่มีรูปทรงชัดเจนวัสดุ
ไม่คงทนถาวรสามารถเส่ือมได้หรือแม้แต่การใช้ร่างกายของศิลปินเองในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งวัสดุ
และส่ือท่ีประติมากรร่วมสมัยน ามาใช้ สามารถจ าแนก และจัดประเภทได้ยาก จะจัดกลุ่มวัสดุสมัยใหม่
โดนสังเขปได้ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น แผ่นพลาสติก แผ่นอริลิค ผ้า แก้ว ซีเมนต์ กระดาษ  
2. วัสดุสังเคราะห์ เช่น  โฟม เรช่ิน ซิลิโคน 3. วัสดุในชีวิตประจ าวัน เช่น โต๊ะเก้าอี้ ส่ือส่ิงพิมพ์ ขวด
พลาสติก หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆ 4. เครื่องจักร และกลไก 5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอ เลเซอร์ และ
คอมพิวเตอร์  6. ส่ิงท่ีได้จากคนพืชและสัตว์ซึ่งไม่คงทนหรือสูญสลายได้ เช่น ผม เล็ม ใบไม้ ผลไม้ 7. 
ส่ิงท่ีมาจากธรรมชาติซึ่งไม่มีรูปทรงชัดเจน เช่น น้ า ดิน ก๊าซ แสง หรือ พลังงานอื่นๆ หรือแม้งกระท้ัง
เลือดของศิลปินเอง  เป็นต้น8 
  

รูปแบบของผลงานประติมากรรม 

 การสร้างผลงานศิลปกรรมทุกแขนง จะมีรูปแบบท่ีศิลปินได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
แสดงออกซึ่งความเป็นปัจเจก (Individual) ส่วนตัวบุคคล การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถมีการ

                                                             
8 จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, วัสดแุละสือ่ในประติมากรรม (กรุงเทพฯ: ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป จ ากัด, 2560). 
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ปรับเปล่ียนเปล่ียนแปลงรูปแบบเพื่อพัฒนาผลงานตนเอง การพัฒนารูปแบบจะไม่มีความอิ่มตัว 
สามารถพัฒนาให้ดีสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆ ตามแนวความคิดตามยุคสมัยท่ีปรับเปล่ียนไป ของศิลปินผู้
สร้างสรรค์ผลงาน 
 รูปแบบของผลงานประติมากรรมและรูปแบบของผลงานศิลปะนับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ศิลปินส่ือสารถ่ายทอดทางความรู้สึกโดยใช้ศิลปะเป็นส่ือกลางโดยใช้รูปแบบทางศิลปะ ในแสดงออก
ด้วยกรรมวิธีหลากหลายรูปแบบความแตกต่างกันไป ตามลักษณะของเช้ือชาติ ภาษา ความเช่ือ 
ศาสนา ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ด้วยหลักการและเหตุผลต่างๆ  

การจัดแบ่งกลุ่มหรือแบ่งประเภทผลงานประติมากรรมเพื่อเกิดความชัดเจนในการศึกษา
ค้นคว้าทางศิลปะ ซึ่งจะสามารถสรุปโดยลักษณะส าคัญได้ 3 ลักษณะดังนี้ คือ 

1. Figurative หมายถึง รูปแบบทางรูปธรรม เมื่อดูแล้วจะสามารถรู้ ได้ว่าเป็นภาพคน 
สัตว์ ส่ิงของ เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพคน ภาพสัตว์ ภาพดอกไม้ เป็นต้น 

2. Non-Figurative หมายถึงรูปแบบ นามธรรม แสดงให้เห็นเป็น จุด เส้น สี น้ าหนัก 
รูปร่าง รูปทรง เป็นต้น 

3. Semi-Figurative and Non-Figurative หมายถึง รูปแบบกึ่งนามธรรม สามารถ
ตีความได้ว่าเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆ แต่มีลักษณะของการตัดทอนรูปทรง หรือ ดัดแปลงจากธรรมชาติ   
 
รูปแบบ Semi-Figurative และ Non-Figurative มีแกนกลางเดียวกัน ปลายด้านหนึ่งมีความเป็น
แบบรูปธรรมและปลายอีกด้านหนึ่งเป็นรูปแบบนามธรรม  ตรงกลางเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi 
Figurative และ Non-Figurative) ผู้สร้างสรรค์มีอิสระท่ีจะเล่นใช้จุดใดจุดหนึ่งตลอดเส้นแกนนี้ 
กึ่งกลางระหว่างรูปธรรมและนามธรรม9 
 

รูปแบบประติมากรรมรูปคน 

 ประติมากรรมรูปคน ประติมากรผู้สร้างสรรค์ผลงาน แต่ละบุคคลจะมีตามความถนัดใน

รูปแบบและเทคนิคต่างๆ เฉพาะตัว  แม้จะปั้นจากต้นแบบเดียวกัน ประติมากรแต่ละคนก็จะถ่ายทอด

ตามความถนัดของตน เช่น เน้นให้คมชัด ท้ิงร่องรอย พื้นผิว (Texture) หรือพื้นผิวเรียบตึง การ

เลือกใช้วัสดุ เป็นต้น รูปแบบประติมากรรมรูปคน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

 

                                                             
9 สุชาติ เถาทอง, ศิลปะกับมนุษย์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮ้าส์, 2532). 
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รูปแบบเหมือนจริงมากแบบถ่ายภาพ (Hyper Realistic)10 ค าว่า Hyper มีความหมายถึง 

ความจัด, เกินจริง, มากเกินไป, ผิดปกติ ดังนั้น Hyper Realism หมายถึง ความเหมือนจริงแบบหนึ่ง

ท่ีพยายามวาดหรือปั้น ให้ เหมือนจริงราวกับภาพถ่าย ในทางประติมากรรม  หมายถึง งาน

ประติมากรรมท่ีมีความเหมือนจริงมาก มีวิธีการสร้างแม่พิมพ์จากคนจริง หรือนิยมปั้นเป็นหุ่นขี้ผ้ึง 

หรือหุ่นไฟเบอร์กลาส หุ่นยางซิลิโคลนเทคนิคและวิธีการต่างๆ โดยเน้นการเก็บรายละเอียดให้เหมือน

จริงมากท่ีสุด เช่น ผิวหนัง รอยย่น ลายนิ้วมือ ลายนิ้วเท้า หรือขนค้ิว เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีการ

น าส่ิงของเครื่องใช้ท่ีเป็นวัสดุส าเร็จเข้ามาประกอบ เช่น รองเท้า เส้ือผ้า สร้อยแหวน เส้นผม ลูกตา

เทียม ฟันปลอม เป็นต้น และใช้เทคนิคทางจิตรกรรมในการสร้างสีผิว เส้นเลือด ไฝ กระ ฝ้า ปาน 

แผลเป็น ต าหนิต่างๆ เพื่อให้มีเหมือนคนจริงมากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 5 Ron Mueck, Seated Woman, 1999-2000 , Mixed Media, 74.9 x 61.9 x 55.9 cm. 
ท่ีมาภาพ :  Ron Mueck, Ron Mueck (Michigan: Hatje Cantz, 2003), 16. 
  

รูปแบบคนเหมือนจริง (Realistic) คือ ประติมากรรมท่ีเหมือนจริง ตามโครงสร้างของแบบ

และสัดส่วนทางกายวิภาค แต่รายละเอียดบางส่วนจะเน้นให้เป็นมวล (Mass) เช่น เส้นผม ค้ิว จะท า

เป็นกลุ่มก้อน เน้นให้ปริมาตร ท าให้เกิดแสงเงา การสร้างงานรูปแบบเหมือนจริงนี้มีหลายขนาด 

ผลงานท่ีสร้างเพื่อติดต้ังภายในอาคารมักนิยมสร้างขนาดเท่าจริงหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยตามขนาดพื้นท่ี 

ผลงานท่ีสร้างเพื่อติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor) หรือสวนสาธารณะนิยมสร้างประติมากรรมให้มี

                                                             
10 ก าจร สุนพงษศ์รี, พจนานุกรมศัพท์ทศันศิลป ์(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559). 319. 



 32 

ขนาดใหญ่ เพื่อมิให้ถูกกลืนหายไปกับส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบ การสร้างอนุสาวรีย์นั้นมี

กระบวนการท่ีละเอียดสลับซับซ้อนมากกว่าการปั้นผลงานรูปแบบคนเหมือนจริง ท่ีมีขนาดเท่าจริง  

 

 
ภาพท่ี 6 แสวง สงฆ์มั่งมี, เสร็จสรง, ประติมากรรมหล่อปลาสเตอร์, ไม่ทราบขนาด, ไม่ปรากฏปี 
ท่ีมาภาพ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประติมากรรมสมุด
ภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, 2525), 276. 
 
 รูปแบบประทับใจ (Impressionism)11 หมายถึง ความตรึงตรา, ความตรึงใจ, ความประทับใจ 

กล่าวได้ว่าเน้นสร้างผลงานตามท่ีสายตาประทับใจ ในทางประติมากรรมผู้สร้างงานจะใช้ทักษะสูงใน
การปั้น ประติมากรจะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกรวดเร็วในการปั้น ผู้ท่ีปั้นงานในลักษณะรูปแบบนี้ ต้อง
มีทักษะพื้นฐานในการปั้นแบบเหมือนจริงมาก่อนแล้วค่อยพัฒนาฝีมือจนสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างลง
ตัว ดังนั้นในการปั้นแบบอิมเพรสชันนิสม์จึงไม่เหมาะกับผู้ท่ีก าลังฝึกปั้นใหม่ๆ ต้องฝึกฝนให้เกิดความ
แม่นย าทางกายวิภาคเสียก่อน12 
 

                                                             
11 Ibid. 327. 
12 คมสันต ์ค าสิงหา. 9-10. 
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ภาพท่ี 7 Auguste Renoir, The Washerwoman, 1845-1919, Bronze, 121 x 74.9 x 128.9 
cm. 
ท่ีมาภาพ :  Germain Bazin. The History of World Sculpture (London : Studio Vista, 

1970), 11. 

 

 รูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) เป็นประติมากรรมท่ีผู้สร้างงาน  คล่ีคลายรูปทรง
ธรรมชาติให้เรียบง่ายข้ึน แต่ยังคงไว้ซึ่งสัดส่วน คล้ายคลึงรูปทรงธรรมชาตินั้นสามารถลดทอนจากน้อย
ไปหามากได้ 
 

 
ภาพท่ี 8 Pablo PicassoWoman's Head (Fernande) Paris, 1909, Bronze, 41.3 x 24.7 x 
26.6 cm. 
ท่ีมาภาพ :  James Joyce, and Pablo Picasso, Head of a Woman. เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 
2559, เข้าถึงได้จาก http://panathinaeos.com/2013/04/22/head-of-a-woman-picassos-
interpretations-of-fernande-olivier/. 

https://www.moma.org/artists/4609?locale=en
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 รูปแบบนามธรรม (Abstract) ประติมากรรมรูปแบบนี้จะละท้ิงรูปทรงธรรมชาติ และน าหลัก

ความงามทางทัศนธาตุ (Element) จัดองค์ประกอบ (Composition) เช่น รูปทรง พื้นผิว เส้น บริเวณ

ว่าง ฯลฯ ผู้สร้างจะน าทัศนธาตุเหล่านี้มาสร้างผลงาน13 

 

 
ภาพท่ี 9 สุพจน์ จิตรทอง, ลีลาของความรัก, ประติมากรรมหล่อปูนพลาสเตอร์, ขนาด ความสูง  112 

ซม., ไม่ปรากฏป ี
ท่ีมาภาพ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประติมากรรมสมุด
ภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, 2525), 333. 

 

ความส าคัญของประติมากรรม 

 ในวิถีชีวิตประจ าวันของมนุษย์จะถูกแวดล้อมไปด้วยส่ิงท่ีมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่รอบๆ  

ตัวทุกหนทุกแห่ง หลากหลายแขนงมากมาย ผลงานประติมากรรมก็เช่นกัน เราจะสามารถพบเห็น
ท่ัวไปท้ังภายในอาคารบ้านเรือน และ ภายนอก เช่น เหรียญในการเป๋าสตางค์ พระพุทธรูปท่ีอยู่ในห้อง
ท างาน ในบริเวณวัดจะพบเห็นผลงานประติมากรรมลวดลายไทยนูนต่ านูนสูง  ผลงานประติมากรรม
ลอยตัวประดับโบสถ์วิหารต่างๆ หรือแม้กระท่ังในรถส่วนตัวก็จะมีตุ๊กตาเล็กๆ ตุ๊กตาแขวนห่วงพวง
กุญแจ  ริมทางระหว่างเดินทาง สามารถพบเห็นรูปเคารพ รูปปั้นอนุสาวรีย์ ลวดลายตกแต่งประดับ
ตามอาคารสถานท่ีต่างๆ และในสวนสาธารณะ บางแห่งจะพบเห็นรูปปั้นหล่อเป็นรูปสัตว์ รูปการ์ตูน
เป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นท่ีเด็กสามารถไปปีนป่ายได้ 

                                                             
13 Ibid. 15. 
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 งานประติมากรรมรูปคนนั้น มีความส าคัญต่อมนุษย์ท้ังทางความงาม ด้านจิตใจ และ   คุณค่า
ทางสังคมมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งอิทธิพลให้กับยุคสมัยต่อๆ มาได้ศึกษาเรียนรู้ ตัวอย่างอาทิเช่น 

ผลงานประติมากรรมเพื่อเชิดชูเกียรติ องค์จักรพรรดิ หรือ นักรบผู้กล้าหาญ แสดงความสง่างาม การ
สร้างรูปอนุสาวรีย์วีระบุรุษผู้กล้าหาญ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตใจรักชาติ และ ยึดเหนี่ยว
จิตใจให้มีขวัญก าลังใจ และ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว หรือแม้กระท่ังประเทศไทยมีงานประติมากรรมรูป
เหมือนอนุสาวรีย์เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความส าคัญ  มีคุณูปการต่อประเทศ เช่นรูปปั้นอนุสาวรีย์
พระมหากษัตริย์ รูปนักรบ ผู้กล้าหาญ ฯลฯ งานประติมากรรมนอกจากจะสร้างเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล
แล้วยังสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสมบัติส่วนบุคคล เช่น รูปปั้นบุคคลท่ีเราเคารพนับถือไว้เป็นสมบัติของ
ตระกูลไว้ให้ลูกหลานเคารพบูชา  ประติมากรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่งผลต่อความรู้สึกทางด้าน
จิตใจต่อผู้ท่ีได้พบเห็น 

ผลงานประติมากรรมตกแต่ง  เช่น  ตกแต่งอาคารหรือสวนหย่อม  สวนสาธารณะ เพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศให้ก่อเกิดความงดงามในสถานท่ีนั้นๆ งานประติมากรรมสามารถท่ีจะประยุกต์ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เช่น ราวบันได ขาเก้าอี้ ขาโต๊ะ ท่ีจับบานประตู ผลงานศิลปกรรม
ประเภทประติมากรรมท่ีกล่าวมานี้มีความส าคัญต่อมนุษย์ชาติท้ังทางด้านความงาม คุณค่าทางจิตใจ
ต่อสถานท่ี ศาสนา สังคม ประโยชน์ใช้สอย นับได้ว่าผลงานประติมากรรมถือได้ว่าเป็นงานศิลปกรรม
แขนงหนึ่งท่ีมีคุณค่าต่อชีวิต ต่อสังคมชุมชนและเศรษฐกิจ14 
 

ความเป็นมาของประติมากรรม 

แบ่งตามยุคประวัติศาสตร์ได้ดังนี้ 

 ประติมากรรมยุคประวัติศาสตร์ (Historic Period Sculpture) 
 ประติมากรรมในยุคนี้ มีการค้นพบหลักฐาน ข้อมูลทางวิชาการท่ีชัดเจนจากนักประวัติศาสตร์
โบราณคดี และสามารถศึกษาค้นคว้าตรวจสอบเช่ือมโยงข้อมูลจากหลักฐานต่างๆได้ตามแหล่งทาง
วัฒนธรรม ได้ดังนี้ 
 1. ประติมากรรมอียิปต์ (Egypt Sculpture) 
 ประติมากรรมของอียิปต์โบราณมีลักษณะพิเศษเฉพาะท่ีพัฒนาต่อเนื่องกันนานถึงสองพันกว่า
ปี และมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับสถาปัตยกรรม ประติมากรรมของอียิปต์ส่วนใหญ่สร้างขึ้น
จากหิน มีโครงสร้างและรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นแท่ง ท่ีมีผลงานต้ังแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดสูงใหญ่ 
ปรากฏผลงานประติมากรรมรูปแกะสลักในลักษณะนูนต่ า ลอยตัว และร่องลึก ซึ่งประติมากรรม
แกะสลักแบบร่องลึกจะมีปรากฏให้เห็นอย่างโดดเด่นอยู่ในช่วงสมัยอาณาจักรกลาง และใหม่ โดย
                                                             
14 Ibid. 15. 
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ประติมากรรมของอียิปต์จะเน้นความส าคัญของเนื้อหาเรื่องราวของบุคคล และระดับชนช้ันเป็นส่วน
ใหญ่ โดยจะให้คุณค่ากับคุณภาพของหิน ขนาดและความแข็งแรงตามล าดับความส าคัญ 

นอกเหนือไปจากงานแกะสลักหิน ชาวอียิปต์ยังมีความรู้ และความสามารถในการหล่อส าริด 
เงินและทองค าได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้แบ่งแยกลักษณะของศิลปะอียิปต์ตามยุคสมัย 
ดังนี้ 
   

1.1 สมัยอาณาจักรเก่า (The Old Kingdom) 
  สมัยอาณาจักรเก่า ช่วงประมาณ 3300 - 2475 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ ประติมากรรม
ยุคนี้ส่วนมากจะเน้นการแกะสลักแผ่นหินแบบลักษณะนูนต่ า ซึ่งในช่วงเวลาต่อมารูปแบบดังกล่าว
กลายเป็นหลักเกณฑ์ในการสร้างผลงานในยุคต่อๆ มา ส่วนประติมากรรมแบบลอยตัวจะเน้นสร้างเป็น
รูปฟาโรห์องค์ต่างๆ อาทิ รูปฟาโรห์โซเซอร์ (Zoser) รูปฟาโรห์คาเฟร (Knafre) หรือรูปอาลักษณ์ 
(Scribe) ลอยตัวขนาดใหญ่ ท่ีแกะสลักด้วยไม้และนั่งอยู่ในท่านั่งแบบขัดสมาธิ ผู้มีบันทึกพระบัญชา
ของฟาโรห์วางอยู่บนตักและมือซ้ายถือปากกา เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 10 ประติมากรรมอียิปต์แบบลอยตัวสมัยอาณาจักรเก่า, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, รูปอาลักษณ์ผู้
บันทึกพระบัญชาของฟาโรห์, ประติมากรรมลอยตัวแกะสลักหิน, ไม่ทราบขนาด 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin. The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 109. 
 

1.2   สมัยอาณาจักรกลาง (The Middle Kingdom) 
  สมัยอาณาจักรกลาง ประมาณ 2040 - 1786 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ รูปแบบของ
ประติมากรรมในยุคนี้ยังคงยึดถือรูปแบบด้ังเดิมของสมัยอาณาจักรเก่าอยู่ และคนชนช้ันกลางเริ่มเข้า
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มามีบทบาทมากขึ้น ในด้านของการอุปถัมภ์งานศิลปะ และการสร้างผลงานศิลปะท่ีท าให้ช่างมีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น โดยใช้เทคนิคและวิธีการแกะสลักแบบร่องลึกท่ีใช้เวลาน้อยกว่าแทนการแกะสลักแบบ
ลักษณะนูนต่ าท่ีใช้เวลานานกว่า ดังตัวอย่าง 
 

 
ภาพท่ี 11 ประติมากรรมอียิปต์แบบร่องลึกสมัยอาณาจักรกลาง, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, ประติมากรรม
แกะสลักหินลักษณะร่องลึกแกะสลักหินเรื่องราวต่างๆ, ไม่ทราบขนาด, 2040 - 1786 ปีก่อน
คริสต์ศตวรรษ 
ท่ีมาภาพ : Helen Strudwick, The Encyclopedia of Ancient Egypt. (London: Amber 
book, 2006), 139. 
 
  1.3 สมัยอาณาจักรใหม่ (The New Kingdom) 
   สมัยอาณาจักรใหม่ ช่วง 1570 - 1085 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ เนื่องจากการปฏิรูป
ทางศาสนาเกิดขึ้น จึงส่งผลให้การสร้างผลงานประติมากรรมแกะสลักหินนูนต่ าในสมัยนี้มีความ
เหมือนจริงมากยิ่งขึ้น อาทิ รูปประติมากรรมแกะสลักหีบพระศพของตุตันคาเมนมีลักษณะเหมือนจริง
มาก พระเศียรและพระพักตร์ห่อหุ้มด้วยหน้ากากทองค าลงยาฝังอัญมณี รูปประติมากรรมแกะสลัก
พระนางเนเฟอร์ติติ (Nefertiti) พระราชินีของฟาโรห์อเมนโฮเตปท่ี 4 แกะสลักด้วยหินปูนมีการ
ตกแต่งระบายสีบนใบหน้า ปาก ค้ิว ตา และฝังลูกแก้วท่ีดวงตาคล้ายของจริง ซึ่งถือเป็นประติมากรรม
ช้ันเย่ียมของยุคสมัยนี้ เป็นต้น  
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ภาพท่ี 12 ประติมากรรมอียิปต์สมัยอาณาจักรใหม่, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, พระนางเนเฟอร์ติติ, 
ประติมากรรมหินปูน, ไม่ทราบขนาด, 1570 – 1085 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 110. 
 

นอกจากนี้งานประติมากรรมนู่นต่ าในยุคสมัยนี้ยังน าโครงสร้างของรูปทรงเส้นโค้งเข้ามาสร้าง
ในแบบอุดมคติ ยกตัวอย่างเช่น งานแกะสลักนูนต่ ารูปฟาโรห์อิคนาตัน (ฟาโรห์อเมนโฮเทปท่ี 4) ก าลัง
บูชาเทพเจ้าเอตันในสมัยอาณาจักรใหม่ ยังคงมีการใช้เทคนิคกลวิธีรูปแบบแกะสลักแบบร่องลึกตาม
ลักษณะวิธีการของสมัยอาณาจักรกลางอยู่ กระท่ังช่วงปลายยุคสมัยอาณาจักรใหม่ความนิยมระบายสี
ลงบนรูปแกะสลักเริ่มลดน้อยลงและหันไปนิยมการขัดเงาบนประติมากรรมหินแทน 
 
 2. ประติมากรรมเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia Sculpture) 
 อารยธรรมเก่าแก่ของชนชาติเมโสโปเตเมีย ราวๆ 8000 - 7000 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ เมโส
โปเตเมียคือ ดินแดนท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ าไทกรีสและยูเฟรติส (Tigris and Euphrates) 
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศซีเรีย และประเทศอิรัก ในอดีตดินแดนแห่งนี้มีความหลากหลายของ
เผ่าพันธุ์และชนชาติอาศัยอยู่ ท าให้บ่อยครั้งเกิดการรบกันเพื่อแย่งชิงอ านาจอยู่ตลอดเวลา และเมื่อชน
กลุ่มใดเข้ายึดครองดินแดนได้ก็จะกลายเป็นผู้น าและผู้มีอ านาจในการปกครองชนชาติต่างๆ ซึ่งชนชาติ
ท่ีผลัดเปล่ียนกันยึดครองดินแดนในแถบนี้สามารถจ าแนกแยกออกเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้ กลุ่มซูเมอร์ กลุ่ม
แอ็คกาด กลุ่มบาบิโลเนีย กลุ่มแอสซิเรีย กลุ่มฮิตไตท์ กลุ่มอีแลม กลุ่มมีเดีย และกลุ่มโฟนิเซีย เป็นต้น 
และสามารถแบ่งชนกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคัญและสร้างผลงานประติมากรรมท่ีโดดเด่นอย่างกว้างๆ 
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้ดังนี้ 
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2.1 กลุ่มซูเมอร์และบาบิโลเนีย (Sumer And Babylonia) 
  ชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนผู้วางรากฐานความเจริญทางด้านศิลปะให้กับอารยธรรมของ
ชนชาติเมโสโปเตเมียไว้อย่างมากมาย ซึ่งประติมากรรมส่วนใหญ่ของชาวซูเมอร์ จะมีรูปแบบท้ังนูนต่ า
และลอยตัว แบบลอยตัวจะเน้นงานประติมากรรมท่ีมีใบหน้ามองตรงและล าตัวตรงแข็งท่ือ ไม่หันข้าง 
รูปดวงตาจะดูใหญ่ผิดปกติและทาสีหรือประดับตกแต่งด้วยเปลือกหอยสีด า และมีรูปจมูกใหญ่ ไหล่
กว้าง ยกมือกุมประสานกันไว้ที่หน้าอก ส่วนแบบประติมากรรมนูนต่ าจะสลักลงบนแผ่นหินและแผ่น
ไม้ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการรบท่ีมีชัยชนะเหนือศัตรู หรือการล่าสัตว์ นิยมตกแต่งด้วยการฝังเปลือก
หอย และสร้างประติมากรรมด้วยดินเผา  

ประติมากรรมของบาบิโลเนีย ส่วนมากจะเป็นการแกะสลักหินขนาดเล็กโดยท าเป็นตรา 
สัญลักษณ์เครื่องหมายรูปคน สัตว์และตัวอักษร ซึ่งส่วนใหญ่จะแกะสลักลงบนหินเนื้อแข็ง และ
นอกจากนี้ยังเอาโลหะอื่นๆ มาสร้างประติมากรรม เช่น เงิน ทองค า ทองแดง และส าริด เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 13 ประติมากรรมกลุ่มซูเมอร์และบาบิโลเนีย, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, รูปหมู่ฝีมือช่างชาวซูเมอร์, 
ประติมากรรมแกะสลักหิน, ไม่ทราบขนาด, 8000 - 7000 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 100. 
 
  2.2 กลุ่มแอสซิเรีย (Assylia) 
  งานประติมากรรมของชาวแอสซิเรียมีความโดดเด่นท้ังด้านความงามและงานฝีมือ
มากกว่าชนชาติใดๆ ในกลุ่มอารยธรรมเมโสโปเตเมีย งานประติมากรรมส่วนใหญ่จะเป็นการแกะสลัก
นูนต่ าและนูนสูง ในขณะท่ีแบบลอยตัวปรากฏเพียงเล็กน้อย มักเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสงคราม การต่อสู้
และการล่าสัตว์ ท่ีแสดงออกในลักษณะของการทารุณอย่างโหดเหี้ยมทรมานด้วยรูปแบบต่างๆ ต่อ
เชลยศึกจากสงคราม ในลักษณะเหมือนจริงท้ังทางกายวิภาค กล้ามเนื้อ เส้นเลือด และอวัยวะของคน
หรือสัตว์ ท่ีให้ความรู้สึกสมจริงและหนักแน่น  
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ภาพท่ี 14 ประติมากรรมกลุ่มแอสสิเรีย, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, รูปวัวมีปีกศีรษะเป็นมนุษย์, 
ประติมากรรมแกะสลักหิน, ไม่ทราบขนาด, 720 ปีก่อนคริสตกาล 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 121. 
 

 
ภาพท่ี 15 ประติมากรรมกลุ่มแอสสิเรีย, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, รูปกษัตริย์อัสชูร์บานิปาลพุ่งหอกล่า
สิงโต, ประติมากรรมแกะสลักหิน, ไม่ทราบขนาด, 720 ปีก่อนคริสตกาล 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 120. 
 

2.3 กลุ่มเปอร์เซีย (Persia) 
  ประติมากรรมของชาวเปอร์เซียยังคงได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจด้านรูปแบบ
และแนวความคิดมาจากประติมากรรมของกลุ่มแอสซิเรียเป็นหลัก เน้นเพิ่มความกลมนูนของรูปทรง
มากขึ้นและลดความเด่นชัดของกล้ามเนื้อลง 
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ผลงานประติมากรรมเปอร์เซียส่วนใหญ่จะถูกอุปถัมภ์โดยกษัตริย์ และไม่มีรูปแบบ
เป็นของตนเอง แต่เป็นการรวบรวมความเจริญต่างๆ ท่ีมีอยู่ก่อนแล้วมาปรับปรุงใหม่ ท าให้วิจิตร
งดงามมากยิ่งขึ้น ไม่แพ้งานศิลปะในอดีต   

และผลงานท่ีส าคัญท่ีเล่ืองลือจนได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นโครงสร้างท่ีงดงามของ
โลกสมัยโบราณ อย่างสถาปัตยกรรมท่ีปรากฏอยู่ภายในพระราชวังปาสาร์กา ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
เจริญรุ่งเรืองและอ านาจของจักรวรรดิเปอร์เซีย “อะปาดาน่า” (Apadana) คืออาคารส าคัญของ
พระราชวังท่ีมีการตกแต่งด้วยหินท้ังหมดอย่างปราณีตเผยให้เห็นความสง่างาม ด้วยเนื้อท่ีท้ังหมด
ประมาณ 200 ตารางฟุต  

 

 
ภาพท่ี 16 ประติมากรรมกลุ่มเปอร์เซีย, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, รูปกระบวนผู้มีเกียรติตัวแทนจากท่ัว
อาณาจักรแห่เครื่องบรรณาการเพื่อถวายต่อกษัตริย์, ประติมากรรมแกะสลักหิน, ไม่ทราบขนาด, 720 
ปีก่อนคริสตกาล 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin,The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 126. 
 

3. ประติมากรรมกรีก (Greek Sculpture) 
 ในแถบทะเลเอเจียนเป็นเขตพื้นท่ีมีอารยธรรมท่ีเจริญเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกท่ีเคยมีความ
เจริญรุ่งเรืองมาอย่างช้านานไม่น้อยไปกว่าอียิปต์ และเมโสโปเตเมีย อารายธรรมของกรีก ถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของอารยธรรมตะวันตกในยุคสมัยต่อๆ มา ประติมากรรมสมัยกรีกเน้นถ่ายทอดเรื่องราว
ของเทพเจ้าต่างๆ โดยยึดเอาความงามและความสมบูรณ์ตามแบบอุดมคติ  

กรีกเมื่อเปรียบเทียบกับอาณาจักรต่างๆ ในยุคสมัยเดียวกัน ถือได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเป็น
อย่างมาก ท้ังในด้านปรัชญา วิทยาศาสตร์ และงานศิลปกรรม โดยสามารถจ าแนกงานประติมากรรม
ในสมัยกรีกออกเป็น 4 ยุคดังนี้ 
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  3.1 ประติมากรรมกรีก สมัยแรกเริ่ม (Primitive Period) 
  สมัยแรกเริ่ม ประมาณ 800 - 650 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ งานฝีมือและแนวคิดใน
ด้านงานประติมากรรมส่วนมากยังขาดทักษะและอยู่ในระดับเริ่มต้น ลักษณะผลงานมีขนาดเล็ก และ
ใช้ดินเหนียวเป็นวัสดุในการปั้นเป็นรูปคนหรือสัตว์ต่างๆ ด้วยการน ามาตากแดดให้แห้งแล้วน าไปเผา 
และหล่อผลงานด้วยวัสดุทองแดง ตะกั่ว ส าริด และแกะสลักจากงาสัตว์ 

3.2  ประติมากรรมกรีก สมัยอาร์เคอิค (Archaic Period) 
  สมัยอาร์เคอิค ประมาณ 650 - 450 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ ประติมากรรมในสมัยนี้
ช่วงแรกๆ ได้รับอิทธิพลมาจากประติมากรรมของอียิปต์ รูปแบบงานประติมากรรมส่วนมากจะนิยม
สร้างเป็นรูปแกะสลักหินแบบลอยตัวโดยแสดงอากัปกิริยาท่าทางท่ีแข็งท่ือ ตรงไปตรงมา สามารถ
จ าแนกรูปแกะสลักหินอ่อนได้ 2 แบบคือ 

1. แบบคูรอส (Kouros) นิยมแกะสลักเป็นรูปผู้ชายเปลือยเต็มตัวแสดงถึงกายวิภาค 
โดยท่ีมือท้ังสองข้างก าแน่น แขนท้ังสองข้างแนบชิดล าตัว และเท้าด้านซ้ายย่างไปข้างหน้าเล็กน้อย 
(ภาพท่ี 17) 

2. แบบคูเร (Koure) นิยมแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงเต็มตัวแบบนูนต่ าและลอยตัว สวม
เส้ือผ้ามิดชิด กระโปรงยาวมีจีบรอบเอว เส้ือผ้ามีรอยยับและจัดกลีบเป็นระเบียบ เท้าท้ังสองข้างยืน
ชิดกัน บนใบหน้าปรากฏดวงตากลมโตและเบิกกว้าง จัดท่าทางให้เห็นใบหน้า สะโพก ล าตัว ส่วนขา 
เท้าท้ังด้านหน้าและด้านข้าง  

 

 
ภาพท่ี 17 ประติมากรรมกรีกสมัยอาร์เคอิคแบบคูรอส, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, รูปชายหนุ่มคูรอส 
(Kouros), ประติมากรรมแกะสลักหิน, ไม่ทราบขนาด, 650-450 ปีก่อนคริสตกาล 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 129. 
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ภาพท่ี 18 ประติมากรรมกรีกสมัยอาร์เคอิคแบบคูเร,ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, รูปหญิงสาว คูเร(Koure), 
ประติมากรรมแกะสลักหิน, ไม่ทราบขนาด, 650-450 ปีก่อนคริสตกาล 
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 131. 
   

3.3   ประติมากรรมกรีก สมัยคลาสสิค (Classic Period) 
  สมัยคลาสสิค ประมาณ 450 - 300 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ ยุคสมัยนี้ถือว่าเป็นยุคทอง
ของกรีก ท่ีมีความเจริญท้ังงานประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรมกรีกในยุคนี้ได้มี
วิวัฒนาการท้ังในด้านเทคนิคเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ และกรรมวิธี จึงท าให้รูปแบบของประติมากรรม
แสดงออกมาในลักษณะท่าทางเคล่ือนไหวเหมือนจริงในลักษณะท่าทางท่ีดูเป็นธรรมชาติ มีความงาม
ประสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว  ในส่วนของงานโลหะจากท่ีเคยใช้เทคนิคการตอก การเคาะ การดุน 
ได้ปรับเปล่ียนไปใช้กรรมวิธีการหล่อโลหะส าริดแทน  

รูปแบบประติมากรรมในสมัยนี้จะเน้นสร้างรูปคนท่ีมีสัดส่วนกายวิภาคท่ีสมจริงตาม
สัดส่วนสรีระของร่างกายมนุษย์ในลักษณะท่าทางท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างอิสระ สง่างามและดูเป็น
ธรรมชาติ ดังเช่นผลงานท่ีส าคัญอย่างรูปหมู่เทพีขนาดเท่าคนจริงท่ีต้ังอยู่ในมหาวิหารพาร์เทนนอน รูป
นักกีฬาขว้างจักร (Statue of Discobolus) รูปนักกีฬาพุ่งแหลม (Doryphorus of Spear) เป็นต้น 
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ภาพท่ี 19 ประติมากรรมกรีกสมัยคลาสสิค, โพลีคลิตุส, รูปนักกีฬาพุ่งแหลม, ประติมากรรมแกะหิน
อ่อน, ไม่ทราบขนาด, 450 - 300 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 137. 
  

3.4. ประติมากรรมกรีก สมัยเฮเลนนิสติค (Helennistic Period) 
  สมัยเฮเลนนิสติค ราวประมาณ 300 - 146 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษเกิดสกุลช่าง
ประติมากรรมพื้นเมืองหลายแห่ง แต่ละแห่งมีลักษณะประจ าท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ
ร่วมสมัยกันเกิดขึ้นในสมัยศิลปะเฮเลนนิสติค ซึ่งรูปแบบลักษณะเด่นๆ ของประติมากรรมสมัยนี้มักจะ
แสดงท่าทางการเคล่ือนไหวท้ังใบหน้าและร่างกายในลักษณะบิดเบี้ยวและเกินจริง แต่สง่างาม อ่อน
ช้อย นิยมสวมใส่เส้ือผ้าลักษณะแบบมีริ้ว พริ้วไหว เน้นสัดส่วนทางกายวิภาคแบบถูกต้องและชัดเจน 
ด้วยวิธีการแกะสลัก และหล่อส าริด เนื้อหาส่วนใหญ่แสดงเรื่องราวทางศาสนา ต านานจากมหากาพย์ 
นิทานปรัมปรา นักกีฬา หรือเรื่องราวของนักรบ วีรบุรุษบุคคลส าคัญ ผู้หญิงเปลือย คิวปิด และไซคี 
เป็นต้น  

สกุลช่างท่ีส าคัญของงานประติมากรรมในสมัยเฮเลนนิสติค มีดังนี้ 
สกุลช่างเมืองเพอร์กามันหรือ เฟอร์กามอน (Pergamun School) มีรูปแบบงาน

ประติมากรรมแบบลอยตัว ส่วนใหญ่นิยมสร้างเป็นรูปชาวโกลในอิริยาบถและกิริยาท่าทางต่างๆ ใน
ลักษณะเหมือนจริงหรือสร้างรูปแกะสลักแบบนูนสูงท่ีใช้ส าหรับประดับบริเวณฐานของประติมากรรม 
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เน้นแสดงเรื่องราวนิยายปรัมปราของกรีก เช่น รูปพระเจ้าเมนาเลาส์ก าลังประคองร่างท่ีส้ินชีวิตของ
พาโตรคุส หรือรูปเทพีอเธน่าก าลังฉุดกระชากลากผมของอัลคีโอนิอุส 

 

 
ภาพท่ี 20 สกุลช่างเมืองเพอร์กามัน, เทพีอเธน่าและอัลคีโอนิอุส, ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน
,ขนาดความสูง 234 ซม., 180 ปีก่อนคริสตกาล 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 155. 
 

สกุลช่างเกาะโรดส์ (Rhodes School) เป็นสกุลช่างท่ีมีความส าคัญและโดดเด่นต่อ

สมัยเฮเลนนิสติค เป็นกลุ่มช่างท่ีสร้างผลงานประติมากรรมแกะสลักหินอ่อนรูปกลุ่มเลาคูน (Group of 

Laocoon) อันเล่ืองลือ สร้างโดยประติมากร 3 คน ได้แก่ อะเจซันเดอร์, อธานา โดรุส  และ โปลีรุส 

โดยแกะสลักเป็นรูปนักบวชชาวทรอย ช่ือเลาคูนละลูกชายของเขาท่ีก าลังถูกงูรัดตามส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย ซึ่งในเวลาต่อมารูปแบบของประติมากรรมเลาคูนได้ส่งต่ออิทธิพลไปยังยุคสมัยเรอเนซองส์

อย่างไมเคิลแอนเจลโล (Michelangelo) 
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ภาพท่ี 21 สกุลช่างเกาะโรดส์, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, เลาคูนกับลูกชาย, ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน
, ขนาดความสูง 219 ซม., 100 ปีก่อนคริสตกาล 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 159. 

 
3.5. ประติมากรรมกรีก สมัยอีทรัสคัน (Etruscan Period) 

  สมัยอีทรัสคัน (Etruscan Period) ช่วงประมาณ 800 - 100 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ 
เป็นดินแดนท่ีต้ังถิ่นฐานของนานาชนเผ่ากลุ่มอารยธรรมท่ีอพยพมาจากท่ีต่างๆ ชนเผ่าอีทรัสคันเป็น
หนึ่งในชนเผ่าท่ีอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากเอเชียไมเนอร์และถือเป็นชนเผ่าท่ีมีบทบาทและความส าคัญ
ต่อด้านศิลปกรรมในสมัยอีทรัสคัน โดยผลงานศิลปกรรมในสมัยนี้มีความผสมผสานระหว่ างศิลปะ
พื้นบ้านตะวันออกกับอิทธิพลของศิลปกรรมกรีก และศิลปะท้องถิ่นของอิตาลี  
 

 
ภาพท่ี 22 ประติมากรรมกรีกสมัยอีทรัสคัน, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, โกฐิใส่เถ้ากระดูกของสามีภรรยาคู่
หนึ่งจากเมือง Cerveteri, ประติมากรรมกรรมดินเผาระบายสี, ไม่ทราบขนาด, 520 ปีก่อนคริสตกาล 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 169. 
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 4. ประติมากรรมโรมัน (Roman Sculpture) 
  มีความเจริญทางด้านประติมากรรมรูปคนเหมือน (Portraiture) โดยชาวโรมันมีประเพณีใน
การท าหน้ากากขี้ผ้ึง (Imagines) ท่ีหล่อจ าลองใบหน้าบรรพบุรุษด้วยวัสดุขี้ผ้ึงเพื่อเก็บไว้เคารพบูชา มี
จุดมุ่งหมายในการสร้างประติมากรรมรูปคนเหมือนเพื่อเทิดทูนองค์จักรพรรดิสูงสุด และสร้างเพื่อ
ตกแต่งสุสานหรือท่ีฝังศพ รวมถึงตกแต่งอนุสาวรีย์หรือสถาปัตยกรรม  
 ผลงานประติมากรรมท่ีส าคัญและโดดเด่นของโรมัน อาทิเช่น รูปเอราพาซิส (Era Pacis) หรือ
แท่นบูชาสันติภาพ (The Altar of Peace) รูปเสาทราจัน (The Column of Trajan) หรือเสา
แกะสลักหินอ่อนนูนต่ า รูปประติมากรรมลอยตัวจักรพรรดิออกุสตุส เอสปาเช่ียนและรูปเฮ เดรียน 
หรือรูปประติมากรรมจักรพรรดิมาร์ ออเรลิอุสทรงม้า เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 23 ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, เสาทราจัน, ประติมากรรมแกะสลักหิน, ไม่ทราบขนาด, 180-193 ปี
ก่อนคริสตกาล 
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 179. 
 
 5. ประติมากรรมคริสเตียน (Christian Sculpture) 
  ในคริสต์ศตวรรษท่ี 1-10 เป็นจุดริเริ่มของการวางรากฐานศิลปกรรมคริสเตียนของศาสนา
คริสต์ในอาณาจักรโรมัน และได้รับการยอมรับจากจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งอาณาจักรโรมันยก
ฐานะของศาสนาคริสต์ขึ้นมากระท่ังส้ินสุดลงไปพร้อมกับการร่มสลายของอาณาจักรโรมันก่อนท่ีจะตก
อยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติราวปี ค.ศ. 500 ศิลปกรรมในยุคนี้ไม่แตกต่างจากศิลปะโรมันจึงถูก
นิยมเรียกว่าศิลปะโรมันยุคปลาย เนื่องจากช่างศิลปกรรมชาวคริสเตียนต่างได้รับการถ่ายทอดทักษะ
ฝีมือจากช่างชาวโรมันมาก่อน 
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 ผลงานประติมากรรมคริสเตียนส่วนใหญ่จะประยุกต์ตามสถาปัตยกรรมในสมัยคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 4 ไม่นิยมสร้างเป็นรูปอนุสาวรีย์ แต่หันมาท างานประติมากรรมประยุกต์เพื่อประดับตกแต่งหีบศพ
แทน จึงท าให้ผลงานประติมากรรมมีลักษณะเพรียวบางไม่หนักแน่นมั่นคง 
 ผลงานท่ีส าคัญในสมัยแรกของประติมากรรมคริสเตียน เช่น รูปแกะสลักนูนสูงตกแต่ง
ประตูชัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ีสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 3 แสดงเรื่องราวถึงสงครามของ
ชาวโรมันกับชนชาติป่าเถ่ือน  รูปแกะสลักบนหีบศพคาตาคอมบ์แห่งพาราเทกซ์ทุส แสดงเรื่องราวถึง
พระเยซู และรูปสลักบนหีบศพของอาร์ชบิชอปเซโอโคเร รูปสลักคริสเตียนสมัยแรกท่ี มีการน า
ตัวอักษรกรีกและสัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์มาท าเป็นเรื่องราว ดังภาพท่ี 24  
 

 
ภาพท่ี 24 ประติมากรรมคริสเตียน, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, ประติมากรรมประยุกต์ประดับหีบศพ, 
ประติมากรรมแกะสลักหิน, ความสูง 145.6 ซม., ไม่ปรากฏปี 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 182. 
  

6. ประติมากรรมไบแซนไทน์ (Byzantine Sculpture) 
 คริสต์ศตวรรษท่ี 4 -13 ราวค.ศ. 395-1453 ศิลปกรรมไบแซนไทน์ในช่วงแรกได้รับอิทธิพล
ท้ังหมดมาจากสมัยเฮเลนนิสติคของกรีก และ โรมัน โดยในคริสต์ศตวรรษท่ี 4 คริสต์ศาสนาได้
แบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายตะวันตก (กรุงโรม) หรือท่ีเรียกตนเองว่าโรมันคาทอลิก และ ฝ่าย
ตะวันออก (กรุงคอนสแตนติโนเปิล) หรือท่ีเรียกตนเองว่าออร์โธดอกซ์ และต่างฝ่ายต่างมีประมุข
ศาสนาสูงสุดเป็นของตนเอง ความขัดแย้งทางศาสนาของท้ังสองฝ่ายในครั้งท่ีส าคัญท่ีสุดเกิดข้ึนในสมัย
จักรพรรดิเลโอท่ี 3 พระองค์ทรงกวาดล้างความเหลวแหลกในคณะสงฆ์ โดยเน้นเป้าหมายปรับปรุง
การบูชาเคารพรูปปั้น และ รูปเขียนท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นหลักส าคัญ โดยถือว่าการเช่ือถือในโชค
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ลางอันงมงายไร้เหตุผล ถือเป็นการมอมเมาประชาชนให้ยึดถือค าส่ังสอนในพระคัมภีร์ทางท่ีผิด 
พระองค์จึงทรงมีพระราชบัญชาให้ลบภาพและท าลายรูปเคารพท้ังหมดเหล่านั้น ซึ่งแนวคิดนี้ยึดถือ
ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานถึง 120 ปี  และส่งผลต่อวงการศิลปกรรมท่ีท าให้ผลงาน
ประติมากรรมไบแซนไทน์ไม่โดดเด่น 
 ผลงานประติมากรรมในช่วงแรกของไบแซนไทน์ ยังคงนิยมแกะสลักหินอ่อนบนหีบศพเป็นรูป
หล่อส าริดนูนต่ าและรูปแกะสลักด้วยงาช้างให้เห็นอยู่ และมีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรมภาพโมเสก การประดับกระจกสีและประติมากรรมประยุกต์เพื่อประกอบประดับตกแต่ง
สถาปัตยกรรมท่ีไม่ใช่รูปคน 
 

 
ภาพท่ี 25 ประติมากรรมไบแซนทิน, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, ภาพพับ 2 บานแห่งอะนัสตาซิอุส,   
ประติมากรรมแกะงาช้าง, 26 X 72 ซม., 395-1453  
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 199. 
  

7. ประติมากรรมโรมันเนสก์ (Romanesque Sculpture) 
 คริสต์ศตวรรษท่ี 9-13 ราวค.ศ. 997-1197 ศิลปะทุกแขนงในสมัยยุคกลางไม่สามารถแยกตัว
โดดเด่นและเป็นอิสระออกจากกันได้อย่างเป็น เอกเทศ ศิลปะโรมันเนสก์ก็เช่นกัน ผลงาน
ประติมากรรมถูกออกแบบประยุกต์ให้มีความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมประดับตามส่วนต่างๆ เช่น 
กรอบหน้าต่าง หัวเสา เครื่องเรือนต่างๆ ฯลฯ 
 ค าว่า “โรมันเนสก์” แปลว่า แบบโรมัน ไม่ได้แสดงเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณ แต่มี
เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ หรือ ศิลปะคริสเตียน โดยน าเรื่องราวมาจากพระคัมภีร์เก่าและใหม่ 
เรื่องราวของศาสดาพยากรณ์ชีวประวัติของนักบุญ การท างานตามฤดูกาล รูปเปรียบเทียบความดี
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ความช่ัวรูปสัตว์ต่างๆ และยังมีลวดลายรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปดอกไม้ ประติมากรรมท่ีประดับ
สถาปัตยกรรมในสมัยนี้มักนิยมสลักจากหิน แกะสลักรูปประติมากรรมหรือลวดลายต่างๆ ผลงาน
ประติมากรรมท่ีนิยมสร้างสรรค์ในสมัยนี้เป็นลักษณะนูนสูงมากกว่าลักษณะลอยตัว15 
 

 
ภาพท่ี 26  ประติมากรรมโรมันเนสก์, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, หน้าจ่ัวซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตก
ของโบสถ์วิหารชาร์เตรอคาเทครัล, ประติมากรรมแกะสลักหิน, ไม่ทราบขนาด, 1145-1170  
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 284. 
  

8. ประติมากรรมกอธิค (Gothic Sculpture) 
  คริสต์ศตวรรษท่ี 12-15 ค.ศ. 1150-1417 ในช่วงระยะเวลาคริสต์ศตวรรษท่ี 12-15 หน้าท่ี
หลักของประติมากรรมสมัยกอธิค เป็นประติมากรรมประยุกต์เพื่อประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของ
สถาปัตยกรรม เช่น จ่ัวประดับซุ้ม ยอดของเสาค้ ายันค้ิวบัวของสถาปัตยกรรม ผนังอาคาร ซุ้มหน้าต่าง 
หัวเสา ตัวเสา และ ท่ีส าคัญ คือบริเวณซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์วิหารตอนต้น นิยมตกแต่งงาน
ประติมากรรมไว้ภายนอกอาคารมากกว่าภายในอาคาร ประติมากรรมสมัยกอธิคเป็นองค์ประกอบ
หลักในการตกแต่งสถาปัตยกรรม  

ประติมากรรมจะถูกออกแบบสร้างให้มีความสัมพันธ์กับส่วนของสถาปัตยกรรม และ ถูกสร้าง
ขึ้นตามหลักการเดียวกันกับสถาปัตยกรรม คือการเน้นเส้นในแนวด่ิงและการพุ่งตัวของเส้นสูงขึ้นสู่
ด้านบน ส่งผลให้ลักษณะของประติมากรรมรูปร่างของคนมีส่วนสัดค่อนข้างสูง โครงสร้างเป็นเส้นตรง
เพราะประติมากรต้องการให้ประชาสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม  

                                                             
15 Ibid. 26. 



 51 

เนื้อหาเรื่องราวส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ท่าทางของคนจะไม่แสดงท่าทางบิด
เบ้ียวตัวมาก นิยมสร้างเป็นรูปแบบประติมากรรมลอยตัวและลักษณะนูนสูง นิยมสร้างลายประดิษฐ์ใน
งานประติมากรรม16 
 

 
ภาพท่ี 27 ประติมากรรมกอธิค, ไม่ปรากฏช่ือศิลปิน, การแจ้งข่าวพระบุตรลงมาเกิดในครรถ์ของพระ
แม่มาเรียและการเยี่ยมเยือนของพระแม่มารีขณะต้ังครรภ์พระบุตร, ประติมากรรมแกะสลักหิน,ไม่
ทราบขนาด, 1150-1417  
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 290. 
  

9. ประติมากรรมเรอเนซองส์ (Renaissance Sculpture)  
คริสต์ศตวรรษท่ี 14-16 ความเจริญก้าวหน้าของยุโรปด้านศิลปะวิทยาการต่างๆ เริ่มข้ึนเมื่อ

ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 12 มีการเปล่ียนแปลงอย่างช้าๆ ต่อเนื่องและมั่นคง และปรากฎผลสูงสุดเมื่อ
ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ซึ่งเป็นเวลาท่ีมีความเจริญอย่างเต็มท่ี  

เมืองฟลอเรนซ์ถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดของอารยธรรมเรอเนซองส์ ท่ีมีศูนย์กลางอยู่ทางตอน
เหนือของอิตาลี ลอเรนโซ แห่งตระกูลเมดิซีผู้มั่งค่ังและร่ ารวยที่สุดในฟลอเรนซ์ คือบุคคลส าคัญท่ีช่วย
อุปถัมภ์ค้ าชูศิลปะ และเหล่าศิลปินมาเป็นเวลายาวนานและต่อเนื่องหลายช่ัวอายุคน หรือเรียกได้ว่า
คือยุคทองของเรอเนซองส์ ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยาการของเรอเนซองส์มีรากฐานส าคัญอยู่
ท่ีเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลี และเจ้าเมืองต่างๆ ในเมืองต่างก็มีนโยบายอุปถัมภ์ค้ าชูศิลปะ และศิลปิน
เช่นเดียวกัน จึงเป็นผลให้ศิลปกรรมของเรอเนซองส์เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว และยุคสมัยนั้นยังได้มี
การขุดค้นพบรูปประติมากรรมของกรีกและโรมันโบราณในกรุงโรม จึงส่งผลให้กลุ่มประติมากรหนุ่มๆ 

                                                             
16 วิเชียร อินทรกระทึก. 
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ท้ังหลายของเมืองในยุคนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานประติมากรรมของกรีก และโรมันตามไปด้วย 
แต่อย่างไรก็ตามประติมากรรมยุคสมัยเรอเนซองส์ก็ถือเอากรีก และโรมันเป็นตัวอย่างเพียงด้านการ
แสดงออกศิลปะทางด้านความงามอันสมบูรณ์เท่านั้น เพียงแต่ด้านเนื้อหาเรื่องราวหรือแนวคิดของ
ประติมากรสมัยเรอเนซองส์จะน าเสนอเรื่องราว ท่ีเกี่ยวกับชาวคริสเตียน17 
 ประชาชนท่ัวไปก็ต่างยอมรับฐานะและความส าคัญของศิลปิน ส่งผลให้ฐานะทางสังคมของ
ศิลปินสูงขึ้น บรรดาศิลปิน นักปราชญ์นักคิดเหล่านี้ต่างก็เผยแพร่ และชักชวนประชาชนไปในทางท่ี
เป็นประโยชน์ท าให้ศิลปะวิทยาการต่างๆ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

ประติมากรรมเรอเนซองส์แบ่งออกเป็น 3 ยุคดังนี้  
  9.1 ประติมากรรมยุคต้นของเรอเนซองส์ (Early Renaissance Sculpture)  

เริ่มต้นขึ้นท่ีเมืองฟลอเรนซ์ ค.ศ. 1401 จากการจัดประกวดออกแบบประติมากรรม
เพื่อตกแต่งประตูวัดประจ าเมือง โดยมี กิเบอร์ตี เป็นผู้ชนะการออกแบบและได้รับเกียรติสูงสุดในครั้ง
นี้ กิเบอร์ตี Lorenzo Ghiberti (ค.ศ. 1378-1455) เป็นชาวเมืองฟลอเรนซ์ เคยเป็นช่างทองรูปพรรณ
มาก่อน ต่อมาเป็นจิตรกร และประติมากรตามล าดับมีผลงานอื่นๆ เช่น งานกระจกสี งาน
ทองรูปพรรณ งานเขียนหนังสือ หนึ่งในผลงานประติมากรรมช้ินส าคัญคือ บานประตูสวรรค์ และเป็น
ช้ินงาน ท่ี ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ ศิลปินรุ่นหลังต่อมาหล ายคน เช่น  ไม เคิลแอน เจโล 
(Michelangelo) หรือ 
 

 
ภาพท่ี 28 กิเบอร์ตี, บานประตูสวรรค์, ประติมากรรมแกะสลักหิน, ไม่ทราบขนาด, 1425-1452 
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 110.  

                                                             
17 Ibid. 178. 
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โดนาเทลโล Donato Di Miccold Donatelio ค.ศ. 1386-1466 เป็นชาวเมืองฟลอเรนซ์และได้รับ
การยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะทางประติมากรรม เป็นคนมีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงแต่มีจินตนาการแก่กล้า 
มีความสามารถในการแกะสลักหินอ่อน ท้ังแกะสลักไม้ ปั้นดินรวมถึงหล่อส าริด แกะสลักรูปนูนต่ านูน
สูง และรูปลอยตัว ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกท้ังเขายังเป็นคนท่ีสนใจความรู้
ต่างๆ หลากหลายด้านด้วย เช่น ศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ตลอดจนการปั้นรูปคนเหมือน เป็น
ต้น 
   

 
ภาพท่ี 29 โดนาเทลโล, เดวิด, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 1430-1430 
ท่ี มาภาพ  : Germain Bazin , The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 333. 
   

9.2 ประติมากรรมยุครุ่งเรืองหรือยุคทองของเรอเนซองส์ (High Renaissance 

Scupture)  

เมื่ลอเรนโซ แห่งตระกูลเมดิซีได้ถึงแก่กรรมลงเมืองฟลอเรนซ์จึงขาดผู้สนับสนุน

ศิลปกรรม ในช่วงเวลานั้นจึงเกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้น และส่งผลให้กรุงโรมเริ่มมีบทบาทขึ้นมา

แทนท่ีในช่วง ค.ศ. 1495 - ค.ศ. 1527 ถือว่าเป็นยุคทองของศิลปกรรมสมัยเรอเนซองส์เหล่าบรรดา

ศิลปินท่ีมีฝีมือจากเมืองต่างๆ ของอิตาลีจึงย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงโรม ท าให้กรุงโรมเป็นท่ีต้ังของ

ศูนย์กลางคริสตจักรโรมันคาทอลิก และศิลปวัฒนธรรมยุโรป พระสันตะปาปาแต่ละพระองค์อุปถัมภ์

ว่าจ้างศิลปินฝีมือดีมาสร้างสรรค์ผลงาน และส่งผลให้เกิดศิลปินอัจฉริยะหลายท่าน และหนึ่งในนั้นคือ

ไมเคิลแองเจโล (Michelangelo) ประติมากรเอกยุคทองของสมัยเรอเนซองส์  
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ไมเคิลแองเจโล บูโอนาร์รอติ (Michelangelo Buowarroti) ค.ศ. 1475-1564 

ศิลปินท่ีมีความอัจฉริยะเป็นท้ังประติมากร จิตรกร สถาปนิก และ นักกวี มีความส าคัญยิ่งในยุคทอง

ของสมัยเรอเนซองส์ ตลอดชีวิตของเขาได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมไว้เป็นจ านวน

มากโดยเฉพาะผลงานด้านประติมากรรม 

 ผลงานประติมากรรมท่ีส าคัญของไมเคิลแองเจโล เช่น  รูปเทพแบคคัสเทพเจ้าเมรัยแกะสลัก

หินอ่อนตกแต่งโบสถ์เซนต์ปิเตอร์ขนาดสูงเท่าคนจริง ผลงานช้ินนี้ท าให้คนรู้จักเขาท่ัวกรุ งโรม รูปปิ

เอต้า แกะสลักหินอ่อนขนาดสูง 9 ฟุต 5 นิ้ว เป็นผลงานช้ินแรกท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับเขา รูปเดวิด 

แกะสลักหินอ่อน ขนาดสูง 18 ฟุต เป็นผลงานช้ินส าคัญของไมเคิลแองเจโล รูปโมเสส แกะสลักหิน

อ่อน รูปพระสันตะปาปาจูเลียสท่ี 2 หล่อส าริดขนาดใหญ่ รูปศาสดาพยากรณ์และทาส แกะสลักหิน

อ่อน รูปเจ้าชายกุยลิอาโน และเจ้าชายลอเรนโซ แห่งเมดิซิแกะสลักหินอ่อน เป็นต้น ฯลฯ18 

 

 
ภาพท่ี 30 ไมเคิลแองเจโล, ปิเอต้า, ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน, ขนาดความสูง 294 ซม., 1499-
1501 
ท่ีมาภาพ : Rupert Hodson, Michelangelo: Sculptor. (London: Philip WilsonPublishers, 
1999). 

                                                             
18 Ibid. 178-186. 
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ภาพท่ี 31 ไมเคิลแองเจโล, David, ประติมากรรมหินอ่อน, ขนาดความสูง 561 ซม., 1501- 1503 
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 346. 
 

9.3.  ประติมากรรมสมัยปลายเรอเนซองส์ (Late Renaissance Sculpture)  

เริ่มมีการเปล่ียนแปลงและเป็นจุดเริ่มต้นท่ีน าเข้าสู่ศิลปะสมัยบาโรค เรียกศิลปกรรมระหว่างสมัย

เรอเนซองส์ยุครุ่งเรืองกับสมัยบาโรคว่า แมนเนอริสซึสม์ (Mannerism) ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะเรอเน

ซองส์ในยุคปลาย ผลงานประติมากรรมส่วนมากจะใช้กรรมวิธีการปั้นด้วยดินหรือขี้ผ้ึงก่อน จากนั้นจะ

ท าพิมพ์หล่อเป็นส าริด  

 ประติมากรท่ีส าคัญในยุคสมัยปลายเรอเนซองส์ เบนเวนิวโต เชลลินี (Benvenuto Cellini) 

ค.ศ.1500-1571 และ ดา โบโลญา (Giovanni Da Bologna) ค.ศ.1529-1609 ผลงาน ท่ีส าคัญของ

เบนเวนิวโต เช่น รูปพระเจ้าฟรานซิส, รูปหมู่นางไม้แห่งป่าฟองตาลโบล, รูปเทพเปอร์ซุส, รูปเทพอะ

พอลโลกับไฮอะครินท์ และ รูปเทพบุตรนาร์ซิซัส ผลงานท่ีส าคัญของ ดา โบโลญา ได้แก่ รูปเทพ

เนปจูน, รูปการลักพาฉุดคร่าหญิงชาวชาบิน, รูปของพระเจ้าเฮนรี่หรืออองรี่ท่ี 4, รูปพระเจ้าฟิลิปท่ี 3 

แห่งสเปน, รูปประตูวัดใหญ่แห่งปินา, รูปเทพมอร์คิวรี 
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ภาพท่ี 32 ดา โบโลญา, เมอคิวรี่, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 1564 
ท่ีมาภาพ : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1970), 364. 

 
10.  ประติมากรรมบาโรค (Baroque Sculpture) ค.ศ. 1600-1700 

 ศิลปะเรอเนซองส์มีความเจริญถึงขีดสุดมีระยะเวลาราวร้อยห้าสิบปีหลังจากนั้นก็เริ่มเส่ือมลง 
โดยโครงสร้างของงานศิลปะท้ังหมดในเวลาต่อมาได้กลายเป็นรูปลักษณ์ของศิลปะบาโรค 
ประติมากรรมสมัยบาโรคได้ปรับเปล่ียนไปเป็นแบบเคล่ือนไหว ตามธรรมชาติ แสดงออกทางอารมณ์
ให้เห็นอย่างชัดเจน นิยมสร้างสรรค์ผลงานให้ดูโอ่อ่าหรูหรา  

ค าว่า บาโรค หมายถึงการประดิดประดอยอย่างวิจิตรพิสดาร มักใช้เรียกส่ิงท่ีท าขึ้นต้องการ
ให้สวยงามจนเกินความพอดี ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ศิลปะบาโรคได้แพร่หลายในยุโรปรวดเร็วก็
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของสังคม 

ประติมากรท่ีส าคัญใน ยุคสมัยบาโรค คือ เบอร์นินี  (Gianlorenzo Bernini), ค.ศ. 1598-
1680 เบอร์นินีมีบิดาเป็นประติมากรท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งช่ือ ปิเอโตร เบอร์นินี ดังนั้นเบอร์นินี จึงมีแวว
ศิลปินมาต้ังแต่เด็ก โดยได้สะสมความรู้ความสามารถจากบิดา เบอร์นินี มีความรู้ความสามารถทาง
ช่างหลายสาขา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม นอกจากนี้เขายังหาความรู้ความ
ช านาญในด้านการแกะรูปจากหินอ่อน เบอร์นินี ได้รับการแต่งต้ังเป็นหัวหน้าศิลปินของส านักวาติกัน
และกรุงโรม ได้ออกแบบ และท างานสร้างอนุสาวรีย์และน้ าพุต่างๆ ท่ัวกรุงโรม 
 ผลงานประติมากรรมท่ีส าคัญของเบอร์นินี รูปปั้น เอนิส และ แอนชิลิส, รูปเดวิด, รูปการ
ข่มขืนของโปรเซโฟนี, รูปความลืมตัวของเซนต์เธเรซา, รูปพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส, รูปอพอล
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โลกับดาฟเน โดยเฉพาะรูปอพอลโล กับดาฟเน นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานช้ันเย่ียมช้ินหนึ่งของ
เขา ถึงกล่าวกันว่ามีความงดงามท่ีสุดในบรรดาผลงานประติมากรรมท่ีท าขึ้นในระหว่างคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 16-17 หลังจากท่ีไมเคิลแองเจลโล เสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครมีฝีมือแกะสลักหินอ่อนมีชีวิตชีวาได้
เท่ากับเขา 
 

 
ภาพท่ี 33 จันโลเรนโซ เบอร์นินี, อพอลโลกับดาฟเน, ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน, ไม่ทราบขนาด, 
1624 
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1968), 388. 
 

 
ภาพท่ี 34 จัน โลเรนโซ เบอร์นินี, เดวิด, ประติมากรรมแกะหินอ่อน, ไม่ทราบขนาด, 1623 
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1968), 388. 
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 11.  ประติมากรรมโรโกโก (Rococo Sculpture) คริสต์ศตวรรษท่ี 18 
 ศิลปะโรโกโกเป็น ศิลปะท่ี เลียนแบบศิลปะบาโรค และเจริญขึ้น ในประเทศฝรั่งเศส 
ประติมากรรมโรโกโกในประเทศฝรั่งเศสนั้นจะล้าหลังกว่างานจิตรกรรมมาก ขณะท่ีจิตรกรรมมีความ
เจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมมาก ผลงานประติมากรรมของโรโกโกขนาดใหญ่ยังรักษารูปลักษณะ
วิธีการของศิลปะคลาสสิค มีแต่ผลงานประติมากรรมช้ินเล็กเท่านั้นท่ีแสดงถึงลักษณะแบบศิลปกรรม
โรโกโกให้เห็นเด่นชัด มีการน าเอารูปแบบจากงานของเบอร์นินี ประติมากรเอกยุคสมัยบาโรคมา
ดัดแปลง นิยมสร้างผลงานให้มีขนาดเล็กแต่จะเพิ่มความละเอียดประณีตกายวิภาคของคนในรูปปั้น
ประติมากรรมช้ินเล็กจะหล่อด้วยส าริด หรือ เป็นงานเครื่องเคลือบ งานแกะสลักจะดูบางนุ่มนวลและ
แสดงความเคล่ือนไหวอย่างอ่อนช้อย 
 เรื่องราวที่แสดงออกของงานประติมากรรมโรโกโกนั้น มักน าเสนอแสดงถึงเรื่องราวรสนิยม
ของคนช้ันสูง งานรื่นเริง เนื้อหาเกี่ยวกับกามารมณ์ หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายโบราณ ศิลปะโรโก
โกถูกต่อต้านโดยกลุ่มศิลปะนีโอคลาสสิค เพราะศิลปะโรโกโกเป็นศิลปะแสดงรสนิยมของชนช้ันสูงใน
ฝรั่งเศส ประกอบกับเหตุผลทางการเมืองในยุคนั้นและมีการขุดค้นพบศิลปวัตถุของกรีก และโรมัน
โบราณในอิตาลี ศิลปะนีโอคลาสสิคจึงเข้ามามีบทบาทแทนศิลปะโรโกโก  

ประติมากรท่ีส าคัญในยุคสมัยโรโกโก อาทิ ปิกาล (Jean Baptisite Pigalle) ค.ศ. 1714-
1785 , ปาจู (Pajou) ค.ศ. 1730-1809 ,อูดง (Jean Antoine Houdon) ค.ศ. 1741-1828 , โกล
ดิยง (Clodian) ค.ศ. 1738-1814  
 

 
ภาพท่ี 35 อองตวน, Diana, ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน , ไม่ทราบขนาด, 1776 
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1968), 417. 
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12. ประติมากรรมนีโอคลาสสิค (Neoclassic Sculpture) ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18-ต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 20   

 ในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ได้เกิดเหตุการณ์หลายกรณีประกอบกันขึ้นท าให้เกิดศิลปะรูปแบบ
ใหม่ ท่ีเรียกว่า นีโอคลาสสิค หรือ ลัทธิคลาสสิคใหม่ ถือเป็นขบวนการทางสุนทรียภาพ และ 
ปฏิบัติการลอกเลียนแบบศิลปกรรมโบราณแทบทุกประการ ท้ังโครงสร้าง ส่วนสัด กลวิธี หรืออื่นๆ 
โดยเฉพาะจากกรีก และ โรมันโบราณ 

สาเหตุส าคัญทางหนึ่งท่ีท าให้เกิดความนิยมในการลอกเลียนแบบศิลปกรรมกรีกโบราณก็คือ 
การขุดค้นพบเมืองเฮอร์คูลาเนียม และ เมืองปอมเปอี ในระหว่างปี ค.ศ. 1784 ได้พบศิลปะวัตถุล้ า
ค่าท่ีอยู่ในสภาพดีเป็นจ านวนมาก นักประวัติศาสตร์ และ นักวิจารณ์ศิลปะ เห็นคุณค่าศิลปกรรม
โบราณ ส่งผลให้ประชาชนนิยมตาม และ สาเหตุส าคัญอีกคือการปฏิวัติฝรั่งเศสท าให้เกิดการต่อต้าน
ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็นระบบศักดินาอย่างรุนแรง ส่งผลให้ศิลปะบาโรค และ โรโกโก อันเป็นศิลปะ
รสนิยมของคนช้ันสูง และ ราชส านักต่างๆ ถูกต่อต้านว่าเป็นส่ิงหรูหราฟุ่มเฟือย จึงเป็นสาเหตุส าคัญ
ประการหนึ่งท่ีท าให้ลัทธิคลาสสิคใหม่เกิดขึ้น และได้รับความนิยมเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ให้เห็นวิวัฒนาการ
ของศิลปะท่ีเข้ามามีบทบาทระหว่าง ค.ศ.1760-1840 ศูนย์กลางความเคล่ือนไหวแรกเริ่มของศิลปะนี้
อยู่ท่ีกรุงโรม แต่ได้มาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดท่ีกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ศิลปะนีโอคลาสสิคเป็นท่ีนิยม
กันมากในยุโรปจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 จึงได้เส่ือมความนิยมลง 
 ประติมากรท่ีส าคัญในยุคสมัยนีโอคลาสสิค เข่น คาโนวา (Antonio Canova) ค.ศ. 1757-
1822, ธอร์วัลด์ิเซน (Bertel Thorvaldsen) ค.ศ. 1770-184419 
 

 
ภาพท่ี 36 อันโตนิโอ คาโนวา, อลีน โมนาพาร์ค มอร์เกเซ,  ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน , ไม่ทราบ
ขนาด, 1808 
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1968), 419. 
                                                             
19 คมสันต ์ค าสิงหา. 38. 
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13.  ประติมากรรมโรแมนติค (Romanticlism Sculpture) กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19-ต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 
 ศิลปินกลุ่มหนึ่งในยุโรปท่ียึดแนวคิดใหม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านศิลปะกลุ่มนีโอคลาสสิค ท่ีนับถือ
ยึดมั่นศิลปวัฒนธรรมกรีก และ โรมันในอดีต ศิลปินกลุ่มนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยยึดถือเอา
หลักอารมณ์ฝัน และ จินตนาการของตนเองขึ้นเป็นหลักการส าคัญ และ ต่อต้านผลงานท่ีสร้างขึ้นโดย
หลักวิชาการของลัทธินีโอคลาสสิค งานประติมากรรมโรแมนติคมีลักษณะเหมือนกับงานจิตรกรรม ใน
ยุคโรแมนติกประติมากรรมจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาในลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่า
หลักวิชาการหรือเหตุผล  

ประติมากรรมโรแมนติคมีความต้ังใจมุ่งแสดงอารมณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรง คล่ังไคล้เกิน
ปกติวิสัย เช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์รัก ความปิติยินดีพอใจ ความเกลียดชัง ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
แสดงออกถึงเรื่องราวท่ีแปลกประหลาด จินตนาการท่ีเพ้อฝันโดยไม่ค านึ งถึงหลักประเพณีนิยม
ขบวนการประติมากรรมโรแมนติคเริ่มขึ้นและมีการเคล่ือนไปอย่างกว้างขวางท่ัวยุโรป จนกระท่ังได้รับ
ความนิยมสูงสุดในระหว่างปี ค.ศ.1800-1850 
 ประติมากรท่ีส าคัญในยุคสมัยโรแมนติค อาทิ ฟรองซัว รูเด (Francois Rude) ค.ศ. 1784-
1855 ,จอง ปิแอร์ คอร์โต (Jean Pierre Cortot) ค.ศ. 1787-185 ,อองตวน-หลุยส์ บารีย์ (Antoine-
Louis Barye) ค.ศ. 1796-1875 , อองตวน -ออกุสต์ เปรโอ (Antone-Auguste Preault) ค.ศ. 
1809-187920 
 

 
ภาพท่ี 37 ฟรองซัว รูเด, Fiqure of La Marseillaise, ประติมากรรมหล่อส าหิด, ไม่ทราบขนาด, 
1833-1836 
ท่ี ม าภ าพ  : Germain Bazin, The History of World Sculpture. (London: Studio Vista, 
1968), 421. 
                                                             
20 วิเชียร อินทรกระทึก. 208-209. 
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14. ประติมากรรมเหมือนจริง (Realism Sculpture) ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19-ต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 
 ในท่ีสุดศิลปะโรแมนติคก็ถูกศิลปะแบบเรียลลิสม์หักล้างหลักสุนทรียภาพ โดยศิลปินกลุ่มหนึ่ง

ในฝรั่งเศสได้ประท้วงและแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักสุนทรียภาพของศิลปะกลุ่มโรแมนติกท่ีได้รับ

ความนิยมขยายวงกว้างไปท่ัวทวีปยุโรปในขณะนั้น ศิลปะแบบเรียลลิสม์ได้ก่อขบวนการและ 

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1850-1875 โดยยึดถือความจริง ถือหลักสุนทรียภาพ

เหมือนจริงตามท่ีสายตามองเห็น ซึ่งจะขัดแย้งกับความคิดความฝันตามอารมณ์ของตนแบบโรแมนติ

คอย่างตรงกันข้าม  

 สองศิลปินคนส าคัญ โรแดง และ เดอกาส์ ถือได้ว่ามีส่วนบุกเบิกการจัดวางท่าทางใหม่ๆ ของ

วงการประติมากรรม นับต้ังแต่ยุคเรอเนซองส์การจัดวางท่าทางประติมากรรมแบบคลาสสิค มีปรากฏ

เพียงไม่กี่ท่าทางท่ีคล้ายคลึงกันจวบจนคริสต์ศตวรรษท่ี 19 

 ประติมากรชาวฝรั่งเศส ออกุสต์ โรแดง Auguste Rodin ค.ศ. 1840-1917 ได้สร้างงาน 

เคราซิ่ง วูแมน (Crouching Woman) ค.ศ. 1880-1882 ซึ่งมีท่าทางแปลกไปจากประติมากรรมช้ิน

อื่นๆ ออกุสต์ โรแดง ประติมากรรมผู้น าความก้าวหน้ามาสู่วงการประติมากรรม ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค

วิธีการ แนวความคิด และการแสดงออกถึงความรู้สึกใหม่ๆ ในงานประติมากรรมยังส่งผลให้เกิดการ

คล่ีคลายและขยายตัวทางประติมากรรมต่อประติมากรรุ่นต่อมาอย่างรวดเร็ว ได้สร้างผลงาน

ประติมากรรมท่ีมีช่ือเสียงไว้มากมาย เช่น รูปป้ันชาวเมืองกาเลส์ รูปบัลซัค ประตูนรก นักคิด หรือ จูบ 

ฯลฯ  

เอดการ์ เดอกาส์ (Edgar Degas) ค.ศ. 1834-1917 จิตรกรฝรั่งเศสในกลุ่มอิมเพรสช่ันนิสม์ 

ยุคสมัยใหม่ ได้สร้างผลงานประติมากรรมรูปนักเต้นบัลเล่ต์หญิงในอิริยาบถและท่าทางท่ีดูเป็น

ธรรมชาติ ขณะตอนท่ีเธออยู่ด้านหลังเวทีในโรงละคร เช่น ขณะแต่งตัว ยืดแข้งยืดขา ซักซ้อมการ

แสดงก่อนจะออกไปท าการแสดงจริงบนเวที ซึ่งต่างไปจากประติมากรรมแบบคลาสสิค ประติมากรรม

ช้ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเดอกาส์ คือ Petite danseuse de quatorzeans ค.ศ. 1881 เป็นรูปนัก

บัลเล่ต์สาวหล่อส าริด สวมใส่เส้ือผ้าและผูกผมด้วยริบบิ้นจริงๆ เป็นหนึ่งในผลงานประติมากรรม

ส่ือผสมช้ินแรกๆ ของวงการประติมากรรมตะวันตก21 

                                                             
21 Ibid. 221. 
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ภาพท่ี 38 ออกุสต์ โรแดง, Crouching Woman, ประติมากรรมหล่อส าริด, 95.3 x 70.2 x 61.6 ซม.
, 1880-1882 
ท่ีมาภาพ : Smithsonian Institution, Crouching_Woman. เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560, 
เข้าถึงได้จากhttps://en.wikipedia.org/wiki/Crouching_Woman. 
 

 
ภาพท่ี 39 เอดการ์ เดอกาส์, Pequena bailarina de 14 anos,  ประติมากรรมหล่อส าริด, 34.7 x 
98.9 x 35.2  ซม., 1878-1881 
ท่ีมาภาพ : Smithsonian Institution, Pequena bailarina de 14 anos. เข้าถึงเมื่อ 14 
กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://pt.wikipedia.org/wiki/La_Petite_Danseuse_de_ 
Quatorze_Ans. 
 
 15.  ประติมากรรมศิลปะสมัยใหม่ ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20  

เมื่อเข้าสู่ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ประติมากรรมในตะวันตก ก็แยกออกไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆ สอง
กลุ่ม กลุ่มแรกยังคงสืบทอดการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบด้ังเดิม ในการสร้างรูปคนเหมือน 

https://en.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_Institution
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คนเปลือย แสดงความงามทางสรีระของมนุษย์ การปั้นดินหล่อโลหะรูปเหมือนหรือการแกะสลักหิน 
โดยจะปรากฏเป็นผลงานประเภทอนุสาวรีย์ต่างๆ งานตกแต่งท่ีสาธารณะท่ีมีลักษณะเป็นทางการ
ท่ัวไป งานประเภทนี้ไม่ถือว่าเป็นศิลปะสมัยใหม่ในช่วงขณะนั้น22 

กลุ่มท่ีสอง กระแสของศิลปะสมัยใหม่ในช่วงทศวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษท่ี 20  ศิลปิน ปา
โบล ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) ค.ศ.1881-1973 ได้ท าประติมากรรมแนวคิวบิสม์ (Cubism) ขึ้นเป็น
ช้ินแรกคือ Head of  Fernande ในปี ค.ศ. 1909 เป็นผลงานท่ีเริ่มปรากฏให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลง
ของผลงานประติมากรรม โดยออกจากความเหมือนจริงไปสู่ความเป็นนามธรรม ระหว่าง ค.ศ. 1912-
1913 ปิกัสโซ่ ใช้แผ่นโลหะและเส้นลวดสร้างประติมากรรมนูนสูงเป็นรูปกีตาร์ ต่อมา วลาดิเมียร์ ทัธ
ลิน (Wladimir Tatlin) ค.ศ.1885-1953 ศิลปินชาวรัสเซียได้ไปเห็นผลงานของปิกัสโซ่เข้า จึงลอง
น าเอาวิธีการใช้วัสดุและ การสังเคราะห์รูปทรงไปวิเคราะห์สร้างสรรค์ต่อจนกลายเป็นงาน
ประติมากรรมนามธรรมช้ินแรกของโลก 

 

 
ภาพท่ี 40 ปาโบล ปิกัสโซ่, Woman’s Head, Bronze, 41.3 x 24.7 x 26.6 ซม., 1909 
ท่ีมาภาพ :  James Joyce, Pablo Picasso, Head of a Woman. เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://panathinaeos.com/2013/04/22/head-of-a-woman-picassos-
interpretations-of-fernande-olivier/. 
 
 กระแสนามธรรมนับได้ว่าเป็นกระแสหลักของประติมากรรมสมัยใหม่ ท่ีประติมากรต่างมุ่ง

ค้นคว้าการสร้างสรรค์งานแนวใหม่ๆ และ เทคนิคใหม่ๆ เช่น การคล่ีคลายรูปทรงทางธรรมชาติ ให้ลด

ความเหมือนจริงลงจนกลายไปเป็นความงามทางนามธรรม มีการสร้างงานด้วยวัสดุใหม่หรือมีอยู่เดิม

                                                             
22 วัชระ ประยูรค า, สจูบิัตรนิทรรศการ ฟื้นจิตวญิญาณตะวันออก คร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2547). 
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แต่ประติมากรรุ่นเก่าไม่เคยคิดจะน ามาใช้ มีความหลากหลายในการใช้วัสดุมากขึ้น เช่น แผ่นโลหะ

บางๆ เหล็กเส้น เชือก กระจก การน าเอาหินมาติดต้ังผสมกับโลหะ เป็นต้น  

ในต้นศตวรรษท่ี 20 มีการน าวัสดุส าเร็จรูป (Ready Made) มาสร้างงานประติมากรรมครั้ง

แรก โดย มาร์เซล ดูชองป์ Marcel Duchamp ค.ศ.1887-1968 ในความเป็นจริงผลงานและแนวคิด

ของ ดูชองป์ ไม่มีความเกี่ยวกับกระแสการสร้างผลงานนามธรรมในกลุ่มท่ีสอง แต่มีส่วนส าคัญท่ี

ก่อให้เกิดกระแสในการน าเอาวัสดุแปลกใหม่หรือวัสดุธรรมดาในชีวิตประจ าวันมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมนามธรรม  

 

 

ภาพท่ี 41 มาร์เซล ดูชองป์, Fountain, Porcelain, 360 x 480 x 610 ซม., 1917, 
ท่ีมาภาพ :  Photothink, Marcel Duchamp presented Fountain. เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 

2559, เข้าถึงได้จาก https://photothink.org/2017/05/07/signatures-on-photographs/. 

 

16.  ประติมากรรมศิลปะหลังสมัยใหม่ (ศิลปะร่วมสมัย)  

ปลายของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ต้ังแต่ช่วง 1960 เป็นต้นมา กระแสของศิลปะสมัยใหม่เริ่มมี

ความแปรเปล่ียนไม่มากนัก ลัทธิศิลปะสมัยใหม่เริ่มอ่อนแรงลง ศิลปะรูปแบบนามธรรมถึงจุดอิ่มตัว 

ทศวรรษต่อมา ศิลปินนักคิดและนักวิจารณ์หลายส านักกล่าวกันว่า “ศิลปะสมัยใหม่” ส้ินสุดแล้ว โลก

แห่งศิลปะเข้าสู่ยุค “หลังสมัยใหม่” หรือโดยท่ัวไปก็จะนิยมใช้ค าว่า “ศิลปะร่วมสมัย” แทนค าว่า 

“ศิลปะสมัยใหม”่23 

                                                             
23 Ibid. 7. 
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 ประติมากรรมในศิลปะร่วมสมัยเริ่มกลับไปสู่แนวทางและเทคนิคเดิมๆ กลับไปหาส่ิงท่ีกลุ่ม 

ศิลปะสมัยใหม่ มองว่าล้าสมัยหรือถูกปฏิเสธ เช่น การปั้นประติมากรรมรูปคนเหมือนรูปแบบเหมือน

จริง การถอดพิมพ์หล่อขี้ผ้ึง การหล่อโลหะ หล่อส าริด หรือ สร้างงานด้วยวัสดุใหม่ๆ เช่น เรซิ่นไฟ

เบอร์กลาส เนื้อหาของผลงานท่ีมีลักษณะท่ีมีการเล่าเรื่องราว ซึ่งกลุ่มศิลปะนามธรรมปฏิเสธ แต่ก็มิได้

กลับไปสร้างผลงานแบบโบราณ และ ศิลปะร่วมสมัยไม่สนใจท่ีจะน าเสนอเรื่องราวแบบรับใช้ศาสนา 

หรือการโฆษณาชวนเช่ือเพื่อรัฐ  

 ความเหมือนจริงท่ีประติมากรรมร่วมสมัยสร้างสรรค์ขึ้น ไม่ใช่การน าเสนอเรื่องราวของความ

จริงความดีความงามในแนวคิดแบบอุดมคติ แต่ส่ิงท่ีประติมากรมร่วมสมัยสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความ

จริงท่ีเป็นไปของโลกปัจจุบัน ครึ่งหลังปลายของศตวรรษท่ี 20 จนถึงศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา ผลงาน

เริ่มมีความซับซ้อนแปลกประหลาดมากขึ้น ประติมากรรมร่วมสมัยมีความพัฒนามากไปพร้อมๆ กับ

วิทยาการ เทคนิคการสร้างสรรค์ใหม่ๆ  การผสมเทคนิคประติมากรรมแบบเหมือนจริงกับวัสดุ

ส าเร็จรูป และ ศิลปะการจัดวางให้สัมพันธ์และเหมาะสมไปกับพื้นท่ีท่ีแสดงผลงาน ตัวอย่างผลงาน

ประติมากรรมส่ือประสม โดยเริ่มจากผลงานในยุคทศวรรษ 1960 

  ในยุคคริสต์ทศวรรษ 1970 ศิลปินท่ีได้การยอมรับว่าเป็นแนวหน้าของศิลปะแบบแอสเซม

เบลจ (Assemblage) เทคนิคทางศิลปะท่ีใช้วัสดุต่างชนิดมาประกอบกัน น าเสนอโดย ศิลปินคู่ เอ็ด 

และ แนนซี่ เคียนโฮลซ์ (Ed and Nancy Klenholz) ศิลปินท่ีมักจะน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับความ

เส่ือม ความเก็บกดทางเพศ และ ความรุนแรงท่ีแฝงอยู่ในความซ้ าซากจ าเจของชีวิตประจ าวัน เช่น 

ผลงาน เดอะ สเตท ฮอสปิตัล (The State Hospital) ในค.ศ. 1966  หุ่นชายเปลือยท่ีมีหัวประหลาด 

คล้ายกับมนุษย์ต่างดาว 2 คน  นอนอยู่ในเตียงท่ีมีลักษณะเก่าซอมซ่อภายในห้องจัดแสดง ท่ีมีแสงสี

โทนร้อน ชวนให้รู้สึกหดหู่ ท้อแท้และส้ินหวัง และอีกหนึ่งตัวอย่างผลงาน “โซลล่ี “17 (Sollie 17) ใน

ค.ศ. 1979-1980  ท่ีเอ็ด และ แนนซี่ เคียนโฮลซ์ (Ed and Nancy Klenholz) ได้สร้างห้องเล็กๆ 

เฟอร์นิเจอร์เก่าๆ โทรมๆ ท่ีภายในห้องมีหุ่นชายเปลือยใส่แต่กางเกงในจ านวน 3 ตัว อยู่ในอิริยาบถ

ต่างๆ นอนอ่านหนังสือ นั่งคอตกอยู่ขอบเตียงและยืนเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง เนื้อหาต้อการส่ือ

ถึงชีวิตคนสมัยใหม่ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองท่ีมีชีวิตประจ าวันอันน่าเบ่ือหน่าย ชีวิตมีแต่ความเศร้าหมองดัง

กับนักโทษสงคราม ในค่ายเชลยศึก 
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ภาพท่ี 42 Ed and Nancy Klenholz, Sollie 17, ประติมากรรมส่ือประสม, 304.8 x 853.4 x 

426.7 ซม., 1979-1980 

ท่ีมาภาพ : Smithsonian American Art Museum, Sollie 1979-1980. เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 
2559, เข้าถึงได้จาก http://americanart.si.edu/collections/search/artwork/?id=68049. 
 
 จอร์จ ซีกัล George Segal ค.ศ. 1924-2000 อดีตจิตรกรรูปแบบส าแดงอารมณ์ ผันตัวมา

เป็นประติมากร เขาสนใจในความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมของคนในสถานการณ์ต่างๆ จอร์จ ซีกัล ใช้

เทคนิคถอดพิมพ์ปูนปลาสเตอร์จากคนจริง แล้วประกอบติดต้ังผลงานประติมากรรมเข้ากับวัสดุของใช้

ส าเร็จรูป พื้นผิวของหุ่นจะมีลักษณะร่องรอยการสาดสลัดปูนพลาสเตอร์ คล้ายคลึงกับร่องรอยจาก

การสาดสีของจิตรกรแนว แอ็บสแตรค เอ็กซ์เพรสช่ันนิสน์ (Abstract Expressionism)  ตัวอย่าง

ผลงานช่ือ “เดอะ บัส ไดรฟ์เวอร์” (The Bus Driver) จอร์จ ซีกัล ติดต้ังหุ่นปลาสเตอร์สีขาวรูปคนท่า

นั่งขับรถ เข้ากับช้ินส่วนของรถบัส ซึ่งมีท้ังเบาะนั่ง พวงมาลัยและกล่องเก็บเงินค่าโดยสาร จอร์จ ซีกัล 

มักน าเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน อิริยาบถง่ายๆ มาน าเสนอในลักษณะหยุดนิ่ง บ่อยครั้งท่ีผลงานของ 

จอร์จ ซีกัล ถูกจัดรวมเข้าไปในป๊อปอาร์ต (Pop Art) เพราะมักจะสร้างผลงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วม

สมัย แต่แนวทางหลักของศิลปิน จะต่างไปจากกลุ่มศิลปินป๊อปอาร์ต24 

 

                                                             
24 Ibid. 7. 
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ภาพท่ี 43 George Segal, The Bus Driver, 1962, ประติมากรรมส่ือประสม, 226 x 131 x 195 
ซม., 1962 
ท่ีมาภาพ : Moma, The Bus Driver 1962. เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.moma.org/collection/works/81374?locale=en. 
 

ดวน แฮนสัน (Duane Hanson) ค.ศ.1925-1996 ศิลปินชาวอเมริกัน ต้ังแต่ปลายคริสต์

ทศวรรษ 1960 ดวน แฮนสัน เริ่มสร้างผลงานประติมากรรมรูปแบบเหมือนจริงมากท่ีเรียกกันว่า 

Hyper Realistic ด้วยเทคนิคการถอดพิมพ์จากคนจริง ใส่เส้ือผ้าติดต้ังผลงานเข้ากับวัสดุส าเร็จรูป 

ตัวอย่างผลงาน “ควีนนี่” (Queenie) เป็นพนักงานท าความสะอาดผู้หญิงผิวด ารูปร่างอ้วนท้วมยืนนิ่ง

แข็ง แสดงสีหน้าลักษณะนิ่งเฉยดูไม่มีความสุข  ดวน แฮนสัน มักจะเลือกน าเสนอบุคลิกของกลุ่มคน

ระดับล่างชนช้ันแรงงานของอเมริกา ท่ีตกอยู่ในวังวนความทุกข์ของโลกสังคมสมัยใหม่ ท่ีเต็มไปด้วย

ภาระมากมาย ผลงานชุดท่ีดังท่ีสุดเป็นผลงานท่ีน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นเสียดสีสังคมอเมริกัน 

สังคมแบบสูตรส าเร็จท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความน่าเบ่ือ การน าเสนอชีวิตปกติประจ าวันท่ีใครก็หนีไปไหน

ไม่พ้น เช่นเป็นหุ่นนักท่องเท่ียว และ แม่บ้านท่ีมีวัฒนธรรมการแต่งตัวและพฤติกรรมต่างๆ 
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ภาพท่ี 44 Duane Hanson, Queenie, ประติมากรรมส่ือประสม, ไม่ทราบขนาด, 1995 
ท่ีมาภาพ : Thomas Buchsteiner, and Otto Letze. Duane Hanson: Sculptures of the 

American Dream. (Germany: Hatje Cantz Verlag, 2007), 61. 

  

คิคิ สมิธ (Kiki Smith) ค.ศ.1954 ศิลปินหญิงชาวอเมริกัน (American,Born in Germany) 

กับผลงานประติมากรรมช่ือ เทรน (Train) ศิลปินท าการถอดพิมพ์จากผู้หญิง หล่อด้วยขี้ผ้ึง และ

ประดับสร้อยลูกปัดเข้าไปท่ีบริเวณหว่างขา เนื้อหาถึงความเจ็บปวด และ ความจริงทางธรรมชาติโดย

ลักษณะทางกายภาพของผู้หญิง สร้อยลูกปัดท่ีหลุดร่วงเป็นสายแทนค่าถึงประจ าเดือน ท้าทาย

ภาพลักษณ์แห่งเรือนร่างของผู้หญิงท่ีเหล่าศิลปินชายน าเสนอความเป็นผู้หญิงแบบด้ังเดิมในงานศิลปะ

โดยมากจะเป็นภาพของวัตถุทางเพศท่ีสวยงาม เป็นท่ีต้ังแห่งกิเลสราคะ ผลงานของ  คิคิ สมิธ จัดว่า

เป็นแนวสตรีนิยมหรือศิลปะสิทธิสตรี (Feminist Art) แบบหนึ่ง25 

 

                                                             
25 Ibid. 8. 



 69 

 
ภาพท่ี 45 Kiki Smith, Train, ประติมากรรมส่ือประสม, ไม่ทราบขนาด, 1993 
ท่ีมาภาพ : Iris C, Train. เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.pinterest. 
com/pin/97601516894889369/. 
  

ชาร์ลส์ เรย์ (Charies Ray) ศิลปินจาก Los Angeles  ใช้เทคนิคหล่อไฟเบอร์กลาสตัวอย่าง

ผลงาน คือ “โฮ! ชาร์ลี, ชาร์ลี...!” (Oh! Charley, Charley ….!)  ค.ศ. 1992  ชาร์ลส์ เรย์  ท าการ

ถอดพิมพ์ตัวเองเป็นรูปเปลือย จ านวน 8 ตัว โดยท่ีรูปเปลือยท้ังหมดก าลังท าท่าร่วมรักกันในลีลาต่างๆ 

ในลักษณะภาพรวมเป็นกลุ่มเหมือนการมีเซ็กซ์หมู่กับตัวเอง ซึ่งการมั่วสุมทางเพศอย่างเมามัน ส่ือถึง

ยุคสมัยแห่ง เช้ือเอชไอวี หรือ โรคเอดส์  ผลงานแสดงถึงอารมณ์ท่ีน่าสมเพช ผสมกับสภาพจิตของคน

ท่ีลุ่มหลง หมกมุ่นอยู่กับตัวเองหรือท่ีเรียกกันว่าเป็นอาการ “นาซิสซัส” (Narcissism) โรคคล่ังตัวเอง 

 

 
ภาพท่ี 46 Charies Ray, Oh! Charley, Charley ….!, ประติมากรรมหล่อไฟเบอร์กลาส, ไม่ทราบ
ขนาด, 1992 
ท่ีมาภาพ: Huang Jin-Cheng, Oh! Charley, Charley ….!. เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2559, เข้าถึง
ได้จาก https://www.pinterest.com/HuangJinCheng/charles-ray/?lp=true. 
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 เจค และ ดิโนส แชปแมน (Jake & Dinos Chapman) ศิลปินชาวอังกฤษ ศิลปินผู้สร้าง

ผลงาน 3 มิติท่ีมีลักษณะชวนขนหัวลุก ด้วยกรรมวิธีเทคนิคหล่อเรซิ่นไฟเบอร์กลาสเป็นหุ่นเด็กเปลือย 

ท่ีมีผิวและสีผิวท่ีดูเรียบ สวมใส่วิกผม มีลักษณะเหมือนกับหุ่นโชว์เส้ือผ้าแฟช่ัน ศิลปินท าการ

ผสมผสานช้ินส่วนอวัยวะต่างๆ อย่างผิดปกติวิสัยท่ัวๆ ไป ผลงานบางช้ินมีร่างกายติดกันกว่า 10 ร่าง 

10 หัว บางช้ินมีจมูกยื่นออกมาเป็นอวัยวะเพศชาย ผลงานบางช้ินก็มีปากเป็นรูปแบบรูทวารหนัก 

หรือบางช้ินก็มี 1 ร่าง 4 หัว และ หุ่นทุกตัวจะสวมรองเท้าผ้าใบแบบแฟช่ันสมัยใหม่  ผลงานชวนให้

จินตนาการไปถึงโศกนาฏกรรมจากเทคโนโลยีชีววิทยา เป็นผลงานท่ีสร้างความแปลกประหลาด 

พิสดาร ผิดปกติ มีประเด็นร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน ยุคของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีสวนทางกับความเส่ือมของร่างกายและจิตใจมนุษยชาติ  

 

 
ภาพท่ี 47 Jake & Dinos Chapman, Cockroach Kid, ประติมากรรมส่ือประสม, 105 .4 x 55.9 
x 47 ซม., 1994 
ท่ีมาภาพ :  Artnet, Cockroach Kid. เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.artnet.com/artists/jake-and-dinos-chapman/past-auction-results. 
  

แพทริเซีย พิคซินินิ (Patricia Piccinini) ศิลปินหญิงชาวออสเตรเลีย ใช้เทคนิคกรรมวิธีทาง

ประติมากรรมรูปแบบเหมือนจริงมาก (Hyper Realistic) ด้วยเทคนิคแบบหุ่นขี้ผ้ึง หล่อผลงานด้วย

วัสดุ ซิลิโคน และเรซิ่น แล้วแต่งเติมด้วยขนในส่วนต่างๆ จนเหมือนจริงแบบทุกรูขุมขน แพทริเซีย พิค
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ซินินิ สร้างรูปจ าลองส่ิงมีชีวิตท่ีผิดมนุษย์ ท าให้จินตนาการคาดเดาว่า ส่ิงมีชีวิตเหล่านี้น่าจะเกิดจาก

เทคโนโลยีจ าพวกการตัดต่อทางพันธุกรรมหรือการโคลนนิ่ง ท าให้เกิดส่ิงมีชีวิตท่ีดูเป็นลูกผสมระหว่าง

สัตว์กับคน  

 

 
ภาพท่ี 48 Patricia Piccinini, Young Family, ประติมากรรมส่ือประสม 169x 93.6 x 130 ซม., 
2002-2003 
ท่ีมาภาพ : Avax.news, Young Family. เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://avax.news/wow/Sculptures_By_Patricia_Piccinini.html. 
 

รอน มิวอิค (Ron Mueck) ศิลปินชาวออสเตรเลีย กับผลงานประติมากรรมรูปแบบเหมือน

จริงมาก (Hyper Realistic) มีจุดเด่นอยู่ท่ีขนาดและสัดส่วน ท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การสร้าง

ผลงานเริ่มต้นจากการสร้างต้นแบบท่ีท าด้วยดินน้ ามัน สร้างแม่พิมพ์จากแบบด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อ

ผลงานโดยใช้ซิลิโคน ระบายสีหรือพ่นสีทับ ติดผม ติดขน ใส่ลูกตาเทียม  ผลงานมีความโดดเด่นใน

เรื่องความเหมือนจริง ตัวอย่างผลงานท่ีสร้างช่ือเสียง อาทิเช่น “Dead Dad” ศพของพ่อท่ีตาย นอน

เปลือยกายมีขนาดเล็กกว่าคนปกติท่ัวๆ ไป มีความสูงเพียง 102 ซม. รวมถึงผลงานช้ินเอกอย่าง 

Pregnant Woman ผู้หญิงท้องแก่ ท่ีมีขนาดและความสูงถึง 252 ซม. เป็นต้น 
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ภาพท่ี 49 Ron Mueck, Dead Dad, ประติมากรรมส่ือประสม, 20 x 38 x 102 ซม., 1996-1997 

ท่ีมาภาพ : Ron Mueck, Thames & Hudson Ltd. (New York: Thames & Hudson Inc, 
2005), 16. 
 

 
ภาพท่ี 50 Ron Mueck, Pregnant Woman, ประติมากรรมส่ือประสม, 252 x 78. x 72.0 ซม., 
2002 
ท่ีมาภาพ : Ron Mueck, Thames & Hudson Ltd. (New York: Thames & Hudson Inc, 
2005), 122. 

 
ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยท่ียกตัวอย่างมาท้ังหมดนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสรูปแบบ

ประติมากรรมแบบเหมือนจริง ท่ีมีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต และ สภาพสังคมท่ัวๆ ไปแบบสังคม
ร่วมสมัย ซึ่งแตกต่างไปจากยุคศิลปะก่อนสมัยใหม่ การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบเหมือนจริงมักจะถูก
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น ามาใช้เพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรับใช้ความเช่ือทางศาสนา รับใช้ชนช้ันสูง ความงามท่ีหลุดพ้น
ไปจากความเป็นสามัญของโลกในชีวิตประจ าวัน ไปจนถึงความเป็นนามธรรมในศิลปะสมัยใหม่ รูปท่ี
ศิลปินคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นนั้นเป็นโลกของนามธรรมและความเป็นอุดมคติ 
 ปลายศตวรรษท่ี 20 และต้นศตวรรษท่ี 21 รูปแบบเหมือนจริงถูกน ากลับมาใช้อีกครั้งเพื่อเผย
ให้เห็นถึงความงามใหม่ ความเป็นสามัญของโลกในชีวิตประจ าวัน ผ่านเทคนิคประติมากรรมแบบ
เหมือนจริงไปถึง รูบแบบ “ไฮเปอร์ เรียลลิสม์” ความเหมือนจริงแบบเก็บรายละเอียดทุกรูขุมขน 
ความเหมือนจริงแบบศิลปะร่วมสมัย ซึ่งไร้ขีดจ ากัดในการเลือกใช้วัสดุ และ การน าเสนอแนวทาง
ความคิดอย่างอิสระ26 
 

ความเป็นมาของประติมากรรมรูปคนเหมือนในประเทศไทย 

 ผลงานศิลปกรรมในประเทศไทยเมื่อสมัยต้นรัตนโกสินทร์ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมได้รับ
อิทธิพลมาจากศิลปะสมัยอยุธยา และ ยังคงสืบทอดรูปแบบไทยประเพณีเรื่อยมา จวบจนมาถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2367 - 2394) เริ่มมีการเข้ามาของ
ชาวต่างชาติในสยามประเทศ ส่งผลให้อิทธิพลทางตะวันตกได้แพร่หลายมาสู่ประเทศไทย  มีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ งานทัศนศิลป์แขนงประติมากรรมก็
เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาคล่ีคลายจากงานอุดมคติไปสู่ความเหมือนจริงในลักษณะของ
การปรับตัวเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) มีการปั้นประติมากรรมรูปคน
เหมือน รูปปั้นพระสงฆ์ และ ขุนนาง ท่ีมีลักษณะของรายละเอียดท่ีแสดงความจริงแบบประติมากรรม
รูปเหมือนคน  ผสมกับความเป็นอุดมคติแบบพระพุทธรูป  ตัวอย่างเช่น 1.พระรูปสมเด็จพระสังฆราช 

(สุก) โดยฝีมือหลวงเทพรจนา (พลับ) 2.พระรูปสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) โดยฝีมือหลวงกัลป์มา
พิจิตร และ 3.พระนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยฝีมืออาจารย์ฉิม รูปท่ีหนึ่งและสองจะมีลักษณะ
ผสมผสานรูปแบบเก่าท่ีเป็นแบบอุดมคติกับลักษณะใหม่ ลักษณะแสดงออกว่าเป็นรูปแบบเก่าเป็น
แบบอุดมคติ เช่น ท่านั่งขัดสมาธิ การปั้นแขน มือ และ เท้า ในลักษณะเดียวกับพุทธลักษณะ พระพุทธ
ลักษณะของพระพุทธรูปท่ีเป็นแบบประเพณีด้ังเดิม  เริ่มมีลักษณะใหม่แปลกไปจากด้ังเดิมตรงท่ี
ใบหน้ามีความเหมือนจริงตามปกติธรรมดามากขึ้น เหมือนคนจริงจนมากเกินไปกว่าพระพักตร์ของ
พระพุทธรูป มีการปั้นเน้นความปูดโปนของโหนกค้ิว และ แก้ม กล้ามเนื้อคอ และ กระดูกไหปลาร้า รูป
ปั้นที่สาม เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ยิ่งมีความก้าวล้ าหน้ายิ่งไปกว่าสองรูปแรกท่ีกล่าวมา 

                                                             
26 Ibid. 7. 
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เพราะมีท่าทางนั่งเหมือนจริงแบบมนุษย์ปกติธรรมดาท่ัวไป  ในส่วนของใบหน้า ทรงผม รูปร่างมี
ลักษณะลงพุง กางเกงและผ้าพาดไหล่ดูสมจริง  

ประติมากรรมท้ังสามช้ินท่ีกล่าวมานี้ล้วนแต่สร้างขึ้นหลังจากผู้เป็นแบบเสียชีวิตไปแล้วทั้งส้ิน 

แต่ก็นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผลงานประติมากรรมรูปคนเหมือน ในสยามประเทศ27 
 

 
ภาพท่ี 51 หลวงเทพรจนา, พระรูปสมเด็จพระสังฆราช (สุก) พ.ศ.2367 - 2394, ประติมากรรมหล่อ
โลหะสัมฤทธิ์, สูง 86 ซม.       
ท่ีมาภาพ : สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่: ว่าด้วยความพลิกผันของศิลปะจาก

ประเพณีสู่สมัยใหม่. (กรุงเทพฯ :บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2545), 10. 

 

 
ภาพท่ี 52 หลวงกัลป ์มาพิจิตรและฉิม, พระรูปสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ (ขุน), ประติมากรรม
ประติมากรรมหล่อโลหะสัมฤทธิ์, สูง 72 ซม. 
ท่ีมาภาพ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประติมากรรมสมุด

ภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, 2525), 200. 
                                                             
27 สุธี คุณาวิชยานนท์. 150-152. 
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ภาพท่ี 53 เล็ก [ไม่ปรากฏนามสกุล], เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), ประติมากรรมหล่อโลหะ
สัมฤทธิ์, สูง 108 ซม. 
ท่ีมาภาพ : สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่: ว่าด้วยความพลิกผันของศิลปะจาก

ประเพณีสู่สมัยใหม่. (กรุงเทพฯ :บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2545), 10. 

 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลท่ี 4 พ.ศ. 2394 - 2411) เป็นช่วงท่ี
ประเทศทางตะวันออก ต่างตกอยู่ในสภาวะการถูกคุกคามจากการล่าอาณานิคมของชาติโลกตะวันตก 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงวิธีการท่ีจะท าให้สยามประเทศอยู่รอดและคง
เอกราชไว้ได้นั้นคือ การยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกแล้วน ามาประยุกต์ปรับปรุงให้เข้ากับวัฒนธรรม
ไทย  มีการเปิดสัมพันธ์ไมตรีกับชาวต่างชาติ จึงท าให้ประเทศมีการพัฒนาการในวิทยาการด้านต่างๆ  

ด้านงานศิลปกรรม สาขาประติมากรรม มีการสร้างประติมากรรมพระราชานุสรณ์แบบ
เหมือนจริงขึ้น โดยประติมากรชาวฝรั่งเศส ช่ือ เออมีล  ฟรองชัวส์ชาตรูส ปั้นรูปพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) จากรูปพระบรมฉายาลักษณ์ หล่อด้วยกาไหล่ทองสูงประมาณ 1 ศอก 

เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรแล้วไม่เป็นท่ีพอพระทัยนัก เพราะรูปป้ันดูอ้วนและมีกล้ามเนื้อแบบฝรั่งมาก
เกินไป จึงด ารัสให้หลวงเทพรจนา (พลับ) ภายหลังเปล่ียนช่ือเป็นพระยาจินดารังสรรค์ ทรงลองให้นาย
พลับปั้นรูปเหมือนขนาดเท่าพระองค์จริงถวาย เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรแล้วเป็นท่ีพอพระทัย  จึง
กล่าวได้ว่าเป็นประติมากรรมรูปเหมือนขนาดเท่าคนจริงช้ินแรกของประเทศไทย ท่ีปั้นในขณะท่ีผู้เป็น
แบบยังคงมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นการหักล้างความเช่ือของคนไทยในยุคนั้น ท่ีจะไม่ยอมถ่ายรูปหรือปั้นรูป
จ าลองในขณะท่ียังมีชีวิตอยู่28 

                                                             
28 คณะจติรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, ประติมากรรมสมุดภาพ ประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
(กรุงเทพ: ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, 2525). 172. 
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ภาพท่ี 54  หลวงเทพรจนา, ประติมากรรมบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,  
ประติมากรรมหล่อโลหะรมด า, ขนาดเท่าพระองค์จริง 
ท่ีมาภาพ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประติมากรรมสมุด
ภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต , 2525), 198. 
  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2411 - 2453)  หลังจากการ

ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 100 ปี ในปี 2425 การบริหารประเทศส่วนใหญ่ก้าวเข้าสู่ภาวะอารายธรรม

ตะวันตกอย่างเต็มท่ี มีการพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรือง พัฒนาประเทศทางด้านสาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทันอารยประเทศหรืออารยตะวันตก โดยทรงเสด็จประพาสยุโรป ได้ทรง

น าสถาปนิก จิตรกร ประติมากรรมชาวตะวันตกส่วนใหญ่เป็นชาวอิตาลี เข้ามาท างานในประเทศไทย 

ทรงโปรดให้สร้างหมู่พระท่ีนั่งต่างๆ เช่น พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท พระท่ีนั่งอนันตสมาคม เป็นโอกาส

ให้ช่างศิลปะของไทยทุกสาขาได้ปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศได้เรียนรู้ ในด้านงานประติมากรรม

ต่างๆ มักจะเป็นงานสะหลักหินอ่อน  ซึ่งส่งมาจากยุโรปโดยเฉพาะ ผลงานจากประเทศอิตาลี เพื่อ

ประดับพระบรมราชวัง พระราชวังในกรุงเทพฯ และหัวเมือง มีการสร้างพระบรมราชาอนุสาวรีย์ขึ้น

เป็นครั้งแรกของประเทศไทย อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งส่ังท าจากยุโรป และ น ามาติดต้ังไว้ท่ี

หน้าพระท่ีนั่งอนันตสมาคม  ยังมีผลงานประติมากรรมคนเหมือนอื่นๆ เช่น ประติมากรรมประดับ

สะพานข้ามคลอง ภาพปั้นนูนสูง รูปหญิงไทยอุ้มลูกเอามือปิดตาร้องไห้  ประดับสะพานมหาดไทยอุทิศ

และสะพานร้องไห้  เป็นต้น ฯลฯ29 

                                                             
29 Ibid. 18. 
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ภาพท่ี 55 ปั้นโดยช่างชาวฝรั่งเศส ปั้นหล่อในประเทศฝรั่งเศส, พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรง
ม้า, ประติมากรรมหล่อโลหะสัมฤทธิ์, ไม่ทราบขนาด, 2451 
ท่ีมาภาพ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประติมากรรมสมุด

ภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, 2525), 201. 

  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6 พ.ศ. 2443 - 2467) พระองค์ทรงได้รับ

การศึกษามาจากประเทศอังกฤษ  ทรงใช้ชีวิตตามแบบยุโรปต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์  เมื่อเสด็จขึ้น
ครองราชย์ พระองค์กับเจ้าฟ้าข้าราชบริพารหนุ่มๆ ในราชส านักซึ่งถูกทรงไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 

และได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาต่างๆ  กลับมาพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น  สร้างความ
เปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม การใช้ชีวิตร่วมสมาคมกับชาวฝรั่ง และ รัชกาลท่ี 6 ทรงโปรดให้สร้าง
พระราชวังสนามจันทร์ท่ีจังหวัดนครปฐม เป็นคฤหาสน์ท่ีงดงาม  เช่น บ้านคหบดีแบบ ขุนนางใน
อังกฤษ มีคูคลองสะพานข้าม และ ศาลาพักร้อนทอดไปกลางสระน้ า มีตึกใหญ่น้อยดูแปลกตาออกไป 

เมื่อสุนัขของพระองค์ช่ือ “ย่าเหล” เสียชีวิต ทรงโปรดให้ปั้นรูปย่าเหล่ส่งมาจากต่างประเทศ หล่อด้วย
สัมฤทธิ์ติดเป็นอนุสาวรีย์ ศิลปะตะวันตกเริ่มฝังรากลึกลงไปในสังคม และวัฒนธรรมของไทยอย่าง
มั่นคง มีการตกแต่งพระท่ีนั่งในพระบรมราชวัง  สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ อาคารพาณิชย์และ
แพร่ขยายไปในอาคารบ้านเรือนของคนสามัญด้วยงานประติมากรรม และ จิตรกรรมแบบภาพเหมือน
มากขึ้น เพื่อแสดงถึงรสนิยมอันสูงของผู้อยู่อาศัย30 
 ทางการศึกษาศิลปะการช่าง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ได้ทรงต้ัง
โรงเรียนเพาะช่างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2456 จัดสอนศิลปะการช่างท้ังแบบตะวันตก และ แบบไทยให้แก่

                                                             
30 Ibid. 19. 
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กุลบุตร-ธิดาท่ัวไป และทรงเริ่มเห็นความจ าเป็นท่ีจะให้ช่างเขียนท ารูปปั้นต่างๆ จ าพวกเหรียญตรา 

งานปั้นอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ และ พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งช่างไทยยังมิได้มีความช านาญงาน
ภาพเหมือนขนาดใหญ่ จึงส่ังให้เชิญช่างประติมากรรมจากอิตาลี ผู้ได้รับเลือกท่านหนึ่งคือ คอราโด เฟ
โรจี ต่อมาได้โอนสัญชาติเป็นไทย มีช่ือว่า ศิลป ์พีระศรี เป็นช่างปั้นท างานออกแบบเหรียญ ตลอดจน
การออกแบบและปั้นพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ไทยท่ีส าคัญๆ ไว้หลายแห่ง เป็นบุคคล
ส าคัญผู้วางรากฐานการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย  โดยเป็นผู้ก่อต้ังถือก าเนิดโรงเรียน
ประณีตศิลปกรรม หรือ รู้จักกันในนาม มหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน ศิลป์ พีระศรี  ได้เป็นผู้เขียน
ต าราทางศิลปะ ในแนวทางศิลปะแบบตะวันตก เป็นผู้ริเริ่มให้มีการประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ 

เป็นการวางรากฐานให้แก่ศิลปะร่วมสมัยของประไทยมาจนถึงปัจจุบัน31 
 

 
ภาพท่ี 56 ปั้นโดยศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศรี ส่งไปหล่อท่ีอิตาลี, อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ปฐมบรมราชานุสรณ์), ประติมากรรมหล่อด้วยโลหะรมด า, ไม่ทราบขนาด, 
2475 
ท่ีมาภาพ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประติมากรรมสมุด
ภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, 2525), 202. 
 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7 พ.ศ. 2468 – พ.ศ.2477) เป็นรัชสมัยของ
การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราช  เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อ พ.ศ. 2475 ท าให้วิถีทางการด าเนินชีวิต และ ความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชนเปล่ียนแปลงไป คณะรัฐบาลมุ่งพัฒนาประเทศทางด้านวัตถุเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศ
เพื่อนบ้านมากกว่าการพัฒนาทางด้านจิตใจโดยเฉพาะทางด้านศิลปะ ซึ่งเคยอยู่ในความดูแลของราช
ส านัก ผลงานแต่ละช้ินสร้างออกมาด้วยความศรัทธา ด้วยความประณีตบรรจง และด้วยความ
เอื้ออ านวยของเวลากลับขาดผู้ดูแล วัดและวังท่ีเคยเป็นท่ีแข่งขันกันสร้างศิลปกรรมช้ันเย่ียมยอด กลับ
                                                             
31 Ibid. 
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ตกอยู่ในมือพ่อค้าท่ีมุ่งหวังผลิตเพื่อเงินทองเป็นส่วนใหญ่และด้วยความรีบเร่ง  การสร้างพระพุทธรูป
หรือลวดลายต่างๆ ตามคติประเพณีนิยมด้ังเดิมท่ีประดับตกแต่งตามวัดกลายเป็นพาณิชย์ศิลป์ ไปโดย
ส้ินเชิงและขาดคุณค่าทางด้านสร้างสรรค์32  
 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9 พ.ศ. 2489 – พ.ศ.
2559) จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลท่ี 10 ใน
ปัจจุบัน พ.ศ.2561) การสร้างประติมากรรมสมัยใหม่เริ่มฝังรากลึกลงอย่างมั่นคงขึ้น  มีการเรียนการ
สอนตามสถาบันทางศิลปะต่างๆ มากขึ้น การส่ือสารและคมนาคมมีความก้าวหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ท่ัวถึงเกือบทุกมุมโลก มีลัทธิทางศิลป์เกิดขึ้นมากมายท้ังทางด้านยุโรปและสหรัฐอเมริกา จึงได้เติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการสร้างอนุสาวรีย์ข้ึนมากมายท่ัวประเทศ มีการน าเอาประติมากรรมไปตกแต่งตาม
อาคารของทางราชการอาคารพาณิชย์ ต่างๆ  ตามสะพาน  และท่ีอยู่อาศัยหรือแม้กะท่ังน า
ประติมากรรมไปประกอบน้ าพุ  และต้ังอยู่ในส่ิงแวดล้อม  นอกจากนี้การสร้างประติมากรรมท่ี
แสดงออกด้วยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการเฉพาะตนได้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับมีความเป็น
ศิลปะสมัยใหม่ศิลปะร่วมสมัย ในกระแสศิลปะโลก งานปั้นอนุสาวรีย์บุคคลส าคัญในประเทศไทย 

ประติมากรรมคนเหมือนต่างๆ ก็ยังคงได้รับความนิยมในการสร้างอย่างต่อเนื่อง  
 

 
ภาพท่ี 57 พิมาน มูลประมุข, สุภาพสตรี, ประติมากรรมหล่อปูนพลาสเตอร์, ไม่ทราบขนาด, 2480-
2490 
ท่ีมาภาพ : โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9, ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9. (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิหอศิลป์แห่งรัชกาลท่ี 9, 2538), 45. 

                                                             
32 คมสันต ์ค าสิงหา. 11-20. 
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ภาพท่ี 58 สิทธิเดช แสงหิรัญ, เฟื้อ หริพิทักษ์, ประติมากรรมหล่อโลหะ, ไม่ทราบขนาด, 2490 
ท่ีมาภาพ : โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9, ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9. (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิหอศิลป์แห่งรัชกาลท่ี 9, 2538), 55. 
 

 
ภาพท่ี 59 แสวง สงฆ์มั่งมี, The Flower Blossom, ประติมากรรมหล่อโลหะ, ไม่ทราบขนาด, 2492 
ท่ีมาภาพ : โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9, ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9. (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิหอศิลป์แห่งรัชกาลท่ี 9, 2538), 60. 
 

 
ภาพท่ี 60 เขียน ยิ้มศิริ, ขลุ่ยทิพย์, ประติมากรรมหล่อโลหะ, 55 X 38 ซม., 2492 
ท่ีมาภาพ : โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9, ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9. (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิหอศิลป์แห่งรัชกาลท่ี 9, 2538), 53. 
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ภาพท่ี 61 ชิต เหรียญประชา, ร ามานา, ประติมากรรมแกะไม้,  48 x 36 x 36 ซม., 2494 
ท่ีมาภาพ : โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9, ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9. (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิหอศิลป์แห่งรัชกาลท่ี 9, 2538), 71. 

 
ภาพท่ี 62 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ประติมากรรมหล่อ
ด้วยโลหะรมด า,  ไม่ทราบขนาด, 2494 
ท่ีมาภาพ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประติมากรรมสมุด

ภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต , 2525), 204. 

 
ภาพท่ี 63 ภาพถ่ายศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี กับต้นแบบอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

พ.ศ. 2493 
ท่ีมาภาพ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA 
BANGKOK. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK, 2492), 32. 
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ภาพท่ี 64 เขียน ยิ้มศิริ, แม่กับลูก, ประติมากรรมหล่อส าริด, 40 x 55 x 85 ซม., 2494 
ท่ีมาภาพ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA 
BANGKOK. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK, 2492), 54. 
 

 
ภาพท่ี 65  สิทธิเดช แสงหิรัญ, วงกลม, ประติมากรรม, 100 x 63 x 50 ซม., 2495 
ท่ีมาภาพ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA 
BANGKOK. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK, 2492), 72. 
 

ประติมากรรมคนเหมือนในศิลปะร่วมสมัยไทยในปัจจุบัน 

ศิลปินไทยท่ีช่ือเสียงหลายๆ ท่าน ได้น ารูปแบบประติมากรรมคนเหมือนมาเป็นส่วนหนึ่งใน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของตน  ประติมากรรมคนเหมือนในแวดวงศิลปกรรมร่วมสมัย

ของไทย นิยมสร้างรูปแบบเหมือนจริง เช่น ประติมากรรมแบบหุ่นขี้ ผ้ึง หรือแบบเหมือนจริงในระดับ

คงโครงสร้างและสัดส่วนทางกายวิภาค จนถึงประติมากรรมคนเหมือนแบบตัดทอนรูปทรงของคนผสม

สานเข้ากับสัญลักษณ์หรือวัสดุส าเร็จรูปต่างๆ ตามแต่ศิลปินจะสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดและ

ความสามรถเฉพาะตัว 
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 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ศิลปินไทยเช้ือสายอินเดีย เกิดเมื่อปี 2514 ท่ี จ.เชียงใหม่ จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี 2537 และในปีเดียวกัน นาวินได้

ก่อต้ังสตูดิโอผลิตงานศิลปะภายใต้ แบรนด์ ‘บริษัท นาวิน โปรดักช่ัน จ ากัด’ เรื่องราวเนื้อหา มี

ลักษณะมันเป็น Story of Life เขาถ่ายทอดออกมาในรูปของความสุข สนุกสนาน กึ่งเสียดสี ล้อเลียน 

และบางมุมมีแอบเศร้า ซึ่งมันเป็นอารมณ์ต่างๆ ในเรื่องราวของชีวิตคน ศิลปะของนาวินมีสีสันสดใส 

ผ่านรูปแบบจิตรกรรม ผลงานประติมากรรม การจัดวาง ส่ือผสมต่างๆ เอกลักษณ์ในการน าเสนอ

ศิลปะร่วมสมัยของนาวิน คือการใช้ส่ือท่ีเข้าถึงง่าย เช่น การ์ตูน โปสเตอร์ภาพยนตร์ หรือการใช้พื้นท่ี

สาธารณะเพื่อสร้างกิจกรรมร่วมระหว่างผู้ชมชุมชนกับศิลปิน33 

 ผลงานศิลปกรรมของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล มักปรากฏผลงานประติมากรรมคนเหมือนตัว

ศิลปินและบุคคลต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการต่างๆ ส่วนมากเป็นประติมากรรมหล่อด้วยไฟ

เบอร์กลาส เพื่อเป็นตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะทางประติมากรรมรูปแบบคน

เหมือนจริง (Realistic) ตามโครงสร้างของแบบและสัดส่วนทางกายวิภาค และเท่าขนาดคนจริง แต่

รายละเอียดบางส่วนจะเน้นให้เป็นมวล เช่น เส้นผม ค้ิว จะท าเป็นกลุ่มก้อน เส้ือผ้า รองเท้า เป็นต้น มี

ท้ังแบบระบายสีและไม่ระบายสี และผลงานประติมากรรมของนาวิน มักจะจัดวางร่วมกับส่ืออื่นๆ เช่น  

ผลงานจิตรกรรม  วัสดุส าเร็จรูปอย่างมอเตอร์ไซค์เวสป้าท่ีมีการเขียนรูปเป็นเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ  

 

ภาพท่ี 66 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ไม่เป็นไรโตเกียว 2541-2542, ประติมากรรมหล่อไฟเบอร์กลาสระ
บายสี, ไม่ทราบขนาด 
ท่ีมาภาพ : นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, MAI PEN RAI TOKYO 1998. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560, 
เข้าถึงได้จาก: HTTP://WWW.NAVINPRODUCTION.COM/ACHIVES_DETAIL. PHP?ID=230. 

                                                             
33 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, "นิทรรศการ 'เร่ืองเล่าบา้นบ้าน' 'เร่ืองราวนาวิน' ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอีย่ม จังหวัดเชียงใหม่,"  
เข้าถงึเม่ือ 5 พฤษภาคม 2560. เข้าถงึไดจ้าก HTTPS://TOUR.CX/MAIIAM-9FC2D6A57E0C 
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ภาพท่ี 67 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, Scoterus Castle, ประติมากรรมส่ือประสม, ไม่ทราบขนาด, 2001 
ท่ีมาภาพ : นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, Scoterus Castle 2001. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้

จาก: http://www.nouveauxcommanditaires.eu/en/25/173/scoterus-castle. 

 

 

ภาพท่ี 68 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, Navinland, ประติมากรรมหล่อไฟเบอร์กลาส, ไม่ทราบขนาด, 2011   
ท่ีมาภาพ: นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, Navinland 2011. เข้าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 256, เข้าถึงได้จาก: 
http://belenius.com/exhibitions/navin-rawanchaikul-navinland/. 
 

 คามิน เลิศชัยประเสริฐ เกิดเมื่อปี 2507 ท่ีจังหวัดลพบุรี ปัจจุบันพ านักและท างานอยู่ท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาภาพพิมพ์ท่ีคณะจิตรกรรม  ประติมากรรม และภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงผลงานเด่ียวหลายครั้งท้ังต่างประเทศและในประเทศไทย  ผ่าน
รูปแบบจิตรกรรม ผลงานประติมากรรม  การจัดวาง ส่ือผสมต่างๆ ศิลปินให้ความสนใจในเรื่อง 
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สุนทรียะเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Aesthetic) ส าหรับศิลปินนั้น สุนทรียะเชิงจิตวิญญาณเป็นเรื่องท่ี
มากไปกว่าการแสดงออกทางกายภาพ เน้นเรื่องความเป็นปัจจุบันและเรื่องของกระบวนการท างาน
เป็นหลัก อาทิ ผลงานชุดเครื่องปั้นดินเผาจ านวน 364 ใบ ท่ีวางเรียงรายกันเป็นวงรี มีจุดเริ่มต้นและจุด
จบของเรื่องราวใน 1 ปีเวียนมาพบกัน ถ้วยใบแรกและใบสุดท้ายถูกค่ันกลางด้วยถ้วยของลูกศิษย์ท่ีแวะ
เวียนมาหาในช่วงท่ีเขาสร้างสรรค์ผลงาน บอกเล่าเรื่องราวการค้นพบในช่วง  1 ปี ถ้วยแต่ละใบจะมี
ตัวอักษรสลักไว้ อาทิ ธรรมะ ท่ีศิลปินสนใจในวันนั้นขณะท่ีท างานพื่อท าความเข้าใจเรื่องปัจจุบันขณะ 

เป็นต้น หัวโต๊ะฝ่ังหนึ่งปรากฏรูปป้ันแทนตัวศิลปินแสดงถึงความมีตัวตนปลายโต๊ะอีกด้านหนึ่งคือเส้น
วงกลมสีด าบนกระดาษสีขาวที่ส่ือถึงความว่างเปล่า34 

ผลงานประติมากรรมรูปคนเหมือน  ท่ีปรากฏในงานศิลปะร่วมสมัยของ  คามิน เลิศชัย
ประเสริฐ เป็นประติมากรรมเหมือนจริงตามโครงสร้างของแบบและสัดส่วนทางกายวิภาค  แต่
รายละเอียดบางส่วนจะเน้นให้เป็นมวล ระบายสี วัสดุเช่น ดินเผา  และรูปแบบเหมือนจริงมาก (Hyper 
Realistic) เป็นประติมากรรมท่ีเน้นการเลียนแบบให้มีความเหมือนธรรมชาติให้มากท่ีสุด วัสดุเป็น ไฟ
เบอร์กลาส หุ่นยางซิลิโคน  ฝังขนหรือผมระบายสีเลียนแบบธรรมชาติ  
 

 

ภาพท่ี 69 คามิน เลิศชัยประเสริฐ, รูปเหมือนศิลปินในท่านั่งสมาธิ, ประติมากรรมหล่อขี้ผ้ึงไฟเบอร์
กลาส, ขนาดเท่าคนจริง, 2560 
ท่ีมาภาพ :  Fineart magazine, นิทรรศการ “ปัจจุบันขณะท่ีไร้กาลเวลา”. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 

2560, เข้าถึงได้จาก http://www.fineart-magazine.com /karminlertchaipraset/. 
 

                                                             
34 คามิน เลิศชัยประเสริฐ, "นิทรรศการ ปจัจบุันขณะที่ไร้กาลเวลา ณ พิพิธภัณฑ์ศลิปะร่วมสมัยใหม่เอีย่ม จงัหวัดเชียงใหม่,"  
เข้าถงึเม่ือ 5 พฤษภาคม 2560, เข้าถงึไดจ้าก HTTP://WWW.NAWAPRESSONLINE.COM/WP-CONTENT. 
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ภาพท่ี 70 คามิน เลิศชัยประเสริฐ, Untitled, เครื่องปั้นดินเผาจ านวน 364 ใบ, ไม่ทราบขนาด, 2560 
ท่ีมาภาพ : Fineart magazine, นิทรรศการ “ปัจจุบันขณะท่ีไร้กาลเวลา”. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 

2560, เข้าถึงได้จาก HTTPS://FINEARTMAGAZINEBLOG. WORDPRESS.COM/ 2016/12 /17 

/KAMIN/. 

 

 

ภาพท่ี 71 คามิน เลิศชัยประเสริฐ, Untitled, ประติมากรรมหล่อขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส, ไม่ทราบขนาด, 
2560 
ท่ีมาภาพ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่, นิทรรศการประติมากรรม “The 

timeless present moment”. เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพ์ 2561, เข้าถึงได้จาก https:// 

twitter.com/i/web/status/795563850204516352. 

  
มานพ สุวรรณปินฑะ เป็นประติมากรท่ีมีผลงานรูปคนเหมือนในรูปแบบต่างๆ มากมายตลอด

การท างานประติมากรรมกว่า 30 ปี ผลงานท่ีโดดเด่น และเป็นท่ีรู้จัก คือผลงานประติมากรรมภายใต้
แนวความคิดเกี่ยวกับกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม และการบูชาเงินตราท่ีครอบคลุมจิตส านึกของ
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มนุษย์ ความอยากได้อยากมีอันไม่ส้ินสุดน ามาซึ่งการกอบโกยแสวงหาผลประโยชน์โดยมีเป้าประสงค์
เดียวคือ การเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินตราในครอบครองของตนเองอย่างไม่สนใจศีลธรรมความถูกผิด   

น าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบทางประติมากรรมคนเหมือนท่ีมีการลดหรือตัดทอนรูปทรง 

ผสมเข้ากับรูปทรงตามจินตนาการและเนื้อหาแนวคิดของศิลปิน วัสดุและขบวนการท่ีใช้ส่วนใหญ่จะ
เป็นงานปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส การใช้วัสดุส าเร็จรูป และงานหล่อโลหะ35  

นอกเหนือไปจากรูปแบบคนเหมือนท่ีตัดทอน  รูปทรงแล้วยังปรากฏ ประติมากรรมแบบ
เหมือนจริงธรรมหรือแบบหุ่นขี้ผ้ึงเป็นรูปเหมือนของตัวศิลปินเอง มานพ สุวรรณปินฑะ ยังมีผลงานรูป
เหมือนแบบตามโครงสร้างของแบบและสัดส่วนทางกายวิภาค เป็นงานปั้นหล่อโลหะรูปพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดุลยเดช เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 72 มานพ สุวรรณปินฑะ, Kinnaree Dance, ประติมากรรมหล่อไฟเบอร์กลาส, ไม่ทราบขนาด, 
2553 
ท่ีมาภาพ  : มานพ สุวรรณปินฑะ, รูปคนในภูมิทัศน์: การแสดงผลงานศิลปกรรมเด่ียว ณ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ. (กรุงเทพฯ: บริษัท แปลน พริ้นท์ต้ิง จ ากัด, 2546), 57. 

                                                             
35 มานพ สุวรรณปินฑะ, Consciousness in Memory (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 
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ภาพท่ี 73 มานพ สุวรรณปินฑะ, Freed you entry to two heads crow, ประติมากรรมหล่อขี้ผ้ึง
ไฟเบอร์กลาสจัดวาง, ไม่ทราบขนาด, 2552 
ท่ีมาภาพ  : มานพ สุวรรณปินฑะ, รูปคนในภูมิทัศน์: การแสดงผลงานศิลปกรรมเด่ียว ณ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. (กรุงเทพฯ: บริษัท แปลน พริ้นท์), 2546. 
 

 
ภาพท่ี 74 มานพ สุวรรณปินฑะ, พระผู้เสด็จเสวยสวรรค์, ประติมากรรมหล่อโลหะ, ไม่ทราบขนาด, 
2560  
ท่ีมาภาพ : มานพ สุวรรณปินฑะ, พระม่ิงขวัญ. เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพ์ 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://web.facebook.com/พระมิ่งขวญั-โดย-มานพ-สุวรรณปินฑะ-196500400695126/ 
 

อ ามฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผลงานศิลปะของอ ามฤทธิ์ มักน าการตีความในเชิงพุทธศาสนา ปรัชญา
ชีวิต และความเป็นไปในสังคม ณ ขณะนั้น มาสร้างสรรค์เป็นผลงานท่ีแสดงออกถึงการสรุปความคิด
แบบรวบยอด 
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  น าเสนอผ่านส่ือสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น วีดีโอ วัสดุส าเร็จรูป หรือแม้กระท่ัง การใช้ผู้ชมเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน ส่ือสมัยใหม่ถูกน ามาใช้ไม่ใช่เพียงเพื่อแสดงถึงความเท่าทันต่อเทคโนโลยี แต่
เป็นเครื่องมือท่ีอ ามฤทธิ์เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีจะถ่ายทอดสารในส่ิงท่ีตนเองต้องการส่ือให้ชัดเจน
และบางครั้ง อ ามฤทธิ์ยังอาศัยผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะด้วย  

รูปแบบประติมากรรมคนเหมือนก็เป็นหนึ่งในส่ือ ท่ีอ ามฤทธิ์ น ามาใช้ เช่น การถอดพิมพ์จาก
ตัวศิลปินเองแล้วหล่อเป็นไฟเบอร์ ประกอบกับส่ืออื่นๆ เช่น จอทีวี วัสดุส าเร็จรูปต่างๆ น าเสนอโดยใช้
ศิลปแบบจัดวาง และ ผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่เป็นการถอดพิมพ์จากใบหน้าและศรีษะของ
ศิลปิน ผ่านขบวนการทางเทคโนโลยี่เพื่อขยายขนาด  และถ่ายภาพใบหน้าศิลปิน  ไปท่ีท่ีผลงาน
ประติมากรรมด้านท่ีเป็นใบหน้าศิลปิน ผลงานท่ีอุทิศให้การผันแปรของวัยวุฒิ  ความสุกงอมทาง
ความคิดเริ่มแรกแย้มออกตามริ้วรอย เหี่ยวย่นของบนใบหน้า ความสนใจในการเปล่ียนแปลงของ
สังขารร่างกาย คือการพินิจถึงตัวตน 

 

  
ภาพท่ี 75 อ ามฤทธิ์ ชูสุวรรณ, การพินิจถึงตัวตน, ประติมากรรมส่ือประสม, ไม่ทราบขนาด, 2559  
ท่ีมาภาพ : ผู้จัดการออนไลน์, Please do not leave me (การร้องขอของศิลปินวัย 60 ปี). 
เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก HTTP://WWW.MANAGER.CO.TH/CELEBONLINE/ 
viewnews.aspx?NewsID=9590000008820. 
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ภาพท่ี 76 อ ามฤทธิ์ ชูสุวรรณ, The More I Get to Know Men, the More I Love My Dog 
(date not indicated), ประติมากรรมส่ือประสม, ไม่ทราบขนาด, 2545 
ท่ีมาภาพ : Museum of Contemporary Art (MOCA) Bangkok, The More I Get to Know 
Men, the More I Love My Dog (date not indicated) เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2561, 
เข้าถึงได้จาก HTTPS://WWW.TRIPADVISOR.CA/LOCATIONPhotoDirectLink-g293916-
d3367616-i298675921-Museum_of_Contemporary_Art_MOCA-Bangkok.html. 
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บทที่ 3 

ประวัติและผลงานของวัชระ ประยูรค า 

 

 “วัชระ ประยูรค า” ประติมากรเจ้าของผลงานประติมากรรมรูปเหมือนต้นแบบดินน้ ามัน รูป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ผลงานในการแสดงนิทรรศการเด่ียว
ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2545 เป็นการเริ่มต้นเส้นทางการศิลปะร่วมสมัย และ ผลิตผลงานประติมากรรม
รูปเหมือนบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะระดับโลก ซึ่งท าให้วัชระ ประยูรค า มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก
และเป็นท่ีสนใจ ในหมู่นักสะสมและผู้ท่ีช่ืนชอบงานศิลปะแบบเหมือนจริง  ปัจจุบันวัชระยังคง
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบทบาทช่างปั้นรับงานประติมากรรมรูป
เหมือนต่างๆ หรือ บทบาทศิลปินร่วมสมัยท่ีสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบเหมือนจริง บทบาทผู้
ก่อต้ังคณะหุ่นละครเล็ก “ค านาย” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไป และ วัชระยังมี
บทบาทในการเป็นท่ีปรึกษาให้กับศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมหลายคน  

 วัชระ ประยูรค า ช่ือเล่นช่ือ อ๊อด เกิดเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2509 ท่ีอ าเภอบ้านแท่น 

จังหวัดชัยภูมิ บิดามีอาชีพรับราชการ มารดาท าธุรกิจค้าขายเครื่องสังฆภัณฑ์ วัชระถือเป็นลูกคน

สุดท้องหรือท่ีทุกคนเรียกว่าลูกหลง แต่เดิมวัชระ เกือบจะไม่ได้เกิดเพราะ พี่ๆ และญาติๆของวัชระ

ต่างกลัวว่าจะเกิดมาไม่สมบูรณ์ ครอบครัวมีความคิดท่ีว่าให้ไปเอาออก แต่ด้วยความท่ีคุณพ่อคุณแม่

เป็นคนเคร่งศาสนาจึงไม่ยอมไปท าแท้ง  

วัชระ เล่าว่า ช่วงท่ีมารดาต้ังท้องและให้ก าเนิดตนเองนั้น เป็นช่วงท่ีมารดาใกล้หมด

ประจ าเดือนพอดีและมารดาของตนนั้นก็มีอายุมากพอสมควรแล้ว จึงท าให้ในช่วงท่ีวัชระเกิดและ

เติบโตในช่วงท่ีบิดาและมารดาวางมือจากธุรกิจ ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเข้าวัดท าบุญ ส่วนบิดาของ

วัชระเองมีบทบาทเป็นผู้น าชุมชนในการจัดงานเล้ียงงานบุญการกุศลในชุมชนอยู่เป็นประจ า ท าให้

วัชระมีโอกาสเห็นงานศิลปะในวัดและได้ซึมซับความดีความงามเห็นคุณค่าของงานศิลปะเหล่านั้น เป็น

ช่วงเวลาท่ีท าให้เกิดความช่ืนชอบในผลงานศิลปะ 

 วัชระได้เล่าถึงชีวิตในวัยเด็กท่ีมีความเกี่ยวเนื่องและส่งผลกับการเป็นช่างปั้นและการเป็นประ

ติมากรว่า “ตอนสมัยเด็กๆ ผมชอบป้ันดินเหนียว ป้ันเล่นอะไรอยู่ตลอดเวลา และพอมีโอกาสได้ไปงาน

บุญ ได้เห็นงานประติมากรรม แกะเทียนพรรษาของครูเสมอ ซึ่งท่านเป็นท้ังช่างปั้น และจิตรกรเขียน

ภาพสีน้ ามัน และได้เห็นผลงานของอาจารย์ ทวี รัชนีกร (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ปี 2548) ก็
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เกิดความสนใจ ก่อให้เกิดค าถามในใจว่าเค้าท าได้อย่างไรมันงดงามมาก” และวัชระยังกล่าวให้ฟังอีก

ว่า “ผมเป็นคนอีสานอยู่กับความแห้งแล้งมีแต่ดินเหนียว และเป็นดินท่ีดี จะปั้นฟอร์มอะไรเป็นควาย

อะไรก็ออกมาสวยงาม ซึ่งตอนเด็กๆ จะตามหาตนได้ไม่ยาก แค่ไปหาตามบ่อท่ีมีน้ าท่ีมีดินก็จะพบ”36 

 วัชระเข้าการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนแท่นประจันวิทยาจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี 

พ.ศ. 2514-2521 ระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 

2521 -2524 และศึกษาต่อในระดับอาชีวะศึกษาท่ีโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2524-2527   

วัชระเป็นคนมีทักษะการวาดสีน้ า และวาดเส้นฝีมือดี บ่อยครั้งท่ีวัชระจะลงประกวดวาดภาพ

อยู่เป็นประจ า โดยท่ีมีอยู่ครั้งหนึ่ง ด้วยความมั่นใจในทักษะและฝีมือของตนเองเป็นอย่างมาก ปรากฏ

ว่าการประกวดในครั้งนั้นวัชระกลับไม่ได้ผลลัพธ์เท่าท่ีคาดไว้ และวัชระรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมของ

คณะกรรมการ จึงท าให้วัชระไม่กล้าส่งงานประกวดอีกเลย และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีไม่เคยเห็นวัชระส่ง

งานประกวดเวทีไหนเลย และเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันภายในจิตใจลึกๆ ของวัชระ ในการพิสูจน์

ความสามารถของตนเองให้ทุกคนได้เห็น   

เมื่อวัชระมีโอกาสได้ถูกรับเชิญไปเป็นกรรมการในงานประกวดศิลปะระดับประเทศ อย่างเช่น 

เวทีการประกวดศิลปกรรม “อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งท่ี  7” วัชระจึงใช้โอกาสในการเป็น

คณะกรรมการตัดสินงานประกวดให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นกลางในวงการประกวด เพราะตัว

วัชระเองไม่ได้ยึดติดกับสถาบันใดๆ หรือใคร ตัดสินผลงานในฐานะศิลปินอิสระ และต้องการลบรู้สึกถึง

ความไม่เป็นธรรมของคณะกรรมการต่อเหตุการณ์ท่ีฝังใจในอดีตช่วงท่ีเคยส่งงานประกวดสมัยตอน

เป็นวัยรุ่นออกไป37   

ในช่วงวัยรุ่นของวัชระ ช่วงนั้นเป็นยุครุ่งเรืองยุคทองของโปสเตอร์ภาพยนตร์ วัชระได้เล่าว่า 

“ผมรู้สึกว่าดูโปสเตอร์แล้วมันสนุกกว่าดูหนังซะอีก” วัชระช่ืนชอบผลงาน “เปี๊ยก โปสเตอร์” ซึ่งมี

ช่ือเสียงเป็นอย่างมากในเวลานั้นวัชระมีความสนใจในเรื่องของการเขียนใบปิดหนังโปสเตอร์ การเขียน

ภาพการ์ตูนล้อ ด้วยความชอบและความพยามฝึกฝนจนกระท่ังในภายหลังได้มีโอกาสเข้าไปช่วยงาน 

เปี๊ยก โปสเตอร์ เขียนโปสเตอร์ภาพประกอบ “กล่ินสี และ กาวแป้ง” เป็นภาพการ์ตูนล้อ และมี

                                                             
36 รายการคุยยกบ้าน, "อาจารย์วัชระ ประยูรค า ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทัพบก (ช่อง5) เม่ือวันที่ 15 มกราคม 
2560,"  เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2560, เขา้ถงึไดจ้าก https://youtu.be/zyuSj8HibWM. 
37 วัชระ ประยูรค า, ศิลปิน. สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2559. 
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ผลงานภาพเขียนภาพการ์ตูนล้ออีกมากมาย ต่อมาถึงวัชระตัดสินใจยุติการเขียนการ์ตูนล้อ เพราะว่า

รู้สึกอิ่มตัว วัชระได้กล่าวติดตลกไว้ว่า “หลังๆ พระเอกภาพยนตร์ หล่อมาก เขียนยาก หาเอกลักษณ์

ยาก เขียนอย่างไรก็ไม่ข า (หัวเราะ) ยุคนั้นท่ีหล่อมากก็มี คุณแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” แต่อีกประเด็น

หนึ่งท่ีต้องเลิกเขียนการ์ตูนล้อไปเพราะจะส่งผลต่อการปั้นรูปเหมือนท่ีเริ่มคล้ายการ์ตูนล้อ เขา

ตัดสินใจท่ีจะเดินบนเส้นทางศิลปะเหมือนจริงอย่างจริงจังเพียงอย่างเดียว” และ อีกหนึ่งเหตุผลคือ 

การถูกคนอื่นลอกเลียนจึงท าให้เกิดความเบื่อหน่าย38 

 

 
ภาพท่ี 77 วัชระ ประยูรค า, โปสเตอร์ภาพยนตร์ กล่ินสีและกาวแป้ง, ส่ือส่ิงพิมพ์, ไม่ทราบขนาด, 
2531 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, โปสเตอร์ภาพยนตร์ กลิ่นสีและกาวแป้ง. ของสะสมส่วนตัวของศิลปิน. 

  

การเขียนภาพการ์ตูนล้อ มีส่วนส่งผลให้กับฝีมือในผลงานปั้นของวัชระ เพราะคนท่ีจะปั้นเก่ง
จะต้องวาดเส้นเก่ง การฝึกฝนวาดเส้นอย่างหนักจนมีทักษะสูงมีส่วนช่วยในเรื่องความแม่นย าในเรื่อง
โครงสร้างและความเข้าใจในกายวิภาคของมนุษย์ และการเขียนภาพการ์ตูนล้อ มีส่วนช่วยให้ในเรื่อง
การจับคาแรคเตอร์อารมณ์ความรู้สึกและเอกลักษณ์วัชระน ามาปรับใช้ในการปั้น วัชระกล่าวว่า “การ
ท่ีผมรับงานเหล่านี้มันช่วยท าให้เข้าใจเรื่องฟิกเกอร์ ผมสามารถดึงบุคลิกเด่นๆ ของคนออกมาเล่น
ออกมาส่ือได้ชัดเจนขึ้น มุมมองเหล่านี้มีประโยชน์ต่องานปั้นของผมด้วยเหมือนกันนะ”39 

                                                             
38 รายการคุยยกบ้าน. 
39 วัชระ ประยูรค า, ศิลปิน. สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2559. 
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 การศึกษาระดับปริญญาตรี วัชระเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2527-2532 ด้วยวัชระมีสามารถในเขียนภาพการ์ตูน

ล้อ และ ภาพเหมือนจริง ระหว่างศึกษา วัชระจึงมีงานพิเศษให้ท าอยู่เสมอๆ  วัชระเรียนเอก

ประติมากรรมแต่รุ่นพี่รุ่นน้องจะเข้าใจผิดคิดว่าวัชระ เรียนจิตรกรรมเพราะเห็นว่าเขารับงานเขียนภาพ

การ์ตูนล้อรวมท้ังภาพเหมือนจริงอยู่ตลอดๆ ไม่ได้ขาดสาย ส่วนผลงานศิลปนิพนธ์ของวัชระ กลับเป็น

ประติมากรรมรูปแบบนามธรรม  ไม่ใช่ประติมากรรมรูปเหมือนหรือรูปแบบเหมือนจริง  

 ในช่วงเวลาท่ีวัชระได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นช่วงท่ีวัชระได้เก็บ
เกี่ยวประสบการณ์ความรู้ทางด้านศิลปะหลากหลายรูปแบบ ด้วยความท่ีวัชระเป็นคนท่ีชอบหาความรู้
เพิ่มเติมหรือหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ เสมอๆ ได้มี โอกาสทดลองสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบต่างๆ 
นอกเหนือจากประติมากรรมรูปเหมือน เช่น วัชระได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นนามธรรมในการท าศิลป
นิพนธ์สาขาประติมากรรม   

  

 

ภาพท่ี 78 วัชระ ประยูรค า, ช่ือผลงาน อ๊อด หมายเลข 1 (Ood No 1), ประติมากรรมประกอบไม้, 
120 x 60 ซม., 2552 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบตัร  Art Thesis. ของสะสมส่วนตัวของศิลปิน, 2552. 

 

การเลือกสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ในรูปนามธรรม เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สนุกกับการ

ท าอะไรใหม่ วัชระเล่าให้ฟังว่า ในช่วงนั้นเป็นช่วงของกระแสของผลงานในรูปแบบนามธรรม อาจารย์

ท่ีสอนส่วนใหญ่ก็ท าผลงานในรูปแบบนามธรรม เป็นการท าศิลปนิพนธ์สามารถส่ือสารกับอาจารย์



 95 

ผู้สอนได้ง่าย เพราะช่วงเวลานั้นไม่ค่อยมีอาจารย์ท่ีสร้างสรรค์ผลงานแบบเหมือนจริง เพราะศิลปินท่ี

เช่ียวชาญรูปแบบเหมือนจริงมักจะไปท างานปั้นอนุสาวรีย์ วัชระตัดสินใจสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ

นามธรรม โดยไม่ได้รู้สึกติดขัดแต่อย่างใด กลับรู้สึกสนุก และอยากหาโอกาสท าอีกครั้งถ้ามีโอกาส  

ประวัติการท างานหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2532-2534 วัชระ

ได้รับจ้างปั้นงานต่างๆ ก่อนท่ีวัชระจะเข้ารับราชการในกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ในต าแหน่งประติมา

กรช่างปั้นระหว่างปี พ.ศ.2534-2536 และในภายหลังออกจากราชการระหว่างปี พ.ศ.2536-2539 ก็

ได้ร่วมงานกับประติมากรหญิงช่ือดัง คุณไข่มุก ชูโต ณ วังสวนจิตรลดา จนกระท่ังเมื่อคุณไข่มุก

เสียชีวิต จึงได้ผันตัวเองมาเป็นประติมากรและศิลปินอิสระมาจนถึงปัจจุบัน  

วัชระมีผลงานการปั้นอนุสาวรีย์ไว้หลายแห่ง อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) และ พระบรมวงศานุวงศ์ท่ีเกาะสีชัง พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) ท่ี อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดปัตตานี พระบรมราชานุสาวรีย์พระ

นเรศวรทรงช้าง (สเก็ตช์ต้นแบบ) อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ และ

สัญญา ธรรมศักดิ์ ติดต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และ ร่วมงานกับคุณไข่มุก ชูโต ปั้นพระ

บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ผลงานประติมากรรมส่วนใหญ่ของวัชระคือปั้นต้นแบบอนุสาวรีย์บุคคลส าคัญหรือ

ประติมากรรมคนเหมือน ประติมากรรมหุ่นขี้ผ้ึง วัชระจึงได้ส่ังสมความช านาญและพัฒนาการด้าน

ประติมากรรมมาเป็นล าดับ ก่อนจะได้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยส่วนตัวของตนเองท่ียั งยึด

รูปแบบเหมือนจริงจนถึงปัจจุบัน   

นอกเหนือไปจากผลงานประติมากรรมคนเหมือนหรือรูปแบบเหมือนจริง วัชระยังมีผลงาน

อื่นๆ แต่จะมีจ านวนน้อยช้ินมาก เช่น ประติมากรรมครุฑและผลงานการปั้นประติมากรรมพระพิเณศ

ให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยไทย (Moca) และยังมีบทบาทเป็นเบ้ืองหลังให้ศิลปินหลายท่าน ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ จากต้นแบบท่ีเป็น 2 มิติ วัชระได้กล่าวให้ฟังว่า “ผมไม่ถือว่าเป็นงานตัวเอง 

วัชระอยากเห็นศิลปินมาท าประติมากรรมเยอะๆ วงการประติมากรรมจะได้มีการขยายตัว และสร้าง

สีสันให้กับวงการประติมากรรมไทย”40 

                                                             
40 วัชระ ประยูรค า, ศิลปิน. สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2559. 
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บทบาทเบ้ืองหลังให้กับศิลปินเป็นหนึ่งความภูมิใจในฐานะประติมากรผู้เปล่ียนงานศิลปะสอง

มิติให้เป็นสามมิติ วัชระกล่าวให้ฟังว่า “จริงๆ ผมท างานพวกนี้มาเกือบสิบปีแล้ว เคยปั้นงานให้ศิลปิน

หลายคน ท้ังอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร อาจารย์เริงศักด์ิ บุญยวาณิชย์กุล หรือว่าคนอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่

เรื่องแปลกท่ีศิลปินจะให้คนอื่นมาถ่ายทอดความคิดตรงส่วนนี้ให้เพราะศิลปินท่ีท างานสองมิติมาตลอด 

อาจมีความเข้าใจในเรื่องมิติของอากาศไม่เท่ากับวัชระท่ีท างานประติมากรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

แต่ส่ิงส าคัญคือเมื่อมาท างานร่วมกันแล้วต้องแชร์กัน ต้องเคารพความคิดซึ่งกันและกัน ส่วนหลักการ

ของวัชระคือ งานท่ีท าออกมาต้องดูแล้วว่าไม่ใช่ “วัชระ” อารมณ์ของงานยังต้องเป็นของศิลปินคน

นั้นๆ 

นอกเหนือไปจากบทบาทประติมากรแล้ววัชระยังมีบทบาทเป็นผู้ก่อต้ังคณะหุ่นละครเล็ก ค า

นาย ซึ่งก่อนหน้าท่ีจะก่อต้ังคณะหุ่นละครเล็ก ค านาย วัชระมีความสนใจในหุ่นละครเล็ก ได้มีโอกาส

ร่วมงานกับครูโจ หลุยส์ (สาคร ยังเขียวสด) ผู้มีบทบาทส าคัญในการฟื้นชีวิตของหุ่นละครเล็ก ให้

กลับมาเป็น ศิลปะการแสดงท่ี เชิดหน้าชูตาของประเทศชาติ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม               

หลังครูโจหลุยส์เสียชีวิตลง วัชระ ประยูรค า ได้รวบรวมนักแสดงมากฝีมือมาเปิดการแสดงหุ่นละครอีก

ครั้ง ภายใต้ช่ือ คณะ “ค านาย” ท่ีบ้านศิลปินคลองบางหลวง หุ่นละครเล็กเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยท่ี

นับวันจะค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมไทยและกลายเป็นเรื่องไกลตัว ท้ังท่ีเป็นรากเหง้าของคนไทย 

ความประทับใจของวัชระในความงดงามของหุ่นละครเล็กเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกร

ต้ังแต่ พ.ศ. 2527 บันดาลใจให้เขาเข้าร่วมอนุรักษ์หุ่นละครเล็ก41 

 

 

ภาพท่ี 79 ภาพถ่ายวัชระ ประยูรค า ยืนคู่กับประติมากรรมหุ่นละครเล็ก 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, คณะหุ่นละครเล็ก ค านาย บ้านศิลปินคลองบางหลวง, ภาพถ่ายสะสม. 
                                                             
41 นิตยสาร Postcard, บทสัมภาษณ์ วัชระ ประยูรค า, vol. 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 58-59. 
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. ความโดดเด่นของการแสดงหุ่นละครเล็กคณะค านาย คือการถ่ายทอดปรัชญาโดยใช้
สัญลักษณ์ให้ผู้ชมได้ตีความ ด้วยแนวคิดท่ีว่า หุ่นเป็น “กาย” ซี่งมีสังขารเวียนว่ายตายเกิด คนเชิดคือ 
“จิต”ซึ่งควบคุมกาย จิตท่ีดีหรือจิตร้าย แทนค่าด้วยสีขาวและด า คนเชิดหุ่นต้องสวมหน้ากากปิดบัง
ใบหน้าของตัวเองไว้ เพื่อลดทอนจุดเด่นของผู้เชิดลงไปและมุ่งความสนใจท้ังหมดไปท่ีหุ่นละครเล็ก
เท่านั้นนอกจากนี้ยังสอดแทรกความบันเทิงด้วยมุกตลกเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ให้มีชีวิตชีวา 

วัชระได้กล่าวว่า “หุ่นแต่ละตัวใช้คนเชิด 3 คน แต่ละคนมีหน้าท่ีของตัวเอง คนหนึ่งเชิดสมอง

และมือข้างหนึ่ง คนหนึ่งเชิดมือท่ีเหลืออีกข้างคนหนึ่งเชิดขา ข้อส าคัญคือ ทุกคนจะต้องไม่ก้าวก่ายใน

หน้าท่ีของกันและกัน ต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ในหน้าท่ีไหน เพื่อให้เยื้องย่างก้าวเดินไปพร้อมกัน 

ปัจจุบันวัชระต้องดูแล สมาชิกในคณะเกือบ 20 คน วัชระมีความสุขมากเพราะได้สร้าง

อนาคตให้น้อง ๆ ในคณะทุกคนและยังได้รับความรักจากพวกเขาอีกด้วย ส าหรับฐานท่ีมั่นคงของคณะ

ค านายนั้นก็คือ ”บ้านศิลปิน” เดิมต้ังอยู่ท่ีบ้านของวัชระท่ีซอยสวนผัก 60 เขตตล่ินชัน ต่อมาได้ย้าย

มาท่ีบ้านศิลปินริมคลองบางหลวง ในปัจจุบัน วัชระมักน าหุ่นละครเล็กไปแสดงในวันเป็นนิทรรศการ

ของตนอยู่เป็นประจ า และยังเป็นส่วนหนึ่งในงานศิลปะร่วมสมัยของเขาอีกด้วย 

ผลงานประติมากรรมของวัชระ ประยูรค าจะสามารถแบ่งเป็น  2  กลุ่มใหญ่ดังนี้ 

 ผลงานกลุ่มที่ 1 ผลงานประติมากรรมที่ได้รับการว่าจ้าง  

ซึ่งสามารถแยกเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้  

1.1  งานปั้นต้นแบบอนุสาวรีย์ ประติมากรรมรูปแบบคนเหมือนจริง (Realistic) หรือ 

ประติมากรรมท่ีเหมือนจริงแบบตามลักษณะโครงสร้างของแบบและสัดส่วนทางกายวิภาค 

รายละเอียดจะเน้นให้เป็นมวล อาทิ ผลงานในระหว่างรับราชการกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร 

โครงการอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) ประดิษฐาน ณ เขาหินเหล็กไฟ 

อ าเภอหัวหิน ร่วมงานปั้นอนุสาวรีย์พระศรีสุริโยทัย ของไข่มุก ชูโต ประดิษฐาน ณ ทุ่งมะขามหย่อง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลงานหุ่นขี้ผ้ึงทหาร 4 ยุค พิพิธภัณฑ์ จ.ป.ร (ในปี พ.ศ. 2541) อนุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ขนาดเท่าครึ่งองค์ ประดิษฐาน ณ 

กระทรวงการคลัง อนุสาวรีย์สมเด็จย่า ประดิษฐาน ณ สวนสมเด็จย่า จังหวัดปัตตานีปั้นต้นแบบ

อนุสาวรีย์พระนเรศวรทรงช้าง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประติมากรรมอนุสาวรีย์ปรีดี พนม

ยงค์ ขนาดสองเท่าครึ่ง และออกแบบฐาน ท่ีมหาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (ปี พ.ศ. 2544) อนุสาวรีย์
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สัญญา ธรรมศักด์ิ ท่ีมหาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (ปี พ.ศ. 2546) อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์

เธอ เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ณ กองทัพอากาศดอนเมือง ฯลฯ  เป็นต้น 

 

 

ภาพท่ี 80 วัชระ ประยูรค า, อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7), 
ประติมากรรมหล่อโลหะ, ไม่ทราบขนาด, 2534 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ณ เขาหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ภาพถ่ายสะสม. 

 

 

ภาพท่ี 81 วัชระ ประยูรค าร่วมงานกับคุณไข่มุกต์ ชูโต, พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย, 
ประติมากรรมหล่อโลหะ, ไม่ทราบขนาด, 2536            
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ณ ทุ่งมะขามย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ภาพถ่ายสะสม.  
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ภาพท่ี 82 วัชระ ประยูรค า ร่วมงานกับไข่มุกต์ ชูโต, พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย 
ประติมากรรมหล่อโลหะ, ไม่ทราบขนาด, 2536              
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ณ ทุ่งมะขามย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ภาพถ่ายสะสม. 

 

 

ภาพท่ี 83 วัชระ ประยูรค า, ต้นแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุวงศ์, ประติมากรรมต้นแบบดินน้ ามัน, ไม่ทราบขนาด, 2536 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ณ เรือนผ่องศรี พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง, ภาพถ่าย

สะสม. 
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ภาพท่ี 84 วัชระ ประยูรค า, ต้นแบบอนุสาวรีย์สมเด็จย่า, ประติมากรรมต้นแบบปั้นดิน, ไม่ทราบ
ขนาด 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ณ สวนสมเด็จย่า จังหวัดปัตตานี, ภาพถ่ายสะสม. 

 

 

ภาพท่ี 85 วัชระ ประยูรค า, อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) และ 
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี, ประติมากรรมหล่อโลหะ, ไม่ทราบขนาด, 2538 
 ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ณ วังสุโขทัย, ภาพถ่ายสะสม. 
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ภาพท่ี 86 วัชระ ประยูรค า, ต้นแบบอนุสาวรีย์ สมเด็จย่า, ประติมากรรมต้นแบบปั้นดิน, ไม่ทราบ
ขนาด, 2540 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ภาพถ่ายสะสม, 

2540. 

 

 

ภาพท่ี 87 วัชระ ประยูรค า, ต้นแบบอนุสาวรีย์ ปรีดี พนมยงค์, ประติมากรรมต้นแบบปั้นดิน, ไม่
ทราบขนาด, 2544 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ภาพถ่าย
สะสม, 2544. 
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ภาพท่ี 88 ภาพถ่ายวัชระ ประยูรค า ยืนคู่กับต้นแบบประติมากรรมอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา 
ธรรมศักดิ์, ไม่ทราบขนาด, 2546 
ท่ีมาภาพ :วัชระ ประยูรค า, ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ภาพถ่ายสะสม, 2546. 

 

 

ภาพท่ี 89 วัชระ ประยูรค า, ต้นแบบประติมากรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล
ท่ี 5), ประติมากรรมต้นแบบปั้นดิน, ไม่ทราบขนาด, 2550                                                                                                             
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ณ ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่, ภาพถ่ายสะสม, 2550. 
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ภาพท่ี 90 วัชระ ประยูรค า, รูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร, ประติมากรรมหล่อ
โลหะผสม, ความสูง 59 ซม., 2556 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, รูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร, เข้าถึงเมื่อ 23 

กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.udommongkol.com/prod uct.detail_ 
595725_th_6625286.  
 

 

ภาพท่ี 91 ภาพถ่ายผลงานประติมากรรมนูนต่ ารูปหลวงตาบุญหนา โล่ห์โลบูชา, ไม่ทราบขนาด, 2557 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ประติมากรรมนูนต่ ารูปหลวงตาบุญหนา โล่ห์บูชา, เข้าถึงเมื่อ 29 

กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.eamulet.com/webboard_1396468_ 
51955_th?lang=th.  
 



 104 

1.2 ประติมากรรมรูปคนเหมือนจริงมาก (Hyper Realistic) เทคนิคประติมากรรมหุ่นขี้ผ้ึงไฟ

เบอร์กลาส  

 

 

ภาพท่ี 92 วัชระ ประยูรค า, ประติมากรรมหุ่นขี้ผ้ึงดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียง, ขนาดเท่าคนจริง, 2544 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, โรงภาพยนต์ Grand EGV Siam Discovery, ภาพถ่ายสะสม, 2544. 

 

 

ภาพท่ี 93 ภาพถ่ายวัชระ ประยูรค า ยืนคู่กับผลงานหุ่นขี้ผ้ึง, 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, บ้านพักสวนผัก ซอย 30, ภาพถ่ายสะสม. 
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ภาพท่ี 94 วัชระ ประยูรค า, หลวงพ่อสเนาะ, ประติมากรรมหุ่นขี้ผ้ึง, ขนาดเท่าคนจริง, 2546 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ณ วัดบางคาง ปราจีนบุรี, ภาพถ่ายสะสม, 2546. 
 

 

ภาพท่ี 95 วัชระ ประยูรค า, ประติมากรรมหุ่นขี้ผ้ึง ท่านพุทธทาสภิกขุ, ขนาดเท่าคนจริง, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย, ภาพถ่ายสะสม, 2549. 
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ภาพท่ี 96 วัชระ ประยูรค า, สตรีถ้ าลอดในไท, ประติมากรรมหุ่นขี้ผ้ึง, ไม่ทราบขนาด, 2560 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, “สตรีถ้ าลอดในไทย” อายุกว่า 13,000 ป ีขึ้นรูปใบหน้าจากช้ินส่วน
กะโหลก, เข้าถึงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.prachachat.net/spinoff/ 
culture/news-31965. 
 

1.3 ประติมากรรมรูปเคารพ เช่น ประติมากรรมครุฑและผลงานการปั้นประติมากรรมพระ

พิเณศให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยไทย (Moca)    

 

 

ภาพท่ี 97 วัชระ ประยูรค า, ครุฑ, ประติมากรรมหล่อปูนพลาสเตอร์, ไม่ทราบขนาด, 2551 
ท่ีมาภาพ : Room, บ้านสะท้อนศิลป์ – TIMELESS MASTERPIECE, เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.baanlaesuan.com/47419/houses/timeless-masterpiece/. 
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ภาพท่ี 98 ภาพถ่ายวัชระ ประยูรค า กับผลงาน “พระพฆิเณศ” หล่อบรอนซ์ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว, 
2557 
ท่ีมาภาพ : MOCA BANGKOK, อาจารย์วัชระ ประยูรค า: แนวคิดในการสร้างพระพิฆเนศ ของ 

MOCA BANGKOK, เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://youtu.be/EIhUep6Y88g. 

 

 ผลงานกลุ่มที่ 2 ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยซ่ึงได้น าประสบการณ์ทักษะฝีมือด้าน

ประติมากรรมเชิงช่างมาพัฒนาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2545-2559 

สามารถจ าแนกตามนิทรรศการและล าดับเวลาของนิทรรศการได้ดังนี้ 

 

2.1 ผลงานนิทรรศการ ชุด ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน (From Heaven to Earth) พ.ศ. 2545 

 ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน (From Heaven to Earth) พ.ศ. 2545 นิทรรศการเด่ียวครั้งแรกของ 

วัชระ ประยูรค า เมื่อ วันท่ี 7 มกราคม 2545 ถึงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2545 ณ โอเพ่นอาร์ตสแปซ   

นิทรรศการรูปเหมือนต้นแบบดินน้ ามัน รูปปั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ของคน

ไทย เพื่อสะท้อน และ ระลึกถึงคุณความดีน าเสนอโดยใช้รูปแบบประติมากรรมแบบเหมือนจริง 

“ศิลปะเหมือนจริงเป็นส่ิงท่ีหลอมจิตใจ และซื่อสัตย์ให้กับตัวเองรู้จักอดทน อดกล้ันอารมณ์ รู้จั ก

พากเพียร ค าว่าพากเพียร ค าว่าพอใจในส่ิงท่ีตนมีไม่เอาเปรียบ และ เห็นแก่ตัว กล้าแก้ไขเพื่อให้ได้ส่ิง

ท่ีดีท่ีสุด ถูกต้องท่ีสุดท าให้ข้าพเจ้ารักท่ีจะต่อสู้กับความจริง”42 

 

                                                             
42 วัชระ ประยูรค า, สจูบิัตรนิทรรศการ ประดจุฟ้าโน้มสู่ดิน คร้ังที ่1 ณ โอเพ่นอาร์ตสแปซ (กรุงเทพฯ ม.ป.ท., 2545). 13. 
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ภาพท่ี 99 ภาพถ่ายวัชระ ประยูรค า กับ นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน” (From Heaven to 
Earth)  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, Watchara Prayoonkum & Installation view of Exhibition ณ 

โอเพ่นอาร์ตสแปซ, ภาพถ่ายสะสม, 2545. 

 

 

ภาพท่ี 100 ภาพบรรยากาศนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน” (From Heaven to Earth)  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, Installation view of Exhibition “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน” ( From 
Heaven to Earth) ณ โอเพ่นอาร์ตสแปซ, ภาพถ่ายสะสม, 2545. 
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ภาพท่ี 101 วัชระ ประยูรค า, รัชกาลท่ี 1 – 9, ประติมากรรมปั้นดินน้ ามัน Plasticine, ไม่ทราบขนาด
, 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, Installation view of Exhibition “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน” ( From 

Heaven to Earth) ณ โอเพ่นอาร์ตสแปซ, ภาพถ่ายสะสม, 2545. 

 

 

ภาพท่ี 102 ภาพหน้าปกสูจิบัตร นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน” (From Heaven to Earth) 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 1. 
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ภาพท่ี 103 วัชระ ประยูรค า, ประดุจฟ้า โน้มสู่ดิน, ประติมากรรมปั้นดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 
28x47x27 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 23. 

 

 

ภาพท่ี 104 วัชระ ประยูรค า, เจ้านายเล็ก ยุวกษัตริย์ (The Youn Royalt  The Young King), 
ประติมากรรมปั้นดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 25 x 16 x 14 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 4. 
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ภาพท่ี 105 วัชระ ประยูรค า, เจ้านายเล็ก ยุวกษัตริย์ (The Youn Royalt  The Young King), 
ประติมากรรมปั้นดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 25 X 16 X 14 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 4. 

 

 

ภาพท่ี 106 วัชระ ประยูรค า, พระบิดา, ประติมากรรมปั้นดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 24 x 26 x 11 
ซม. , 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 5. 
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ภาพท่ี 107 วัชระ ประยูรค า, สมเด็จย่า, ประติมากรรมดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 24.5x18x12 
ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 7. 

 

 

ภาพท่ี 108 วัชระ ประยูรค า, ภูมิพโลภิกขุ, ประติมากรรมดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 24.5 x 18 x 
12 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 8. 
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ภาพท่ี 109 วัชระ ประยูรค า, มหาราชจอมราชัน (The Great king), ประติมากรรมดินน้ ามัน 
Plasticine, ขนาด  65 x 46 x 53 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 9. 

 

 

ภาพท่ี 110 วัชระ ประยูรค า, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (King Rama I), 
ประติมากรรมดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 30 X 20 X 15 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 10. 
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ภาพท่ี 111 วัชระ ประยูรค า, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (King Rama II), 
ประติมากรรมดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 23 x 15 x 11 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 10.  

 

 

ภาพท่ี 112 วัชระ ประยูรค า, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Rama III), ประติมากรรม
ดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 23 x 15 x 11 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 11. 
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ภาพท่ี 113 วัชระ ประยูรค า, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Rama IV), 
ประติมากรรมดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 23 x 15 x 11 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 13. 

 

 

ภาพท่ี 114 วัชระ ประยูรค า, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Rama V), 
ประติมากรรมดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 24.5 x 16 x 10 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 14. 
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ภาพท่ี 115 วัชระ ประยูรค า, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Rama VI), 
ประติมากรรมดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 24 x 17.5 x 10.5 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 15. 

 

 

ภาพท่ี 116 วัชระ ประยูรค า, พระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Rama VII), ประติมากรรมดิน
น้ ามัน Plasticine, ขนาด  39 x 17.5 x 11 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 16. 
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ภาพท่ี 117 วัชระ ประยูรค า, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (King Rama VIII), 
ประติมากรรมดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด 23.5 x 15 x 10 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 17. 

 

 

ภาพท่ี 118 วัชระ ประยูรค า, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (King Rama IX), 
ประติมากรรมดินน้ ามัน Plasticine, ขนาด  24 x 14 x 9 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 18. 
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ภาพท่ี 119 วัชระ ประยูรค า, สมเด็จพระอนุชา (H.R.H PRICE BHUMIBOL), ประติมากรรมดินน้ ามัน 
Plasticine, ขนาด 62 x 32 x 28 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 19. 

 

 

ภาพท่ี 120 วัชระ ประยูรค า, ทรงเรือใบซูปเปอร์มด IV (HIS MAJSTY THE KING), ประติมากรรมดิน
น้ ามัน Plasticine, ขนาด 72 x 54 x 42 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 20. 
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ภาพท่ี 121 วัชระ ประยูรค า, นวมินทราชาธิราช (The Great of Thailand), ประติมากรรมดินน้ ามัน 
Plasticine, ขนาด 30x30 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 21. 

 

 

ภาพท่ี 122 วัชระ ประยูรค า, พ่อฟ้าหลวง (POH FAH LUANG), ประติมากรรมดินน้ ามัน Plasticine, 
ขนาด 53 x 15 x 30 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545), 22. 
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ภาพท่ี 123 วัชระ ประยูรค า, เสด็จทรงแล่นเรือรังสิตนครนายก, ประติมากรรมดินน้ ามัน Plasticine , 
ไม่ทราบขนาด, 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน” ( From Heaven to Earth), 

ภาพถ่ายสะสม, 2545. 

 

 2.2  ผลงานนิทรรศการชุด ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก (Return to The Oriental Life and 

Spirit) พ.ศ. 2547  

วัชระท างานด้านประติมากรรมเหมือนจริง ได้ส่ังสมประสบการณ์ความช านาญ และ 

พัฒนาการด้านประติมากรรมมาเป็นล าดับ จนมีความพร้อม และ โอกาสได้เอื้ออ านวยให้สร้างผลงาน

ประติมากรรมชุดนี้  ผลงานท่ีสะท้อนภาพของอารยธรรมตะวันตก และ อารยธรรมตะวันออก โดยใช้

ศิลปะทางพุทธศิลป์ด้านประติมากรรมทางศาสนาพุทธสถาปัตยกรรม ในยุคทองของสุโขทัยและยุค

รัตนโกสินทร์ตอนต้นของไทยซึ่งเป็นยุคท่ีรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีมีพลังด้านสุนทรียะของ

ศิลปะช้ันสูงแห่งภูมิปัญญาของชนชาติไทย และ ใช้ประติมากรรมเหมือนจริงรูปศิลปินระดับแนวหน้า

ในด้านศิลปะของโลกซีกตะวันตก ซึ่งมีอิทธิพลทางด้านศิลปะ และ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับคน

รุ่นหลังท่ัวโลก43 

 ผลงานชุด “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” มีการน าไปจัดแสดงท่ีหมด 4 ครั้ง และ ถูกเชิญไป

แสดงในโอกาสต่างๆ นิทรรศการ “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” เป็นการน าเสนอผลงานประติมากรรม

ส่ือประสมในรูปแบบเหมือนจริงท่ีดูราวกับมีชีวิต และ ลมหายใจ ในการแสดงนิทรรศการ ครั้งท่ี 1 ณ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 2547 ซึ่งมีความหมาย และ เนื้อหาตามท่ี

ศิลปินต้ังใจ และ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 มีผลงานประติมากรรมรูปแบบเหมือนจริง 
                                                             
43 วัชระ ประยูรค า. สจูิบตัรนิทรรศการ ประดจุฟ้าโน้มสูด่ิน ครั้งที่ 1 ณ โอเพ่นอารต์สแปซ กรุงเทพฯ ม.ป.ท., 2545. 
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เทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส ท้ังหมด 4 ช้ิน ประติมากรรมรูปเหมือนศิลปินผู้มีอัจฉริยะภาพด้านศิลปะ

และผลงานอันเป็นท่ียอมรับระดับโลกท่ีล่วงลับไปแล้ว ได้แก่ ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin 1840 

– 1917) ประติมากรชาวฝรั่งเศส, วินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent Van Gogh 1853 – 1890) จิตรกร

ชาวดัทช์ และ ศิลปินชาวสเปนอีกสองท่านคือ ปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso 1881 – 1973) และ 

ซัลวาดอร์ ดาลี Salvador Dali 1904 – 1989) 

 ในการแสดงนิทรรศการชุด ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก ครั้งท่ี 3 ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีผลงานมีผลงานประติมากรรมรูปแบบเหมือน

จริงมาก เทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส สร้างขึ้นเพิ่มเติมสองช้ิน ประกอบด้วยผลงานท่ีเป็นหัวใจส าคัญ

ของนิทรรศการครั้งนี้ คือ ประติมากรรมรูปเหมือน ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Corrado Feroci) ผู้

ท่ีถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย และ มีความเช่ือมโยงผูกพันกับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร สถานท่ี ท่ีใช้จัดแสดงนิทรรศการในครั้งท่ี 3 นี้เอง 

และอีกผลงานประติมากรรมรูปเหมือน ครูโจ หลุยส์ (สาคร ยังเขียวสด) ศิลปินแห่งชาติสาขา หุ่น

ละครเล็กผู้มีบทบาทส าคัญในการฟื้นชีวิตของหุ่นละครเล็ก ให้กลับมาเป็นศิลปะการแสดงท่ีเชิดหน้าชู

ตาของประเทศชาติ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 

 

 

ภาพท่ี 124 วัชระ ประยูรค า, หน้าปกสูจิบัตรฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก ครั้งท่ี 1, ส่ือส่ิงพิมพ์, ขนาด 
A3 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548), 1. 
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ภาพท่ี 125 วัชระ ประยูรค า, ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก
ครั้ง 3”, 2548 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548), 1. 

 

 

ภาพท่ี 126 วัชระ ประยูรค า, ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin), ประติมากรรมส่ือผสม, ไม่ทราบ
ขนาด 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548), 22. 
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ภาพท่ี 127 วัชระ ประยูรค า, วินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent Van Gogh), ประติมากรรมส่ือประสม, 
ไม่ทราบขนาด  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548), 16-19. 

 

 

ภาพท่ี 128 วัชระ ประยูรค า, ปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso), ประติมากรรมส่ือผสม, ไม่ทราบ
ขนาด 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548), 1-21. 
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ภาพท่ี 129 วัชระ ประยูรค า, ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali 1904 – 1989), ประติมากรรมส่ือผสม
, ไม่ทราบขนาด 
ท่ีมาภาพ : ภาพบน : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548), 20/25.  

ภาพล่าง : วัชระ ประยูรค า, พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยไทย Moca Bangkok, เข้าถึงเมื่อ 2 

กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2/2014/10/04/entry-2. 

 

 

ภาพท่ี 130 วัชระ ประยูรค า, ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี, ประติมากรรมส่ือประสม, ไม่ทราบขนาด 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548), 6-7. 

http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2/2014/10/04/entry-2
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ภาพท่ี 131 วัชระ ประยูรค า, ครูโจ หลุยส์ (สาคร ยังเขียวสด), ประติมากรรมส่ือผสม, ไม่ทราบขนาด 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548), 6-7. 

  

 
 

ภาพท่ี 132 ภาพถ่ายห้องจัดแสดงในส่วนท่ีจัดแสดงต้นแบบและขบวนการ นิทรรศการ “ฟื้นจิต
วิญญาญตะวันออก ครั้งท่ี 2”  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 2, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2547). 
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 2.3. ผลงานนิทรรศการชุด ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2 (From Heaven to Earth 2) พ.ศ. 2549 

 นิทรรศการชุด “ประดุจฟ้า โน้มสู่ดิน 2” เป็นการแสดงนิทรรศการร่วมกันครั้งแรกระหว่าง 

วัชระ ประยูรค า และ Yan Lei  ศิลปินชาวจีน จัดนิทรรศการโดย Tang Contemporary Art ซึ่งเป็น

แกลเลอรี่ของคนจีนท่ีจัดต้ังในประเทศไทย  

 Yan Lei เป็นศิลปินชาวจีนท่ีเคยมาท่องเท่ียวในประเทศไทย และ ได้พบเห็นความศรัทธา

ของชาวไทยท่ีมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) จึงก่อให้เกิด

ค าถามว่า ท าไมประชาชนชาวไทยถึงรักกษัตริย์ Yan Lei จึงสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปพระบรมฉายา

ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ท่ีอยู่บนธนบัตร มาสร้างเป็น

ผลงานจิตรกรรม ส่ือความหมายถึงแสงแห่งพระบารมี และเลือกใช้โทนสีหม่น เพื่อสะท้อนถึงความ

เป็นทุนนิยม  

เมื่อวัชระรู้ว่าได้มีโอกาสแสดงงานร่วมกับ Yan Lei จึงคิดถึงทิศทางในการสร้างผลงานท่ีไปใน

ทิศทางร่วมกันได้โดยใช้ลักษณะของแสงพระบารมีเป็นสัญลักษณ์ในการเช่ือมโยงผลงาน และด้วย

ความท่ีวัชระเป็นคนไทย เขาจึงต้องการตอบค าถามชาวต่างชาติว่าท าไมคนไทยถึงรักพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ผ่านผลงานประติมากรรมเหมือนจริงรูป และแบบ

ศิลปะจัดวาง 

 ในนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1” พ.ศ. 2545  4 ปีก่อนการแสดงนิทรรศการ “ประดุจ

ฟ้า โน้มสู่ดิน 2”  วัชระใช้วิธีการบอกเล่าด้วยดินน้ ามัน เขาเล่าเรื่องราวของกษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี 

ต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาลท่ี 9 ในแต่ละช่วงวัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อะไรเพื่อประชาชนชาวไทยช่วงเวลาท่ีผ่านมา ท่ีมาของ

เหตุผลท่ีว่าท าไมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลท่ี 9 ถึงเป็นกษัตริย์ท่ีมี

ประชาชนรัก 

นิทรรศการครั้งท่ีสองนี้ ถ้าเปรียบดังกับการท าภาพยนตร์ก็ถือได้ว่าเป็นภาค 2 การท าภาคต่อ

นั้นจึงต้องท าให้ดีกว่าเดิม ผลงานชุดนี้มีพัฒนาการท่ีโดดเด่น ในด้านรูปแบบการน าเสนอ โดยการน า

รูปแบบศิลปะแบบจัดวาง (Installation) มาใช้ มีการค านึงถึงบรรยากาศของห้องแสดงนิทรรศการท่ี

เชิญชวนให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม เป็นการค้นหาแนวทางรูปแบบการน าเสนอใหม่ของวัชระ ประยูรค า โดย

ใช้รูปแบบเหมือนจริง ผสมผสานรูปแบบศิลปะจัดวางท่ีมีความชัดเจนมากขึ้นไปกว่านิทรรศการชุด 

“ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1” 
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 แรงบันดาลใจในการท างานชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” เนื่องในปี พ.ศ. 2549  เป็นปีท่ี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นผลงาน

ประติมากรรมอันเนื่องมาจากพระปฐมบรมราชโองการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้เมื่อ

ทรงขึ้นครองราชย์ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  มีผล

สืบเนื่องต่อมาเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆ ด้วยพระปรีชาสามารถ ล้วนแต่ท าให้เกิดประโยชน์แก่

ประชาชนทุกหมู่เหล่าท่ัวทั้งประเทศไทย44 

 

 

ภาพท่ี 133 วัชระ ประยูรค า กับภาพถ่ายผลงานในขบวนการปั้นต้นแบบนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโนม้
สู่ดิน 2”, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2549). 

                                                             
44 วัชระ ประยูรค า, สจูิบตัรนิทรรศการ ประดจุฟ้าโน้มสูด่ิน 2 ณ Tang Contemporary Art (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549). 
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ภาพท่ี 134 ภาพถ่ายห้องจัดผลแสดงานของ วัชระ ประยูรค า และ Yan Lei, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2549). 

 

 

ภาพท่ี 135 วัชระ ประยูรค า, ผลงานพระบรมรูปเหมือนจริงองค์พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ประทับยืน ทรงชุดชัยพัฒนา ทรงสะพายกล้องและทรงถือแผนท่ี
ในพระหัตถ์, ไม่ทราบขนาด, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2549). 
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ภาพท่ี 136 Yan Lei, ไม่ทราบช่ือผลงาน, ภาพจิตรกรรม, ไม่ทราบขนาด, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2549). 

 

 

ภาพท่ี 137 ภาพถ่ายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของ วัชระ ประยูรค า, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2549). 
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ภาพท่ี 138 วัชระ ประยูรค า,  ภาพร่าง ผลงานชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”  (from Heaven to 

Earth 2) Tang Contemporary Art, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549). 

 

 

ภาพท่ี 139 ภาพถ่ายห้องจัดผลแสดงานผลงานประติมากรรมชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2549). 
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ภาพท่ี 140 วัชระ ประยูรค า, พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 ประทับบนพระท่ีนั่งราเชน, ประติมากรรม
หล่อโลหะ, ไม่ทราบขนาด, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2549). 

 

 

ภาพท่ี 141 ภาพถ่ายห้องจัดผลแสดงานนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549). 



 132 

 

ภาพท่ี 142 ภาพถ่ายรายละเอียดของผลงาน ”ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน” 2.5, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ "ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2", (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549). 

 

 

ภาพท่ี 143 ภาพถ่ายรายละเอียดของผลงาน “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2.5”, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2.5”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549). 
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ภาพท่ี 144 ภาพถ่ายผลงาน “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2.5”, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2.5”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549). 

 

 2.4 ผลงานนิทรรศการชุด กาย จิต สันติ (Body Mind Peace) พ.ศ. 2550  

 นิทรรศการนี้น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่าง “กาย” “จิต” “สันติ” โดยน าบุคคลส าคัญอัน

เป็นผู้น าท่ีเป็นท่ีรู้จักในโลกท้ังท่ีมีชีวิตอยู่ และ ท่ีได้เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึง 

ร่างกายอันเป็นส่ิงท่ีไม่จีรัง แต่จิตนั้นจะยังคงอยู่ และ เดินทางต่อจากการกระท าท้ังดี และ ช่ัว ส าหรับ

การเป็นผู้น า มี ศีลธรรม จริยธรรม ไม่แสวงหาอ านาจ ไม่ โลภ ก็จะน ามาซึ่งสันติภาพบนโลก  

นิทรรศการนี้จัดแสดงท่ีหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล  

 ผลงานชุด “กาย – จิต – สันติ” ปี 2550 นี้ วัชระ ประยูรค า ต้องการแสดงความส านึกดี ใน

ฐานะของมนุษย์คนหนึ่งท่ีท างานด้านศิลปะท่ีพึงมุ่งหวังให้เกิดสันติภาพในโลก และจรรโลง ให้มนุษย์มี

ความสงบสุขร่วมกันถึงแม้จะมีวิถีชีวิต และความเช่ือต่างกัน  วัชระไม่ได้ต้องการเอาปัญหาความ

ขัดแย้งต่างๆ มาเป็นประเด็น หากเปรียบ “โลก” ของเรานี้เป็น “กาย” มนุษย์เรานี้ก็เปรียบเสมือนกับ 

“จิต” ท่ีจะเป็นผู้เชิดให้โลกใบนี้เป็นอย่างไร ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้น าท่ีเป็นตัวแทนความเป็นมนุษย์ว่าจะมี

คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และจิตส านึกดี ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

ซึ่งเราสามารถท่ีจะเลือกได้ ว่าจะน าพาโลกให้น่าอยู่มากกว่าท่ีเป็นมา ศิลปะคือส่ิงท่ีกระตุ้นจิตส านึกซึ่ง

สามารถส่ือเป็นภาษาอย่างหนึ่งท่ีเข้าใจได้ง่ายถึงแม้ว่าจะพูดกันคนละภาษาก็ตาม การน าเสนอเนื้อหา

โดยใช้รูปแบบประติมากรรมหุ่นละครเล็กบุคคล ผู้น าท่ีมีความโดดเด่นในโลก ผลงานท้ังหมด17 ช้ิน 

ประกอบไปด้วย หุ่นของผู้น าคนส าคัญต่างๆ เช่น เหมา เจ๋อ ตุง , แม่ชีเทเราซา, เต้ิง เส่ียว ผิง , 
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มหาตมะ คานธี ผู้น าคนส าคัญอย่างบินลาเดน และ ประธานาธิบดี จอร์จ บุช รวมท้ังผู้น าทางการ

เมืองของประเทศไทย45 

 

 

ภาพท่ี 145 หน้าปกสูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” ของวัชระ ค าประยูร
ค า 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 

 

 

ภาพท่ี 146 ภาพถ่ายห้องจัดแสดงผลงาน “Installation view of Exhibition (Body Mind 
Peace)” ของวัชระ ประยูรค า  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 

                                                             
45 สจูิบตัรนิทรรศการ: กาย จติ สันติ (Body Mind Peace) ณ Ardel Galler of Modern Art (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 
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ภาพท่ี 147 ภาพถ่ายผลงาน “Installation view of Exhibition (Body Mind Peace)” ของวัชระ 
ประยูรค า 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 

 

 

ภาพท่ี 148 วัชระ ประยูรค า, ภาพซ้าย Kim Jong IL, ภาพขวา Mahmoud Ahmadinejad, หุ่น
ละครเล็ก  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550).  
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ภาพท่ี 149 วัชระ ประยูรค า, Installation view of Exhibition (Body Mind Peace), 2550   
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 

 

 

ภาพท่ี 150 วัชระ ประยูรค า , George W. Bush & Uama Bin Ladin,  ประติมากรรมส่ือประสม 
ผันแปรไม่แน่นอน, 2550 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 
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ภาพท่ี 151 วัชระ ประยูรค า, (1) Saddam Hussein (2) Adolf Hitler (3) Josef Stalin  (4) 
Mikhail Gorbachev, ประติมากรรมหุ่นละครเล็ก, ไม่ทราบขนาด, 2550  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 

 

 

ภาพท่ี 152 วัชระ ประยูรค า  , (1) Ho Chi Minh  (2) Mao Zedong (3) Franklin Delano 
Roosevelt (4) Josef Stalin (5) Winston Churchill (sir), ประติมากรรมหุ่นละครเล็ก , ไม่ทราบ
ขนาด, 2550 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า , สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สัน ติ (Body Mind Peace)” 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 
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ภาพท่ี 153 วัชระ ประยูรค า, (1) Sondhi  Bunyarakkarin (2) Surayud Chulanont (3) Thaksin 
Shinawatra (4) Ban Ki – Moon, ประติมากรรมหุ่นละครเล็ก, ไม่ทราบขนาด, 2550  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 

 

 

ภาพท่ี 154 วัชระ ประยูรค า,  (1) Mohandas Karamchand (Mahatama) (2) Sadako Sasaki (3) 
Albert Einstein, ประติมากรรมหุ่นละครเล็ก, ไม่ทราบขนาด, 2550  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 
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ภาพท่ี 155 ภาพจากวีดีบันทึกการแสดงหุ่นละครเล็ก ชุด “ราหูอมดวงจันทร์” ของวัชระ ประยูรค า, 
2550 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)”, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก  https://www.vimeo.com. 

 

 

ภาพท่ี 156 ภาพจากวีดิทัศน์ Installation view of Exhibition (Body Mind Peace) ของวัชระ 
ประยูรค า, 2550 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” 2550, เข้าถึงเมื่อ 5 

พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  https://www.vimeo.com. 
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 2.5. ผลงานนิทรรศการชุด เก้า ด้วย เกล้า (Our Beloved King) พ.ศ. 2552 

 เก้า ด้วย เกล้า (Our Beloved King) 23-30 มิถุนายน 2552 จัดแสดงท่ี Ardel Gallery of 

modern Art ปี 2552 ถือได้ว่าผลงานชุดนี้เป็นผลงานชุดท่ีสามท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

ไทย หรือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ อันเกิดจากรักและศรัทธาของวัชระ ประยูรค า   

 “เก้า ด้วย เกล้า” เป็นผลงานประติมากรรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ท่ี 9 ผลงานชุดนี้มีท้ังหมด 9 ช้ิน “ด้วยเกล้า” หมายถึง พระองค์อยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของ

ปวงชนชาวไทย ผลงานน าเสนอเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 9 ต้ังแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์

จนถึงช่วงเวลาท่ีพระองค์ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี รวมทั้งหมดเก้าช่วง ประกอบไปด้วยเรื่องราวต่างๆ 

ความเป็นสัจธรรม การเปล่ียนแปลงในชีวิต อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตพระองค์ท่านบ้าง บทบาทหน้าท่ีของ

พระองค์ท่ีกระท าในแต่ละช่วงได้ถูกหยิบยกมาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบเหมือนจริง หล่อ

บรอนซ์ ฐานหินอ่อนสีด า46 

 

 

ภาพท่ี 157 ภาพประชาสัมพันธ์ ส่ือออนไลน์ นิทรรศการ เก้า ด้วย เกล้า (Our Beloved King) ของ
วัชระ ประยูรค า, 2552 
ท่ีมาภาพ : Ardel Gallery, นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า 2552”, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=c04Aobtt8z8. 

                                                             
46 อาร์เดล แกลเลอร่ี, "นิทรรศการ เก้า ด้วย เกล้า,"  เขา้ถงึเม่ือ 9 กันยายน 2558, เขา้ถงึไดจ้าก 
https://www.youtube.com/watch?v=c04Aobtt8z8. 
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ภาพท่ี 158 วัชระ ประยูรค า, “2481 สมเด็จพระอนุชา”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 
2552 
ท่ีมาภาพ  : Ardel Gallery, นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า 2552”, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=c04Aobtt8z8. 

 

 

ภาพท่ี 159 วัชระ ประยูรค า, “2493 ขึ้นครองราชย์”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 
2552 
ท่ีมาภาพ  : Ardel Gallery, นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า 2552”, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=c04Aobtt8z8. 
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ภาพท่ี 160 วัชระ ประยูรค า, “2493 บรมราชาภิเษก”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด,  
2552 
ท่ีมาภาพ :  Ardel Gallery, นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า 2552”, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=c04Aobtt8z8. 

 

 

ภาพท่ี 161 วัชระ ประยูรค า, “2498 ประพาสเหนือจรดใต้”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบ
ขนาด, 2552 
ท่ีมาภาพ  : Ardel Gallery, นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า 2552”, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=c04Aobtt8z8. 
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ภาพท่ี 162 วัชระ ประยูรค า, “2599 ทรงผนวช”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 2552 
ท่ีมาภาพ  : Ardel Gallery, นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า 2552”, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=c04Aobtt8z8. 

 

 

ภาพท่ี 163 วัชระ ประยูรค า, “2503 ประพาสต่างประเทศ”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบ
ขนาด, 2552 
ท่ีมาภาพ  : Ardel Gallery, นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า 2552”, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=c04Aobtt8z8. 
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ภาพท่ี 164 วัชระ ประยูรค า, “2523 ชัยพัฒนา”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 2552 
ท่ีมาภาพ : Ardel Gallery, นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า 2552”, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=c04Aobtt8z8. 

 

 

ภาพท่ี 165 วัชระ ประยูรค า, “2549 จอมทัพมหาราช”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด,  
2552 
ท่ีมาภาพ : Ardel Gallery, นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า 2552”, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=c04Aobtt8z8. 
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ภาพท่ี 166 วัชระ ประยูรค า, “2550  ครองสิริราชสมบัติครบ60 ปี”, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่
ทราบขนาด 
ท่ีมาภาพ : Ardel Gallery, นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า 2552”, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=c04Aobtt8z8. 

 

2.6 ผลงานนิทรรศการชุด “จุฬาฯสรรศิลป์: ในหลวง” พ.ศ. 2555   

 นิทรรศการเด่ียว “จุฬาฯสรรศิลป์: ในหลวง”อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2555 จัดแสดง วัน ท่ี31 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2555  สถานท่ีห้องนิทรรศการ อาคาร

ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2555 เป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) พระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 

85 พรรษา และยังเป็นวาระครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

นับเป็นปีมหามงคล จึงจัดแสดงนิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์ : ในหลวง” นี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ

รัชกาลท่ี 9 และเผยแพร่ในเชิงวิชาการศิลปะ โดยหอศิลปะวัฒนาธรรม จุฬาลงกรณ์ได้เชิญ วัชระ 

ประยูรค า ให้น าผลงานประติมากรรรมมาจัดแสดงซึ่งมีผลงานจากชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1” 2545 

, “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” 2549 , “เก้า ด้วย เกล้า” 2552  และผลงานบางส่วนซึ่งอยู่ภายใต้การ

สะสมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคม สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง สาธิตจุฬา ซึ่งเป็นผลงาน

สร้างสรรค์ของวัชระเช่นกัน มาร่วมจัดแสดงด้วย มีจ านวน 4 ช้ิน ได้แก่  “พระมหาราช” (พ.ศ. 2551) 

“ชัยพัฒนา 2552” (พ.ศ.2552) “พระภิกษุ ภูมิพโล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2499” 

(พ.ศ.2554)  และ “ภูมิพล จุฬานาถ” (พ.ศ.2555)47 

                                                             
47 วิภาว ีคงมาลา, "ภูมิพล จฬุานาถ: พลงัแผ่นดินผู้เป็นที่รักยิง่ของชาวจฬุาฯ," นิตยสาร Fine art ประเทศไทย2555. 
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ภาพท่ี 167 วัชระ ประยูรค า, พระมหาราช 2551, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด 
ท่ีมาภาพ : วิภาวี คงมาลา, “ภูมิพล จุฬานาถ พลังแผ่นดินผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวจุฬาฯ”, นิตยสาร 

Fine art ประเทศไทย, เล่มท่ี 97 (2555), 52. 

 

 

ภาพท่ี 168 วัชระ ประยูรค า, ชัยพัฒนา 2552, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด 
ท่ีมาภาพ : วิภาวี คงมาลา, “ภูมิพล จุฬานาถ พลังแผ่นดินผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวจุฬาฯ”, นิตยสาร 

Fine art ประเทศไทย, เล่มท่ี 97 (2555), 53. 
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ภาพท่ี 169 วัชระ ประยูรค า, พระภิกษุ  ภูมิพโล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช 2499, ไม่
ทราบขนาด 
ท่ีมาภาพ : วิภาวี คงมาลา, “ภูมิพล จุฬานาถ พลังแผ่นดินผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวจุฬาฯ”, นิตยสาร 

Fine art ประเทศไทย, เล่มท่ี 97 (2555), 54. 

 

 

ภาพท่ี 170 วัชระ ประยูรค า, ภูมิพล จุฬานาถ พุทธศักราช 2555, ไม่ทราบขนาด  
ท่ีมาภาพ : วิภาวี คงมาลา, “ภูมิพล จุฬานาถ พลังแผ่นดินผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวจุฬาฯ”, นิตยสาร 

Fine art ประเทศไทย, เล่มท่ี 97 (2555), 55. 
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ภาพท่ี 171 ภาพถ่ายผลงานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับ
ยืน ทรงชุดชัยพัฒนาสะพายกล้องและทรงถือแผนท่ีในพระหัตถ์ ของวัชระ ประยูรค า 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์: ในหลวง”, ภาพถ่ายสะสม, 2555. 

  

 

ภาพท่ี 172 วัชระ ประยูรค า, จ าลองประตูวัดศรีชุม, ประติมากรรมส่ือประสม, ไม่ทราบขนาด, 2555  
ท่ีมาภาพ :  วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์: ในหลวง”, ภาพถ่ายสะสม, 2555. 
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ภาพท่ี 173 ภาพบรรยากาศการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์: ในหลวง” ณ อาคาร
ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์: ในหลวง”, ภาพถ่ายสะสม, 2555. 

 

 

ภาพท่ี 174 ภาพบรรยากาศการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์: ในหลวง” ณ อาคาร
ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์: ในหลวง”, ภาพถ่ายสะสม, 2555. 

 

 



 150 

2.7. ผลงานนิทรรศการชุด “ทรงพระบารมี พระปิยะมหาราช” และ “ทิฐิ กาย จิต ” พ.ศ.

2557 

นิทรรศการ “ทรงพระบารมี พระปิยะมหาราช” และ “ทิฐิ กาย จิต ”วันท่ี 15 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2557 ท่ี ศูนย์การค้าริเวอร์ซิต้ี ผลงานประติมากรรมชุด “ทรงพระบารมีพระปิยะมหาราช” นั้น

เกิดจากความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 

5) ท่ีทรงเสียสละ และ ทุ่มเท เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของพสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข คืนความเป็น “ไท” 

และ ให้ท่ีดินท ามาหากิน โดยผลงานชุดนี้ จะเป็นรูปปั้นรัชการท่ี 5 ทรงบัลลังค์สไตล์ยุโรป ผสมกั บ

ลวดลายไทย เพื่อให้มีความเป็นสากล และ ดูร่วมสมัย  

ผลงานชุด คือ “ทิฐิ กาย จิต” เป็นความต้ังใจท่ีจะสะท้อนมุมมองของสังคม ผ่านผลงาน

ประติมากรรม ท่ีใช้ตัวละครลิง หรือ หนุมาน จากหุ่นละครเล็กมาผสมผสานกัน โดยตัวละคร “ลิง” 

จะมีสามสีด้วยกัน คือ ลิงสีด า ลิงสีขาว และ ลิงสีทอง โดยลิงสีทอง จะมีประติมากรรมรูปเด็กอ้วนสีด า

ท่ีหลงใหล และ มีความสุขอยู่กับการบริโภค ประเภทสุขนิยม ไม่รู้จักยับยั้งช่ังใจ ใช้อารมณ์เป็นท่ีต้ัง 

ในท่ีสุดก็เป็นโรคอ้วน เกิดทุกข์ ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกนัก  ในขณะท่ีด้านข้างจะมีลิงสีขาว

กับประติมากรรมชายรูปร่างผอมซูบหนัง หุ้มกระดุก 

 นิทรรศการครั้งนี้ วัชระ ประยูรค าได้น า รูปแบบการแสดงสดของหุ่นละครเล็ก มาช่วย

น าเสนอให้ช้ินงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น บทสรุปของการแสดงก็คือ ท้ัง ลิงสีด า และ ลิงสีขาว 

สุดท้ายก็คือส่ิงท่ีต้องอยู่รวมกัน แต่ถ้าจะให้น้ าหนักความส าคัญกับส่ิงใดสีหนึ่งมากเกินไป ก็ต้อง

ยอมรับว่า ทุกข์ หรือ สุข ท่ีได้รับก็จะมากน้อยต่างกัน เช่นเดียวกับคนในสังคมปัจจุบัน ท่ีมักจะใช้ 

“ทิฐิ” ทางกาย มากกว่า “จิตใจ” ในการตัดสินใจด้วยหลักและเหตุผลความเป็นกลางท่ีถูกต้องนั่นเอง  

 ความเป็นมาของ วัชระกับหุ่นละครเล็ก วัชระ กล่าวว่า “สมัยเรียนปริญญาตรี ท่ีศิลปากรปี 

2527 ช่วงนั้น อาจารย์สาคร  ยังเขียวสด (คณะหุ่นเล็กโจหลุยส์) ไปเปิดวงอยู่ท่ีสวนอัมพร ก็สะดุดตา

ต้ังแต่ครั้งนั้น ตามงานแสดงเขามาเรื่อยๆ และก็คิดไว้ในใจว่าอยากจะเข้าไปสร้างงานกับเขาตรงนี้ แต่

เราชอบงานพวกประติมากรรม หลังเรียนจบผมก็ไปเป็นช่างปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆ จนกระท่ังได้ไปท าหุ่น

เหมือนและล้อให้ครูโจหลุยส์ เข้าไปท าหุ่นช่วยท่าน เข้าไปเรียนรู้หุ่นจนครูท่านรักเหมือนเป็นลูกเป็น

หลานคนหนึ่ง ความประทับใจในความงดงามของหุ่นละครเล็ก ต้ังแต่นั้นมานี่เองคือแรงบันดาลใจใน

การเข้าร่วมอนุรักษ์หุ่นละครเล็ก”  
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 หลังครูโจหลุยส์เสียชีวิตลง วัชระ ประยูรค า ได้รวบรวมนักแสดงมากฝีมือมาเปิดการแสดง

หุ่นละครอีกครั้ง ภายใต้ช่ือ คณะ “ค านาย” ณ “บ้านศิลปิน คลองบางหลวง” ความโดดเด่นของการ

แสดงหุ่นละครเล็กคณะค านายคือ การถ่ายทอดปรัชญาโดยใช้สัญลักษณ์ให้ผู้ชมได้ตีความ ด้วย

แนวคิดท่ีว่า หุ่นเป็น “กาย” ซึ่งมีสังขารเวียนว่ายตายเกิด คนเชิดคือ “จิต” ซึ่งควบคุมกาย จิต จิตดี

หรือจิตร้าย แทนด้วยขาวและด า คนเชิดหุนต้องสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าของตัวเองไว้เพื่อลดทอน

จุดเด่นของผู้เชิดลงไปและมุ่งความสนใจท้ังหมดไปท่ีหุ่นละครเล็กเท่านั้น  “หุ่นแต่ละตัวใช้คนเชิด 3 

คน แต่ละคนมีหน้าท่ีของตัวเอง คนหนึ่งเชิดศีรษะและมือข้างหนึ่ง คนหนึ่งเชิดมือท่ีเหลืออีกข้างคน

หนึ่งเชิดขา ข้อส าคัญคือ ทุกคนจะต้องไม่ก้าวก่ายในหน้าท่ีของกัน และกัน ต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ในหน้าท่ี

ไหน เพื่อให้ย่างก้าวเดินไปพร้อมกัน48 

 

 

ภาพท่ี 175 ภาพผลงานในนิทรรศการชุด “ทิฐิ กาย จิต สันติ ”, ประติมากรรมรูปเด็กอ้วนพีสีด าถือลิง
ด ารูปร่างผอมซูบอุ่มลิงขาว, ไม่ทราบขนาด, 2557 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ทิฐิ กาย จิต สันติ”, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://www.prfocus.co.th/newsfocus_details.php?news_id=1324. 

                                                             
48 นิตยสาร Postcard, 2. 58-59. 
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ภาพท่ี 176 หุ่นละครเล็ก ลิงสีด าลิงสีขาว “คณะค านาย” ภาพถ่ายการแสดงสด, 2557 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ทิฐิ กาย จิต สันติ”, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://www.prfocus.co.th/newsfocus_details.php?news_id=1324. 

 

 

ภาพท่ี 177 การเชิดหุ่นละครเล็ก ลิงสีด าลิงสีขาว “คณะค านาย” ภาพถ่ายการแสดงสด, 2557 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ทิฐิ กาย จิต สันติ”, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.prfocus.co.th/newsfocus_details.php?news_id=1324. 
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ภาพท่ี 178 วัชระ ประยูรค าถ่ายภาพคู่กับผลงาน “ทรงพระบารมี พระปิยะมหาราช”, 2557 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ทิฐิ กาย จิต สันติ”, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://www.prfocus.co.th/newsfocus_details.php?news_id=1324. 

 

 

ภาพท่ี 179 วัชระ ประยูรค า, ทรงพระบารมี รัชกาลท่ี 5, ประติมากรรมหล่อส าริด, ขนาด  
59x59x82 ซม., 2557 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ทิฐิ กาย จิต สันติ”, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://www.prfocus.co.th/newsfocus_details.php?news_id=1324. 

  

2.8 ผลงานนิทรรศการชุด “นวมหาราช พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร” พ.ศ. 2559 

 นวมหาราช  “พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้า

ฟ้า กรุงเทพฯ วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 นิทรรศการท่ีรวบรวมผลงานประติมากรรมพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ของ วัชระ ประยูรค า 
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 การสร้างผลงานด้วยความรักท่ีมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(รัชกาลท่ี 9) พระเจ้าแผ่นดินท่ีพระองค์ทรงรักพสกนิกรทุกคนของพระองค์ ท าทุกอย่างมากมายเพื่อ

ประโยชน์สุข ดูแลประชาชนเหมือนลูก เราจึงเรียกพระองค์ว่า “พ่อของแผ่นดิน” อย่างเต็มภาคภูมิ 

ในปี 2559 เป็นปีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  การแสดงงานครั้งนี้

นับเป็นบทสรุปหรือเป็นการรวบรวมผลงานของวัชระ ประยูรค า ผลงานเนื่องในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

ผลงานปั้นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระอิริยาบถต่างๆ ผลงาน

ประติมากรรมท่ีถูกรวบรวม ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2445 มาจนถึงผลงานช้ินใหม่ล่าสุด มีการแสดงปั้นสดโดย

วัชระ ประยูรค า และ ผลงานประติมากรรมท่ียังไม่เคยแสดงท่ีไหนมาก่อน ประติมากรรมแบบเหมือน

จริง สัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงความดีงามของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในส่ิงท่ีพระองค์ทรงให้กับราษฎรของปวง

ชนชาวไทย การแสดงนิทรรศการในครั้งเป็นการระลึกถึงพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยจากไปแล้ว  

ส่ิงท่ีเหลือไว้คือความทรงจ าอันดี  

 

  

ภาพท่ี 180 วัชระ ประยูรค า, ในหลวงชัยพัฒนาปี, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 2554 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรรศการ “นวมหาราช พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”, ภาพถ่าย

สะสม, 2559. 
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ภาพท่ี 181 วัชระ ประยูรค า, มหาราชจอมราชัน (The Great king), ประติมากรรมหล่อส าริด,                  
ขนาด 65 x 46 x 53 ซม., 2545 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรรศการ “นวมหาราช พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”, ภาพถ่าย

สะสม, 2559. 

 

 
ภาพท่ี 182 วัชระ ประยูรค า, คิตราชันย์ ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, ไม่ปรากฏปี 
ท่ีมาภาพ : กิตติกร โสดากุล, นิทรรรศการ “นวมหาราชาผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”, ภาพถ่าย
สะสม, 2559. 
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 ภาพท่ี 183 วัชระ ประยูรค า, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 เสด็จประพาสอเมริกา, 

ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, ไม่ปรากฏปี  

ท่ีมาภาพ : กิตติกร โสดากุล, นิทรรรศการ “นวมหาราชาผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”, ภาพถ่าย

สะสม, 2559. 

 

 

ภาพท่ี 184 วัชระ ประยูรค า, พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 ประทับบนพระท่ีนั่งราเชน, ประติมากรรม
หล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 2549 
ท่ีมาภาพ :  กิตติกร โสดากุล, นิทรรรศการ “นวมหาราชาผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”, ภาพถ่าย

สะสม, 2559. 
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ภาพท่ี 185 วัชระ ประยูรค า, ครุฑ, ประติมากรรมเทคนิควัสดุ, ไม่ทราบขนาด, ไม่ปรากฏปี  
ท่ีมาภาพ  : วัชระ ประยูรค า, นิทรรรศการ “นวมหาราช พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”, 

ภาพถ่ายสะสม, 2559.    

 

 

ภาพท่ี 186 วัชระ ประยูรค า, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 “ธรรมราชา” ประติมากรรม
หล่อปูน, ไม่ทราบขนาด, ไม่ปรากฏป ี
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “นวมหาราชาผู้สถิตในใจไทยนิรันดร”, เข้าถึงเมื่อ 2 

กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://th.postupnews.com/2016/12/watchara-

prayoonkum-exhibition.html. 
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ภาพท่ี 187 วัชระ ประยูรค า, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ทรงผนวช”, ประติมากรรม
หล่อปูน, ไม่ทราบขนาด, ไม่ปรากฏป ี
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “นวมหาราชาผู้สถิตในใจไทยนิรันดร”, เข้าถึงเมื่อ 2 
กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://th.postupnews.com/2016/12/watchara-
prayoonkum-exhibition.html. 

 

 

ภาพท่ี 188 วัชระ ประยูรค า, “ยุวกษัตริย์ ”และ “เจ้านายเล็ก ยุวกษัตริย์”, ประติมากรรมหล่อส าริด, 
ขนาด 25 x 16 x 14 ซม., 2545  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “นวมหาราชาผู้สถิตในใจไทยนิรันดร”, เข้าถึงเมื่อ 2 
กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://th.postupnews.com/2016/12/watchara-
prayoonkum-exhibition.html. 
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ภาพท่ี 189 วัชระ ประยูรค า, ผลงานประติมากรรมชุด “เก้า ด้วย เกล้า”, ประติมากรรมหล่อส าริด, 
ไม่ทราบขนาด, 2552 
ท่ีมาภาพ : กิตติกร โสดากุล, นิทรรรศการ “นวมหาราชาผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”, ภาพถ่าย

สะสม, 2559. 

 

 

ภาพท่ี 190 วัชระ ประยูรค า, ประติมากรรมกษัตริย์ 9 รัชกาลในราชวงศ์จักรี, ประติมากรรมหล่อ
ส าริด, ไม่ทราบชนาด, 2545 
ท่ีมาภาพ : กิตติกร โสดากุล, นิทรรรศการ “นวมหาราชาผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”, ภาพถ่าย

สะสม, 2559. 
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ภาพท่ี 191 วัชระ ประยูรค า, ประติมากรรมกษัตริย์ 9 รัชกาลในราชวงศ์จักรี, ประติมากรรมหล่อ
ส าริด, ไม่ทราบขนาด, 2545 
ท่ีมาภาพ : กิตติกร โสดากุล, นิทรรรศการ “นวมหาราชาผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”, ภาพถ่าย

สะสม, 2559. 

 

 

ภาพท่ี 192 วัชระ ประยูรค า, สมเด็จย่า, ประติมากรรมหล่อปูน, ไม่ทราบขนาด, 2553 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรรศการ “นวมหาราชาผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”, ภาพถ่าย

สะสม, 2559. 
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ภาพท่ี 193 ภาพถ่ายวัชระ ประยูรค า ขณะปั้นพระบรมรูปในหลวง รัขกาลท่ี 9 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สตูดิโอบางเลน,  2560. 

 

 

ภาพท่ี 194 ภาพถ่ายวัชระ ประยูรค า ก าลังเก็บรายละเอียดผลงานหลังจากท่ีนิทรรศการส้ินสุดการ
แสดง, สตูดิโอบางเลน 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สตูดิโอบางเลน,  2560. 
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ภาพท่ี 195 วัชระ ประยูรค า, นวมหาราชา ผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์, ประติมากรรมต้นแบบินน้ ามัน
, ไม่ทราบขนาด, 2559 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, ภาพถ่ายสะสม, 2559 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์ผลงานของวัชระ ประยูรค า 

 

วิเคราะห์ผลงานประติมากรรม ของ วัชระ ประยูรค า โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องราว

แนวความคิด รูปแบบทางศิลปะ และวัสดุเทคนิควิธีการ สัญลักษณ์ ในผลงานประติมากรรมร่วมสมัย 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2559 

1. เนื้อหา และแนวความคิดของผลงานประติมากรรมในตลอดช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 

- 2559 สามารถจ าแนกกลุ่มตามเนื้อหาหลักๆ ได้ดังนี้  

1.1 ผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์

รัชกาลท่ี 9  

ผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ถ้า

นับเป็นจ านวนช้ินของผลงาน จัดว่าเป็นกลุ่มท่ีปรากฎผลงานมากท่ีสุด อาทิ ผลงานในนิทรรศการ 

“ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1” ในปี พ.ศ. 2545 นิทรรศการ ”ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2 “ ในปี พ.ศ. 2549 

และ นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า“ ในปี พ.ศ. 2552   

ในช่วงท่ีสังคมเกิดความวุ่นวายทางการเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ถูก

น าไปเป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง โดยกลุ่มการเมืองท่ีเรียกตัวเองว่า “เส้ือเหลือง” วัชระจึงหลีกเล่ียง

การน าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วรัชกาลท่ี 9 มาเป็น ส่ือ และหัน ไปสร้างพระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ในชุดนิทรรศการ “ทรงพระบารมี พระปิยะ

มหาราช” ในปี พ.ศ. 2557 และ ผลงานช้ินอื่นๆ เช่น พระบรมรูปทรงม้า ในปี พ.ศ. 2556 ร่วมกับ

นิตยสาร Fine art magazine Thailand ในโอกาสครบรอบ 10 ปี 

ผลงานนิทรรศการชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1 (From Heaven to Earth)” ครั้งท่ี 1 ในปี 

พ.ศ. 2545 (ดังภาพท่ี 99 – 123) มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชฯ พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยมีโครงสร้างในการน าเสนอ

ลักษณะเชิงสัญลักษณ์ ในการเล่าเรื่องด้วยภาพทางประวัติศาสตร์แบบประติมากรรมอนุสาวรีย์ เริ่ม

ต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) พระปฐมกษัตริย์ราชจักรีวงศ์ ผู้
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สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แห่งราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบัน  จวบจนถึง

พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 รวมไปถึงพระบิดา มารดา และพระเชษฐา เป็นนิทรรศการเชิง

ประวัติศาสตร์โดยอ้างอิงภาพเหมือนบุคคลต่างๆ มีการหยิบยืมภาพจ าทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการ

เรียงร้อยเรื่องราว เน้นให้ผู้ชมย้อนอดีตถึงเรื่องราวท่ีเคยเกิดขึ้นจริงตามประวัติศาสตร์ เรื่องราวใน

ประวัติของบุคคลต่างๆ ท่ีปรากฏเป็นผลงานประติมากรรมในรูปแบบสัญลักษณ์ ตอบโจทย์แนวคิด

หลักของวัชระท่ีมีต่อพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 ว่าด้วยมุมมองท่ีดีงาม ท าไมพระองค์จึงเป็นผู้น าท่ีอยู่

ในจิตใจของพสกนิกรชาวไทยท้ังประเทศ ท าไมพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างและศูนย์รวมแห่งพลังความ

ดี ท าไมประชาชนถึงเรียกกษัตริย์พระองค์นี้ว่าพ่อ การน าเสนอมีลักษณะการใช้หลักคิดแบบศิลปะสัจ

นิยม หรือเหมือนจริง คือเน้นสร้างเรื่องราวตามความจริงท่ีเคยเกิดขึ้นในรูปแบบเหมือนจริงท่ี

ผสมผสานเข้ากับแนวความคิด และมีการวางแผนโครงสร้าง แนวความคิดและภาพรวมท้ังหมดของ

นิทรรศการ ด้วยการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบท าให้ผลงานของวัชระมีมิติของความเป็นศิลปะ

ร่วมสมัย และในผลงานแต่ละช้ินก็จะมีเนื้อหาเรื่องราว แนวคิด และความหมายท่ีวัชระถ่ายทอด

ออกมาในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์  

 วัชระเลือกใช้ภาพพระจริยวัตร และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ในการส่ือ

ความหมาย น าเสนอให้เห็นถึงคุณงามความดีของพระองค์ตามท่ีวัชระรู้สึก ความเป็นพระมหากษัตริย์

ท่ีทรงเป็นแบบอย่างท่ีดี ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยะภาพ และทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ท าให้

ประเทศชาติผ่านพ้นเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง และเรื่องร้ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ

ประเทศมาได้โดยตลอด ท าให้พระองค์ทรงเป็นมหาราชในใจของปวงประชาชนทุกคน เปรียบประดุจ 

“ฟ้าท่ีโน้มลงสู่ดิน” แนวคิดซึ่งเป็นหัวใจหลักของนิทรรศการ วัชระได้น าเสนอว่า พระองค์ทรงเสียสละ

ความสุขสบายส่วนตัว เปรียบประดุจด่ังฟ้าท่ีอยู่สูงส่ง ท่ีทรงโน้มพระวรกายมาสู่ดินเบื้องล่างท่ีเป็น

เหมือนประชาชนของพระองค์ด้วยพระเมตตา (ดังภาพท่ี 103) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นผู้น าทางจิตใจของพสกนิกร ทรงเป็นศูนย์

รวมแห่งพลังความดี พระองค์ทรงท าหน้าท่ีพ่อ และครูสอนของประชาชนอย่างผู้รู้จริง พระจริยวัตร

ของพระองค์ในความรู้สึกของปวงชนชาวไทย น ามาซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของ

วัชระจากกระแสพระราชด ารัสในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ทรงเป็นเข็มทิศท่ีช่วยให้ทุกคน
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ด าเนินชีวิตอย่างมีสติในภาวะเศรษฐกิจท่ีล้มครืนลง ซึ่ง ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจปี 254049 

 วิ เคราะห์ เนื้ อหาตามบริบททางสังคมในช่วงเวลาท่ี  วัชระได้สร้างสรรค์ผลงานชุด      

“ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1” ในปี พ.ศ. 2545 เป็นช่วงหลังจากท่ีประเทศไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤติทาง

เศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชียเริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญา

ท่ียึดหลักทางสายกลาง ทรงช้ีแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ด าเนินไป

ในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมท่ีจะจัดการต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง ซึ่ง

จะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการวางแผน และด าเนินการทุกขั้นตอน ท้ังนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล และยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้ถึงแม้ว่าโลกโลกาภิ

วัตน์จะมีการแข่งขันสูง  

 ผลงานนิทรรศการชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” ปีพ.ศ. 2549 (ดังภาพ ท่ี 133- 144)  

นิทรรศการนี้เปรียบเสมือนเป็นการท าภาพยนตร์ภาคต่อของนิทรรศการชุดแรกเลยก็ว่าได้ เป็นเหมือน

ภาพยนตร์ภาค 2 ของผลงานประติมากรรมภาคต่อในแบบฉบับของวัชระ ประยูรค า ผลงานชุดนี้คนดู

จะสัมผัสได้ถึงพัฒนาการ ทางด้านแนวคิด และน ามาซึ่งการพัฒนาทางด้านรูปแบบในการน าเสนอทาง

ศิลปะ 

 การน าเสนอทางด้านเนื้อหายังคงน าเสนอพระจริยวัตร และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 โดยเน้น

การถ่ายทอดความรู้สึกท่ีประชาชนไทยรู้สึกต่อพระมหากษัตริย์ มีเนื้อหาเปรียบเปรยและน าเสนอเชิง

สัญลักษณ์อุดมคติ อ้างอิงตามแนวความคิดตามลัทธิ์เทวราชา50 ในสมัยโบราณเมื่อประชาชนนึกถึง

พระมหากษัตริย์ก็จะนึกถึงองค์สมมุติเทพ ท่ีแต่งองค์เครื่องทรงด้วยเบญจราชกกุธภัณฑ์ ทรงเป็นผู้มี

บุญบารมี ท่ี เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณประดุจด่ังดวงใจของประชาชนชาวไทย น าเสนอภาพ 

พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 ในระหว่างท่ีพระองค์ทรงประทับยืน และทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดชัย

                                                             
49 วัชระ ประยูรค า, สจูบิัตรนิทรรศการ ประดจุฟ้าโน้มสู่ดิน คร้ังที ่1 ณ โอเพ่นอาร์ตสแปซ  13. 
50 ลัทธ์ิเทวราชาหรือเทวราชมีความหมายว่า ราชาหรือองค์พระมหากษัตริย์เป็นเทวะ ตามความเช่ือคติของพราหมณ์หรือฮินดูน้ัน 
พราหมณ์มีสิ่งศักดิ์สทิธ์ิบนภูเขาไดแ้ก่พระศิวะ เม่ือเข้ามาเผยแพร่ศาสนาฮินดูในเอเชียอาคเนย์ก็รับเอาสิง่ศักดิ์สิทธ์ิบนภูเขาคอืองค์
พระศิวะ และเพือ่ให้มีก าลังสนับสนุนในการเผยแพร่ศาสนา พราหมณ์ก็ได้ให้ความศักดิ์สิทธ์ิแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกระท า
พิธีกรรมยกให้พระมหากษัตริย์ขึ้นเป็นเทพเจา้หรือเป็นเทวราข 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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พัฒนา พร้อมท้ังทรงสะพายกล้อง และถือแผนท่ีในพระหัตถ์ (ดังภาพท่ี 139) ภาพสะท้อนท่ีประชาชน

ชาวไทยจะพบเห็นได้ชินตาจากส่ือและภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์หรือพระราชกรณียกิจ ภาพของพระ

ประมุขของประเทศท่ีทรงตรากตร าทรงงานอย่างหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย ทรงงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ของราษฎร พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ของพระราชหฤทัยแสงแห่งพระบารมีท่ีประชาชน

ต่างรู้สึก วัชระได้สร้างผลงานเนื้อหาเหล่านั้นให้ปรากฏเป็นรูปธรรมเชิงสัญลักษณ์ 

นิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า (Our Beloved King)” ปีพ.ศ. 2552 (ดังภาพท่ี 158-166) 

ยังคงเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ผลงานน าเสนอเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัว

ในรัชกาลท่ี 9 ต้ังแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์จนถึงช่วงเวลาท่ีพระองค์ทรงครองราชย์ 60 ปี ท้ังหมด

เก้าช่วง ประกอบไปด้วยเรื่องราวต่างๆ และการเปล่ียนแปลงในช่วงชีวิตของพระองค์แต่ละช่วงวัย ซึ่ง

แสดงความเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ 

ช่วงท่ีหนึ่ง “2481 สมเด็จพระอนุชา” (ดังภาพท่ี 158) พระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 

ในวัยพระเยาว์เป็นช่วงท่ีบริสุทธิ์สดใส ไร้เดียงสา เป็นวัยท่ีก าลังเริ่มเรียนรู้และสนุกไปกับส่ิงต่างๆ 

รอบตัว ช่วงท่ีสอง “2493 ขึ้นครองราชย์” (ดังภาพท่ี 159) พระบรมรูปในวัยหนุ่มท่ีดูน่าเกรงขาม 

เป็นท่ีเคารพ นับถือของประชาชน ในขณะท่ีทรงเป็นพระอนุชาหรือวัยหนุ่มท่ีเป็นวัยเริ่มต้นค้นหาหรือ

ทดลองส่ิงท่ีสนใจและยังไม่ได้คิดถึงอนาคตอันไกล ด้วยโชคชะตาท่ีไม่คาดคิดของพระองค์ต้องมาท า

หน้าท่ีของกษัตริย์ในช่วงอายุยังน้อย ช่วงท่ีสาม “2493 บรมราชาภิเษก” (ดังภาพท่ี 160) พระบรมรูป

ในวัยหนุ่มท่ีสุขุม ใจดี มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีของการเป็นผู้ปกครอง ผู้น าของประเทศ และ

เป็นช่วงท่ีมีเรื่องราวความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง พระองค์ทรงรับบทบาทหน้าท่ีคนรักและเริ่มต้นสร้างชีวิต

ครอบครัวไปพร้อมๆ กับดูแลประเทศชาติ ช่วงท่ีส่ี “2498 ประพาสหรือเหนือจรดใต้” (ดังภาพท่ี 

161) พระบรมรูปในวัยหนุ่มท่ีมีความอบอุ่น เสียสละ และมุ่งมั่นแน่วแน่ เป็นช่วงท่ีพระองค์เสด็จออก

ประพาสต้นต้ังแต่ดินแดนเหนือจรดดินแดนใต้ เพื่อดูแล รับรู้ ทุกข์สุขของประชาชน มองเห็นปัญหา

ต่างๆ และแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนของพระองค์ ช่วงท่ี

ห้า “2599 ทรงผนวช” (ดังภาพท่ี 162) พระบรมรูปในวัยหนุ่มท่ีดูเล่ือมใสและศรัทธา ในบทบาท

หน้าท่ีเกี่ยวกับประเพณี สืบทอดทางศาสนา พระองค์ทรงออกผนวชศึกษาพระธรรม ค าสอนและ

ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ช่วงท่ีหก “2503 ประพาสต่างประเทศ” (ดังภาพท่ี 163) พระบรมรูป

ในช่วงนี้ของพระองค์มีพระสิริโสมงดงามสมวัยด้วยฉลองพระองค์แบบตะวันตก ขณะเสด็จออกเจริญ

สัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ช่วงท่ีเจ็ด “2523 ชัยพัฒนา” (ดังภาพท่ี 164) พระบรมรูปในวัยท่ีมี

ความมุ่งมั่น ต้ังใจ ท างานหนักเพื่อพัฒนา คิดค้นทฤษฎีต่างๆ เช่น กังหันชัยพัฒนา เป็นต้น เพื่อแก้ไข
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และช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ ช่วงท่ีแปด “2549 จอมทัพมหาราชา” (ดังภาพท่ี 165) พระ

บรมรูปในช่วงนี้ดูสง่างาม เคารพรัก และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน สร้างความมั่นคงให้กับ

ประเทศชาติรอดพ้นเหตุการณ์ต่างๆ ช่วงท่ีเก้า “2550 ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี” (ดังภาพท่ี 

166) พระบรมรูปในวัยทีมีความเล่ือมใส อ่อนโยน เป็นท่ีรักยิ่งชองปวงชน บทบาทของพระองค์ในช่วง

นี้เปรียบเสมือนบทสรุปของการท างาน การครองภาระบทบาทหน้าท่ีของการเป็นพระมหากษัตริย์ผู้

ยิ่งใหญ่ของปวงประชาชนชาวไทย51 

สามนิทรรศการท่ีกล่าวมานี้ล้วนมีเนื้อเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 

ท้ังส้ิน โดยมีการปรับเปล่ียนแนวคิดวัสดุรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกันไปในแต่ละนิทรรศการ 

ผลงานต่าง ๆ ในนิทรรศการท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้ถูกน าไปแสดงอีกหลายต่อหลายครั้งๆ และ ต่อมาถูก

รวบรวม ในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม ในปี

เดียวกัน 

1.2 ผลงานท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมการผสมผสานทางวัฒนธรรมตะวันออกและ

ตะวันตก 

ผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจะปรากฏในผลงานชุด “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” 

(ดังภาพท่ี 124-132) มีการน าไปจัดแสดงท้ังหมด 4 ครั้งและถูกเชิญไปแสดงในโอกาสอื่นๆ อีกหลาย

ครั้ง มีผลงานรวมท้ังหมด 6 ช้ิน ผลงานท่ีสะท้อนภาพของอารยธรรมตะวันตก และ อารยธรรม

ตะวันออก มีลักษณะโครงสร้างทางแนวความคิด มีความเป็นศิลปะร่วมสมัยอย่างชัดเจนท้ัง

แนวความคิดและรูปแบบ น าเสนอโดยมุ่งเน้นให้ผู้ชมได้ตะหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชน

ชาติ เช่น ศิลปะทางพุทธศิลป์ด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์

ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีมีพลังด้านสุนทรียะของศิลปะช้ันสูงแห่งภูมิปัญญาของชนชาติ  การปรับความ

สมดุลของท้ังสองวัฒนธรรม ให้พอดี การผสมผสานทางอารยธรรม ซึ่งส่ือได้ถึงการอยู่ด้วยกันของคน

ในสังคมหรือมนุษย์ชนบนโลกใบนี้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่าง สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

และสันติ ความเป็นเอกภาพของความดีงาน มีลักษณะแนวความคิดในเชิงบวก ไม่ได้ช้ีประเด็นความ

ชัดแย้งใดๆ  

                                                             
51 อาร์เดล แกลเลอร่ี. 
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โดยพื้นฐานทางความคิดของ วัชระ มีความต้องการสร้างงานศิลปะให้มีความเป็นสากลแต่

ยังคงความเป็นศิลปะแบบชาวตะวันออก ต้องการสร้างผลงานให้เกิดคุณค่าอันดีงามเหนือกาลเวลา

แบบอย่างศิลปินในอดีต ต้ังใจสร้างผลงานให้ปรากฏเป็นท่ียอมรับ โดยยังคง อัตลักษณ์หรือความเป็น

ตัวตนด้วยประติมากรรมรูปแบบเหมือนจริงมากหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์ ท่ีโชว์ทักษะฝีมือและแนวความคิด 

แนวคิดหลักของวัชระในการน าเสนอ ต้องการสะท้อนให้สังคมไทยได้เห็นถึง คุณค่าด้านจิตใจ 

และ ศีลธรรมอันเป็นรากฐานของความดีงาม จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ จิตส านึกท่ีถูกละเลย การปลุกจิต

วิญญาณทางวัฒนธรรมฟื้นจิตวิญญาณความเป็นตะวันออกให้คืนกลับมา ผลงานชุด “ฟื้นจิตวิญญาณ

ตะวันออก” ครั้งท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2547  ช่วงหลักเหตุการณ์ท่ีประเทศไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกิจด้านการเงิน  ใน พ.ศ.2540  หลักจากนั้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541  รัฐบาลมีนโยบายให้คน

เท่ียวเมืองไทย ปลุกกระแสคุณค่าของความเป็นไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและจิตสึกนึก โดยค าขวัญว่า 

มหัศจรรย์ประเทศไทย (Amazing Thailand) และ ผลงานของวัชระ เป็นหนึ่งในเครื่องมือการปลุก

จิตส านึกให้เห็นถึงคุณค่าความมีอารยธรรมความเป็นไทยในฐานศิลปิน  

วัชระน าเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปินอัจฉริยะภาพด้านศิลปะของตะวันตกและบุคคลส าคัญในวงการ

ศิลปะไทยและวงการอนุรักษ์หุ่นละครเล็กของไทย มาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการส่ือสาร ดังนี้ 

1. ผลงานช่ือ ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin, 1840 – 1917) มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปินประ-

ติมากรชาวฝรั่งเศสผู้มีช่ือในประวัติศาสตร์ศิลปะโลก ในกิริยาอิริยาบถก าลังยืนบรรจงปั้นพระพุทธรูป

ปางลีลาท่ีมีลักษณะทางศิลปะแบบยุคสุโขทัย งานปั้นคลาสสิกของไทยท่ีมีคุณค่า (ภาพท่ี 126) 

2. ผลงานช่ือ วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van Gogh,1853 – 1890) มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิน

เซนต์ แวนโก๊ะ ศิลปินจิตรกรชาวดัทช์ ในกิริยาอิริยาบถก าลังยืนเขียนภาพสีน้ ามัน มีลักษณะเป็นภาพ

ทิวทัศน์ยามค่ าคืนบริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีปรากฎรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราช

วรมหาวิหาร (ภาพท่ี 127) 

3. ผลงานช่ือ ปาโบล ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso, 1881 – 1973) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ปาโบล 

ปิกัสโซ่ ศิลปินชาวสเปนท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดคนหนึ่งของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ในอริยาบถท่าทางขณะท่ี

ก าลังยืนถือแท่งแสงไฟขนาดเล็กวาดเส้นเป็นภาพรูปกึ่งนามธรรมบนแผ่นกระจก ภาพวาดมีลักษณะ

ของการตัดทอนรูปทรงมาจากพระพุทธชินราช พระพุทธรูประดับคลาสสิคอีกองค์ของไทยท่ี

ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก (ภาพท่ี 128) 
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4. ผลงานช่ือ ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali, 1904 – 1989) เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปินชาว

สเปนอีกคนหนึ่งท่ีสร้างช่ือในระดับโลก ซึ่งมีบุคลิกส่วนตัวและผลงานท่ีแปลกประหลาดอย่างโดดเด่น

เป็นหนึ่งในสมาชิกคนส าคัญของกลุ่มศิลปินลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) เนื้อหาเป็นภาพดาลีนั่ง

หันหลังให้คนดู ในอิริยาบถท่ีก าลังเขียนภาพคนบนขาหยั่งวาดรูป ส่วนคนท่ีเป็นแบบให้ดาลีเขียนภาพ

นั่งหันหลังให้ดาลี และหันหน้าเข้าผนังห้องท่ีมีกระจกเงาแขวนอยู่ กระจกเงาใบนี้สะท้อนภาพให้เห็น

ดาลีสวมใส่มงกุฎชฏาแบบไทย ดู “เกินจริง” ตามแบบฉบับของเขาท่ีผสมผสานไทย52 (ภาพท่ี 129) 

5. ผลงานช่ือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Corrado Feroci) เนื้อหาเกี่ยวกับศาสตราจารย์

ศิลป์ พีระศรี ในอิริยาบถก าลังยืนปั้นองค์พระพุทธรูปปางลีลาท่ีประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล วัชระ

เลือกท่ีจะสร้างรูปจ าลองเหมือนจริงของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เนื่องจากมีความศรัทธาในตัว

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ท่ีท่านได้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะไว้ในอดีต เป็นคุณูปการต่อการ

ก้าวเดินของศิลปะร่วมสมัยของไทยในอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต การเช่ือมโยงวัฒนธรรมตะวันออก

กับตะวันตกเข้าด้วยกัน (ภาพท่ี 130) 

6. ผลงานช่ือ ครูโจ หลุยส์ (สาคร ยังเขียวสด) มีเนื้อหาเกี่ยวกับครูโจ หลุยส์ ในอิริยาบถนั่ง

แขนท้ังสองข้างก าลังเชิดตัวหุ่นเอลวิส เพรสล่ีย์ ท่ีแต่งกายตามเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเอลวิส ภายใน

ห้องท่ีมีผนังสีแดงให้ความรู้สึกเป็นไทย และในส่วนของด้านหลังห้องมีหุ่นตัวนางอีก 2 ตัว สวมใส่

เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับอย่างงดงาม ซึ่งครูโจ หลุยส์ใช้ในการแสดงชุดแรกๆ วัชระเลือก

น าเสนอรูปจ าลองของครูโจ หลุยส์ สืบเนื่องมาจากท่ีท่านมีบทบาทส าคัญในการสืบทอดมรดกทาง

วัฒนธรรม และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเล็ก) ผู้มีบทบาท

ส าคัญในการฟื้นชีวิตจิตวิญญาณของหุ่นละครเล็ก (ภาพท่ี 131) 

ส่ิงท่ีน่าสังเกตอีกประการหนึ่ งนั่น คือ ครูโจ  หลุยส์ ซึ่ งเป็นคนไทยมี ช่ือเป็นฝรั่ง และ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นชาวตะวันตกมีช่ือเป็นไทย ความเป็นตะวันตกในงานของวัชระมีส่วน

กระตุ้นผู้ดูงาน ได้ตระหนักถึงความเป็นตะวันออกในหลายแง่มุม สัมผัสถึง สันติภาพและการอยู่

ร่วมกันระหว่างความเป็นตะวันตก และตะวันออก การรวมกันของสองวัฒนธรรมอย่ างกลมกลืน 

น ามาซึ่งความรู้สึกอันสุนทรีย์  

                                                             
52  วัชระ ประยูรค า, ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก, สูจิบัตร นิทรรศการ “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 1 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป์เจ้าฟ้า (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2547). 
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  1.3 ผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกระท าของมนุษย์ท้ังดี และช่ัว เพื่อตระหนักถึงผลของการกระท า 

ปรากฏในผลงาน 2 ชุด ดังนี้ 

1. ผลงานชุด กาย จิต สันติ (Body Mind Peace) ปี พ.ศ. 2550 (ดังภาพท่ี 145-156)  การ

น าเสนอหลักแนวความคิด ความสัมพันธ์ระหว่าง “กาย” “จิต” เน้นให้ตะหนัก เห็นถึงผลกรรม การ

กระท าท้ังกรรมดี และกรรมช่ัว การรักษาศีลธรรมจริยธรรม การแสวงหาอ านาจ และความโลภ ของ

มนุษย์ ท่ีเป็นบ่อเกิดความวุ่นวายต่างๆ บนโลก สงครามความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ โดยวัชระ

ยกตัวอย่างปัญหาของความขัดแย้งต่างๆ มาเป็นประเด็นเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความจริงท่ีเป็นไปบน

โลก ผลของการกระท าของมนุษย์หรือผู้น าท่ีดีและไม่ดี เพื่อเน้นย้ าในการปลุกจิตส านึก คุณธรรม 

จริยธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม หรือจิตส านึกท่ีดี มุ่งเน้นให้เกิดสันติภาพ และจรรโลงโลกให้มีความ

สงบสุขร่วมกันบนโลกเดียวกันท่ีถึงแม้จะมีวิถีชีวิต และความเช่ือต่างกัน    

น าเสนอโดยใช้เนื้อหาเรื่องราวของผู้น าท่ีมีความโดดเด่นระดับโลก บุคคลคนส าคัญต่างๆ 

รวมทั้งผู้น าทางการเมืองของประเทศไทย  บุคคลส าคัญอันเป็นผู้น าท่ีเป็นท่ีรู้จักในระดับโลกท้ังท่ีมีชีวิต

อยู่ และท่ีได้เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงความเป็นสัจธรรม ร่างกาย อ านาจและ

ทรัพย์สินเงินทองเป็นส่ิงท่ีไม่จีรัง แต่ผลของการกระท าของบุคคลต่างๆ ท่ีเคยกระท าไว้ยังคงอยู่    

วัชระ ใช้บุคคลความส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในประวัติศาสตร์โลก ท่ีเกี่ยวข้องกับสงคราม 

และ สันติภาพ  

2. ผลงานชุด “ทิฐิ กาย จิต” ในปี พ.ศ. 2557 - 2550 (ดังภาพท่ี 175-179) เป็นความต้ังใจท่ี

จะสะท้อนมุมมองท่ีมีต่อสังคม กิเลสของมนุษย์ท่ีมีมากไปหรือน้อยเกินไป ผลงานในชุดนี้วัชระใช้รูปคน

อ้วนเพื่อน าเสนอถึงความหลงใหล หรือมีความสุขในการบริโภค บุคคลประเภทสุขนิยม ไม่รู้จักยับยั้ง

ช่ังใจ ใช้อารมณ์เป็นท่ีต้ัง ในท่ีสุดก็เป็นโรคอ้วน เกิดทุกข์ ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวก หรือเป็น

ตัวแทนของคนในสังคมท่ีรับข่าวสารบ้านเมืองข้อมูลบางอย่างท่ีมากจนเกินไป และวัชระใช้รูปคนท่ีมี

รูปร่างซูบผอมหนังหุ้มกระดุก คนท่ียึดมั่นในความดีหรือยึดมั่นในบางส่ิงมากเกินไป เปรียบเสมือนคน

ในสังคมปัจจุบัน ท่ีขาดความพอดี ไม่ยึดหลักทางสายกลางตามค าสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า 

ต้องการมุ่งแสวงหาเงินหาแต่ทรัพย์สินเงินทองจนหลงลืมใส่ใจสุขภาพของตน หรือความสุขท่ีแท้จริง

ของชีวิตท่ีมากไปกว่าโลกของวัตถุนิยม อะไรท่ีมากไปหรือน้อยไปมันไม่ส่งผลท่ีดี  

นอกเหนือไปจากเนื้อหาของชายอ้วนและผอม วัชระ เลือกน าตัวละครจากรามเกียรต์ิ หนุ

มาน (ลิง) จากหุ่นละครเล็กมาผสมผสานในการเสนอแนวความคิด โดย“ลิง” ในการแสดงท้ังหมดจะมี
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สามสีด้วยกันดังนี้ 1. ลิงสีด า ส่ือถึงกิเลส ตัณหา 2. ลิงสีขาว ส่ือถึงการยับยั้งช่ังใจ สติสมาธิต่อกิเลส 3. 

ลิงสีทอง ส่ือถึงความดีท่ีบริสุทธิ์ ท่ีอยู่ห่างไกลจนเอื้อมไม่ถึง จับต้องไม่ได้   

 วิเคราะห์เนื้อหาและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของวัชระ ประยูรค า มีลักษณะ

แนวความคิดในเชิงบวก มุ่งเน้นน าเสนอบทสรุปท่ีน าไปสู่ความดีงาม ความสุข ความสงบสุขสันติภาพ 

ความงามทางวัฒนธรรม การผสมผสานการสร้างสมดุลทางวัฒนธรรม การเป็นคนดี การเป็นผู้น าท่ีดี 

สัจธรรม ความเป็นจริงท่ีไปตามธรรมชาติของมนุษย์โลก การสร้างสมดุลในชีวิต 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเยาว์ การเล้ียงดู และการท่ีวัชระเติบโตมาในช่วง

ท่ีพ่อกับแมถ่อยห่างจากธุรกิจและหันมาเข้าวัดจัดงานบุญอยู่เป็นประจ า ซึ่งวัชระได้กล่าวถึงชีวิตในช่วง

วัยเด็ก การใช้ชีวิตและการเติบโตในครอบครัวท่ีมีความพร้อมในเรื่องฐานะทางการเงิน ในช่วงขณะท่ี

วัชระเติบโต ท าให้แนวความคิดในการสร้างงานออกมาจะมุ้งเน้นไปในเรื่องของความดีงาม มากกว่า

ชีวิตท่ีด้ินรนหาเงินทอง มุ่งเน้นในการพัฒนาตัวเองใหเ้อาชนะความสามารถของตัวเอง สร้างงานศิลปะ

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความดีงามเพื่อให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง 

เนื้อหาของผลงานวัชระเลือกถ่ายทอดเรื่องราวของมนุษย์ หรือบุคคลต่างๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จัก 

เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาได้ง่าย และผู้ชมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดความสงสัยในเนื้อหา

หรือประวัติของบุคคลนั้นๆ ท่ีน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งผลงานท่ีมีความโดดเด่นของวัชระจะปรากฎ

เนื้อหาเรื่องราวท่ีใช้บุคคลส าคัญๆ เช่น พระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลท่ี 9 บุคคลส าคัญในวงการ

ศิลปะในไทยและต่างประเทศอย่าง ออกุสต์ โรแดง วินเซนต์ แวนโก๊ะ ปาโบล ปิกัสโซ่ ซัลวาดอร์ ดาลี 

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ครูโจ หลุยส์  และบุคคลส าคัญทางการเมือง อาทิ เหมา เจ๋อ ตุง แม่ชีเทเร

ซา เต้ิง เส่ียว ผิง มหาตมะ คานธี ผู้น าคนส าคัญอย่างบินลาเดน และประธานาธิบดี จอร์จ บุช รวมท้ัง

ผู้น าทางการเมืองของประเทศไทย  อย่างอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เป็นต้น  

มีข้อส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความเป็นวัชระ ในเชิงความคิดของการ

สร้างสรรค์ผลงานคือ วัชระจะไม่สร้างผลงานท่ีตัวเองไม่รู้สึกหรือไม่ประทับใจ เช่น นิทรรศการชุด 

“ทรงพระบารมี พระปิยะมหาราช” และ “ทิฐิ กาย จิต” ปี พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิต้ี เป็น

ช่วงท่ีเกิดความวุ่นวายทางการเมือง โดยกลุ่มการเมืองท่ีเรียกตัวเองว่า เส้ือเหลือง น าในหลวงรัชกาลท่ี 

9 ไปใช้เป็นเป็นสัญลักษณ์ วัชระจึงจ าเป็นต้องหลีกเล่ียงการน าพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง

รัชกาลท่ี 9 มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในปี 2557 มีผลงานในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีวัชระปั้นค้าง

ไว้อยู่หลายช้ิน และได้กลับมาปั้นอีกครั้งหลังเหตุการณ์ทางการเมืองเบาบางลงในช่วงปี 2560 ช่วงหลัง
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ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงสวรรคต ซึ่งไม่เส่ียงต่อการช้ีน าทางการเมือง หรือความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงใน

เรื่องการเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ในความคิดของตัวเอง ความซื่อสัตย์ในการท างานแบบ

สัจนิยม ความจริงใจในการท างานเป็นส่ิงส าคัญ ดังปรากฎเป็นผลงานพระบารมี พระปิยะมหาราช 

และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ภายใต้นิทรรศการชุด “ทรงพระบารมี 

พระปิยะมหาราช” และ “ทิฐิ กาย จิต ” ให้ได้เห็นกันในช่วงเวลานั้น 

การสร้างผลงานของวัชระในแต่ละนิทรรศการท้ังหมด จะมีแนวความคิดเป็นหลักส าคัญ และ 

พัฒนาปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการ และการน าเสนอไปตามแนวความคิด เช่น การใช้รูปแบบ

ประติมากรรมเหมือนจริงแบบงานต้นแบบอนุสาวรีย์ เทคนิคการปั้นประติมากรรมรูปแบบอิมเพรสช่ัน

นิสม์ หรือประทับใจ (Impressionism) ด้วยเทคนิคแบบหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส และการใช้ศิลปะการ

จัดวาง (Installation) และการใช้ ส่ือผสม (Mixed Media) ต่างๆ  เข้ ามาจัดการ เป็นผลงาน

ประติมากรรม จัดการองค์ประกอบของนิทรรศการให้เป็นเอกภาพทางความคิดของนิทรรศการนั้นๆ 

ตารางท่ี 1 การแสดงช่วงเวลาการจัดแสดงงานและเนื้อหาผลงาน 
 

ช่วงเวลา นิทรรศการ เนื้อหาของผลงาน 

พ.ศ. 2545 
 
 
 
 
 
 
  

- ป ร ะ ดุ จ ฟ้ า โน้ ม สู่ ดิ น  ค รั้ ง ท่ี  1        
ณ โอเพ่นอาร์ต สแปซ กรุงเทพฯ  
 
 
 
 
 
 

 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9  
 - ทรงพระเยาว์ 
 -  ขณะยังทรงเป็นพระอนุชาในรัชกาลท่ี 8 
 -  ขึ้นครองราชย์   
 -  ทรงผนวช 
 -   ทรงเรือใบ 
 -   ทรงงาน  
 - รัชกาลท่ี 9  กับ คุณยายท่ีรอรับเสด็จ 
 - พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ 
รัชกาลท่ี 1-9 
 - พระบิดา พระมารดา พระเชษฐาในรัชกาลท่ี 9 
 

พ.ศ. 2547 - ฟื้ น จิ ต วิ ญ ญ า ณ ต ะ วั น อ อ ก            
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

   - ศิลปวัฒนธรรม  
   -  ศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตก  



 173 

เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 
 
- ฟื้ น จิ ต วิ ญ ญ าณ ต ะ วั น อ อ ก  2         
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

   - บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 
   - หัตถศิลป ์
   - ประติมากรรมทางพุทธศิลป์ 
   - พุทธสถาปัตยกรรม 

พ.ศ. 2548 - ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก 3  
ณ  ห อ ศิ ล ป์  ค ณ ะ จิ ต ร ก ร ร ม 
ป ร ะ ติ ม า ก ร รม  แ ล ะ ภ าพ พิ ม พ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 
 
- ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก 4  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    - ศิลปวัฒนธรรม  
   -  ศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตก  
   - บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 
   - หัตถศิลป ์
   - ประติมากรรมทางพุทธศิลป์ 
   - พุทธสถาปัตยกรรม 

พ.ศ. 2549 
 
 
 

-  ประดุจฟ้ าโน้ ม สู่ ดิน  2 ณ Tang 
Contemporary Art กรุงเทพฯ 
 

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วรัชกาลท่ี  9           
-  กษัตริย์ซึ่งเป็นเพียงบุคคลธรรมดาผู้ทรงงานเพื่อ
ประชาชน  พระองค์จะเสด็จไปท่ัวทุกแห่งท่ี
ราษฎรของพระองค์ได้รับความเดือดร้อน 
 -  พระผู้มีเมตตาบารมี     
 -  กษัตริย์ผู้ เปรียบดัง สมมติเทพ 
 -  กษัตริย์พระผู้มีเมตตาหรือเทวดาท่ีมาโปรด  ให้
พ้นจากความทุกข์ยากล าบากความเดือดร้อนต่างๆ  
ให้หมดส้ิน 

พ.ศ. 2550 - กาย จิต สันติ ณ Ardel Gallery of 
modern Art กรุงเทพฯ 

  -  การกระท าดี และ ช่ัว จากการบงการจากจิต  
ท้ังท่ีจิตดีและ จิตท่ีช่ัวราย 
  -  เรื่องราวของผู้น าท่ีเป็นตัวแทนความเป็น
มนุษย์ซึ่งต่อการส่ือให้เห็นถึง คุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม มนุษยธรรม และ จิตส านึกดีและช่ัว   
  -   มุ่ ง เน้ นป ลูกจิตส านึ กใน เชิงบวกในการ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดยใช้
เรื่องราว ผู้น าคนส าคัญ ต่างๆ เป็นบทเรียน 
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พ.ศ. 2552 - เก้า ด้วย เกล้า ณ Ardel Gallery 
of modern Art กรุงเทพฯ 

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 
ต้ั งแต่พระองค์ยั งทรงพระเยาว์จนถึง 60 ปี 
ครองราชย์  ท้ังหมดเก้าช่วง ประกอบไปด้วย
เรื่ อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ  ค ว าม เป็ น สั จ ธ ร ร ม  ก า ร
เปล่ียนแปลงในชีวิต อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตพระองค์
ท่านบ้าง บทบาทหน้าท่ีของพระองค์ท่ีกระท าใน
แต่ละช่วง 

พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 

- จุฬาฯสรรศิลป์: ในหลวง  
ณ  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
กรุงเทพฯ 
 
 
 

-เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
น าผลงานจากชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1” 2545, 
“ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” 2549, “เก้า ด้วย เกล้า” 
2552   
 - ผลงาน บ าง ส่ วน ซึ่ งอ ยู่ ภ าย ใต้ ก ารสะสม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคม สมาคมศิษย์เก่า
ผู้ปกครอง สาธิต มาร่วมจัดแสดงด้วย มีจ านวน 4 
ช้ิน ได้แก่  “พระมหาราช” (พ.ศ. 2551) “ชัย
พัฒนา 2552” (พ.ศ.2552) “พระภิกษุ  ภูมิพโล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช 2499” 
(พ.ศ.2554)  และ “ภูมิพล จุฬานาถ” (พ.ศ.2555)   

พ.ศ. 2557 - นิทรรศการ “ทรงพระบารมี พระปิ
ยะมหาราช” และ “ทิฐิ กาย จิต ” ณ 
ศูนย์การค้าริเวอร์ซิต้ี กรุงเทพฯ 

 - เกิดจากความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงเสียสละ และ ทุ่มเท เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตของพสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข คืน
ความเป็น “ไท” 
 - ผลงานชุด “ทิฐิ กาย จิต” ในปี พ.ศ.  2557” 
เป็นความต้ังใจท่ีจะสะท้อนมุมมองท่ีมีต่อสังคม 
กิเลสของมนุษย์ท่ีมีมากไปหรือน้อยเกินไป  ประ
สุขนิยม “ทิฐิ”   
 

พ.ศ. 2559 - นวมหาราช พระผู้สถิตในดวงใจไทย
นิรันดร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 
-ผลงานประติมากรรมท่ีถูกรวบรวม ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 
2545 มาจนผลงานช้ินใหม่ล่าสุดในปีพ.ศ. 2559 
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2. รูปแบบอิทธิพลทางศิลปะในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของ วัชระ ประยูรค า ในช่วง

ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2559  

รูปแบบท่ีปรากฏในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของวัชระ ประยูรค า มีลักษณะทาง

กายภาพท่ีเด่นชัดในลักษณะของประติมากรรมแบบเหมือนจริง ซึ่งได้รับอิทธิจากการศึกษาทางศิลปะ

สาขาประติมากรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ท างานทาง

ประติมากรรมท่ีได้รับการว่าจ้างต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ก่อนท่ีจะมาสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยโดยการ

จัดแสดงเด่ียวครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2545 

 การท างานประติมากรรมรูปคนเหมือนท่ีได้รับการว่าจ้างอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ วัชระ 

ประยูรค า มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในเทคนิคทางประติมากรรมประเภทต่างๆ  เช่น งาน

ปั้นรูปเหมือนประติมากรรมบุคคลส าคัญต่างๆ และงานปั้นต้นแบบอนุสาวรีย์ งานปั้นอนุสาวรีย์   

ประติมากรรมหุ่นขี้ผ้ึง 

วัชระ ได้น าเทคนิคทางประติมากรรมต่างๆ มาใช้ในการสร้างผลงาน ซึ่งลักษณะเด่นหลักๆ

ประการส าคัญ เมื่อเจาะจงในตัวช้ินงานหรือวัตถุทางศิลปะ (Art Objects) โดยภาพรวมท้ังหมดอยู่

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 -  พ.ศ.2559 คือผลงานประติมากรรมคนเหมือนในรูปแบบและเทคนิค

ต่างๆ  

ความเหมือนจริงถูกน ามาใช้ในผลงานศิลปะของวัชระ เป็นรูปแบบทางศิลปะท่ีมีความเข้าใจ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นความจริงเชิงประจักษ์มีความซื่อตรงเข้าใจได้ง่าย และทักษะฝีมือของวัชระ 

ท่ีมีแรงบันดาลใจและความช่ืนชอบในการปั้นมาต้ังแต่เด็ก โดยบริบทภาวะแวดล้อมในวัยเยาว์

ภูมิล าเนาชาติก าเนิด ความเป็นคนอีสานชนบท ท่ีเป็นคนมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อความคิดตนเอง 

ดังนั้นศิลปะแนวเหมือนจริง (Realism) จึงตอบโจทย์ของวัชระมากท่ีสุดในช่วงขณะ 15 ปีท่ีผ่านมานี้

บนเส้นทางศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) 

รูปแบบผลงานประติมากรรมท่ีปรากฎในผลงานของวัชระ สามารถแบ่งตามหลักลักษณะทาง

กายภาพของเทคนิคทางประติมากรรมได้ดังนี้  

1. ประติมากรรมรูปคนเหมือนแบบเหมือนจริงตามโครงสร้าง 2. ประติมากรรมรูปคนเหมือน

แบบเหมือนจริงเทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส และ 3. ประติมากรรมรูปคนเหมือนผสมประติมากรรม

หุ่นละครเล็ก    
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 2.1 ประติมากรรมรูปคนเหมือนบุคคลส าคัญ แบบเหมือนจริงตามโครงสร้าง 

ประติมากรรมรูปคนเหมือนแบบเหมือนจริงตามโครงสร้างในกลุ่มนี้จะมีลักษณะเหมือนจริง

ในทางรูปแบบอิมเพรสช่ันนิสม์ หรือประทับใจ (Impressionism) ท่ีเน้นสร้างสรรค์และถ่ายทอด

อารมณ์ ความรู้สึก และความประทับใจของผลงานเป็นหลัก ด้วยเทคนิควิธีการปั้นท่ีนุ่มนวลไม่ท้ิง

น้ าหนักและฝีแปรง มีการเก็บรายละเอียดของสัดส่วนและโครงสร้างของประติมากรรมอย่างประณีต 

ชัดเจน ซึ่งอิทธิพลจากงานรับจ้างปั้นรูปคนเหมือนงานปั้นต้นแบบอนุสาวรีย์ ตัวอย่างเช่น ผลงานใน

นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1 ในปี พ.ศ. 2545 โดยวิเคราะห์จากส่วนย่อยในนิทรรศการหรือ

วัตถุทางศิลปะ เป็นผลงานปั้นรูปเหมือนบุคคลหรือคล้ายผลงานต้นแบบขนาดย่อเพื่อขยายสร้าง

อนุสาวรีย์ เช่น ผลงานต้นแบบอนุสาวรีย์ ปรีดี พนมยงค์ ผลงานประติมากรรมท่ี วัชระ ประยูรค า 

ได้รับการว่าจ้างใน ปี พ.ศ. 2544  

 

 

ภาพท่ี 196 ตัวอย่างประติมากรรมคนเหมือนแบบเหมือนจริงของ วัชระ ประยูรค า, (ซ้าย) “พ่อฟ้า
หลวง” (POH FAH LUANG), ประติมากรรมปั้นดิน, ขนาด  53 x 15 x 30 ซม., 2545 (ขวา) 
“ต้นแบบอนุสาวรีย์ ปรีดี พนมยงค์”, ประติมากรรมปั้นดิน, ไม่ทราบขนาด, 2544 
ท่ีมาภาพ : (ซ้าย) วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน, (กรุงเทพฯ, 2545). 

(ขวา) วัชระ ประยูรค า, ต้นแบบอนุสาวรีย์ ปรีดี พนมยงค์, ภาพถ่ายสะสม. 

 

ผลงานประติมากรรมของ วัชระ ประยูรค า ในนิทรรศการเด่ียวครั้งแรก มีลักษณะการ

สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิควิธีการปั้นแบบเหมือนจริงไปในทางรูปแบบอิมเพรสช่ันนิสม์ ท่ีเน้น

แนวความคิดในลักษณะของการสร้างและการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของผลงาน ผลงานใน

ช่วงแรกส่วนมากจะปั้นต้นแบบขนาดย่อเพื่อใช้ขยายสร้างอนุสาวรีย์ ซึ่งในชุดนิทรรศการช่วงแรกๆ 
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เช่น ตัวอย่างผลงานจากนิทรรศการชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1” ปี 2545 จะเห็นได้ว่า วัชระปั้นใน

หลวงรัชกาลท่ี 9 ไปในทางลักษณะเหมือนจริงรูปแบบอิมเพรสช่ันนิสม์ไม่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากด้วย

ปัจจัยของขนาดงานประติมากรรม ท าให้ไม่สามารถเก็บรายละเอียดโครงสร้างของรูปป้ันได้ไม่สมบูรณ์

ครบถ้วน มีการท้ิงรายละเอียดของลายเส้นและน้ าหนักของทีแปรงท่ีค่อนข้างแข็ง และเห็นชัดบน

พื้นผิวรูปปั้น เช่น มีการเก็บละเอียดของเส้นผม ตา จมูก ปาก และเครื่องแต่งกายด้วยทีแปรงท่ีไม่มี

ความปราณีตมากพอ จึงท าให้การส่ืออารมณ์และความรู้สึกของรูปป้ันในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทางสีหน้ามี

ความเคร่งขรึม ดุดันและน่าเกรงขาม มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานในชุดหลังๆ ได้แก่ ผลงาน 

“ในหลวงชัยพัฒนา” ในปี 2554 และ ผลงานจากนิทรรศการ “นวมหาราช พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิ

รันดร์ ในปี พ.ศ.2559 และผลงาน “ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ในปี 2556 ท่ีวัชระต้ังใจเน้นการปั้น

ด้วยทีแปรงและลายเส้นในลักษณะประณีต พริ้วไหว มีการลงน้ าหนักของทีแปรงท่ีสม่ าเสมอกัน มี

ความนุ่มนวล และเก็บรายละเอียดของสัดส่วน โครงสร้าง เส้นผม รูปหน้า ตา หู จมูก ปาก และล าตัว 

ของรูปป้ันมากขึ้น ในขณะเดียวกันยังคงท้ิงรอยทีแปรงตรงบริเวณปลายชายเส้ือของฐานรูปป้ันให้เห็น

อยู่ ท าให้การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางสีหน้าของรูปปั้นในหลวงรัชกาลท่ี 9 และ 

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี มีลักษณะสุขุม อ่อนโยน อ่อนหวานและมีท่าทางท่ีใจดีอย่างเห็นได้ชัด 

 

 

ภาพท่ี 197 วัชระ ประยูรค า,  (1,2) ผลงานจากนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1”, ประติมากรรม
ปั้นดิน, ไม่ทราบขนาด, 2545 และ (3) ผลงานในหลวงชัยพัฒนา, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบ
ขนาด, 2554 (4) ผลงานนิทรรรศการ “นวมหาราช พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”, ประติมากรรม
ปั้นดิน, ไม่ทราบขนาด, 2559  
ท่ีมาภาพ : (1,2)วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545). (3,4) 

วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ ผลงานจากนิทรรรศการ “นวมหาราช พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร, 

ภาพถ่ายสะสม, 2559. 
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ภาพท่ี 198 วัชระ ประยูรค า, ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี, ประติมากรรมหล่อส าริด, ไม่ทราบขนาด, 
2556   
ท่ีมาภาพ :  วัชระ ประยูรค า, นิทรรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
ภาพถ่ายสะสม, 2556. 

 

ผลงานประติมากรรมรูปคนเหมือน ของวัชระ ประยูรค า จะเป็นผลงานประติมากรรมปั้นคน
เหมือนท่ีมีอารมณ์ความรู้สึก และ มีทักษะฝีมือท่ีดี มีความเหมือนจริง  มีอารมณ์ความรู้สึกและมี
เอกลักษณ์ ในลักษณะประติมากรรมเหมือนจริงรูปแบบอิมเพรสช่ันนิสม์ท่ีเน้นถ่ายทอดอารมณ์และ
ความรู้สึก  

ถ้าวิเคราะห์ในภาพรวมของนิทรรศการ สาระส าคัญท่ีมากไปกว่าทักษะฝีมือหรือความเป็น
ศิลปะแบบอิมเพรสช่ันนิสม์ในช้ินงานประติมากรรม (Art Objects) ของวัชระ ก็คือองค์ประกอบเชิง
ความคิด (Concept) การเรียงร้อยเรื่องราวเนื้อหาเชิงสัญลักษณ์ มีการน าภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์
หรือภาพเหตุการณ์ต่างๆ มาประติดประต่อเรื่องราวผ่านเทคนิคทางประติมากรรม การเลือกใช้ส่ือวัสดุ
ท่ีมีความหมาย วัชระเลือกใช้ดินน้ ามันในการน าเสนอผลงานในนิทรรศการชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 
1” ปี 2545 เพื่อคงความหมายของค าว่า ดิน ท่ีส่ือความหมายได้ตรงตามแนวความคิดเกี่ยวข้องกับใน
หลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีพระนามว่า “ภูมิพล”  ค าว่า ภูมิ มีหมายความว่า “แผ่นดิน” และ ค าว่า พล 
หมายความว่า “พลัง” รวมกันแล้วหมายถึง "พลังแห่งแผ่นดิน"  

ตัวอย่างการจัดวางองค์ประกอบการจัดวางต าแหน่ง ระดับความสูงของผลงานแต่ละช้ิน 

(ภาพท่ี 216) การสร้างเอกภาพเชิงความคิด มีลักษณะแบบศิลปะการจัดวาง (Installation) และ

ศิลปะเชิงความคิด ศิลปะท่ีมีกรอบความคิด (Concept) ซึ่งท าให้ผลงานของวัชระ มีความแตกต่าง 

จากผลงานประติมากรรมท่ีโชว์ทักษะฝีมือเพียงอย่างเดียว  
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ภาพท่ี 199 ตัวอย่างการจัดวางประติมากรรมรูปคนเหมือนของวัชระ ประยรูค า ซึ่งได้รับอิทธิพลปัน้
งานต้นแบบอนุสาวรีย์ และประติมากรรมแบบศิลปะลัทธิอิมเพรสช่ันนิสม์, 2545 
ท่ีมาภาพ  : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน, (กรุงเทพฯ, 2545). 

 

จากนิทรรศการชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1” ปี พ.ศ. 2545 วัชระได้พัฒนารูปแบบความเป็น
ศิลปะร่วมสมัยให้เด่นชัดมากขึ้น ในนิทรรศการชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” ปี พ.ศ. 2549 เป็น
ประติมากรรมรูปคนเหมือนท่ีมีกรอบความคิด (Concept) เป็นส าคัญ ในลักษณะทางศิลปะรูปแบบ
ศิลปะการจัดวาง (Installation)53 คือมีการน าประติมากรรมรูปในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาจัดวางต้ังบน
ฐานติดกับผนังท่ีระบายด้วยสีเหลือง และใช้แสงไฟส่ือความหมายถึงแสงพระบารมีของในหลวงรัชกาล
ท่ี 9 และผลงานพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 ประทับอยู่บนพระท่ีนั่งราเชนทรยาน มีการใช้ศิลปะเชิง
พุทธศิลป์ท่ีเป็นงานสถาปัตยกรรมเชิงอุดมคติโบราณ (พระท่ีนั่งราเชนทรยาน สร้างเลียนแบบมาจาก
พระท่ีนั่งราเชนทรยาน ท่ีสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 1) มาสร้างเป็นงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีการ
ผสมผสานระหว่างงานประติมากรรม (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) ทรงนั่งประทับอยู่บนงานสถาปัตยกรรม 
(พระท่ีนั่งราเชนทรยานจ าลอง) ท่ีต้ังอยู่บนฐานไม้สีด าเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบศิลปะจัดวาง  

 

                                                             
53 ศิลปะจัดวาง (Installation) คือ การติดตั้ง, การจัดวาง, จัดวาง: ค าน้ีน ามาใช้อย่างกว้างขวางในวงการศิลปะ ตั้งแต่ราว ค.ศ. 
1970 ส าหรับการแสดงผลงานประเภท Assemblage (การผสมผสานวัสดุที่ต่างกันตั้งแต่ 2 ช้ินเป็นต้นไป มาใช้ร่วมกันด้วยวิธีการ
ผูก หรือเช่ือมกันให้วัสดุน้ันๆ ติดกัน) และ Environment Art (ศิลปะที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการน าวัสดุส าเร็จรูป หรือ
วัสดุเก็บตก มาใช้สร้างสรรค์งาน) ก าจร สุนพงษ์ศรี. พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2559). 342. 
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ภาพท่ี 200 ตัวอย่างการจัดวางงานประติมากรรมรูปคนเหมือนของวัชระ ประยูรค า ซึ่งได้รับอิทธิพล
ปั้นงานต้นแบบอนุสาวรีย์ และประติมากรรมแบบศิลปะลัทธิอิมเพรสช่ันนิสม์, 2549 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2", (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 
2549). 

 

ผลงานของวัชระ ในกลุ่มประติมากรรมรูปคนเหมือนแบบเหมือนจริงตามโครงสร้าง ใน

ลักษณะประติมากรรมรูปแบบอิมเพรสช่ันนิสม์ หรือได้รับอิทธิพลจากงานอนุสาวรีย์นั้น สุดท้าย

ปลายทางอีกมุมมองหนึ่ง โดยบริบททางสังคมในเมืองไทย ผลงานของวัชระ ก็ต้องกลับไปสู่บทบาท

ความเป็นวัตถุทางศิลปะ อีกครั้งเมื่อผลงานถูกแยกออกจากกัน จากนิทรรศการหรือกรอบความคิด

ของศิลปิน และน าไปหล่อบรอนซ์เพื่อจัดจ าหน่ายให้แก่นักสะสม  

บริบทของผลงานประติมากรรมรูปคนเหมือนท่ีปรากฎรูปเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่

ในรัชกาลท่ี 9 พระมหากษัตริย์ในราชจักรีวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือบุ คคลส าคัญต่าง ๆ            

ในราชวงศ์ซึ่งผลงานแต่ละช้ินของแต่ละนิทรรศการ จะถูกตีคุณค่าหรือมูลค่า ในความเป็นวัตถุมงคล 

ความเป็นศิลปะเชิงพาณิชย์ เครื่องเคารพบูชากราบไหว้เหมือนด่ังงานอนุสาวรีย์ท่ีครั้งหนึ่งเคยเป็น

ประติมากรรมสมัยใหม่แต่เมื่อยุคสมัยเปล่ียนไปฐานะก็ เปล่ียนไปตามเช่นกัน ปรับบทบาทเป็น

ประติมากรรมรูปเคารพตามบริบททางสังคม ความเช่ือ ความเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยม หรือวัฒนธรรม

ร่วมสมัยแบบไทยๆ 

ผลงานในรูปแบบประติมากรรมรูปคนเหมือนหลายช้ินในกลุ่มนี้ของวัชระ เป็นผลงานท่ีได้รับ

การว่าจ้าง เช่น ผลงานชุดนิทรรศการ “เก้า ด้วย เกล้า (Our Beloved King)” ปี พ.ศ. 2552 หัวใจ
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หลักเกิดจากการว่าจ้างจากบริษัท Sanwa ร่วมกับ Ardel Gallery of modern Art แต่ด้วยหน้าท่ี

ศิลปิน วัชระยังคงคิดวิเคราะห์ให้เกิดเอกภาพของผลงานท้ังเก้าช้ิน ซึ่งความต้องการผลงานของวัชระ

ในกลุ่มนี้เป็นจุดท่ีช้ีให้เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยม หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยแบบไทยๆ และ

การถูกครอบง าโดยระบบพาณิชย์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

บทสรุปของผลงานท่ีใช้รูปแบบเหมือนจริงรูปเหมือนบุคคลส าคัญของวัชระ ท่ีมีลักษณะทาง

รูปแบบอิมเพรสช่ันนิสม์แบบงานประติมากรรมอนุสาวรีย์ ถ้าวิเคราะห์ในภาพรวมของนิทรรศการบาง

นิทรรศการ จะมีการวางกรอบทางแนวคิด การสร้างเอกภาพเชิงความคิด ยกตัวอย่าง นิทรรศการชุด 

“ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” ปี พ.ศ. 2549 การใช้เทคนิคทางประติมากรรมแบบเหมือนจริงผสมผสาน

ศิลปะการจัดวาง ส่วนนิทรรศการอื่นๆ ส่วนใหญ่ จะมีลักษณะท่ีเป็นผลงานประติมากรรมแบบโชว์วัตถุ

ทางศิลปะ มุ่งเน้นคุณค่าในตัวช้ินงานแบบแยกช้ินมากกว่า จนถึงนิทรรศการชุด “นวมหาราชาผู้สถิต

ในใจไทยนิรันดร” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

เป็นการรวบรวมผลงานปั้นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 9 ในพระ

อิริยาบถต่างๆ ซึ่งผลงานประติมากรรมท่ีถูกรวบรวม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 มาจนผลงานช้ินใหม่ล่าสุด มี

การแสดงปั้นสดโดย วัชระ ประยูรค า และผลงานประติมากรรมท่ียังไม่เคยแสดงท่ีไหนมาก่อน 

ประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงความดีงามของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เป็นบทสรุปท่ีท าให้เห็นถึง

ความเป็นประติมากรรมแบบวัฒนธรรมสมัยนิยม และวัฒนธรรมร่วมสมัยแบบไทยๆ ในผลงาน

ประติมากรรมกลุ่มนี้ ผลงานประติมากรรมมีคุณค่าในตัวมันเองในแต่ช้ิน คุณค่าความดีงามของบุคคล

ท่ี วัชระ ใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดคุณค่าและมูลค่าในบริบททางสังคมไทย เช่น รูป

ปั้นในรัชกาลท่ีเก้า 9 เป็นผลงานท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดจากจ านวนผลงานท่ีวัชระสร้างสรรค์มาในช่วง 

ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2545 - 2559 และ ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชทรงสวรรคต ยิ่งท าให้เห็นถึงคุณค่าทางศิลปะอย่างเด่นชัด ทางด้านทักษะฝีมือและทักษะเชิง

ความคิด อารมณ์ความรู้สึก ความมีสุนทรียศาสตร์ความงาม  

2.2 ประติมากรรมแบบเหมือนจริงมากเทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส 

ประติมากรรมเหมือนจริงมากเทคนิคแบบหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาสหรือประติมากรรมรูปแบบ

ไฮเปอร์เรียลลิสติก รูปแบบท่ีมีความเหมือนคนจริงมากๆ เรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดทุกรูขุมขน ท าให้

ผู้ชมตกตะลึงทุกอณูของผลงานท่ีเก็บรายละเอียดความเหมือนจริงได้เกือบท้ังหมดแต่ยังปรากฏ

ร่องรอยของเครื่องมืออุปกรณ์การปั้นให้เห็นอยู่บ้าง มีการเก็บรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ เพื่อ

ความสมจริง เช่น ดวงตา ปลายนิ้ว รูขุมขนผิวหนัง เส้นขนเล็กๆ เส้นเลือด หรือจุดด าฝ้ากระต่างๆ 
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ตามผิวพรรณ อารมณ์รูปโฉมของใบหน้า เป็นส่ิงท่ีท าให้ผลงานยิ่งดูดึงดูดความสนใจ และสมจริงมาก

ขึ้น เป็นหนึ่งในรูปแบบและเทคนิคท่ีวัชระ ประยูรค า น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน   

 

 

ภาพท่ี 201 (ซ้าย) วัชระ ประยูรค า, ซลัวาดอร์ ดาลี (1904 – 1989), (ขวา) ดวน แฮนสัน, Queenie 
(1995) 
ท่ีมาภาพ : (ซ้าย) วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548), 20., (ขวา) Thomas Buchsteiner & Otto Letze, Duane Hanson: 
Sculptures of the American Dream, (Germany: Hatje Cantz Verlag, 2007), 61. 

 

 

ภาพท่ี 202 ตัวอย่างผลงานประติมากรรมเหมือนจริงมากเทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาสของวัชระ 
ประยูรค า, (ก) ปาโบล ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso), (ข) ครูโจ หลุยส์, (ค) ซลัวาดอร์ ดาลี  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก คร้ังที่ 3”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2548). 

ผลงานในกลุ่มประติมากรรมเหมือนจริงมากเทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส หรือประติมากรรม

รูปแบบไฮเปอร์เรียลลิสติก ของวัชระประกอบด้วยผลงานท้ังหมดหกช้ิน จากการแสดงนิทรรศการ

หลักๆ ในนิทรรศการชุด "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” ท้ังหมด 4 ครั้งหลักๆ และน าไปแสดงเป็นแบบ

ย่อยอีกหลายต่อหลายครั้ง เป็นหนึ่งในรูปแบบการน าเสนอของวัชระท่ีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
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และเป็นผลงานชุดท่ีแสดงความเป็นศิลปะร่วมสมัยและความเป็นสากลได้เป็นอย่างชัดเจนตามความ

ต้ังใจของวัชระ ท่ีต้องการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

รูปแบบอิทธิพลทางศิลปะท่ีปรากฏในผลงานของวัชระท่ีใช้เทคนิคทางประติมากรรมเหมือน

จริงมากเทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส ท่ีส าคัญไปกว่าทักษะฝีมือนั้นคือ  

1. ศิลปะเชิงความคิด (Conceptual Art) การใช้ความคิดเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญเป็นตัวน าการ

วางการตัดสินใจท้ังหมดนั้น จึงท าให้ผลงานเกิดความแตกต่างจากผลงานประติมากรรมท่ีมีเพียงทักษะ

ฝีมือ วัชระเลือกใช้ทีมงานท่ีมีความถนัดในแต่ละด้านมาเป็นผู้ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ โดย

วัชระจะเป็นผู้ปั้นในส่วนของใบหน้าเองท้ังหมด 

2. ศิลปะการจัดวาง (Installation) คือ การติดต้ัง, การจัดวาง เป็นการแสดงผลงานประเภท 
Assemblage (การผสมผสานวัสดุท่ีต่างกันต้ังแต่ 2 ช้ินเป็นต้นไป มาใช้ร่วมกันด้วยวิธีการผูก หรือ
ประกอบเช่ือมกันให้วัสดุนั้นๆ ติดกัน) และ Environment Art (ศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม ด้วย
การน าวัสดุส าเร็จรูป หรือวัสดุเก็บตก (Found Objects) มาใช้สร้างสรรค์งาน) วัชระจัดการูปแบบ
ของการน าเสนอด้วยการผสมส่ือต่างๆ เข้าไปในผลงาน เช่น วีดิโอ ผสมกับวัสดุส าเร็จรูปและ
เฟอร์นิ เจอร์ เช่น เก้าอี้ ไม้ โต๊ะไม้  กระจก กรอบรูป ขาหยั่งวาดรูป ประกอบ เข้ากับผลงาน
ประติมากรรมรูปแบบเหมือนจริงมากเทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส ท าให้เกิดแรงประทะและแรงดึงดูด
ต่อการรับรู้และความรู้สึก เช่น รูปเหมือนวินเซนต์ แวนโก๊ะ, ซัลวาดอร์ ดาลี, ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระ
ศรี, ปาโบล ปีกัสโซ่, ครูโจ หลุยส์ หรือออกุสต์ โรแดง เป็นต้น 

 

 

ภาพท่ี 203 ตัวอย่างศิลปะจัดวางในผลงานของวัชระ ประยูรค า 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก คร้ังที่ 3”, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548), 16-18. 
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3. ศิลปะแอ็บโพรพริเอชัน (Appropriation) หรือศิลปะแห่งการหยิบยืม คือ การหยิบยืม

ภาพส าคัญท่ีเป็นท่ีรู้จักกันในประวัติศาสตร์ศิลปะมาใช้ต่อยอดทางความคิดใหม่ มีการอ้างถึงและหยิบ

ยืมต้นแบบงานศิลปะรุ่นเก่ามาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จนเป็นผลงานใหม่ของศิลปิน การสร้างสรรค์ดังกล่าว

มิใช่การลอกเลียนผลงานแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อ ศิลปินผู้สร้างงานต้นแบบ ซึ่งมีผลงานท่ี

วัชระเลือกน ามาสร้างสรรค์ผลงานเลียนแบบคือ การน าภาพเขียนอย่าง Dalí de espaldas 

pintando a Gala de espaldas ของซัลวาดอร์ ดาลี มาสร้างเป็นผลงานประติมากรรมแบบจัดวาง 

หรือการสร้างสรรค์ภาพทางประวัติศาสตร์ของออกุสต์ โรแดง อาทิ ภาพถ่าย Studio of Auguste 

Rodin มาสร้างเป็นภาพรวมของช้ินงาน จ าลองเหตุการณ์เหมือนจริงท่ีเคยเกิดขึ้นจริง และมีหลักฐาน

ทางภาพถ่ายบุคคลส าคัญท่ีมีเนื้อหาตามแนวความคิดหลักของนิทรรศการมีความหมายเกี่ยวโยงกับ

พื้นท่ีท่ีใช้แสดงงาน เช่น ผลงาน ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี จัดแสดงท่ี หอศิลป์ คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 

ภาพท่ี 204  (ซ้าย) Dalí Salvador, “Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas 
eternizada” (ขวา) วัชระ ประยูรค า, ซัลวาดอร์ ดาลี (1904 – 1989)  
ท่ีมาภาพ : (บน) Dalí Salvador, Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas 

eternizada, เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://echarunvistazo. blogspot. 

com/2012/06/el-dia-de-los- novios.htm. (ล่าง) วัชระ ประยูรค า, พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยไทย 

MOCA BANGKOK, เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/ 

blog/Tip2/2014/10/04/entry-2.  

 

http://oknation.nationtv.tv/%20blog/Tip2/2014/10/04/entry-2
http://oknation.nationtv.tv/%20blog/Tip2/2014/10/04/entry-2
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ภาพท่ี 205  (ซ้าย) วัชระ ประยูรค า, ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin) (ขวา) ภาพถ่าย Studio of 
Auguste Rodin  
ท่ีมาภาพ : (ซ้าย) วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที ่3, 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548), 22. (ขวา) Courtauld Institute of Art, Studio of Auguste Rodin, 

เข้าถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์2560, เข้าถึงได้จาก http://www.artandarchitecture.org.uk 

/images/conway/ba87a8ae.html. 

 

 

ภาพท่ี 206 (ซ้าย) วัชระ ประยูรค า, ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (ขวา) ภาพถ่าย ศาสตราจารย์ ศิลป์ 
พีระศรี กับต้นแบบปูนส าหรับขยายของพระพุทธรูปปางลีลา  
ท่ีมาภาพ : (ซ้าย) วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548) (ขวา) Pas Thongpetch, ภาพถ่าย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรีกับ ต้นแบบปนู

ส าหรับขยายของพระพุทธรูปปางลีลา, เข้าถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://pasclass.wordpress.com/silpa-bhirasri/. 

https://pasclass.wordpress.com/silpa-bhirasri/
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สรุปอิทธิพลทางศิลปะของผลงานกลุ่มประติมากรรมแบบคนเหมือนจริงมากเทคนิคหุ่นขี้ผ้ึง

ไฟเบอร์กลาสท่ีปรากฏในผลงานของวัชระ ประยูรค า มีดังนี้ 1. มีลักษณะศิลปะรูปแบบไฮเปอร์เรียลลิ

สติก (Hyper Realistic) จากการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดส่วนตัวของ วัชระ ประยูรค า พบหนังสือ

ข้อมูล และหนังสือร่วมผลงานของศิลปินในกลุ่มประติมากรรมรูปแบบไฮเปอร์เรียลลิสม์ อย่าง 

American Dream, Ron Mueck, Xiang Jing เป็นต้น 2. ลักษณะทางศิลปะแบบแอ็บโพรพริเอชัน 

(Appropriation) การน าภาพเขียนหรือภาพถ่ายศิลปินทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการจัดองค์ประกอบ 

หยิบยืมภาพจ าของบุคคลส าคัญต่างๆ มาสร้างผลงานหรือใช้เป็นสัญลักษณ์ จากองค์ประกอบพื้นท่ี

ของนิทรรศการด้วยศิลปะจัดวาง ท่ีทุกอย่างถูกก ากับด้วยแนวความคิด หรือ 3. ศิลปะเชิงความคิด 

การใช้ความคิดเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญเป็นตัวน าการวางการตัดสินใจท้ังหมด  

2.3 ประติมากรรมรูปคนเหมือนผสมประติมากรรมหุ่นละครเล็ก   

ปรากฎประติมากรรมรูปคนเหมือนผสมประติมากรรมหุ่นละครเล็กของวัชระ ประยูรค า มี

จ านวนผลงานท้ังหมด 20 ช้ิน  

 

 

ภาพท่ี 207 ตัวอย่างรูปแบบศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กใบหน้าบุคคลส าคุญต่างๆ ของวัชระ ประยูร
ค า 
ท่ีมาภาพ :วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)”, 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 
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ผลงานนิทรรศการชุด “กาย  จิต สันติ” (Body Mind Peace) ในปี พ.ศ. 2550 มีลักษณะ

รูปแบบของประติมากรรมแบบหุ่นละครเล็กรูปเหมือนบุคคลส าคัญ และผู้น าท่ีมีความโดดเด่นในระดับ

โลก ประกอบไปด้วย หุ่นละครเล็กของผู้น าคนส าคัญต่างๆ เช่น เหมา เจ๋อ ตุง, แม่ชีเทเรซา, เต้ิง เส่ียว 

ผิง, มหาตมะ คานธี, บินลาเดน และประธานาธิบดี จอร์จ บุช รวมท้ังผู้น าทางการเมืองของประเทศ

ไทย และประติมากรรมคนเหมือนขนาดเท่าจริง โดยวัชระเลือกใช้คนเชิดหุ่นแทนสัญลักษณ์เชิง

ความคิดด้วยสีขาวและสีด า  

 

 

ภาพท่ี 208 (ซ้าย) ตัวอย่างผลงานท่ีใช้รูปแบบประติมากรรมเหมือนจริงผสมกับหุ่นละครเล็กของวัชระ 
ประยูรค า (ขวา) ครูโจ หลุยส์, ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก  
ท่ีมาภาพ : (ซ้าย) วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” ณ 
Ardel Galler of modern Art (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). (ขวา) Pantip ,หุ่นละครเล็กโจ หลุยส์, 
เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.pantip.com/cafe/camera/topic/ 
O5299756 /O5299756.html. 
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รูปแบบอิทธิพลทางศิลปะที่ปรากฏในผลงานชุด “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” ในปี 
พ.ศ. 2550 มีรูปแบบในการน าเสนอแบบศิลปะการจัดวาง ท่ีมีการติดต้ังแบบลักษณะงานสามมิติ แปร
ผันตามพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อสร้างการรับรู้ของพื้นท่ี (Perception of a space)  

 

 

ภาพท่ี 209 ตัวอย่างรูปแบบอิทธิพลทางศิลปะในผลงานชุด “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” 
ของวัชระ ประยูรค า 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)”, 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 

 

การใช้ส่ือวิดิโอ หรือ วิดีโออาร์ต (Video Art) มีการใช้ส่ือภาพเคล่ือนไหวท่ีฉายไปยังฝาผนัง

ของบริเวณท่ีจัดแสดงมีจ านวนวิดีโอท้ังหมดสองชุด คือชุดท่ีหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุมานสีขาว 

และหนุมานสีด า มีลักษณะเนื้อหาเชิงสัญลักษณ์ และชุดท่ีสองจะเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งของ

บุคคลส าคัญต่างๆ ดังภาพท่ี 210 
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ภาพท่ี 210 ตัวอย่างการใช้ส่ือวีดิโอในผลงานชุด “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” ของวัชระ 
ประยูรค า  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า , สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)”, 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 

  

ภาพรวมของนิทรรศการถูกก ากับด้วย ศิลปะเชิงความคิด ในเชิงการใช้ความคิดเป็น

หลักเกณฑ์ส าคัญเป็นตัวน าการวางการตัดสินใจท้ังหมด โดยน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวของผู้น าท่ีเป็นท่ี

รู้จักท่ัวโลกท้ังท่ีมีชีวิตอยู่และท่ีได้เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงความเป็นสัจธรรม 

โดยมีร่างกายเป็นส่ือ “กาย” อันเป็นส่ิงท่ีไม่จีรังยั่งยืน อ านาจเงินทองก็เช่นกัน แต่ผลของการกระท า

ยังคงอยู่ โดยใช้บุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของประวัติศาสตร์โลก ท่ีเกี่ยวกับ

สงครามและสันติภาพ ตามแนวความคิดท่ีวางไว้ 

 ผลงานนิทรรศการชุด “ทิฐิ กาย จิต” ปี พ.ศ. 2557 ใช้เทคนิคทางประติมากรรมรูปคนถอด

พิมพ์จากคนจริง ประกอบกับการแสดงหุ่นละครเล็ก ซึ่งผลงานชุดนี้เป็นนิทรรศการท่ีมีผลงานน้อยช้ิน

ท่ีสุด เน้นรูปแบบผลงานประติมากรรมหุ่นละครเล็ก ด้วยรูปแบบการแสดงหุ่นละครท่ีใช้ตัวละครลิง 

หรือ หนุมาน ประกอบได้ด้วย ลิงสีด า ลิงสีขาว และลิงสีทอง เพื่อส่ือความหมายเชิงสัญลักษณ์ในแบบ

ศิลปะเชิงความคิด ประกอบเข้ากับผลงานประติมากรรมรูปคนอ้วนสีด า และคนผอมสีขาว ซึ่งเป็นรูป

ปั้นที่ถอดพิมพ์มาจากคนจริงๆ น ามาจัดแสดงในพื้นท่ีท่ีมีการจัดการสร้างบรรยายการภาพรวมด้วยผ้า

โทนสีขาว ดังภาพท่ี 211 
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ภาพท่ี 211 ตัวอย่างรูปแบบศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กประติมากรรมหุ่นละครเล็ก, ประติมากรรม
หุ่นละครเล็ก ,ประติมากรรมท่ีถอดพิมพ์จากคนจริง 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ทรงพระบารมี พระปิยะมหาราช” และ “ทิฐิ กาย จิต” 

ปี พ.ศ 2557, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จากhttp://www.prfocus.co.th 

/newsfocus_details.php?news_id=1324. 

 

สรุปรูปแบบอิทธิพลทางศิลปะของผลงานประติมากรรมรูปคนเหมือนผสมประติมากรรมหุ่น
ละครเล็ก โดยวิเคราะห์ทางกายภาพของตัวชิ้นผลงานมีลักษณะของประติมากรรมรูปแบบเหมือนจริง
มาก (Hyper Realistic) ในส่วนของการฝังขนและผม ลูกตาเทียมแบบหุ่นขี้ผ้ึง มีรูปร่างและรูปทรง
ขนาดหุ่นละครเล็ก ใช้สัญลักษณ์เป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จัก นักการเมืองคนส าคัญโดยน าเอกลักษณ์เช่น
ใบหน้าเครื่องแต่งกายมาใช้  จัดองค์ประกอบของพื้นท่ีของนิทรรศการด้วย ศิลปะการจัดวาง โดยทุก
ส่ิงอย่างถูกก ากับด้วยแนวความคิด หรือศิลปะเชิงความคิด การใช้ความคิดเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญเป็น
ตัวน าการวางการตัดสินใจท้ังหมดมีการใช้ส่ือวิดีโอ เรื่องราวต่างๆ เข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบ 
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ตารางท่ี 2 แสดงรูปแบบอิทธิทางศิลปะ ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของ วัชระ ประยูรค า 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2559 

ช่วงเวลา          นิทรรศการ                  เนื้อหาของผลงาน 

พ.ศ. 2545  -  ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน  
ณ โอเพ่นอาร์ต สแปซ    

- ประติมากรรมรูปคนเหมือนจริง 

- ประติมากรรมอนุสาวรีย์รูปเหมือนบุคคลส าคัญ 
- ศิลปะจัดวาง installation 
- ประติมากรรมรูปแบบอิมเพรสช่ันนิสม์ 
 

พ.ศ. 2548 - ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก 3       
ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
- ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก 4       
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

- ประติมากรรมเหมือนจริงหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส 
- ศิลปะจัดวาง installation 
- ศิลปะเชิงความคิด  
- ประติมากรรมรูปแบบไฮเปอร์เรียลลิสติก 
 

พ.ศ. 2549  -  ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2 
ณ Tang Contemporary Art 

- ประติมากรรมรูปคนเหมือนจริง 

- ประติมากรรมอนุสาวรีย์รูปเหมือนบุคคลส าคัญ 
- ศิลปะจัดวาง  
- ประติมากรรมรูปแบบอิมเพรสช่ันนิสม์ 

พ.ศ. 2550  - กาย จิต สันติ  
ณ Ardel Gallery of modern Art 

- ศิลปะจัดวาง  
- ประติมากรรมเหมือนจริงหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส 
- ประติมากรรมหุ่นละครเล็ก 
- การแสดงหุ่นละครเล็ก 
- ส่ือวิดีโอ  
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3. เทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของ วัชระ ประยูรค า ในช่วงระหว่างปี 

พ.ศ. 2545 - 2559   

3.1. เทคนิคทางประติมากรรมท่ีวัชระใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม  

มีดังนี ้

3.1.1. เทคนิคการปั้น ในการท าต้นแบบ วัชระใช้ดินน้ ามันท่ีผสมเองในการปั้นต้นแบบ ด้วย

เหตุผลท่ีว่า ดินท่ีผสมเองสามารถท าให้เกิดรอยนิ้วมือหรือแสดงเอกลักษณ์ในการปั้นได้เป็นอย่างดี 

เวลาน าไปท าพิมพ์เพื่อหล่อโลหะ จะคงรูปและคงสภาพตามต้นแบบได้ในระดับท่ีวัชระพึงพอใจ  

 3.1.2. เทคนิคการถอดพิมพ์จากคนจริงแล้วหล่อด้วยข้ีผ้ึงหรือปูนเพื่อท าเป็นต้นแบบ มีเหตุผล

ประกอบดังนี้ 1. ลดขั้นตอนการปั้น  2. วิธีถอดพิมพ์จากคนจริงสามารถแสดงรายละเอียดได้ดีกว่าการ

ปั้นและใช้เวลาน้อยกว่า เช่น มือ เท้า ล าตัว แขน ขา และใบหน้า เช่น ผลงานในชุด “ฟื้นจิตวิญญาณ

ตะวันออก” 3. ภาษาทางศิลปะหรือการส่ือความหมายท่ีได้จากสังขารหรือร่างกายมนุษย์ เช่น คน

อ้วนและคนผอม ในผลงานชุด “กาย จิต สันติ” ถอดพิมพ์มาจากคนจริงในท่าทางท่ีก าลังเชิดหุ่น ดัง

ภาพท่ี 212 

พ.ศ. 2555  - จุฬาฯสรรศิลป์: ในหลวง  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ศิลปะจัดวาง 
- ประติมากรรมรูปคนเหมือนจริง 
- ประติมากรรมอนุสาวรีย์รูปเหมือนบุคคลส าคัญ 

พ.ศ. 2557  - นิทรรศการ “ทรงพระบารมี 
พระปิยะมหาราช” และ “ทิฐิ กาย 
จิต” ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิต้ี   

- ประติมากรรมรูปคนเหมือนจริง 
- ประติมากรรมอนุสาวรีย์รูปเหมือนบุคคลส าคัญ 
- ประติมากรรมหุ่นละครเล็ก 
 - การแสดงหุ่นละครเล็ก 

พ.ศ. 2559  - นวมหาราช พระผู้สถิตในดวงใจ
ไทยนิรันดร 
 

- ศิลปะจัดวาง  
- ประติมากรรมรูปคนเหมือนจริง 
- ประติมากรรมอนุสาวรีย์รูปเหมือนบุคคลส าคัญ 
- การแสดงสด 
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ภาพท่ี 212 ตัวอย่างขบวนการถอดพิมพ์ จากใบหน้าของวัชระ ประยูรค า  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)”, (กรุงเทพฯ: ม.

ป.ท., 2550). 

 

3.2. วัสดุทางประติมากรรมท่ีวัชระใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 

วัสดุในงานประติมากรรม ของวัชระจะมีท้ังวัสดุแบบประเพณีนิยม และวัสดุสมัยใหม่
เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุ ท่ีเหมาะสมกับรูปแบบของผลงานในแต่ละช้ินหรือนิทรรศการ วัสดุแบบ
ประเพณีนิยม เช่น ไม้ หิน, โลหะ เช่น ส าริดและเหล็ก ปูนปลาสเตอร์, วัสดุสมัยใหม่ เช่น แผ่นกระจก 
ดินน้ ามัน เรช่ิน ซิลิโคน, วัสดุในชีวิตประจ าวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระจกเงาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอ เป็น
ต้น ตัวอย่างวัสดุทางประติมากรรมท่ีวัชระใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ดังนี้ 

3.2.1. วัสดุดินน้ ามัน ถูกใช้ในการแสดงผลงานชุด ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน ณ โอเพ่นอาร์ต สแปซ  
พ.ศ. 2545 การเลือกใช้ วัสดุเป็นดินน้ ามันในการปั้นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลท่ี 9 ใช้ผลงานต้นแบบ
วัสดุเป็นดินน้ ามันในการแสดงผลงานในนิทรรศการ สัมผัสได้ถึงความนุ่มนวล ความบริสุทธิ์ของตัววัสดุ 
เพื่อเน้นในเรื่องเนื้อหาความเกี่ยวเนื่องกับค าว่า “ภูมิพล” พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 9 ท่ีมีความหมายว่า “ก าลังของแผ่นดิน” ดินจึงเป็นส่ือในการน าเสนอผลงานในชุดนี้ และอีก
ครั้งในปี พ.ศ. 2559  ในนิทรรศการ “นวมหาราช พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เป็นผลงานท่ี
วัชระสร้างผลงานโดยใช้ดินน้ ามันในการปั้นสดในนิทรรศการ ดังภาพท่ี 213 
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ภาพท่ี 213 ตัวอย่างผลงานของวัชระ ประยูรค า ท่ีใช้วัสดุดินน้ ามันในการแสดงผลงาน “มหาราชจอม
ราชัน (The Great King)” ขนาด  65 x 46 x 53 ซม. 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน”, (กรุงเทพฯ, 2545). 

 

3.2.2. วัสดุโลหะหรือบรอนซ์ (โลหะผสมทองแดง: ส าริด) ประติมากรรมรูปเหมือนรัชกาลท่ี 

9 ท่ีหล่อเป็นช้ินเพื่อให้นักสะสมได้น าไปสะสม จะหล่อด้วยวัสุดบรอนซ์ ดังผลงานท่ีใช้ในการแสดง

นิทรรศการชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” ปี พ.ศ. 2549 ณ Tang Contemporary Art ประกอบไป

ด้วยประติมากรรมรูปรัชกาลท่ี 9 ทรงประทับอยู่บนพระท่ีนั่งราเชนหล่อด้วยวัสุดบรอนซ์ย้อมโลหะสี

น้ าเงิน และภาพผลงาน “ในหลวงชัยพัฒนา” ปี พ.ศ.  2554 เป็นต้น 

 

 

ภาพท่ี 214 ตัวอย่างผลงานของวัชระ ประยูรค า ท่ีใช้เทคนิคและวัสดุหล่อด้วยบอรนซ์ท าสีย้อมโลหะ  
ท่ีมาภาพ :  วัชระ ประยูรค า, นิทรรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” ณ Tang Contemporary Art,

ภาพถ่ายสะสม.  
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ภาพท่ี 215 ตัวอย่างผลงานของวัชระ ประยูรค า ท่ีใช้เทคนิคและวัสดุหล่อบรอนซ์, ภาพผลงาน “ใน
หลวงชัยพัฒนา 2554” ขณะท่ีช่างก าลังท าสี 
ท่ีมาภาพ :  วัชระ ประยูรค า, นิทรรรศการ “นวมหาราช พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร พ.ศ. 

2559”, ภาพถ่ายสะสม.  

 

3.2.3. วัสดุเรช่ิน วัชระจะใช้วัสดุเรช่ินผสมทรายกากเพรชและสีขาว ในการหล่อต้นแบบเก็บ

ไว้เป็นสมบัติส่วนตัวในสตูดิโอของวัชระ ซึ่งเทคนิคนี้ปรากฏในนิทรรศการชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” 

ปี พ.ศ. 2549 ณ Tang Contemporary Art ด้วยผลงานประติมากรรมรูปรัชกาลท่ี 9 ทรงประทับยืน

ในชุดชัยพัฒนา และทรงสะพายกล้องถ่ายรูป และทรงถือแผนท่ีในพระหัตถ์ เป็นต้น  

 

 

ภาพท่ี 216 วัชระ ประยูรค า, ห้องเก็บต้นแบบวัสดุเรช่ินกากเพรชและสีขาว (ของสะสมส่วนตัว)  
ท่ีมาภาพ : กิตติกร โสดากุล, ณ ห้องขาว สตูดิโอบางเลน, ภาพถ่ายสะสม, 2561. 
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ภาพท่ี 217 วัชระ ประยูรค า, ประติมากรรมในหลวงรัชกาลท่ี 9 ประทับยืนท าด้วยวัสดุเรช่ินผสม
ทรายผสมสีขาว 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” Tang Contemporary Art, 

ภาพถ่ายสะสม, 2549. 

 

3.2.4. วัสดุไฟเบอร์กลาส ปรากฏในชุดผลงานดังนี้ “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” ผลงาน

ประติมากรรมท้ังหมดจะถูกหล่อด้วยวัสดุท่ีเป็นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส และน ามาประกอบเข้ากับวัสดุ

ส าเร็จรูปต่าง ๆ  

 

 

ภาพท่ี 218 วัชระ ประยูรค า, ปาโบล ปิกัสโซ่ ประติมากรรมท่ีสร้างมาจากวัสดุไฟเบอร์กลาส, วัสดุ
ส าเร็จรูป 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548), 1-21. 
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3.2.5. วัสดุส าเร็จรูป เส้ือผ้า เฟอร์นิเจอร์ ถูกน ามาใช้ในผลงานนิทรรศการเดียวกับผลงานท่ี

ใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสหรือประติมากรรมรูปแบบเหมือนจริงมากเทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส และ

ประติมากรรมท่ีใช้รูปแบบหุ่นละครเล็ก และยังรวมไปถึงประติมากรรมรูปคนท่ีถอดพิมพ์จากคนจริง   

3.2.6. เช่ือมเหล็กประกอบไม้ ปรากฏในผลงาน ท่ีมีลักษณะแบบศิลปะการจัดวาง เช่น 

นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” ณ Tang Contemporary Art ท่ีมีการจัดวางรูปแบบของผลงาน

ท่ีสามารถแปรผัน ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตามสถานท่ีนั้นๆ  

 

 

ภาพท่ี 219 ภาพถ่ายรายละเอียดของผลงานท่ีใช้เทคนิคเช่ือมประกอบเหล็กของวัชระ ประยูรค า  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ "ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2.5" (From Heaven to Earth 2.5), 

ภาพถ่ายสะสม, 2549. 

 

ตารางท่ี 3 การแสดงเทคนิคและวัสดุ ทางประติมากรรม 
 

ช่วงเวลา นิทรรศการ เทคนิคและวัสดุ 
พ.ศ. 2545  -  ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน  

ณ โอเพ่นอาร์ต สแปซ    
- ต้นแบบดินน้ ามัน  
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พ.ศ. 2547 - ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก      
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป์เจ้าฟ้า  
- ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก 2    
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

- ประติมากรรมเหมือนจริงมากหุ่น
ขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส  

- ขนเทียม ผมเทียม ลูกตาเทียม  

- วัสดุส าเร็จรูป 

 
พ.ศ. 2548 -ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก 3     

ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
- ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก 4    
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ประติมากรรมเหมือนจริงมากหุ่น
ขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส 

- ประติมากรรมรูปแบบไฮเปอร์
เรียลลิสติก 

พ.ศ. 2549  -  ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2 
ณ ถังแกลเลอรี่   

 -  หล่อส าริด 
 -  หล่อเรซิ่น 
 -  เช่ือมเหล็ก 
 -  ไม้ 

พ.ศ. 2550 - กาย จิต สันติ   
 ณ. Ardel Gallery of modern 
Art 

- เทคนิคการถอดพิมพ์จากคนจริง 
- หล่อไฟเบอร์ ท าสี 
- หล่อบรอนซ์ 
- ประติมากรรมหุ่นละครเล็ก 

พ.ศ. 2552  - เก้า ด้วย เกล้า  
ณ Ardel Gallery of modern 
Art 

-  ปั้นดินน้ ามัน หล่อส าริด 

พ.ศ. 2555  - จุฬาฯสรรศิลป์ : ในหลวง  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ประติมากรรมรูปคนเหมือนจริง 
- ประติมากรรมอนุสาวรีย์รูปเหมือน
บุคคลส าคัญ 
-  ปั้นดินน้ ามันหล่อส าริด 

พ.ศ. 2559  - นวมหาราช พระผู้สถิตใน
ดวงใจไทยนิรันดร  2559 

-  ปั้นดินน้ ามัน หล่อส าริด 
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4. วิเคราะห์สัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของ วัชระ ประยูรค า 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2559  

วิเคราะห์สัญลักษณ์การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมโดยแบ่งกลุ่มตามเนื้อหาแนวความคิด 

ดังนี้  

4.1. สัญลักษณ์ (Symbol) ในกลุ่มของผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ในรัชกาลท่ี 9  

นิทรรศการชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 1” พระมหากษัตริย์ สัญลักษณ์ท่ีวัชระน ามาใช้ในการ

สร้างผลงานจะประกอบไปด้วย รูปเหมือนบุคคลต่างๆ ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลท่ี 9  

และรูปในหลวงในพระราชกรณียกิจต่างๆ  

 รูปเหมือนบุคคลต่างๆ ท่ีมีความเกี่ยวเนื่อง เช่น พระมหากษัตริย์ต้ังแต่รัชกาลท่ี 1-9 วัชระ

น ามาเป็นสัญลักษณ์เพื่อน าเสนอให้นึกถึงความผูกพันและความส าคัญของระบบพระมหากษัตริย์กับ

สังคมไทย ท าให้ผู้ชมย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลต่างๆ เพื่อสะท้อน และระลึกถึงคุณ

ความดีท่ีพระมหากษัตริย์ ทรงมีบทบาทท าให้ประเทศไทยผ่านเรื่องร้ายมาได้โดยตลอด ซึ่งกว่าจะ

มาถึงปัจจุบันในทุกวันนี้ประเทศไทยต้องพบกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมอะไรมาบ้าง ภัยคุกคามจาก

ลัทธิล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ  

สัญลักษณ์ท่ีวัชระ ใช้ในการการตอบโจทย์ตามแนวความคิดในนิทรรศการชุด “ประดุจฟ้า

โน้มสู่ดิน 1” ค าถามท่ีว่า “อะไรท่ีจะสามารถสร้างให้คนหนึ่งเป็นคนดี การท่ีจะมาเป็นกษัตริย์ มันเกิด

จากอะไร ท าไมประชาชนจึงรักพระมหากษัตริย์ในรัชกาลท่ี 9” วัชระใช้สัญลักษณ์ในการตอบ

แนวความคิด ด้วยภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 (วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 

- 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559) อาทิ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จขึ้นครองพระราชสมบัติ วันท่ี 9 มิถุนายน 

พ.ศ. 2489 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยท่ีครองราชย์ยาวนานท่ีสุด พระองค์ทรงเป็นท่ีสรรเสริญ

เกี่ยวกับพระราชด าริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคฟี อันนัน (Kofi Annan) เลขาธิการ

สหประชาชาติ ได้ถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ และพระองค์ทรง

เป็นเจ้าของสิทธิบัตรส่ิงประดิษฐ์ งานพระราชนิพนธ์ และงานดนตรีจ านวนหนึ่งด้วย พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ได้ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้โครงการ

พัฒนาประเทศไทยหลายต่อหลายโครงการ โดยเฉพาะในทางเกษตรกรรม ส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข 

การส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรน้ า สวัสดิการทางคมนาคม และสวัสดิการสาธารณะ 
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วัชระใช้ภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในพระอิริยาบถต่างๆ นับต้ังแต่ยังทรงพระ

เยาว์ ท่ีเคยเห็นผ่านส่ือต่างๆ ตามประวัติของพระองค์ อาทิ พระบรมรูปขณะพระองค์ทรงผนวช พระ

บรมรูปขณะทรงเรือใบ พระบรมรูปขณะท่ีทรงโน้มพระวรกายลงรับดอกไม้ จากคุณยายท่านหนึ่งใน

ท้องถิ่นชนบทท่ีมารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จไปจังหวัดนครพนม54 

 

 

ภาพท่ี 220 ตัวอย่างสัญลักษณ์ท่ีวัชระน ามาใช้ภาพผลงานเทียบกับภาพถ่ายเสด็จเย่ียมราษฎร  
ท่ีมาภาพ : ผู้จัดการออนไลน์, เสด็จเยี่ยมราษฎร, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104156. 

 

ถ่ายทอดผลงานสัญลักษณ์แบบเหมือนจริงเข้าใจง่ายตรงไปตรงมา สร้างเป็นผลงาน

ประติมากรรมพระบรมรูป ในหลวงรัชกาลท่ี 9 กับคุณยาย ขณะโน้มพระวรกายลงมารับดอกไม้จาก

คุณยาย แทนสัญลักษณ์เป็นนัยยะเพื่อจะส่ือถึงความมีเมตตาของพระองค์ท่ีมีต่อประชาชน ทรงไม่ถือ

พระวรกาย โน้มลงมารับดอกไม้ของคุณยาย เปรียบประดุจฟ้าท่ีโน้มลงสู่ดิน  

ประติมากรรมพระบรมรูปในหลวงรัชกาลท่ี 9 ขณะทรงผนวช ในอิริยาบถทรงหลับพระเนตร 

ใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อส่ือนัยยะถึง การน าหลักธรรมะมาใช้ในการท าหน้าท่ีกษัตริย์ “ธรรมของ

พระราชา” น าพาประเทศชาติผ่านอุปสรรคและปัญหามากมาย ในตลอดระยะเวลารัชกาลท่ีผ่านมา 

และพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกของพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย ดังภาพ 

                                                             
54 วัชระ ประยูรค า, สจูิบตัรนิทรรศการ ประดจุฟ้าโน้มสูด่ิน ครั้งที่ 1 ณ โอเพ่นอารต์สแปซ กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2545. 

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104156
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ภาพท่ี 221 ตัวอย่างสัญลักษณ์ “ภมูิพโลภิกขุ” เทียบกับ ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ภาพในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ขณะทรงผนวช 
ท่ีมาภาพ : ไทยรัฐออนไลน์, ภาพถ่ายทางประวัติศาสตรภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะทรงผนวช,

เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.siamrath.co.th/n/4879. 

 

ประติมากรรมพระบรมรูปในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงเรือใบมด เรือใบมดเป็นเรือท่ีพระองค์ทรง

ออกแบบและทรงต่อเรือขึ้นด้วยพระองค์เอง อันแสดงถึงพระปรีชาสามารถ ซึ่งส่ือนัยยะของการแล่น

เรือได้ว่า ถ้าเราทราบว่าเรือแข็งแรงแค่ไหน เราก็จะทราบว่าเราจะสู้กับอุปสรรคข้างหน้าได้หรือไม่  

รับมือกับอุปสรรคนั้นได้มากน้อยแค่ไหน ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็น

พิเศษ เนื่องจากพระองค์ทรงโปรดปรานการช่าง พระองค์จึงทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และทรง

ทดลองแล่นเรือใบในสระน้ าภายในพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน โดยเรือใบฝีพระหัตถ์ล าแรกท่ีทรงต่อ

ด้วยพระองค์เองนั้นเป็นเรือใบพระท่ีนั่งเอ็นเตอร์ไพรส์ โดยพระราชทานช่ือเรือว่า "ราชปะแตน" และ

ต่อมาทรงต่อเรือใบประเภท “โอเค” ขึ้น และทรงพระราชทานช่ือว่า "นวฤกษ์" ซึ่งเรือนวฤกษ์นี้เอง 

ทรงน ามาใช้ในการแข่งขันกีฬาเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งท่ี 4 นอกจากนี้พระองค์ยั งทรงคิดค้น 

ออกแบบ และสร้างเรือใบขึ้นมาด้วยพระองค์เองอีก พระราชทานช่ือว่า "เรือใบแบบมด" ต่อมาทรง

พัฒนาเรือใบมดขึ้นมาใหม่โดยได้พระราชทานช่ือว่า เรือใบ “แบบซูเปอร์มด” และเรือใบในตระกูลมด

ล าสุดท้ายท่ีทรงออกแบบคือเรือใบ "แบบไมโครมด" ซึ่งต่อมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นัก
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แล่นเรือใบท้ังหลาย ถ้าย้อนดูตามประวัติศาสตร์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ท่ีมีความสนใจและ

ความสามารถหลายแขนง อันเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับประชาชนของพระองค์  

 

 

ภาพท่ี 222 ตัวอย่างสัญลักษณ์ “ภาพผลงานเทียบกับภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ทรงเรือใบซูปเปอร์มด IV (HIS MAJSTY THE KING และพระทรงประกอบเรือนั้นด้วยพระองค์เอง”  
ท่ีมาภาพ : ผู้จัดการออนไลน์, ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบซูปเปอร์

มด, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Home/ 

ViewNews. aspx? NewsID=9590000104156. 

 

นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” ปี พ.ศ. 2549 นิทรรศการครั้งท่ีสอง มีเนื้อหาเรื่องราว

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ในรัชกาลท่ี 9  

เช่นเดียวกับครั้งท่ีหนึ่ง 

 เนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในรัชกาลท่ี 9 จะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกท่ี

ประชาชนไทยรู้สึกต่อพระมหากษัตริย์ มีเนื้อหาเปรียบเปรย โดยใช้สัญลักษณ์ตามแนวความคิดในสมัย

โบราณ เมื่อประชาชนนึกถึงพระมหากษัตริย์ก็จะนึกถึงองค์สมมุติเทพท่ีแต่งพระองค์ด้วยเครื่องทรงเบญจ

ราชกกุธภัณฑ์ ผู้มีบุญบารมี เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณประดุจด่ังดวงใจของประชาชนชาวไทย โดยใช้

สัญลักษณ์เป็นรูปประติมากรรมเหมือนจริง ท่ีสร้างจากภาพจ าหรือภาพในประวัติศาสตร์ เช่น ภาพ

พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 ทรงประทับยืนด้วยชุดชัยพัฒนา ทรงสะพายกล้อง และทรงถือแผนท่ีใน

พระหัตถ์ สะท้อนภาพท่ีประชาชนชาวไทยจดจ าภาพลักษณ์ของพระองค์ตามภาพประวัติศาสตร์ของ

ความเป็นจริงท่ีเคยเกิดขึ้น อันเป็นสัญลักษณ์ส่ือถึงพระประมุขท่ีทรงตรากตร าทรงงานหนักเพื่อพสก
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นิกรชาวไทย ทรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร ซึ่งพระองค์ทรงให้ด้วยความบริสุทธิ์

ของพระราชหฤทัยแสงแห่งพระบารมี ท่ี มี ต่อประชาชน และพื้นหลังก าแพงท่ีติดต้ังผลงาน

ประติมากรรมมีสัญลักษณ์ท่ีเกิดจากเทคนิคการสร้างสีเหลืองให้มีลักษณะการไล่น้ าหนัก มีแนวคิดเพื่อ

ส่ือถึงแสงพระบารมี ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม  

 

 

ภาพท่ี 223 ตัวอย่างสัญลักษณ์ ภาพพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 ทรงประทับยนืด้วยชุดชัยพัฒนา ทรง
สะพายกล้อง และทรงถือแผนท่ีในพระหัตถ์ เทียบกับภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ 
ท่ีมาภาพ : กระฉ่อนออนไลน์, ภาพพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ประทับยืน ทรงชุดชัยพัฒนา ทรง

สะพายกล้อง, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://regional.kachon.com/ 

91662. 

  

นิทรรศการชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”  รูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายโบราณสถานท่ีใช้ใน

การประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาถูกวัชะน ามาในการสร้างผลงานเชิงสัญลักษณ์และเข้าไปจัดการ

กับพื้นท่ี โดยเลือกใช้พื้นท่ีจัดแสดงเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีเป็นโลกของวัตถุและเอาไว้สนองตอบความ

ต้องการของผู้คน วัชระต้องระมัดระวังอย่างมากในเรื่องภาษาทางศิลปะว่าจะส่ือสารยังไงไม่ให้เกิด

ภาษาของการค้าขายหรือการน าองค์ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาส่ือสารในเชิงลักษณะของสินค้า วัชระจึง 

น ารูปแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนามาใช้เป็นสัญลักษณ์ และสร้างบรรยากาศทางความเช่ือ ความ
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ศรัทธา และความสงบ เพื่อให้ผู้ชมได้มีสมาธิ จิตใจสงบนิ่ง โดยใช้สัญลักษณ์รูปทรงของปราสาทส่วน

ประตูอย่าง นครวัด นครธม มาใช้ในการสร้างสรรค์งาน วัชระเลือกใช้เหล็กท่ีมีความแข็งกระด้าง มี

ฟอร์มท่ีแข็งแรง ส่ือนัยยะทางความรู้สึกให้กับผู้ชม ซึ่งเหล็กท่ีน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็น

ปัจจุบัน  

 

 

ภาพท่ี 224 ตัวอย่างสัญลักษณ์ ทางสถาปัตยกรรมกับผลงานในนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” 
 ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549). 

 

วัชระได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมวัดศรีชุม และแนวความคิดในยุคสุโขทัยท่ีมีความ

เช่ือว่า ก่อนจะเข้าไปในตัวโบสถ์จะต้องช าระล้างจิตใจให้สะอาดเสียก่อน พบได้ในรูปแบบของศาลา

ล้างจิต ซึ่งวัชระได้น าระบบทางความคิดนี้มาใช้ในการแทนค่าเชิงสัญลักษณ์ เช่น กล่องหรือพื้นด้านใน

ท่ีติดต้ังผลงานประติมากรรม ส่ือถึงศูนย์รวมของคนไทยท้ังชาติ ตามแนวคิดลัทธิเทวราชาหรือเทวราช 

ท่ีว่าตามคติความเช่ือของพราหมณ์หรือฮินดูท่ียกพระมหากษัตริย์ขึ้นเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทวราข ดัง

ภาพท่ี 225 
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ภาพท่ี 225 ตัวอย่างสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมกับผลงานในนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549). 

 

 ก่อนท่ีจะเข้าไปในส่วนของพื้นท่ีจัดแสดงภายใน ผู้ชมจะต้องถอดรองเท้าเดินก่อนเข้าชม

ผลงานด้านใน เมื่อเดินไปจะเจอรอยต่อของชุ้มประตูท่ีเป็นกระจกสะท้อนระหว่างตัวเสาชุ้มประตูสีด า

ท่ีมีความสูง 130 ซ.ม. เปรียบเสมือนการผ่านรอยต่อของซุ้มประตูไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกของความ

ฝันหรือความเป็นอุดมคติ โดยพื้นชุ้มประตูเหล็กส่ือนัยยะถึงความเป็นปัจจุบัน และพื้นท่ีจ าลองภายใน

ส่ือถึงสรวงสวรรค์ โดยมีประตูเหล็กเป็นตัวแบ่งกั้นพื้นท่ีท้ังสองส่วนออกจากกัน ในส่วนช่วงรอยต่อของ

ซุ้มประตูระหว่างภายนอกและภายใน กั้นด้วยกระจกส่ือถึงมหาสมุทรท่ีอยู่รอบๆ เขาพระสุเมรุ  

เมื่อเข้าไปในห้องด้านในอีกชั้นหนึ่ง จะรู้สึกวูบวาบเพราะพื้นด้านในจะมีความนิ่มต่างจากด้าน

นอก เป็นแนวคิดแบบอยุธยาท่ีวัชระน ามาใช้ ว่าด้วยการทรุดตัวลงคุกเข่าเพื่อท่ีจะเข้า ไปเฝ้า

พระมหากษัตริย์ โดยก่อนท่ีจะเข้าไปจะเจอธรณีประตูสีแดงสร้างเพื่อกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก และ

พลังในแบบตะวันออก อันเห็นได้ตามขอบประตูหน้าต่างของโบสถ์ วิหาร 

พื้นนุ่มด้านในเป็นพื้นสีน้ าเงิน เป็นพื้นท่ีตามอุดมคติของวัชระ ท่ีภายในประกอบไปด้วย สี

ทอง และสีน้ าเงิน อันเป็นสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงระบอบความเป็นกษัตริย์ ความนุ่มของพื้นให้ความรู้สึก

แทนค่าเหมือนเข้าไปในปุยเมฆ ในความฝัน เกิดความรู้สึกท่ีละมุนละไม อ่อนนุ่ม  

วัชระน าแนวคิดเรื่องเขาพระสุเมรุ พระท่ีนั่งราเชนทรยานท่ีจ าลองมาจากเขาพระสุเมรุ 

ศูนย์กลางของจักรวาล มีการตัดทอนรายละเอียดของสีท้ังหมดให้เป็นสีน้ าเงิน ดังภาพท่ี 226 
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ภาพท่ี 226 ตัวอย่างสัญลักษณ์พระท่ีนั่งราเชนทรยาน กับผลงานนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549). 

 

สัญลักษณ์ความหมายของพระท่ีนั่งราเชนทรยานเป็นประติมากรรมท่ีใช้ฉลองแห่รอบพระ

นครในยุครัชกาลท่ี 1 – รัชกาลท่ี 7 ต้ังแต่ รัชกาลท่ี 8 เป็นต้นมาจะเปล่ียนมานั่งพระท่ีนั่งพุฒตาลแทน 

ซึ่งวัชระน าตัวประติมากรรมพระท่ีนั่งราเชนทยานมาสร้างแบบจ าลองเสมือนเคยเกิดขึ้นจริงในช่วง

สมัยของรัชกาลท่ี 9 โดยให้พระบรมรูปในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงนั่งประทับอยู่บนพระท่ีนั่ง ด้วยชุด

ฉลองพระองค์เต็มยศ เปรียบเหมือนสมมุติเทพบนสวรรค์ 

ด้านล่างพระท่ีนั่งเป็นไม้ค้ า ส่ือนัยยะถึงประชาชน ความสูงของฝ่าพระบาทจะอยู่ระดับ

สายตาผู้ชมเพื่อส่ือถึงระดับช้ันวรรณะ ก้อนหินท่ีถูกติดต้ังไว้ด้านล่างบนพื้น เปรียบได้ดังประชาชนท่ี

เป็นความสมดุลระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ีต้องเอื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีความรักซึ่งกัน

และกัน ส่ิงต่างๆ แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศสีน้ าเงินซึ่งเป็นตัวแทนสีของพระมหากษัตริย์ ดังภาพท่ี 

227 
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ภาพท่ี 227 ตัวอย่างสัญลักษณ์ก้อนหิน และไม้ค้ ายันในผลงานนิทรรศการชุด “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549). 

 

พื้นท่ีในส่วนใจกลางมีประติมากรรมพระบรมรูปในหลวงรัชกาลท่ี 9 อยู่กึ่งกลางห้องจัดแสดง

ประดุจดังเสาหลัก ให้บรรยากาศอันเงียบสงบ อาจเป็นนัยส่ือถึงความสงบสุขของประเทศชาติท่ียังคง

อยู่ได้ก็เพราะพระมหากษัตริย์ของชาวไทย 

บนพระท่ีนั่งมีพระบรมรูปในหลวงรัชกาลท่ี 9 ก าลังนั่งนิ่งมีสมาธิ ซึ่งส่ิงท่ีวัชระต้องการส่ือให้

เห็นคือ พระองค์ยังคงเป็นมนุษย์เหมือนกับคนปกติ แต่เรารู้สึกว่าท่านเป็นเทวดาเป็นคนท่ีมีบุญญาธิ

การมาเกิด วัชระจึงปั้นให้พระองค์หลับตา สวมใส่แว่นตาด า และพระหัตถ์ท้ังสองข้างกุมประสานกัน

ส่ือความหมายว่าพระองค์มีภาระหน้าท่ีท่ีต้องท า ไม่ใช่ให้เข้ามาดูแล้วกราบไหว้ หรือเห็นพระองค์เป็น

ดังส่ิงศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ลงมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน   

 

 

ภาพท่ี 228 ตัวอย่างสัญลักษณ์ประติมากรรมรูปในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงนั่งสงบนิง่  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549). 
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และเมื่อมองออกมาด้านนอกจะเห็นผลงานอีกช้ินหนึ่งของวัชระท่ีเป็นงานแกะสลักหินทราย 

ซึ่งแทนสัญลักษณ์โลกของความเป็นจริง ท่ีผนังด้านหลังช้ินงานประติมากรรม มีการระบายสีเหลืองไล่

ระดับน้ าหนักของสีเป็นแสงแห่งบารมีรอบๆ ผลงาน ใช้ความสูง 60 เซนติเมตรของประติมากรรม 

แทน 60 ชันษาในการขึ้นครองราชย์ ชุดชัยพัฒนาท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงสวมใส่ตอนเสด็จออกไป

ทรงงานดูแลประชาชน เปรียบเสมือนการท่ีพระองค์อยู่อย่างเรียบง่าย ยอมเหนื่อย ยอมล าบาก

ประชาชนของพระองค์ 

 

 

ภาพท่ี 229 ผลงานพระบรมรูปเหมือนจริงองค์พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลท่ี 9) ประทับยืน ทรงชุดชัยพัฒนา ทรงสะพายกล้องและทรงถือแผนท่ีในพระหัตถ์ 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2549). 

 

4.2 สัญลักษณ์ (Symbol) ในกลุ่มของผลงานท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานนิทรรศการชุด “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก 1-2” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกจิตส านึก

ให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมระหว่างการผสมผสานทางวัฒนธรรมของความเป็นตะวันออก-ตะวันตก 

ใช้สัญลักษณ์ของภาพศิลปินชาวตะวันตกท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และเป็นท่ีรู้จักมาใช้เป็นส่ือในการส่ือ

ความหมายท่ีเข้าใจได้ง่ายและเกิดความน่าสนใจ  

วัชระน าศิลปินชาวตะวันตก 4 ท่าน มาสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นตะวันตก  และใช้

ลักษณะทางวัฒนธรรมในศิลปะไทย ศิลปวัตถุ สถาปัตยกรรม ผลงานต่างๆ แทนสัญลักษณ์ความเป็น
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ตะวันออก ผลงานทางวัฒนธรรมท่ีมีความส าคัญและมีคุณค่าต้ังแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบันรวมไปถึงใน

อนาคต สัญลักษณ์ท่ีแทนความเป็นตะวันออกท่ีปรากฎให้เห็นในนิทรรศการ ได้แก่ พระพุทธชินราช 

พระพุทธรูปปางลีลา และพระปรางค์วัดอรุณ เป็นส่ิงแทนค่าส่ือความหมายถึ ง ความงาม ความ

เข้มแข็งทางวัฒนธรรม ความคิด ฝีมือ และจิตวิญญาณของช่างไทยในอดีต ศิลปะไทยท่ีความงดงามใน

สายตาชาวต่างชาติ  

สัญลักษณ์ท่ีแทนความเป็นตะวันตกปรากฎรูปศิลปินที่มีช่ือเสียงในประวัติศาสตร์ศิลปะระดับ

โลก ในอิริยาบถต่างๆ ผสมผสานกับศิลปะคลาสสิกของไทย ดังนี้ 

1. ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin) สัญลักษณ์แทนความเป็นตะวันตก ก าลังปั้นแต่ง

พระพุทธรูปปางลีลาอย่างประณีตบรรจง ท่ีเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นตะวันออก ซึ่งวัชระได้ปั้น

พระพุทธรูปขึ้นมาใหม่โดยมิได้เก็บรายละเอียดต่างๆ ให้เหมือนองค์พระพุทธรูปต้นแบบ แต่ให้มี

ลักษณะใกล้เคียง โดยเน้นพื้นผิวของตัวประติมากรรมให้มีความขรุขระ ไม่เรียบเนียน ลอกเลียนแบบ

ตามวิธีการปั้นของออกุสต์ โรแดง 

 โอกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin) ค.ศ. 1840 -  ค.ศ.1917) เป็นประติมากรและจิตรกรชาว

ฝรั่งเศส โรแดงเริ่มศึกษาประติมากรรมท่ีปารีส และมีช่ือเสียงจากการสร้างรูปปั้นจ าลอง เขาถือได้ว่า

เป็นผู้ท่ีมีส่วนริเริ่มในการสร้างประติมากรรมสมัยใหม่ โรแดงได้รับการศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์

แห่งฝรั่งเศส (Académie des beaux-arts) การสร้างงานก็เป็นไปตามวิธีช่างอย่างท่ีเรียนมาเพื่อท่ีจะ

ได้เป็นท่ียอมรับกับทางสถาบัน มีวิธีการปั้นในลักษณะรูปแบบอิมเพรสช่ันนิสม์ท่ีท้ิงทีแปรงในการปั้น 

ไม่เน้นความเรียบเนียน และเก็บรายละเอียด ซึ่งขัดแย้งกับการท าประติมากรรมตามแบบแผนด้ังเดิม

อย่างเทพกรีกและโรมันท่ีเน้นความสวยงามมากกว่าความเหมือนจริง ผลงานของเขาจะเน้นรูปสรีระท่ี

เหมือนจริงและเทิดทูนความงามของร่างกายตามจริง ผลงานของเขาเริ่มเป็นท่ียอมรับ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 

1900 และกลายเป็นประติมากรท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคนหนึ่งของโลก ดังภาพท่ี 230-231 
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ภาพท่ี 230 ตัวอย่างสัญลักษณ์ความเป็นตะวันตกในผลงานนิทรรศการชุด “ฟื้นจิตวิญญาณ
ตะวันออก” เทียบกับภาพถ่าย ศิลปิน ออกุสต์ โรแดง  
ท่ีมาภาพ : Wikipedia, Auguste Rodin, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

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

 

 

ภาพท่ี 231 ตัวอย่างวิธีการปั้นแบบประติมากรรมลัทธิอิมเพรสช่ันนิสม์ ในผลงานนิทรรศการ ชุด 
“ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” เทียบรูปถ่ายผลงานของ ออกุสต์ โรแดง  
ท่ีมาภาพ : Auguste Rodin, The Thinker, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.visakanv.com/blog/thinker-philosophy-rodin/.  

 

วัชระน าภาพเหมือนของโรแดงมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างผลงาน โดยน าเสนอและ

ถ่ายทอดผลงานในลักษณะของการจ าลองปั้นรูปเหมือนจริงของโรแดงขณะก าลังยืนบรรจงปั้น

พระพุทธรูปปางลีลาในศิลปะแบบสุโขทัย ซึ่งวัชระเลือกใช้เทคนิควิธีการปั้นลักษณะเดียวกันกับวิธีการ

ปั้นของโรแดง 
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 วัชระเลือกพระพุทธรูปปางลีลา แทนสัญลักษณ์ของความเป็นตะวันออก โดยปั้นให้

พระพุทธรูปมีลักษณะก าลังย่างก้าวเดินด้วยเท้าขวา และห้อยพระหัตถ์ขวาตามการก้าวเดิน ส่วนพระ

หัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระป้องไปเบ้ืองหน้าเป็นกิริยาเดิน ลักษณะพระพุทธแบบเป็นฝีมือช่างไทยสมัย

เมื่อครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี หรือสมัยราชวงศ์พระร่วงครองกรุงสุโขทัย จัดเป็นพระพุทธรูปท่ีมี

ความงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

 

 

ภาพท่ี 232 ตัวอย่างสัญลักษณ์สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมตะวนัออก ในผลงานนิทรรศการ ชุด “ฟื้นจิต
วิญญาณตะวันออก” เทียบกับพระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะแบบสุโขทัย 
 ท่ีมาภาพ : (ซ้าย) วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที ่3, 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548), 22. (ขวา) ชูสิริ จามรมาน, พระพุทธรูปสุโขทัย, พิมพ์ครั้งท่ี 2. โรงพิมพ์

มติชน; 2547 หน้า 2. 

  

2. ปาโบล ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) สัญลักษณ์แทนความเป็นตะวันตก รูปเหมือนปิกัสโซ่

ขณะก าลังเขียนเส้นท่ีมีลักษณะของการตัดทอนรูปทรงมาจากพระพุทธชินราชสัญลักษณ์แทนความ

เป็นตะวันออก ใช้เทคนิคการยิงทรายลงบนกระจก แสดงให้เห็นถึงการใช้จินตนาการ จิต และมือ ซึ่ง

สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน แสงไฟท่ีอยู่ในมือของปิกัสโซ่ เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา ความสงบสุข และ

ความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณของชาวพุทธท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาในงานช้ินนี้ วัชระได้ใช้กรรมวิธีพ่น

ทรายท่ีกระจก ช่วยให้แสงไฟเกิดเส้นสาย และเส้นท่ีปรากฎบนกระจกดูเคล่ือนไหวอย่างมีจังหวะลีลา

สวยงาม ดังภาพท่ี 233-235 
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ภาพท่ี 233 (ซ้าย) วัชระ ประยูรค า, ปาโบล ปกิัสโซ่ (ขวา) เปรียบเทียบกับ ภาพถ่ายปาโบล ปกิัสโซ่  
ท่ีมาภาพ : (ซ้าย) วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ "ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที ่3, 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548) (ขวา) ปาโปล ปิกัสโซ่, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 

http://time.com /3730221/its-about-time-classic-stroboscopic-photos/. 

 

 

ภาพท่ี 234 ภาพสัญลักษณ์ของพระพุทธชินราชเป็นลักษณะเป็นลายเส้นท่ีตัดทอนรูปทรง 
เปรียบเทียบกับรูปพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก ท่ีวัชระน ามาใช้
เป็นลักษณ์  
ท่ีมาภาพ : (ซ้าย) รูปพระพุทธชินราช เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 เข้าถึงได้จาก https:// 

th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B

8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%

B8%B2%E0%B8%8A (ขวา) วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” 

คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548) 

http://time.com/
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ภาพท่ี 235 รูปถ่าย ปาโบล ปกิัสโซ่ เทียบกับภาพ ปาโบล ปกิัสโซ่ มีลักษณะการหยิบยืมทางศิลปะมา
ใช้ในผลงาน 
ท่ีมาภาพ : (ซ้าย) Pablo Picasso, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 

https://librarynu.omeka.net /items/show/16. (ขวา) วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ 

“ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548) 

 

 3. วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van Gogh) สัญลักษณ์แทนความเป็นตะวันตก อยู่ใน

อิริยาบถของการหยิบยืมรูปเหมือนและผลงานเขียนภาพ “Starry Night” ของแวนโก๊ะท่ีช่ืนชอบและ

รู้จักอย่างกว้างขวางมาใช้ โดยในภาพผลงานของวัชระบนเฟรมผ้าใบจะปรากฏเป็นภาพของพระ

ปรางค์วัดอรุณแทนความเป็นตะวันออก ซึ่งวัชระต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความช่ืนชมของแวนโก๊ะ ท่ี

มีต่อศิลปวัฒนธรรมของไทย ข้างๆ ขาหยั่งวาดรูปของแวนโก๊ะ มีเก้าอี้ท่ีท าขึ้นใหม่ และเป็นเก้าอี้ชนิด

เดียวกันกับท่ีปรากฏในภาพเขียนของแวนโก๊ะ และบนเก้าอี้มีกล่องยาสูบวางอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์

ประจ าตัวของแวนโก๊ะ ท่ีวัชระหยิบยืมมาใช้ในส่วนเพิ่มเติมรายละเอียดชองช้ินงาน ดังภาพท่ี 236-

238 
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ภาพท่ี 236 วัชระ ประยูรค า, ผลงาน วินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent Van Gogh) ณ หอศิลป์  คณะ
จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปรียบเทียบกับ ภาพถ่ายและภาพผลงานภาพเขียนรูปเหมือนวิน
เซนต์ แวนโก๊ะ 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า , สูจิบัตรนิทรรศการ  “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548) 

 

 

ภาพท่ี 237 ตัวอย่างสัญลักษณ์ทางตะวันออกและตะวันตก เปรียบเทียบระหว่างผลงาน “Starry 
Night” และภาพ “The Bedroom” ของวินเซนต์ แวนโก๊ะ กับภาพภาพพระปรางค์วัดอรุณ  
ท่ีมาภาพ :  (ซ้าย) ไทยเลิฟทริป, Starry Night, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.thailovetrip.com/m/view.php?id_view=592. (ขวา) มติชนออนไลน์, The 

Bedroom, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/ 

foreign/news_59052.  

http://www.thailovetrip.com/m/view.php?id_view=592
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ภาพท่ี 238 วัชระ ประยูรค า, ผลงาน วินเซนต์ แวนโก๊ะ สัญลักษณ์ทางตะวันออกและตะวันตกภาพ 
“Starry Night” และภาพส่ือวิดีโอพระปรางค์วัดอรุณ  
ท่ีมา : วัชระ ประยูรค า,  สูจิบัตรนิทรรศการ “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” คร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ: ม.

ป.ท., 2548). 

 

4. ชัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali 1904 – 1989) สัญลักษณ์แทนความเป็นตะวันตก รูป

เหมือนดาลี ก าลังนั่งหันหลังให้กับคนดู เขาก าลังนั่งเขียนภาพท่ีต้ังอยู่บนขาหยั่งวาดรูป คนท่ีเป็นแบบ

ให้เขียนภาพนี้นั่งหันหลังให้ดาลี และหันหน้าเข้าผนังห้องท่ีมีกระจกเงาแขวนอยู่ ท่ีมีต้นแบบมาจาก

ภาพ “Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas eternizada”  ของดาลี แต่ในผลงานของ

วัชระ ดาลีจะสวมใส่ชฏา 4 ช้ันแบบไทย เป็นหัวยักษ์ สีด าสหัสสะเดชะ และมีเขี้ยวสีขาว แทน

สัญลักษณ์ความเป็นตะวันออก โดยใช้หนวดของดาลีล้อเลียนท าเป็นเข้ียวโค้งรับกับใบหน้าคล้ายยักษ์  

 

 

ภาพท่ี 239  (ซ้าย) รูปถ่าย ซัลวาดอร์ ดาลี กับรูปปั้นดาลีของวัชระ ประยูรค า (ขวา) ภาพ

เปรียบเทียบประติมากรรม ซัลวาดอร์ ดาลี กับภาพจิตรกรรม “Dalí de espaldas pintando a 

Gala de espaldas eternizada” ของดาลี 

ท่ีมาภาพ : Pinterest, ซัลวาดอร์ ดาลี, เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก https://www. 

pinterest.co.uk/explore/peintre-surr%C3%A9aliste/.  
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ภาพท่ี 240 (บน) วัชระ ประยูรค า, ซัลวาดอร์ ดาลี สวมชฎา 4 ช้ัน เป็นหัวยักษ์สหัสสะเดชะ (ล่าง) 
ภาพเปรียบเทียบใบหน้าดาลีกับภาพทศกัณฐ์ 
ท่ีมาภาพ : (บน) พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยไทย MOCA BANGKOK, ชัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali)  

เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2/2014/ 

10/04/entry-2. (ล่าง) ซูบารุโย, ทศกัณฐ์เจ้ายักษ์ร้ายในเร่ืองรามเกียรต์ิ, เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 

2560, เข้าถึงได้จาก https://www.dek-d.com/board/view/1665174/. 

 

นิทรรศการชุด “ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก” ครั้งท่ี 3 มีสัญลักษณ์ท่ีวัชระน ามาใช้เป็นรูป

เหมือนของปูชนียบุคคลทางศิลปะนิทรรศการชุดดังนี้ 

 1. ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย แทนสัญลักษณ์ของ

ความเป็นตะวันตก วัชระปั้นรูปเหมือนจริงของศิลป์ พีระศรี ให้อยู่ในลักษณะก าลังยืนปั้นต้นแบบองค์

พระพุทธรูปปางลีลาท่ีปัจจุบันประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล สัญลักษณ์ของความเป็นตะวันออก 

พระพุทธรูปองค์ท่ีวัชระปั้นมีลักษณะเป็นสากลผสมกับความเป็นพุทธศิลป์ โดยวัชระเลือกสร้างรูป

จ าลองเหมือนจริงของศิลป์ พีระศรี เป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกและความศรัทธาในส่ิงท่ีท่านได้สร้าง

ไว้ในอดีต เป็นคุณูปการ ต่อการก้าวเดินของศิลปะร่วมสมัยของไทยในอดีต สู่ปัจจุบัน อนาคต และใน

ฐานะท่ีท่านเป็นผู้ก่อตั้ง คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ภาพท่ี 241 วัชระ ประยูรค า, ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี แทนสัญลักษณ์ของความเป็นตะวันตกก าลัง
ยืนปั้นต้นแบบองค์พระพุทธรูปปางลีลา 
ท่ีมาภาพ :  วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ฟื้นจิตวิญญาญตะวันออก” คร้ัง 3, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548). 

 

ประเด็นของประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม รวมท้ังวิวัฒนาการศิลปะในอดีต และการ

เดินทางสู่ความเป็นสมัยใหม่ในระดับสากล ศิลปินไทยหลายคนในอดีตและปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลของ

กระแสศิลปะจากตะวันตก อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านระบบการศึกษา ซึ่ง

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ใช้ในการสอน และแนะน าลูกศิษย์ของท่านท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ

ศิลปินที่ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษา ได้สัมผัสกับงานจริง และบรรยากาศของศิลปะในโลกตะวันตก 

2. ครูโจ หลุยส์ (สาคร ยังเขียวสด) ผู้มีบทบาทส าคัญในการฟื้นฟูชีวิตสืบทอดมรดกทาง

วัฒนธรรมแขนงหุ่นละครเล็กอย่างต่อเนื่ องได้รับการยกย่องให้ เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง (ละครเล็ก) ประจ าปีพุทธศักราช 2539 วัชระปั้นรูปเหมือนครูโจ หลุยส์ ในลักษณะถูก

จัดวางอยู่ภายในห้อง ซึ่งมีผนังสีแดงให้ความรู้สึกแทนความเป็นไทย เขานั่งอยู่ในอิริยาบถท่ีแขนท้ัง

สองข้างก าลังท าการเชิดตัวหุ่นเอลวิส เพรสล่ีย์ ท่ีแต่งกายตามเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเอลวิส เพรสล่ีย์

แทนสัญลักษณ์ของความเป็นตะวันตก ส่วนผนังด้านหลังของของห้องนี้จะมีหุ่นละครเล็กตัวนางอีก 2 

ตัว ซึ่งครูโจ หลุยส์ใช้ในการแสดงเป็นชุดแรกๆ ผู้ดูจะต้องมองผ่านหุ่นสองตัวท่ีมีเครื่องแต่งกาย และ 

เครื่องประดับท่ีงดงามอลังการไปยังครูโจ หลุยส์ท่ีอยู่ด้านหลัง เป็นการส่ือความหมายเสมือนการมอง

ผ่านการเดินทางจากอดีตไปสู่ปัจจุบัน การปั้นหล่อผลงานช้ินนี้ ครูโจ หลุยส์มานั่งเป็นแบบและทอด

พิมพ์มือและเท้าจากตัวครูโจ หลุยส์ เป็นการบันทึกเรื่องราวและความเป็นตัวตนของผู้เป็นแบบเอาไว้  
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ภาพท่ี 242 ครูโจ หลุยส์ (สาคร ยังเขียวสด) ถ่ายรูปกับผลงานรูปป้ันเหมือนครูโจ หลุยส์ ของวัชระ 
ประยูรค า  
ท่ีมาภาพ :  วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “ฟื้นจิตวิญญาญตะวันออก” คร้ัง 3, (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548). 

 

 ส่ิงท่ีน่าสังเกตประการหนึ่งในการใช้ในนิทรรศการ ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก 3 คือ ครูโจ

หลุยส์ ซึ่งเป็นคนไทยมีช่ือเป็นฝรั่ง และศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นชาวตะวันตกมีช่ือเป็นไทย 

น าเสนอให้เห็นถึงการผสมผสานการอยู่ร่วมกันระหว่างความเป็นตะวันตก และความเป็นตะวันออก 

การรวมกันของสองวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน น ามาซึ่งความรู้สึกอันมีสุนทรีย์ แง่คิดท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์  

4.3. สัญลักษณ์ (Symbol) ในกลุ่มผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกระท าของมนุษย์ท้ังดี และช่ัว เพื่อ

ตระหนักถึงผลของการกระท า      

ผลงานนิทรรศชุด “กาย จิต สันติ” (Body Mind Peace) ปี พ.ศ. 2550 และ “ทิฐิ กาย จิต” 

ปี พ.ศ. 2557  

กาย จิต สันติ (Body Mind Peace) มีการน าเสนอโดยใช้หลักแนวความคิด ให้ผู้ชมตระหนัก

ถึงผลของการกระท าท้ังดี และช่ัว การรักษาศีลธรรมจริยธรรม การแสวงหาอ านาจ และความโลภ 

ของ มนุษย์  ท่ีเป็นบ่อเกิดความวุ่นวายต่างๆ บนโลก สงครามความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ โดย

เอาปัญหาของความขัดแย้งต่างๆ มาเป็นประเด็นเพื่อเปรียบเทียบในเห็นความจริงท่ีเป็นไปบนโลกใน

อดีตและปัจจุบันขณะ ผลของการกระท าของผู้น าท่ีดีและไม่ ดีถูกหยิบยกมาเป็นส่ือสัญลักษณ์เป็น
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ตัวแทนของความเป็นมนุษย์ ปลูกจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม หรือจิตส านึกท่ี

ดี มุ่งเน้นให้เกิดสันติภาพ และจรรโลงโลกให้มีความสงบสุขร่วมกันบนโลกเดียวกันท่ีถึงแม้จะมีวิถีชีวิต 

และความเช่ือต่างกัน    

ผลงานในนิทรรศการชุด กาย จิต สันติ (Body Mind Peace) สัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความเป็นสัจธรรม ความเป็นไปตามธรรมชาติตามหลักแนวคิดแบบพุทธ คือลักษณะทางกายภาพ 

“กาย” หรือร่างกายของมนุษย์ อันเป็นส่ิงท่ี ไม่จีรังยั่งยืนเช่นเดียวกับอ านาจเงินทอง  แต่ผลของการ

กระท าของบุคคลคนต่างๆ ท่ีถูกน าเป็นสัญลักษณ์นั้น หลายๆ บุคคลในผลงานชุดนี้มีท้ังมีชีวิตอยู่ และ 

ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ผลของกระท าของบุคคลนั้นๆ ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี  

สัญลักษณ์โดยใช้บุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของประวัติศาสตร์โลก ท่ี

เกีย่วกับสงคราม และสันติภาพ เช่น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของ

สงครามและผู้น าเผด็จการของเยอรมนีผู้โหดเห้ียม มหาตมะคานธี เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของการ

เรียกร้องอิสรภาพ และสันติภาพ อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เป็นตัวแทนของความขัดแย้งทาง

การเมืองและผลประโยชน์ความวุ่นวายในเมืองไทย 

 

 

ภาพท่ี 243 ตัวอย่างภาพผลงานหุ่นละครเล็กของวัชระ ประยูรค า เทียบกับภาพบุคคลส าคัญต่างๆ 
ของโลก 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า , สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” , 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 
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สัญลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม การน าศิลปะการเชิดหุ่นละครเล็กมาแสดง ช่วยปลุกชีวิตให้แก่

หุ่นต่างๆ จนท าให้หุ่นท่ีไม่มีชีวิตมีความหมายและมีคุณค่าขึ้นมา ซึ่งในนิทรรศการชุด “Body Mind 

Peace” วัชระได้ปั้นหุ่นคนเชิดสีด าและสีขาวขึ้นมาพร้อมท้ังสวมใส่หน้ากากจ าลองท่ีถอดพิมพ์มาจาก

ภาพเหมือนใบหน้าของตนเองให้กับหุ่นคนเชิด  โดยประติมากรรมรูปคนเชิดสีด าและสีขาว ส่ือ

ความหมายเป็นตัวแทนของจิตท่ีดี และจิตท่ีช่ัว และหุ่นละครเล็กท่ีมีใบหน้าจ าลองเหมือนจริงของ

บุคคลส าคัญต่างๆ ระดับโลก จะแทนค่าเป็นร่างกายของบุคคลท่ีก าลังเชิดด้วย “จิต” จิตของมนุษย์ท่ี

ประกอบไปด้วย จิตดีและจิตช่ัว ซึ่งการกระท าต่างๆ ของจิตดีและจิตช่ัว แทนค่าสีของหุ่นคนเชิด อาทิ 

หุ่นคนเชิดสีขาวคือ จิตท่ีดี และหุ่นคนเชิดสีด าคือ จิตท่ีช่ัว   

 

 

ภาพท่ี 244 ตัวอย่างสัญลักษณ์แทน จิตดี และ จิตช่ัว (ประติมากรรมรูปคนเชิดหุ่น) ท่ีเป็นตัวบงการ
การกระท าของมนุษย์ (หุ่นละครเล็กผู้น าทางการเมือง) 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)”, (กรุงเทพฯ: ม.

ป.ท., 2550). 

 

การจัดการพื้นท่ีเชิงสัญลักษณ์ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่ง

สามารถแบ่งพื้นท่ีท่ีจัดแสดงได้ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 พื้นท่ีห้องส่ีเหล่ียมจัตุรัสห้องใหญ่ ใช้การจัดการพื้นท่ีเชิงสัญลักษณ์ด้วยสีขาว แทน

ค่าความเป็นโลกปัจจุบันเป็นพื้นท่ีติดต้ังผลงาน หุ่นละครเล็กบุคคลส าคัญท่ีจัดแสดงไว้ 8 หุ่น วัชระใช้

หุ่นคนเชิดท่ีมีขนาดเท่าคนจริงท้ังหมด 4 ชุด บนพื้นท่ีกลางห้องจะมีฐานวงกลมจะปรากฏเป็น
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สัญลักษณ์สันติภาพ (Peace) ซึ่งโรยด้วยทรายละเอียดสีขาวเป็นรูปสัญลักษณ์ ประกอบด้วยหุ่นท่ีมี

ขนาดเท่าคนจริง 2 ชุด โดยมีหุ่นคนเชิดขนาดเท่าคนจริงสีขาวจ านวน 1 หุ่น ใช้วัสดุเรซิ่นสีขาวผสม

ทรายขาว เป็นสัญลักษณ์แทนจิตใต้ส านึกดี และหุ่นคนเชิดขนาดเท่าคนจริงสีด าจ านวน 2 หุ่น ใช้

วัสดุเรซิ่นสีด าผสมทรายหยาบ เป็นสัญลักษณ์แทนจิตใต้ส านึกท่ีไม่ดี หุ่นท้ังสามท่ียืนอยู่บนวงกลมนี้จะ

ถูกปิดหน้าด้วยหน้ากากท่ีหล่อจากใบหน้าของวัชระ หุ่นท้ังหมดถูกจัดให้อยู่ในท่าทีก าลังเชิดหุ่นละคร

เล็กท่ีเป็นผู้น าของแต่ละฝ่ายท่ีก าลังมีปัญหาความขัดแย้ง ส่งผลกระทบต่อผู้คนบนโลก และหุ่นอีก 2 

ชุด แต่ละชุดจะถูกจัดวางอยู่ด้านข้างท้ังสองข้างของมุมห้อง สะท้อนให้เห็นปัญหาท่ีเป็นอยู่ของความ

ขัดแย้ง การต่อรองต่างๆ และ การไกล่เกล่ียในโลกปัจจุบันท่ีแทนค่าด้วยพื้นท่ีห้องสีขาวบนพนังหนัง

ก าแพงกลางห้อง มีหุ่นละครเล็กท่ีเป็นตัวแทนของความเป็นกลางท่ีใช้บุคคล จากสหประชาชาติ มา

เป็นสัญลักษณ์  และมีหุ่นละครเล็กท่ีบุคคลส าคัญของประเทศไทยท่ีมีปัญหาในเรื่องของอ านาจและ

ผลประโยชน์อยู่ในห้องสีขาวนี้ด้วย เช่น อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร  

 

 

ภาพท่ี 245 ตัวอย่างสัญลักษณ์ทางสันติภาพท่ีปรากฏบนฐานท่ีใช้จัดวางผลงานของวัชระ ประยูรค า 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)”, (กรุงเทพฯ: ม.

ป.ท., 2550). 

 

ส่วนท่ี 2 พื้นท่ีห้องส่ีเหล่ียมผืนผ้าห้องเล็กใช้การจัดการพื้นท่ีเชิงสัญลักษณ์ด้วยสีด าแทน

ความหมายอดีตหรือความตาย เป็นพื้นท่ีติดต้ังหุ่นบุคคลส าคัญของโลกท้ังในอดีตรวม 11 หุ่น ทุกคน

ล้วนแต่มีความส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของประวัติศาสตร์โลกในท่ีเกี่ยวกับสงครามและ

สันติภาพ ภายในพื้นท่ีห้องจัดแสดงท่ีเป็นสีด าจะมีบันไดแคบเล็กๆ ทอดยาวขึ้นไปยังช้ันบนท่ีมีสีขาว



 222 

แทนความหมายของสวรรค์ – ความดี  และประตูทางไปห้องน้ า แทนความหมายของนรก ส่วนตรง

กลางห้องจัดแสดงท่ีเป็นสีด า จะมีกล่องสีเหล่ียมผืนผ้ารูปทรงท่ีท าให้นึกถึงโลงศพ สีด าซึ่งมีช่องตรง

กลางติดกระจกเงาโทนสีด าเอาไว้ สามารถเป็นท่ีนั่งพักเพื่อชมงาน แทนความหมายของความตายท่ี

เป็นสัจธรรมของโลก ให้เห็นสังขารท่ีไม่เท่ียงแท้ของมนุษย์  

 

 

ภาพท่ี 246 ตัวอย่างแสดงการจัดการพื้นท่ีในการแสดงผลงานสัญลักษณ์แทนด้วยสีขาวและสีด า  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, สูจิบัตรนิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)”, 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 

 

นอกเหนือไปจากหุ่นละครเล็กบุคคลส าคัญ ผลงานของวัชระยังประกอบด้วยภาพเคล่ือนไหว

ท่ีฉายไปยังฝาผนังของบริเวณท่ีจัดแสดง ภาพหนุมานสีขาวและหนุมานสีด าก าลังถูกเชิดด้วยผู้เชิดท่ี

สวมใส่หน้ากากรูปใบหน้าของวัชระ จัดฉากหลังเป็นรูปดวงจิตสีขาวและสีด าท่ีเคล่ือนไหวประสานกัน

กับการเคล่ือนไหวของตัวหุ่น เป็นสัญลักษณ์แทนจิตใจของมนุษย์ท่ีก าลังต่อสู้ระหว่างความดีและความ

ช่ัวร้ายท่ีอยู่ภายในตน ดังภาพท่ี 247 
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ภาพท่ี 247 ตัวอย่างภาพการแสดงหนุมานสีขาวและหนุมานสีด า ก าลังถูกเชิดด้วยผู้เชิดท่ีสวมใส่
หน้ากากรูปใบหน้าจ าลองของวัชระ  
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)” ณ Ardel Galler 

of modern Art, ภาพถ่ายสะสม, 2550. 

 

ผลงานนิทรรศการชุด “ทิฐิ กาย จิต” ปี พ.ศ. 2557 เป็นการสะท้อนมุมมองท่ีมีต่อสังคม 

กิเลสของมนุษย์ท่ีมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป สัญลักษณ์คนอ้วนผู้ท่ีหลงใหล และมีความสุขอยู่กับ

การบริโภค ประเภทสุขนิยม ไม่รู้จักยับยั้งช่ังใจ และใช้อารมณ์เป็นท่ีต้ัง ในท่ีสุดก็เป็นโรคอ้วน เกิดทุกข์ 

ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกนัก แทนสัญลักษณ์ของบุคคลท่ีรับข่าวสารและความเกลียดชังจาก

ส่ือสังคมมากจนเกินไป ก่อให้เกิด “ทิฐิ” ในจิตใจ และสัญลักษณ์ชายรูปร่างผอมซูบ หนังหุ้มกระดุก 

ไม่สนใจสังคมไม่สนใจใครไม่ฟังเหตุผลของใคร เปรียบเสมือนคนในสังคมท่ีเกิดความขัดแย้งทาง

การเมือง เกิดการเลือกข้างจนไม่สนเหตุผลของใคร เกิดความขัดแย้งในหมู่เพื่อนญาติมิตรคนรู้จัก

เพราะเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกัน 

สัญลักษณ์ของหนุมาน (ลิง) ในการแสดงท้ังหมดจะมีลิงท้ังหมดสามสีด้วยกัน คือ ลิงสีด า ลิงสี

ขาว และลิงสีทอง โดยลิงสีทอง หมายถึงความดีท่ีบริสุทธิ์ อยู่ห่างไกลเอื้อมไม่ถึง จับต้องไม่ได้ ลิงสีด า 

หมายถึง กิเลสท่ีใครๆ ก็หาและเสพได้ง่าย และลิงสีขาว หมายถึง ความยับย้ังช่ังใจ ต่อกิเลส55 ดังภาพ

ท่ี 248 

 

                                                             
55 วัชระ ประยูรค า. ศิลปิน. สัมภาษณ์, วันที ่3 ตุลาคม 2559. 
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ภาพท่ี 248 ตัวอย่างสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงร่างกายมนษุย์ท้ังสีขาวและสีด า และสัญลักษณ์ของตัวละครหุ่น
ละครเล็กหนุมานสีขาวและด า 
ท่ีมาภาพ : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ทิฐิ กาย จิต”, ภาพถ่ายสะสม, 2557. 

 

สัญลักษณ์ของผู้เชิดหุ่น ส่ือความหมายเป็นตัวแทนของจิตท่ีดี และจิตท่ีช่ัว ด้วยสีชุดของผู้เชิด

หุ่นละครเล็กหุ่นหนุมานสีขาวและสีด า แทนค่าด้วยชุดสีขาว หมายถึง จิตท่ีดี และชุดสีด า หมายถึง จิต

ท่ีช่ัว  

 

 

ภาพท่ี 249 (ซ้าย) ตัวอย่างชุดของหุ่นผู้เชิดด้วยชุดสีขาวและชุดสีด าขณะท าการแสดง (ขวา) ตัวอย่าง
สัญลักษณ์สีขาวและด าท่ีปรากฏบนตัวหุ่นละครเล็กหนุมานสีขาวและสีด า  
ท่ีมา : วัชระ ประยูรค า, นิทรรศการ “ทิฐิ กาย จิต”, ภาพถ่ายสะสม, 2557. 
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 สรุปสัญลักษณ์ท่ีปรากฏและเห็นได้ชัดในผลงานของวัชระ ประยูรค า เป็นสัญลักษณ์ท่ีมีความ

เข้าใจได้ง่าย ซึ่งสัญลักษณ์ท่ีปรากฏเห็นได้ชัดมากท่ีสุดคือ การใช้ภาพเหมือนจริงของบุคคลส าคัญเป็น

ท่ีรู้จัก เช่น พระมหากษัตริย์ในรัชกาลท่ี 9 หรือภาพเหมือนจริงบุคคลส าคัญต่างๆ ระดับโลก มาใช้ส่ือ

ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น 

สัญลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมความเป็นตะวันตกและตะวันออก โดยใช้รูปเหมือนบุคคล

ส าคัญต่างๆ ในวงการศิลปะท้ังในไทยและต่างประเทศ อาทิ ออกุสต์ โรแดง, วินเซนต์ แวนโก๊ะ, ปา

โบล ปกิัสโซ่, ชัลวาดอร์ ดาลี, ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี และครูโจ หลุยส์ เป็นต้น   

สัญลักษณ์บุคคลส าคัญทางการเมือง เช่น เหมา เจ๋อ ตุง , แม่ชีเทเรซา, เต้ิง เส่ียว ผิง , 

มหาตมะ คานธี, บินลาเดน และประธานาธิบดี จอร์จ บุช รวมท้ังผู้น าทางการเมืองของประเทศไทย 

อย่าง สุรยุทธ์ จุลานนท์, ทักษิณ ชินวัตร, สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นต้น 

สัญลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของความเป็นตะวันออก โดยใช้ผลงานทางศิลปะไทย ศิลปวัตถุ 

และสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางลีลา และพระปรางค์วัดอรุณ พระท่ีนั่ง

ราเชนทยาน การแสดงหุ่นละครเล็ก เป็นต้น 

สัญลักษณ์ท่ีเป็นสากล เช่น การใช้โทนสีต่างๆ อาทิ สีขาว สีด า สีทอง สีแดง และสีน้ าเงิน 

สัญลักษณ์โดยใช้ร่างการมนุษย์ เช่น คนอ้วน คนผอม สัญลักษณ์ทางสันติภาพ เช่น Peace เป็นต้น 

 สัญลักษณ์ทางวัสดุ เช่น ดินน้ ามัน เหล็ก กระจก หิน ทรายขาว สัญลักษณ์รูปร่างและรูปทรง 

หรือฟอร์ม เช่น ไม้ค้ ายัน กล่องโรงศพ ฐานวงกลม เป็นต้น 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

ประติมากรรมรูปคนเหมือนในประเทศไทยสมัยต้นสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับอิทธิพลมาจาก

ศิลปะสมัยอยุธยา และยั งคงสืบทอดรูปแบบไทยประเพณี เรื่อยมา จวบจนมาถึงรัชสมั ย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) พ.ศ. 2367 – 2394 เป็นจุดเริ่มต้นการคล่ีคลาย

รูปแบบศิลปะแบบอุดมคติไปสู่ความเหมือนจริง มีการปั้นประติมากรรมรูปคนเหมือน รูปป้ันพระสงฆ์ 

และขุนนาง56 ท่ีมีลักษณะเหมือนจริงตามตาเห็นมากกว่าพระพุทธรูปท่ัวๆ ไปเป็นครั้งแรกในสยาม

ประเทศ โดยพยายามปั้นให้มีรายละเอียดเหมือนจริง ผสมกับลักษณะความเป็นอุดมคติแบบ

พระพุทธรูป ผลงานท้ังหมดถูกสร้างขึ้นหลังจากบุคคลนั้นๆ เสียชีวิตไปแล้วท้ังส้ิน 57 ต่อมาในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) มีการสร้างประติมากรรมพระราชานุสรณ์แบบ

เหมือนจริงขนาดเท่าคนจริง โดยปั้นในขณะท่ีบุคคลนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ เป็น ช้ินแรก และสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ได้สร้างพระบรมราชาอนุสาวรีย์ขึ้นเป็นครั้ง

แรกของประเทศไทยคือ อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า หน้าพระท่ีนั่งอนันตสมาคม และมีการสร้าง

ผลงานประติมากรรมเพื่อประดับตกแต่งสถานท่ีต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการท าลายความ

เช่ือและประเพณีด้ังเดิมของคนไทยตามคติความเช่ือท่ีว่า จะท าให้คนนั้นอายุส้ันและไม่เป็นมงคล 

 ในพระบาทสมเด็จมงกุฏเกล้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) มีการว่าจ้างช่างฝรั่งเข้ามาออกแบบ

ตกแต่งพระบรมราชวัง พระท่ีนั่งต่างๆ และรูปปั้นต่างๆ จ าพวกเหรียญตรา งานปั้นอนุสาวรีย์ของ

พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และงานปั้นภาพเหมือนขนาดใหญ่ โดยมีการเชิญช่างปั้นจาก

อิตาลี ช่ือ คอราโด เฟโรจี58 มาเป็นช่างปั้นท างานออกแบบเหรียญ และปั้นพระบรมราชาอนุสาวรีย์

พระมหากษัตริย์ไทยท่ีส าคัญๆ ซึ่งต่อมา ศิลป์ พีระศิลป์ เป็นบุคคลส าคัญผู้วางรากฐานการศึกษา

ศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย โดยเป็นผู้ก่อต้ังโรงเรียนประณีตศิลปกรรม หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                             
56 รูปปั้น สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ปั้นโดยหลวงเทพรจนา เจ้ากรมปั้นซ้าย และรูปปั้น 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ขุน วัดโมลีโลกย์)ปั้น โดยหลวงกัลมาพิจิตร เจ้ากรมช่างปั้นขวา ,รูปปั้น เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ 
สิงหเสนี)โดย ช่างปั้นพระสุก (ช่างเขมร) และหลวงวิจิตนฤมิตร (ช่างไทย) ที่ร่วมกัน 
57 ตามความเช่ือของคนไทยจะไม่มีการปั้นรูปคนเหมือนจริง จะมีเพียงการสร้างรูปสมมติ เช่น พระพุทธรูป,เทวรูป หรือการสร้าง
วัดและเจดีย์เพื่ออุทิศเฉพาะบุคคล 
58 ต่อมา คอร์ราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) ได้โอนสัญชาติเป็นไทยและเปลี่ยนช่ือเป็นศิลป์ พีระศรี 
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ในปัจจุบัน ศิลป์ พีระศรี  เป็นผู้เขียนต าราทางศิลปะแนวทางศิลปะแบบตะวันตก และเป็นผู้ริเริ่มให้มี

การประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ  วางรากฐานให้แก่ศิลปะร่วมสมัยของประไทยมาจนถึงปัจจุบัน  

  สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) จนถึงรัชสมัยสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลท่ี 10) ในปัจจุบัน การสร้าง

ประติมากรรมได้หยั่งรากลึกลงอย่างมั่นคง มีการเรียนการสอนตามสถาบันทางศิลปะต่างๆ รวมถึงมี

ลัทธิทางศิลปะเกิดขึ้นมากมายในกระแสโลกศิลปะ ยังคงมีการสร้างอนุสาวรีย์บุคคลส าคัญและ

ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลต่างๆ ขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง  

ประติมากรรมรูปคนเหมือนในศิลปะร่วมสมัยไทยปัจจุบัน ศิลปินไทยท่ี ได้น ารูปแบบ

ประติมากรรมคนเหมือนมาใช้เป็นส่ือหรือเทคนิคหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของตน 

ตามแนวคิดและความสามรถเฉพาะตัว แสดงออกด้วยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการ  

“วัชระ ประยูรค า” เป็นประติมากรผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทย ท่ีมีความโดด

เด่นในเรื่องทักษะฝีมือ และแนวความคิด สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในรูปแบบเหมือนจริง อัน

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

  ผลงานประติมากรรมของวัชระ ประยูรค า สามารถแบบเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้ดังนี้ 

 ผลงานกลุ่มท่ี 1 ผลประติมากรรมท่ีได้รับการว่าจ้าง ผลงานปั้น ต้นแบบอนุสาวรีย์ 

ประติมากรรมรูปคนเหมือนจริง (Realistic) หรือ ประติมากรรมเหมือนจริงแบบตามลักษณะ

โครงสร้างและสัดส่วนทางกายวิภาค เน้นลักษณะให้เป็นมวล อาทิเช่น ผลงานในระหว่างรับราชการ

กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ประติมากรรมรูปแบบเหมือนจริงมาก (Hyper Realistic) เทคนิค

ประติมากรรมหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส และประติมากรรมรูปเคารพ เช่น ประติมากรรมครุฑและผลงาน

การปั้นประติมากรรมพระพิฆเณศ  

ผลงานกลุ่มท่ี 2 ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยซึ่งวัชระ ได้น าประสบการณ์ทักษะฝีมือด้าน

ประติมากรรมเชิงช่างจากกลุ่มผลงานท่ี 1 มาพัฒนา สร้างสรรค์และผสมผสานร่วมกับแนวความคิด 

ระหว่างช่วง พ.ศ. 2545 - 2559  สามารถจัดล าดับเวลาของนิทรรศการได้ดังนี้  1. ผลงานนิทรรศการ 

ชุด ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน ป ีพ.ศ. 2545  2. นิทรรศการชุด ฟื้นจิตวิญญาณตะวันออก ปี พ.ศ. 2547  3. 

นิทรรศการชุด ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2 ปี พ.ศ. 2549  4. นิทรรศการชุด กาย จิต สันติ (Body Mind 

Peace) ปี พ.ศ. 2550 5. นิทรรศการชุด เก้า ด้วย เกล้า ปี พ.ศ. 2552  6. นิทรรศการชุด “จุฬาฯ 
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สรรศิลป์: ในหลวง” ปี พ.ศ. 2555  7. นิทรรศการชุด “ทรงพระบารมี พระปิยะมหาราช” และ “ทิฐิ 

กาย จิต ” ปี พ.ศ. 2557 8. นิทรรศการชุด นวมหาราช “พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร” ปี พ.ศ. 

2559   

วิเคราะห์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2559 ของวัชระ

ประยูรค า โดยแบ่งเป็น เนื้อหาแนวความคิด รูปแบบทางศิลปะ และวัสดุเทคนิควิธีการ สัญลักษณ์ ได้

ว่า 

 1. เนื้อหา และแนวความคิดของผลงานประติมากรรมในตลอดช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 

- 2559 สามารถจ าแนกกลุ่มตามเนื้อหาหลักๆ ได้ดังนี้  

1.1. ผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ในรัชกาลท่ี 9  

1.2. ผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมการผสมผสานทางวัฒนธรรมตะวันออกและ

วัฒนธรรมตะวันตก 

1.3. ผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกระท าของมนุษย์ท้ังดี และช่ัว เพื่อตระหนักถึงผลของการกระท า      

เนื้อหาและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของวัชระ ประยูรค า มีลักษณะแนวความคิด

ในภาพรวมทั้งหมดในลักษณะเชิงบวก มุ่งเน้นน าเสนอบทสรุปท่ีน าไปสู่ความดีงาม ความสุข ความสงบ

สุข สันติภาพ ความงามทางวัฒนธรรม การผสมผลานและการสร้างสมดุลทางวัฒนธรรม การเป็นคนดี 

การเป็นผู้น าท่ีดี สัจธรรม ความเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์โลก และการสร้างสมดุลในชีวิต 

เนื้อหาผลงานมีท้ังเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงและเหตุการณ์ท่ีถูกจ าลองขึ้นใหม่ วัชระเลือกใช้เป็น

เรื่องราวของมนุษย์ หรือบุคคลต่างๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จัก เพื่อจุดประสงค์ในการส่ือสารให้สามารถเข้าใจถึง

เนื้อหาได้ง่าย ผลงานของวัชระจะปรากฎเนื้อหาเรื่องราวท่ีใช้บุคคลส าคัญๆ เช่น พระมหากษัตริย์ใน

หลวงรัชกาลท่ี 9 บุคคลส าคัญในวงการศิลปะในไทยและต่างประเทศอย่างเช่น ออกุสต์ โรแดง, วิน

เซนต์ แวนโก๊ะ, ปาโบล ปิกัสโซ, ซัลวาดอร์ ดาลี, ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี, ครูโจ หลุยส์  และ

บุคคลส าคัญทางการเมือง เช่น เหมา เจ๋อ ตุง, แม่ชีเทเราซา, เต้ิง เส่ียว ผิง, มหาตมะ คานธี ผู้น าคน

ส าคัญอย่างบินลาเดน และ ประธานาธิบดี จอร์จ บุช รวมท้ังผู้น าทางการเมืองของประเทศไทย เช่น 

อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เป็นต้น  
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2. รูปแบบอิทธิพลทางศิลปะ ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของ วัชระ ประยูรค า 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2559   แบ่งตามลักษณะทางประติมากรรมคนเหมือน ได้

ดังนี้   

2.1.  ประติมากรรมรูปคนเหมือนจริงตามโครงสร้าง ซึ่งได้อิทธิพลจากงานปั้นรูปเหมือนงาน

ปั้นต้นแบบอนุสาวรีย์ต่างๆ และเอกลักษณ์การปั้นมีลักษณะของทีในการปั้นรูปแบบอิมเพรสช่ันนิสม์ 

(Impressionism)  

ผลงานประติมากรรมรูปคนเหมือนกลุ่มนี้จะท่ีปรากฎรูปแบบเนื้อหา เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับใน

หลวงรัชกาลท่ี 9 มีลักษณะความเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยม หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยแบบไทย ๆ 

2.2. ประติมากรรมรูปแบบเหมือนจริงมาก (Hyper Realistic) เทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส  

ประติมากรรมแบบเหมือนจริงมาก เทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส หรือประติมากรรมท่ีได้อิทธิ

ผลทางศิลปะแบบไฮเปอร์เรียลลิสม์ (Hyper Realism) รูปแบบท่ีมีความเหมือนคนจริงมากๆ เรียกได้

ว่าเก็บรายละเอียดทุกรูขุมขน มีการเก็บรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความสมจริง เช่น ดวงตา 

ปลายนิ้ว รูขุมขนผิวหนัง เส้นขนเล็กๆ เส้นเลือด หรือจุดด าฝ้ากระต่างๆ ตามผิวพรรณ อารมณ์รูปโฉม

ของใบหน้า เป็นส่ิงท่ีท าให้ผลงานยิ่งดูดึงดูดความสนใจ และ สมจริงมากขึ้น เป็นหนึ่งในรูปแบบและ

เทคนิคท่ี วัชระ ประยูรค า น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน นิทรรศการชุด “ฟื้นจิตวิญญาณ

ตะวันออก”   

2.3. ประติมากรรมรูปคนเหมือนผสมประติมากรรมหุ่นละครเล็ก   

   รูปแบบประติมากรรมหุ่นละครเล็กรูปเหมือนบุคคลส าคัญ ผู้น าท่ีมีความโดดเด่นในระบบ

โลก ประกอบไปด้วย หุ่นของผู้น าคนส าคัญต่างๆ เช่น เหมา เจ๋อ ตุง , แม่ชีเทเราซา, เต้ิง เส่ียว ผิง, 

มหาตมะ คานธี ผู้น าคนส าคัญอย่างบินลาเดน และ ประธานาธิบดี จอร์จ บุช รวมท้ังผู้น าทางการ

เมืองของประเทศไทย ในผลงาน ผลงานนิทรรศการชุด “กาย  จิต สันติ” (Body Mind Peace) ในปี 

พ.ศ .2550 

ความเหมือนจริง ถูกน ามาใช้ในผลงานศิลปะของวัชระ ในรูปแบบทางศิลปะท่ีเข้าใจได้ง่าย

และเห็นเป็นรูปธรรม เป็นความจริงท่ีประจักษ์ตรงไปตรงมาบนเส้นทางศิลปะร่วมสมัย ระหว่างปี พ.ศ. 

2545 - 2559 พบรูปแบบศิลปะที่วัชระน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 
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- ศิลปะการจัดวาง (Installation) วัชระจัดการูปแบบของการน าเสนอด้วยการผสมส่ือต่างๆ 

เข้าไปในผลงาน เช่น วีดิโอ ผสมกับวัสดุส าเร็จรูปและเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้ไม้ โต๊ะไม้ กระจก กรอบ

รูป ขาหยั่งวาดรูป ประกอบเข้ากับผลงานประติมากรรมรูปแบบเหมือนจริงมากเทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์

กลาส ท าให้เกิดแรงประทะและแรงดึงดูดต่อการรับรู้และความรู้สึก เช่น รูปเหมือนแวนโก๊ะ รูป

เหมือนดาลี รูปเหมือนศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี รูปเหมือนปีกัสโซ่ รูปเหมือนครูโจ หลุยส์ หรือรูป

เหมือนออกุสต์  โรแดง เป็นต้น 

- ศิลปะแอ็บโพรพริเอชัน (Appropriation) หรือศิลปะแห่งการหยิบ วัชระเลือกน ามา

สร้างสรรค์ผลงานเลียนแบบคือ การน าภาพเขียนอย่าง Dalí de espaldas pintando a Gala de 

espaldas ของซัลวาร์ดอ ดาลี มาสร้างเป็นผลงานประติมากรรมแบบจัดวาง หรือการสร้างสรรค์ภาพ

ทางประวัติศาสตร์ของวินเซนต์ แวนโก๊ะ  อาทิ ภาพถ่าย Studio of Auguste Rodin มาเป็น

โครงสร้างภาพรวมของช้ินงาน จ าลองเหตุการณ์เหมือนจริงท่ีเคยเกิดขึ้นจริง และมีหลักฐานทาง

ภาพถ่ายบุคคลส าคัญท่ีมีเนื้อหาตามแนวความคิดหลักของนิทรรศการมีความหมายเกี่ยวโยงกับพื้นท่ีท่ี

ใช้แสดงงาน เช่น ผลงาน ศาสตราจารย์  ศิลป์ พี ระศรี จัดแสดงท่ี หอศิลป์ คณะจิตรกรร ม 

ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

- การใช้ส่ือวิดิโอ (Video Art) มีลักษณะเนื้อหาเชิงสัญลักษณ์ และมีภาพเคล่ือนไหว เช่น 

รูปแบบศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก ท่ีใช้ตัวละครหนุมาน (ลิง) ลิงสีด า ลิงสีขาว เพื่อส่ือความหมาย

เชิงสัญลักษณ์ ประกอบเข้ากับผลงานประติมากรรมรูปอ้วนสีด าและคนผอมสีขาว ในนิทรรศการ “ทิฐิ 

กาย จิต” ปี 2557 

3.เทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของของ วัชระ ประยูรค า 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2559   

3.1. เทคนิคทางประติมากรรมท่ีวัชระใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมมีดังนี้ 

3.1.1. เทคนิคการปั้นในการท าต้นแบบ วัชระ ใช้ดินน้ ามันท่ีผสมเองในการปั้นต้นแบบ ใน

เหตุผลท่ีว่า ดินท่ีผสมเองสามารถท าให้เกิดทีแปรงในการปั้น รวมถึงการเก็บลอยนิ้วมือท่ีแสดง

เอกลักษณ์ในการปั้นแบบอิมเพรสช่ันนิสม์ได้เป็นอย่างดี เวลาน าไปท าพิมพ์เพื่อหล่อโลหะ จะคงรูป

และคงสภาพตามต้นแบบได้  
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3.1.2. เทคนิคการถอดพิมพ์จากคนจริงแล้วหล่อด้วยขี้ผ้ึงหรือปูนเพื่อท าต้นแบบ ด้วยเหตุผล

ดังนี้ 1. ลดขั้นตอนการปั้น  2.วิธีถอดพิมพ์จากคนจริงสามารถแสดงรายละเอียดได้ดีกว่าการปั้นและ

ใช้เวลาน้อยกว่า เช่น มือ เท้า ล าตัว แขน ขา จนกระท่ังใบหน้า เช่น ผลงานในชุด “ฟื้นจิตวิญญาณ

ตะวันออก” 3. ภาษาทางศิลปะหรือความหมายท่ีได้จากสังขารหรือร่างกายมนุษย์ เพื่อส่ือความหมาย 

เช่น คนอ้วนและคนผอม ในนิทรรศการ “ทิฐิ กาย จิต” ปี 2557 เป็นต้น 

3.2. วัสดุทางประติมากรรมท่ีวัชระใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม มีดังนี้ 

1. วัสดุดินน้ ามัน 2. วัสดุโลหะหรือบรอนซ์ (ส าริด) 3. วัสดุเรซิ่นผสมทรายกากเพรชและสี

ขาวในการหล่อต้นแบบ 4. วัสดุเรซิ่นไฟเบอร์กลาส 5.วัสดุส าเร็จรูป เส้ือผ้า เฟอร์นิเจอร์ 6. เช่ือมเหล็ก

ประกอบไม้  

4. วิเคราะห์สัญลักษณ์ (Symbol) ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของของ วัชระ 

ประยูรค า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2559 โดยแบ่งกลุ่มตามเนื้อเนื้อหาแนวความคิด ดังนี้  

4.1. สัญลักษณ์ ในกลุ่มผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ในรัชกาลท่ี 9 จะปรากฎการใช้

สัญลักษณ์หลักๆ ดังนี้ 

4.1.1. สัญลักษณ์ท่ีมีความเกี่ยวเนื่อง รูปเหมือนในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในพระราชกรณียกิจ 

และ พระอิริยาบถต่างๆ ถ่ายทอดผลงานประติมากรรมแบบเหมือนจริงเข้าใจง่าย เช่น สัญลักษณ์โดย

การใช้ภาพจ าหรือภาพในประวัติศาสตร์ ภาพพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 9 ประทับยืน ทรงชุดชัย

พัฒนา ทรงสะพายกล้อง และทรงถือแผนท่ีในพระหัตถ์  น ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อ ส่ือถึง

พระมหากษัตริย์ท่ีทรงงานหนักเพื่อแก้ไขปัญหาทุกข์ สุข ของราษฎร 

4.1.2. สัญลักษณ์แนวคิดแบบอุดมคติ เช่น ผลงานประติมากรรมในหลวงรัชกาลท่ี 9 ประทับ

บนพระท่ีนั่งราเชนทยาน ปรากฏประติมากรรมในหลวงรัชกาลท่ี 9 นั่งอยู่บนพระท่ีนั่งราเชนทยาน

แบบจ าลอง สวมใส่ฉลองพระองค์ด้วยชุดเครื่องทรงเบญจราชกกุธภัณฑ์ แสดงถึงผู้มีบารมี หรือสมมุติ

เทพ ในนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2”  

4.1.3. สัญลักษณ์ด้วยการจัดวาง เช่น ในนิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2” วัชระต้ังใจส่ือ

ความหมายของการจัดวางประติมากรรมในหลวงรัชกาลท่ี 9 ประทับบนพระท่ีนั่งราเชนทยาน ดังนี้ 

ประติมากรรมในหลวงรัชกาลท่ี 9 ประทับบนพระท่ีนั่งราเชนทยานถูกติดต้ังอยู่กึ่งกลางห้อง เพื่อแสดง
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ถึงความสงบสุขของประเทศชาติ ฐานไม้ค้ าประติมากรรม แสดงถึงประชาชน และระดับความสูงของ

ฝ่าพระบาทประติมากรรมในหลวงรัชกาลท่ี 9 อยู่ในระดับสายตาของผู้ชม เพื่อแสดงถึงระดับช้ันวรรณ 

ก้อนหินท่ีถูกติดต้ังไว้บนพื้น แสดงถึงความสมดุลระหว่างกษัตริย์กับประชาชนท่ีต้องเกื้อหนุนซึ่งกัน

และกัน  

  4.1.4. สัญลักษณ์ส่ิงแวดล้อม บรรยากาศของสีน้ าเงิน เป็นตัวแทนสีของพระมหากษัตริย์ 

สัญลักษณ์โดยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เป็นตัวแทนของสถานประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 

อย่างนครวัดนครธม วัดศรีชุม เป็นต้น 

4.2. สัญลักษณ์ในกลุ่มของผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การปลูกจิตส านึกให้เห็น

คุณค่าทางวัฒนธรรมการผสมผสานทางวัฒนธรรม ความเป็นตะวันออก - ตะวันตก มีสัญลักษณ์ดังนี้ 

4.2.1. สัญลักษณ์ภาพเหมือนศิลปินตะวันตกท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และปูชนียบุคคลช้ันครู

ชองไทย  

- ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin) ก าลังปั้นแต่งพระพุทธรูปปางลีลาอย่างประณีตบรรจง  

 - ปาโบล ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) ก าลังเขียนเส้นท่ีมีลักษณะของการตัดทอนรูปทรงมาจาก

พระพุทธชินราช และใช้แสงไฟท่ีอยู่ในมือของปิกัสโซ่ เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา ความสงบสุข และ

ความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาสัญลักษณ์  

- วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van Gogh) ก าลังยืนเขียนภาพเลียนแบบบรรยากาศ “Starry 

Night” ของตนเอง ซึ่งวัชระใช้ภาพของพระปรางค์วัดอรุณเป็นสัญลักษณ์ใส่เข้าไปในผลงาน 

- ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali 1904 – 1989) ดาลีนั่งหันหลังให้คนดู ขณะท่ีก าลังวาด

ภาพท่ีอยู่บนขาหยั่งวาดรูป ซึ่งวัชระสร้างสรรค์ผลงานด้วยการน าต้นแบบมาจากภาพ  “Dalí de 

espaldas pintando a Gala de espaldas eternizada” ของดาลี และจงใจสวมชฏาแบบไทย 4 

ช้ัน ลักษณะเป็นรูปหัวยักษ์สหัสสะเดชะสีด าและมีเข้ียวสีขาว ให้กับดาลี  

 - ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย ก าลังยืนปั้นต้นแบบ

องค์พระพุทธรูปปางลีลาท่ีปัจจุบันประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล  

- ครูโจ หลุยส์ (สาคร ยังเขียวสด) ผู้มีบทบาทส าคัญในการฟื้นฟูชีวิตสืบทอดมรดกทาง

วัฒนธรรมแขนงหุ่นละครเล็ก ก าลังนั่งเชิดตัวหุ่นเอลวิส เพรสล่ีย์ ด้วยแขนท้ังสองข้าง อยู่ข้างหลังห้อง
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ท่ีมีผนังสีแดง และข้างหน้ามีหุ่นตัวนาง 2 ตัวแขวนอยู่บนผนัง มองไปท่ีหุ่นครูโจ หลุยส์ เป็นการส่ือ

ความหมายเสมือนการมองผ่านการเดินทางของอดีตไปสู่ปัจจุบัน  

4.2.2. สัญลักษณ์ลักษณะทางวัฒนธรรม แทนสัญลักษณ์ความเป็นตะวันออก เช่น พระพุทธ

ชินราช พระพุทธรูปปางลีลา และพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ท้ังสาม เป็นส่ิงแทนค่าส่ือความ

หมายถึง ความงาม ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ความคิด ฝีมือ และจิตวิญญาณของช่างไทยในอดีต  

4.3 สัญลักษณ์ในกลุ่มผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกระท าของมนุษย์ท้ังดี และช่ัว เพื่อตระหนักถึง

ผลของการกระท า มีการน าเสนอโดยใช้หลักแนวความคิด ให้ผู้ชมตระหนักถึงผลของการกระท าท้ังดี 

และช่ัว การรักษาศีลธรรมจริยธรรม การแสวงหาอ านาจ และความโลภ ของมนุษย์ ท่ีเป็นบ่อเกิด

ความวุ่นวายต่างๆ บนโลก สงคราม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 

- สัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นสัจธรรม การใช้ร่างกายของมนุษย์ เพื่อแสดงและ

เปรียบเทียบให้เห็นถึง ความไม่จีรังยังยืนของชีวิตมนุษย์ บุคคลท่ีปราฎเป็นสัญลักษณ์ ในผลงานมีท้ังท่ี

มีชีวิตอยู่ และได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ผลของกระท าของบุคคลนั้นๆ ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี 

อ านาจเงินทองก็เช่นเดียวกัน   

- สัญลักษณ์โดยใช้ร่างกายของมนุษย์ คนอ้วน แทนบุคคลในสังคมท่ีรับข้าวสารและความ

เกลียดชังจากส่ือส่ังคมมากจนเกินไป ก่อให้เกิดทิฐิในจิตใจ และคนรูปร่างผอมซูบหนังหุ้มกระดูก แทน

คนในสังคมท่ีไม่สนใจใครไม่ฟังเหตุผลของใครยึดมั่นถึอมั่นในส่ิงท่ีตนเองคิดมาเกินไป  

- สัญลักษณ์บุคคลท่ีมีความส าคัญต่างๆ เช่น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของ

สงครามและผู้น าเผด็จการ มหาตมะคานธี เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของการเรียกร้องอิสรภาพ  

สันติภาพ อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เป็นตัวแทนของความขัดแย้งทางการเมืองและ

ผลประโยชน์ความวุ่นวายในเมืองไทย เป็นต้น  

- สัญลักษณ์การเชิดหุ่นละครเล็ก ผู้เชิดหุ่น ส่ือความหมายเป็นตัวแทนของจิตท่ีดี และจิตท่ีช่ัว  

โดยผู้เชิดหุ่น แทนค่าเป็นร่างกายของบุคคลท่ีก าลังถูกเชิดด้วยจิตดีและจิตช่ัว จิตดีและจิตช่ัว แทนค่า

ด้วยสีของผู้เชิดหรือชุดเส้ือผ้าของผู้เชิดด้วยสีขาวและสีด า   

- การจัดการพื้นท่ีเชิงสัญลักษณ์ พื้นท่ีสีขาว แทนความเป็นโลกปัจจุบัน พื้นท่ีสีด าแทน

ความหมายอดีตหรือความตาย  
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- สัญลักษณ์จากวิดีโอบันทึกการแสดงหุ่นละครเล็ก ภาพหนุมานสีขาวและหนุมานสีด าก าลัง

ถูกเชิดด้วยผู้เชิดท่ีสวมใส่หน้ากากรูปใบหน้าเหมือนจริงของวัชระ จัดฉากหลังเป็นรูปดวงจิตสีขาวและ

สีด า เป็นสัญลักษณ์แทนจิตใจของมนุษย์ท่ีก าลังต่อสู้ระหว่างความดีและความช่ัวร้ายท่ีอยู่ภายในตน  

- สัญลักษณ์ของตัวละครหุ่นละครเล็กท่ีน ามาใช้ หนุมาน (ลิง) สามสี คือ ลิงสีด า ลิงสีขาว 

และลิงสีทอง โดยลิงสีทอง หมายถึงความดีท่ีบริสุทธิ์ อยู่ห่างไกลจนเอื้อมไม่ถึง จับต้องไม่ ได้  ลิงสีด า 

หมายถึงกิเลส ท่ีใครๆ ก็หาได้ง่ายๆ และลิงสีขาว หมายถึงความยับยั้งช่ังใจ ต่อกิเลส  

- สัญลักษณ์ความหมายของผู้เชิด ส่ือถึงตัวแทนของจิตท่ีดี และจิตท่ีช่ัว โดยผู้เชิดหุ่นละคร

เล็ก หุ่นหนุมาน จะแทนค่าด้วยชุดสีขาวและสีด า   

สรุปภาพรวมของการใช้สัญลักษณ์ ได้ดังนี้ วัชระใช้สัญลักษณ์เชิงความหมายท่ีกล่าวหรือ

อ้างอิงถึงบุคคลส าคัญต่างๆ ในผลงานมากท่ีสุดคือ พระมหากษัตริย์ในรัชกาลท่ี 9 และบุคคลส าคัญใน

วงการศิลปะไทยและต่างประเทศ เช่น ออกุสต์ โรแดง, วินเซนต์ แวนโก๊ะ, ปาโบล ปิกัสโซ่, ชัลวาดอร์ 

ดาลี, ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี, ครูโจ หลุยส์ บุคคลส าคัญทางการเมือง เช่น เหมา เจ๋อ ตุง , แม่ชี

เทเรซา, เต้ิง เส่ียว ผิง, มหาตมะ คานธี ผู้น าคนส าคัญอย่างบินลาเดน ,ประธานาธิบดี จอร์จ บุช 

รวมทั้งผู้น าทางการเมืองของประเทศไทย อย่าง สุรยุทธ์ จุลานนท์, อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, 

สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นต้น สัญลักษณ์ท่ีใช้ศิลปวัตถุ สถาปัตยกรรม ผลงานศิลปะทางวัฒนธรรมต่างๆ 

เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางลีลา พระปรางค์วัดอรุณ พระท่ีนั่งราเชนทยาน สัญลักษณ์ของ

การใช้โทนสีต่างๆ ในการแสดงหุ่นละครเล็ก เช่น สีขาว สีด า สีทอง สีแดง สีน้ าเงิน และสีเหลือง เป็น

ต้น สัญลักษณ์โดยใช้ร่างกายมนุษย์ เช่น คนอ้วน คนผอม คนเป็น คนตาย เป็นต้น สัญลักษณ์ทางวัสดุ 

ท่ีปรากฎใผลงานของวัชระ เช่น ดินน้ ามัน เหล็ก กระจก หิน ทรายขาว สัญลักษณ์โดยรูปร่างรูปทรง 

และฟอร์ม เช่น ไม้ค้ ายัน กล่องโรงศพ เป็นต้น 

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของวัชระ ประยูรค า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 

2545-2559 สามารถสรุปได้ว่า วัชระ ประยูรค า ยึดแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมใน

รูปแบบผลงานประติมากรรมแบบเหมือนจริง แบ่งตามรูปแบบประติมากรรมรูปคน ได้ดังนี้ 1.รูปแบบ

ประติมากรรมเหมือนจริงตามลักษณะโครงสร้างและสัดส่วนทางกายวิภาคท่ีมีเอกลักษณ์ของทีการปั้น

แบบศิลปะอิมเพรสช่ันนิสม์ 2.รูปแบบประติมากรรมเหมือนจริงมากๆ เทคนิคหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กราส 3.

รูปแบบประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลผสมประติมากรรมหุ่นละครเล็กท่ีน าเสนอผลงานประติมากรรม

รูปคนเหมือนผสมผสานกับรูปแบบทางศิลปะประเภทต่างๆ เช่น ศิลปะการจัดวาง ศิลปะแอ็บโพรพริ
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เอช่ัน การใช้ส่ือวีดิโออาร์ต การแสดงสดหุ่นละครเล็ก เป็นต้น และเลือกน าเสนอรูปแบบเนื้อหา 

เรื่องราว และแนวความคิด ตามช่วงเวลาของเหตุการณ์ท่ีส าคัญๆ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2559 

ท่ีมีเนื้อหาหลักๆ ดังนี้ 1.เนื้อเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช (พระมหากษัตริย์ในรัชกาลท่ี 9) 2.เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตก 3.กระท าของมนุษย์ท้ังดี และช่ัว 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลทั่วไป 

ที่อยู่ ปัจจุบัน 

 ปัจจุบัน วัชระ ประยูรค า  มีบ้านอยู่สองท่ีซึ่งไว้เป็น หลังท่ี 1 บ้านเลขท่ี 73/42 ม.17 ซ.สวน

ผัก 60 ถ.สวนผัก ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170 เป็น สตูดิโอในงาน

สร้างสรรค์ ท่ีอยู่อาศัยของครอบครัว มีห้องจัดแสดงผลงานของตัวเอง หลังท่ีสอง  โรงหล่อนายค า 

สตูดิโอในงานสร้างสรรค์  ม.3 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ปัจจุบัน วัชระ จะใช้เวลา

ส่วนใหญ่อยู่ท่ีนี้  โทร. 0885642654    

การศึกษา  

- ระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนแท่นประจันวิทยาจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2514-2521   

- ระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2521-2524   

- ระดับอาชีวะศึกษาท่ีโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะกรุงเทพฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2524-2527  

- ระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาประติมากรรม มหาลัย

ศิลปากร ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2552 

การท างาน 

- รับราชการในกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2536   

- มาร่วมงานกับประติมากรหญิงคุณไข่มุก ชูโต ณ วังสวนจิตรลดา ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2539  

- ประติมากรอิสระจึงปัจจุบัน 

เกียรติประวัติ  

- เข้าร่วมโครงการมิตรภาพส าหรับศตวรรษท่ี 21 (JICA) ณ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2532 
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ประวัติการแสดงผลงาน 

ประวัติการนิทรรศการแสดงเด่ียว 

- นิทรรศการ “ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน (From Heaven to Earth)” ณ โอเพ่น อาร์ต สแปซ พ.ศ. 

2545  

- นิทรรศการ “ฟื้นจิตวิญญาณ 3 (Return to the Oriental life and spirit) “ หอศิลป คณะ 

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548  

- นิทรรศการ” ฟื้น จิตวิญญาณ 4 (Return to the Oriental life and spirit)” มหาลัย

เชียงใหม่ พ.ศ. 2548  

- นิทรรศการ “กาย จิต สันติ (Body Mind Peace)”  Ardel Gallery พ.ศ. 2550 

- นิทรรศการ “ เก้า ด้วย เกล้า (Our Beloved King)” พ.ศ. 2552 

- นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์: ในหลวง”อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2555 

- นิทรรศการ “ทรงพระบารมี พระปิยะมหาราช” และ “ทิฐิ กาย” พ.ศ. 2557 

- นวมหาราช  “พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้า

ฟ้า กรุงเทพฯ  พ.ศ. 2559 

นิทรรศการแสดงคู ่

- นิทรรศการ ฟื้นจิตวิญญาณ 1 (Return to the Oriental life and spirit)  พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ ทอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ พ.ศ. 2547 

- นิทรรศการ ฟื้นจิตวิญญาณ 2 (Return to the Oriental life and spirit) มหาลัย เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2547 

- นิทรรศการ ประดุจฟ้าโน้มสู่ดิน 2 (Centuries re - observed) ณ Tang Contemporary 

Art พ.ศ. 2549 
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ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ 

- นิทรรศการ “งานประมูลการกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนสาธิจุฬาฯ 50 ปี” 2550 

- นิทรรศการ บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา อาคารมาลีนนท์ 2559   

- นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม 2559   

ผลงานอนุสาวรีย์  ประติมากรรมรูปคนเหมือน   

- โครงการอนุสาวรีย์รัชกาลท่ี 7 ประดิษฐาน ณ เขาหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน   

- ร่วมทีมปั้นอนุสาวรีย์พระศรีสุริโยทัย ของคุณ ไข่มุก ชูโต ประดิษฐาน ณ ทุ่งมะขามหย่อง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- ผลงานหุ่นขี้ผ้ึงทหาร 4 ยุค พิพิธภัณฑ์ จ.ป.ร (ในปี พ.ศ. 2541) 

- อนุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5 ขนาดเท่าครึ่ง (ครึ่งองค์) ประดิษฐาน ณ กระทรวงการคลัง 

- อนุสาวรีย์สมเด็จย่า ประดิษฐาน ณ สวนสมเด็จย่า จังหวัดปัตตานี 

- ปั้นเสก็ตต้นแบบอนุสาวรีย์พระนเรศวรทรงช้าง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

- ประติมากรรมอนุสาวรีย์ ปรีดี พนมยงค์  ขนาดสองเท่าครึ่ง และออกแบบฐาน ณ มหาลัย

ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (ปี พ.ศ. 2544)   

- อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ณ. มหาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (ปี พ.ศ. 2546)   

- อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 

ณ กองทัพอากาศดอนเมือง   
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ชื่อ-สกุล นายกิตติกร โสดากุล 
วัน เดือน ปี เกิด 26 พฤษภาคม 2529 
สถานที่เกิด กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2541 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนสุมทรปราการ   

 
พ.ศ. 2547 ปริญญาตรี"คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต เพาะช่าง สาขาจิตรกรรมสากล   
 
พ.ศ. 2557 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาทฎษฏีศิลป์ คณะ
จิตรกรรมประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 74 จรัญสนิทวงศ์ 57/2 แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
10700   
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